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Шановні читачі!
25 роки існує омріяна поколіннями українців незалежна Українська держава. Шлях до неї густо скроплений кров’ю і встелений
могилами кращих синів і дочок України. Багато з них віддали своє
життя в боях з червоними та білими окупантами в добу Української революції 1917–1921 років, інші, опинившись на вимушеній
еміграції, закінчили свій земний шлях на чужині або в застінках
ЧК-ДПУ-НКВС-КДБ та в радянських концтаборах. У більшості
своїй вони невідомі або мало відомі широкому загалу української
людності. Тому метою даного інформаційного видання є повернути імена незаслужено забутих українських патріотів – уродженців
Полтавського краю духовним нащадкам українських козаків.
Тисячі борців за волю України залишилися безіменними, сотні
відомі лише за прізвищами або псевдонімами і тільки про декілька
десятків з них збереглися в документах достовірні дані, які і лягли
в основу цих коротких біографічних нарисів. Хочу сподіватися,
що наступні покоління українських істориків продовжать виявляти і оприлюднювати нові імена поборників державної незалежності своєї Батьківщини.
На двадцять третьому році свого існування як держави Україна
знову стада жертвою агресії путінської Росії і тисячі українських
патріотів стали в оборону Свободи і територіальної цілісності своєї Батьківщини. Десятки з них полягли на полі бою, захищаючи
свою землю, свої родини, своє майбутнє. Вони боролися і вмирали
з Україною в серці і тому заслуговують на безсмертя. Вічна слава
Героям і вічна їм пам’ять!
Дорогі полтавці! Пропоноване Вашій увазі видання не є цілком
оригінальним дослідженням автора. Крім власних напрацювань в
ньому використані також монографії і наукові розвідки відомих
українських істориків та краєзнавців: Ярослава Тинченка, Романа
Коваля, Юрія Волошина, Петра і Олександра Ротачів, Олександра
Юренка, Олександра Панченка, Тараса Пустовіта, Олекси Пугача,
Василя Граба, Володимира Коротенка, Володимира Мокляка, Віталія Ханка, Людмили Розсохи, Тетяни Дениско та ін. Автор висловлює їм свою щиру подяку.
Збірник біографічних нарисів розрахований на учнів, студентів, вчителів та всіх небайдужих до історії рідного краю. Сподіваюся, що він допоможе у формуванні національної свідомості і
гідності підростаючого покоління полтавців, відродить їх нескорений козацький дух в обороні свободи і незалежності своєї Батьківщини. Любіть Україну! Бережіть її Свободу!
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РОЗДІЛ 1.

Міхновський Микола Іванович
(19 березня 1873 – 4 травня 1924)

«Одна, єдина, нероздільна,
вільна Україна від
гір Карпатських
аж до Кавказу»
М.Міхновський

З ім’ям М.Міхновського тісно пов’язана вся
історії українського національно-визвольного
руху. Народився він у селі Турівці Прилуцького повіту на Полтавщині (нині – це Чернігівська область) у родині священика. Після
закінчення в 1891 р. прилуцької гімназії вступив на юридичний факультет Київського університету. Протягом 1892–1893 років тісно
співпрацював з молодіжною організацією «Братство тарасівців»,
до якої входило близько ста осіб, в тому числі М.Коцюбинський,
Б.Грінченко, В.Самійленко, І.Липа та ін. Ця організація ставила
за мету боротися «за самостійну суверенну Україну, соборну, цілу
й неподільну, від Сяну по Кубань, від Карпат по Кавказ; вільну
між вільними, без пана і без хама, у майбутньому без класової боротьби, федеративну всередині».
Будучи студентом, М.Міхновський став ключовою фігурою в
поширенні нелегальних видань українського державницького
змісту в підросійській Україні, які друкувалися у Австро-Угорщині. Після закінчення університету і нетривалої роботи у приватній
адвокатській конторі в Києві М.Міхновський переїхав до Харкова.
Причиною переїзду був невдалий любовний роман та розрив стосунків з деякими впливовими членами «Братства тарасівців», які
не поділяли його радикальних поглядів і продовжували відстоювати культурницькі методи роботи. У Харкові М.Міхновський
заснував власну адвокатську контору і невдовзі став відомим адвокатом, насамперед на судових процесах над селянами, яких він
захищав після аграрних виступів 1902 р. у Полтавській та Харківській губерніях. Саме тоді отримав прізвисько «адвокат голодранців». Всупереч усталеній практиці М.Міхновський добивався
ведення судового процесу рідною для селян українською мовою.
У 1900 р. у Харкові виникла перша в підросійській Україні політична партія – Революційна Українська партія (РУП). Проект програми партії на прохання її засновників написав М.Міхновський.
У ній він виклав скоріше не програмні засади партії, а свої власні ідеї, які знайшли втілення в окремій брошурі під назвою «Са4

мостійна Україна». У ній вперше в українській суспільній думці
була висунута ідея боротьби за єдину, неподільну, вільну і самостійну Українську державу. Навколо гасла незалежності України
об’єдналися найбільш активні елементи української революційної
молоді.
М.Міхновський добре розумів складність завдань, які стояли
перед молоддю на початковому етапі боротьби за незалежність:
«Ми тільки предтечі того великого, що йде за нами, ми тільки оповіщуємо його силу, ми тільки його посланці. Сей великий – увесь
нарід український... Ніч була довга, але ранок наблизився, і ми
недопустимо, щоб проміння свободи усіх націй заблищало на наших рабських кайданах: ми розіб’ємо їх до схід сонця свободи. Ми
востаннє виходимо на історичну арену і або поборемо або вмремо...
Ми не хочемо довше зносити панування чужинців, не хочемо
більше зневаги на своїй землі. Нас горстка, але ми сильні нашою
любов’ю до України!
Сини України! Ми, як той Антей, доторкнувшись до землі, наберемося усе більшої сили і завзяття. Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь по Україні, і кожний, у кого ще не спідлене серце,
озветься до нас, а в кого спідлене, до того ми самі озвемось! Вперше
надрукований у Львові маніфест «Самостійна Україна» став дороговказом для наступних поколінь борців за незалежність України.
Вперше він був оприлюднений 19 лютого 1900 р. на Шевченківському вечорі у помешканні подружжя Русових у Полтаві перед
аудиторією в 60 чоловік «української громади» і справив на них
величезне враження. Відтоді на Полтавщині почали виникати
«вільні громади» РУП.
Проголошені в маніфесті ідеї М.Міхновського були неоднозначно сприйняті в українському суспільстві, навіть серед українських патріотів, які все більше схилялися до європейської соціал-демократії. Оскільки більшість членів РУП вважали ідеї
М.Міхновського надто націоналістичними, він на початку 1902 р.
заснував у Харкові Українську народну партію – першу в Україні
партію з виразно націоналістичною ідеологією, яка об’єднала радикальні елементи РУП та інших прибічників незалежності України. Їх було небагато, можливо декілька десятків чоловік.
У надрукованих протягом 1902–1904 років статтях і відозвах
М.Міхновський виклав основні теоретичні засади українського
націоналізму, ставши його першим ідеологом. Найбільшого розголосу, набрали його «Десять заповідей УНП», які були написані
в 1903 р., і стали своєрідним катехізисом українських самостійників. Наведемо цей документ повністю:
«1. Одна, Єдина, Неподільна, Самостійна, Вільна, Демократична Україна, Республіка робочих людей – це ідеал української
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людини, за здійснення якого ти повинен боротися, не шкодуючи
свого життя.
2. Усі люди твої брати. Але москалі, поляки, мадяри, жиди – це
вороги нашого народу, як довго вони панують над нами і визискують нас.
3. Україна для українців, тому виганяй з неї всіх ворогів-зайдів.
4. Усюди і завжди вживай української мови. Хай ні дружина,
ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів.
5. Шануй діячів свого краю, ненавидь його ворогів, зневажай
перевертнів-відступників і добре буде цілому твоєму народу і тобі.
6. Не вбивай Україну своєю байдужістю до всенародних ідеалів.
7. Не зробися ренегатом-відступником.
8. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України.
9. Допомагай своєму землякові поперед усіх; держись купи.
10. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі
ворогами; не приятелюй із ворогами народу нашого, бо цим ти додаєш їм сили і відваги; не накладай в купі з губителями нашими,
бо зрадником будеш».
«Десять заповідей УНП» ще називають «Десять заповідей
українців» – один із найгостріших документів українського самостійницького руху, який був написаний М.Міхновським. Він
зазнав жорстокої критики з боку його політичних противників.
М.Міхновського звинувачували у схильності до національної винятковості, в українському шовінізмі тощо. Насамперед це стосується лозунгу «Україна для українців», який його опоненти,
а найперше вороги, намагалися перекрутити на шовіністичний:
«Україна лише для українців». На жаль, цей стереотип живучий
до нашого часу. Насправді, він був спрямований на захист українців та їх національної гідності від великодержавної русифікації
політики російського самодержавства. Якщо навіть теоретично
допустити, що Україна не для українців, тоді, виникає питання:
яка ж країна для українців? І друге питання: якщо Україна не для
українців, тоді для кого вона? для якої нації?
Слід мати на увазі, що М.Міхновський представляв позбавлену
політичних прав українську націю, економіка і природні багатства якої були поставлені на службу чужим інтересам, а культура
і мова утискувалися. Український народ мав багату і славну історію, але через брак єдності опинився під владою більш сильних
та агресивних сусідів і втратив не лише свою державу, але й свою
самоназву, перебував у стадії довготривалої боротьби за своє існування. Тому націоналізм М.Міхновського спрямований на збереження самоідентичності української нації, на захист українців від
денаціоналізації і визволення з-під гніту іноземних окупантів.
У 1903 р. у складі харківської делегації М.Міхновський 6ув
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присутній на відкритті пам’ятника І.Котляревському, яке мало
перетворитися на свято українського слова, але царські урядовці
заборонили навіть виголошувати промови українською мовою. На
знак протесту М.Міхновський відмовився виступати, забрав з собою вітальну адресу, а до президії урочистого зібрання кинув пусту
теку від неї. Це був відкритий виклик царському самодержавству.
На початку російської революції 1905 р. М.Міхновський ініціював об’єднання УНП з іншими українськими партіями ліберально-демократичного спрямування, які стояли на позиціях автономії України, але від ідеї державної незалежності України не
відмовився. Разом з М.Шеметом організував видання у Львові часопису «Самостійна Україна». На його шпальтах М.Міхновський
опублікував проект конституції України – Основного закону Самостійної України – Спілки народу українського. Формально він вважався колективною творчістю УНП, але фактичним його автором
був М.Міхновський. В основу проекту Конституції був покладений
принцип повної державної незалежності України з федеративним
устроєм. Україна мала бути президентською республікою, але влада президента обмежувалася лише виконавчими функціями. Законодавча влада мала належати двопалатному парламенту – Сенату і Раді представників.
У 1906 р. М.Міхновський почав видавати в Харкові часопис
«Слобожанщина», а в 1912 р. – «Сніп», які через утиски влади і
нестачу коштів не стали масовими і після виходу декількох номерів припинили існування.
У період столипінської політичної реакції М.Міхновський брав
активну участь у різноманітних культурно-просвітницьких акціях та в роботі Товариства українських поступовців, де представляв
радикальне крило. На початку Першої світової війни його було
мобілізовано до царського війська – служив у Київському окружному військовому суді і мав військове звання поручика. У 1917 р.
брав участь у створенні у складі російської армії українізованих
військових формувань, клубу імені П.Полуботка та Українського
військового організаційного комітету. Всі ці заходи були підпорядковані одній меті – створенню українського національного війська – запоруки державної незалежності України.
Разом із своїми однодумцями із клубу ім. П.Полуботка
М.Міхновський започаткував створення «Першого Українського козачого імені Богдана Хмельницького полку». Ідея створення української національної армії не знайшла підтримки в діячів
Української Центральної ради, які за своїми переконаннями були
автономістами, а регулярне військо вважали буржуазним пережитком і виступали за його заміну народним ополченням міліцейського штибу. У липні 1917 р. Тимчасовий уряд і Центральна Рада
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спільними зусиллями придушили виступ полку ім. П.Полуботка,
який організували прихильники М.Міхновського з метою підштовхнути лідерів Ради до більш рішучих дій у відносинах з Петроградом у домаганні державної незалежності України. У ніч з 18
на 19 липня 1917 р. полуботківці роззброїли частину вірних Тимчасовому урядові військ і закликали Центральну Раду негайно
проголосити незалежність України, проте її лідери не підтримали
цей виступ. Богданівський полк був роззброєний і відправлений на
Румунський фронт. Туди ж вислали і М.Міхновського. В Україну
він повернувся пізньої осені.
М.Міхновський гаряче підтримав створену у жовтні 1917,р. в
Лубнах з ініціативи братів Шеметів Українську хліборобсько-демократичну партію (УДХП), програма якої найповніше відбивала
його політичні погляди. До її рядів Ідеолога українського націоналізму було прийнято заочно, а на початку 1918 р. він став Лубенським мировим суддею. Хлібороби-демократи у складі списку «Національно-республіканських партій і організацій» взяли участь у
виборах до Всеросійських Установчих зборів. Першим у списку
стояв М.Міхновський, Він не потрапив до російського парламенту
(його на другий день роботи розігнали більшовики), тому що його
список набрав незначну кількість голосів – більшість українців не
сприймала ідеології самостійників.
М.Міхновський критикував Центральну Раду за те, що вона у
своїй діяльності на перший план ставила соціальні, а не загальнонаціональні питання, але виступав проти знищення в Україні
республіканського ладу і встановлення авторитарного режиму
гетьмана П.Скоропадського. З його приходом до влади хліборобидемократи сподівалися, що гетьман призначить М.Міхновського
головою свого уряду, але цього не сталося. П.Скоропадський проводив політику в інтересах великих землевласників і проросійського капіталу. Тому М.Міхновський разом з своєю партією став
в опозицію до гетьманського режиму і взяв участь у створенні
Українського національно-державного союзу, але не підтримав
ідеї насильницького повалення існуючого ладу. Коли ліві партії
створили Український Національний союз і закликали до загального повстання, М.Міхновський і його прибічники з УДХП намагалися примирити ворогуючі сторони і сподівалися досягти компромісу, але марно.
Після приходу до влади в кінці 1918 р. Директорія УНР відмовилася співпрацювати з УДХП, яка пропонувала об’єднати всі
національні сили для відсічі більшовицькій агресії і застерігала її
лідерів від надто лівого курсу. Але Директорія УНР на перший
план ставила вузько партійні, а не загальнонаціональні питання.
Замість об’єднання всіх патріотичних сил і консолідації україн8

ського суспільства вона свідомо йшла на його розкол, чим не забарилися скористатися комуністи. Не знайшовши порозуміння,
М.Міхновський перейшов в опозицію. За дорученням своєї партії
він вступив у переговори з командуючим Запорізького корпусу
П.Болбачаном. Можливо, він прагнув встановити військову диктатуру, щоб мобілізувати всі сили для відсічі ворогові і припинити анархію та революційний безлад в Україні, Переговори не були
завершені, тому що М.Міхновський захворів на плямистий тиф і
потрапив до лікарні, а П.Болбачана заарештували і згідно рішення
військового суду розстріляли.
Після поразки Визвольних змагань М.Міхновський перебрався
на Кубань, працював на освітній ниві і активно проводив політику українізації краю, чим викликав глухий опір проросійських
сил і партійно-радянської номенклатури. Восени 1923 р. він залишив Кубань і переїхав до Києва. Надії на щирість комуністів у
проведенні курсу партії на українізацію змінилися розчаруванням
і песимізмом. До того ж, за ним почали пильно стежити чекісти.
У квітні 1924 р. М.Міхновського без будь-яких підстав заарештувала міліція, а чекісти з ДПУ почали викликати на провокативні
бесіди. Після однієї з них М.Міхновський пішов із життя. Обставини його смерті до цього часу залишаються загадкою. Безумовно одне – він став жертвою комуністичного режиму. Зі смертю
М.Міхновського Україна втратила свого Героя-ідеаліста, який до
останнього подиху вірив у Самостійну Україну і все своє життя
присвятив служінню її ідеалам.
Ідеї М.Міхновського випереджали свій час, тому однодумців
у нього було небагато, але вони мали величезний вплив на покоління українських патріотів 20-х–30-х років. На його ідеях була
заснована Організація Українських націоналістів і виникла Українська Повстанська армія, а в нинішній час – політична партія
«Свобода».
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РОЗДІЛ 2.

ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ
§1. Члени першого Українського уряду –
Генерального Секретаріату.
Мартос Борис Миколайович
(20 травня 1879 – 19 жовтня 1977)

Б.Мартос народився у містечку Градизьку у
давній козацькій родині. У 1897 р. із срібною
медаллю закінчив класичну гімназію в Лубнах. Навчання продовжив на математичному
Факультеті Харківського університету. Там же
вступив до таємної Української студентської
громади. Під час Шевченківських роковин у
1900 р, познайомився з С.Петлюрою. На влаштованому з цього приводу зібранні виступив з доповіддю про соціально-політичні погляди Кобзаря і познайомився з своєю майбутньою дружиною. Влітку цього ж року взяв участь у роботі першого
Українського студентського конгресу, який проходив у Галичині.
Після придушення студентських виступів 1901 р. Б.Мартоса, як
активного їх учасника, було вислано з Харкова на Полтавщину під
«особливий нагляд поліції».
Незважаючи на те, що Полтава не була університетським містом, саме тут у червні 1901 р. відбувся з’їзд (конференція) українських студентських громад з декількох регіонів Російської імперії.
Під час з’їзду відбулася перша партійна конференція Революційної Української партії (РУП). Б.Мартос став її членом. Після завершення з’їзду разом з М.Поршем і П.Кратом став фундатором
Лубенської «вільної громади» РУП. Від лубенського осередку РУП
Б.Мартос був делегований на з’їзд своєї партії, який в нелегальних
умовах відбувся 29 серпня 1903 р. під вербами на узліссі неподалік
села Терешки поблизу Полтави. Близько 100 делегатів з’їзду, щоб
збити зі сліду таємних агентів (філерів) поліції, добиралися до села
човнами по Ворсклі.
До Харкова Б.Мартос повернувся в 1903 р. і знову включився в
роботу Української студентської громади. За участь у РУП і організації підпільної друкарні був заарештований і півроку перебував
у в’язниці. На знак протесту проти незаконного позбавлення волі
двічі оголошував голодування. Після розколу РУП перейшов до її
радикального крила – УСДРП і взяв участь у напрацюванні її програми, нелегально поширював відозви та прокламації своєї партії
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серед населення, виступав на чисельних мітингах і зібраннях. Як
український патріот, вів запеклу ідеологічну боротьбу за вплив на
селянство з російськими есерами. На життя заробляв приватними
уроками.
У 1908 р. Б.Мартосу нарешті вдалося закінчити Харківський
університет.
Деякий час він викладав математику в дівочій гімназії та на
різних курсах, доки йому, як «неблагонадійному», не заборонили
займатися педагогічною роботою. У 1910 р. практикувався у філії Волзько-Камському банку в Києві, після – працював у кооперативних товариствах на Кубані. Одночасно викладав українську
мову та літературу у таємному гуртку гімназистів. Повернувшись
в Україну, протягом 1913–1917 років працював інспектором кооперації у Полтавському губернському земстві, де його і застала
Лютнева революція. Саме в ці роки Б.Мартос став відомим як один
з визначних діячів кооперативного руху України.
У березні 1917 р. Б.Мартоса було обрано до складу Полтавського губернського громадського комітету, який був створений для
підтримки Тимчасового уряду. 30 березня на засіданні Полтавського міського «совєта» робітничих і солдатських депутатів, яке
відбувалося під його головуванням, відстоював право українців на
власне державне життя, але у складі демократичної Російської федерації.
Лютнева революція 1917 р. в Росії відкрила широкий простір
для громадсько-політичної і державної роботи Бориса Миколайовича. На загально-українській конференції УСДРП, яка відбулася 4–5 квітня, він уже виступав як один з лідерів цієї партії. Повернувшись до Полтави, включився у гостру політичну боротьбу
навколо альтернативи, які громадські організації мають існувати
в українському силі – національні Селянські спілки чи загальноросійські «совєти» селянських депутатів. 24 травня на засіданні Полтавського «совєта» робітничих і солдатських депутатів
Б.Мартос вкотре підняв питання про Селянські спілки, як основну
форму об’єднання селян і громадську організацію в українському
селі. Проте «совєт» прийняв компромісне рішення, яке пропонувало створювати ради селянських депутатів на базі вже існуючих
Селянських спілок.
На початку травня 1917 р. Полтавська громада ТУП виступила
ініціатором скликання губернського Українського з’їзду. Проходив він 21-22 травня під керівництвом Б.Мартоса. Його делегати
підтримали Центральну Раду в її державотворчій діяльності і висловилися за широку національно-територіальну автономію України та перетворення Росії на федерацію демократичних республік.
За цю резолюцію голосував і Б.Мартос. Влітку 1917 р. він, як і біль11

шість представників українських соціалістичних партій, виступав
проти негайного проголошення державної незалежності України.
Зокрема, на Всеукраїнському селянському з’їзді Б.Мартос говорив: «Самостійники – це люди, які хочуть самодержавства, хочуть, щоб було так, як за старого ладу; щоб вони самі панували над
бідним людом». Проте у кінці 1917 р. він підтримав проголошення
УНР. На початку червня 1917 р. Б.Мартос був обраний до тимчасового ЦК Селянськоїї спілки і від неї – до Української Центральної
Ради, а 23 червня -і до малої Ради. 17 липня його затвердили генеральним секретарем Земельних справ в уряді автономної України.
Не поривав Борис Миколайович і зв’язків з Полтавщиною. Після проголошення Першим Універсалом автономії України він,
уже як представник Центральної Ради, 20 червня 1917 р. прибув
на Полтавське надзвичайне губернське зібрання і закликав гласних (депутатів) підтримати це доленосне рішення. Після тривалої
дискусії більшістю голосів була прийнята резолюція, яка визнавала Центральну Раду повноважним органом влади всього українського народу і звернулася з проханням до неї видати інструкцію
щодо практичного втілення в життя першого Універсалу.
Б.Мартос став одним з фундаторів утвореного в березні 1917 р.
Українського центрального кооперативного комітету (Коопцентру) – керівного органу кооперативних організацій, який координував їх виробничу, наукову, економічну і освітню діяльність.
З його ініціативи протягом 1917 р. відбулося два загальноукраїнських кооперативних з’їзди, які прийняли до виконання підготовлені ним «Схеми дальшої господарської розбудови кооперативів».
Борис Миколайович був одним з авторів Земельного закону
Центральної Ради. Виступаючи під час його обговорення на восьмих Загальних зборах Центральної Ради, зауважував, що «широке громадянство просто не доросло до соціалізму», тому що «селяни розуміють соціалізм як перенесення майна із панського двору
до свого власного». Він був категоричним противником «чорного»
перерозподілу землі по їдцях. Б.Мартос наголошував, що проект
земельного закону був підготовлений спільно з земельним комітетом, але на відміну від більшості його членів, які наполягали на
скасуванні інституту земельної власності, відстоював скасування
тільки приватної власності і виступав за забезпечення прав громадської власності. «Я вважаю, – говорив він, – що краще було б
не касувати власності, а просто передати всі землі земельним комітетам». Висловлював занепокоєння з приводу пропозиції більшовиків і лівих українських есерів щодо скасування приватної
власності взагалі і земельної зокрема. Це означатиме, говорив
Б.Мартос, що «кожний селянин буде брати для себе землі стільки,
скільки йому захочеться, посилаючись на те, що земля є всенарод12

на». Третій Універсал Центральної Ради, скасувавши право власності на землю, привів до анархії і самочинних захоплень чужого
майна. Тому після палких дискусій за наполяганням Б.Мартоса
Центральна Рада відклала прийняття Земельного закону.
Крім політичної діяльності Б.Мартос у 1917 р. редагував партійний тижневик «Воля», а у 1918 р. очолював управу Українського кооперативного комітету та наглядову раду «Дніпросоюзу», був
членом редакційної колегії журналу «Українська кооперація»,
разом з М.Туган-Барановським заснував перший в Україні Кооперативний інститут, входив до наглядової ради «Українбанку».
Його невичерпній енергії і працездатності можна було тільки дивуватися.
До гетьманського режиму П.Скоропадського Б.Мартос перебував в опозиції, а після його повалення підтримав Директорію УНР.
У грудні 1918 р. його було призначено міністром продовольчих
справ у уряді В.Чехівського У найтяжчий для України час, коли
вирішувалася доля її державності, з 9 квітня і по 27 серпня 1919 р»
очолював Раду Народних Міністрів УНР і водночас обіймав посаду
міністра фінансів. Військово-політична ситуація, в якій діяв уряд
Б.Мартоса, ускладнювалася тим, що його поміркована програма
зустріла спротив партій соціалістів-самостійників та народних
республіканців. Їх підтримав і командувач Волинською групою
українських військ отаман В.Оскілко. 29 квітня 1919 р. він зробив спробу державного перевороту і хоч цей виступ протягом дня
був придушений Січовими стрільцями, він завдав великої шкоди
УНР, оголивши фронт боротьби з московсько-більшовицькими
агресорами.
Під впливом невдач на фронтах боротьби з червоними і білими
окупантами та поляками серед членів Директорії УНР і в кабінеті
Б.Мартоса почалися незгоди. Замість згуртування всіх національних сил для відсічі ворогам серед лідерів українських партій верх
брали вузько партійні інтереси і особисті амбіції. Проголошена
22 січня 1919 р. Злука Західно-Української Народної республіки і УНР не привела до фактичного об’єднання двох українських
держав – надто різними в них були державні інтереси і соціальна політика. Особливе невдоволення проявляли лідери правого
крила українського табору, які виступили з вимогами припинити
«соціалістичні експерименти», скасувати утворені Директорією
УНР трудові ради, передати землю селянам за викуп і сформувати новий уряд «з людей безпартійних». Уряд Б.Мартоса і голова
Директорії УНР С.Петлюра зазнавали критики, яка переходила
в ультиматум, і з боку лівої української партії боротьбистів, яка
відстоювала державну незалежність України, але боролася за радянську форму влади. Чвари і амбіції партійних лідерів відсунули
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на задній план основне завдання – згуртування всіх національних
сил в ім’я порятунку державності України.
Курс С.Петлюри на союз з Польщею, яка окупувала Галичину
і частину Волині, в боротьбі проти агресій більшовицької Росії викликав невдоволення в українському суспільстві, в тому числі і незгоду Б.Мартоса. Всі ці фактори змусили його подати у відставку
з посади голови уряду, проте він залишився на посаді міністра фінансів у новому уряді соціал-демократа Ісаака Мазепи. Її Б.Мартос
обіймав до кінця травня 1920 р., коли спільний наступ польської і
решток української армій на Київ провалився. Голова Ради Народних Міністрів УНР на засіданні уряду повідомив, що його звільнення відбулося «з огляду на перевтому». Відтоді Борис Миколайович назавжди пішов на чужину.
Протягом 1920–1921 років Б.Мартос вивчав досвід кооперативного руху в Німеччині. З цією метою відвідав Берлін, Дрезден,
Лейпціг, Мюнхен і Гамбург. В кінці 1921 р. місцем постійного проживання обрав Чехословаччину, яка стада головним осідком для
українських емігрантів. Тут він став членом, а згодом і директором
кооперативного бюро при Українському громадському комітеті у
Празі, заснував кооперативні курси, які в 1922 р. були реорганізовані у дворічний Інститут сільськогосподарської кооперації. Того
ж року на його базі утворилася Українська господарська академія,
в якій Б.Мартос спочатку працював доцентом і одночасно очолював кафедру теорії кооперації і споживчої кооперації. Після захисту наукової роботи «Теорія кооперації» працював професором цього ж інституту, протягом 1923–1925 років виконував. обов’язки
декана економічно-кооперативного відділу, співпрацював у економічному журналі «Економіст». Написані ним підручники та наукові статті друкувалися в Польщі, Чехословаччині, перекладалися на європейські мови. Після ліквідації Господарської академії в
Подєбрадах був ініціатором утворення Українського технічно-господарського інституту.
Перебуваючи на еміграції, Борис Миколайович підтримував
тісні зв’язки з науковими, установами Європи: Українським економічним товариством у Подєбрадах, Українською науковою асоціацією у Празі, Міжнародним інститутом кооперативних студій
у Парижі та ін. У 30-х роках представляв українську еміграцію в
Чехословаччині, захищав інтереси українців у Лізі націй в Женеві та в дорадчому комітеті для біженців. Після вступу радянських
військ до Чехословаччини навесні 1945 р. переїхав до американської зони окупації і оселився в Мюнхені, де створив Українську
економічну високу школу і протягом 1945–1949 років був її ректором. Одночасно вів активну громадську діяльність: входив до
Переселенської комісії та головної Переселенської ради при Цен14

тральному представництві української еміграції в Німеччині.
Восени 1951 р. Б.Мартос перебрався до Швейцарії. Як знаному у світі науковцю уряд Швейцарії регулярно виплачував йому
пенсію. У середині 50-х років Борис Миколайович став одним із
фундаторів Інституту з вивчення історії та культури СРСР, був
експертом з вивчення економіки та політики правлячого режиму
в СРСР. Після переїзду в 1958 р. до США навчав дітей емігрантів
української мови у парафіяльній школі, був професором Українського технічного інституту у Нью-Йорку, викладав історію господарства України на курсах українознавства, головував у комітеті з
відзначення 50-річчя відновлення Української державності.
Борис Миколайович залишив величезний науковий доробок з
теорії кооперативного руху і фінансової справи та цікаві спогади з
часів Української революції 1917–1921 років, але більш відомий
як політичний діяч УНР. Помер у США, похований на Українському меморіальному цвинтарі Баунд-Брук поблизу Нью-Йорка.
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Петлюра Симон Васильович
(10 травня 1879 – 26 травня 1926)

Симон Петлюра – сурма Свободи,
Будеш ти вічно жити в народі,
В пам’яті, в душах, у наших серцях.
Воля нас кличе під Симона стяг.
Галина Манко.

С.Петлюра народився в Полтаві у багатодітній сім’ї Василя та Ольги, в якій зростало четверо синів та п’ятеро доньок. Після закінчення початкової школи
у 1895 р. вступив до Полтавської духовної семінарії, був активним
учасником учнівського хору, грав на скрипці, диригував, виступав в аматорських виставах. У 1898 р. серед семінаристів виникла
«українська громада», до якої вступив і Симон. Семінарії закінчити не встиг, тому що в І901 р. за політичну діяльність його виключили з «вовчим білетом» (Формальним приводом послужило
виконання хором семінаристів забороненої кантанти М.Лисенка
«Б’ють пороги»).
Восени 1902 р. С.Петлюра виїхав на Кубань, деякий час займався репетиторством, а потім перейшов на роботу до експедиції члена-кореспондента Російської АН Ф.Щербини, яка займалася впорядкуванням архіу Кубаньського козачого війська. Не полишав і
політичної діяльності: заснував Чорноморську «вільну громаду»
Революційної Української партії (РУП) – першої політичної партії
на підросійській Україні, за шо в 1903 р. був заарештований жандармами. Щоб визволити Симона, батько продав останню десятину лісу і вніс грошову заставу.
Після недовгого перебування в Києві С.Петлюра з чужими документами нелегально виїхав до Львова, де містився закордонний
комітет РУП і видавнича база партії. Там він прослухав курс у підпільному Українському університеті, познайомився з І.Франком,
якого вважав своїм учителем, та іншими відомими громадськими
і політичними діячами Галичини. Водночас редагував партійний
часопис «Селянин» і займався публіцистикою.
На початку Російської революції 1905–1907 років на грунті ідеологічних незгод РУП розкололася на «Спілку» і Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП) С.Петлюра ввійшов
до останньої, був обраний до її Центрального комітету і офіційним
редактором партійного видання газети «Слово». Після поразки
революції продовжував активно займатися громадсько-політичною діяльністю, редагував у Москві журнал «Украинская жизнь»,
став лідером московської української громади, людиною знаною і
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шанованою. Велике майбутнє пророкував йому відомий українофіл академік Ф.Корш: «Петлюра – безмірно вищий за те, що про
нього думають. Він – з породи вождів, людина з того тіста, що колись, у старовину, закладали династії, а за нашого демократичного часу стають національними героями... Буде він вождем народу
українського. Така його доля «Українська національно-визвольна
боротьба стала політичним кредо С.Петлюри. У Москві він одружився з Ольгою Більського (1885–1959), мав доньку Лесю (1911–
1941). Щоб утримувати сім’ю, деякий час працював бухгалтером,
водночас балотувався в депутати ІІ Державної Думи Росії.
Де б не перебував С.Петлюра, він багато писав і друкувався
під різними псевдонімами: В.Марченко, 3.Салевський, О.Ряст,
Рокитний, Симон та ін. Із вересня 1906 р. за рекомендацією
М.Грушевського працював секретарем редакції газети «Рада», яку
заснував меценат і підприємець Є.Чикаленко.
У 1915 р. С.Петлюру мобілізували до російської армії, де він
обійняв посаду заступника уповноваженого «Земгору» на Західному Фронті – громадської організації, яка займалася забезпеченням армії всім необхідним. Після повалення царського самодержавства у квітні 1917 р. зін зініціював проведення у Мінську
українського з’їзду вояків Західного фронту, на якому було створено Українську фронтову раду на чолі з С.Петлюрою.
Початок Української революції 1917–1921 років відкрив широку дорогу для політичної кар’єри С.Петлюри. Її початком став
перший Всеукраїнський військовий з’їзд, що проходив у Києві
протягом 5-8 травня 1917 р. На ньому він був однією з провідних
політичних постатей, став головою Українського військового комітету, членом Центральної Ради і публічним політиком. У червні
очолив Генеральне секретарство у військових справах. Більшість
уряду УНР не сприймала його лінії на будівництво національної
української армії, тому у грудні 1917 р. С.Петлюра на знак протесту подав у відставку і очолив гайдамацький кіш Слобідської
України, який з добровольців формувався на Лівобережній Україні. У час першого наступу російських більшовиків їх однопартійні
в Києві підняли повстання проти Центральної Ради і гайдамаки
С.Петлюри та Січові стрільці Є.Коновальця відіграли вирішальну
роль у його придушенні.
У зовнішньополітичній діяльності С.Петлюра орієнтувався на
Антанту, тому не схвалив запрошення Центральною Радою австронімецьких військ для допомоги у вигнанні більшовиків з України
і участі в її роботі навесні 1918 р. уже не брав. Не підтримав він і
гетьманського перевороту. У квітні С.Петлюра дав згоду балотуватися на голову Київського губернського земства, але одночасно був
обраний і головою Всеукраїнського союзу земств. Послідовно пере17

бував в опозиції до П.Скоропадського. Тому у липні 1918 р. за звинуваченням у підготовці антиурядового заколоту був заарештований і перебував в ув’язненні до 12 листопада, коли гетьманський
режим уже доживав останні дні. Гетьман сподівався порозумітися
з С.Петлюрою, але дістав відмову. Навпаки, він увійшов до складу щойно створеної Директорії – органу з підготовки керівництва
антигетьманським повстанням. Створена широка коаліція українських політичних партій і громадських організацій не мала єдиного плану дій і майбутнього розвитку України, навіть в момент
повстання.
Переодягнувшись робітником, С.Петлюра виїхав до Білої Церкви, де стояв корпус Січових стрільців і очолив народне повстання
проти гетьмана, ставши Головним отаманом її збройних сил. А
між тим, воєнно-політична ситуація в Україні різко погіршилася.
На півдні України висадилися війська Антанти, які підтримували білогвардійців Денікіна, з півночі почалася друга неоголошена війна більшовицької Росії проти України, а з Заходу Польща
претендувала на західноукраїнські землі. УНР опинилася у вогняному кільці, допомоги не було ні звідки. Не було єдності і серед
членів Директорії. Керівництво найбільш чисельних українських
партій соціал-демократів та есерів відкликали своїх представників з уряду. Від державної роботи відійшли М.Грушевський,
В.Винниченко та М.Щаповал і виїхали до Європи. Єдиним, хто
залишився вірним до кінця ідеї державної незалежності України, був С.Петлюра. 11 лютого 1919 р. він звернувся до ЦК УСДРД
з листом, в якому писав: «Виходячи з того, що сучасна ситуація
для України надзвичайно складна і тяжка, я вважаю, що в даний
момент всі творчі сили нашого краю повинні взяти участь у державній праці, не вважаю для себе можливим ухилятися од виконання своїх обов’язків, яко сина свого народу, перед Батьківщиною і буду, доки це можливо, стояти і працювати при державній
праці. З огляду на це я тимчасово виходжу зі складу членів Укр.
С. – Д. партії». Як виявилося, вийшов назавжди. Національнодержавні інтереси він доставив вище вузькопартійних. Боротьба
за державну незалежність України стала завданням всього життя
С.Петлюри.
У лютому 1919 р., у найбільш трагічний для України час,
С.Петлюра став головою Директорії УНР. Проте ні в новому складі уряду, який очолювали послідовно С.Остапенко та Б.Мартос, ні
в самій Директорії єдності не було, праві і ліві не могли між собою порозумітися. Була здійснена спроба державного перевороту
отаманами П.Болбачаном та В.Оскілком і хоч вона не вдалася, але
підірвала бойовий дух українського війська і єдність кволої нації,
яка тільки-но почала формуватися.
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1919 р. зробив С.Петлюру незаперечним лідером українського
національно-визвольного руху. У найскладніший період боротьби
за державність України він виявив неабияку мужність, кипучу
енергію, рішучість і волю. Саме відтоді всіх борців за волю України комуністи почали називати «петлюрівцями», адже С.Петлюра
уособлював собою другий етап українського визвольного руху,
який охоплював міжвоєнний період 20–30-х років XX століття.
Український патріот і «петлюрівець» стали поняттями тотожними. З ім’ям С.Петлюри українці пов’язували надії на національне
і соціальне визволення віл більшовицького ярма, шанобливо називали його «батьком».
Більше року при майже повній міжнародній ізоляції С.Петлюра
керував державою і армією УНР у боротьбі проти червоних і білих
напасників, відстоюючи державну незалежність України. Проте
сили були нерівними і в листопаді 1920 р. разом з урядом і армією УНР він був змушений емігрувати до Польщі. Деякий час перебував у Тарнові, потім у Варшаві, а після підписання мирного
договору між Польщею і більшовицькою Росією в 1921 р. жив нелегально під ім’ям Степана Могили. На початку 1924 р. переїхав
до Австрії, потім до Угорщини і Швейцарії, а восени цього ж року
оселився в Парижі, наймав невеличку квартиру і жив із сім’єю у
великій скруті.
З кінця 1920 р. розпочався останній, еміграційний період у
житті С.Петлюри. Відповідно до закону УНР «Про Тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці» у Польщі діяв Державний центр УНР на еміграції, очолюваний головою Директорії і Головним отаманом військ
УНР О.Петлюрою. Перебуваючи поза межами України, він доклав
чимало зусиль для об’єднання і координації діяльності всієї української еміграції, до популяризації української справи в цілому
світі, болюче переживав поразку Визвольних змагань 1917–1921
років і намагався розібратися в її причинах. На його думку, серед
політичної еліти переважали або фантазери, або демагоги, або відірвані від життя наївні люди. Серед українського народу не було
єдності, а серед лідерів УНР переважали вузько партійні, а не національні інтереси.
Незважаючи на гіркоту поразок., С.Петлюра не розчарувався в правоті обраного шляху, залишався вірним ідеї Української
державності. «В вкраїнську державність ми віруємо, українську
державність ми ісповідуємо, в її неминучості ми переконані. Для
нас вона є до певної міри живою реальністю, бо ідею її ми носимо в
серці, бо її духом, потребами овіяне все життя». Пророче звучали
його слова: «Україна, як самостійна Держава, стане реальністю,
як в житті народу нашого, так і перед широким світом». Він вірив
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у щасливе майбутнє свого народу: «Ти переможеш, Великий Народе-Мученику, і переможеш не для того, щоб підбивати під себе
чужі, не наші землі. Ти переможеш для спокійного будування могутньої Держави Української, для щасливої праці поколінь майбутніх».
Життя С.Петлюри обірвалося 25 травня 1926 р, підлим пострілом, колишнього кіннотника бригади Г.Котовського С.Щварцбарта
на розі вулиці Расін і бульвару Сен-Мішель у Парижі .За офіційною
версією убивство було скоєне як відплатна .акція за єврейські погроми, які відбувалися в Україні під час революції, до яких С.Петлюра
не мав ніякого відношення, навпаки застерігав від таких ганебних
вчинків. Чи був С.Щварцбарт підісланим агентом ОДПУ, достеменно невідомо. Безумовно одне: комуністам потрібно було ліквідувати
С.Петлюру, який для українців багато років був прапором боротьби
за свою свободу і незалежність.
Де ти, Симоне завзятий,
Орле сизокрилий?
Чом не йдеш ти визволяти
Край з неволі милий? –
говорилося в одному із зразків усної народної творчості 20-х років
минулого століття на Полтавщині.
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Стешенко Іван Матвійович
(24 червня 1873 – 30 липня 1918)

І.Стешенко народився в багатодітній сім’ї
(у нього було ще три братика і п’ять сестричок)
відставного унтер-офіцера, колишнього кріпака князів Кочубеїв. Мати походила з роду полтавських міщан. Дитинство і юність Іванка минули у батьківській оселі на околиці Полтави.
Сім’я Стешенків жила бідно, але батько докладав усіх зусиль, щоб вивчити дітей. Після закінчення церковно-приходської школи Іван поступив до класичної
полтавської гімназії, де вперше проявився його хист до поетичного
слова і вивчення іноземних мов. Багато читав, спочатку безсистемно, а потім переважно твори європейських і російських класиків.
Жорстока батьківська вдача, де фізичні покарання і різки були
буденною справою, залишили глибокий слід у його пам’яті і пізніше відбилися у поетичних творах. Поряд із жорстокістю батько
проявляв і неабияку турботу у вихованні своїх дітей. Мати співала
їм українські народні пісні та розповідала казки і її доброта назавжди закарбувалися у пам’яті Івана.
Перші поетичні твори юнака були написані російською мовою,
вдома батько теж намагався віднадити своїх дітей розмовляти «помужицькому». Тому до сьомого класу гімназії Іван не усвідомлював себе українцем, скоріше малоросом. Великий вплив на формування його національної самосвідомості мав Іван Липа – один
із засновників таємної українофільської організації «Братство
тарасівців» та земський лікар і український патріот О.Кривко.
В останньому класі гімназії Т.Стешенко уже почав писати вірші
українською мовою. У першому з них він показав свою щиру любов до України:
Люблю тебе, ненько моя Україно!
Люблю я роздолля і волю твою.
Як люблячу матір кохає дитина,
Так щиро і палко тебе я люблю.
Пісдя успішного закінчення гімназії уже цілком свідомим українцем І.Стешенко вступив на історико-філологічний Факультет Київського університету. У Києві він познайомився з родинами Старицьких, Лисенків, Косачів та інших представників української
культури, вступив до літературно-мистецького гуртка «Плеяда».
В університеті досконало освоїв французьку, німецьку, іспанську,
італійську та багато слов’янських мов. За сприяння О.Кониського
надрукував у Львові в перекладі на українську «Метаморфози» Овідія, а в часописах – переклади французьких і болгарських поетів.
З німецької переклав і «Орлеанську діву» Ф.Шиллера. Захоплення
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історією України надихнуло І.Стешенка на написання драми «Мазепа», яка вийшла друком у Львові в 1896 р.
Не стояв осторонь І.Стешенко і громадського та суспільно-політичного життя. В університеті вступив до української студентської громади, захоплювався модним на той час серед молоді
марксизмом, але водночас поділяв федералістичну концепцію суспільного розвитку М.Драгоманова та економічну теорію «кооперативного соціалізму» М.Туган-Барановського, підтримував дружні
стосунки з Лесею Українкою. Захоплення марксизмом не привело
І.Стешенка та Лесю Українку до російської соціал-демократії, яка
тільки-но почала формуватися. «Не дійшовши до московського табору, – писав пізніше Д.Антонович, – вони, заснували в Києві самостійну українську соціал-демократичну групу». Проте створена
в Києві ця група не стала масовою політичною партією.
Після закінчення в 1896 р. унїверситету І.Стешенка запросили
на роботу до престижної Фундуклеївської дівочої гімназії і вже тоді
він потрапив під підозру царської охранки. Під час обшуку в нього виявили антицарські статті, які він готував до друку в Галичині,
і ув’язнили на п’ять місяців. До Лук’янівської тюрми потрапила і
Оксана Старицька, з якою І.Стешенко підтримував романтичні стосунки. Через два дні після виходу Івана з в’язниці вони побралися.
Позаяк І.Стешенку було заборонено проживати в університетських містах і займатися педагогічною діяльністю, молоде подружжя перебралося на Чернігівщину, де чоловік займався науковою та перекладацькою працею. Темою його наукових пошуків
було дослідження творчості І.Котляревського.
Не полишав І.Стешенко і політичної діяльності. У 1898 р. разом з дружиною взяв участь у нелегальному з’їзді таємного товариства «Молода Україна». Після повернення в 1900 р. до Києва
був обраний членом київської Старої громади, брав участь в роботі
«вільних громад» Революційної Української партії. Водночас активно займається літературознавчою роботою: вивчає творчість
О.Стороженка, П.Куліша та інших українських письменників. Як
члена товариства «Нестора-літописця» І.Стешенка було запрошено на відкриття пам’ятника І.Котляревському в Полтаві в 1903 р.,
але на святі Українського слова підданим російського царя говорити українською мовою було заборонено. Тому доповідь «О художественно-литературном значения произведений И.П.Котляревского
и его заслугах» він змушений був робити російською.
Революція 1905 р. в Росії дещо послабила заборону українського друкованого слова і не дало змогу І.Стешенку надрукувати
низку статей з національного і мовного питань, в яких він відстоював необхідність відкриття національних шкіл та запровадження
української мови в усіх сферах суспільного життя. Разом з групою
прогресивних українських діячів культури видавав сатиричний
22

журнал «Шершень», а після його заборони – журнал «Ґедзь».
У 1906 р. І.Стешенко після десятирічної перерви дістав змогу повернутися до педагогічної роботи, яку не полишав до кінця
своїх днів. Працював у юнацькій гімназії, Київській комерційній
школі, на Вищих жіночих курсах, у Музично-драматичній школі
М.Лисенка. Читав історію української, російської та західноєвропейської літератур. Водночас вів активну громадську і просвітницьку роботу. Будучи членом київського товариства «Просвіта»,
Українського клубу та клубу «Родина», брав участь у багатьох
культурницьких заходах, виступав з лекціями в Народних будинках тощо.
Під час виборів до другої Державної Думи Росії в 1907 р. кандидатами в депутати Українська соціал-демократична робітнича
партія в числі інших висунула С.Петлюру і І.Стешенка (коли він
вступив до партії, достеменно не відомо), але вони не пройшли.
Як відомого літературознавця і дослідника, І.Стешенка в
1908 р. обрали секретарем, а згодом – товаришем голови (головою
був М.Грушевський) Українського наукового товариства в Києві,
створеного за зразком львівського. У міжреволюційний період
вийшли друком його наукові дослідження «Історія української
драми», «Проби біографи й оцінки діяльності П.Кудіша», наукові
статті, присвячені творчості О.Стороженка, М.Гоголя, Лесі Українки, Панаса Мирного, М.Старицького, М.Коцюбинського та ін.
На запрошення відомого російського мовознавця О.Шахматова
І.Стешенко взяв участь у написанні нарису історії української
літератури XIV–XVIII століть. Напередодні першої світової війни разом з іншими українськими культурними діячами редагував педагогічний часопис «Сяйво». Значні наукові дослідження Г.Стешенка були присвячені вивченню життя і творчості
Т.Шевченка: «Т.Шевченко яко великий мистець слова» (1914),
«До характеристики творчості Т.Г.Шевченка» (1915), «Російськоукраїнські паралелі в творчості Шевченка» (1916) та ін.
Лютнева революція 1917 р. привела до повалення царського
самодержавства і поклала початок розпаду багатонаціональної
Російської імперії, відкривши тим самим шлях до свободи і незалежності українського народу. І.Стещенко опинився у вирі революційних подій. Ліберальні кола Києва висунули його кандидатуру до громадського комітету, який був створений для підтримки
Тимчасового уряду. Водночас він був причетним до створення
Української Центральної ради і 12 березня 1917 р. за її дорученням створив шкільну комісію. Його було обрано одночасно головою двох комісій – редакційної та шкільної. Водночас очолював
загальноукраїнський рух за українізацію шкільної освіти. 3 його
ініціативи 6 березня в Києві було утворене Товариство поширення шкільної освіти. 18 квітня І.Стешенко головував на Всеукраїн23

ському педагогічному з’їзді. Проте його громадська діяльність не
обмежувалася шкільною справою. На першому Всеукраїнському
учительському з’їзді від просвітницьких організацій Києва його
обрали офіційним членом Української Центральної Ради і першого складу її президії. Рішення з’їзду започаткували процес дерусифікації шкільної освіти та згуртували українських освітян для національного відродження краю. «Українська мова та література,
географія та історія України мають стати обов’язковими предметами в усіх навчальних закладах» – говорилося в резолюції з’їзду.
Як голова товариства шкільної освіти, член новоствореної Всеукраїнської Учительської спілки, член Київського губернського виконкому громадських організацій І.Стешенко докладав багато зусиль для реалізації прийнятих на Учительському з’їзді програмних
засад щодо українізації освіти в Україні. Від імені фракції Української соціал-демократичної робітничої партії багато разів виступав на засіданнях Центральної Ради, Малої ради з питань мовної і
шкільної політики, зокрема щодо українізації вищих шкіл, зняття
надбавок для вчителів за «обрусительство края» тощо.
Багато чого І.Стешенку доводилося робити вперше: відкривати
українські гімназії, створювати підручники, термінологічні словники, нові програми для шкіл, організовувати курси українознавства тощо. Враховуючи його подвижницьку роботу в царині українізації освіти, 15 червня 1917 р. Центральна Рада призначила його
генеральним секретарем освіти у складі першого українського уряду. Програму своєї діяльності І.Стешенко виклав у виступі перед
педагогічною громадськістю: «Український народ є державним на
своїй території, але разом з тим, необхідна повна справедливість
щодо національних меншин, що проживають на території України, права яких мають бути забезпечені. Але всі народності, що
проживають в Україні, зобов’язані знати мову, літературу, географію і історію України». Він був глибоко переконаний, що українська школа має бути національною як за формою, так і за змістом.
2 липня 1917 р. І.Стешенко звернувся до українського вчительства із закликом докласти всіх зусиль для розбудови національної
школи: «Кожен, хто почуває свої обов’язки перед рідним краєм і
хто може допомогти рідній справі – хай іде до роботи. Час не жде».
Для допомоги вчителям у справі українізації освіти І.Стешенко
видав брошуру «Поміч учителю в справі національного виховання дітей». З метою підготовки вчителів для роботи в національній
школі були організовані чисельні курси.
На посаді генерального секретаря освіти І.Стешенко віддавався
сповна, був вимогливим, але справедливим до підлеглих. Сучасники відзначали його високі ділові якості. Відомий педагог С.Русова,
яка в секретарстві працювала директором департаменту позашкільної освіти, писала: «З Стешенком приємно було працювати,
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він був молодий, жвавий націоналіст, не звертав великої уваги на
формальний бік праці і проводив з усією рішучістю гасло «українізація народної освіти, всіх шкіл, всіх освітніх організацій». Він
не визнавав, жодних традицій щодо зв’язку з російською школою,
боровся з росіянами і навіть з так зв. «малоросами», які не могли й
уявити собі, щоб наша освіта так одразу стала на свої власні ноги».
Противники українського національного відродження «малороси» звинувачували І.Стешенка у примусовій українізації освіти, «нав’язуванні населенню чужої й малозрозумілої мови», яка
була «штучно створена, так, щоб бути найменше подібною до мови
російської». Всупереч наклепам і відвертому спротиву російських
шовіністів та місцевих «малоросів» І.Стешенко твердо проводив
лінію на впровадження української мови в усі царини життя,
насамперед в народній освіті. Виступаючи на сесії Центральної
Ради у грудні 1917 р., він говорив: «Казенні гімназії на Україні
досі вважаються московськими тільки через те, що там учили московською мовою. Учителів-москалів ми не виганяємо, але нехай
же вони навчаться української мови, коли бажають працювати
на Україні». 8 січня 1918 р. Центральна Рада прийняла поданий
І.Стешенком законопроект про введення окремої штатної посади
вчителя української мови та літератури у початкових середніх та
вищих школах усіх відомств. Як і М.Міхновський, І.Стешенко наполегливо відстоював курс на створення української національної
армії і проголошення державної незалежності України.
Після відставки очолюваного В.Винниченком уряду УНР
І.Стешенко працював головним інспектором міністерства освіти, а
з приходом до Києва більшовиків, щоб уникнути розправи, змушений був переховуватися. На посаді головного інспектора залишався і після приходу до влади П.Скоропадського, але уряд гетьмана
почав поступово згортати процес українізації освіти і І.Стешенку
запропонували очолити кафедру українського письменства в
Кам’янець-Подільському українському державному університеті.
Для підготовки до наукової роботи він одержав відпустку і поїхав
до свого хутора у Чернечому Яру поблизу Диканьки. В ніч з 29 на
30 липня 1918 р. І.Стешенко разом із сином Ярославом прибули на
вокзал Полтава-Київська. Пізньої ночі візника не знайшли і вирушили пішки через Павленки, але на розі Куракінської вулиці
(нині – Жовтнева) їх перестріли двоє незнайомців і двома пострілами в голову смертельно поранили І.Стешенка. Під час короткого
перебування Директорії УНР у Полтаві Куракінська вулиця була
перейменована на вулицю його імені, а на місті вбивства насипана
символічна могила і встановлений хрест. З приходом комуністів
все, що нагадувало про І.Стешенка, було знищене.
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§2. Політичні, громадські і культурні діячі
Гаврилко Михайло Омелянович
(1822 – ?)

М.Гаврилко народився на степовому хуторі
Свинківка, що за двадцять кілометрів від Полтави. Його родина мала давні козацькі корені,
але була бідною. Після закінчення місцевої
земської школи, маючи змалку мистецький
хист, у 1899 р. вступив до Миргородської художньо-промислової школи. Виняткову роль
у становленні М.Гаврилка, як українського
мистця, пaтpioта і громадянина відіграв Опанас Сластіон – перший ілюстратор шевченківських «Гайдамаків». У Миргородській
школі він вперше познайомився з виданим у Львові нецензурованим «Кобзарем» Т.Шевченка, слухав українські народні думи та
історичні пісні у виконанні відомих кобзарів, які справили на нього незабутнє враження. Шевченкіана стала провідною темою життя і творчості. М.Гаврилка.
Після закінчення в 1904 р. Миргородської школи М.Гаврилку,
як одному з кращих випускників, була надана державна стипендія
для продовження навчання у Центральній школі технічного малювання барона О.Штігліца, але наступного року в Росії розпочалася перша революція і він не міг залишатися в ній стороннім спостерігачем. Як одного з організаторів студентського страйку, його
ув’язнили і з «вовчим білетом» звільнили з училища. Довелося
повертатися додому. Відразу ж по приїзді до Полтави М.Гаврилко
вступив до «вільної громади» Революційної Української партії
(РУП) і став одним із кур’єрів доставки нелегальної літератури
зі Львова до Лубен і Полтави. Під час однієї з поїздок в Галичину був заарештований австрійськими жандармами і виданий Росії
під гласний нагляд поліції, але це не завадило йому продовжувати
брати участь у революції. У складі групи агітаторів вів революційну пропаганду у приміських селах Жуках, Дублянщині, Крутому
Березі та ін.
У 1905 р. з РУП у виділилася Українська соціал-демократична
робітнича партія (УСДРП). М.Гаврилко пристав до неї і залишився
вірним її ідеям до кінця. За участь у губернській партійній конференції у жовтні 1906 р. був заарештований і засуджений до трьох місяців ув’язнення. Перебуваючи в полтавській тюрмі, не падав духом,
відзначався оптимізмом, був за словами співкамерників, «жвавою
і веселою людиною». Однопартійці називали його «великим свин26

ківським філософом». Проте залишатися далі в Росії було небезпечно. Рятуючись від переслідувань царської влади, М.Гаврилко
виїхав до Львова і за фінансової підтримки Наукового товариства
ім. Т.Шевченка продовжив навчання на кафедрі скульптури Краківської академії мистецтв. Будучи студентом, довідався, що українські патріоти розпочали збір коштів на спорудження пам’ятника
Т.Шевченку у Києві і захопився бажанням узяти участь у конкурсі
на кращий його проект. На початку 1910 р. М.Гаврилко відлив макет пам’ятника і виніс на розсуд журі. У постаті Т.Шевченка автор
втілив образ «пробудженої України». На думку фахівців, його проект був найкращим, але ставити пам’ятник Поетові-бунтареві царська влада не збиралася, тому журі оголосило конкурс таким, що
не відбувся. Другий конкурс також не приніс успіху М.Гаврилку
– йому присудили лише третю премію.
М.Гаврилко прагнув досконалості і поїхав на стажування до
знаменитого французького скульптора Еміля Бурделя. А між тим,
київська міська дума ніяк не могла визначитися з місцем встановлення пам’ятника Пророкові України, але оголосила новий конкурс. М.Гаврилко і на цей раз вирішив узяти в ньому участь. Попри всі старання мистця, Шевченківський комітет не визначився
з переможцем конкурсу і в 1913 р. оголосив ще один, на цей раз
міжнародний. Серед учасників конкурсу. М.Гаврилко був єдиним
українцем, але переможцем конкурсу оголосили маловідомого
італійського скульптора. Рішення журі було глумом над пам’яттю
поета, позаяк пам’ятник нічого спільного з Т.Шевченком не мав.
Макет італійця не був реалізований, але не тому, що був бездарним, а тому що царська влада взагалі не збиралася вшановувати
пам’ять Т.Шевченка.
Перебуваючи у вимушеній еміграції, М.Гаврилко познайомився з видатними церковними, політични і грамадськими діячами
Галичини. Бував і в родині отця Андрія Бандери.
З вибухом першої світової війни українські політичні емігранти створили у Львові Спілку визволення України (СВУ), яка виступала за поразку царської Росії у війні, сподіваючись, що вона
прискорить звільнення України від московського ярма. Серед
фундаторів СВУ був і М.Гаврилко За завданням Спілки він проводив велику просвітницьку роботу серед українців у таборах для
військовополонених, намагаючись пробудити в них національну
свідомість і перетворити малоросів на українських патріотів.
На початку 1915 р. М.Гаврилко від просвітницької діяльності перейшов до практичного здійснення своїх мрій і у складі 2-го
куреня Українських січових стрільців вирушив на російський
фронт, щоб спільно з австро-угорською армією боротися за волю
України, проте довго воювати не довелося. З дозволу свого коман27

дування з групою стрільців він відправився на звільнені від росіян
терени Волині, щоб поширювати серед волинян ідеї самостійної
Української держави.
З радістю і надією зустрів М.Гаврилко звістку про повалення
царського самодержавства в Росії. Він рвався до Великої України, де в Києві вже постала Центральна Рада, але з легіону Січових
стрільців його не відпускали, позаяк лідери СУ не поділяли його
прагнень. Навесні 1918 р. М.Гаврилка направили до Володимира-Волинського, де з військовополонених-українців формувалася Перша стрілецько-козацька дивізія, за сірий колір одностроїв
названа пізніше Сірою. Дивізія мала стати першим українським
військовим формуванням, а з часом – основою регулярної національної армії.
Тим часом з України надходили невтішні звістки про повстання проти німців і гетьмана П.Скоропадського. Більшовицька Росія також готувалася розпочати нову агресію проти України. У
цей тривожний час М.Гаврилко попрощався з дружиною Оленою
і дочкою Любою і вирушив до рідних країв (одружився він на 35му році життя у вересні 1917 р.). Служив у Конотопі начальником
команди зв’язку 3-го полку Сірої дивізії, яка охороняла східні
кордони Української держави У цей час від міністерства народної
освіти М.Гаврилко одержав запрошення очолити Миргородську
художньо-промислову школу, яка за часів Гетьманщини стала інститутом. Але він не міг залишитися осторонь збройної боротьби,
в якій вирішувалася доля України, і узяв участь у повстанні проти гетьмана на боці Директорії УНР, бився з білими окупантами,
але потрапив до рук червоних. Від неминучої загибелі М.Гаврилка
врятували союзники більшовиків боротьбисти, які взяли його на
поруки.
Вийшовши на волю, М.Гаврилко не полишав надій здійснити
свою давню мрію – увічнити Т.Шевченка в камені: створити йому
пам’ятник у Києві. Одночасно на замовлення Полтавської спілки
споживчих товариств ліпив із сірої глини погруддя поета для масового відливання його бюстів з бетону. Проте присвятити своє життя творчій роботі М.Гаврилку не судилося. Зіткнувшись з реаліями
радянської дійсності, він зрозумів, що в умовах більшовицького
режиму вільного самовиявлення для мистця бути не може і став на
шлях збройної боротьби за волю України. М.Гаврилко поставив за
мету згуртувати національно-патріотичні сили, створити українське підпілля в Полтаві і об’єднати розрізнені повстанські загони
під єдиним керівництвом. Так на початку 1920 р. у Полтаві виник
«Комітет звільнення України». М.Гаврилко все своє життя намагався втілити в камені образ національного генія Т.Шевченка,
тому взяв собі за псевдонім його прізвище. Під ім’я «Шевченко»
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став відомим серед підпільників, повстанців і чекістів.
Керівництво підпільного комітету вело перемовини з отаманами повстанських загонів Переяславського, Лубенського, Гадяцького, Кобеляцького і Полтавського повітів, але певних успіхів досягло лише в об’єднанні повстанців, що діяли навколо Полтави:
отаманів Івана Біленького, Володимира Вовка, «Шуби» (Петра
Новохацького), «Люльки» (Карла Максимовича), Якима Телятника та ін.
Під час прочісування червоними курсантами диканьських лісів у
полон потрапило декілька повстанців, у тому числі і К.Максимович.
Шантажем і погрозами чекісти схилили його до співпраці. Відразу
після зради «Люльки» в Полтаві почалися арешти учасників протибільшовицького підпілля. У числі інших чекісти збиралися заарештувати і М.Гаврилка. Проте в кімнаті, де працював скульптор,
вони знайшли лише виліплений із глини бюст Т.Шевченка, який
дивився на них гострим проникливим поглядом. М.Гаврилка в кімнаті не було – він вистрибнув у вікно і зник.
Вцілілі учасники полтавського підпілля у червні 1920 р. на лісовій дачі «Сторожове» скликали нараду отаманів повстанських загонів, на якій після тривалої дискусії створили Головний штаб повстанських військ Полтавщини. Його головою обрали М.Гаврилка.
30 червня на черговій нараді Головного штабу її учасники погодилися з пропозицією М.Гаврилка розпочати підготовку до загального наступу повстанських загонів на Полтаву, щоб звільнити з тюрми українських патріотів, яким загрожувала смерть.
Напередодні штурму міста М.Гаврилко запропонував зібратися у урочищі «Ясенове», але в призначений час з’явилося, лише
близько 250 озброєних гвинтівками, обрізами і шаблями повстанців. Не привели своїх козаків В.Вовк та І.Біленький. Наступати
на Полтаву малими силами було б самогубством. Тому присутні
вирішили зібратися знову на тому ж місті, мобілізувавши всі повстанські загони, що діяли в околицях Полтави. Проте наступного дня до місця збору прийшло лише 50 козаків. План захоплення Полтави провалився. Тому центром, гуртування повстанських
загонів було обрано Булановський ліс. М.Гаврилко різко засудив
нерішучість повстанських отаманів, кожний з яких діяв на свій
розсуд, і разом із своїми прибічниками пішов до І.Біленького. Де і
коли він загинув, достеменно не відомо. Не відомі і обставини його
смерті. Відомо лише, що до кінця 1920 р. М.Гаврилко перебував у
розшуку. Чекісти шукали «Шевченка». М.Гаврилко жив, творив і
загинув з ім’ям Тараса Шевченка.
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Грудницький Олександр Григорович
(Олесь, Олелько)
(10 липня 1892 – 28 серпня 1921)

О.Грудницький народився в Полтаві, за його словами, в родині
«незаможних інтелігентів». Ще навчаючись у гімназії, почав робити перші літературні спроби. Писав російською і українською
мовами. Протягом 1910–1912 років публікував свої літературні
твори в популярній українській газеті «Рада», а в наступні передвоєнні роки – в петербурзьких часописах «Русское богаство»
і «Новый журнал для всех». Одночасно дебютував і на сторінках
найбільш радикального на той час літературно-громадського журналу «Українська хата». Це були пошуки свого шляху в літературі
та національної ідентичності.
Будучи студентом київського комерційного інституту, Олесь,
за його ж словами, «цілком одійшов од російської літератури після початку війни 1914 р.». Тим самим він кинув виклик розгулу
великоросійського шовінізму, який особливо проявився після
вступу царських військ на терени Галичини. Олесь почав усе більше перейматися політичними проблемами, готуючи себе до революційної боротьби за волю України. На його думку, Українська
соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) найбільш повно
поєднувала у своїй політичній програмі вимоги національного та
соціального визволення українського народу і тому напередодні
першої світової війни зв’язав свою долю з нею. Пізніше писав: «На
ґрунті соціальної революції я став у 1912–1913 рр.».
Після повалення в результаті Лютневої революції 1917 р. російського самодержавства, коли разом з царем зникли і пута цензури, О.Грудницький почав активно співробітничати з центральним органом УСДРП «Робітничою газетою», а також з журналами
«Кооперативна зоря», «Будяк», «Книгарь» та «Універсальним
журналом». На шпальтах цих видань друкувалися його публіцистичні статті, рецензії та прозові твори. Певним підсумком літературної творчості стала єдина прижиттєва збірка «П’ять бризків
пензля», яка вийшла друком у січні 1919 р. в Золотоноші. Вміщені в ній п’ять новел свідчили про значний вплив на початківця
українських письменників-модерністів. У розбурханому морі революційних пристрастей 1917 р., коли вирішувалася доля України, О.Грудницький не міг залишатися стороннім спостерігачем
і шукав своє місце в Українській революції. Залишаючись прибічником УНР, він все більше тяжів до лівого крила українських
соціал-демократів, які в період першої агресії червоної Росії проти України пішли на співпрацю з більшовиками (Є.Неронович,
М.Врублевський та ін.), але до них не пристав, хоча і поділяв їх
соціальну демагогію.
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Не відомо, з яких причин О.Грудницький у кінці 1917 р. опинився в Золотоноші. Боронити Україну від червоних напасників
не став – вчителював і працював у повітовій земській управі при
УНР та Українській державі гетьмана П.Скоропадського. Гетьманського режиму не сприйняв. Більше того, працював у антигетьманському підпіллі, підтримував опозиційний український Національний союз і на заклик С.Петлюри став в оборону Директорії
УНР. Саме в часи антигетьманського повстання О.Грудницький
піднявся на поверхню українського політичного життя. Разом з
20-річним А.Шарим (Богунським) він очолив повстання у Золотоніському повіті. Під їх керівництвом у кінці листопада 1918 р.
повіт було очищено від гетьманських військ і встановилася влада
Директорії УНР. Комендантом Золотоніського повіту було призначено О.Грудницького, Богунський залишився командиром Золотоніського повітового революційного загону.
4 січня 1919 р. в Золотоноші відбувся робітничо-селянський
з’їзд, серед делегатів якого було 153 селянина, 15 робітників і 7 посланців від революційних повстанських загонів. У числі, останніх
були О.Грудницький і А.Шарий. Делегати з’їзду підтримали Директорію УНР і висловили побажання, щоб вона йшла «шляхом
звільнення трудящих з-під гноблення капіталу в контакті з пролетарями всього світу і спираючись виключно на революційні маси
України». Як видно з резолюції з’їзду, його делегати перебували
під, впливом фантастичних планів більшовиків на світову комуністичну революцію, але стояли на українських державницьких
позиціях.
На початку 1919 р. воєнно-політична ситуація на Полтавщині,
як і по всій Україні, залишалася надзвичайно складною. Скориставшись крахом австро-німецького окупаційного режиму, більшовицька Росія вдруге розпочала неоголошену війну проти України. У
цей трагічний час частина українських партій (ліві українські есери-боротьбисти та українські соціал-демократи-«незалежники»)
стали на радянську платформу і разом з російською Червоною армією взяли участь у збройній боротьбі проти Директорії УНР. За
ними пішла і частина повстанських селянських загонів отаманів
О.Грудницького, Зеленого і Богунського. Вони наївно сподівалися поєднати дві несумісні речі: незалежність України і радянську
владу, не розуміючи того, що остання є лише формою більшовицької диктатури і імперської політики російських комуністів.
25 січня 1919 р. «отаман червоних військ побережжя Полтавщини А.Богунський і народний комісар О.Грудницький» звернулися до населення Золотоноші і повіту з відозвою, в якій говорилося: «Товариші! Директорія пішла шляхом згоди з буржуазією.
Вона не захотіла стати рішуче на платформу влади Радам, на плат31

форму пролетарської класової боротьби. Навіть більше, вона почала схилятися до того, щоб покликати англо-французів, як уже
було покликано німців... Хай живе братерство всіх народів і націй!
Хай живе Українська Соціалістична Республіка!» Будучи патріотами України, ватажки повстанських загонів хотіли бачити радянську владу в Україні українською, а тому були категоричними
противниками однопартійної більшовицької диктатури. 25 березня 1919 р., в Золотоноші відбувся повітовий з’їзд рад, який вітав
«робітничо-селянський уряд України», але застерігав російських
комуністів від втручання у внутрішні справи України. Головою
повітового виконкому рад було обрано О.Грудницького.
Другий прихід червоних військ з Росії супроводжувався втіленням у життя фантастичних ідей більшовизму, які пізніше Ленін
назвав політикою «воєнного комунізму». Повсякденним явищем
стали конфіскації, контрибуції, націоналізації, позасудові розстріли і сваволя Чека. В партійному і радянському апаратах владу
посіли немісцеві люди – росіяни і євреї, які вороже ставилися до
будь-яких проявів українського національного життя. Все це не
могло не викликати спротиву в українських повстанців – учасників боротьби з Директорією УНР.
1-го квітня 1919 р. лідери лівих українських партій підписали угоду про спільну боротьбу з комуністичним урядом
Х.Раковського, створили у Сквирі Всеукраїнський повстанський
ревком і опублікували декларацію «До робітників і селян України», у якій виклали свої програмні засади. Наступного дня вони
були оприлюднені на мітингу в Переяславі у присутності Богунського і О.Грудницького. Після мітингу вони підписала відозву,
яка рясніла гаслами: «Геть російських та жидівських Петлюр?»,
«Геть всякий національний гніт!» та ін. Україна мала бути незалежною в національному, культурному і економічному плані, а
«влада на Україні з місцевих людей-українців (всіх живущих на
Україні), нам не потрібні окупанти та спекулянти на комунізмі».
Це був прямий виклик великодержавній політиці більшовиків.
Після придушення протибільшовицького виступу в Миргороді (1-3 квітня) до Золотоноші радянське командування послало румунський полк «інтернаціоналістів» під командою угорця
Р.Фекете. У зв’язку з цим, О.Грудницький перейшов на нелегальне
становище, а Богунський спробував порозумітися з більшовиками,
видавши їм плани і явки повстанців. Йому начеб-то повірили і залишили командувати бригадою, але наприкінці липня 1919. р. за
наказом Троцького без суду і слідства розстріляли в Кременчуці.
У середині квітня 1919 р. ліві українські партії створили в Каневі свій новий орган влади – Всеукраїнський ревком і призначили його головою О.Грудницького, який відразу ж опублікував
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звернення до селян Полтавщини, в якому говорилося:
«Брати-селяни!
Вам відомо, як знущається з нашого бідного народу партія російських та жидівських комуністів. Вони грабують, знущаються
з вас. Хліб та всяке збіжжя вивозять до Москви. З віри нашої та
церков сміються.» Звернення закінчувалося закликом до селян
виступити зі зброєю в руках проти бандитів-комуністів, особливо
проти банд Богунського, який «спочатку пристав, було до нас, бо
хотів здобути слави, але потім зрадив, продався жидівсько-кацапським комуністам».
О.Грудницький хотів бути політичним керівником протибільшовицьких повстанських загонів, що діяли на Середньому
Подніпров’ї (Київщині і Полтавщині). На початку травня він узяв
участь у нараді отаманів повстанських загонів та представників
української інтелігенції, яка одностайно підтримала протибільшовицький виступ М.Григор’єва. На нараді О.Грудницький представив її учасникам план оточення Києва повстанцями і рішучого
штурму столиці України. Проте ці плани заздалегідь були приречені на провал. Надто пізно настало прозріння у повстанців, які
захопилися соціалістичною фразеологією російських комуністів
і забули про національну справу. Не можна було збудувати незалежну Українську державу, воюючи одночасно проти червоних
напасників з Росії і Директорії УНР, яка боролася за її незалежність, Відсутність єдності між українськими патріотичними силами були однією з причин втрати Української державності.
З приходом в Україну білогвардійських військ Денікіна
О.Грудницький пішов у підпілля, а восени 1919 р. приєднався до
потужного партизанського з’єднання, яке утворили полтавські
боротьбисти К.Матяш, Я.Огій та О.Лісовик. Разом з останнім він
домовився з Н.Махном про співпрацю. Боротьбисти разом з Повстанською армією Махна в час боротьби з Денікінщиною були
союзниками з російськими комуністами. Тому О.Грудницький у
Катеринославі почав редагувати одночасно дві газети – україномовну махновську «Шлях до волі» та боротьбистську «Боротьба»
(пізніше – «Український пролетар»).
Боротьбисти знову виявилися пішаками у політичній грі московських комуністів. Коли вони твердішою ногою стали в Україні,
у квітні 1920 р. партію боротьбистів «самоліквідували». «Така їх
ягняча доля!» – говорив з цього приводу О.Грудницький. Він нарешті, але запізно, зробив свій останній вибір – оголосив війну російсько-більшовицькому пануванню в Україні, але своєрідно… Він
з’явився в Києві і оголосив себе … членом КП/б/У. Більше того,
став співробітником Київського губернського Чека. Одночасно
встановив зв’язок з представниками уряду УНР, які діяли в підпіл33

лі, і почав готувати повстання проти комуністів. 18 березня 1921 р.
на таємному зібранні вони створили Всеукраїнський Центральний
повстанський комітет (ЦУПК) на чолі з полковником армії УНР
Чепілком. О.Грудницький під псевдонімом «Вернигора» увійшов
до нього уповноваженим у військових справах. Йому було доручено очолити командування Північною групою повстанських військ.
Невдовзі він передав командування отаману Ю.Мордалевичу.
Навесні 1921 р. ЦУПК призначив О.Грудницького своїм представником на Лівобережній Україні. Головний отаман армії УНР
С.Петлюра і генерал-хорунжий Ю.Тютюнник підтвердили це призначення своїм мандатом. Проте через зраду чекісти вже вийшли
на слід підпільників. Ймовірно, що уже в квітні вони «вирахували» і О.Грудницького. Не чекаючи арешту, він зник і перейшов на
нелегальне становище. Під прізвищем «Куниця» працював у Полтаві у залізничному кооперативі, співчував Українській комуністичній партії, але залишався «петлюрівцем» – прибічником УНР.
Заарештували О.Грудницького у серпні 1921 р. Його справа
разом із 131 причетними до українського повстанського руху 28
серпня розглядалася на закритому засіданні Київської губЧека.
39 із них засудили до розстрілу. Четвертим у списку приречених
був О.Грудницький. Свою трагічну долю він передбачив ще на
початку Української революції: «Дарма. Де рубають, там тріски
летять. Де боротьба, там і жертви, і я буду такою. Тільки зарані,
тільки зарані я на шляху впаду». Але на обраному шляху боротьби
за державну незалежність України він, помиляючись і вагаючись,
свідомо йшов до кінця.
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Дорошенко Володимир Вікторович
(3 жовтня 1879 – 25 серпня 1963)

В.Дорошенко народився в Петербурзі в сім’ї
військового лікаря, але наступного року сім’я переїхала на Полтавщину в село Білоцерківці Пирятинського повіту. Там в українському середовищі пройшли його дитячі і юнацькі роки, тому
є всі підстави вважати В.Дорошенка полтавцем.
Середню освіту здобув у Прилуцькій класичній
гімназії. Саме там під впливом ідей свого знаменитого земляка М.Міхновського став українським націоналістом і в
1900 році вступив до «вільної громади» РУП. Навчання продовжив
на історико-філологічному факультеті Московського університету.
Там же став співзасновником української студентської громади. У
1904 р. поєднував навчання в університеті з курсами Українознавства у Львові, де одержав ґрунтовну теоретичну підготовку. В боротьбі за незалежність України після розколу РУП, який намітився
в 1904 р. і остаточно оформився в 1905 р., став членом Української
соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП).
Після закінчення університету в 1905 p. В.Дорошенко працював у статистичному бюро Полтавського губернського земства,
одночасно входив до складу полтавського комітету РУП та створеної при комітеті групи («гуртка») агітаторів. У складі близько
20 активних рупівців в час революційного піднесення восени 1905
р. вони проводили агітаційну роботу на так званих «біржах» – нелегальних зібраннях у садках, приміських лісах та під час «масовок» – святкових гулянь за містом.
Через постійні переслідування за активну участь у суспільному житті та революційну діяльність В.Дорошенко змушений був
виїхати за кордон. З 1909 р. мешкав у Львові, який став одним із
центрів політичних емігрантів з підросійської України. Тут Володимир Вікторович увійшов до складу Наукового товариства імені
Т.Шевченка (НТШ) і працював разом з М.Грушевським спочатку
звичайним бібліотекарем, а з 1913 р. – головою Бібліографічної
комісії НТШ. У 1909 р. для поглиблення знань з українознавства
В.Дорошенко вступив на філософський факультет Львівського
університету, який закінчив у 1913 р.
У жовтні 1912 р. у Львові емігрантами з підросійської України був утворений Інформаційний комітет, який мав на меті пропагувати ідею Української державності серед європейської спільноти. Його фундаторами були А.Жук та В.Дорошенко. З вибухом
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никла думка створити Спілку Визволення України (СВУ) – політичне представництво українців, які опинилися поза межами своєї Батьківщини і вважали себе союзниками Австро-Угорщини та
Німеччини в боротьбі з Російською імперією. Вони вважали, що в
результаті поразки у війні Російська тюрма народів розвалиться
і український народ збудує вільну, ні від кого незалежну Українську державу.
Офіційно СВУ була створена 4 серпня 1914 р. на першій нараді
її фундаторів, серед яких були троє полтавців: Андрій Жук, Володимир Дорошенко та Михайло Гаврило. Вони і ввійшли до президії Спілки. Першим головою СВУ було обрано Дмитра Донцова, а
з вересня 1914 р. – Миколу Залізняка. У зверненні «До суспільної
думки Європи» керівники СВУ писали, що єдиний захист Європи
від агресії царської Росії – самостійна, Українська держава, конче
потрібна як буфер для політичної рівноваги й мирного розвитку
європейських народів. Під час осіннього наступу 1914 р. російські війська захопили частину Галичини, включно зі Львовом, і
В.Дорошенко виїхав до Відня, де продовжував редагувати чисельні
видання СВУ. Галичани дуже швидко відчули на собі всі «принади» російського панування: насильницька русифікація, заборона
українських шкіл, культурно-освітніх закладів і греко-католицької церкви, депортації української інтелігенції до Росії та ін. У
одному з листів до члена президії СВУ В.Дорошенка М.Гаврилко
писав: «Волинь сильно спустошена москалями. Інтелігентного матеріалу дуже мало».
До Львова В.Дорошенко повернувся у 1916 р. після того, як російські війська були вигнані з Галичини, і продовжив свою роботу
у Бібліотеці НТШ. Поступово він почав відходити від політичної
діяльності, все більше зосереджуючись на науковій. Предметом
його дослідження стає українська бібліографія. А між тим, на політичній карті Європи сталися великі зміни, зникли старі імперії і
на їх руїнах з’явилися національні держави. Під час короткого перебування при владі в Україні гетьмана П.Скоропадського у Києві
з ініціативи В.Вернадського була утворена Всеукраїнська Академія
Наук. В.Дорошенко у 1918 р. повернувся до столиці України і влаштувався на роботу в секретаря Академії професора А.Кримського.
Після другого приходу в Україну російських більшовиків Володимир Вікторович був змушений знову залишити Батьківщину
і повернутися до окупованої поляками Галичини – спочатку до
Станіслава, а потім до Львова, де продовжував займатися своєю
улюбленою справою – бібліографією. З 1937 по 1944 рр. був директором Бібліотеки НТШ. Комуністичний режим дістав В.Дорошенка
і у Львові. Після приходу червоних окупантів до Західної України
в 1939 р. Бібліотека була включена до мережі бібліотек АН УРСР і
піддана жорстокому пограбуванню: раритетні видання вивезли до
Москви, а українські видання патріотичного змісту знищили.
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З наближенням Червоної армії в 1944 р. до Західної України Володимир Вікторович змушений був остаточно залишити свою Батьківщину і піти на чужину. Жив спочатку у Празі, потім у Німеччині, а в
1949 р. перебрався до США і оселився у Філадельфії, де продовжував
плідно займатися науковою роботою. Вперше В.Дорошенко заявив
про себе як бібліограф ще в 1910 р. У «Записках НТЩ» він регулярно
друкував свої рецензії, замітки та огляди класичної і сучасної української літератури. Одним з перших самостійних бібліографічних показників був «Спис творів Івана Франка з додатком статей про нього і
рецензій на його писання». У 20-х роках минулого століття, у період
так званої українізації (дерусифікації) В.Дорошенко співпрацював у
київському журналі «Україна», але не полишав і своєї професійної
справи – друкував огляди українознавчих матеріалів, які були опубліковані вже за межами СРСР.
Найбільший науковий інтерес вченого викликали постаті Тараса Шевченка та Івана Франка. Його знання в царині бібліографії
були надзвичайно глибокими. Першою бібліографічною публікацією на шевченківську тематику ку був інформаційний огляд «Шевченкознавство за останнє десятиліття (1914–1924)», який був надрукований у часопису «Стара Україна» за 1925 р. Високу оцінку
фахівців дістала його праця «Покажчик видань Шевченкових творів та опис бібліографічних праць про Шевченка» (Львів, 1939). Не
обминув своєю увагою Володимир Вікторович і НТШ, якому віддав
більшу половину свого життя. Найвищу оцінку одержало видання
«Огнище української культури: Історія НТШ (Філадельфія, 1951),
яке містить багатющу бібліографічну інформацію.
Велику увагу приділяв бібліограф також вивченню праць зарубіжних письменників. Особливий інтерес і донині, становить його
монографія «Гете в українських перекладах, переспівах та унаслідуваннях» (Львів, 1932). Важливим внеском в Україністику була
участь В.Дорошенка у підготовці тритомної «Української Загальної Енциклопедії», яка побачила світ протягом 1930–1935 років.
Проживаючи у Філадельфії, Володимир Вікторович написав наукове дослідження про видавничу діяльність «Просвіт» та видав декілька показників української емігрантської преси: «Українська
національна преса в роки 1945–1951 по цей бік залізної заслони»
(1951), «Показник української католицької преси у ЗДА» (1952),
«Реєстр українських періодичних видань у вільному світі за 1961–
1962 рр.» (1963) та ін.
Праці В.Дорошенка зберігають свою інформаційну та наукову вартість і дають змогу уявити українську бібліографію як
невід’ємну частину української культури. Усе життя він мріяв про
єдину соборну Україну серед європейської співдружності народів.
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Жук Андрій Ількович
(1 липня 1880 – 3 вересня 1968)

А.Жук народився в селі Вовчик Лубенського повіту в селянській родині, яка мала давнє
козацьке походження. Після закінчення місцевої трирічної церковнопарафіяльної школи
подальший шлях для здобуття систематичної
освіти через бідність батьків для нього був закритий, тому все життя займався самоосвітою.
У січні 1899 р. А.Жук покинув свій рідний
Вовчик і перебрався до Лубен, де влаштувався канцеляристом у Лубенській повітовій Земській управі з місячною платнею 20 рублів.
Працював підручним у секретаря управи і детально познайомився
з організаційною структурой і компетенцією земського самоврядування на прикладі повітового земства. Маючи власну точку зору,
критично ставився до діяльності земства та деяких його очільників, що і послужило причиною його звільнення. Знайомство з
братами Шеметами та «Самостійною Україною» М.Міхновського
зробило А.Жука переконаним самостійником-державником. В
1901 р. він вступив до «вільної громади» Революційної Української партії (РУП) і став одним із найдіяльніших її членів.
У травні 1901 р. А.Жук переїхав до Харкова, де існував найбільший осередок РУП, і деякий час працював помічником у адвокатській конторі М.Міхновського. У червні цього ж року він уже
приймав участь у першій партійній конференції РУП, яка відбулася одночасно з студентським з’їздом у Полтаві. За дорученням
М.Міхновського у першій половині 1902 р. розповсюджував прокламації РУП у Валківському повіті Харківської губернії, який
того ж року став одним із центрів протипоміщицьких селянський
виступів.
У 1898 р. українське громадянство святкувало столітню
річницю виходу у світ «Енеїди» І .Котляревського. Цю визначну подію вирішили відзначити побудовою пам’ятника творцеві новітньої української літератури в Полтаві, родинному місті
І.Котляревського. Збирати кошти на його спорудження царська
влада дозволила лише в межах Полтавської губернії. До того ж,
міністр внутрішніх справ Росії Сипягін заборонив цитати на
пам’ятнику з творів І.Котляревського і Т.Шевченка подавати
українським правописом.
У 1903 р. пам’ятник автору безсмертної «Енеїди» був збудований на пожертви українських патріотів не лише з Полтавщини,
але й з інших українських губерній. Урочисте його відкриття було
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призначене на 30 серпня, але місцева влада за наказом з Петербургу заборонила промови українською мовою на урочистому засіданні міської думи. Це була явна провокація з боку російського
самодержавства.
Щоб висловити протест проти заборони українського слова
напередодні було призначено з’їзд (конференцію) РУП. З метою
конспірації місцем його проведення був обраний ліс поблизу села
Терешки неподалік Полтави, куди делегати прибули човнами по
Ворсклі. За даними поліції, 29 серпня в лісі зібралося близько 100
делегатів «Українофільської Революційної партії». Головував на
з’їзді А.Жук. Він вважав, що боротьба за права рідної мови, за
людську гідність народу більше варта, ніж боротьба за восьмигодинний робочий день чи восьмий сніп збіжжя, замість дванадцятого в панській економії для селян. Тому закликав присутніх
на революційний виступ в обороні прав української мови. Проти
гострої форми протесту, яка могла перерости у збройне протистояння, виступила більшість товаришів по партії А.Жука і йому порадили залишити збори та йти до міста самому, на урочистостях
його не було.
Ідеї незалежності України А.Жук намагався, крім селян,
пропагувати і серед харківських залізничників, але в листопаді
1903 р. майже всі відомі діячі РУП були заарештовані; за гратами
опинився і А.Жук, але не надовго. На відзначення урочистостей
від дня народження спадкоємця російського трону в 1904 р. була
оголошена амністія і політичні в’язні і вийшли на волю. На той час
РУП уже переживала ідеологічну кризу.
У кінці 1902 р. намітився ідейний розлам у лавах РУП,
пов’язаний з відмовою частини її членів від маніфесту
М.Міхновського «Самостійна Україна», як програмного документа партії. А.Жук, як і більшість членів РУП, схиляв на бік соціалдемократичного переорієнтації партії, тобто на перший план ставив соціальні питання і автономію України у складі демократичної
Росії. Меншість залишилася на ідейних засадах М.Міхновського.
Напередодні першої Російської революції в РУП в залежності від ставлення до національного питання виділилося три течії:
«спілчани», які виступали за входження де складу РСДРП, «обласники», які вважали національне гадання не суттєвим, і «автономісти» на чолі з М.Поршем, яких була більшість – вони висували вимогу територіально-адміністративної автономії України у
складні Росії і створення окремої Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). А.Жук пішов за більшістю. У роки
революції 1905–1907 років він виступав як селянський агітатор.
Так, восени 1905 р. він говорив на селянському віче в люботинському маєтку князя Святополк-Мирського, але своїм виступом
залишився незадоволений.
У 1907 р. А.Жук уже входив до Центрального Комітету УСДРП,
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але того ж року був заарештований і посаджений у київську
Лук’янівську в’язницю разом з В.Винниченком. За грошову заставу від родини Юркевичів їх невдовзі відпустили на волю. Легально
займатися революційною діяльністю в підросійській Україні було
небезпечно і вони вирішили податися на еміграцію. Нелегально 28
вересня 1907 р. в районі Кам’янець-Подільського перейшли кордон
і опинилися на теренах Австро-Угорської імперії у Львові. Зупинилися у збудованому коштом Євгена Чикаленка «Академічному
домі», який слугував гуртожитком для українських студентів та
політичних емігрантів з Росії. У Галичині А.Жук мав опікуватися
партійним майном-рештками партійних видань 1900–1905 років,
бібліотекою і архівом, які зберігалися в редакції газети «Земля і
Воля», а також зав’язати більш тісні контакти з галицькими соціал-демократами. Українські емігранти мали намір перебратися
за океан до США, але з того нічого не вийшло. А.Жук побував у
Відні, Женеві, а наприкінці 1907 р. повернувся до Львова, де влаштувався на роботу до Ревізійного союзу Української кооперації
(РСУК), одружився і активно долучився до західноукраїнського
громадсько-політичного життя. Українську кооперацію він розглядав як один із шляхів здобуття політичних прав для українців
в умовах, коли економічні важелі в Галичині перебували в руках
поляків.
Він критично переглянув теоретичну базу соціал-демократичної ідеології УСДРП, сформованої за зразком російської соціалдемократії з поділом на більшовиків і меншовиків, запереченням
співпраці з несоціалістичними партіями, класовим підходом при
вирішенні національного питання тощо. Можливо, А.Жук першим з українських соціал-демократів зрозумів облудність тези
про можливість вирішення національного питання методами соціальної революції. Тому пропагував ідею української самостійності
як одну з першочергових завдань української соціал-демократії.
Галичина наочно показала А.Жукові перевагу австрійського
конституційного ладу над російським абсолютизмом і переконала,
що лише масовий рух широких верств суспільства (а не боротьба
самого пролетаріату) приведе до демократичної перебудови держави. В нього спала російська соціал-демократична облуда про класову боротьбу, як рушія історії, спільність усіх соціал-демократів,
насамперед братерську єдність російського і українського пролетаріату, розв’язання національного питанню у тісному зв’язку
з соціальним. А.Жук був людиною української стихії, все життя пам’ятав про своє полтавське коріння і його «обгаличанення»
лише стверджувало факт існування єдиного неподільного українського народу. Справжнім самостійником він став у Львові.
У А.Жука залишалася надія, що УСДРП може очолити український національно-визвольний рух, зробити його головною вимогою своєї програми на найближчу перспективу. Він намагався
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втілити в життя ідею про надпартійне політичне утворення, яке б
пропагувало ідею самостійності України. Ця ідея почала визрівати в нього ще в 1908 р. Умовна назва такого об’єднання мала бути
«Вільна Україна», але видати під цим гаслом часопис через брак
коштів не вдалося. З усіх намірів вдалося лише у жовтні 1912 р.
створити Інформаційний комітет, де крім А.Жука працював і його
побратим В.Дорошенко.
Перша світова війна змінила національно-політичну ситуацію
для україців, які опинилися у складі двох ворогуючих імперій. І
Галичани і жителі підросійської України проголосили свою лояльність до держав, у складі яких перебували. Галичани утворили Головну Українську раду і почали формувати легіон Січових стрільців, Політичні емігранти з Наддніпрянської України створили
свою міжпартійну політичну організацію – Спілку визволення
України (СВУ). Її головою на нараді 4 серпня 1914 р. було обрано
Д.Донцова, хоча організатором її створення і фактичним керівником був А.Жук. Вони вважали, що реалізувати ідею державної
незалежності України можна лише в результаті поразки Росії у
війні. Тому орієнтувалися на центральні держави – Німеччину та
Австро-Угорщину.
Після тимчасової окупації російськими військами Львова СВУ
переніс свій осідок до Відня. Його пресовим органом стало щотижневе видання «Вісник Союзу визволення України», розрахований
на галичан та військовополонених українців. А.Жук ратував за
національно-територіальну самостійність України і виступив ініціатором створення 5 квітня 1915 р. Загальної Української ради
(ЗУР) – міжпартійного об’єднання, яке б під час війни репрезентувало увесь український народ. Проіснувавши близько півтора
року, ЗУР розпалася після проголошення австрійським імператором створення Польської держави, до складу якої мала входити і
Галичина. Після вибуху в Росії Лютневої революції СВУ основну
увагу приділяла культурно-просвітницькій роботі серед військовополонених і українського населення окупованих австро-угорськими військами земель. Створене ще у серпні 1915 р. Бюро культурної помочі займалося організацією українських шкіл, видавничою
справою, збиранням коштів для українських військовополонених,
яких у австрійських та німецьких таборах перебувало близько
80 тисяч. З них СВУ сформувала дві українських дивізії – «синьожупанників» у Німеччині та «сірожупанників» у Австрії. Покликана до життя обставинами світової війни СВУ виконала своє програмне домагання – державну самостійність України було здобуто
у формі УНР та Української держави гетьмана П.Скоропадського.
30 червня 1918 р. за підписом А.Жука була опублікована заява
про саморозпуск СВУ. Гетьман призначав його радником українського посольства у Відні, яке очолював В.Липинський, одночасно
він займався справами ліквідації СВУ, вітав проголошену 22 січня
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1919 р. Злуку ЗУНР і УНР.
Після ліквідації Гетьманату Директорія УНР ліквідувала дипломатичні призначенця гетьманського уряду. А.Жук був призначений до «похідної канцелярії» міністра закордонних справ
УНР В.Темницького, брав участь у двох нарадах голів закордонних представництв УНР, на яких обговорювалися основні засади
української зовнішньої політики. З вересня 1919 р. перебував у
Кам’янень-Подільському, де в той час знаходився уряд УНР, але
19 листопада цього ж року назавжди покинув Україну і виїхав до
Відня. Союзу С.Петлюри з Польщею не схвалював.
З лютого 1921 р. по березень 1923 р. А.Жук працював референтом в уряді ЗУНР у Відні, згодом у Комітеті оборони західноукраїнських земель, аж до його розпуску в 1927 р., брав участь
у підготовці різноманітних довідок, документів і резолюцій про
становище українців у складі іноземних держав, які надсилалися до Ліги Націй у Женеві, урядам різних держав і громадських
організацій, одночасно продовжував журналістську діяльність у
різноманітних українських часописах, що виходили в Галичині та
Америці.
Відданий своїм ідеалам і принципам, А.Жук мав намір повернутися в підрадянську Україну, де відбувався процес українізації,
який відкривав можливість для економічної і культурної праці,
але відмовився від свого наміру. Можливо, відчував чим може
закінчитися для нього повернення до радянської України, адже
більшість реемігрантів, що повернулися до рідного краю, спіткала
гірка доля.
У 1930 р. А.Жук переїхав до Львова, працював у кооперативних
товариствах, керував статистичним відділом Ревізійного союзу
Українських кооперативів, редагував часопис «Кредитова кооперація», був співредактором видавничого кооперативу «Хортиця»,
який діяв у Львові під егідою Товариства допомоги емігрантам з
України, опублікував чимало історичної та мемуарної літератури.
Після окупації Червоною армією Західної України у 1940 р. виїхав
до Відня, де і помер у 1968 р. Час від часу давав про себе знати публікаціями в українській пресі за кордоном.
А.Жук не був амбітною людиною, а залишався скромним громадським і політичним діячем. У всіх своїх починаннях, де він був
ініціатором і головним рушієм, ніколи не був на провідних ролях.
СВУ також ніколи не очолював, а виконував секретарські і організаційні функції. А.Жук був людиною праці і обов’язку, не гнався
за примарною славою. Ціле життя був незалежною постаттю української політичної еміграції, мав повагу і вплив на людей, які його
добре знали і працювали поруч. Його син Юрій став відомим дипломатом Австрійської республіки в повоєнний час.

42

Заливчий Андрій Іванович
(14 жовтня 1892 –13 грудня 1918)

А.Заливчий народився в селі Міські Млини поблизу волосного села, колишнього сотенного містечка Опішні у бідній селянській
родині: мати працювала по найму, а батькові
часом доводилося і милостиню випрошувати під церквою. Першим його вчителем був
старий сільський пономарь і перше з чого він
розпочав навчання, – наказав говорити з ним
«панською» (російською), а не «мужичою» (українською) мовою і
переслати називати його «дядьком». Після закінчення вищої початкової школи в Опішні Андрієві довелося пасти свиней у маєтку
багатого харківського єврея-банкіра. Прогулюючись, він випадково побачив, що його наймит на пастівнику крадькома читає книжки, зацікавився і коли дізнався, що хлопець має велике бажання
вчитися, послав власним коштом на навчання до Першої Харківської юнацької гімназії. А.Заливчий закінчив її із золотою медаллю і в 191З р. вступив на юридичний факультет. Харківського університету.
Революційною діяльністю Андрій почав займатися ще в гімназії, а в університеті став одним з керівників студентського руху
Харкова. З ініціативи української партії соціалістів-революціонерів молодіжні гуртки в 1915 р. об’єдналися в соціалістичну
Юнацьку спілку і Андрія було обрано до її Центрального Комітету.
Наприкінці цього ж року став одним з лідерів масового студентського протестного виступу проти відправлення на фронт першої
світової війни «неблагонадійних» студентів. За це був заарештований і після піврічного перебування в тюрмі відправлений на довічне поселення в Тургайському краї Казахстану.
В Україну А.Заливчий повернувся після перемоги Лютневої революції 1917 р. в Росії. Вітав утворену в Києві Центральну Раду
і прагнення українського народу бути господарем на своїй землі.
Працював у Зіньнові по створенню в селах земельних комітетів,
редагував газету «Зіньківська народна управа» і був обраний власним (депутатом) повітової земської управи. На почату травня взяв
участь в роботі Харківського губернського селянського з’їзду, де
виступав з доповіддю про шляхи розв’язання національного питання в Україні. З’їзд ухвалив запропоновану А.Заливчим резолюцію про «конечне установлення національно-територіальної автономії України». Одночасно працював над створенням осередків
української партії соціалістів-революціонерів (есерів) та організа43

цією рад селянських депутатів, редагував газету «Труд і воля».
Велику роботу проводив А.Заливчий також по згуртуванню селянства у професійно-класові організації – Селянські спілки на
Харківщині та Полтавщині. Перебуваючи в Полтаві, був обраний
членом Лівобережного бюро партії Українських есерів та членом
редколегії газети «Селянська спілка», представляв інтереси полтавського селянства на першому Всеукраїнському селянському
з’їзді, на якому його обрали членом Української Центральної Ради
та Центрального комітету Селянської спілки. Будучи членом партії українських есерів, належав до її лівого крила і був одним із
засновників так званої фракції лівобережців.
Після приходу червоних військ Муравйова до Полтави
А.Заливного разом з іншими членами виконкому ради селянських
депутатів було заарештовано, а звільнившись, він змушений був
тікати з міста і деякий час редагував газету Зіньківської повітової
земської управи.
Протягом другої половини січня 1918 р. на Полтавщині пройшли з’їзди рад, які мали формально узаконити встановлення
більшовицької диктатури. V губернський з’їзд розпочав роботу 19
лютого і тривав чотири дні. На ньому були присутні 677 делегатів з ухвальним голосом і декілька десятків з дорадчим. На з’їзді
були допущені делегати лише тих партій (більшовиків та лівих
українських і російських есерів), які на той час входили до правлячої коаліції в російському і українському радянських урядах:
близько 300 лівих українських есерів, 250 лівих російських есерів
і 235 більшовиків. З’їзд розпочався урочистим співом українського національного гімну «Ще не вмерла Україна» та революційної
російської пісні «Вы жертвою пали». Більшість делегатів з’їзду
були українськими патріотами, але перебували в полоні уявлень
про перемогу світової комуністичної революції шляхом експорту
більшовизму у країни Європи і це було відображено у відповідній
резолюції. З’їзд також схвалив примусове вилучення хліба у селян
для «голодуючої Півночі». Глибоке обурення делегатів викликала
пропозиція більшовиків зробити на офіційній печатці губернської
ради напис російською мовою. Тому його залишили, як і раніше,
українською. До складу губернського виконкому ради робітничих, солдатських і селянських депутатів було обрано 15 більшовиків, 14 лівих українських і 14 лівих російських есерів. Головою
президії губвиконкому було обрано А.3аливчого, який замінив на
цій посаді О.Янка.
У часи австро-німецької окупації і Гетьманщини А.Заливчого
було обрано членом Центрального комітету української партії боротьбистів, що виникла з лівого крила партії українських есерів.
В основу будівництва Української держави боротьбисти клали не
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національний, а класовий принцип: виступали за незалежність
України, але з радянською формою влади. А.Заливчий також був
введений до керівництва Головного повстанського комітету. Його
невелика рухлива постать завжди була в центрі уваги. З палкими
промовами він виступав на чисельних мітингах, з’їздах, нарадах і
зборах, які часто відбувалися в той розбурханий революцією час.
Ясність і простота його слів, довірливий погляд карих очей, щирість у спілкуванні приваблювали до того симпатії полтавського
селянства. Він був його справжнім лідером.
Загинув А.Заливчий восени 1918 р. в Чернігові, куди був посланий Центральнім комітетом своєї партії для підготовки повстання
проти гетьмана. Невеликими силами повсталі захопили декілька
броневиків і поліцейських дільниць, але були оточені переважаючими силами гетьманців. На бронеавтомобілі повстанці намагалися пробитися з оточення, але на заваді стали великі снігові
замети. Коли А.Заливчий вискочив з броневика, його настигли
кулі вірних гетьману військ. На смерть свого побратима В.ЕланБлакитний писав:
А надвечір все покрив туман...
Сніг лягав (так м’яко-м’яко танув)
На заціпленій руці наган,
На криваво-чорну рану.
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Коваленко Григорій Олексійович
(Грицько)
(5 лютого 1868 – 15 грудня 1937)

Г.Коваленко народився в присілку Липняки Переяславського повіту Полтавської губернії (нині – Київська область). За його словами,
зростав у «козацькій родині, де не переривалася стара козацька традиція, освіта, культура.
Діди й батьки були любителями і знавцями
церковної науки і yукраїнської поезії». Після
закінчення Баришівської початкової школи старший брат віддав
Грицька до Полтавської Фельдшерської школи. У Шевченковому
«Кобзарі» талановитий хлопець знайшов собі найкращого порадника і вчителя. Після закінчення навчання п’ять років працював
фельдшером у різних селах Переяславського повіту, водночас цікавився історією, літературою, етнографією та малярством, а також переймався громадськими справами, захищаючи селян від
утисків царської адміністрації.
Нестримне бажання вчитися змусило Г. Коваленка, переїхати до
Москви, де він п’ять років навчався в університеті вільним слухачем, і водночас працював фельдшером в університетській клініці.
У Москві в 1891 р. вийшла друком його перша наукова праця, присвячена українській народній медицині та етнографічна розвідка
про українське народне життя і побут. Досліджував Г.Коваленко і
життя українців у Саратовській губернії, особливості української
традиційної хати, відображення криниць у народній міфології, археологічні розкопки в Більському городищі та ін. Захоплювався
також літературною творчістю, поезією та літературознавством,
але друкувати твори виразно національного спрямування доводилося в непідконтрольній царській цензурі Галичині в журналах «Зоря» та «Літературно-науковому віснику». Зокрема, відомі
його літературознавчі розвідки про творчість І.Котляревського,
Є.Гребінки, Г.Квітки-Основ’яненка, М.Кропивницького та ін.
У 1896 р. Г.Коваленко завершив медичну кар’єру сільського
фельдшера в Саратовській губернії і з допомогою Б.Грінченка та
І.Шрага перебрався до Чернігова, де дістав спочатку посаду діловода, а потім – помічника секретаря Чернігівської міської управи.
Там же увійшов до гурту українських письменників, які складали
основу напівлегальної Української громади. Найвідомішими серед
неї були Борис Грінченко, Михайло Коцюбинський та Володимир
Самійленко. Під їх впливом він став свідомим українцем –«мазепинцем» з поміркованими ліберальними поглядами.
У розпал першої Російської революції восени 1905 р. Г.Коваленко
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назавжди переїхав до Полтави на посаду секретаря міської управи яку обіймав до липня 1917 р. Крім офіційної роботи, яка давала заробіток і можливість утримувати сім’ю, багато часу приділяв
громадській роботі, насамперед просвітницькій, часто невдячній,
але такій потрібній для простого люду. У Полтаві він увійшов до
Старої Української громади, яка існувала в місті ще з початку 60-х
років минулого століття і займалася просвітницькою діяльністю
у плані національного виховання полтавців. Майже відразу вступив до Української радикально-демократичної партії (УРДП). Разом із своїми однодумцями по Українській громаді М.Дмитрієвим,
О.Русовим та Панасом Мирним заснував один з перших україномовних часописів, який мав символічну назву «Рідній край». Видавався він значною мірою на кошти М.Дмитрієва, який працював
присяжним повіреним (адвокатом) і мав певні статки. Часопис
став неофіційною трубиною УРДП. Як один з активних її діячів,
Г.Коваленко проводив значну агітаційну роботу серед населення
під час виборів до першої Державної Думи Росії в 1906 р.
У «Рідному краї» Г.Коваленко друкував чисельні публіцистичні і наукові статті, пропагуючи ідеї федералізації і демократизації
державного устроїв Росії, часом критичні, які викликали невдоволення царської адміністрації і відвертих українофобів. Серед них
можна виділити «Оповідання з української історії» та «Листи до
селян». Свої публікації підписував просто – «Грицько Коваленко». Загалом, часопис мав демократичну і українську патріотичну
спрямованість. 3 «Рідним краєм» співпрацювали відомі українські письменники і поети Леся Українка, Ганна Барвінок, І.НечуйЛевицький, Л.Старицька-Черняхівська, М.Кропивницький. На
шпальтах часопису друкувалася і літературна молодь: П.Тичина,
Х.Алчевська, П.Капельгородський, О.Островський та ін. Тиск на
літературно-просвітницький «Рідний край» особливо посилився в
період спаду революції і в листопаді 1906 р. вийшов його останній
номер. За антиурядову спрямованість часопису Г.Коваленка притягнули до суду, який закінчився штрафом.
Незважаючи на утиски з боку царської влади, невгамовний
Г.Коваленко не полишив видавничої справи. У 1908 р. він заснував у Полтаві видавництво «Рідна хата», а в 1913 р. – перший в
підросійській Україні науково-популярний журнал з питань медицини, гігієни та природознавства – «Життя і Знання», який став
надзвичайно популярним серед простого люду, але на початку першої світової війни це видання, як і всі інші україномовні, було заборонене.
Не будучи професійним істориком, Г.Коваленко не лише цікавився минувшиною, але й намагався популяризувати серед полтавців історію рідного краю. Його популярна праця «Оповідання
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з української історії» (Полтава, 1906) за власною оцінкою була
«перша по сей бік кордону (з Австро-Угорщиною – В.Р.) історія,
видана українською мовою». Вона доопрацьовувалася та перевидавалася, ставши під час Української революції підручником для
початкових шкіл. Інший написаний у відповідності з концепцією
М. Грушевського посібник «Українська історія» витримав сім видань. Його цінність зумовлена не лише популярним за формою і
науковим за змістом викладом, але й тим, що вітчизняна історія в
ньому подана на тлі світової.
У вересні 1914 р. за звинуваченням у приналежності до «мазепинців» і зв’язках з українськими емігрантами, які мешкали в Галичині, Г.Коваленка було заарештовано. Під час обшуку в нього
знайшли листи від «Русько-українського соціалістичного гуртка»
з Канади та від В.Винниченка, а також підписану Г.Коваленком
відозву УРДП з приводу війни, карту Укпаїни в її етнографічних межах та чисельні записки, які вказували на його патріотичну українофільську діяльність. Уже під час обшуку на ім’я
Г.Коваленка надійшов лист від рядового 34-го піхотного Севського
полку, в якому було п’ять «галицьких» газет. Під час допиту 19
вересня адресат визнав свою приналежність до УРДП і стосунки
з В.Винниченком, які підтримував листовно, але особисто знайомий не був.
Повалення царського самодержавства в Росії відкрило широке поле для культурно-просвітницької діяльності Г.Коваленка.
Він увійшов до Комітету українських поступових партій і організацій, був обраний до міської просвітницько-лекційної комісії,
став «дійсно народним лектором». 12 квітня 1917 р. відбулися
установчі збори полтавського міського товариства «Просвіта», на
яких були присутні більше 250 представників української інтелігенції та небайдужих до української справи жителів міста. Головою «Просвіти» безальтернативно було обрано Г.Коваленка, який
на той час працював інспектором позашкільного відділу Полтавської губернської земської управи. З його ініціативи учасники зібрання створили у складі «Просвіти» чотири комісії за напрямками роботи: бібліотечну, лекційну, освітню і театральну. Завдяки
подвижницькій діяльності Г.Коваленка полтавська «Просвіта»
стала науково-методичним центром для всіх «Просвіт» Полтавщини, а її керівник – визнаним лідером національно-культурного
відродження краю. Для надання методичної допомоги місцевим
«Просвітам» в організації їх роботи Г.Коваленко неодноразово виїжджав, у повіти губернії.
10 травня 1918 р. уже в умовах Української держав гетьмана
П.Скоропадського в Полтаві розпочав роботу перший губернський
з’їзд «Просвіт». З’їзд відкрив завідуючий педагогічним відділом
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Полтавського губернського земства М.Рудинський, а головою
президії з’їзду було обрано Г.Коваленка, який і спрямовував його
роботу. Делегати підвели підсумки діяльності «Просвіт», обмінялися досвідом просвітянської роботи та визначили її напрямки в
майбутньому. За неповними даними в дев’яти повітах губернії на
той час вже існувало 363 товариств «Просвіти», було відкрило 8
українських гімназій і дві вищі початкові українські школи. Майже при кожній «Просвіті» існували школи грамотності для дорослих та бібліотеки, але в них відчувався брак українських книг і
великий попит на них з боку селянства.
В умовах денікінщини «Просвіти» Полтавщини не лише зберегли свою мережу, але завдяки всенародній підтримці значно розширили її. Значну фінансову допомогу їм надавала Полтавська
спілка споживчих товариств. Її культурно-просвітницький відділ
відкрив майстерню з виготовлення декорацій і театрального реквізиту для сільських художньо-драматичних гуртків та розпочав
видання серії брошур під назвою «Театр на селі». Першим виданням, яке здійснив видавничий відділ, була брошура Г.Коваленка
«На спомин борця за вільну, рідну освіту І.М.Стешенка».
Яскравим проявом незборимості українського духу стало урочисте святкування 150-річчя від дня народження І.Котляревського.
Незважаючи на проведені денікінською контррозвідкою арешти
відомих діячів українського національно-визвольного руху на
Полтавщині, зірвати свято їм не вдалося. Ще в липні Центральна
полтавська «Просвіта» з ініціативи Г.Коваленка створила святковий комітет з комісіями: театральною, літературною, по догляду
за могилою письменника та по прийому і влаштуванню чисельних
гостей, які незважаючи на протидію денікінської влади, очікувалися в Полтаві.
29 серпня 1919 р. опівдні біля могили основоположника нової української літератури зібралося більше 20 тисяч полтавців
та представників з інших міст України. Після урочистої літургії, яку відслужив Ф.Булдовський, на мітингу виступали Панас
Мирний, Г.Коваленко та представники «Просвіт», Того ж дня в
Міському театрі відбувся святковий вечір, присвячений пам’яті
І.Котляревського, на якому також виступив організатор урочистостей з цієї нагоди Г.Коваленко.
Після утвердження комуністичного режиму на Полтавщині і
ліквідації «Просвіт» та інших українських громадських об’єднань
будь-яка національно-но-просвітницька робота завмерла. У 20-х
– першій половині 30-х років Г.Коваленко працював за фахом –
був рядовим викладачем і директором Полтавської фельдшерськоакушерської школи, яку колись сам і закінчив. У вільний час
займався малярством, етнографічними дослідженнями, садівни49

цтвом, любив спілкуватися з молоддю, ділився з людьми скарбами своєї багатющої бібліотеки. Глибоко переживав за долю своїх
побратимів і однодумців, з якими підтримував тісні стосунки в
добу Української революції, які ставали жертвами переслідувань і
розправи з боку каральних органів комуністичного режиму. Не полишав займатися і літературною роботою, але коло його художніх
уподобань, зважаючи на радянську цензуру, ставало все більш обмеженим: зрідка друкував лише твори для дітей та науково-популярні брошури. Неопублікованими залишилися історичний роман
«Юрко Соколенко» та повісті на історичну тематику «Дажбожі
діти», «Над Десною», фантастичний твір «Мірея».
В атмосфері постійного страху і підозр в націоналізмі працювати Г.Коваленку ставало все важче. Він відчував як зашморг органів ОДПУ-НКВС затягується навколо нього все тугіше. У 1936
р. енкаведисти остаточно вирішили долучити Г.Коваленка до
«контрреволюційної націоналістичної організації». Пригадали
йому і активну участь у роботі «Просвіт», і в Полтавському науковому товаристві при Всеукраїнській Академії Наук. Без будь яких
звинувачень заарештували видатного просвітителя 20 серпня 1937
р., як раз у пік «великого терору», але на перший допит 69-річного письменника і публіциста привели лише 1-го грудня. Він відмів безглузді звинувачення в «контрреволюційній організації» і
ніяких зізнань не підписував, але вони і непотрібні були «доблесним чекістам». Конвеєр людиновбивства працював безперебійно.
Більше допитів не було. Згідно рішення Особливої («Осо») трійки
Управління НКВС у Полтавській області Г.Коваленка розстріляли, Вирок було виконано 15 грудня 1937 р. Так закінчив життя
український патріот, мистець, науковець і громадянин. Оцінка
його подвижницької діяльності на просвітянській ниві належить
зробити нащадкам. «Останній суд для кожної людини – це людський суд по смерті, остання громадська оцінка», – писав задовго
до смерті Г.Коваленко. І він мав радію.
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Косач Олена Петрівна
(Олена Пчілка)
(29 липня 1849 – 4 жовтня 1930)

О. Косач народилася в Гадячі у збіднілій дворянській родині Драгоманових, яка мала давнє
козацьке коріння (драгоманами на Запорізькій
Січі називали перекладачів іноземних мов).
Дитячі роки також провела в Гадячі серед чудової української природи. Початкову освіту здобула в домашніх умовах. Першим її вчителем
був рідний брат Михайло Драгоманов. Навчання продовжувала у
Зразковому пансіонаті шляхетних дівчат у Києві, де природознавство і фізику викладав пізніше відомий вчений хірург І.Пирогов,
а історію – М.Драгоманов. Юнацькі роки пройшли серед київської
української інтелігенції. У 19 років одружилася з Петром Косачем
і перебралася до Звягеля на Волині, у 1871 р. народилася старша
донька Лариса, (відома згодом поетеса Леся Українка), в 1877 р.
– Ольга, в 1882 р. – Оксана, в 1884 р. на світ Божий з’явився син
Микола, а в 1888 р. – донька Ізидора, з якою Олена Петрівна жила
останні роки. У 1908 р. помер її старший син Михайло, наступного
року – чоловік. Тяжко хворіла Лариса (Леся Українка), а в 1913
р. не стало і її. Яких тільки випробувань не завдавала їй доля, але
Олена Петрівна завдяки своїй мужності знаходила сили для праці і творчості, все життя присвятила українському національному
відродженню.
У 17-річному віці Олена Пчілка заявила про себе як дитяча
письменниця: перше оповідання, написане німецькою мовою,
надрукувала у 1866 р. Свої літературні і публіцистичні твори підписувала різними псевдонімами і криптонімами (Колодяжинська,
Полтавенко, Кочубеївна, Олена Суботенкова), але в українській
літературі стала відома як Олена Пчілка. У 1872 р. Олена Петрівна
з маленькою Ларисою поїхала до Галичини і Відня, де познайомилася з Наталею Кобрицькою і взяла удасть у її «Першому вінку»
– українському жіночому альманасі, де друкувала різноманітні
розвідки з української етнографії. Її коштом і зусиллями в 1880 р.
побачили світ «Співомовки» Степана Руданського та повісті Миколи Гоголя у власному перекладі на українську мову.
За редакцією Олени Пчілки також побачили світ переклади
«Книги пісень» Г.Гейне. Від 1883 р. друкувалася в галицьких часописах «Зоря» та «Дзвінок», брала участь у виданні альманахів
«Рада» (1883-1884) та «Нова рада». Не полишала Олена Пчілка і активної участі у громадському житті України. 30 серпня 1903 р. вона
приїхала до Полтави на відкриття пам’ятника І.Котляревському і
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взяла участь у протестному виступі з приводу заборони виголошувати промови на урочистостях українською мовою. Від 1906 р. Олена Пчілка – редактор тижневика «Рідний край». Вона переїхала до
Києва, перебрала на свій кошт видання, а редакцію перенесла до
власної вітальні у квартирі. Тижневик видавався до початку Першої світової війни, коли царська влада заборонила його. Як додаток, до нього виходив дитячий журнал «Молода Україна». На видання цього часопису також докладала власні кошти, виховуючи
молоде покоління українських патріотів.
Після смерті Лариси (Лесі Українки) Олена Пчілка покинула
Київ і перенесла редакційну роботу до родинного Гадяча. Після
повалення царського самодержавства в Росії і появи в Києві Української Центральної Ради почала сповна віддаватися національногромадській праці, віддаючи всі сили просвітницькій роботі. З її
ініціативи протягом березня-квітня 1917 р. в Гадяцькому повіті
було створено 25 товариств «Просвіти», у травні їх було вже 35.
18 червня сільські товариства «Просвіти» об’єдналися у повітову
спілку, головою ради якої було обрано Олену Пчілку.
Протягом короткого часу Гадяцька міська «Просвіта» відкрила
в місті читальню і книгозбірню, якою користувалися більше 800
дітей, школу для дорослих у передмісті Гадяча Заярі, влаштувала
п’ять спектаклів («Мартин Боруля», «Мати-наймичка», «Хмара»
та ін.), які пройшли з великим успіхом серед жителів міста. Виручені від спектаклів гроші були передані робітникам місцевих деревообробних підприємств та воякам 663-го Українізованого полку
російської армії для придбання бібліотеки українських видань.
У приміщенні вищої початкової школи гадяцькі просвітяни влаштували декілька дитячих ранків, які з великою радістю зустріла
малеча.
При гадяцькій міській «Просвіті» Оленою Петрівною була створена комісія з виховання дітей в українському патріотичному дусі
та організований гурток українознавства, до якого ввійшли учні
гімназії, вищої початкової школи і слухачі дворічних педагогічних курсів, на яких готували вчителів для українських шкіл. Одночасно вона створила і аматорський дитячий театр, писала п’єси
для дітей, в яких намагалася донести їм свою любов до України,
зокрема, «Сон-мрія, або Казка Зеленого Гаю» (1916). Окремими
виданнями вийшли книжечки «Зелений Гай», «Віршики й казки
з малюнками для дітей» (1917), «Книжка-різдвянка для дітей»,
«Оповідання та вірші» (1919), «Кобзареві діти» (1920) та ін.
22 жовтня 1917 р. в Гадячі відбулося урочисте відкриття організованого Оленою Пчілкою Українського національного хору.
На його презентацію приїхали голова хорової секції Музичного відділу Генерального Секретарства освіти Центральної Ради
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О.Приходько, представник варшавського Українського хору
Д.Бутовський, композитор В.Стеценко та етнограф і фольклорист
Д.Верховинець, які виступили з вітальними промовами. Успіх
хору перевершив усі сподівання.
Після тривалого періоду реакції, що настала після поразки
революції 1905-1907 років, поновилося видання української періодики. Одним з перших україномовних видань на Пoлтaвщині
стaлa «Газета Гадяцького земства», яку почала редагувати Олена
Пчілка з лютого 1917 р. До місцевих осередків «Просвіти» та до
початкових шкіл повіту вона надходила безкоштовно. У кінці цього ж року газета змінила назву на «Рідний край».
У грудні 1918 р., коли на Полтавщині після вигнання австронімецьких окупаційних військ на короткий час встановилася влада Директорії УНР, у Гадячі з ініціативи Олени Пчілки відбулося
перейменування російської «мужской гимназии» на українську
хлоп’ячу гімназію, якій присвоїли ім’я славетного земляка Михайла Драгоманова.
Письменниця не сприймала ні денікінського, ні більшовицького окупаційних режимів, які боролися за відновлення «єдиної
і неділимої» Російської імперії. На початку 1920 р. на повітовому
Селянському безпартійному з’їзді вона виступила з палкою промовою проти однопартійної більшовицької диктатури і закликала
селян чинити опір московським зайдам. На Шевченківські свята
Олена Пчілка обгорнула погруддя Кобзаря синьо-жовтим прапором, але більшовицький коміcap Крамаренко вискочив на сцену і
зірвав національний прапор. «Ганьба Крамаренкові!» – вигукнула
Олена Пчілка і переповнена зала підтримала її заклик.
У травні 1920 р. гадяцька Чека за звинуваченням у «петлюрівщині» заарештувало Олену Пчілку, але за наполяганням військового комісара боротьбиста Мусієнка (боротьбисти на той час були
спільниками більшовиків) її звільнили, водночас поставили вимогу – негайно залишити Гадяч. Найменша дочка Ізидора забрала
матір до себе в Кам’янець-Подільський. Наступного року Олена
Пчілка востаннє побувала в Гадячі, щоб забрати свої речі та документи, але нічого не знайшла, позаяк вони стали частиною експонатів музею М.Драгоманова, який щойно відкрився. Деякі з них
комуністи просто розікрали. Дачу Лесі Українки «Зелений Гай»
«пролетарії» розтягнули на дрова.
Від 1924 р. Олена Пчілка працювала в системі Української Академії Наук як член етнографічної, літературно-історичної, громадської комісії та законодавства. В 1926 р. опублікувала розвідки
«Про легенди і пісні» та «Малювання на стінах України». Надрукувала спогади про свого брата Михайла Драгоманова і про Миколу Лисенка, випустила декілька книжок повістей і оповідань.
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Як педагог, на власному досвіді заклала основи родинної материнської школи: виховання дітей на засадах патріотизму і національної гідності.
У 1930 р. чекісти хотіли притягнути Олену Пчілку до фальсифікованої справи «Спілки Визволення України» і зробили обшук у
її помешканні, але ув’язнити хвору і слабу жінку не наважилися.
Від терору комуністів її врятували лише похилий вік (їй було 81
рік) і тяжка недуга. Через декілька тижнів вона померла. Похована на Байковому цвинтарі в Києві.
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Крат Павло Георгійович
(15 жовтня 1882 – 25 грудня 1952)

П.Крат народився з селі Красна Лука Гадяцького повіту у родині українського дідича, яка мала давне козацьке коріння. Один
з його предків, Федір Крат був послом І.Мазепи при дворі Карла
ХІІ у Стокгольмі і мав почесне звання «значкового товариша». Дід
П.Крата Архип дослужився до рангу «статського радника» і одержав російське дворянство. Коли народився Павло, рід Кратів зубожів (залишилося лише 50 десятин землі), бо дід Архип витрачав
великі грощі, щоб дати вищу освіту сімом синам та трьом дочкам.
Читати й писати Павло, з його слів, навчився в чотири роки у
домашніх умовах, а в шість років пройнявся українським духом,
полюбив українську пісню, мову, звичаї. Хрещеним батьком у
Павла був видатний український письменник Панас Мирний
(П.Я.Рудченко), який на той час очолював Гадяцьке казначейство.
У 16 років, уже будучи учнем Лубенської гімназії, вперше прочитав
«Кобзар» Т.Шевченка і зрозумів, що Україна його рідна земля, де
він народився та живе і сповнився такими радощами, наче сирота,
що нарешті знайшла свою матір. Відтоді став свідомим українцем.
Будучи студентом Київського університету, Павло перейнявся ідеми українського націоналізму М.Міхновського і разом з
М.Поршем та А.Лівицьким у 1901 р. заклали у Лубнах «Вільну громаду» Революційної Української партій (РУП). Одночасно П.Крат
був активним членом «Української студентської громади» в Києві і
сприяв тому, що вона перетворилася на рупівський осередок.
10 жовтня 1903 р. царські жандарми розпочали слідство про діяльність «вільних громад» РУП на Полтавщині, яке тривало до 10
червня 1904 р. Масові арешти рупівців були проведені в ніч на 9
грудня 1903 р., у тому числі були затримані майже всі члени лубенської «вільної громади» РУП. Під цей укіс потрапив і студент
Київського університету П.Крат. У 1904 р. його звільнили «під
особливий нагляд поліції» і він емігрував до Швейцарії, а звідти
до Галичини. У Львові боровся проти польських шовіністів за створення Українського університету, проводив революційну пропаганду серед українських робітників. За участь у терористичному
акті проти високого московського урядовця був заарештований і
виданий на розправу російському урядові. Від суду його врятував
батько Георгій Архипович – управитель Лубенської сільськогосподарської школи, який взяв сина на поруки під заставу 5 тисяч
золотих карбованців – величезну на той час суму (кінь коштував 5
карбованців серебром).
РУП напередодні Російської революції 1905 р. почала все біль55

ше зазнавали впливу західноєвропейської соціал-демократії і після внутрішньопартійної дискусії розкололася на дві гілки – Українську соціал-демократичну робітничу партію і «Спілку», яка
фактично стала філією російської соціал-демократії (меншовиків).
П.Крат пристав до останньої, але не надовго. Скориставшись свободою, у скорому часі він поїхав до Москви до своєї тітки по матері,
яка допомогла Павлові одержати закордонний паспорт. Під вигаданим ім’ям Павла Терненка у 1907 р. він виїхав до Канади, яка на
той час була одним із центрів української еміграції, головним чином із Західної України. Канада стала його другою батьківщиною.
За океаном П.Крат продовжував активно займалися політичною діяльністю, пропагуючи ідеї соціалізму серед українських робітників. 15 листопада 1907 р. з його ініціативи вийшов перший
номер україномовного часопису «Червоний Прапор», редакція
якого розмішувалася в приміщенні наукового Товариства імені
Шевченка у Вінніпезі. Часопис закликав робітників до мирної парламентської боротьби за свої права. П.Крат став також видавцем
і першим редактором гумористичного часопису «Кадило», який
мав виразно антиклерикальну спрямованість. У 1909 р. «Червоний Прапор» змінив назву на «Робочий Народ» і почав схилятися
на соціалістично-комуністичні позиції. У Канаді в 1911 р. П.Крат
зустрів молоду дівчину Софію Прокопець – дочку українського
фермера з-під Вінніпегу, яка стала його долею. Шлюб вони взяли
у Пресвітерській церкві, де пастором був Михайло Глова, який
умовив Павла вступити на Теологічний факультет Вінніпегського університету. Навчатися було важко, адже на його утриманні
була дружина і дві донечки. Батьки дружини прийшли на допомогу. Після закінчення навчання в 1918 р. йому запропонували
посаду пастора в Торонто, куди П.Крат і переїхав з родиною. Із соціалізмом і політикою взагалі він порвав ще перед тим як стати
пресвітером і вирішив служити Богові. Не одразу почав П.Крат
свою місійну службу. Спочатку заснував у Торонто Український
народний університет, в якому перед більш як сотнею слухачів викладав українознавство.
У Канаді П.Крат активно займався також літературною і перекладацькою роботою. Зокрема, йому належить переклад англійською мовою творів Т.Шевченка, Ю.Федьковича,С.Руданського
та ін. Він був автором поеми «Сочинський в неволі» (1908), «Соціалістичних пісень» (1909), збірку віршів «За землю і волю» (1912),
трьох книг прози (оповідань і повістей). Написав також драму
«Октябрські дні», в якій відобразив революційні події осени 1905
р., свідком і учасником яких був сам. У 1907 р. ця драма кількаразово була поставлена на сцені Віннипегу і стала першою театральною виставою, що її написав українець в Канаді.
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У 1916 р. П.Крат долучився до співпраці в часописі «Ранок»,
який морально і матеріально підтримувала українська церква. 3
допомогою редакційного колективу «Ранку» було створене Українське педагогічне товариство та Наукове товариство імені Івана
Франка, розпочато вивчення української мови в Саскачеванському університеті, проведена підготовка українських інструкторів
хліборобства і Українського фермерського з’їзду 26-27 грудня
1916 р. та ін.
У 1919 р. мати П.Крата Антоніна Іванівна, сестри і брат, рятуючись від більшовиків, разом з армією УНР виїхали до Галичини.
Мати через українську пресу розшукала свого сина, який відразу ж відгукнувся і почав матеріально допомагати своїм рідним.
Починаючи з 1923 р., П.Крат регулярно з місіонерською місією
бував у Західній Україні, боровся за самостійність Української
Євангельсько-Реформованої церкви проти спроб поставити її під
юрисдикцію німецької Євангельської церковної управи з осідком
у Станіславі. Він твердо заявив: «Усе, що є на українській землі, є
українське й Україні підлягає – більше нікому».
У 1938 р. пастор П.Крат востаннє побував у Західній Україні,
яка перебувала у складі Польщі. До Канади він повернувся хворим і не міг більше виконувати пастирські обов’язки, останці роки
перебував під постійним лікарським доглядом. Помер він у родинному колі (три доньки, троє зятів і шестеро внуків) у день Різдва
Христового. Поховали його 27 грудня за євангельським обрядом.
У похороні взяли участь чотири пастори, співав хор Баптистської
церкви.
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Леонтович Володимир Миколайович
(5 серпня 1866 – 10 грудня 1933)

Ім’я В.Леонтовича майже невідоме на Полтавщині, а між тим, він зробив помітний вклад у становлення Української державності на початку ХХ століття,
був відомим політичним і громадським діячем.
Народився В.Леонтович на хуторі Оріхівщина Лубенського повіту в сім’ї заможного українського дідича – російського дворянина з давнім козацьким корінням. Його мати походила з
французького роду Альбрандів, який за часів Великої французької
революції емігрував до Росії і осів в Україні. Завдяки своїм статкам
батьки змогли дати йому прекрасну освіту. Спочатку навчався в Лубенській юнацькій гімназії, згодом – у Прилуцькій. Після її закінчення вступив на юридичний факультет Московського університету.
У 1888 р. одержав науковий ступінь кандидата права, повернувся до
себе на батьківщину і працював у Лубенському повітовому земстві.
У 1891 р. Б.Леонтовича обрали радником Лубенського повітового і
Полтавського губернського земств та почесним мировим суддею.
Поряд із службою в органах місцевого самоврядування
В.Леонтович брав активну участь в українському національному
русі, був членом Київської Старої громади та Київського осередку Товариства Українських поступовців (ТУП) і входив до його її
керівного органу – ради. Разом з В.Симиренком і Є.Чикаленком у
1906 р. почав видавати першу щоденну українську газету «Громадська думка», згодом – «Раду». Як письменник, заявив про себе в
1892 р., надрукувавши в Галичині свою першу повість. У наступні
роки друкувався в українських періодичних виданнях, що виходили у Львові та Києві. Також співробітничав з часописами «Зоря»,
«Киевская старина», «Літературно-науковий вісник», «Громадська думка», «Рада», «Українське слово» та ін. У чисельних публікаціях відстоював національні права українського народу; за
політичними переконаннями був автономістом, як і більшість
українських громадських діячів його часу. Під час першої світової
війни В.Леонтович працював у Всеросійському союзі земств і міст
(«Земгорі») – громадській організації, створеній для допомоги російській армії на Південно-Західному фронті (1915-1917 рр.).
Після повалення царського самодержавства в Росії і утворення
Української Центральної Ради ТУП розсипалася на декілька українських ліберальних партій. На реорганізаційному з’їзді ТУП, що
проходив протягом 25-26 березня 1917 р., В.Леонтовича обрали до
тимчасового Центрального комітету Союзу українських автоно58

містів-федералістів, а у червні цього ж року він увійшов до ради
Союзу як заступник голови. Разом з іншими провідниками ТУП
підписав відозву ради товариства «До українського громадянства»
із закликом підтримати Центральну Раду, українську пресу, створити Український Національний фонд, відкривати українські
школи, «Просвіти» і т.д.
20 березня 1917 р. вперше постало питання про кооптацію
В.Леонтовича до складу Центральної Ради, але його кандидатура
була відхилена – надто вже він виділявся своїми статками від більшості членів Ради. Членом Української Центральної Ради став
під час роботи Всеукраїнського Національного конгресу у квітні
1917 р., куди був делегований за квотою Союзу українських автономістів-федералістів. Після реорганізації Союзу в політичну партітю – Українську партію соціалістів-федералістів (УПСФ) став її
членом. Як полтавський поміщик і власник цукроварні, відчував
певну недовіру з боку соціалістично налаштованої більшості діячів Центральної Ради, тому помітної ролі в ній не відігравав, але
політичної діяльності не припиняв.
Після приходу до влади в Україні гетьмана П.Скоропадського
УПСФ намагалася зайняти проміжне становище між правими і лівими політичними силами, щоб не допустити розв’язання в Україні громадянської війни і підтримати стабільність у суспільстві.
Тому гетьман був змушений піти на поступки і ввести деяких членів УПСФ до складу свого кабінету. Протягом червня-жовтня 1918
р. В.Леонтович працював в урядовій комісії, що займалася розробкою земельної реформи, якої вимагала більшість українського селянства. У складі нового уряду Ф.Лизогуба він обійняв посаду міністра землеробства і 22 жовтня сформував Вищу аграрну
комісію, яка протягом місяця напрацювала проект закону, який
передбачав примусове відчуження землі у поміщиків і створення
міцних хутірних (фермерських) господарств на селі. Законопроект
був підписаний гетьманом, але не був реалізований у зв’язку з поваленням гетьманського режиму і приходу до влади в Україні соціалістичної за партійним складом Директорії УНР.
Поряд з політичною В.Леонтович займався також науковою
діяльністю та літературною працею. Разом із С.Єфремовим склав
і видав у 1917 р. (перевиданий у 1919 р.) російсько-український
юридичний словник. У 1918 р. у Києві вийшла друком збірка його
оповідань.
Після поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.
В.Леонтович емігрував до Болгарії, згодом перебрався до Чехословаччини, де очолив товариство імені Святого Володимира, співробітничав у часописі української еміграції «Тризуб». За кордоном
видав повісті «Старе і нове» (1922) і «Хроніка Гречок» (1931), мемуари «Спомин утікача» (1922) та ін. Помер у Празі. Там і похований.
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Лівицький Андрій Миколайович
(27 березня 1879 – 17 січня 1954)

А.Лівицький народився на хуторі Красний
Кут Золотоніського повіту Полтавської губернії
в сім’ї заможного селянина, яка мала давнє козацьке походження. Освіту здобув у Прилуцькій класичній гімназії та Колегії П.Галагана в
Києві, після закінчення якої в 1896 р. вступив
до Київського університету. Навчався на математичному та правничому факультетах. Уже
на першому курсі університету вступив до Української студентської громади, яку на той час очолював Василь Совачов – небіж
М.Міхновсвкого. Після його арешту в 1896 р. став на чолі Студентської громади і зібрав воєдино розпорошені українські студентські
групи, що існували в місті. За участь у студентському політичному
русі у 1897 і 1899 роках заарештовувався, ув’язнення відбував у
Лук’янівській тюрьмі в Києві. У 1899 А.Лівицького як учасника
загального студентського страйку, виключили з університету і вислали на Полтавщину під «гласний нагляд поліції».
До Революційної української партії (РУП) А.Лівицький вступив під впливом М.Міхновського. Протягом 1902-1903 років належав до керівництва київської «вільної громади» РУП разом з
В.Винниченком, Д.Антоновичем та ін. Фундатором Лубенського
осередку РУП він став уже будучи кандидатом на судову посаду.
Разом з ним членами партії стала його дружина Марія Варфоломіївна (уроджена Яновська), Б.Мартос, М.Порш, П.Крат та ін.
У 1903 р. А.Лівицькому нарешті вдалося закінчити універси
тетський курс, але в ніч на 9 грудня цього ж року жандарми провели
широкомасштабні арешти учасників «вільних громад» РУП. Під їх
укіс потрапило 38 чоловік. Обшуки були проведені і в помешканні
А.Лівицького. У числі інших нелегальних видань поліція вилучила
рупівський часопис «Добра новина» за 1903 р. А.Лівицький уникнув арешту і влаштувався на роботу в Лубенському окружному суді,
але як «неблагонадійний» затримався там недовго і, перебравшись
до Харкова, став присяжним повіреним (адвокатом) Харківської судової палати.
Під час Російської революції 1905-1907 років спільно з братами
Шеметами А.Лівицький організував коаліційний комітет українських, російських і єврейських організацій для захисту населення від погромів чорносотенців у Лубнах і очолював одну із шести
бойових дружин загону самооборони, виступав з антиурядовими
промовами на чисельних мітингах і зібраннях. Як один з органі60

заторів «Лубенської республіки», 1-го січня 1906 р. був заарештований, але з-під варти втік і деякий час переховувався. 7 жовтня
1907 р. у Лубнах був заарештований вдруге і півтора року перебував в ув’язненні.
Після Лютневої революції 1917 р. в Росії 16 березня 1917 р.
А.Лівицького було обрано Золотоніським повітовим комісаром,
а 1-го серпня Полтавський комітет Тимчасового уряду затвердив
його Полтавським губернським комісаром. Як делегат першого
Всеукраїнського селянського з’їзду від Золотоніського повіту був
обраний до складу Центрального комітету Селянської спілки і
членом Української Центральної Ради. Від серпня 1917 р. по травень 1918 р. був гласним (депутатом) золотоніського повітового і
Полтавського губернського земств, головою Золотоніського повітового і Полтавського губернського земського зібрань, почесним
мировим суддею Золотоніського повіту. Очолював Золотоніський
повітовий комітет і був членом Полтавського губернського комітету Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП)
– спадкоємниці РУП.
У відповідності з ІІІ Універсалом Центральної Ради була проголошена Українська Народна республіка. Влада на місцях мала
залишатися з руках органів місцевого самоврядування – земств і
дум, але більшовики посилено намагалися провести в життя гасло
«Вся влада радам!». Навколо питання про владу на Полтавщині точилася гостра політична боротьба. 16 листопада 1917 р. воно було
винесене на засідання виконкому губернської ради робітничих і
солдатських депутатів (представників ради селянських депутатів
на нього не запросили), але запросили губернського комісара Центральної Ради А.Лівицького. У своєму виступі він намагався переконати присутніх у необхідності підтримки Центральної Ради у її
державотворчій діяльності і вказував, що багатовладдя породить
хаос і анархію на Полтавщині, від чого найперше постраждають
прості люди. Ніхто з присутніх не заперечував проти того, що влада в Україні має належати Центральній Раді, але представники лівих партій наполягали, щоб влада на місцях зосереджувалася в руках рад робітничих і солдатських депутатів, які мали об’єднатися
з радами селянських депутатів. Кількогодинна дискусія закінчилася прийняттям запропонованої А.Лівицьким резолюції, в якій
говорилося: «Вітаючи проголошення Української Народної республіки, як результат завоювання влади революційним народом,
Полтавська рада робітничих і солдатських депутатів вітає прагнення українського народу до зміцнення і розвитку державницьких форм свого національного життя».
У лютому 1918 р. австро-німецькі війська згідно умов Берестейської мирної угоди розпочали спільно з військовими підрозділами
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армії УНР наступ з метою звільнення України від більшовицьких
окупантів. В авангарді німецьких військ через Лубни і Ромодан
на Полтаву вела наступ українська Запорізька бригада генерала
О.Натієва. По мірі просування союзницьких військ на Полтавщині відновлювалася влада УНР. З метою організації органів місцевого самоврядування губернський комісар А.Лівипький об’їздив
більшість повітів Полтавщини, доки його в середині квітня 1918
р. не змінив на цій посаді П.Чижевський.
В умовах Української держави гетьмана П.Скоропадського
А.Лівицького позбавили всіх урядових посад і він працював юрисконсультом Центрального Українського кооперативного комітету,
а під час антигетьманського повстання у листопаді-грудні 1918 р.
виконував обов’язки повітового і губернського комісара Директорі
ї УНР на Полтавщині.
Від січня 1919 р. А.Лівипький в уряді Директорії УНР обіймав
цілий ряд важливих державних посад: тимчасово керував Міністерством внутрішніх справ УНР, був товаришем міністра юстиції,
з 9 квітня 1919 р. – міністром юстиції і заступником голови Ради,
Міністрів у кабінеті Б.Мартоса, у червні 1919 р. – керуючим Міністерством закордонних справ і міністром юстиції УНР. У кабінеті І.Мазепи обіймав посаду заступника голови Ради Міністрів. У
жовтні 1919 р. очолював дипломатичну місію УНР у Польщі. Був
прибічником зближення з Польщею з метою одержання військової
допомоги в боротьбі з московсько-більшовицькими окупантами.
За дорученням голови Директорії УНР С.Петлюри 22 квітня 1920
р. підписав з Польщею Варшавську угоду, яка була неоднозначно
сприйнята українським суспільством. Протягом 1920-1921 років
та 1922-1926 років очолював уряд УНР на еміграції, пропагував
українську справу у світі, працював над згуртуванням української
еміграції.
Після трагічної загибелі С.Петлюри в 1926 р. став його спадкоємцем: очолив Директорію УHР та перейняв посаду Головного отамана українського війська. Протягом подальшого життя очолював
Державний центр УНР в екзилі (на еміграції). Після підписання
Ризького миру між більшовицькою Росією і Польщею перебував
під постійним наглядом її поліції. Після другої світової війни оселився в Німеччині. В 1948 р .зініціював створення Української
Національної ради на еміграції. Помер у Німеччині, пізніше його
прах перепоховали на Українському меморіальному цвинтарі в
Баунд-Бруді поблизу Нью-Йорка.
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О’Коннор-Вілінська Валерія Олександрівна
(9 грудня 1866 – 19 грудня 1930)

Ім’я В.О’Коннор-Вілінської майже не відоме широкому загалу полтавців, а між тим, вона стояла біля витоків української
державності і національного відродження українського народу.
Народилася Валерія у сім’ї багатого землевласника, ірландця за
походженням О’Коннора у селі Миколаївка Кременчуцького повіту. Мати належала до українського роду Лисенків. З дитячих
років виховувалася в українському середовищі. Особливий вплив
на формування її національних переконань мав видатний український композитор Микола Лисенко. Пізніше Валерія зізналася,
що її національне усвідомлення почалося з дев’яти років. З дитячих літ товаришувала з сестрами Старицькими, особливо з Людмилою Старицькою-Черняхівською. Разом вони навчалися в одній
дівочій гімназії, єднала їх і літературна творчість.
Із старшого покоління українського літературного гуртка
близькими В.О’Коннор були М.Лисенко, М.Старицький і Олена Пчілка, а з її товаришів – Леся Українка, поет В.Самійленко,
письменниця Л.Старицька-Черняхівська, І.Стешенко та артисти-корифеї українського класичного театру. Освіту вона здобула
у приватній київській дівочій гімназії, по закінченні якої написала дві праці з теорії виховання дітей: «Ідеал удільного вічового
князя» та «Жан-Жак Руссо і його теорія виховання», які здобули
схвальні відгуки вчителів.
З юних літ В.О’Коннор приваблювала національно-громадська
робота. Власним коштом у рідному селі вона влаштувала приватну українську школу для сільських дітей, дещо пізніше – український народний театр. Оселившись у 90-х роках XIX століття
у Харкові, вчителювала в єпархіальній школі, працювала у видавничому комітеті Харківського Товариства письменності, була
співробітником «Харьковских ведомостей» де друкувала літературознавчі статті і театральні рецензії. Саме тоді написала українською і російською мовами науково-популярні книжки про країни
Далекого Сходу. У Харкові О’Коннор вийшла заміж за інженера
О.Вілінського, з яким у 1905 р. повернулася до Києва.
У столиці України В.О’Коннор-Вілінська продовжувала активну участь у національно-громадському русі: була членом Літературно-артистичного товариства, працювала в київській «Просвіті», в Українському клубі та в Товаристві українських поступовців
(ТУП). У «Літературно-науковому віснику» друкувала свої художні твори та рецензії на театральні вистави. Як свідома українська
патріотка зазнавала постійних утисків з боку царської влади,
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особливо в період Столипінської політичної реакції. Так, повість
«Скарб», що вийшла друком у київському видавництві «ЛНВ»
була конфіскована, а авторку і редактора журналу відправили до
в’язниці. Їх судова справа була відправлена аж до сенату в Петербург. На захист письменниці і патріотки стали відомі українські
правники І.Шраг та С.Шелухін.
Працюючи в Українському клубі, Валерія Олександрівна разом
з Л.Старицькою-Черняхівською та Олександром Олесем написала
низку одноактних клубних п’єс, в яких її драматургічний талант
здобув широке визнання. У 1913 р. разом з чоловіком увійшла до
редакції часопису «Сяйво». Під час першої світової війни працювала в Товаристві допомоги населенню Півдня Росії «Юг», куди
входила і Україна, в якому була одним з організаторів культурно-освітньої роботи серед поранених вояків, брала участь у заснуванні притлуків для дітей біженців і виселенців з Галичини тощо.
Разом з Л.Старицькою-Черняхівською працювала у клубі «Родина», який в роки першої світової війни став центром українського
національного життя.
В.О’Коннор-Вілінська належала до засновників Української
Центральної Ради, була учасницею реорганізаційного з’їзду ТУП
(25-26 березня 1917 р.), на якому ця громадська організація стала
українською політичною партією – Союзом українських автономістів-федералістів і від нього була делегована до Всеукраїнського Національного конгресу та обрана членом Української Центральної
Ради. На перших загальних зборах Центральної Ради стала членом
її постійного Комітету.
Навесні 1917 р. в колах української мистецької інтелігенції виникла думка заснувати спеціальний комітет, який би опікувався
українським національним театром. Установчі збори Комітету відбулися 4 травня 1917 р. На ньому до президії Комітету присутні
мистці обрали Валерію Олександрівну. Вона працювала в репертуарній комісії Комітету разом з відомими українськими письменниками О.Олесем, В.Самійленком, Л.Старицькою-Черняхівською.
Коли було утворене Генеральное секретарство освіти, В.О’КоннорВілінська очолила в його складі літературну секцію. Цю ж посаду
вона обіймала і за Української держави П.Скоропадського, хоча
до самого гетьманського режиму перебувала в опозиції. Платню
за роботу в міністерстві віддавала «Молодому театрові», який на
етапі свого становлення відчував. фінансову скруту, а пізніше був
закритий комуністами.
Після приходу до влади Директорії УНР чоловіка Валерії Олександрівни призначили консулом у Цюріху. Разом з ним вона виїхала до Швейцарії і відтоді в окуповану російськими більшовиками Україну вже не повернулася. На еміграції жила спочатку у
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Відні, потім у Чехословаччині. Продовжувала займатися літературною творчістю, співробітничала з часописами «Воля» (Відень)
та «Нова Україна» (Прага), перекладала твори французьких письменників для видавництв «Чайка» і «Земля». У Відні очолювала
закордонну українську секцію «Ліга миру і свободи». Її твори друкувалися у журналах «Жіноча доля» (Коломия), «Світ дитини»
(Львів), «Пчілка» (Ужгород), «Тризуб» (Париж) та ін. В останні
роки емігрантського життя працювала у термінологічній комісії
Української господарської академії у Подебрадах у Чехословаччині. Не могла пережити втрату коханого чоловіка і добровільно
пішла з життя слідом за ним.
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Островський Олександр Павлович
(Олелько)
(1887 – 26 червня 1919)

О.Островський народився в Золотоноші на Полтавщині в українській родині, яка мала козацьке
походження. Навчався в місцевій юнацькій гімназії, де вперше познайомився з ідеями українського націоналізму М.Міхновського і під їх впливом
став справжнім «мазепинцем». Будучи членом
Української соціал-демократичної робітничої
партії (УСДРП), брав активну участь у боротьбі з царським самодержавством у роки першої Російської революції 1905-1907 років.
Після поразки революції О.Островський емігрував до Галичини. Там у 1908 р. знайшов свою долю – вірну дружину Анну Петрівну. У 1912 р. повернувся в підросійську Україну і пов’язав своє
життя з театром, який був його давнім захопленням, але займатися улюбленою справою довелося недовго. На початку Першої світової війни був мобілізований до російської армії. Військову службу
відбував на Закавказькому (російсько-турецькому) фронті, де його
й застала Лютнева революція 1917 р.
Після створення в Києві Центральної Ради в Україні розпочався
бурхливий процес національного відродження, який охопив і російську армію. В ній почався стихійний процес формування українізованих частин. О.Островський став одним з ініціаторів українізації 5-го корпусу російської армії, що стояв у Грузії. 14 січня 1918
р. Українська Крайова рада Закавказзя заявила про свою підтримку Української Народної республіки і чекала інструкцій, як їй діяти далі, але ніяких вказівок від неї не одержала. Тому вояки 5-го
українізованого корпусу вирушили в Україну морем самостійно.
В Золотоношу О.Островський повернувся на початку березня
1918 р. Її жителі не могли прийти до тями після погрому, який вчинили червоногвардійці Муравйова в Києві. В місті панувало безвладдя і розгул криміналітету. Тому для охорони свого життя і майна жителі створили загін самооборони («вільне козацтво») у кількості 60
чоловік. Отаманом козацького куреня призначили О.Островського.
«Вільні козаки» вигнали із Золотоноші більшовицькі війська і відновили владу Української Центральної Ради.
Після приходу до влади в Україні гетьмана П.Скоропадського
О.Островський перебрався до Полтави і влаштувався на роботу
актором і одночасно режисером у Міському театрі. Здавалося, нарешті можна було спокійно займатися улюбленою справою, але
не судилося. У вересні 1918 р. він узяв участь у повстанні проти
гетьмана і разом з повстанцями 27 листопада вступив до Полтави.
Після відновлення в місті влади УНР О.Островський повернувся
до мистецької діяльності і працював актором Першої Української
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трупи Міського театру та режисером Першої пересувної трупи,
яка гастролювала містами і селами Полтавщини. Він горів роботою, не шкодуючи ні сил, ні здоров’я, позаяк театр для пересічних
полтавців був єдиною розвагою і духовним храмом в роки революційних потрясінь. Одночасно займався і літературною творчість.
Протягом 1917-1918 років у Києві та Золотоноші вийшли друком
його повісті та оповідання «Руйнування Батурина», «Полтава»,
«Берестечко», «Петрик», «Руйнування Чортомлинської Січі», а
також п’єси «Гетьман Іван Мазепа» та «Нірвана».
З поверненням у січні 1919 р. комуністичної диктатури театральне життя Полтавщини було поставлене під жорстокий контроль більшовицьких комісарів, які нав’язували полтавцям утопічні
догми своєї ідеології. 2 червня 1919 р. під час концерту у Міському
театрі О.Островський натхненно читав зі сцени поему Т.Шевченка
«Гайдамаки»:
Оживуть гетьмани в золотім жупані;
Прокинеться доля, козак заспіва:
«Ні жида, ні ляха», а в степах України О, Боже мій милий, – блисне булава!
Після цих слів голова Полтавського губкому КП/б/У Яхніс
Дробніс, який був присутнім на виставі, розлютився і наказав:
«Эту петлюровскую сволочь нужно немедленно арестовать»! Вже
настvпного дня за стандартним звинуваченням у контрреволюційності «Особый отдел» (завідуючий – Сіпельгас) Полтавської
губернської Чека заарештував О.Островського, а 11 червня виніс
йому смертний вирок. Це була помста комуністів за те, що відомий
актор і режисер був українським патріотом-самостійником. На
захист О.Островського стали його колеги-актори, представники
української інтелігенції, навіть більшовицька президія Полтавського губвиконкому. Декілька разів з проханням не допустити
розправи над відомим діячем української культури до намісника
Леніна в Україні Х.Раковського звертався писав В.Г.Короленко:
«Ці два дні у мене пройшли у хвилюваннях за одне життя: людину вже засудили... Йдеться про артиста української трупи Островського, письменника-драматурга і режисера. Я вже писав вам про
це: українське суспільство дуже чуйне до своїх талантів, особливо
до артистів і письменників, а Островський – людина надзвичайно
приваблива і популярна. Страта його, знову ж безсудна і несправедлива, була б жорстоким викликом абсолютно законним почуттям українців». Але все було марно.
Щоб не збурювали полтавців позасудовими розстрілами в Чека,
Я.Дробніс наказав відправити О.Островського на розправу до Києва. Згідно рішення Всеукраїнської Чека, «у зв’язку з неспокійним
часом у Полтаві, щоб не викликати зайвих хвилювань серед українців» вирок смерті 26 червня 1919 р. було виконано в Києві.
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Порш Микола Володимирович
(19 жовтня 1879 – 16 квітня 1944)

М.Порш народився в Лубнах у німецько-єврейській родині. Навчався в місцевій юнацькій
гімназії, де увійшов до заснованого Володимиром Шеметом українського гімназійного гуртка. У Київському університеті належав до Української студентської громади, там же в 1900
р. вступив до революційної української партії
(РУП) і невдовзі став одним із лідерів її «вільної
громади» в Києві. Сучасники характеризували Миколу як розумного, але самовпевненого юнака, що «завжди авторитетно говорив на
зборах». Разом з Павлом Кратом, Андрієм Лівицьким та Борисом
Мартосом «вільну громаду» РУП створив і в Лубнах. Після київської вона стала однією з найбільш чисельних в Україні.
Серед членів РУП гостро дебатувалося питання: залишатися на
ідейних засадах М.Міхновського чи, зберігаючи українську ідентичність, перейти на позиції європейської соціал-демократії. Нарешті, перемогла точка зору М.Порша, який переконав своїх однопартійців, що рупівцям потрібно шукати серед зрусифікованого
робітництва українців і працювати з ними. У зв’язку з цим, київська Українська студентська громада прийняла офіційну назву
«Українська соціал-демократична організація РУП». Її підпільна друкарня щодня видавала по 600-800 примірників листівок і
прокламацій, які відразу ж розходилися по Україні. Згідно поліцейських звітів у них були «викладені тенденційні нариси історії
Малоросії і проводиться ідея створення самостійної вільної Української держави «без хлопа і пана» та передачу в народну власність
всієї землі, залізниць і копалень. Під час проведених у 1903 р. масових арештів членів РУП на Полтавщині у одного з селян Супрунівської волості Полтавського повіту, крім партійних видань, виявили візитку М.Порша. Знайдена візитка послужила підставою
для його арешту. Разом з ним були заарештовані і майже всі члени
лубенської «вільної громади» РУП. Всього до суду було притягнуто 38 осіб, але ніхто з них винним себе не визнав. Під час слідства
жандарми так і не змогли дізнатися про канали надходження на
Полтавщину нелегальної літератури «тенденційно протиурядового змісту», позаяк підсудні посилалися на дане слово честі не розголошувати таємницю. Тиску з боку слідства вони не зазнавали.
Навіть жандарми у той час цінували слово честі.
За відсутністю складу злочину і недостатком зібраних доказів
справу по відношенні до 23 звинувачуваних було припинено, деко68

го відпустили на волю під заставу, декого «під особливий нагляд
поліції». М.Порш під час слідства зник і перебував у розшуку.
У переддень революції 1905-1907 років РУП виявилася ослабленою проведеними арештами, а її організаційні структури зруйнованими Їх відновлення розпочалося на початку 1904 р., коли рештки
київської «вільної громади» РУП очолили М.Порш та А.Жук, але
проходило воно в умовах гострих ідеологічних розбіжностей. Теоретик партії М.Міхновський вважав, що пріоритетним в революції
має бути вирішення національного питання, але надто радикальні ідеї державної незалежності України випереджали свій час і не
сприймалися пересічними українцями. Більшість рупівців схилялася до західноєвропейської соціал-демократії в її українському варіанті, але і на цьому шляху єдності поглядів серед рупівців не було.
На черговому партійному з’їзді, що відбувся у грудні 1904 р. у
Львові, РУП остаточно розкололася. Одна група, яка виступала за
зближення з російськими соціал-демократами, утворила Українську соціал-демократичну спілку («Спілку»). Їх противники, які
відстоювали курс на поєднання українського націоналізму з європейським соціалізмом, утворили новий Центральний комітет
РУП, до складу якого ввійшов і М.Порш. У грудні 1905 р. РУП
прийняла нову назву – Українська соціал-демократична робітнича
партія (УСДРП) з новою програмою і статутом. З 1906 р. М.Порш
став одним з її очільників. Він подавав значну допомогу у становленні осередків УСДРП на місцях. Зокрема, влітку 1906 р. з доповіддю про тактику партії під час виборів до другої Державної
Думи Росії він виступав на зібранні членів УСДРП, які відбувалися на берегах Ворскли у приміському селі Терешках під Полтавою.
Разом з Д.Антоновичем редагував партійний часопис «Праця»,
співробітничав у газеті «Селянин». У період революції 1905-1907
років координував свої дії з очолюваною М.Міхновським Українською народною партією.
У міжреволюційний період М.Порш став відомий також як кооперативний діяч, організатор в Україні кооперативних товариств і
спілок. Він підготував і опублікував наукові дослідження з статистики: «Статистика землеволодіння в 1905 р.» (1907), «Із статистики України» (1907) та ін. Одна з найбільш відомих його праць присвячених національному питанню, – «Про автономію України»
набула широкого розголосу в колах української інтелігенції як в
підросійський Україні, так і в Галичині.
Після Лютневої революції 1917 р. в Росії від союзу кооперативів М.Порша було обрано до Київського губернського виконавчого
комітету ради об’єднаних громадських організацій, де він обійняв
посаду комісара громадських будинків. Саме з його подачі українські організації одержали декілька кімнат у престижному будин69

ку Києва – Педагогічному музеї. Пізніше він повністю перейшов у
розпорядження Української Центральної Ради.
На Всеукраїнському робітничому з’їзді 11-14 липня 1917 р.
М.Порша було обрано головою Всеукраїнської ради робітничих
депутатів і кооптовано до Центральної Ради. Як член ЦК УСДРП
увійшов також до складу Малої Ради. У її складі протягом липня-серпня 1917 р. брав участь у роботі деяких важливих комісій: з розслідування справи обстрілу Українського полку імені
Б.Хмельницького (26 липня), розробки виборчого закону до Українських Установчих зборів (21 серпня), підготовки заходів для негайного виходу з продовольчої кризи (27 серпня), фінансової комісії (30 серпня) та ін.
У вересні 1917 р. Центральна Рада делегувала М.Порша на
Демократичну нараду в Петрограді, де його обрали до президії
зібрання. На нараді він зіткнувся з лицемірством російських соціалістичних партій, які залишаючись на позиціях великодержавного шовінізму, не бажали зважати на інтереси національних
меншин в Росії, ігнорували право поневолених Росією народів на
самовизначення. На засіданнях Малої Ради і в дискусіях із своїми однопартійцями М.Порш все більше проявляв самостійницькі
погляди. Всупереч В.Винниченку і Б.Мартосу, які вважали, що
«федерація веде до розвитку продуктивних сил» і наближає Україну до соціалізму, М.Порш вказував на цілковиту протилежність
економічних інтересів України і Росії. На засіданні Малої Ради 10
жовтня 19І7 р. він заявив, що «від проголошеною російською демократією волі самоозначення народів не залишилося нічого».
Після одержання повідомлення про більшовицький переворот
у Петрограді на закритому засіданні Малої Ради спільно з представниками київських революційних організацій 25 жовтня 1917
р. був утворений Крайовий комітет охорони революції в Україні,
до складу якого ввійшов і М.Порш. Виступаючи наступного дня на
спільному засіданні рад робітничих і солдатських депутатів, він у
різкій формі засудив узурпацію більшовиками влади в Росії і наголосив, що українці не можуть допустити боротьби за чужі інтереси
на своїй території.
1-го листопада 1917 р. М.Порша було призначено у складі уряду УНР генеральним секретарем праці. Одночасно він працював у
створеній Генеральним Секретаріатом Тимчасовій комісії охорони порядку, розробляв термінові заходи для забезпечення єдності
командування у військах, які в період революційного безладу перетворювалися на некеровану масу дезертирів і мародерів, організації правопорядку на місцях тощо. 11 листопада Генеральний Секретаріат УНР затвердив запропоновані М.Поршем основні засади
вирішення аграрних відносин в Україні. Вони передбачали пере70

дачу землі земельним комітетам, виділення збройної сили для охорони промислових підприємств і культурних господарств на селі
тощо. М.Порш був категоричним противником есерівської програми «чорного переділу» землі по їдцях, яка приведе до хаосу і деградації сільського господарства. Наголошував, що нерозв’язане
аграрне питання є основною причиною анархії на селі.
Після відставки 18 грудня 1917 р. С.Петлюри з посади генерального секретаря військових справ виконувати його обов’язки
було доручено М.Поршу. За його секретарства розвал старої російської армії, в тому числі і сформованих у її складі українізованих
частин продовжувався. З частин Південно-Західного фронту, який
воював на території України, було звільнено всіх офіцерів-неукраїнців, які поповнили ряди білогвардійців. 3 січня 1918р. М.Порш
підписав наказ, згідно якого до українських військових підрозділів можна було брати лише тих офіцерів, які народилися в Україні.
Решта звільнялася з військової служби. І це відбувалося при величезному дефіциті командних кадрів! Центральна Рада перейшла
від концепції українізації старого російського війська до створення української армії на добровольчих засадах, фактично народної
міліції. 4 січня М.Порш наказав демобілізувати українізовані частини, які могли б скласти основу національної української армії,
одночасно скасовувалися і офіцерські звання. Не зумівши реорганізувати загони «вільного козацтва» в регулярну армію, Рада народних міністрів УНР 23 березня 1918 р. припинила їх фінансування. Все це робилося в умовах агресії більшовицької Росії проти
України. Її уряд, навпаки, 15 січня 1918 р. прийняв декрет про
організацію на основі загальної військової повинності регулярної
Червоної армії, а з 20 січня почала формуватися Червона (так звана робітничо-селянська) армія і на підконтрольній більшовикам
території УНР. Такі безвідповідальні рішення привели до того, що
УНР перед червоною агресією виявилася беззахисною.
Після того, як 9 лютого 1918 р. Україна підписала з Центральними державами мирний договір у Бресті, М.Порш очолив комісію у справах товарообміну з Німеччиною та Австро-Угорщиною. З
березня уряд більшовицької Росії також підписав мирний договір
з Центральними державами, згідно якого РСФРР зобов’язувалася
вивести червоні війська з України і припинити втручатися у її внутрішні справи. Тому 19 квітня 1918 р. М.Порш був затверджений
головою української мирної делегації на переговорах з РСФРР,
але мирної угоди між ними так і не було підписано. Господарський
договір між УНР, Німеччиною та Австро-Угорщиною М.Порш від
імені уряду УНР підписав 23 квітня. Для України він був економічно вигідним, але до кінця також не був реалізований у зв’язку
з гетьманським переворотом 29 квітня 1918 р. та нетривалим існу71

ванням цих центральноєвропейських імперій.
Разом з тим, М.Порш був категоричним противником втручання Німеччини у внутрішні справи України: введення військово-польових судів, заборони несанкціонованих мітингів і зборів,
ігнорування судових інституцій УНР тощо. Свою позицію він
оприлюднив 28 квітня на черговому зібранні Центральної Ради.
Проте в умовах революційного безладу, безсилля української влади і відсутності послідовності в її діях він розглядав присутність
австро-німецьких військ як гарантів стабільності та порядку і не
бажав їх виходу з України.
Після приходу до влади в Україні гетьмана П.Скоропадського
М.Порш разом її своєю партією УСДРП, в якій поряд із
В.Винниченком і С.Петлюрою вважався одним з керівників, перейшов в опозицію до існуючого авторитарного режиму. Він був
одним з організаторів нелегального з’їзду УСДРП, який відбувся
в Києві у середині травня 1918 р., і остаточно визначив ставлення партії до П.Скоропадського. Виступаючи на з’їзді, М.Порш
наголошував на потребі «одстоювання цілковитої самостійності
України» та «проводити рішучу боротьбу з гаслом Федерації із Росією, як із гаслом, направленим проти української революції». За
звинуваченням у підготовці повстання проти гетьмана 27 липня
за наказом міністра внутрішніх справ Кістяківського був заарештований німецькою комендатурою разом з В.Винниченком та
С.Петлюрою. Наступного дня під тиском української громадськості перших двох звільнили. С.Петлюру разом із 15 його однодумцями звільнили лише 12 листопада 1918 р..
Восени 1918 р. М.Порш увійшов до складу Українського національного союзу і підтримав Директорію УНР під час підготовки
і проведення народного повстання проти гетьманського режиму,
але в її уряді помітного місця не займав. На VI конгресі УСДРП
(10-12 січня 1919 р.), де під тиском партії боротьбистів виникла
дискусія з приводу форми державної влади в Україні М.Порш
разом з В.Винниченком виступив проти лівої частини учасників
конгресу (з’їзду), яку пішли на розкол партії і заснували окрему
фракцію, що незабаром перетворилася на партію УСДРП (незалежних). Він був категоричним противником передачі влади на
місцях радам робітничих і селянських депутатів, тобто проти радянської форми влади, яка була лише ширмою для однопартійної
більшовицької диктатури.
У найбільш трагічний для України час Директорія УНР призначила М.Порта послом у Німеччині, яка програла першу світову
війну і по-суті була виключена з великої європейської політики. З
його ініціативи була зроблена безнадійна спроба врятувати незалежність України. У меморандумі Директорії УНР від 11 листопа72

да 1919 р. до Міністерства закордонних справ Німеччини йшлося
проте, що німецьким військам буде легко захопити Москву і Петроград та повалити більшовицький режим, наголошувалося на
необхідності союзу Німеччини з Україною, яка нібито має стійкий
імунітет проти більшовизму.
Після остаточного встановлення в Україні комуністичного режиму М.Порш відійшов від політичної діяльності і зосередився
на науково-дослідній роботі. У наукових працях емігрантського
періоду чимало уваги надавав проблемі визиску царською Росією України та її значенні в економічному піднесенні імперії. Під
псевдонімом «Гордієнко» полемізував з російським економістом П.Струве про перспективи самостійного розвитку економіки
України. Помер у Берліні.
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Рудичів Іван Опанасович
(28 травня 1881 – 28 жовтня 1958)

І.Рудичів народився в старовинному козацькому містечку Кишеньки Кобеляцького повіту
Полтавської губернії в родині псаломщика Архангело-Михайлівської церкви. Це була відома
священницька родина, яка залишила помітний
слід в духовній історії наддніпрянського краю.
У дев’ять років, продовжуючи сімейну традицію, батьки віддали Івана до Полтавського
духовного училища, де навчалися переважно сільські хлопці та
діти священників. Після чотирьох років навчання його перевели
до Полтавської духовної семінарії, яка знаходилася поруч на тій
же Колонійській вулиці (нині – вулиця Сковороди). В ієрархії Російської православної церкви семінарія тривалий час вважалася
зразковою і її настоятель та наставники докладали всіх зусиль,
щоб з українських хлопців зробити малоросів, – вірних слуг царябатюшки. Будь-яке вільнодумство серед вихованців семінарії присікалося жорстоко і немилосердно.
Проте задушлива атмосфера семінарії не могла вбити козацький
дух вольності, який передавався молоді з покоління в покоління.
Особливо його будило слово Тараса Шевченка, чий «Кобзар» нелегально ходив по руках. Тож не дивно, що на рубежі XІX-XX століть
у семінарії з’явилася невелика числом Українська громада, на чолі
якої стояли Симон Петлюра, Микола Гмиря, Іван Рудичів, Кость
Шаревський та ін. Більшість її учасників приєдналась в 1900 р. до
першої української політичної партії – РУП, в основі якої був написаний М.Міхновським маніфест «Самостійна Україна».
З ініціативи Української громади на початку 1902 р., в духовній
семінарії сталася нечувана подія – бунт семінаристів з вимогою
ліквідації системи шпигунства, введення в навчальні плани українознавчих предметів, дозволити випускникам семінарії вступати
до вищих шкіл та ін. Бунт семінаристів набрав широкого розголосу, адже під петицією підписалося близько 200 вихованців. Ситуація в семінарії почала виходити з-під контролю адміністрації. Із
Святійшого Синоду до Полтави прибула спеціальна комісія, в результаті перевірки якої протоієрей І.Пічета позбувся посади ректора, а 98 вихованців було виключено з семінарії. Начальник Полтавського охоронного відділення писав, що безпорядки в семінарії
«мали характер не академічний, а політичний; підготовлені вони
були членами української «громади», до якої належали вихованці
старших класів семінарії». Основними зачинщиками бунту жан74

дарми вважали С.Петлюру, К.Шаревського, І.Рудичева, М.Гмирю
та ін. Виключені з семінарії вихованці роз’їхалися по селах Полтавщини і стали носіями революційних ідей та активними членами РУП.
Ще будучи вихованцем духовної семінарії, І.Рудичів вступив
до полтавської «вільної громади» РУП. Поліція вважала його одним з керівників партійного осередку. У червні 1901 р. у Полтаві,
хоч вона і не була університетським містом, відбувся студентський
з’їзд, на який прибули делегати від українських студентських громад з декількох регіонів Російської імперії. Під час роботи з’їзду
відбулася перша партійна конференція РУП, в якій прийняв
участь і І.Родичів. І з’їзд і конференція відбувалися в помешканні
подружжя Русових – давніх українських патріотів. Жандармські
чини, які постійно стежили за Михайлом і Софією Русовими, відзначали, що їх громадська діяльність була спрямована на «повне
відокремлення Малоросії від Росії і створення суверенної держави
на конфедеративній основі».
Перебуваючи в полтавській «вільній громаді» РУП, І.Рудичів
виконував свого роду роль кур’єра у зв’язках з іншими партійними осередками. Зокрема навесні 1903 р. його разом з вантажем нелегальної літератури було направлено для допомоги Прилуцькій
«вільній громаді» РУП. У селі Краснянах Прилуцького повіту він
знайшов однодумця – приказчика споживчої лавки Івана Шкуратова, якому передав нелегальні видання для поширення серед селян. Серед підпільних рупівських видань були газета «Селянин» і
брошура «Крива доля», в якій змальовувалося тяжке життя українців під гнітом російського самодержавства і підкреслювалося,
що муки народні будуть до того часу, доки в Росії при владі буде
цар. І.Рудичів та І.Шкуратов агітували селян «за республіку з виборним президентом, щоб усі люди були вільні і рівні». Невдовзі їх
обох заарештувала поліція. Під час обшуку у І.Рудичева було вилучено 692 примірники прокламації «Шендрівський страйк», 117
примірників газети «Селянин», 96 примірників відозви «Страйкуйте!» та інші – всього близько 1500 нелегальних видань. Нелегальна література різними каналами надходила на Полтавщину з
Києва, Львова та Чернівців. Частину прокламацій писали і друкували самі полтавські рупівці. Наприклад, І.Рудичів написав
листівку «До полтавської інтелігенції». Після арешту на слідстві
він не приховував того, що ним була роздана «величезна кількість
нелегальних видань».
Після ретельного вивчення змісту вилучених нелегальних видань слідчі дійшли висновку, що в них викладені основні програмні засади РУП, яка ставить своєю метою створення самостійної
Української держави із соціалістичним ладом і повалення росій75

ського самодержавства. Під час допитів Іван нікого із своїх однопартійців не видав і не вказав на місце знаходження підпільної
друкарні. Мужньо тримався він і під час пepeбування в тюрмі. 12
листопаду 1903 р. разом з іншими політв’язнями оголосив голодування з вимогою годувати їжею, як і належить хворим. 19 грудня
І.Рудичева на два тижні позбавили права переписуватися з рідними і друзями та на п’ять днів прогулянок у тюремному дворі. Приводом до цього покарання було те, що він відчинив забите цвяхами
вікно і «переговаривался с кем-то за стеною». Коли його переводили до іншої камери, на знак протесту «начал кричать, а при угрозе
надеть смирительную рубашку, успокоился». 21 грудня відмовився приймати їжу до повернення в Полтавську губернську тюрму.
Після звільнення з ув’язнення, щоб уникнути переслідування
полтавських жандармів, І.Рудичів переїжджає до Катеринослава, де швидко сходиться з місцевими українськими патріотами і
приймає участь в організації підпільної друкарні з українським
шрифтом, який таємними шляхами надійшов із Відня. У 1906 р.
вони почали видавати україномовний часопис «Добра новина», але
після виходу третього номера весь склад редакції було заарештовано. І.Рудичів змушений був повернутися до Полтави і декілька місяців співробітничав у місцевому тижневику «Рідний край». Він
близько зійшовся з редактором тижневика адвокатом за фахом
М.Дмитрієвим та письменниками Панасом Мирним та Грицьком
Коваленком. Дане батькові слово «вийти в люди» потрібно було
виконувати і І.Рудичів у 1906 р. вступає на правничий факультет
Казанського університету, де серед студентів уже існувала невелика Українська громада, яка відстоювала право українців на вільне
життя.
Жив І.Рудичів у великій скруті. Щоб продовжити навчання в
університеті, допомогти батькам і сестрі, яка закінчувала гімназію, доводилося працювати вчителем латини у приватній гімназії,
часописі «Южная Зоря», приватному готелі в Сочі та ін.
І все ж, І.Рудичев не полишає брати участі у громадському житті: працює в катеринославській «Просвіті», «Катеринославському
видавництві», знайомиться і підтримує стосунки з поважними
вченими – українськими патріотами Дмитром Яворницьким та
Андріяном Кащенком.
У 1917 р., коли російська армія під тиском революційної стихії,
вже почала розвалюватися, І.Рудичева мобілізували до війська.
Службу відбував на посаді старшого полкового писарця у 271-му
запасному піхотному полку, брав участь у його українізації, часто
виступав на солдатських мітингах з вимогою припинення імперіалістичної війни і автономії України. З квітня 1918 р., уже в умовах
державної незалежності УНР, перейшов у розпорядження Вищого
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корпусного військового суду в Києві. Подальший життєвий шлях
І.Рудичева пов’язаний зі збройною боротьбою за волю України
проти червоних і білих окупантів. Під проводом Головного отамана армії УНР С.Петлюри він зазнав і радість перемог і гіркоту поразок.
У кінці 1920 р. І.Рудичів разом з урядом УНР і рештками української армії опинився на еміграції в Польщі, яка зрадила Україну, підписавши з більшовицькою Росією мирний договір у Ризі.
Гнаний злою долею, у червні 1921 р. потрапляє до Берліна, потім
до Праги (1922–1923 роки) і нарешті опиняється в Парижі, де
осів уряд УНР на еміграції. Після підлого вбивств 25 травня 1926
р. С.Петлюри І.Рудичів всі зусилля докладав до увічнення його
пам’яті. Під проводом тодішнього голови уряду УНР В’ячеслава
Прокоповича була створена ініціативна рада, до складу якої ввійшли І.Рудичів, генерал Олександр Удовиченко, професор Олександр Шульгін та ін. Вони дійшли думки, що кращим пам’ятником
голові Директорії УНР і Головному отаману буде бібліотека його
імені в Парижі. У березні 1927 р. одноосібне піклування бібліотекою перейшло до І.Рудичева. Під його керівництвом бібліотека
стала справжнім музеєм Визвольних змагань українського народу
1917-1921 років, зібранням архівних документів і центром науково-видавничої діяльності. Станом на січень 1941 р. в ній налічувалося 14458 одиниць періодичних видань і книг.
Під час тимчасової окупації Франції німецькими військами бібліотека зазнала непоправних втрат: було зруйноване приміщення, багато безцінних реліквій і документів нацисти вивезли до
Берліна і частина з них зникла назавжди. Після звільнення Парижа від німецьких окупантів Іван Опанасович першим проник у
спустошене приміщення бібліотеки імені С.Петлюри і з допомогою
останньої хвилі української еміграції доклав чимало зусиль для
відновлення її діяльності: практично заново створює бібліотечний
каталог, розшукує вивезені книжкові та архівні скарби, одночасно впорядковує свій власний архів.
Останні роки життя І.Рудичева виявилися безрадісними: матеріальні нестатки, туга за Батьківщиною, підірване нуждою і
клопотами здоров’я і тяжка хвороба очей. На старості літ він опинився в Українсько-грузинському домі для престарілих людей в
Абондані під Парижем. Там і відійшов у вічність 28 жовтня 1958
р. Очолювана ним Паризька бібліотека імені С.Петлюри продовжує залишатися музеєм Визвольних змагань і науково-просвітним осередком до недавнього часу української еміграції, а нині
всіх українців. З 1991 р. бібліотека має представництво в Києві.
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Сірик Лук’ян Григорович
(1890 – ?)

Л.Сірик був уродженцем села Лукім’я Оржицької волості. Його
батьки були дуже бідними – мали лише дві десятини землі і наймитували. Вищу початкову школу закінчив у Лубнах. Одночасно з навчанням вечорами працював писарчуком у суді та в адвокатів. У 1912 р. був мобілізований до царського війська, служив
ротним писарем. У кінці 1917 р. вступив до партії українських
соціалістів-революціонерів. Після розвалу старої російської армії
в березні 1918 р. повернувся додому і став одним з організаторів
товариств «Просвіти» на Лубенщині. Користувався підтримкою
повітового комісару Центральної Ради Кийка. У липні 1918 р.
був делегатом Селянського з’їзду в Києві, який працював у нелегальний умовах, де познайомився з відомим ватажком повстанців
П.С.Дробницьким і під його впливом перейшов до боротьбистів –
лівого крила української партії есерів. Під час повстання проти
гетьмана П.Скоропадського увійшов до складу Лубенського повітового повстанського комітету, був заарештований німцями.
Після приходу до влади в Україні Директорії УНР Л.Сірик познайомився з одним із лідерів партії боротьбистів О.Шумським
і за його протекцією влаштувався на роботу до Інформаційного
бюро при Директорії УНР. Під час Денікінщини знову повернувся
на Лубенщину і працював у підпіллі. На початку 1920 р. створив
осередки партії боротьбистів і товариства «Просвіти» у Верхнім
Іржавці, Худоліївці, Лукім’ї, Чирківці та в інших селах повіту.
Працював у тісному контакті з інструктором позашкільного відділу Лубенського ревкому Ф.Іщенком. За словами чекістів, їх діяльність «велася виключно в петлюрівському дусі».
Після ліквідації в квітні 1920 р. партії боротьбистів і входження
її членів в індивідуальному порядку до КП/б/У більшість рядових
партійців на угоду з більшовиками не пішла. Л.Сірик і Ф.Іщенко
також не вступили до КП/б/У. Останній пішов до лісу і створив з
юнаків призовного віку повстанський загін, став «батьком Іщенком». Серед селян стали ходити по руках прокламації антирадянського змісту, основним лозунгом у них було «Геть непрошених
гостей з України»! (комуністів, жидів, москалів). У травні 1920 р.,
комуністи оголосити «Просвіти» контрреволюційними організаціями і почали переслідувати їх учасників. Л.Сірик змушений був
перейти на напівлегальне становище і зв’язатися з отаманами місцевих повстанських загонів. Ф.Іщенко хотів призначити його отаманом окремого загону, але він відмовився Влітку 1920 р. фактично увесь Лубенський повіт перебував у руках повстанців. Тому для
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«викачки» хліба в українські села посилалися озброєні продзагони. Один з них (10 піших і 10 кінних червоноармійців) 23 травня прибув до Лукім’я. Голодні і обірвані вояки відразу ж почали
грабувати селян, головним чином забирали одяг і взуття. Вимога
непрощенних гостей була одна: віддати хліб для радянської влади.
У відповідь у церкві на сполох задзвонили дзвони і на червоних напав загін Ф.Іщенка. До нього приєдналися і місцеві селяни з криками: «Беріть дрючки і гоніть їх, як собак»! В результаті сутички
будо вбито чотирьох червоноармійців, шістьох селяни полонили,
решта повтікала.
Для придушення повстання до Лукім’я прибув каральний загін.
Чекісти розгромили «Просвіту» і спалили портрети Т.Шевченка,
24 селян було заарештовано, чотирьох розстріляли на місці. Всіх,
хто говорив українською мовою, червоні карателі оголосили «петлюрівцями». Розправа над бунтівним селом тривала декілька днів.
Л.Сірик залишив повстанський загін і деякий час переховувався, а в жовтні, щоб легалізуватися, під ім’ям Луки Сурмача добровільно вступив до кавалерійського полку Першої кінної армії
С.Будьонного, який для придушення селянських повстань був посланий до Хорольського повіту. Прослуживши ескадронним писарем шість місяців, демобілізувався і поїхав до Харкова шукати допомоги у колишнього боротьбиста, а нині – наркома освіти УСРР
О.Шумського. За його протекцією влаштувався в наркомат іноземних справ спочатку діловодом, а згодом – начальником канцелярії
Українського представництва в Польщі. Після звільнення за скороченням штатів у 1923 р. і до арешту 12 січня 1925 р. працював
бухгалтером на цукровому заводі в Охтирському окрузі. У тюрмі
сидів сім місяців і був звільнений на поруки.
Кримінальна справу стосовно Л.Сірика та інших учасників повстання в Лукім’ї була закрита в 1927 р. у зв’язку з оголошеною
Всеукраїнським ЦВК амністією в честь 10-ої річниці більшовицького перевороту. Проте 14 лютого 1937 р. прокуратура Харківської області скасувала постанову старшого слідчого Лубенської
окружної прокуратури від 2 листопада 1927 р. стосовно закриття
кримінальної справи і подальша доля 24 її фігурантів невідома.
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Степаненко Олександр Федорович
(? – 1924)

Про О.Степаненка відомо лише, що він народився в Кременчуцькому повіті Полтавської губернії, але авторові цих рядків
не вдалося встановити ні рік народження, ні його соціальне походження. Будучи студентом Ветеринарного інституту в Харкові, вступив до «вільної громади» Революційної Української партії (РУП), а на початку 1902 р. разом з М.Міхновським, братами
Шеметами, інженерами Сергієм і Олександром Макаренками заснував Українську народну партію (УНР), яка виникла в результаті виділення з РУП найбільш радикального самостійницького
крила. Число її членів, як і прибічників державної незалежності
України, на той час було невеликим, можливо декілька десятків
чоловік. Вони проводили пропагандистську роботу серед харківської інтелігенції, робітників і селян.
Разом з О.Степаненком М.Міхновський створив на базі однієї з
харківських їдалень своєрідний клуб прихильників національного відродження, так звану «українофільську їдальню». У поліцейських донесеннях від 14 березня 1902 р. про неї говорилося: «Существующее в городе Харькове общество украинофилов все больше
и больше пускает свои корни… Различного рода прокламации,
запрещенные книги и прочее сотнями распространяются ими среди
крестьян окрестных деревень. В настоящее же время общество уже
устроило так называемую «объединительную столовую», которая
только именем столовой будет прикрывать место сходок укранофилов для решения всевозможных вопросов социального характера.
Во главе стоит известный уже полиции украинофил Александр Федорович Степаненко, студент Ветеринарного института».
На початку російсько-японської війни в 1904 р. О.Степаненко
взяв участь в організованій М.Міхновським всеукраїнській акції
протесту, але через зраду одного з прибічників УНП успіху вона
не мала. Більш успішною була участь О.Степаненка в громадських об’єднаннях. Зокрема, він був членом комісії українського
відділу при Харківській громадській бібліотеці, який очолював
М.Міхновський. Керівництво відділу підтримувало зв’язки з членами українського студентського гуртка університету, а також з
навколишніми селами, куди надсилали видані українською мовою
книжки і журнали. У 1909 р. О.Степаненко вступив до «Третього
харківського товариства взаємного кредиту» – своєрідного українського банку, який також виник з ініціативи М.Міхновського.
Товариство проіснувало до початку першої світової війни. Воно відіграло значну роль у патріотичному вихованні харків’ян. На за80

сіданнях товариства крім його членів збиралися студенти, вчителі, службовці – усі, хто підтримував українську національну ідею.
Поліція характеризувала товариство як «легальне місце єднання
українських ідейних течій».
З 1909 р. О.Степаненко став відомим в українських колах як
один з організаторів кооперативного руху і працівник на національно-культурній ниві, редактор часопису «Село» (1909 -1911).
Він був автором чисельних публікацій, присвячених військовому вихованню української молоді, які виходили друком в українських часописах Галичини. Напередодні першої світової війни
О.Степаненко налагодив стосунки з українськими діячами та вихідцями з підросійської України, які переймалися долею України. 3 ціє'ю метою разом з С.Міхновським вони побували у Львові
і зв’язалися з Українським інформаційним комітетом, який прагнув створити міжпартійну загальноукраїнську самостійницьку
організацію, і мали зустріч з її секретарем Андрієм Жуком. Згоди дійти не вдалося, позаяк інформаційний комітет у війні, що
назрівала, підтримував Австро-Угорщину, а М.Міхновський і
О.Степаненко орієнтувалися на її розгром. Проте контакти між
українськими патріотами, що мешкали в Галичині і в підросійській Україні, продовжувалися. О.Степаненко у 1913 р. взяв
участь у другому Всеукраїнському студентському з’їзді у Львові,
який пройшов під антиросійськими гаслами.
Під час першої світової війни О.Степаненко мешкав у Києві. Відомий історик О.Млиновецький пізніше писав, що він «користувався загальною пошаною і належав майже до всіх головних українських організацій Київщини». Відомо, що брав участь в роботі
Українського клубу і в 1916 р. зустрічався там з національно зорієнтованими офіцерами російської армії.
На початку березня 1917 р. О.Степаненко разом з групою самостійників став одним з ініціаторів утворення Української Центральної Ради і, враховуючи автономістські настрої в суспільстві,
виступав за автономію України у складі федеративної і демократичної Російської республіки, але це був не більше, як тимчасовий
тактичний хід. До кінця своїх днів О.Степаненко залишався послідовним прибічником самостійницьких поглядів М.Міхновського.
У революційні дні О.Степаненко проявляв виняткову енергію
у справі захисту українських національних інтересів. Від українських самостійників увійшов до найвпливовіших міських і
губернських організацій Києва, виступав організатором різних
з’їздів національного спрямування. На одному з перших засідань
Української Центральної Ради 9 березня 1917 р. був рекомендований гласним (депутатом) нової Київської міської Думи. Нa київському губернському кооперативному з’їзді (14-16 березня 1917
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р.) О.Степаненка було обрано представником українських кооперативних товариств до Київської губернської ради об’єднаних громадських організацій. Як член дирекції Київського союзу кооператорів, увійшов до складу Київського губернського виконавчого
комітету, а на Всеукраїнському національному конгресі (квітень
1917 р.) був обраний членом Центральної Ради від кооперативних
товариств України. У її складі послідовно відстоював самостійницькі позиції.
Справжній вибух емоцій викликав виступ О.Степаненка на
Всеукраїнському селянському з’їзді (кінець травня-початок червня 1917 р.), на якому він закликав делегатів негайно проголосити
державну незалежність України. Один з учасників селянського
з’їзду П.Христюк так описував початок з’їзду: «Настроєні самостійницькі члени з’їзду в палких промовах радили порвати цілком
з Московщиною, негайно оголосити самостійну Українську республіку». Газети також писали, що виступ О.Степаненка викликав
«бурю оплесків».
Послідовна державницька позиція О.Степаненка викликала
шалений опір російських шовіністів і шквал бруду та наклепів.
Російськомовна преса («Русское слово», «Киевская мысль» та ін.)
розпочали кампанію звинувачення його у зв’язках з царською
охранкою. Комітет Центральної Ради навіть створив спеціальну
комісію для розслідування справи О.Степаненка, діяльність якої
набула широкого розголосу і використовувалася для дискредитації українських самостійників. Його бездоказово було виведено зі складу Київського губернського виконавчого комітету Ради
об’єднаних громадських організацій. Центральна Рада, більшість
членів якої стояла на засадах федерації з Росією, не вжила ніяких
заходів для захисту чесного імені О.Степаненка і припинення антисамостійницької кампанії. Лише на сьомих загальних зборах
Центральної Ради його справа була закрита. Спеціальна комісія,
що займалася її розглядом, дійшла висновків про безпідставність
звинувачень.
У грудні 1917 р. О.Степаненко був обраний секретарем фракції
самостійників у Центральній Раді, а на установчому з’їзді Української партії соціалістів-самостійників (17-21 грудня 1917 p.)
став одним із організаторів нової, але мало чисельної партії. Під
час Директорії УНР працював економічним радником у посольстві УНР у Відні. Там же залишився і після окупації червоними
військами України. У 1922 р. повірив у оголошену урядом УСРР
амністію учасникам Визвольних змагань і повернувся в Україну,
але в адміністративному порядку був висланий до більшовицької
Росії, де і помер.
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Стенька Яків Миколайович
(21 листопада 1883 – 22 лютого 1920)

Я.Стенька народився в містечку Старі Санжари в родині заможного селянина, чиї предки у ХVІІІ столітті були реєстровими козаками Полтавського полку. Після закінчення місцевої початкової
школи батьки віддали його учнем писаря волосної управи, але до
канцелярської роботи у здібного і допитливого юнака не лежала
душа. Деякий час працював бібліотекарем у Товаристві тверезості, намагаючись у книжках знайти відповіді на болючі питання
сьогодення та сумну долю України під владою російського самодержавства. Прагнення послужити людям привело Я.Стеньку до
волосного суду, де він влаштувався писарем.
У 1907 р. Я.Стенька уступив до Церковного братства і зосередився в ньому на національно-культурній роботі, займаючись
просвітництвом серед селян, більшість з яких була неграмотною.
Через Братство намагався здійснити українізацію місцевої церковно-приходської школи настільки це було можливо в умовах
царського самодержавства, заснував у Старих Санжарах Український народний хор і музично-драматичний гурток. Під виглядом
бесід і вечорів на морально-релігійні теми влаштовував українські
національні свята, до яких залучав десятки селян. Захопившись
популярними на той час ідеями «кооперативного соціалізму», влаштував у своєму селі сільськогосподарське кредитно-позичкове і
споживче товариства. Спрямована на захист селян громадська активність Я.Стеньки завоювала йому любов і повагу односельців,
люди обрали його волосним старшиною, згодом – головою волосного суду і гласним (депутатом) Полтавського повітового земства.
Найближчими помічниками Я.Стеньки в громадській роботі
були вчитель старосанжарської початкової школи М.Ільяшевич
– випускник 1901 р. Полтавської духовної семінарії та священик
А.Геращенко. М.Ільяшевич перебував під впливом ідеології РУП і
також займався просвітницькою роботою; А.Геращенко на засіданнях сільськогосподарського товариства виступав за автономію України і знайомив присутніх з програмними засадами УСДРП. Поступово у Старих Санжарах склався гурток українських патріотів (за
поліцейською термінологією – «українофільська банда»).
Культурно-просвітницька діяльність українських патріотів
була більмом в оці для місцевої влади. Протягом 1910-1912 років
Полтавський повітовий справник Згура регулярно писав рапорти
на ім’я губернатора і архієрея з проханням позбавити їх роботи,
а отже, і засобів до існування. Нарешті йому вдалося домогтися
свого: М.Ільяшевича було переведено на роботу до Решетилівки,
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а А.Геращенка змусили вийти зі складу керівних органів кооперативних товариств, мотивуючи тим, що робота в них начеб-то іде в
розріз з його пастирськими обов’язками.
Я.Стеньку влітку 1910 р. запросили на роботу інструктором по
організації кооперативних товариств у Полтавському повіті. Таким чином, він одержав можливість проводити патріотичну і просвітницьку роботу на теренах всього повіту. Напередодні першої
світової війни Я.Стенька зініціював під виглядом кооперативного
будинку будівництво у Старих Санжарах Народного дому. Своєю
ідеєю він так захопив селян, що значна частина будівельних матеріалів була зібрана і перевезена ними безоплатно. Обмазували
Народний дім також толокою. На його подвір’ї місцева молодь
заклала фруктовий сад, а в селі влаштувала пожежну дружину.
Відкрили Народний дім урочисто влітку 1914 р. Зважаючи на заборону в офіційному вжитку української мови, над його дверима
напис було зроблено російською: «Кооперативный дом – наша гордость. Кто его уважает, тот должен снимать шапку и не курить».
З ініціативи Я.Стеньки в Старших Санжарах була відкрита і вища
початкова школа. Активна громадська діяльність Я.Стеньки була
перервана на початку Першої світової війни: його мобілізували до
царського війська і відправили служити до Сибіру.
Після повалення самодержавства в Росії Я.Стенька повернувся до Полтави. Як знаного селянського лідера, 27 березня 1917 р.
його включили до організаційного комітету по скликанню. Селянського з’їзду Полтавщини. Розпочав він роботу 16 квітня 1917 р. і
тривав два дні. Головував на з’їзді М.Ковалевський, його заступниками були Я.Стенька і Ю.Соколовський. У якості спостерігача
на з’їзді був присутній і В.Короленко. Про свої враження від нього записав: «У нас тепер проходить Селянський з’їзд. Враження
справляє сильне. Зал Музичного училища переповнений мужиками. Вони спішать, тому що починаються польові роботи. Інтерес величезний». Протягом першого дня роботи делегати з’їзду
заслухали доповідь Я.Стеньки про буржуазно-демократичну революцію в Росії та український національно-визвольний рух. Учасник з’їзду Микола Чоботарів писав про доповідача: «Стенька був
високого росту, блондин років 45-48, солідно виглядав, поважно
говорив, не спішучи, а з розвагою. Робив на всіх дуже гарне враження». Після бурхливого обговорення поточних подій в Росії і в
Україні делегати з’їзду висловили підтримку Тимчасовому урядові та Українській Центральній Раді, вимагали проголошення негайної автономії України у складі демократичної Федеративної
Росії, українізації освіти і ведення служби Божої рідною мовою.
Незабаром після з’їзду Я.Стеньку було обрано головою управи
Полтавського повітового земства і головою повітової Селянської
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спілки. Про високий авторитет Я.Стеньки свідчить той факт, що
10 травня 1917 р. його було затверджено до складу делегації від
Центральної Ради на переговори з Тимчасовим урядом в Петрограді, а в кінці 1917 р. – депутатом Всеросійських Установчих
зборів. 5 квітня 1918 р. рада Народних Міністрів УНР затвердила Я.Стеньку товаришем міністра земельних справ. Гетьманського перевороту він не сприйняв і відійшов від активної політичної
діяльності, працював членом правління Полтавської спілки споживчих товариств. У листопаді 1919 р. Я.Стеньку заарештували
денікінці і під час втечі вивезли з собою до Ростова, де він перебував у в’язниці до приходу Червоної армії. Повернувшись до Полтави, захворів тифом, лікувався в Харкові, де і помер.
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Токаревський Михайло Дмитрович
(20 лютого 1884 – 1974)

М.Токаревський народився в селі Семенівка
(нині – Машівка) Костянтиноградського повіту
Полтавської губернії в сім’ї священника. Продовжуючи сімейну традицію, навчався у Переяславському духовному училищі, а в 1903 р.
вступив до Полтавської духовної семінарії, де
серед її вихованців існувала Українська громада та сильні українофільські традиції. Певні
впливи серед юнаків мала і перша українська політична партія –
Революційна українська партія (РУП). Пізніше М.Токаревський
писав, що членом Української соціал-демократичної робітничої
партії (УСДРП) вважав себе з 1903 р., але такої партії на теренах
Полтавщини на той час ще не існувало. Вона виникла в результаті
розколу РУП у переддень першої Російської революції 1905-1907
років. Документи свідчать, що в 1905 р. революційну агітацію в
селі Попівці проводив М.Токаревський, будучи членом Лубенського осередку РУП. Можна стверджувати, що того ж року він
перейшов до УСДРП, завідував її партійною друкарнею, яка видавала прокламації і листівки антиурядового змісту. Там же
друкувався і журнал «Соціал-Демократ». Разом із своїми однопартійцями розповсюджував нелегальну літературу серед селян і
полтавських залізничників. Про активну революційну діяльність
М.Токаревського свідчить той факт, що він був членом губернського комітету УСДРП.
За організацію гуртка політичної освіти в Полтавській духовній семінарії в 1907 р. був виключений з числа семінаристів.
Рятуючись від переслідування царської влади, виїхав до Москви,
навчався в Ярославському правничому ліцеї та Комерційному інституту і продовжував займатися революційною діяльністю. Протягом 1908-1911 років очолював Московську українську студентську громаду, взяв участь у роботі Всеукраїнського студентського
конгресу (з’їзду) у Львові в 1909 р., на якому відстоював думку про
необхідність існування організаційно не зв’язаної з російськими
соціал-демократами УСДРП. Ще навчаючись у Москві, співпрацював у журналах «Слово» (Київ), «Украинская жизнь» (Москва),
«Український студент» (Санкт-Петербург) та «Ілюстрована Україна» (Львів). За революційну українофільську діяльність неодноразово арештовувався і утримувався в Лук’янівській тюрмі.
З 1914 р. М.Токаревський працював у Полтаві в різноманітних кооперативних товариствах і докладав чимало зусиль до
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їх об’єднання у єдину Полтавську спілку споживчих товариств
(ПССТ), членом правління якої став у 1916 р. У Полтаві відразу ж
вступив до Українського клубу – легального об’єднання патріотичної української інтелігенції і був введений до складу його правління. Одночасно залишався і членом Полтавського комітету УСДРП.
Наприкінці 1915 р. поліція провела чисельні арешти членів
«Юнацьких спілок» – нелегальних організацій української молоді, які перебували під впливом ідей Міхновського і виступали
за поразку Росії у першій світовій війні. Їх арешт наштовхнув
українських патріотів на думку створити в Полтаві Український
революційний Червоний Хрест для допомоги українцям – жертвам російського самодержавства. Висунута Д.Солов’єм ідея його
створення була підтримана М.Токаревським та іншими членами
правління ПССТ. Як знаного вже громадського і кооперативного
діяча, в 1916 р. його обрали членом Полтавської губернської земської управи.
Повалення царського самодержавства і створення Української
Центральної Ради М.Токаревський вітав – нарешті здійснилася
його мрія вибороти державну незалежність України. 23 червня
1917 р. за квотою територіального представництва Полтавське губернське земське зібрання делегувало його, вже як заступника голови, до складу Центральної Ради, де він брав участь в обговоренні
і прийнятті всіх доленосних для України рішень. 21 грудня 1917
р. М.Токаревського було обрано головою Полтавської губернської
земської управи – єдиного органу місцевого самоврядування, який
в період революційного безладу опікувався господарським життям
Полтавського краю.
Будучи прибічником теорії «кооперативного соціалізму»
М.Туган-Барановського, М.Токаревський послідовно проводив
політику кооперування в усіх царинах господарського життя, виступав за необхідність дотримуватися принципу народовладдя,
передачі якомога більше повноважень органам місцевого самоврядування – земствам і думам. Зокрема, пропонував урядові УНР
замінити призначених ним губернських і повітових комісарів народними (земськими) управами.
У кінці 1917 р. українська інтелігенція Полтави виступила з
ініціативою відкрити в місті Український державний університет. Цю ідею відразу ж підтримав голова Полтавської губернської
земської управи і пообіцяв надати необхідну фінансову допомогу.
Першим кроком до його створення було відкриття історико-філологічного факультету, який діяв як філія Харківського університету. До роботи в ньому були залучені як харківські вчені, так і
полтавські лектори.
Після першої агресії більшовицької Росії проти УНР
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М.Токаревський остаточно позбувся ілюзій щодо проголошеного
Леніним лозунгу права пригноблених царською Росією народів
на самовизначення і єдність дій соціалістів великоросійських та
українських. Він переконався, що російські соціалісти-більшовики проводять таку ж великодержавну політику щодо України, як
і російське самодержавство, намагаються відновити «єдину і неділиму» Росію, але вже під своєю владою. Також дійшов висновку,
що марксистська ідеологія українських соціалістичних партій (соціал-демократів та есерів) несумісна з ідеєю державної незалежності України. Після розколу УСДРП на «боротьбистів» і «самостійників» у 1919 р. М.Токаревський вийшов з партії і зосередився
на кооперативній роботі, намагаючись реалізувати в Україні ідею
«кооперативного соціалізму». У часи Української державу гетьмана П.Скоропадського він обійняв досади голови Ради кооперативних спілок Полтавщини, голови Наглядової ради «Союзбанку»,
голови Контрольної ради сільськогосподарських кооперативів
«Хуторянин», був членом правління Полтавського сільськогосподарського товариства.
Опікувався Михайло Дмитрович і культурно-освітнім розвитком краю. Очолювані ним кооперативні товариства надавали
щедру фінансову допомогу Народним домам, які відкривалися з
ініціативи самих селян і були центрами громадського і культурного життя у полтавських селах. Мав намір перетворити художньо-промислову школу в Миргороді на відповідний інститут Імені
М.Гоголя, очолювати який пропонував видатному українському
скульптору Михайлу Гаврилку. У зв’язку із встановленням в Україні більшовицького режиму ця ідея не була здійснена.
М.Токаревський був категоричним противником економічної
політики більшовиків, спрямованої на насильницьке будівництво
фантастичного комуністичного суспільства з суцільним одержавленням промисловості і сільського господарства та тотальним
контролем правлячої партії над суспільним життям українців. Він
бачив жахливі наслідки політики «воєнного комунізму» для України – червоний терор, руїну народного господарства і злидні народу,
а тому був упевнений, що економічне і національно-культурне відродження краю «кооперація виконає краще, ніж хто інший, тому
що кооперація базується на активності і самодіяльності народу, а
коріння свої має в широких масах української людності».
З приходом Добровольчої армії Денікіна на Полтавщину почалися переслідування всього українського, позаяк прагнення українців до національного самовизначення білогвардійці розглядали
як звичайний прояв «малоросійського сепаратизму». Навчальні
заклади з викладанням на «малороссийском наречии» були позбавлені урядового фінансування. Тому розвиток національної
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освіти і культури повністю ліг на плечі українського народу. З
ініціативи кооперативних товариств і «Просвіт» був створений
«Фонд національної освіти», для потреб якого ПССТ взяла кредит
в розмірі одного мільйона карбованців.
Національна освіта була частиною української культури і без
загального культурного піднесення українського народу було неможливо досягти високих здобутків і в розвитку освіти. Це добре
розуміли українські патріоти – подвижники національного відродження і, об’єднавши зусилля всіх причетних до української культури установ, створили просвітницький союз «Українська культура» з філіями в усіх повітах губернії. Його фундаторами знову
виступали очолювані М.Токаревським кооперативні організації
і «Просвіти». 29 лютого 1920 р. рада Союзу «Українська культура» обрала новий склад свого керівного органу. Управу очолив
Д.Щульга, а його заступниками стали М.Токаревський і К.Товкач.
Вони накреслили план роботи Союзу в умовах більшовицької диктатури і вирішили організувати курси з підготовки інструкторів
«Української культури» в Полтаві та виділили для них 200 тисяч
карбованців. Роботу по організації курсів очолила комісія у складі
М.Токаревського, М.Рудинського та І.Прийми.
Влітку 1920 р. через зраду отамана «Люльки» чекісти розкрили
в Полтаві підпільну протибільшовицьку організацію під назвою
«Комітет звільнення України», до складу якого входили представники патріотично налаштованої української інтелігенції. У числі
інших 19 серпня вони заарештували і М.Токаревського. Він дійсно
знав багатьох підпільників, в тому числі і її керівника М.Гаврилка,
і поділяв їх патріотичні переконання, тому його справу чекісти долучили до «справи Голубовича» – міністра в уряді УНР. Судовий
процес відбувся в травні 1921 р. Його метою була компрометація
української інтелігенції, яка брала участь у Визвольних змаганнях 1917-1921 років. Згідно досудового висновка М.Токаревського
мали розстріляти, але чекісти не могли довести його причетність
до «Комітету звільнення України», тому відпустили на волю, але
на все життя залишили під підозрою.
На початку 1921 р. всі кооперативні товариства Полтавщини
вже були одержавлені і поставлені під контроль комуністів, але з
літа цього ж року почалася нова економічна політика, в якій чільне місце в організації торгівлі мала зайняти споживча кооперація.
Тому згідно рішення губспілки М.Токаревському було доручено
організувати в Полтаві Кооперативний технікум, але він не обмежився цим і об’єднав його з сільськогосподарським технікумом
та садово-огородньою школою і перетворив на агрокооперативний
технікум зі статусом вищого навчального закладу. Виш (нині –
Полтавська державна аграрна академія) розпочав свою роботу 1-го
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жовтня 1923 р. Першим його директором став М.Токаревський,
проте піднаглядного чекістам директора вже наступного року відкликали до столиці УСРР Харкова і доручили організувати курси
Інструкторів культури. Паралельно він працював над створенням
Музею кооперації.
У 1925 р. партійні чиновники перевели М.Токаревського до
більш рідного йому Києва. Тут він працював заступником директора Київського кооперативного інституту (директором був комуніст) і за сумісництвом з 1925 по 1931 рік – директором Всеукраїнського кооперативного музею, якого з Харкова перенесли до
Києва. Він прагнув, щоб Музей став своєрідним науково-методичним центром у розбудові української кооперації.
У кінці 20-х років розпочався «наступ соціалізм по всьому
фронту», а з ним і чергова хвиля репресій проти представників
української інтелігентії. Каральні органи УСРР почали розкручувати фальсифіковану справу «Спілки визволення України», до
якої долучили і дружину М.Токаревського Ніну Стопневич – в минулому активну учасницю «Просвіти» і вчительку 1-ої київської
трудової школи. Її засудили на три роки умовно, а 16 листопада
1930 р. заарештували і М.Токаревського. Чекісти звинувачували
його в колишній участі в УСДРП та антирадянській діяльності.
Звинувачення були бездоказовими, тому через майже два місяці
тюремного ув’язнення відпустили, але залишили під підозрою як
«соціально небезпечний елемент».
Не встиг М.Токаревський оговтатися, як 9 лютого 1931 р. його
викликали до київського ДПУ і знову заарештували, інкримінуючи ті ж звинувачення, що і раніше, але добавили нові: шукали
ознаки контрреволюційної організації у статуті Кооперативного
музею, які були зроблені з його подачі. З Лук’янівської тюрми Михайло Дмитрович, передав своїй дружині листа, в якому описав
своє становище за гратами: «Я перебуваю у стані здорової людини,
яку посадили в лікарню божевільних і всіма засобами доводять їй,
що вона вилікується і стане здоровою в той момент, як сама визнав
себе за божевільну».
16 лютого 1933 р. уповноважений Київського обласного відділу
ДПУ виніс постанову про припинення кримінальної справи щодо
М.Токаревського через недостатню доказову базу. Але на цьому
його біди не скінчилися. 9 листопада 1933 р. заарештували брата –
Олександра Токаревського, священика УАПЦ в селі Попівка Миргородського району і на три роки вислали до Сибіру. 29 листопада
1937 р. чекісти заарештували другого брата – Івана Дмитровича
– псаломщика та регента церковного хору в Комишні і відправили
на 10 років до сталінського ГУЛАГу, але до табору він не потрапив,
1-го травня 1939 р. помер у лубенській тюрмі.
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З таким «послужним списком» М.Токаревський ні на науковий, ні на освітній ниві вже працювати не міг, тому змушений був
залишити Київ і перебратися до Харкова, працював в органах радянської статистики. В 1936 р. пережив ще один арешт, вдруге був
засуджений до смертної кари і, чекаючи розстрілу, сидів у камері
смертників. М.Токаревського врятувало тільки те, що Сталін ліквідував Єжова і декого з ув’язнених випустили на волю.
У період німецької окупації М.Токаревський повернувся до
улюбленої роботи – працював у системі споживчої кооперації. У
1945 р. переїхав до Львова, куди з Києва перевели Кооперативний
інститут. У повоєнні роки працював у ньому заступником директора з господарської роботи (завгоспом) та завідував інститутською
бібліотекою. У Львові він і помер у 1974 р. у віці 90 років. Там і
похований.
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Чижевський Павло Іванович
(1860 – 1925)

П.Чижевський народився в Гадячі в сім’ї
дрібнопомістного дворянина з давнім козацьким корінням. Продовжуючи сімейну традицію, батьки віддали його на навчання до Петровського кадетського корпусу в Полтаві, а
після його закінчення в 1877 р. Павло продовжив навчання у Миколаївській інженерній
школі. Проте довго служити «царю і отєчеству» не довелося – лише рік був офіцером-сапером у Києві. Покинувши військову службу, П.Чижевський виїхав до Швейцарії, де познайомився з відомими вже українськими емігрантами
М.Драгомановим та Ф.Вовком, які відіграли вирішальну роль у
формуванні його світоглядних позицій. Саме тоді юнак остаточно
вирішив покінчити з військовою кар’єрою і присвятити своє життя служінню рідному краю.
У 1884 р. П.Чижевський склав іспит при Женевському університеті на доктора фізичних наук і вирішив повернутися в Україну, але на австро-російському кордоні жандарми виявили в нього
заборонену літературу і незабаром заарештували за участь у студентських заворушеннях, а наступного року вислали в адміністративному порядку до Сибіру. Протягом 1885-1888 р. покарання
відбував у місті Березові Тобольської губернії. Разом з ним на заслання поїхала і дружина Софія з однорічним сином Костянтином.
Коли термін заслання добіг кінця, Павло Іванович переїхав із
сім’єю до Олександрівська (нині – Запоріжжя), працював на різних посадах, але найбільш успішною була його робота в повітовому земстві, коли він з метою забезпечити експорт хліба до Європи
налагодив бізнесові стосунки з іноземними фірмами. Також брав
активну участь у суспільно-політичному житті Катеринославщини. З початком Російської революції 1905 р. викривав шовіністичну політику російського самодержавства і став на захист євреїв
під час погромів. Проте захищаючи інших, П.Чижевський не зміг
захистити себе. Чорносотенці розгромили його помешкання, а губернатор звільнив з роботи. Павло Іванович залишився без засобів
існування і переїхав до Полтави.
Революційні події 1905-1907 років допомогли П.Чижевському
остаточно визначити своє місце в політичному житті України. Під
впливом М.Драгоманова він став переконаним автономістом, а повернувшись в Україну, поділяв політичні погляди і став членом
загальноросійської партії конституційних демократів (кадетів),
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але незабаром під впливом українського національно-визвольного руху пристав до Української демократично-радикальної партії
(УДРП). Відстоював ідею перетворення Росії в конституційну монархію з широкою автономією України.
Під час виборів до першої Державної Думи УДРП виступала в
блоці з партією кадетів. Від нього до російського парламенту було
обрано П.Чижевського разом із знаними українськими патріотами І.Шрагом, В.Шеметом, І.Присецьким та ін. Разом з депутатами від інших політичних партій вони склали Український парламентський клуб. Після розпуску царем Державної думи, яка
проіснувала лише 72 дні, частина її депутатів зібралися у Виборгу
під Петербургом і склали «Виборгську декларацію», в якій закликали батьків не посилати своїх синів до армії (у цей час тривала
війна з Японією), не платити податків тощо. В числі 180 депутатів
під декларацією підписався і П.Чижевський. У період спаду революції він повернувся до Полтави, але не полишив брати участь у
політичному житті краю. Після самоліквідації УДРП вступив до
Товариства українських поступовців (ТУП) – позапартійної організації, яка стояла на платформі федеративного устрою Росії, відстоювала парламентський шлях боротьби за «українську справу».
ТУП була єдиною легальною українською організацією, що діяла
в умовах столипінської реакції на Полтавщині.
У Полтаві П.Чижевський очолював Товариство взаємного кредиту, брав участь у створенні кооперативів різного профілю, товариства «Боян», Українського клубу та ін. Послідовно відстоював право
українців на вживання рідної мови у школах, державних установах тощо, брав участь у зборі коштів на спорудження памятника
Т.Шевченку в Києві. Громадську роботу Павло Іванович успішно
поєднував з підприємницькою і вклав близько 10 тисяч карбованців у будівництво цегельного заводу в Гадячі. Збирався збудувати за
проектом В.Кричевського і чотирикомплектну школу у своєму рідному селі Ціпках, але на заваді стала перша світова війна.
П.Чижевський, як і більшість полтавців, вітав утворення Української Центральної Ради, пов’язуючи з нею надію на краще майбутнє для свого народу. Разом з М.Ковалевським, М.Токаревським
і В.Шеметом був делегований до першого її складу. Під час виборів
до Українських Установчих зборів (7-9 січня 1918 р.), П. Чижевського було включено кандидатом в депутати від правонаступниці УРДП Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ).
Це було визнанням його заслуг перед Україною і полтавською
громадою. 23 квітня 1918 р. під час позачергового губернського
земського зібрання П.Чижевський склав із себе повноваження
гласного (депутата) у зв’язку з призначенням Центрально Радою
Полтавським губернським комісаром. На цій посаді він змінив
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А.Лівицького, але урядувати довго не довелося. 29 квітня на зібранні хліборобського конгресу в Києві гетьманом України було
проголошено П.Скоропадського. Того ж дня німці розігнали Центральну Раду. П.Чижевський не визнав гетьманського перевороту
і був заарештований разом з губернським військовим комендантом
Кудрявцевим. Через декілька днів німці їх звільнили, але взяли
підписку про невиїзд із міста.
Після повалення режиму гетьмана П.Скоропадського і приходу до влади в Україні Директорії УНР П.Чижевського було знову
призначено Полтавським губернським комісаром. Від імені Директорії УНР 8 грудня 1918 р. він вітав утворення губернської філії Національного союзу, який об’єднував українські партії і громадські організації державницького спрямування.
У січні 1919 р. на Полтавщину вдруге прийшли червоні війська
з Росії. Залишатися під більшовицькою окупацією було небезпечно і П.Чижевський виїхав до Києва. Як знаного вже громадського
і державного діяча його було включено до Надзвичайної торговофінансової місія, яка виїхала до Європи в пошуках можливих інвесторів і торгівельних партнерів України. Після відвідин Чехії,
Австрії та Польщі він надовго зупинився у Швейцарії. Уже протягом першого року П.Чижевський налагодив стосунки з багатьма
представниками швейцарського бізнесу, вивчив стан фінансової
системи європейських країн та можливості потенційних інвесторів. З метою пропаганди УНР ініціював випуск поштових марок з
портретами видатних українських державних діячів, починаючи
з Володимира Великого і до Симона Петлюри включно з підписами українською і французькою мовами: «Українська республіка.
Борітеся – поборите!» Цей проект мав принести українській скарбниці щонайменше 4,5 мільйонів швейцарських франків прибутку.
Проте реалізувати його не вдалося через погіршення військової
ситуації на українсько-більшовицькому фронті, а згодом і вимушеній еміграції уряду УНР.
Одночасно П.Чижевський проводив і велику культурно-просвітницьку роботу, метою якої була пропаганда Української держави та її вихід на європейський простір. З цією метою він заснував у Женеві Український клуб з бібліотекою українських видань,
діяльність якого була розрахована не лише на українських емігрантів, але і на пересічних швейцарців. Клуб об’єднував 35 дійсних членів, які проводили щотижневі зібрання і звіти.
На еміграції П.Чижевський продовжував займатися публіцистикою – писав на економічні та політичні теми, пропагуючи в
Європі ідею української державності, гідно представляв Україну
на засіданнях Ліги націй. Своє бачення майбутнього державного
устрою України Павло Іванович виклав у праці «Основи україн94

ської державності», яка вийшла друком у Відні в 1921 р. У ній він
виклав проект Конституції незалежної України, який складався
з трьох розділів і 34 статей. Будучи переконаним самостійникомфедералістом, єдність і силу України він бачив у децентралізації
влади і створенні дієвих органів місцевого самоврядування з широкими повноваженнями. Зразком для нього слугували Сполучені Штати Америки і Швейцарія. Згідно конституції законодавча
влада мала належати Всеукраїнській національній раді, виконавча – гетьманові, а судова – Генеральному суду. Українська нація,
на думку автора, мала сформуватися лише на основі федерації.
24 березня 1922 р. П.Чижевського було призначено міністром
фінансів Уряду УНР на еміграції і на цій посаді він дуже зважено
підходив до видатків з державної скарбниці. Високо цінував цін
і державотворчу діяльність С.Петлюри на чужині. «Петлюрівські
організації, – писав П.Чижевський у листі до В.Андрієвського,
– скрізь стоять виключно на державно-національному ґрунті. А
це все ж таки й досі, наприкінці п’ятого року еміграції найбільш
сильна й найбільш діяльна організація і з нею рахуються чужосторонні дипломати і взагалі дипломатичні діячі».
Туга за Батьківщиною і болісні переживання за долю України
під більшовицькою окупацією підрвали здоров’я П.Чижевського.
Наприкінці 1924 р. він тяжко захворів, а наступного року відійшов у вічність. Похований в Женеві. Два його сини , Григорій і
Микола, за волю України воювали в армії УНР. Микола загинув
у бою з червономи окупантами під час Другого Зимового походу
восени 1921 р.
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Шемети (брати):
Володимир
(1873 – 1933)

Сергій
(1875 – 1957)

Микола
(1882 – 1917)
Шемет Володимир

Чільне місце в плеяді борців за незалежність
України, відродження її духовності і національної культури належить братам Шеметам.
Їх батько, відставний поручик і дворянин Михайло Шемет був знаною і заможною людиною
на Лубенщині, вдало поєднував землеробство з
підприємницькою діяльністю: володів майже
тисячею десятин землі, ткацько-суконною фабрикою, цегельним заводом, паровим млином
та маслобійнею. Маючи такі статки, батько
дав своїм синам достойну освіту, а патріотами
України їх зробило саме життя.
Після закінчення лубенської гімназії Воло- Шемет Сергій
димир Шемет вступив на фізико-математичний
факультет Санкт-Петербургського університету, де вже навчався
його молодший брат Сергій, а потім перевівся на природничий факультет Київського університету. Величезний вплив на формування його політичних переконань і світоглядних позицій мала дружба з ідеологом українського націоналізму Миколою Міхновським.
Ще будучи студентом Київського університету, вони спільно орендували одне приміщення і тривалий час проживали разом. У студентські роки М.Міхновський та його менший брат Гаврило гостювали влітку на хуторі під Лубнами у батька братів Шеметів. Під
впливом Міхновського Володимир разом з братом Сергієм вступив
до «Братства тарасівців» – однієї з перших таємних українських
організацій і заснував її осередок у Лубнах, куди приїзджав до
батьків на канікули. Через постійні конфлікти з владою Володимир довгий час не міг здобути університетську освіту і належав до
категорії «вічних студентів».
У 1896 р. Володимир зініціював утворення у своєму рідному
місті молодіжний український гурток, учасників якого пізніше
назвали «дітьми Шемета». Він також був посередником між київським гуртком українофілів і лубенським гуртком, привозив
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останнім заборонені царською цензурою видання. Пізніше до цього гуртка ввійшов і найменший брат Володимира Микола. Навесні
1896 р. у Києві з’явилося нелегальне загальноукраїнське товариство «Молода Україна» з відділеннями у 22 містах та 458 членами.
У ньому Володимир працював як своєрідний експедитор, доставляючи нелегальну літературу з Києва до інших міст України. За
літературою на кошти «Молодої України» він декілька разів їздив
до Галичини. За участь у студентських заворушеннях 1899 р. потрапив під поліцейський нагляд, був виключений з університету
і висланий до маєтку батька під Лубнами. Йому було заборонено
проживати в столицях Російської імперії, університетських і губернських містах. Повернувшись до Лубен, Володимир використовував усі легальні і нелегальні можливості, щоб привернути увагу
громадськості до укpaїнської справи. Будучи «великим паном»,
ходив у селянській чумарці і сивій смушеній шапці, завжди розмовляв українською мовою, демонструючи тим самим своє українське походження. Він активно працював у місцевому земстві,
обирався гласним (депутатом) Лубенської міської думи.
У 1900 р. у Лубнах з’явився осередок Революційної Української партії (РУП) – першої нелегальної української партії на підросійській Україні. Його фундаторами були колишні члени молодіжного українського гуртка Микола Порш, Павло Крат, Андрій
Лівицький, Борис Мартос та ін. Пізніше до Лубенської «вільної
громади» РУП вступив і інженер-технолог Сергій Шемет, якого за
революційну українофільську діяльність 7 листопада 1901 р. вислали з Петербурга до Лубен під особливий нагляд поліції із забороною змінювати місце проживання. Рупівцями стали і його брати Володимир та Микола.
Завдяки спонсорській допомозі М.Шемета М.Міхновський у
1905 р. організував видання журналу «Самостійна Україна», перший і єдиний номер якого вийшов у Львові у вересні 1905 р. На
його шпальтах був опублікований написаний М.Міхновським проект Конституції України – «Основного закону Самостійної України – Спілки народу українського». Це була перша після Пилипа
Орлика спроба накреслити основи майбутньої Української держави. До її написання були причетні і брати Шемети.
Жовтневі політичні страйки 1905 р., які в окремих містах переросли у збройні повстання, викликали шалений спротив російського самодержавства та його затятих прибічників – чорносотенців,
які в революційних виступах народу повсюдно вбачали єврейський
слід. Росією прокотилася хвиля єврейських погромів, які охопили
й Україну. Для охорони життя і майна громадян Володимир і Микола Шемети запропонували створити у Лубнах об’єднаний комітет соціалістичних партій і дружину місцевої самооборони. Гласні
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міської думи та її голова Взятков підтримали цю ідею. По складу
комітету, який став тимчасовим органом міської влади, увійшли
брати Шемети, Взятков, повітовий справник Кирдановський та
ін. Утворилася так звана «Лубенська республіка». У дворі млина
Кагана для селян, які йшли або їхали до міста на базар, брати Шемети влаштовували мітинги, на яких пояснювали згубність міжнаціональної ненависті та нетерпимості. Водночас на них лунали і
антипоміщицькі та антицарські заклики.
Об’єднаний комітет не допустив єврейських погромів у місті,
але його поява, як альтернативного органу місцевої царської влади, була розцінена самодержавством як бунт, спрямований на підрив устоїв російської монархії. У листопаді 1995 р. брати Шемети
та інші керівники «Лубенської республіки» були заарештовані.
У розпал Російської революції 1905-1907 років російський імператор Микола II під тиском прогресивної громадськості змушений був підписати Маніфест 17 жовтня 1905 р., згідно якого підданим царя були даровані демократичні права і свободи, у тому
числі і свобода друку. Підзаконних актів, які б конкретизували
механізм реалізації дарованих царем свобод, російські правники
напрацювати не встигли. Цим не забарилися скористатися брати
Шемети. Без дозволу губернатора 12 листопада 1905 р. вони видали перший на Лівобережній Україні україномовний часопис «Хлібороб». Газета мала епіграф «Селяни всієї України, єднайтеся» і
містила заклики до заснування Селянської партії на програмних
завадах наділення землею селян-українців, у яких волею російських царів вона була відібрана поміщиками-іноземцями. Газета
не закликала до самовільного захоплення землі і насильства над
поміщиками, а пропонувала селянам шлях до об’єднання в політичну партію та до консолідації національних сил для розбудови
українського суспільства. На шпальтах газети був надрукований
вірш Христі Алчевської «До дітей мого краю», який став свого
роду революційним гімном українських патріотів.
Редактором «Хлібороба» значився Микола Шемет, але фактичним редактором був Володимир Шемет, а ідейно-політичний напрямок видання визначав М.Міхновський. Поява на теренах Лівобережної України першої україномовної газети справила глибоке
враження на українське суспільство. У Києві газету продавали за
спекулятивними цінами. Були випадки, коли її поширювачів заарештовувала поліція. Проти В.Шемета була порушена карна справа. Врешті-решт після виходу п’ятого номера на початку грудня
1905 р. газету було закрито, а її видавця М.Шемета оштрафовано
на 25 крб.
Вибори до першої Державної Думи Росії соціалістичні партії
бойкотували як недемократичні, але не могли їх зірвати, позаяк
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революція вже йшла на спад, а українські партії тільки-но народжувалися і не мали до статньої кількості своїх симпатиків. Про їх
існування мало хто з пересічних полтавців знав. Бойкот виборів не
підтримала Українська демократично-радикальна партія (УДРП).
Блокуючись з конституційними демократами (кадетами) та деякими єврейськими партіями, вона провела до Державної Думи декількох відомих українських патріотів, в тому числі Володимира
Шемета, Павла Чижевського та Іллю Шрага.
В.Шемет, як і більшість депутатів від України, увійшов до
складу Української думської громади. На його адресу з України
почали надходити чисельні вітальні телеграми і приговори селянських сходів. В одній із них, датованій 1-го травня 1906 р., говорилося: «Лубенська Українська громада вітає українських послів
з робітничим святом покликом: «Ще не вмерла Україна». У відповідь В.Шемет від імені Української думської громади писав: «З
доручення Українського парламентського клюбу дякуємо щиро
лубенську громаду за привітання. Щастя робочих людей, щастя
вільної України – наше завдання: не вмре ніколи Україна. Шемет.
Чижевський. Шраг».
Сподівання українців, що Державна Дума Росії вирішить соціальні питання і національні домагання, виявилися марними, адже
більшість у ній складали великодержавні російські шовіністи і
представники дворянства та правлячої еліти. Одним з найболючіших питань, яке вимагало негайного вирішення, було аграрне.
Його розв’язання тісно пов’язувалося з набуттям політичних прав
українського народу. «У свідомості селянства України, – говорив
В.Шемет, виступаючи з трибуни Державної Думи, – поняття «земля» нерозривно пов’язане з поняттям «воля» у розумінні широкої
демократичної автономії для України... Земля і автономія тісно
пов’язані з уявленнями про благо українського народу і з цим слід
рахуватися при вирішенні такого питання, як аграрне; слід мати
на увазі, що Україна не лише частина держави, але і нація, і у значно більшій мірі нація, ніж частина держави. Лише тоді український народ буде вважати його вимоги задоволеними, коли буде
мати можливість самостійно розпоряджатися своєю долею».
Проіснувавши лише 72 дні, 9 липня 1906 р. указом царя Миколи
ІІ Державна Дума була розпущена. Після її розпуску В.Шемет разом з групою прогресивних депутатів підписав так звану «Виборгську відозву», яка закликала населення Російської імперії чинити
пасивний опір царській владі (не платити податків, в не посилати
рекрутів до царського війська тощо) доки Микола ІІ не призначить
нових виборів до Державної Думи. За цей громадянський вчинок
В.Шемет був засуджений до тримісячного ув’язнення.
6 грудня в його будинку в Лубнах поліція вчинила обшук, який
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тривав з 12 до 17 години дня. Перед цим поліція і півсотні козаків
щільним кільцем оточили будинок і нагаями розганяла натовп,
який зібрався на вулиці, щоб захистити господаря. Нічого протизаконного чи підозрілого поліція не знайшла. Провокація була
вчинена з тим, щоб не допустити В.Шемета в депутати другої Державної Думи Росії.
Після поразки першої Російської революції у листопаді 1907 р.
брати Шемети та інші учасники «Лубенської республіки» були заарештовані. Їх звинуватили у вбивстві поліцейського та ще однієї
особи, яка виявилась поліцейським провокатором. Насправді вони
були вбиті терористами-есерами. Справа заарештованих протягом
15 січня – 13 лютого 1909 р. розглядалася військовим судом у Києві. Підсудних захищав М.Міхновський. Тяжкі умови утримання
заарештованих привели до того, що В.Шемет у полтавській тюрмі
захворів на тиф і декілька днів лежав у переповненій камері без
медичної допомоги і мало не помер. Через Міхновського полтавська громадськість домоглася переведення В.Шемета до лікарні.
Вирок суду був жорстоким: 5 чоловік засудили до страти, 15 – на
різні терміни каторги. Проте адвокати під приводом порушення
процесуальних норм подали апеляцію і суд повернув справу на повторне слухання, яке відбулося 24 вересня 1909 р. в Лубнах. Вирок
пом’якшили: до страти засудили лише двох керівників загонів самооборони. Після виходу на волю В.Шемет разом з М.Міхновським
вступили до Товариства Українських поступовців (ТУП).
У 1916 р. В.Шемет доклав чимало зусиль для організації приватних українських гімназій у Лубнах і Києві. 20 березня 1917 р.
його було делеговано до Української Центральної Ради, але уже в
травні полтавські депутати самостійницького спрямування були
замінені представниками українських соціалістичних партій.
Після Лютневої революції 1917 р. на Полтавщині почалося
справжнє національне відродження краю. Значну роль у ньому відіграли осередки «Просвіти». Першим її головою в Лубнах було обрано В.Шемета. З його ініціативи 5 червня в місті почали працювати курси українознавства, на яких більше 200 вчителів одержували
елементарні знання з української мови, історії та географі України.
Найбільш масовою громадською організацією в селах Полтавщини стали Селянські спілки. Під час виборів до органів місцевого
самоврядування майже всі гласні Лубенського повітового земства
пройшли за списками Селянської спілки, а головою управи було обрано В.Шемета. З його ініціативи Лубенське земство 11 червня вирішило українізувати всі повітові установи і громадські інституції
та створити шкільні ради з представників від учителів, Селянських
спілок і «Просвіт», які б дбали про «рідну українську школу».
Влітку 1917 р. на Полтавщині йшла розбудова нової політич100

ної структури – Української демократично-хліборобської партії
(УДХП). Ініціаторами її створення виступали брати Володимир і
Сергій Шемети. На її установчий з’їзд 29 червня прибуло близько 800 селян та 200 представників української інтелігенції. З проектом програми партії виступив С.Шемет, а її остаточна редакція
була складена В.Липинським і опублікована у жовтні 1917 р. У ній
була поставлена вимога державної незалежності України – «повна власновільність. і суверенність українського народу». Партія заявила про необхідність аграрної реформи на користь селян
і ліквідацію поміщицького землеволодіння. Але на відміну від
соціалістичних партій УДХП орієнтувалася на міцні фермерські
господарства та традиційну для українського народу приватну
власність на землю. «Тільки при умові, – говорилося в резолюції
з’їзду, – коли селяни будуть обробляти 20-100 десятин, – тільки
тоді можна буде завести культурне господарство, при якому земля
буде давати 100 і більше пудів з десятини».
Після розбудови партійних структур УДХП 6 березня 1918 р. у
Лубнах був скликаний червовий з’їзд партії, делегати якого висловили недовіру діючому урядові – Генеральному Секретаріату УНР,
який був майже виключно соціалістичним і послав до Києва делегацію у складі 205 селян на чолі з С.Шеметом, щоб вимагати від
Центральної Ради покінчити з соціалістичними експериментами і
поділитися владою з хліборобами-демократами.
Критикуючи соціалістичну Центральну Раду УДХП, позиції
якої посилилися після приходу австро-німецьких військ в Україну, не виступала проти її ліквідації, а вимагала лише зміни політичного курсу і реорганізації складу уряду. Напередодні державного перевороту увечері 28 квітня 1918 р. майбутній гетьман
П.Скоропадський побував у помешканні братів Шеметів у Києві і
просив УДХП підтримати його. Хлібороби-демократи дійсно проти його обрання гетьманом не виступали, але й особливих надій не
покладали, а невдовзі стали в опозицію до гетьманського режиму і
увійшли до Українського національно-державного союзу. – блоку
партій самостійницького спрямування. А між тим, гетьманський
уряд, всупереч українським національним інтересам, все більше
орієнтувався на союз з білою Росією.
26 жовтня 1918 р. розпочав роботу черговий з’їзд УДХП, який
тривав два дні. Виступаючи на ньому, як один з лідерів партії,
С.Шемет висловився проти федералізації з Росією, за автокефалію
української церкви, створення української армії і флоту, примусовий викуп поміщицьких земель і підтримку дрібної і середньої
земельної власності. Разом з тим, він намагався бути посередником між гетьманом і Українським Національним союзом (УНС),
намагався примирити їх при умові повної українізації гетьман101

ського уряду. С.Шемет був противником насильницького повалення гетьманату. З метою примирення влади і опозиції С.Шемет
їздив на переговори з союзниками до Одеси та до командира Запорізького корпусу П.Болбачана в Харків, але безрезультатно. Коли
антигетьманське повстання закінчилося перемогою і до влади прийшла Директорія УНР, Володимир і Сергій Шемети увійшли до
складу УНС, щоб утримати Директорію УНР від «крайнощів», але
остання, як і Центральна Рада, продовжувала соціалістичні експерименти. 5 січня 1919 р. відбулася нарада С.Шемета, Д.Донцова,
Є.Коновальця і М.Міхновського. Її учасники обговорювали перспективи державного перевороту в Україні з тим, щоб в умовах
нової більшовицької агресії припинити анархію і безлад та встановити твердий порядок і лад. На роль диктатора пропонували призначити П.Болбачана, але здійснити ці плани не судилося, позаяк
отамана Запорізького корпусу у Кременчуці було заарештовано і
невдовзі за вироком військового суду розстріляно.
Подальша доля братів Шеметів склалася по-різному. Микола
Шемет з невідомих причин добровільно пішов із життя в кінці
1917 р. Сергій Шемет у 1919 р. емігрував за кордон і, залишившись до кінця вірним гетьману П.Скоропадському, заснував у Австрії разом з В.Липинським Український союз хліборобів-державників. Згодом переїхав до Австралії, де став одним із засновників
Союзу українських організацій та журналу «Хліборобська Україна». Помер у 1957 р. Володимир Шемет після окупації України
більшовицькою Росією на еміграцію не пішов, працював у системі Української Академії наук і підтримував дружні стосунки
з М.Міхновським, але після звинувачення в «націоналістичних
ухилах» змушений був залишити наукову роботу. Постійно перебував під наглядом радянської політичної поліції. Відійшов у вічність у 1933 р.
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Щепотьєв Володимир Олександрович
(25 вересня 1880 – листопад 1937)

Народився В.Щепотьєв у Полтаві в родині дрібного російського чиновника, але свідомим українцем став завдяки своїй матері
– етнічній українці, яка зуміла прищепити йому любов до рідного
краю, його культури, звичаїв і побуту, але то було пізніше. Продовжуючи навчання після початкового духовного училища у Полтавській духовній семінарії, Володимир нічим не виділявся від її
вихованців, до Української громади не приставі, був старанним і
законопослушним. Семінарію закінчив на «відмінно». Як кращого учня, на кошти Полтавського земства у 1900 р. його відправили
на навчання до Петербурзької духовної академії. Навчався на віділлі російської словесності, де оволодів латиною, французькою мовою, самостійно вивчив польську і німецьку, що дозволило йому
пізніше успішно займатися перекладами.
До педагогічної діяльності В.Щепотьєв став у 1904 р. Спершу
викладав російську мову в дівочій Єпархіальній школі та в музичній школі Полтавського відділення Російського музичного товариства. Одночасно досліджував історію та культурну спадщину Полтавщини, збирав та вивчав усну народну творчість українського
народу. У 1909 р. став членом Полтавської ученої архівної комісії
(ПУАК), де його наставниками були відомі історики і етнографи
Л.В.Падалка та І.Ф.Павловський. На сторінках збірників ПУАК
з’явилися перші наукові публікації В.Щепотьєва, присвячені релігійно-пісенній творчості українців у християнський період. З
часом наукові та науково-популярні праці молодого науковця почали з’являтися і на сторінках часописів у Києві та Харкові.
Активно працював В.Щепотьєв і на культурно-просвітницькій ниві: виступав з лекціями і коментарями на вечорах, які влаштовував хор Музичного товариства «Боян». Цікавими були його
лекції, присвячені українським історичним пісням та думам, колядкам та щедрівкам. Володимир Олександрович став одним з перших популяризаторів творчості М.Лисенка. З великою доповіддю
«М.В.Лисенко. Його життя та художня творчість» він виступив 25
березня 1913 р. на концерті присвяченому роковинам пам’яті композитора. Ця доповідь пізніше лягла в основу майбутньої монографії, яку автор чомусь опублікував під псевдонімом.
Початок Української революції 1917–1921 років В.Щепотьєв
зустрів з великою надією і прихильністю, сподіваючись, що вона
відкриє широкі можливості для національно-культурного відродження краю. До жодної з політичних партій не пристав, але поділяв погляди конституційних демократів. Більшовицькій ідеології та практиці її втілення в життя, як і більшість української
інтелігенції, не довіряв. Активно підтримував прагнення україн103

ців навчати дітей і молитися Богові рідною українською мовою. У
квітні 1918 р. уже в умовах більшовицької диктатури увійшов до
правління Українського народного університету, який щойно відкрився в Полтаві.
Незважаючи на воєнне лихоліття і безчинства червоних загонів, полтавці урочисто вшановували 104-ту річницю від дня народження свого національного генія – Кобзаря. Зал Музичного
училища був прикрашений українськими рушниками і килимами. Після урочистого співу шевченківського «Заповіту» вступним
словом вечір відкрив В.Щепотьєв, в якому наголосив, що в особі
Тараса Шевченка Україна мала національного Пророка. Український народний хор виконав кантату М.Лисенка «Помер поет» та
«Прометей» К.Стеценка, чисельні українські народні пісні. Святковий вечір закінчився декламуванням віршів поета та співом національного гімну. «Ще не вмерла Україна», який стоячи підхопили всі присутні в залі. 9 і 14 квітня концерт за участю В.Щепотьєва
був повторений для учнів середніх шкіл Полтави.
Започаткований Центральною Радою процес українізації освіти за часів Гетьманщини дістав подальшого розвитку і підтримки
місцевих урядовців, зокрема педагогічного бюро Полтавського
губернського земства, яке очолював М.Рудинський. 4 липня 1918
р. при другій Українській гімназії в Полтаві відкрилися загальногубернські одномісячні курси українознавства, на яких навчалося
372 слухачів, у тому числі вчителі з Волині та Холмщини і 98 випускників російських гімназій, які виявили бажання працювати
вчителями в українських школах. Курс історії української літератури на них викладав В.Щепотьєв.
У кінці 1917 р. українська інтелігенція Полтави виступила з
ініціативою відкрити в місті Український державний університет. Першим етапом до його заснування було відкриття 16 вересня 1918 р. історико-філологічного факультету. У перший рік його
слухачами стали 312 студентів, а навесні наступного року додалося ще 107. Курс українського письменства на факультеті читав
В.Щепотьєв. Цей же курс він читав і в Полтавському вчительському інституті, який ще з літа 1917 р. на вимогу студентів став українським. Влітку 1919 р. йому було надано статус педагогічного з
чотирирічним терміном навчання.
Навесні 1919 р. Український національний хор, з яким тісно співпрацював В.Щепотьєв, через внутрішні чвари і незгоди припинив своє існування. Більшість його учасників разом з
Ф.Попадичем перейшла до Українського хору імені Т.Шевченка.,
який став провідним не лише в Полтаві, але й в губернії. 19 червня чоловіча частина хору виступала в приміському селі Зінцях.
Його учасники виконувала історичні, чумацькі та інші старовинні
українські пісні. Пояснення до них давав В.Щепотьєв. Успіх хору
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був величезний. Окремі пісні доводилося виконувати по декілька
разів і тому концерт закінчився о 5-ій годині ранку, коли вже зійшло сонце. Хористів разом з В.Щепотьєвим селяни возами відвезли до Полтави.
З приходом влітку 1919 р. Добровольчої армії Денікіна, яка воювала під прапором «єдиної Росії», почалися утиски українського національного життя. Білогвардійці припинили фінансування
всіх українських освітніх закладів та звільнили частину патріотично налаштованих викладачів. Зокрема, від обов’язків голови
педагогічної ради дівочої гімназії Морозовської був звільнений і
В.Щепотьєв Але в умовах денікінського режиму «Просвіти» Полтавщини не лише зберегли свою мережу, але завдяки всенародній
підтримці, в тому числі і кооперативних товариств, значно її розширили. На кошти небайдужих людей і спонсорів почала виходити літературно-громадська щоденна газета «Рідне слово». У числі
її засновників, уже як відомий український культурний діяч, був
і В.Щепотьєв.
Восени 1919 р. сподвижники українського національного відродження вирішили об’єднати зусилля всіх причетних до української культури установ, громадських та кооперативних організацій і створити товариство «Українська культура» з філіями в усіх
повітах Полтавщини. Одним з перших на правах колективного
члена до нього вступив Український хор імені І.Т.Шевченка на
чолі з його головою художньої ради В.Щепотьєвим. Після третього приходу червоних російських окупантів на Полтавщину у кінці
1919 р. просвітницький союз «Українська культура» розпочав новий цикл лекцій з історії національного культурного відрядження. У числі інших відомих діячів української культури перед слухачами з успіхом виступав В.Щепотьєв.
Бурхливий процес українського національного відродження
охопив і офіційну Російську православну церкву. Восени 1919 р.
(точна дата невідома) в Полтаві з прибічників автокефалії виникло Українське православне церковне братство. До його ради,
яку очолив К.Товкач, увійшов і В.Щепотьєв. Статут братства був
зареєстрований 3 травня 1920 р. відділом управління Полтавського губвиконкому. Згідно статутних вимог новостворену раду
«Українського церковного братства на Полтавщині» очолив давній поборник державної незалежності України В.Щепотьєв. З
його ініціативи у квітні 1921 р. були відкриті Пастирські курси
з підготовки священників УАПЦ, навчання на яких тривало три
семестри і включало 62 лекційні години. Проте з самого початку
утворення братства серед його керівництва не було єдності щодо
перспектив відродження національної української церкви. Після
приїзду 14 жовтня 1921 р. до Полтави архієпископа О.Ярещенка
рада Братства остаточно розпалася. В.Щепотьєв, І.Рибаков і
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Ф.Булдовський, які не погоджувалися з негайним проголошенням
автокефалії, перейшли на позиції поступовців і стали прихильниками поступової українізації Російської православної церкви в
Україні. Невдовзі В.Щепотьєв повністю відійшов від церковної діяльності.
З 1917 р. науково-педагогічна діяльність В.Щепотьєва була
тісно пов’язана з Полтавським Учительським інститутом, якого
більшовики в 1921 р. об’єднали з історико-філологічним факультетом і перетворили на інститут народної освіти (ІНО). Першим
його директором комуністи призначили В.Щепотьєва і на цій невдячній посаді він перебував два роки. Надалі був рядовим викладачем (з 1926 р. – штатним професором) за спеціальності «історія
літератури». Студенти відзначали його глибокі знання предмету,
педагогічну майстерність, вроджену інтелігентність і гуманізм.
Аудиторії на лекціях професора В.Щепотьєва завжди були переповнені студентами. Предметом постійних наукових пошуків
В.Щепотьєва стало й історичне краєзнавство. Ще в 1917 р. він став
одним із фундаторів Українського наукового товариства дослідників пам’яток старовини та мистецтва, в якому працював разом з
І.Рибаковим, В.Щербаківським, Н.Мірзою-Авакянц та ін. Разом
із студентами Полтавського ІНО організував декілька експедицій з
метою виявлення пам’ятків мистецтва у покинутих поміщицьких
садибах в околицях Полтави, Лубенському, Роменському та Прилуцькому повітах. В.Щепотьєв також був одним із авторів статуту
Товариства. Коли губернський відділ народної освіти відмовився
його зареєструвати, звернувся з поданням до Всеукраїнської Академії Наук. 18 лютого 1924 р. Товариство було включене до числа
наукових установ при ВУАН. Очолив його В.Щепотьєв. Одночасно
він працював позаштатним співробітником етнографічної комісії
ВУАН та членом постійної академічної комісії з видання пам’яток
новітнього українського письменства. Володимир Олександрович
доклав чимало зусиль для створення в Полтаві науково-дослідної
кафедри краєзнавства при ІНО, однак через відсутність фінансування, його план так і не був реалізований.
Чимало уваги приділяв учений і такому напрямку науки як музеєзнавство. Він одним з перших після смерті Панаса Мирного в
1920 р. піклувався про увічнення його пам’яті і створення меморіального музею письменника. У Полтавському Краєзнавчому музеї
завідував кабінетом фольклору та мови історико-етнографічного
відділу, яким керував К.Мощенко. Результатом плідної наукової
діяльності В.Щепотьєва є близько 100 монографій, брошур і статей. На жаль, частина з них до цього часу залишається в рукописах.
Знання іноземних мов дозволило В.Щепотьєву здійснити ряд
перекладів творів західноєвропейських письменників. Для Полтавського оперного театру, який існував впродовж 1919–1926 ро106

ків, він переклав лібретто опер Гуно «Фауст», Леонковалло «Паяци», Матюшко «Галька», Феррарі «Мадоннине намисто», а для
драматичного театру-п’єсу Е.Золя «Париж».
Як щирого українського патріота. В.Щепотьєва непокоїла перспектива національної самобутності українського народу в умовах
комуністичного режиму, коли поняття «патріотизм» ототожнювалося з «українським буржуазним націоналізмом» і «Петлюрівщиною». Зростання національної свідомості та ідентичності українців
становило загрозу політиці правлячої партії на інтернаціоналізацію, а точніше на відверту русифікацію України. Починаючи з другої половини 20-х років почалося згортання політики українізації,
яке супроводжувалося пошуками «українських націоналістів» і
початком перших фальсифікованих судових процесів над українською інтелігенцією. Справилися передчуття В.Щепотьєва, який
писав: «Мені часто здавалося, що українізація проводилася тільки
в інтересах зовнішньої політики, щоб привабити на свій бік українців, які живуть за кордоном. Я все думав, що українізацію відмінять». Його передчуття справдилися.
У зв’язку з наближенням судового процесу над міфічною «Спілкою визволення України» у березні 1929 р. чекісти заарештували
В.Щепотьєва і змусили оправдовуватися та розкаюватися в неіснуючих злочинах, найбільшим з яких вважали український патріотизм вченого, його просвітницьку діяльність. Початок масового
терору ще не настав, тому вирок був порівнюючи м’яким – три
роки заслання в Алтайському краї.
Із заслання В.Щепотьєв повернувся у 1934 р. Хоча заборони
оселитися в Полтаві не було, але сім’я втратила свій будинок і нажите майно. Щоб знайти дах над головою Володимир Олександрович з дружиною зупинився у її сестри у містечку Веприк Гадяцького району. Позбавлений друзів і можливості займатися науковою
роботою, він опинився у майже повній ізоляції. Його спілкування
обмежувалося виключно родинним колом. Займався перекладами, етнографією, збирав старовинні українські пісні та вивчав побут і обряди українського народу. Сім’я жила надзвичайно бідно,
як і всі веприцькі колгоспники. Майже вся пенсія йшла на купівлю хліба та молока в сусідів.
А між тим, починався «великий терор» другої половини 30-х
років, коли комуністичний режим розпочав планомірне знищення
причетних і непричетних до антирадянського Руху опорну людей.
Під цей укіс потрапив і В.Щепотьєв. За стандартну звинуваченням
у «контрреволюційній націоналістичній організації» його заарештували і особлива «трійка» (ОСО) Управління НКВС у Полтавській області у листопаді 1937 р. засудила до вищої міри покарання – розстрілу. Вирок був виконаний у тому ж місяці.
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Янко Олександр Петрович
(11 квітня 1879 – 22 вересня 1938)

О.Янко народився в містечку Старі Санжари Полтавського повіту в селянській родині середнього достатку. Після закінчення
місцевої початкової земської школи через матеріальні нестатки не
зміг продовжити навчання далі, а тому все життя займався самоосвітою. Користувався повагою і великим авторитетом серед селян,
що дало йому змогу в майбутньому досягти певних успіхів у земській справі і «вибитися в люди». Протягом 1896-1905 років працював у Полтавському губернському земстві спочатку помічником
секретаря, згодом – завідуючим підвідділом і секретарем відділу
земських доброчинних установ.
З 1904 р. О.Янко належав до українського крила загально
російської партії соціалістів-революціонерів (есерів) і став одним
з чільних її діячів на Полтавщині. В політичній діяльності дотримувався поміркованих поглядів: був категоричний противників
різного роду «експопріацій», які нерідко зводилися до відвертих
грабежів чужого майна і «чорно-передільних» тенденцій, відстоював принцип соціалізації землі і приватної власності. Наполегливо виступав за створення української партії соціального захисту
селянства. Сучасники відзначали його неабиякий хист промовця,
уміння простими дохідливими словами переконувати слухачів, досконало володів літературною українською мовою. Завдяки своїм
чеснотам, О.Янко користувався беззаперечним авторитетом серед
полтавського селянства, був його справжнім лідером.
У 1905 р. О.Янко активно включився в революційну боротьбу:
розповсюджував нелегальні видання своєї партії, проводив революційну агітацію проти царського самодержавства серед селянства, був одним із організаторів Селянських спілок на Полтавщині. Квартирував у свого давнього знайомого О.Степанкова і разом
з ним влаштував підпільну друкарню революційної літератури. 18
грудня в ході поліцейської облави О.Янко був заарештований. Під
час обшуку в нього виявили підготовлені до друку листівки і вже
надруковані прокламації. Йому висунули звинувачення у приналежності до нелегальної Революційної Української партії (РУП).
На слідстві О.Янко визнав себе винним у друкуванні і поширенні
серед населення літератури антиурядового змісту, але заперечував
своє членство в РУП, оскільки належав до партії есерів, яка співпрацювала з РУП.
На початку лютого 1906 р. О.Янка звільнили з-під арешту і
передали під особливий нагляд поліції, але 17 лютого це рішення було опротестоване товаришем прокурора Харківської судової
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палати і його справу передали на розгляд сенату в Петербурзі. До
її завершення О.Янко залишався під гласним наглядом поліції. У
березні 1908 р. його знову було заарештовано і згідно вироку Харківської судової палати від 19 травня 1908 р. засуджено до трьох
років тюрми. Присуд був знову опротестований прокурором, як занадто м’який, і на повторному слуханні О.Янка, як «особливо небезпечного злочинця», засудили на довічне поселення в Іркутській
губернії. Процес над ним викликав значний політичний резонанс.
Наскільки був великий авторитет О.Янка можна судити хоча б з
того, що на його захист із Старих Санжар згідно рішення сільського сходу приїзджала представницька делегація селян.
На засланні О.Янко самотужки оволодів бухгалтерською справою
і під прізвищами Дементьєв та Мишарін, працював бухгалтером на
будівництві залізниці у Нижньоудинську, Велестовських вугільних
копальнях та на інших промислових підприємствах Сибіру.
Лютнева революція 1917 р. в Росії принесла свободу політичним в’язням, але О.Янко ще деякий час залишався в Сибіру, позаяк його було обрано там комісаром торгівлі Тимчасового уряду.
На рідну Полтавщину повернувся лише через декілька місяців,
коли в Україні вже постала Центральна Рада, а в селах з’явилася
густа мережа Селянських спілок – масових професійно-класових
організацій українського селянства та їх виконавчих органів – рад
селянських депутатів. В умовах анархії і хаосу, які нестримно насувалися з Росії в Україну, Селянські спілки виступали єдиною стабілізуючою силою не лише в селах, але й в українському суспільстві взагалі. На противагу їм більшовики посилено нав’язували
українському селянству створені на класовій основі «совєти», як
загальноросійські політичні структури, намагаючись тим самим
розколоти його за майновою ознакою і протиставити одну групу
більш заможних селян іншій – незаможній. В цьому плані більшовики втілювали давній, як світ, імперський принцип – поділяй
і владарюй.
Навколо альтернативи, які громадські чи політичні організації будуть існувати в українському селі – національні Селянські
спілки чи «Совєти» селянських депутатів, ішла гостра політична
боротьба. Процес створення «совєтів» селянських депутатів проходив дуже повільно, позаяк більшість селянства Полтавщини їх
не сприймала. Поява паралельно з Селянським спілками та радами селянських депутатів «совєтів» була не лише даниною часу та
впливом російських більшовиків, але й результатом розколу української партії есерів на помірковане і радикальне крило. Саме прибічники радикальної частини (ліві есери, пізніше – боротьбисти)
виступали затятими прибічниками перетворення рад селянських
депутатів на класові організації сільської бідноти.
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Після повернення на початку червня 1917 р. О.Янка на Полтавщину, як незаперечного лідера полтавського селянства і знаного
революціонера, його відразу ж було обрано членом губернської і повітової земських управ та головою Селянської спілки Полтавської
губернії. Після проголошення Центральною Радою автономії України 20 червня 1917 р. було скликане надзвичайне губернське земське
зібрання. На ньому О.Янко закликав гласних (депутатів) підтримати це доленосне для України рішення. Після тривалої дискусії більшістю голосів була прийнята запропонована О.Янком резолюція,
яка визнавала Центральну Раду повноважним органом влади всього українського народу. Згідно рішення губернського земства від
23 червня О.Янка делегували до складу Центральної Ради, членом
якої він залишався до кінця її існування – 29 квітня 1918 р.
24 червня 1917 р. у Полтаві пройшов губернський селянський
з’їзд, який одностайно підтримав проголошення автономії України і обрав раду селянських депутатів у кількості 75 осіб на чолі з
О.Янком, яка того дня звернулася до «совєта» робітничих і солдатських депутатів з пропозицією про об’єднання. В ході переговорів
вирішили зберігаючи місцеві структури рад, утворити об’єднаний
виконком, до якого ввійшли б представники від ради селянських
депутатів і «совєта» робітничих і солдатських депутатів у співвідношенні два до одного на користь ради. Офіційне об’єднання ради
з «совєтом» відбулося на ІІІ з’їзді рад Полтавщини, який проходив
20-21 липня 1917 р. На ньому були присутні лише 28 делегатів з 9
повітів губернії, у тому числі 6 від ради селянських депутатів, але
жодна з повітових рад своїх представників не прислала. Це означало, що з’їзд був нелегітимним, селянські ради у своїй більшості на об’єднання з «совєтами» не пішли. Все ж, першим головою
Полтавської губернської ради селянських, робітничих і солдатських депутатів було обрано О.Янка. Одночасно він залишався і
головою губернської Селянської спілки. Делегати IV губернського
з’їзду рад, який під головуванням О.Янка працював протягом 1314 жовтня 1917 р., засудили згубну політику Тимчасового уряду і
висловилися за скликання Всеросійського з’їзду рад, як гаранта
скликання Всеросійських Установчих зборів.
Об’єднання рад селянських депутатів із «совєтами» робітничих
і солдатських депутатів виявилося формальним. Перші з них, хоч
і ввійшли до складу об’єднаного виконкому, продовжували власну політичну лінію, спрямовану на захист інтересів полтавського
селянства. «Совєти» робітничих і солдатських депутатів, яких у
об’єднаному виконкомі була меншість, більше покладалися на
Полтавський міський «совєт», де представників від селян не було
і який все більше перебирав на себе повноваження губернської
ради. Ця тенденція особливо посилилася після захоплення біль110

шовиками влади в Росії.
14 і 16 листопада 1917 р. питання про владу на Полтавщині,
розглядалося на виконкомі губернської ради, але представників
від ради селянських депутатів на нього не запросили. Незважаючи на це, члени виконкому вітали «прагнення українського народу до зміцнення і розвитку державних форм свого національного
життя». Влада в Україні мала належати Українській Центральній
Раді, а на місцях – радам робітничих, солдатських і селянських
депутатів із залученням представників соціалістичних партій. Як
крайова, так і загальноросійська влада має бути «однорідно-соціалістичною» – говорилося у прийнятій губвиконкомом резолюції.
Підтримуючи рішення губвиконкому, О.Янко сподівався поєднати державність України у формі Української Народної республіки
з радянською владою на місцях, тобто поєднати два принципи державного будівництва – національний і соціально-класовий.
Українські політичні партії покладали надію на парламентський шлях вирішення майбутнього України і готувалися до виборів до Всеросійських і Українських Установчих зборів. Партія
українських есерів, Селянська спілка і рада селянських депутатів,
які існували паралельно, ішли на вибори єдиним списком. Від Полтавщини до Всеросійських Установчих зборів було обрано 14 депутатів, в їх числі і голова губернської Селянської спілки О.Янко.
Після більшовицького перевороту в Росії у Полтаві з представників соціалістичних партій і громадських організацій був створений «Совєт революції» з невизначними повноваженнями, але з
претензіями на повноту влади в губернії. Селянство Полтавщини,
яке складало близько 90 відсотків населення, виявилося усуненим
від громадсько-політичного життя краю. Доля Полтавщини, як і
всієї України, вирішувалася у містах, де більшість населення становили росіяни, євреї, зросійщені українці та солдати російської
армії, які в Україні перебували тимчасово.
Після приходу російських червоних військ до Полтави О.Янко
у кінці січня 1918 р. перебрався до Києва і повністю віддався партійній роботі – редагував центральний орган української партії соціалістів-революціонерів часопис «Народна воля». Гетьманського
перевороту українські есери не сприйняли і перейшли до нього в
опозицію. Восени 1918 р. О.Янко став членом Українського Національного союзу і одним з організаторів антигетьманського повстання. Під час створення Директорії УНР, як визнаний лідер
селянства, був одним з ймовірних кандидатів до її складу.
У кінці 1918 р. О.Янка було обрано головою Центрального Комітету Всеукраїнської Селянської спілки, одночасно він очолював
і організаційний комітет Української партії есерів та друкувався в
різних українських часописах.
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Протягом 9-11 січня 1919 р. у Полтаві працював губернський
селянський з’їзд. Найбільш гостро на ньому дебатувалося питання про форму влади в Україні. Після бурхливих дискусій делегати вирішили послати своїх представників на Трудовий конгрес,
яким дали наказ вимагати скликання Всеукраїнського з’їзду рад
і створення на базі Селянських спілок рад селянських депутатів.
Водночас вони не визнали створений комуністами у Курську маріонетковий уряд України, як чужу для українського народу владу, вимагали припинення агресії більшовицької Росії проти УНР
і зобов’язали Директорію шукати компромісу з «Совітською Росією». Із 403 присутніх на з’їзді делегатів за резолюцію з’їзду голосувало 277, один був проти і 38 утрималося. Отже, більшість делегатів з’їзду виступали за радянську форму влади, але незалежну
Українську державу. Решта делегатів на чолі з О.Янком, які були
позбавленю ілюзій щодо радянської влади і більшовизму в Україні, на знак протесту залишили з’їзд.
До кінця своїх днів О.Янко залишався щирим українським
патріотом, поборником державної незалежності України і захисником інтересів українського селянства. На співпрацю з комуністичним режимом не пішов. Після поразки Української революції,
рятуючись від червоного терору, змушений був залишити Україну і
протягом 1920-1923 років жив і працював у Томську. У період непу
повернувся на Батьківщину, працював журналістом спочатку в
Полтаві, потім у Києві. У 1930 р. став членом Київського відділення Всеросійського товариства політкаторжан і засланих. У період
«великого терору» за сфабрикованою чекістами справою участі в
«націоналістичній терористичній організації» 26 грудня 1937 р.
О.Янка було заарештовано, а 22 вересня наступного року військовою колегією Верховного суду СРСР засуджено до розстрілу.
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§3. Старшини армії Української Народної республіки
Білинський Михайло Іванович
(Бєлінський)
(12 червня 1883 – 17 листопада 1921)

М.Білинський народився в містечку Драбів
Золотоніського повіту Полтавської губернії
(нині – Черкаська область) в сім’ї священника
Михайлівської церки, за іншими даними – в
сім’ї заможного селянина. Мав трьох старших
братів – Івана, Андрія і Георгія. Після закінчення Другої Київської гімназії навчання продовжив у Московському Лазаревському інституті східних мов, де
опанував арабську, вірменську, перську, турецьку, татарську і
грузинську мови та пройшов практичний курс східної каліграфії.
Маючи такі унікальні знання, на дипломатичну службу не пішов.
У 1906 р. М.Білинський поступає на військову службу – юнкером Балтійського флоту на навчальному судні «Рига». Службу
розпочав у часи першої Російської революції, коли революційне бродіння охопило і опору самодержавства – армію та флот. У
1906 р. на «Ризі» також почалися заворушення і М.Білинський
взяв участь у придушенні виступу матросів, за що був відзначений урядовою нагородою. Наступного року служив на лінійних
кораблях Балтійського Флоту, але помітних успіхів у військовій
кар’єрі не зробив. Лише після успішної здачі кваліфікаційного
екзамену 12 вересня 1908 р. отримав перше офіцерське звання
підпоручика Адміралтейства флоту і був направлений до Другого
Балтійського флотського екіпажу. У грудні 1910 р. його перевели
до Третьої прикордонної бригади Окремого корпусу прикордонної
варти з осідком на острові Сааремаа у званні корнета.
У кінці 1911 р. М.Білинський з невідомих причин звільнився з
військової служби і був відправлений у запас у званні підпоручника. Скоріше за все таке рішення було прийняте у зв’язку одруженням 27 січня 1912 р. з Ганною де Вірі, дочкою полковника з дворян
Курляндської губернії лютеранського віросповідання. Після одруження М.Білинський служив у Міністерстві фінансів Російської
імперії спочатку в Самарі, потім у Петербурзі. З початком Першої
світової війни Казанським військовим округом був призваний до
війська і направлений на службу до Першого Флотського екіпажу,
де командував ротою, пізніше зброярської майстернею. 22 березня
1915 р. йому було присвоєно звання поручика. Протягом наступних двох років відбував службу на яхті «Стріла». За період війни,
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мав нагороди: орден Святого Станіслава 3-го ступеня, орден Святої
Анни 3-го ступеня.
Не відомо, як сприйняв М.Білинський повалення самодержавства в Росії, але за Тимчасового уряду його призначили помічником командира 2-го Балтійського флотського екіпажу. Коли у Києві постала Українська Центральна Рада, М.Білинський підтримав
її, відчув себе українцем і активно включився у процес українізації, який охопив усі царини суспільного життя, в тому числі російську армію та флот. Влітку 1917 р. він організовує Український
військово-морський революційний штаб Балтійського флоту і підтримує ідею автономії України. За його участю українцями себе
заявили близько 12 тисяч балтійських моряків. З їх числа були
укомплектовані екіпажі крейсера «Світлана», ескадрених міноносців «Україна» та «Гайдамака». 12 жовтня 1917 р. на цих кораблях моряки підняли синьо-жовті українські прапори.
Після більшовицького перевороту процес розвалу російського
флоту, який почався ще за Тимчасового уряду, набрав катастрофічного і незворотного характеру. Частина матросів піддалися на
більшовицьку пропаганду і стали їх опорою у боротьбі за владу. Моряки-українці, а з ними і М.Білинський, потягнулися в Україну. У
кінці 1917 р. (можливо, на початку січня 1918 р.) він узяв участь у
формуванні Генерального Секретарства морських справ УНР. Тоді
ж вступив до української партії соціалістів-«самостійників» і був
кооптований до складу її Центрального Комітету. За дорученням
Центральної Ради брав участь у підписанні мирного договору з Румунією та підготовці і підписанні Берестейської мирної угоди з Центральними державами, яка закріпила статус Українського флоту.
Після державного перевороту 29 квітня 1918 р. М.Білинський
працював у Морському міністерстві Української держави гетьмана П.Скоропадського заступником начальника головної морської
господарської управи. Прихід до влади в Україні Директорії УНР
вітав, позаяк вона відповідала його політичним переконанням. Наказом Головного отамана армії УНР С.Петлюри М.Білинського у
грудні 1918 р. призначили міністром Морських справ. З його ініціативи для поповнення Українського флоту у січні 1919 р. почала
створюватися Школа гардемаринів у Миколаєві, а наказом від 20
січня цього ж року почала формуватися структура Морського міністерства і Генерального штабу. Але на початку 1919 р. на побережжі
Чорного і Азовського морів стали висаджуватися війська Антанти,
які підтримували Добровольчу армію генерала Денікіна, і відрізали УНР від моря. Існування Морського міністерства без моря стало
фікцією і 24 квітня 1919 р. М.Білинський подав у відставку. З травня цього ж року він розпочав формування дивізії морської піхоти.
Її основу мали скласти моряки російського Чорноморського флоту
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та галичани, які несли службу на флоті Австро-Угорської імперії на
Адріатичному морі. Ця робота не була завершена у зв’язку із зміною не на користь УНР воєнно-політичної ситуації та арештом 12
червня 1919 р. Ми хайла Івановича. Його звинувачували у причетності до спроби державного перевороту, який готував командувач
Північної групи військ УНР Володимир Оскілко.
9 липня 1919 р. М.Білинського звільнили з-під арешту і він
продовжив формування трьох полків морської піхоти УНР. Незважаючи на те, що їх вишкіл не був закінчений, морські піхотинці
проявили себе з найкращого бoку в боях з Червоною армією під Волочиськом.
У вересні 1919 р. наказом Головного отамана армії УНР
С.Петлюри Морське міністерство було ліквідоване і М.Білинський
як рядовий козак, взяв участь у Першому Зимовому поході по тилах Червоної армії на Правобережній Україні. Після його успішного завершення козаки відійшли до Польщі і були інтерновані.
З травня 1920 р. Михайла Івановича включили до складу комісії
з розробки проекту Конституції УНР, яку очолював голова уряду
УНР І.Мазепа. 18 жовтня його призначили радником Міністерства
народного господарства. На початку 1921 р. в уряді А.Лівицького
він став міністром внутрішніх справ і одночасно членом Вищої
військової ради, але на цьому службова кар’єра М.Білинського не
закінчилася. В уряді Прокоповича, він очолював, Міністерство фінансів і, обіймаючи цю посаду виділив 20 тисяч польських марок
на організацію і облаштування Головного Військово-історичного
музею – архіву УНР.
Канцелярська робота не влаштовувала М.Білиньського, а життя на еміграції гнітило. Він рвався на фронт боротьби з більшовизмом і не міг змиритися з втратою державності України, а тому залишив урядування і перейшов на посаду начальника управління
штабу Ю.Тютюнника, який готував Другий Зимовий похід (Листопадовий рейд) у підродянську Україну. Похід розпочався в ніч з
3 на 4 листопада. Це був скоріше акт відчаю українських вояків,
які опинилися на еміграції, ніж переможний похід. Краще було
загинути в бою за Україну, ніж скніти в таборах для інтернованих.
Це розуміли всі учасники цього зимового зриву. Декілька сотень
українських вояків після виснажливого походу і безперервних
боїв з червоними захопили Коростень і підійшли на 25 кілометрів
до Києва, але 17 листопада поблизу Базару на Волині були оточені кіннотою Котовського. Не багатьом вдалося прорватися за
польський кордон. Поранений М.Білинський відстрілювався до
останнього і, щоб не потрапити в полон, останню кулю залишив
для себе. Наказом Головного отамана армії УНР С.Петлюри йому
посмертно було присвоєно військове звання контр-адмірала.
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Гончаренко Аверклій Матвійович
(22 жовтня 1890 – 12 квітня 1980)

А.Гончаренко народився в селі Дощенках
Лохвицького повіту. Закінчив юнацьку гімназію в Прилуках та Чугуївську військову школу
з відзнакою в 1912 р. Військову службу починав підпоручиком 76-го піхотного Кубаньського полку в Тульчині на Поділлі. У 1913–1914
роках – помічник начальника учбової команди
полку. У 1914 р. згідно мобілізаційного плану
був призначений командиром роти 260-го Брацлавського полку, у
складі якого брав участь у Першій світовій війні. У 1916 р. – штабскапітан, командир 4-го батальйону. За бойові заслуги нагороджений Хрестом Святого Георгія з мечами. З літа 1916 р. – курсовий
старшина 2-ої Київської школи прапорщиків.
Після Лютневої революції 1917 р. в Росії, коли в Україні постала Центральна Рада, А.Гончаренко українізував свій курс юнкерів
і восени 1917 р, здійснив перший випуск українських старшин. Із
січня 1918 р. – командир куреня Першої Української юнацької
військової школи імені Б.Хмельницького.
Курінь складався з чотирьох сотень по 150 юнаків у кожній та
20 старшин. На зброєнні вони мали 16 кулеметів. 23 грудня курінь зайняв позиції під Бахмачем, де прийняв перший бій з російськими червоногвардійцями. Сили були нерівними і Юнацький
курінь відступав з боями до станції Крути, куди 27 січня 1918 р. їм
на допомогу підійшла Студентська сотня під командою поручика
Омельченка. Вона складалася, з 130 юнаків, частина з яких зброю
тримала в руках вперше. У Студентській сотні був і молодший брат
Аверклія – студент 3-го курсу медицини. А.Гончаренко виділив
сотні найбезпечніший відрізок фронту. Бій з більшовиками розпочався 29 січня і тривав до вечора. Коли почало сутеніли і скінчилися набої, А.Гончаренко дав наказ відступати до потяга, що стояв за
два кілометри від станції. Юнацький курінь втратив близько 250
чоловік вбитими і пораненими. Важкопоранений поручик Омельченко помер дорогою до шпиталю. 30 стрільців Студентської сотні
заблудилися в темряві і потрапили в полон до більшовиків. Після
жорстоких тортур їх розстріляли. Пізніше А.Гончаренко серед закатованих впізнав свого брата.
На початку 1918 р. А.Гончаренко служив скарбником Головної шкільної управи військового міністерства УНР та Української
держави гетьмана П.Скоропадського. Восени 1918 р. Директорією
УНР був призначений Летичівським повітовим комендантом, а
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2-го січня 1919 р. – помічником губернського коменданта Поділля.
5 серпня 1919 р. Головний отаман армії УНР С.Петлюра призначив А.Гончаренка штаб-старшиною для доручень військового міністра Всеволода Петріва. У 1920–1921 роках – курсовий старшина
Кам’янець-Подільської об’єднаної юнацької військової школи.
З 1922 р. А.Гончаренко жив в окупованій поляками Галичині у
місті Станіславі, працював у системі сільськогосподарської кооперації. У червні 1943 р. вступив до стрілецької дивізії «Галичина» у
складі німецького вермахту, служив у Військовій управі, займався набором добровольців (Із 70 тисяч юнаків, які зголосилися вступити до дивізії, німці позволили взяти лише 13 тисяч). З вересня
1944 р. – старшина штабу 30-го полку 14-ої гренадерської дивізії
СС (Галицької №1). Навесні 1945 р. вступив по 1-ої української дивізії Української національної армії і прийняв присягу на вірність
українському народові. Разом з дивізією 8 травня 1945 р. здався в
полон американцям і був інтернований в Італії. З 1947 р. жив на
еміграції у Великобританії, а з 1952 р. – у США.
В армії УНР А.Гончаренко мав військове звання сотника, а на
еміграції в Польщі – полковника.
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Голуб Андрій
(17 травня 1887 – 30 березня 1966)

А.Голуб народився в Лохвиці Полтавської
губернії. Про його дитячі та юнацькі роки майже нічого невідомо або дані суперечливі. Достеменно відомо лише, що в 1917 р. він служив у
8-му гусарському Лубенському полку і мав чин
прапорщика піхоти (можливо, як піхотинець
був прикріплений до кавалерійської частини).
У 1918 р. А.Голуб служив у армії гетьмана
П.Скоропадського – командував кінною розвідкою 18-го пішого
Запорізького полку. Під час протигетьманського повстання був
командиром кінної сотні при Херсонському губернському комісарі
УНР. Після висадки в Херсоні військ Антанти перейшов на нелегальне становище, переїхав спочатку до Очакова, згодом – до Одеси, де був заарештований білогвардійцями. З ув’язнення А.Голуба
звільнили війська отамана М.Григор’єва, до повстанців якого він
і перейшов. Командував кінним полком, який створив із Херсонської повітової кінної сотні. Після поразки Григор’єва залишився
партизанити проти червоних окупантів на Херсонщині. У серпні
1919 р. разом із загоном влився до 2-го кінного Переяславського
полку імені М.Залізняка армії УНР і був призначений командиром 4-ої сотні. 6 грудня 1919 р. на чолі сотні виступив у Перший
Зимовий похід.
11 грудня 1919 р. частина 2-го Переяславської полку на чолі з
М.Аркасом перейшла на бік Української Галицької армії, яка на
той час перебувала в союзі з денікінцями. Таке рішення суперечило політичним переконанням українського патріота-державника і
А.Голуб із своєю сотнею приєднався до армії УНР. З козаків Переяславського полку, які залишилися вірними УНР, був утворений
2-ий кінний полк імені М.Залізняка. В ньому А.Голуб був помічником командира полку, а з 13 вересня 1920 р. – командиром полку Окремої кінної дивізії армії УНР. Після того, як рештку Української армії були інтерновані в Польщі, 24 квітня 1921 р. знову
обійняв посаду помічника командира полку. Під час служби в Дієвій армії УНР мав військове звання підполковника, а на еміграції
– генерал-хорунжого.
Після оголошення урядом УСРР амністії в під радянську Україну не повернувся, залишився на еміграції. З 1923 рю жив у Калішу, з 1944 р. – в Західній Німеччині, а з 1950 р. – у США. Помер та
похований у Каламузі (штат Мічиган).
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Дядюша Сергій Іванович
(26 вересня 1870 – 23 травня 1933)

Народився С.Дядюша в Хоролі в сім’ї дрібного російського чиновника, яка мала українські козацькі корені. Після закінчення Петровського Полтавського кадетського корпусу
навчання продовжив у Першому Павлівському
військовому училищі, яке закінчив у 1888 р.
Як здібного офіцера російської. Армії його направили до Академії Генерального штабу, яка
відкривала успішну військову кар’єру. 3 1902 р. займав офіцерські посади у 2-ій і 35-ій артилерійській бригадах. Далі послідовно
обіймав посади старшого ад’ютанта штабів першої піхотної дивізії і першої Гренадерської дивізії у Москві, помічника старшого
ад’ютанта штабу Московського: військового округу, викладача
Олексійвського військового училища у Москві, штаб-офіцера для
особливих доручень .начальника штабу Гренадерського . корпусу.
У роки першої світової війни С.Дядюща командував 2-им гренадерським Ростовським полком, служив начальником штабів 84-ої
піхотної дивізії, і 4-го армійського .корпусу 6-ої армії Румунського. фронту. Останнє військове звання у російській армії – генералмайор, був нагороджений золотою Георгіївською зброєю.
Після повалення самодержавства в Росії активно, підтримав
українізацію російської армії і перейшов на службу до Української Центральної Ради, сприяв розбудові українського національного війська – служив інспектором, піхоти 1-го Генерального
квартермейстерства Українського Генерального військового штабу, командував Волинським корпусом армії. УНР, який тільки-но,
почав створюватися, – був категоричним противником ліквідації
регулярного українського війська, що було однією з фантазій соціалістичних діячів Центральної Ради. Після гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р. командував Холмською групою українського війська і 1-им, Волинським армійським корпусом, заступником
начальника Генерального штабу. За короткий час гетьманування
П.Скоропацькому так і не вдалося створити регулярної української армії.
З приходом до влади в Україні Директорії УБР С.Дядюра служив під командою Головнолго отамана С.Петлюри: був начальником старшинських академічних курсів при Генеральному штабі,
генералом для доручень Генерального і штабу, водночас викладав
тактику у Житомирській .військовій юнацькій школі. Під час наступу польсько-українських військ на Київ був призначений дру119

гим квартирмейстром, Генерального штабу армії УНР. З листопада 1920 р. С.Дядюра перебув у польському таборі для інтернованих
українських вояуків у Каліші, там і похований на православному
Цвинтарі. Останнє військове звання – генерал-поручник УНР.
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Дяченко Петро Гаврилович
(30 січня 1895 – 23 квітня 1965)

Волинь, Київщина, Поділля, Галичина,
Полтавщина, Харківщина і Херсонщина
бачили цих вершників із Чорними шликами,
що йшли вдень і вночі, і в заметіль і в дощ, –
усюди шукаючи ворога і знищуючи
його немилосердно.
Петро Дяченко

П.Дяченко народився в селі Березова Лука
Миргородського повіту, (тепер Гадяцького району на Полтавщині,
Його батьками були звичайні українські селяни Гаврило Дяченко
та Марія Бажанська. Закінчив шість класів Миргородської реальної гімназії, де одержав фах – механік. З початком Першої світової
війни до російської армії пішов добровольцем. Службу розпочав у
52-му Сибірському стрілецькому полку. Після закінчення Оренбурзької військової школи з 1-го січня 1916 р. служив прапорщиком 146-го піхотного запасного батальйону, командиром 7-ої роти
333-го Глазівського піхотного полку 84-ої піхотної дивізії, командиром «батальйону смерті» за часів Тимчасового уряду.
За роки Першої світової війни П.Дяченко брав участь у боях на
теренах Польщі, Литви та Галичини. Декілька разів був поранений, а саме: 14 вересня 1914 р., 21 січня 1915 р, 8 вересня 1915 р.
та 30 серпня 1916 р. За бойові заслуги на фронтах нагороджений
хрестами Святого Георгія II, III і IV ступенів, медаллю Святого
Георгія IV ступеня, Святого Володимира IV ступеня та відзнакою
Святого Георгія IV ступеня з лавровою гілкою.
На службу в українському війську П.Дяченко офіційно вступив 17 грудня 19І7 р.,. коли з невеликим партизанським загоном
у кількості 12 вершників став в оборону Української Народної республіки (УНР) від першої червоної навали з більшовицької Росії.
В останніх числах березня 1918 р. із своїми партизанами пристав
у Полтаві до кінної сотні 2-го Запорізького полку, яким командував полковник Петро Болбачан. 3 квітня полк вийшов з Полтави
і після бою в районі Люботина ступив до Харкова, того ж дня під
вечір до міста підійшли і німці. Після короткого перепочинку і поповнення добровольцями полк П.Болбачана зайняв станцію Лозову, а на другий день – Олександрівськ (нині – Запоріжжя). Того ж
дня у повному складі 2-ий Запорізький полк побував на Хортиці,
де на місці Січової Покровської церкви козаки поставили хрест з
написом: «Новітні запорожці своїм предкам». В Олександрівську
козаки зустрілися з Українськими січовими стрільцями і, як пи121

сав П.Дяченко, «мали шану гостити в полку Василя Вишиваного»
(Вільгельма Габсбурга). 21 кзітня П.Дяченко у складі кінної сотні вступив до Криму, але на вимогу німців, які вважали, шо півострів «неукраїнська територія», мусили залишити його. У часи
гетьмана П.Скоропадського П.Дяченко охороняв східні кордони
Української держави на Чернігівщині від провокацій російських
більшовиків.
12 листопада 1918 р. 2-ий Запорізький полк дістав наказ їхати через Харків на з’єднання з бригадою Зураба Натієва на Вороніжчину, але 17 листопада до нього прибув П.Болбачан і повідомив про початок повстання проти гетьмана. Козаки присягнули на
вірність Директорії УНР. Сотня П.Дяченка роззброїла штаб харківського корпусу, який був у стадії формування і складався з вірних гетьману офіцерів, а 20 листопада заарештувала комуністичний штаб у Полтаві. Його очільник М.Шинкар втік. 25 листопада
П.Дяченко одержав наказ рухатися через Решетилівку і Білоцерківку на Миргород, чому козаки були дуже раді, адже багато з них
були уродженцями Миргородщини. По дорозі сотня П.Дяченка
весь час поповнювалася добровольцями і на кінець року уже становила 150 вершників, а у січні 1919 р. зросла до дивізіону у складі
двох сотень. У другій половині грудня 1918 р. П.Дяченко дістав
поранення під час роззброєння 33-го Охтирського пішого полку,
який відмовився виконувати накази Директорії УНР.
У Кременчуці козаків П.Дяченка одягнули в однакові однострої: чорні каракулеві шапки у старшин і підстаршин, смушкові – у козаків, усі з чорними шликами; світлосірі черкески, під
ними – чорні жупани і чорні штани. Оглянувши сотні, полковник П.Болбачан сказав, що царська гвардія не виглядала краще
П.Болбачана і позволив дивізіону П.Дяченка носити його ім’я. Через декілька днів П.Болбачана було заарештовано.
У січні 1919 р. П.Дяченко прийняв командування полком і
після короткої зупинки в Полтаві звільнив від пробільшовицьки
налаштованих повстанців Кобеляки. Там П.Дяченко захворів тифом і лікувався у Кременчуці. Ще не зовсім одужавши, прийняв
командування полком, і вів майже безперервні бої з червоними
окупантами на Правобережній Україні. Після арешту полковника
П.Болбачана полку було заборонено носити його ім’я і він мав називатися Республіканським, але козаки цю назву не сприймали,
найчастіше називали себе Чорношличниками. Влітку 1919 р. за
військові заслуги полку було дозволено називатися Кінним полком Чорних запорожців. Ця назва козаками прийнялася і вони з
гордістю називали себе просто Чорними.
Розстріляного 29 червня 1919 р. за вироком військового суду
П.Болбачана П.Дяченко не схвалював, називав його «видатним
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військовим діячем, щирим Українцем і справжнім лицарем». Не
схвалював він і часту зміну складу уряду Директорії УНР, де верх
брали вузько партійні, а не загальноукраїнські інтереси. Відсутність єдності не лише в українському суспільстві, але й серед керманичів УНР була однією з причин поразки Української революції
1917-1921 років.
Разом з Галицькою армією Чорні запорожці 30 серпня 1919 р.
вступили до Києва, а наступного дня на Думській площі мав відбутися парад українського війська. Червоні з міста повтікали, але
того ж дня підійшли білогвардійці. Українським козакам і в голову не могло прийти, що маючи спільного ворога більшовиків, –
вони будуть битися з денікінцями. Тим паче, що протягом останніх днів від командування надходили накази, щоб при зустрічі з
білогвардійцями українські козаки поводилися по-дружньому. В
результаті, дорогою ціною здобута столиця України була віддана
білогвардійцям фактично без опору. П.Дяченко не міг зрозуміти,
чому був наказ не стріляти в денікінців, бо ведуться з ними переговори, чому маючи чисельну перевагу і підтримку населення,
українська армія опинилася в «любарському трикутнику» («трикутнику смерті»), чому козаки опинилися без боєприпасів, теплого одягу та чобіт і тисячами мерли від тифу без медичної допомоги.
Нарешті, чому весь час майже без бою відступали. «На всі ці питання, – пізніше писав Н.Дяченко, – мусив би перед судом дати
відповідь тодішній уряд з Головним отаманом Петлюрою на чолі».
Відповіді не було.
Полковник П.Дяченко був учасником Першого зимового походу (6 грудня 1919 р. – б травня 1920 р.) по червоних тилах Правобережною Україною. 13 лютого його козаки перейшли по кризі
Дніпро і вступили на землю Полтавщини. Вони жартували і радили подолянам вертати назад, бо на Полтавщині немає мамалиги, а
галушок вони їсти не вміють. 14 лютого в лютий мороз і хуртовину
Чорношличники захопили Золотоношу, але не діставши підмоги,
під тиском переважаючих сил червоних відійшли до Ірклієва, де
одержали наказ повертатися на правий берег Дніпра. Це було великим ударом для Чорних запорожців, більшість яких були родом
з Полтавщини. Командарм М.Омелянович-Павленко назвав полк
Д.Дяченка одним з найкращих кінних полків української армії.
В лютому 1920 р. після чергового поранення П.Дяченка було
призначено командиром Окремої кінної бригади Запорізької групи
військ, а в серпні цього ж року – виконуючим обов’язки командира
Окремої кінної дивізії. Разом з рештками армій УНР, зраджений
своїми союзниками поляками, П.Дяченко опинився на еміграції.
За бойові заслуги в боротьбі за волю України був нагороджений Залізним Хрестом, Хрестом Симона Петлюри та Воєнним хрестом.
123

Протягом 1921-1924 років перебував у таборах для інтернованих
українських вояків у Польщі. У 1923 р. у П.Дяченка народився
син Юрій (в роки Другої світової війни – хорунжий Українського
легіону самооборони), а в 1928 р. – другий син Олесь.
У 1928 р. П.Дяченко вступив за контрактом на службу до Війська Польського, закінчив Вищу військову школу у Варшаві
(1932-1934) і одержав звання майора. Нагороджений пам’ятною
медаллю «Польща своєму захисникові». У польській армії відповідно обіймав посади командира кулеметного ескадрону, командира лінійного ескадрону , помічника командира 3-го полку мазовецьких шволежерів кавалерійської бригади «Сувалки». Коли 17
вересня 1939 р. СРСР напав на Польщу, став в оборону своєї другої
Батьківщини. Під Гродном у Білорусії був поранений, інтернований у Литві, згодом переведений до табору полонених польських
старшин під Кенігзбергом. Після звільнення розробляв плани
створення протибільшовицького партизанського руху в Україні,
але німці не дозволили. Під німецькою окупацією був начальником поліції в Сувалках та Холмі, начальником штабу «Поліської
Січі» Тараса Будьби (Боровця), командиром 31-го охоронного батальйону у складі німецького вермахту, з лютого 1945 р. – 3-го
Українського пішого полку Української національної, армії та
окремої української протитанкової бригади «Вільна Україна». В
останні дні Другої світової війни з українських добровольців почала формуватися Друга Українська дивізія, командиром якої було
призначено П.Дяченка. Він брав участь у боях з Червоною армією,
а після капітуляції Німеччини з частиною українських вояків перейшов Ельбу і здався американцям. Еміграційним урядом УНР
у 1928 р. П.Дяченку було присвоєне військове звання генерал-хорунжого, а в 1961 р,- генерал-поручника.
У післявоєнні роки П.Дяченко мешкав у США, Там же і помер.
Похований на Українському православному цвинтарі Святого Андрія в Бавнд-Бруці (штат Нью-Джерсі). Після себе залишив цікаві
спогади, які були видані в 2010 р. історичним клубом «Холодний
Яр» (керівник – Роман Коваль).
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Дяченко Віктор Гаврилович
(14 квітня 1892 – 26 квітня 1971)

В.Дяченко – старший брат Петра Дяченка,
народився також у селі Березова Лука Миргородського повіту (тепер Гадяцького району)
Полтавської губернії. Після закінчення місцевої початкової школи навчання продовжив
у Роменській реальній гімназії. З початком
Першої світової війни добровільно вступив до
російської армії. Військову службу розпочав
рядовим 10-го гусарського Інгерманландського полку. Уже в перший рік війни серед кадрових офіцерів російської армії були великі втрати, тому їх поповнювали за рахунок прискореного випуску
офіцерських шкіл, куди приймали солдат із середньою і, навіть,
незакінченою середньою освітою.
Після закінчення Віленського військового училища в Полтаві
В.Дяченко військову службу продовжив прапорщиком 13-го Фінляндського стрілецького полку та 10-го гусарського Інгерманландського полку, де раніше починав службу рядовим. Після підписанню урядом УНР Берестейського мирного договору з Німеччиною
та Австро-Угорщиною 12 лютого 1918 р. був звільнений у запас з
російської армії, якої фактично вже не існувало. Українські патріоти – офіцери старої російської армії виявилися непотрібними
урядові УНР, який перебував у полоні соціалістичних ілюзій про
заміну регулярних армій народною міліцією. З приходом до влади
в Україні 29 квітня 1918 р. гетьмана П.Скоропадського В.Дяченко
був мобілізований на службу до 33-го Охтирського полку. Під час
другого наступу червоних російських військ проти України полк
збунтувався, почав мітингувати і не хотів визнавати владу Директорії УНР та виступати проти Махна, який на той час був у союзі
з більшовиками. Виступ бунтівного полку був придушений вірними Директорії УНР військами, частина його вояків пристала
до 2-го Запорізького полку, решта розбіглася. На чиєму боці був
В.Дяченко, – достеменно невідомо, але збереглися свідчення, що
під час другої окупації російськими червоними військами України
він був одним з організаторів повстанського руху на Полтавщині.
Влітку 1919 р. в Україну прийшли білі окупанти, вигнавши
червоних.. Як і більшовики, вони воювали за відновлення «єдиної
і неділимої» Росії, в якій місця для вільної України не було. Як
офіцера старої російської армії (останнє військове звання – штабротмістр) В.Дяченка денікінці мобілізували до Добровольчої армії. Воювати проти своєї Батьківщини у складі ворожої армії він
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не міг, тому дезертирував, пробрався до Польщі і у січні 1920 р. був
інтернований та відправлений до табору Ланцуг, поблизу Кракова.
Незабаром про його долю довідався молодший брат Петро Дяченко
і під час зустрічі 20 травня з польським генералом Едвардом РидзСмігли попросив його звільнити брата. Не минуло й трьох тижнів
як Віктора Дяченка в супроводі чотирьох польських жандармів
привели в розташування полку Чорних запорожців, який на той
час перебував за Збручем. Увечері Чорношличники урочисто спалили його денікінський мундир з пагонами, одягнули в жупан і
поголили голову, залишивши тільки оселедця. Близько місяця
Віктор служив рядовим козаком у полку, а потім брат, призначив
його командиром (сотником) другого куреня у своєму полку.
Літо 1920 р. стало останнім актом трагедії України в боротьбі за державність. 3раджена своїми союзниками поляками армія
УНР була притиснута до Збручу, але продовжувала вести нерівну
боротьбу з переважаючими силами червоних окупантів. 28 серпня Чорні запорожці мали бій з 41-ою піхотною дивізією Червоної
армії. Разом з 12 вершниками П.Дяченко врізався у ворожу лаву,
але був поранений у ліву ногу і злетів з коня. Козаки взяли його
під руки, щоб вивести з бою, але обоє теж були поранені снарядом
і контужені. Допомогли інші козаки, навіть привели коня, але
командир полку з пораненою ногою не зміг сісти на нього. Тоді з
драбини вони зробили імпровізовані ноші і прив’язали їх до стремен двох коней. На допомогу своєму командирові підоспів другий
курінь на чолі з сотником Віктором Дяченком. Козаки були певні,
що то везуть труп їх командира, а коли довідалися, що він живий,
з люттю кинулися на ворога і перемогли.
20 вересня під час бою за Волочиськ другий курінь В.Дяченка
відзначився знову, порубавши близько 200 червоноармійців під
час переправи через Збруч на польський бік.
В ніч з 18 на 19 жовтня 1920 р. на українсько-польському фронті боротьби з більшовиками було оголошене перемир’я, яке мало
тривати до 9 листопада. Полк Чорних запорожців нараховував 76
старшин та 1130 козаків і стояв у селі Клопотівці. Після закінчення перемир’я українська армія перейшла в наступ. 2-ий курінь
під командою В.Дяченка з криком «Слава!» увірвався до Курилівки, але нарвався на ворожу піхоту. На допомогу прийшли пластуни (піхотинці у складі кавалерійського полку). Червоноармійці
почали кидати зброю і тікати. На допомогу їм прийшла червона
кавалерія Котовського. На виручку їм кинувся 2-ий курінь, який
врізався у фланг ворожої кінноти. Завдяки цьому пластуни змогли
відійти, втративши одного вбитим і 13 пораненими. Це був один із
останніх боїв, який провів В.Дяченко у складі полку Чорних запорожців. 21 листопада 1920 р. козаки перейшли Збруч і назавжди
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пішли на вигнання.
В.Дяченко два роки жив у таборах для інтернованих українських вояків у Польщі, а потім через Францію разом з дружиною
Оленкою і сином Юрком переїхав до США і оселився в Чикаго. Будучи членом Союзу гетьманців-державників, очолював 7-ий відділ Гетьманської організації. Останні роки свого життя виконував
обов’язки Військового отамана Українського козацтва на еміграції. Деякий час працював інженером на будівництві, але хвороба
шлунку, операції і фізичне виснаження змусило В.Дяченка відійти на спочинок. Щоб жити серед природи, яку дуже любив, купив
собі невеликий (Козацький) хутір біля містечка Лейк-Дженева у
штаті Вісконсин, але довго прожити у тиші і спокої не судилося. У
жовтні 1970 р. він писав у листі до А.Кущинського: «Падає з дерева листя аж під хату; відмітаю його, та не знаю, чи дочекаюся наступного падолиста та чи не покличе мене раніше до себе Творець
Неба і Землі». Таки не дочекався, відійшов у вічність. Похований
на цвинтарі містечка Лейк-Дженева.
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Крат Михайло Миколайович
(6 серпня 1892 – 8 серпня 1979)

М.Крат народився в Гадячі на Полтавщині
у старовинній козацькій родині. Його предки
належали до старшин Гадяцького реєстрового
полку, були знаковими і бунчуковими товаришами, а один з них – сотником У розпал першої
Російської революції взимку 1905 р. М.Крат
став кадетом четвертого класу Першого кадетського корпусу в Петрограді, але з невідомих
причин перевівся ближче до рідної домівки і закінчив ІІетровський Полтавський Кадетський корпус, а в 1913 р. – Чугуївське
піхотне юнкерське училище. Служив у Пскові у 93-му піхотному
Іркутському Великого князя Михаїла Олександровича полку. Там
же одружився з пані Євдокією з українського роду Шевченків. З
перших днів Першої світової війни перебував на фронті. Завдяки
особистій хоробрості і неабияким командирським здібностям зробив швидку військову кар’єру: війну розпочав підпоручиком, а закінчив командиром свого ж 93-го піхотного полку.
Лютневу революцію 1917 р. М.Крат зустрів у Києві на посаді
заступника начальника оперативного відділу Київського військового округу. Коли ж у Києві постала Українська Центральна Рада,
не роздумуючи, зробив свій вибір – служити українському народові і увійшов до складу утвореного Всеукраїнським військовим
з’їздом 5 травня 1917 р. Українського генерального військового
комітету. На жаль,, керівництво Центральної Ради, перебуваючи
в полоні соціалістичних ілюзій, нічого не зробило для створення
національної української армії: стару розвалили, нову не створили. Кадрові офіцери російської армії, які щиро хотіли послужити
своєму народові, виявилися непотрібними. М.Крат повернувся до
Гадяча і в часи Української держави гетьмана П.Скоропадського з
квітня 1918 р. працював заступником голови Гадяцької повітової
земської управи.
Під час повстання проти гетьмана М.Крат сформував у Ромнах
33-ій Охтирський піхотний полк армії Директорії УНР і служив
під командою полковника П.Болбачана на Полтавщині. У другій
половині грудня 1918 р., коли російські більшовики розпочали
другу агресію проти України, його полк збунтувався і відмовився
виступити на фронт боротьби з Махном, який на той час був у союзі
з комуністами, мовляв, вони теж за революцію. Полк мав більше
тисячі багнетів, 12 важких кулеметів, бронепотяг та кінну сотню
і стояв у вагонах на станції Лозовій. Замість виконувати накази
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своїх старшин полк почав мітингувати, що було звичним явищем
для того часу. З допомогою вірних Директорії УНР 80 кінних козаків при трьох легких кулеметах бунт було придушено практично
без втрат. Прибічники анархії розбіглися, а 300 козаків стали під
команду полковників М.Крата та П.Болбачана. М.Крат залишався
вірним своєму обов’язку захищати Україну від білих і червоних
напасників.
Разом з армією УНР М.Крат пройшов увесь хресний шлях боротьби за волю України, зазнавши і радість перемог і гіркоту поразок. 16 січня 1919 р. наказом Головного отамана С.Петлюри був
призначений начальником оперативного відділу штабу 3-ої Залізної дивізії, пізніше – начальником штабу Запорізької дивізії Влітку 1919 р. полковник М.Крат на чолі 8-го Чорноморського полку
розгромив на Поділлі полк денікінців і захопив у полон близько
600 його вояків. Обіймаючи посаду начальника штабу Запорізької
дивізії, М.Крат узяв участь у першому Зимовому поході (6 грудня
1919 р. – 6 травня 1920 р.) по червоних тилах. Як було відзначено
в наказі командира дивізії Андрія Гулого- Гуленка, дивізія разом
з полком Чорних Запорожців особливо відзначилася під час бою за
село Ємилівку 25 березня 1920 р.
Вірна дружина М.Крата Євдокія, виконуючи обов’язки
зв’язкової, двічі потрапляла до більшовицького полону, але щасливо поверталася до своїх козаків. За участь у першому Зимовому
поході та участь у військових діях була нагороджена орденом Залізного Хреста.
Влітку 1920 р., здійснивши рейд по червоних тилах, Запорізька
дивізія приєдналася до об’єднаних польсько-українських збройних сил, які наступали на Київ. На останньому етапі боротьби з
Червоною армією восени 1920 р. М.Крат був заступником командира Окремого кінно-гірського дивізіону. У листопаді цього ж року
разом з армією УНР був інтернований у Польщі, перебував у таборі
на Лобзові у передмісті Кракова. Смертельна боротьба за державність України розлучила подружжя Кратів. Євдокія змушена була
залишитися на окупованій більшовиками Україні. Лише в 1923 р.
дружина полковника нелегально разом з донькою перейшла Збруч
і сім’я нарешті воз’єдналася.
Разом із залишками інтернованої армії УНР М.Крат аж до початку Другої світової війни перебував у Польщі. Після того, як
15 листопада 1944 р. А.Мельник, П.Скоропадський, С.Бандера,
В.Кубійович, Я.Стецько і А.Лівицький створили у Берліні Український національний комітет, з’явилася ідея сформувати у складі
німецького вермахту 40-тисячну Українську національну армію.
Дивізія «Галичина» навесні 1945 р. була перейменована на Першу українську під командою генерала П.Шандрука. До цієї диві129

зії вступив і М.Крат. 1-го квітня дивізія вже вела бойові дії проти
Червоної армії в районі австрійського міста Грац, Емблемою дивізії замість львівського Лева став Тризуб, а її особовий склад присягнув на вірність народу України, Наприкінці Другої світової війни дивізія здалася британським військам на півдні Австрії.
М.Крат більше двох років перебував у британському таборі
для військовополонених в Італії. Завдяки його зусиллям у таборі діяли українські культурно-освітні заклади: гімназія, театр,
хор, художні майстерні і спортивний клуб. СРСР декілька років
домагався видати на розправу вояків «Галичини» як військових
злочинців, але їх долею опікувався папа Римський і польський
генерал Андерс. Довести причетність «дивізійників» до злочинів
проти людства Москві не вдалося і з кінця 40-х років вони почади
роз’їжджатися по країнах Європи та Північної Америки. М.Крат
після звільнення з полону емігрував до США. Ще у 1945 р. уряд
УНР на еміграції надав йому військове звання генерал-хорунжого.
За звитягу, проявлену в боях за волю України, був нагороджений
Орденом «Святого Георгія», Залізним Хрестом УНР, «Хлестом Симона Петлюри» та ін.
Помер М.Крат у Детройті, похований на українському православному цвинтарі в Саут-Баунд-Бруку, штат Нью-Джерсі.
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Лазуренко Степан Савич
(28 грудня 1892 – 27 лютого 1969)

С.Лазуренко народився в Гадячі в родині
козацького походження. Там пройшло його
дитинство, там закінчив початкову школу, а
згодом і гімназію. Маючи чудовий голос, із задоволенням співав у церковному хорі. Здобувши середню освіту, залишив рідну домівку, перебрався до Полтави і вступив на організовані
Полтавським губернським земством учительські курси, але послужити на освітній ниві не довелося.
У 1914 р. О.Лазуренко був мобілізований до російської армії і
після закінчення у 1915 р. Віленського військового училища воював у складі 325-го піхотного Царьовського полку. На фронті
проявляв неабияку хоробрість і відвагу, особливо під час тяжкого бою з мадярським «залізним полком» та прориву австрійського
фронту в Галичині в 1915 р. За ocoбисту мужність 21 серпня 1916
р. був нагороджений Георгіївським хрестом. Про його подвиги писав московський військовий часопис «Инвалид». Останнє звання в
російській армії -штабс-капітан.
Лютнева революція 1917 р. застала С.Лазуренка в Саратові,
де він служив офіцером 91-го пішого запасного полку, але процес
українського національного відродження дійшов і туди. У військовій залозі виникло «Товариство вояків-українців». «Єдиною
його метою, – згадував через багато років С.Лазуренко, – було виявити та об’єднати всіх вояків-українців, пробуджувати в них національну свідомість, інформувати та обмінюватися думками про
перебіг подій національної революції в Україні». Після тривалих
дискусій товариство прийняло рішення: їхати до Києва і сформувати у складі російської армії окремий український полк. Офіційно його було створено на Першому українському військовому з’їзді
5 травня 1917 р. Тоді ж була прийнята і назва полку – Перший
український козацький імені гетьмана Б.Хмельницького полк. У
складі Запорізької бригади генерала Натієва С.Лазуренко у квітні
1918 р. звільняв Полтаву від червоних окупантів, а коли бригада
розгорнулася в дивізію, його призначили отаманом 2-го куреня
Богданівського полку. У Полтаві до полку вступили і 43 слухачі
місцевої духовної семінарії, з яких створили чудовий військовий
хор під орудою Петра Дейнеки. 17 листопада 1918 р. С.Лазуренко
став командиром полку військ Директорії УНР.
Під час другої агресії більшовицької Росії проти України богданівні під командою П.Болбачана вели запеклі бої з Червоною
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Армією на Слобожанщині, обороняли Полтаву, Кременчук і Катеринослав. Завдяки С.Лазуренку вдалося тоді вивести з ворожого
оточення Богданівський і Полтавський полки і провести їх через
контрольовані Махном території на Правобережну Україну.
Особливо важкими були бої влітку 1919 р. коли армія УНР була
затиснута польськими, червоними і білими військами у так званому «трикутнику смерті» на Поділлі. Не вистачало зброї і набоїв,
армію викошувала епідемія тифу. С.Лазуренко перехворів двічі.
Останній раз у листопаді 1919 р. з обмороженими ногами він довго
лікувався і тяжко хворим залишився в Ярмолинцях у Галичині.
Тому богданівні пішли у Перший Зимовий похід без свого отамана.
Подальше життя С.Лазуренка – це трагедія українського патріота-державника, який не з своєї волі опинився на чужині. Довелося побувати і в польських таборах для інтернованих українських
вояків і ховатися від чекістів у радянській Україні. У 1944 р. слідом за німецькими військами вирушив на Захід. Більше трьох років перебував у трудових таборах у Німеччині, а в 1948 р. виїхав до
США, але і на чужині прагнув послужити Україні: багато друкувався в україномовних часописах («Тризуб», «Прометей» та ін.),
намагаючись зберегти для нашадків пам’ятні події Української
революції, згадати бойовий шлях Богданівського полку, своїх побратимів.
Помер С.Лазуренко у Детройті (штат Мічиган, США). Похований на православному цвинтарі у Браунд-Бруці. Мав військове
знання – полковник армії УНР.
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Марченко Тимофій Митрофанович
(21 лютого 1900 – 1 липня 1920)

Т.Марченко народився на хуторі Гай поблизу села Свинарного
(нині – Соснівка) Вельбівської волості Гадяцького повіту в заможній селянській родині. Його батько мав 30 десятин землі. Двокласну початкову школу Тиміш закінчив у містечку Журавка Пирятинського повіту. З вдячністю і теплотою згадував він свою першу
вчительку Вишневську, яка на уроках у школі багато розповідала
учням про історичне минуле України і виховала з нього українського патріота. «З того часу, – говорив Тиміш на слідстві в Чека,
– я не переставав співчувати українській національній ідеї, результатом чого і є моє перебування у партизанських повстанських
петлюрівських загонах».
На час повалення самодержавства в Росії Т.Марченко працював
у Лебединській пожежній команді Києва. З великою радістю і надією зустрів він початок Української революції і відразу ж записався до «вільного козацтва» – добровільних військових формувань,
які виникли в період революційного безладу для захисту життя
і майна українців. Служба в загонах самооборони не влаштувала
Тиміша і він перейшов до Українських Січових стрільців, а під
час першої агресії більшовицької Росії вступив до Гайдамацького
коша Слобідської України, в якому перебував до 26 січня 1918 р..
Мав військове звання бунчужного (молодшого командира). Після
захоплення Києва більшовиками повернувся на свою малу Батьківщину і в лавах повстанців боровся проти Гетьманщини, а після
повалення режиму П.Скоропадського при Директорії УНР служив
у караульній сотні в Гадячі. Коли російська Червона армія вдруге
окупувала Україну, знову пішов до повстанців, був заарештований
чекістами і лише дивом врятувався від смерті. Під час Денікінщини працював у підпілля: поширював серед полтавців нелегальну
літературу і проводив самостійницьку агітацію. 9 вересня 1919 р.
був заарештований, але 4 жовтня звільнений з тюрми під час першого нападу повстанців на Полтаву.
Як щирий українській патріот, Т.Марченко не міг змиритися
з більшовицьким окупаційним режимом. З українських юнаків
в околицях Полтави він створив невеликий партизанський загін,
який ліквідував місцеві органи радянської влади, нападав на червоноармійські роз’їзди і міліцейські пости. У квітні 1920 р. його
повстанці розбили російський військово-продовольчий загін, який
грабував полтавських селян. Після допиту їх відпустили з наказом
забиратися геть у свою Московщину. Повстанці перешкоджали
насильницькій мобілізації української молоді до Червоної армії,
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агітували полтавців боротися проти ненависного комуністичного
режиму. Розстрілювали лише ідейних комуністів.
У травні 1920 р. Т.Марченко пристав до повстанців кошового
отамана І.Біленького, які базувалися у Булановому лісі і нараховували більше тисячі чоловік. Їх політичною програмою було відновлення Української Народної республіки, а прапором боротьби
– Симон Петлюра. У загонах І.Біленького Т.Марченко виконував
обов’язки коменданта табору. Повстанці збиралися захопити Полтаву і звільнити з тюрми заарештованих українських патріотів,
але через відсутність єдності серед отаманів цього зробити не вдалося.
Після поразки повстанців у ніч з 11 на 12 червня 1920 р. від переважаючих сил червоних штаб І.Біленького послав Т.Марченка
в якості парламентаря для переговорів з командуванням 49-ої
бригади ВОХР про припинення збройного протистояння, обміну
полоненими і амністії заарештованим, але 16 червня всупереч цивілізованим методам ведення війни на Кобеляцькій вулиці (нині
Європейська) його було заарештовано. Під час допитів у Чека в
анкеті заарештованого Т.Марченко підписався: «уповноважений
повстанський військ бунчужний Тиміш Марченко». На запитання
про партійність відповів – «самостійник», а за політичними переконаннями – «петлюрівець».
Згідно рішення колегії («трійки») Полтавської губернської
Чека у складі Магона, Біксона і Кузнєцова Т.Марченка як «свідомого ворога радянської влади» було розстріляно. Було йому лише
20 років. Вдома у Тихіша залишилися 60-річний батько, 55-річна
мати і 27-річний брат Яків, який працював учителем у Гадяцькому повіті.
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Мєшковський Євген Васильович
(12 лютого 1882 – 6 липня 1920)

Є.Мєшковський походив з роду козацької
старшини на Полтавщині (де конкретно народився – встановити не вдалося). Після успішного закінчення Полтавської духовної семінарії навчався в офіцерській школі в Петербурзі,
служив начальником навчальної команди 198го імені Олександра Невського полку у званні поручника. Восени 1903 р. одружився з
донькою відомого вченого, академіка Російської Академії Наук
О.Веселовського, також уродженця Полтавщини. Єлизавета (Ліза)
Веселовська того року якраз закінчувала Смольний інститут шляхетних дівчат.
Полк Євгена перебував у Петербурзі, тому молоде подружжя
оселилося в домі Веселовських. З 1909 р. Мєшковський вступив до
Миколаївської академії Генерального штабу, яку закінчив у 1912
р. з відзнакою і отримав військове звання штабс-капітана. В подальшому служив у Свеаборзі у Фінляндії та у штабі військового
округу в Петербурзі. На початку Першої світової війни Мєшковський подав рапорт з проханням піти добровольцем до діючої армії. Відправили його на Південно-Західний фронт, яким командував генерал Брусилов. Слідом за ним після закінчення курсів
медичних сестер поїхала також дружина і влаштувалася в дивізійний польовий госпіталь. Відтоді їх долі тісно переплелися в умовах воєнного лихоліття, аж доки смерть не розлучила їх.
Восени 1916 р., уже в ранзі підполковника, Мєшковського
призначили начальником штабу Туркестанської дивізії, але незабаром відкликали до Петербургу, де його і застала Лютнева революція. Пізніше пані Ліза згадувала, як юрба п’яних матросів оточила готель «Асторія», витягнула подружжя на вулицю, зірвала
з Євгена пагони, відібрала револьвер і намагалася відібрати Георгіївську шаблю – нагороду за особисту мужність. Від Тимчасового уряду Мєшковський одержав призначення спочатку до Одеси,
потім до знайомої вже Туркестанської дивізії начальником штабу.
Під впливом більшовицької пропаганди стара російська армія розвалювалася, солдати перетворювалися на некеровану юрбу мародерів і насильників. Великих зусиль коштувало Мєшковському
організовано провести демобілізацію своєї дивізії і відправити солдат по домівках.
У кінці 1917 р. подружжя Мєшковських повернулося до Києва
і Євген прийняв рішення послужити молодій щойно проголоше135

ній Українській Народній республіці у будівництві національної
армії. Генеральний Секретаріат у військових справах призначив
професійного військового до українського Генерального штабу.
Вірний військовий присязі на цій посаді він залишився і при гетьманові П.Скоропадському. Під час антигетьманського повстання
Мєшковського разом з генералом Омельяновичем-Павленком повстанці заарештували у Фастові, де вони перебували у відрядженні. Від смерті їх врятував Василь Тютюнник – один з відомих військових діячів Директорії УНР.
На прохання військового міністра Західно-Української народної республіки Д.Вітовського Головний отаман С.Петлюра відрядив обох старшин до Галичини, де Омельянович-Павленко обійняв посаду командувача Українською Галицькою армією (УГА),
а Мєшковський – начальником його штабу. Протягом двох місяців вони реорганізували УГА і створили з розрізнених стрілецьких
частин три корпуси по чотири бригади в кожному.
У лютому 1919 р. Мєшковського знову відкликали до Києва і
призначили начальником штабу Східного фронту, яким командував полковник П.Болбачан. Війська фронту складалися з ненавчених, слабо озброєних і мало дисциплінованих повстанських
загонів, а тому не могли протистояти регулярній Червоній армії,
яка вдруге розпочала окупацію України. Влітку 1919 р. подружжя
Мєшковських опинилося в Кам’янець-Подільському, де знайшов .
свій прихисток і уряд УНР. Полковник Мєшковський взяв участь у
поході на Київ. Але під натиском переважаючих сил Червоної армії
і білогвардійців довелося відступати і шукати допомоги у Польщі.
На початку грудня 1919 р. Мєшковський захворів на тиф і разом з іншими тяжко хворими його відвезли до Рівного, яке встигли зайняти поляки. У лікарні він зустрів своїх давніх знайомих
полковників В.Тютюнника і Андрія Мельника – майбутнього керівника підпільної Української Військової організації та провідника Організації Українських націоналістів. Усіх їх лікувала пані
Ліза і багатьох врятувала від смерті у військовому шпиталі. Після
одужання С.Петлюра викликав Мєшковського до Варшави і після
відповідного інструктажу відрядив до Кременця, щоб він допоміг
у формуванні нового Генерального штаб армії УНР, яка разом з поляками у відповідності з попередніми домовленостями мала вести
спільну боротьбу з більшовиками. Він отримав військове звання
першого генерал-квартирмейстера Генерального штабу УНР.
Наступ союзних військ був невдалим. До того ж, поляки дозволили сформувати лише дві українських дивізії. І хоч вони зайняли
Київ і вийшли на лівий берег Дніпра, під натиском переважаючих
сил червоних змушені були відкочуватися на захід. Поляки виявилися ненадійними союзниками і розпочали сепаратні переговори з
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більшовиками у Ризі. Українська армія виявилася притиснутою
до західного кордону, але трималася. На початку липня 1920 р. Головний отаман С.Петлюра разом з Генеральним штабом УНР розташувалися у Проскурові (з 1954 р. – місто Хмельницький)
5 липня Кінна армія Будьонного прорвала фронт і виникла загроза оточення Проскурова. Полковник Є.Мєшковський наказав
негайно евакуювати штаб армії. Потяг Головного отамана встиг
проскочити найбільш небезпечну ділянку фронту біля Чорного
Острова. Сам полковник покидав місто в останньому ешелоні однак, дістатися до Волочиська не зміг. Вранці 6 липня зав’язався
запеклий бій з червоними. Пізніше пані Ліза згадувала, що Мєшковський залишив при потязі підполковника Чабанівського, а сам
з гвинтівкою в руках повів козаків на головні сили ворога. Дружним вогнем з гвинтівок і кулеметів вони змусили відступити ворожу кінноту і почали її переслідувати. У цей час Мєшковського
поранило у стегно і руку, самостійно рухатися він уже не міг. Першу медичну допомогу йому надала дружина. Полковник просив
козаків залишити його серед житнього поля, а самим рятуватися.
Однак сотник Чистосердів зібрав рештки стрільців і вогнем з рушниць вони відігнали червоних. Порятунок був у Волочиську, де на
них чекав потяг, присланий командиром 6-ої польської армії. Але
трапилося непередбачуване.
Колії збудованих за Австро-Угорщини залізниць були вужчими, ніж російських, тому зв’язку не було. Пораненого полковника
поклали на дрезину і пані Мєшковська з допомогою двох козаків
потягла її по рейках. Їх весь час обстрілювали червоні і козаки
ховалися від куль за залізничним насипом. Вибиваючись із сил,
Л.Мєшковська сама штовхала дрезину. Її серце розривалося від
жалю за коханим чоловіком і розпуки від неможливості йому допомогти. Подорож до рятівного Тернополя засягнулася на три дні.
Консиліум лікарів-хірургів вирішив негайно ампутувати полковнику ногу, адже почалася гангрена, але було надто пізно. Поховали Є.Мєшковського на міському цвинтарі у Тернополі. С.Петлюра
посмертно присвоїв йому звання генерал-хорунжого.
Пізніше пані Мєшковська згадувала, що найбільш болючою темою для її чоловіка була зрада українському народові Юрія Коцюбинського та інших новоспечених комуністів, які активно допомагали російським більшовикам завойовувати Україну. Він говорив,
що «Коцюбинського і других перевертнів москалі використають,
а потім викинуть на смітник історії і що треба завжди пам’ятати
охочим дружби з Росією давню козацьку приказку: «З москалем
дружи, а камінь під пахвою держи!»». Слова Є.Мєшковського виявилися пророчими.
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Омельченко Тиміш Петрович
(1895 – 6 вересня 1955)

Т.Омельченко народився в селі Вербки Хорольського повіту. Закінчив Тифліську юнацьку гімназію, а в 1915 р. – Тифліське піхотне
юнкерське училище. Декілька місяців Першої
світової війни перебував на фронті. Мав військове звання російської армії – підпоручик.
Наприкінці 1915 р. потрапив до німецького полону. Перебував у таборі Найсе-Шлеськ у Німеччині, був одним з організаторів українців
навколо національної ідеї, проводив велику просвітницьку роботу
серед військовополонених. У травні 1917 р. разом з гуртом офіцерів українців прибув до вже українізованого табору ГанноверішМюнден, де формувалася з українців Синьожупанна дивізія (названа так за синім кольором одностроїв). 12 лютого 1918 р. був
призначений ад’ютантом із стройової частини штабу 1-ої Української (Синьожупанної) дивізії, а 1-го березня – командиром 2-го
куреня 7-го Синьожупанного полку військ Центральної Ради Після гетьманського перевороту і розформування українських військових підрозділів Т.Омельченка відправили у запас.
1-го вересня 1918 р. Т.Омельченка знову призвали до гетьманського війська і призначили молодшим старшиною 32-го пішого
Сумського полку, а 27 листопада 1918 р. – начальником відділу
штабу 6-го Полтавського корпусу армії Української держави, яким
командував генеральний бунчужний В.Слюсаренко. На цій посаді
перебував лише два дні, тому що до Полтави вступили повстанці і
штаб неіснуючого корпусу капітулював. Т.Омельченко приєднався
до армії Директорії УНР і з березні 1919 р. був призначений виконуючим обов’язки начальника штабу Південно-Східної групи армії
УHP, у червні – помічником начальника військово-топографічних
частин штабу Запорізької групи армії УНР, у липні – помічником
начальника розвідувального відділу цієї ж групи військ.
6 грудня 1919 р. разом а групою українських вояків після переходу кордону Т.Омельченко був інтернований у Польщі. Після підписання союзного договору С.Петлюри з поляками у лютому 1920
р. був призначений молодшим ад’ютантом штабу 6-ої Січової дивізії, але у кінці квітня у складі української військової місії відбув
до Варшави. З 10 серпня 1920 р. перебував на посаді молодшого
старшини закордонного відділу Головного управління Генерального штабу УНР і одночасно – офіційним представником Головного отамана армії УНР С.Петлюри у Берліні. Мав військове звання
підполковника армії УНР.
Протягом 1937-1945 років очолював Українське Національне
об’єднання (УНО) в Німеччині. У 1950 р. виїхав до Канади. Помер
і похований у Торонто.
138

Петлюра Олександр Васильович
(Хорольський)
(29 серпня 1888 – 4 березня 1951)

О.Петлюра був молодшим братом Головного отамана армії УНР Симона Петлюри. Народився і виріс у Полтаві. Закінчив чотирикласне Полтавське духовне училище. Продовжити
навчання далі завадила Перша світова війна. З
її початком був мобілізований до війська однорічником («вольноопределяющимся»). Служив
у 34-му піхотному Сєвеькому полку, який дислокувався в Полтаві, у 436-й пішій дружині. У липні 1915 р. закінчив прискорений
випуск 3-ої Київської школи прапорщиків, там же продовжував
службу помічником курсового офіцера.
3 лютого 1916 р. О.Петлюру призначили молодшим офіцером
27-го запасного піхотного полку, а 6 квітня 1917 р. – 399-го піхотного Нікопольського полку. У зв’язку з тим, що на фронті практично не був, службу в російській армії закінчив у званні підпоручика. Після повалення царського самодержавства в Росії брав
активну участь в українізації військових підрозділів російської
армії. 29 червня 1917 р. був призначений (фактично вибраний)
командиром сотні 1-го Українського запасного козацького полку
(згодом – полк імені Петра Дорошенка), а з 15 листопада цього ж
року – командиром куреня Дорошенківського полку.
На початку січня 1918 р., коли розпочалася перша агресія більшовицької Росії проти України, виїхав на Чернігівщину для підготовки повстання проти червоних окупантів. 10 березня 1918 р.
після підписання Берестейської мирної угоди УНР з державами
Четвертного союзу офіційно демобілізувався з армії. Гетьманові
П.Скоропадському не присягав і в його армії не служив. Під час
другої неоголошеної війни червоної Росії проти України 17 лютого 1919 р. добровільно вступив до української армії і перебував у
резерві старшин штабу Дієвої армії УНР. 20 березня одержав призначення полковника (за посадою) для доручень штабу Правобережного фронту а з 1-го квітня 1919 р. – полковник (за посадою)
для доручень штабу Гуцульського Коша. З 20 травня 1919 р. виконував обов’язки старшини для зв’язку Дієвої армії УНР у 16-му
піхотному загоні (згодом – 3-ій дивізії, незабаром перейменованій
у Залізну).
15 листопада 1919 р. за наказом Головного отамана армії УНР
О.Петлюра був відряджений у складі делегації за кордон для пошуків союзників і закупівлі зброї. Із січня 1920 р. – булавничий
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старшина для доручень Головного отамана армії УНР. У часи
спільної боротьби української та польської армій проти більшовицьких окупантів служив командиром Етапного куреня 3-ої Залізної стрілецької дивізії армії УНР і разом з нею у кінці 1920 р.
опинився на еміграції в Польщі і був інтернований у таборі для
українських вояків.
У 1928 р. О.Петлюра під прізвищем Хорольський поступив
на службу контрактовим офіцером (майором) до польської армії.
Службу відбував у 1-му піхотному полку у Вільно. Після вступу
литовських військ до Вільно, у вересні 1939 р. був інтернований
у Литві. Невдовзі Сталін в обмін на Варшавське воєводство віддав
Литву Німеччині і О.Петлюра був звільнений з полону. На початку
німецько-радянської війни перебрався до Західної України і протягом 1941-1944 років редагував українську окупаційну газету у
Рівному. У 1944 р. виїхав до Західної Європи, а у 1950 р. – до Канади. Помер та похований у Торонто.
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Тютюнник Василь Никифорович
(17 липня 1890 – 12 грудня 1919)

B.Тютюнник народився в селянській родині
на хуторі Куторжиха Хорольського повіту Полтавської губернії. Закінчив Хорольське чотирикласне міське училище і після деякої перерви
поступив до Тифліського військового училища в Грузії, яке закінчив за першим розрядом
(відмінно) 6 серпня 1912 р. В училищі під час
змагань виборов почесне звання «Відмінний
стрілець з гвинтівки» та «Відмінний стрілець з револьвера». Одержавши військове звання підпоручика, військову службу відбував
у 25-му Сибірському стрілецькому генерала Кондратенка полку в
Іркутську. У його складі брав участь у Першій світовій війні: з 15
жовтня 1914 р. – виконуючим обов’язки командира кінних розвідників, а з 16 січня 1915 р. – начальником команди кінних розвідників. На цій посаді воював до літа 1917 р. Останнє військове
звання в російській армії – капітан.
Після Лютневої революції в Росії почався розвал старої російської армії і створення у її складі українізованих частин. Як знаного
вже українського патріота, В.Тютюнника солдати вибрали до складу Української ради 2-ої армії Західного фронту, невдовзі він очолив
раду. Після підписання Берестейської мирної угоди і повернення в
Україну Центральної ради в березні 1918 р. обійняв посаду помічника начальника розвідчої частини оперативного відділу Генерального штабу УНР. Після гетьманського перевороту П.Скоропадського
став начальником військової розвідки армії Української держави.
У листопаді 1918 р. В.Тютюнник перейшов на бік повсталого народу і 15 листопада 1918 р. наказом Головного отамана С.Петлюри був
призначений начальником оперативного відділу штабу Дієвої армії
УНР, а з 31 грудня – першим помічником начальника штабу УНР,
який фактично виконував функції Генерального штабу.
Влітку 1919 р. армія УНР опинилася у вогняному кільці («трикутнику смерті»): із Заходу – ворожа Польща, з півночі – більшовицька Росія, а з Півдня – Добровольча армія Денікіна. Саме в цей
трагічний для України час С.Петлюра призначив В.Тютюнника
командуючим Дієвої армії УНР. Через здачу без бою Києва білогвардійцям та в результаті інтриг серед керівництва УНР 8 вересня
його усунули з посади командарма і зарахували до резерву. Проте
5 листопада 1919 рр. з особистого наказу С.Петлюри В.Тютюнника
знову повернули на посаду командуючого армії УНР. У кінці 1919
р. притиснуту до західних кордонів Україну армію УНР вразила
епідемія тифу, яка рідко кого обминула. 6 грудня 1919 р. хворого на тиф В.Тютюнника у тяжкому стані перевезли на окуповану
поляками територію Західної Волині, але вилікувати не змогли.
Помер він у Рівному, там же його і поховали на міському цвинтарі.
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Чабанівський Василь Федорович
(25 лютого 1887 – 19 серпня 1963)

В.Чабанівський народився в колишньому
сотенному містечку Гадяцького полку Лютеньці в селянській родині, яка мала давне козацьке походження. Про його дитячі і юнацькі роки
нічого не відомо. Напередодні Першої світової
війни у 1912 р. закінчив Тифліське піхотне юнкерське училище, а вже за більшовиків у 1918
р. – два курси Військової академії Генерального штабу у Петрограді, після чого вона була закрита. Останнє військове звання у російській армії – штабс-капітан.
Рятуючись від червоного терору, В.Чабанівський 30 липня
1918 р. повернувся на свою Батьківщину і 30 липня 1918 р. прибув у розпорядження Генерального штабу армії Української держави. Протягом майже півроку німці не дозволяли гетьману
П.Скоропадському створити регулярну Українську армію і він
спирався головним чином на офіцерські дружини, набрані з російських офіцерів, які на все українське дивилися зневажливо або вороже. Лише 1-го жовтня 1918 р. В.Чабанівського було призначено
старшим осавулом штабу 6-го Полтавського корпусу армії Української держави. У зв’язку з початком повстання проти гетьмана
штаб корпусу не встиг розпочати формування військових підрозділів, а його офіцери після короткої перестрілки здалися повстанцям і перейшли в розпорядження Директорії УНР.
15 грудня 1918 р. В.Чабанівського було призначено помічником
начальника розвідувального відділу штабу Лівобережного фронту
військ Директорії УНР, яким командував полковник П.Болбачан,
а 25 січня 1919 р. – начальником оперативного відділу Запорізького корпусу Дієвої армії УНР. 18 травня 1919 р., коли Армія УНР
опинилася у ворожому кільці червоних і білих окупантів, наказом Головного отамана С.Петлюри В.Чабанівський обійняв посаду отамана-квартирмейстера штабу Запорізької групи армії УНР,
у червні виконував обов’язки начальника штабу 6-ої Запорізької
дивізії, а в серпні – начальника штабу Запорізької групи.
В.Чабанівський був учасником і залишив детальні спогади про
звільнення Києва від більшовиків 31 серпня 1919 р. об’єднаними
силами українського війська. Перший Галицький корпус генерала Кравса наступав з боку Житомира, а Запорізька група отамана
Володимира Сальського – з боку Василькова. Кияни радо вітали
українське військо. Захопившись підготовкою до урочистого параду з нагоди звільнення Києва, галичани не подбали про охорону
мостів через Дніпро і того ж дня до Києва вступили денікінці. Наказу чинити їм опір не було. В результаті на Думській площі сталася сутичка, під час якої кінь під В.Чабанівським упав і придавив йому ногу Коли звільнився, українське військо вже залишало
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Київ без бою. Гірко і сумно було у нього на душі.
6 грудня 1919 р. В.Чабанівський захворів на тиф і змушений
був надовго залишити штабну роботу і лікуватися в Галичині, яка
на той час уже була окупована Польщею.
Під час спільного наступу польських і українських військ на
Київ 18 квітня 1920 р. Головний отаман армії УНР С.Петлюра
призначив В.Чабанівського начальником оперативного відділу Головного управління Генерального штабу УНР. Спільними зусиллями польських і українських військ Правобережна Україна була
звільнена від більшовицького режиму і В.Чабанівського призначили начальником штабу столичної комендатури у місті Вінниця.
25 червня 1920 р. він знову стає начальником оперативного відділу Головного управління Генерального штабу УНР. 4 серпня був
звільнений з цієї посади і тимчасово перебував у розпорядженні
начальника Генерального штабу армії УНР. Часта зміна посад
була викликана поразками армії УНР у війні з більшовиками, ненадійністю союзників-поляків та Української Галицької армії і
намаганням шляхом ротацій командних кадрів поліпшити становище армії УНР на .фронтах боротьби з Червоною навалою.
8 серпня 1920 р. В.Чабанівського призначили начальником
штабу 4-ої «Сірої» бригади (бригада була сформована з колишніх
військовополонених українців у австро-угорських таборах і мала
однострої сірого кольору) 2-ої Волинської дивізії, 15 вересня – начальником штабу 5-ої Херсонської стрілецької дивізії армії УНР.
Це була остання військова посада В.Чабанівського у Дієвій армії
УНР. 5 жовтня цього ж року йому було присвоєне військове звання «підполковник», дещо пізніше – «полковник».
У кінці 1920 р., зраджена своїми союзниками -поляками армія
УНР перейшла Збруч і була роззброєна та інтернована в таборах у
Польщі. Її вояки все ще сподівалися повернутися на Батьківщину,
а тому намагалися зберегти військові кадри і боєздатність. 30 вересня 1922 р. В.Чабанівського було призначено начальником управи
навчання війська Головного управління Генерального штабу УНР
з одночасним присвоєнням військового звання генерал-хорунжого.
У 1928 р. В.Чабанівський поступив на службу контрактовим
офіцером до Війська Польського. Службу відбував у 27-му піхотному полку у місті Ченстохові – духовній столиці Польщі, у 1939 р.
службу продовжував у 81-му піхотному полку у Гродно. У вересні
цього ж року на чолі 2-го батальйону Гродненського полку захищав
Львів від німецьких загарбників, а 22 вересня перед вступом Червоної армії до Львова з дозволу польського командування виїхав з
міста і перебрався до Варшави в розпорядження уряду УНР на еміграції. Останнє військове звання в польській армії – майор. На почату 1945 р., коли розгром нацистської Німеччини добігав кінця,
В.Чабанівський взяв участь у формуванні у складі вермахту українських військових підрозділів, але помітної ролі в цих формуваннях
не відігравав. У 1950 р. виїхав до США, жив у Чикаго, де і помер.
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Чайковський Анатолій Олександрович
(16 червня 1881 – ?)

А.Чайковський походив з дворян містечка Оржиця Лубенського повіту. Після закінчення Полоцького кадетського корпусу навчання продовжив у Михайлівській артилерійській школі. Одержавши в 1901 р. військове звання підпоручика, служив у 31І-ій
артилерійській бригаді, у складі якої взяв участь у російсько-японській війні. 20 грудня 1913 р. був переведений до 3-го Кавказького
мортирного дивізіону, з яким і воював на фронтах Першої світової
війни. З 13 вересня 1915 р. – командир 3-ої батареї цього дивізіону.
За бойові заслуги 7 червня 1916 р. одержав військове звання підполковника, а 13 березня 1917 р. – полковника. Після остаточного
розвалу російської армії 14 лютого 1918 р. був демобілізований.
У вересні 1918 р. вступив до армії Української держави гетьмана П.Скоропадського, служив помічником командира 42-го легкого гарматного полку 14-ої легкої гарматної бригади, 7 грудня 1918
р. став командиром цього полку. Після повалення гетьманського
режиму перейшов на бік повсталого українського народу і вступив
до армії Директорії УНР. Деякий час перебував у старшинському резерві 7-го Харківського корпусу Дієвої армії УНР, у лютому 1919 р. переїхав до Золочева на Галичині і поступив у розпорядження командування Української Галицької армії. У березні
перейшов під команду Головного отамана армії УНР С.Петлюри
і був призначений командиром 2-го Правобережного куреня Гуцульського Коша (22 квітня 1919 р. курень було перетворено на
1-ий козацько-стрілецький полк 2-ої козацько-стрілецької бригади Сірожупанників). 19 травня 1919 р. після поразки від Червоної
армії під Луцьком у складі Військ Холмської групи Дієвої армії
УНР потрапив до Польщі і був інтернований у таборах.
Перебуваючи в таборах для військовополонених, 5 червня 1919 р.,
щоб взяти участь у боротьбі з червоними, А.Чайковський вступив
до 2-ої роти загону князя Лівена Південно-Західної Добровольчої
армії генерала Юденіча. 20 червня прибув на Нарвський фронт і був
призначений помічником інспектора артилерії Північно-Західної
Добровольчої армії, а 1-го. січня 1920 р. став інспектором артилерії
2-ої піхотної дивізії цієї ж армії. Після невдалих боїв з червоними
Південно -3ахідна Добровольча армія відступила до Естонії і була
інтернована, а її управління розформовані. А.Чайковський відразу
ж звернувся до українського консула в Естонії з проханням посприяти поверненню до української армії. Дозвіл від естонських властей
було отримано і у травні 1920 р. він прибув до українського збірного
пункту Ланцут у Польщі, і був зарахований на старшинську посаду
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2-ої Волинської дивізії армії УНР.
Остання посада, яку А.Чайковський займав в армії УНР – тимчасово виконуючий обов’язки штаб-старшини для доручень Головної управи постачання Військового міністерства УНР, а останнє військове звання – полковник армії УНР. У 20-х роках жив на
еміграції у Польщі.
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Чеботарів Микола Юхимович
(11 жовтня 1884 – 4 лютого 1972)

М.Чеботарів народився в Полтаві. Дані про
його дитячі і юнацькі роки суперечливі. За одними, він ніби-то закінчив приватну Київську
гімназію Вальнера, за іншими – Лубенську
юнацьку гімназію і з 1905 р. перебував в Українській соціал-демократичній робітничій партії. Під час Першої Російської революції змушений був емігрувати за кордон. Проте, згідно
послужного списку, він протягом 1906-1910 років відбував строкову службу у 5-му гренадерському Київському полку в Москві і був
звільнений в запас, маючи військове звання прапорщика.
На початку Першої світової війни М.Чеботарів був мобілізований до російського війська і призначений на посаду господарника
136-го запасного піхотного батальйону, з травня 1915 р. – виконуючий обов’язки командира 4-ої запасної авіароти, згодом – завідуючий господарством 4-го авіаційного парку. За роки війни військової кар’єри так і не зробив – залишився прапорщиком.
Коли в Києві постала Українська Центральна Рада, М.Чеботарів
активно включився до процесу українізації підрозділів російської
армії і влітку 1917 р. разом із С.Петлюрою став членом Українського генерального військового комітету. У листопаді цього ж
року був відряджений до Харкова, де місцеві більшовики готувалися захопити владу. Згідно наказу очолюваного С.Петлюрою Генерального військового секретаріату від 5 грудня 1917 р. обійняв
посаду військового комісара Слобожанщини і за сумісництвом –
командира 4-ої запасної бригади та начальника залоги міста Харкова. Після захоплення загонами російської Красної гвардії Харкова у кінці 1917 р. був заарештований більшовиками, особисто
допитувався головнокомандувачем більшовицькими військами
В.Антоновим-Овсієнком. Час масового червоного терору ще не настав і його відпустили. Приїхавши до Києва разом з іншими українськими старшинами (Волохом, Гомзиним та ін.), М.Чеботарів
почав формувати Гайдамацький Кіш Слобідської України, який
пізніше очолив С.Петлюра.
Після гетьманського перевороту П.Скоропадсько у квітні 1918
р. залишив військову службу, повернувся до Харкова і жив приватним життям. До повалення гетьманського режиму доклав
чимало зусиль. Прихід до влади в Україні Директорії УНР вітав
і був призначений отаманом Коша Охорони державного майна,
пізніше – начальником контррозвідувального відділу штабу Ді146

євої армії УНР. У червні-серпні 1919 р. – комендант тилу Дієвої
армії УНР. Із серпня 1919 р., коли армія УНР одночасно боролася
проти поляків, червоних і білих окупантів, М.Чеботаріва призначили начальником політичного департаменту (конррозвідки) Міністерства внутрішніх справ УНР. У вересні ніякої посади не обіймав – був у резерві при штабі армії УНР. Протягом жовтня 1919
– квітня 1920 р. – директор Департаменту політичної інформації
(начальник контррозвідки) Міністерства внутрішніх справ УНР.
3 1-го травня 1920 р. і до вбивства Головного отамана армії УНР
С.Петлюри був начальником його охорони. Коли уряд УНР перебував у Кам’янець-Подільському, одночасно обіймав посаду начальника гарнізону.
У 20-х роках М.Чеботарів разом із С.Петлюрою жив на еміграції у Польщі та Франції, а з початком Другої світової війни – у Кенігсберзі (Східна Прусія). У повоєнний час перебував у таборі для
переміщених осіб у Оберсдорфі у Німеччині. Згодом оселився в
Ульмі, де і помер на 88 році життя. Його рідний брат Чеботарів Василь Юхимович, 1888 р. народження був підполковником медичної служби армії УНР. У 1918 р. при гетьмані П.Скоропадському
служив дивізійним лікарем 11-ої пішої дивізії армії Української
держави. З 4 червня 1933 р. очолював військово-санітарну управу
армії УНР. У 30-х роках жив у Кенігсберзі. Подальша його доля
невідома.
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Чижевський Григорій Павлович
(23 жовтня 1886 – 1936)

Чижевський Микола Павлович
(1 жовтня 1891 – ?)

Григорій Чижевський народився в селі Ціпки Великобуди
щанської волості Гадяцького повіту в сім’ї відомого політичного і
державного діяча УНР Павла Чижевського. Після закінчення місцевої початкової земської школи навчання продовжив у Технічному училищі в Олександрівську (нині – Запоріжжя), яке закінчив у
1906 р. і відразу ж поступив до Київського політехнічного інституту. У 1912 р. був мобілізований до царської армії, служив однорічником («вольноопределяющимся») 2-го розряду у 5-ій батареї 9-ої
артилерійської бригади у Полтаві. У липні наступного року склав
кваліфікаційний іспит і одержав військове звання прапорщика запасу артилерії.
На .початку Першої світової війни Г.Чижевського знову мобілізували до війська, службу відбував молодшим офіцером 1-ої
батареї 70-ої артилерійської бригади. 19 липня 1915 р. йому було
присвоєне військове звання підпоручика, 19 квітня 1916 р. – поручика, 27 травня 1916 р. – штабс-капітана. Разом із військовими
званнями одержував і вищі військові посади: 12 листопада 1916 р.
– командир батареї 70-ої артилерійської бригади, 21 грудня 1916
р. – командир батареї 136-го окремого артилерійського дивізіону.
За роки Першої світової війни Г.Чижевський був нагороджений
багатьма орденами Російської імперії, а за бої під Ригою – відзнакою Святого Георгія IV ступеня з лавровою гілкою. 1-го липня
1917 р. пораненим потрапив до німецького полону і перебував у
таборі Ган-Мюнден.
По домовленості з німецьким командуванням члени Спілки Визволення України проводили серед військовополонених-українців
велику просвітницьку роботу. Із добровольців для армії УНР формували дивізію Синьожупанників (названу так за синім кольором
одностроїв). У числі добровольців на захист України від більшовицької агресії зголосився стати і Г.Чижевський. 14 лютого 1918
р. його було призначено командиром 1-ої батареї 1-го Українського гарматного полку, а 3 березня – командиром гарматного полку.
Напередодні гетьманського перевороту протягом 27-28 квітня 1918 р. гарматний полк, як і більшість відданих Українській
Центральній Ряді військових частин, був розформований німцями. Г.Чижевський відмовився присягати на вірність гетьману П.Скоропадському і 15 травня був відданий під суд. Яке йому
винесли покарання, невідомо, але під час Гетьманщини ні вій148

ськових, ні державних посад не займав. Прихід до влади в Україні Директорії УНР підтримав, але до квітня 1919 р. залишався у
старшинському резерві при штабі Дієвої армії УНР. У найтяжчий
для Україні час Головним отаманом військ УНР С.Петлюрою 18
квітня був призначений командиром гарматного куреня 16-го піхотного полку, а 10 червня 1919 р. – командиром 3-ої гарматної
бригади 3-ої (згодом – Залізної) дивізії Дієвої армії УНР.
Після розгрому основних сил Добровольчої армії А.Денікіна
Г.Чижевського 6 січня 1920 р. призначили помічником командира 3-го збірного кінного полку, 18 квітня – тимчасово виконуючим
обов’язки командира і командиром 3-го збірного кінного полку, а 12
червня 1920 р. – начальником 3-ої гарматної бригади 3-ої Залізної
дивізії армії УНР. Після поразки Визвольних змагань деякий час
перебував у таборі для українських вояків у Польщі. Але скніти в
таборах для інтернованих не збирався і восени 1921 р. став учасником Другого Зимового походу по червоних тилах. В поході командував артилерією, був поранений, але врятувався. Мав військове звання полковника армії УНР. Останні роки жив на еміграції.
Менший брат Григорія Павловича Микола Першу світову війну
закінчив поручиком артилерії. Коли в Україні постала Центральна Рада, не роздумуючи став на службу українському народові. У
1919 р. служив у 3-ій Залізній дивізії під командою свого старшого брата Григорія. Учасник Першого Зимового походу 1919-1920
років: командував 4-ою гарматною сотнею 3-го кінного полку. У
1920-1921 роках – помічник командира 3-ої гарматної бригади
3-ої Залізної дивізії армії УНР. Учасник Другого Зимового походу.
Скоріше за все, там і загинув, позаяк його ім’я в документах більше не згадується. Мав військове звання підполковника армії УНР.
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Шаруда Олександр
(1901 – 15 січня 1970)

О.Шаруда народився в селі Шишаках Миргородського повіту на Полтавщині, в селянській родині козацького походження. Після
закінчення початкового земського училища
навчання продовжив у Миргородській гімназії,
але не закінчив її .У 1916 р. п’ятнадцятирічним
підлітком потайки від батьків утік на фронт
воювати «за вєру, царя і отєчество». Військову
службу почав юнгою на Балтійському флоті, який у воєнних діях
участі практично не приймав. Як неповнолітнього його приписали
до одного із запасних піхотних полків, що стояв у Петербурзі. Там
Сашка і застала Лютнева революція 1917 р. «Отечества» і царя не
стало, захищати було нікого і він повернувся в Україну, де вже постала Українська Центральна Рада, а з нею і надія на вільне життя.
У Шишаках Сашко вступив до місцевого осередку «вільного козацтва», створеного селянами для захисту свого життя і майна від
дезертирів з російської армії та набігів російських червоногвардійців. Разом із своїм дядьком Юстимом організував у селі товариство
«Просвіта».
На виконання умов Берестейської мирної угоди австро-німецькі війська разом з українськими підрозділами в лютому 1918 р.
перейшли в наступ, щоб вигнати російських більшовиків з України. В авангарді рухалася Запорізька бригада генерала Зураба
Натієва, а в її складі Богданівський курінь (рештки полку імені
Б.Хмельницького) під командою Олександра Шаповала. 24 березня богданівці вступили до Шишак. Одержавши батьківське благословення, О.Шаруда разом з декількома товаришами вступив
до його лав. Пізніше він згадував: «Батько поклав на мене хрест,
а мама повісила на шию маленьку ікону Божої Матері. То була
остання моя розмова з ними і останнє побачення. Його заповіт я
все життя зберігав у серці і ніколи, навіть при найтяжчих обставинах, не забував і не забуду до кінця мого життя».
Разом з Сашком до Українського війська вступив і дядько
Юстим. Вибивши більшовиків з Полтави, Запорізька бригада за
рахунок поповнення добровольцями переросла в дивізію, а Богданівський курінь став 3-ім Запорізьким імені гетьмана Богдана
Хмельницького полком. З Полтави дядько Юстим повернувся до
Шишак, щоб зайняти посаду в органах місцевого самоврядування.
Тепло попрощався із своїм небожем, глянули один одному у вічі
та й розійшлися навіки. На початку 20-х років дядько Юстим за150

гинув в боях з червоними в повстанському загоні.
3 квітня 1918 р. у складі кінного відділу Богданівського полку
рядовий козак О.Шаруда через Іскрівку, Кочубеївку і Люботин попрямував до Харкова і протягом короткого часу перебував у резерві. Під Білгородом, що на кордоні між Україною і Московщиною,
богданівці зустрілися з кінною сотнею 2-го полку тієї ж Запорізької дивізії Зураба Натієва. Серед козаків сотні Сашко зустрів своїх
гімназійних товаришів, які вговорили його перейти до їх полку.
Разом вони охороняли північні кордони Української держави від
російських більшовиків.
Після повалення гетьманського режиму і приходу до влади Директорії УНР кінну сотню, якою командував російський офіцер
з аристократичного роду Римський-Корсаков, було розгорнуто в
Окремий кінний партизанський дивізіон імені Петра Болбачана.
Після умовлянь козацтва П.Болбачан погодився, щоб дивізіон носив його ім’я і після хвороби його командира доручив командувати
дивізіоном, згодом полком, Петрові Дяченку.
22 січня 1919 р. за звинуваченням у здачі червоним Харкова
і Полтави П.Болбачана, якого козаки дуже шанували, було заарештовано у Кременчуці. Це викликало глухе невдоволення серед рядових і старшин. Дехто перестав вірити в успіх української
справи, а колишні офіцери російської армії пішли до Данікіна на
Дон, Добровольча армія якого набирала силу. У числі останніх був
і Римський-Корсаков. Полком «Чорних запорожців» продовжував командувати Д.Дяченко. За військову звитягу О.Шаруді було
присвоєне звання хорунжого (молодшого офіцера). Його побратими пізніше згадували, що О.Шаруда побував у білогвардійському
полоні, в загонах отамана Омеляна Волоха, видавав себе за червоноармійця в Таращанській дивізії Червоної армії, а після поразки
Визвольних змагань 1917-1921 років – у загонах подільського отамана Ананія Волинця.
На початку 20-х років О.Шаруда, як і більшість українських
вояків, опинився у таборі для інтернованих у Польщі, звідти втік
до Чехословаччини, яка стала одним із центрів української еміграції у міжвоєнний період. На Батьківщину О.Шаруда повернувся
лише через 20 років разом із своїм гімназійним товаришем Іваном
Климентом, коли Полтавщина вже була окупована німцями восени 1941 р. Разом вони пристали до ОУН-мельниківців (можливо, з
підпіллям ОУН були зв’язані і раніше), хоча на еміграції вважали
себе прибічниками гетьмана П.Скоропадського. За розкол ОУН не
схвалювали ні С.Бандеру, ні А.Мельника. У перемогу Гітлера не
вірили.
Член Похідної групи ОУН (м) Петро Чуй умовив О.Шаруду та
І.Клименка вступити до української поліції, яку почав формува151

ти у жовтні 1941 р. Служити в ній колишнім «чорним запорожцям»« довелося недовго. 17 грудня 1941 р. створену П.Чуєм українську поліцію німці розігнали і створили свою – шуцполіцію.
І.Клименко загинув у застінках гестапо, П.Чуя розстріляли, а
О.Клименко після перебування у німецькій тюрмі повернувся на
свою батьківщину в Шишаки. Невдовзі німці призначили його
старостою району (документів про його урядування не збереглося).
Напередодні .приходу Червоної армії восени 1943 р. П.Шаруда
знову пішов на еміграцію, на цей раз назавжди. Після довготривалих поневірянь по Європі опинився за океаном у місті Торонто в
Канаді, там став членом ветеранської організації – Союзу бувших
українських вояків. За вірну службу Україні еміграційний уряд
УНР нагородив бунчужного О.Шаруду Хрестом Симона Петлюри і
Воєнним Хрестом. У Торонто він знайшов і свій вічний спочинок.
Поховали його з військовими почестями.
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Шестопал Ларіон Петрович
(6 липня 1896 – ?)

Л.Шестопал народився на хуторі Мосіївка Кременчуцького повіту в селянській родині. Закінчив Пирогівське вище початкове
училище (нині -Глобинського району). Витримав іспит на звання
однорічника («вольноопределяющегося») 1-го розряду. 7 серпня
1915 р. був мобілізований до царської армії, служив у 27-му запасному батальйоні. Після закінчення 20 грудня 1915 р. 5-ої Київської школи прапорщиків був направлений до 9-го піхотного Інгерманландського полку, у складі якого воював у Першій світові
війні. За бойові заслуги одержав військове звання штабс-капітана,
був нагороджений багатьма орденами, в тому числі орденом Святого Володимира IV ступеня з мечами та Георгіївським Хрестом IV
ступеня з лавровою гілкою. 29 січня 1917 р. призначений командиром 3-го батальйону 621-го піхотного Немирівського полку.
Після повалення самодержавства в Росії Л.Шестопал взяв активну участь в українізації російської армії і разом із своєю частиною перейшов на службу до Української Центральної Ради і
присягнув на вірність українському народові. 1-го листопада 1917
р. був призначений командиром 3-го куреня Українського козацького полку імені гетьмана Павла Полуботка, на чолі якого 1-го
листопада цього ж року прибув до Умані, де виконував обов’язки
коменданта міста. 24 січня 1918 р. був поранений в сутичці з місцевими більшовиками. Після одужання служив у Богданівському курені Окремого Запорізького загону (згодом – дивізії) армії
УНР. Гетьманського режиму не сприйняв і присяги на вірність
П.Скоропадському не давав, а тому змушений був залишити військову службу.
У листопаді 1918 р. Л.Шестопал взяв участь у протигетьманському повстанні на Полтавщині. Після захоплення Полтави військами Директорії УНР командував 36-м пішим Полтавським полком,
на чолі якого воював проти московсько-більшовицьких окупантів
і махновців. 3 березня 1919 р. – командир партизанського загону
«Вільна Україна», що діяв у тилах червоних військ по обидва береги
Дніпра. 28 лютого 1920 р. під час першого Зимового походу разом із
загоном влився до 4-ої бригади армії УНР і був призначений сотником 13-го куреня 2-ої стрілецької дивізії Дієвої армії УНР.
12 червня 1920 р. у боях з червоними був контужений, після
одужання командував 22-м куренем 8-ої бригади 3-ої Залізної дивізії. Відзначився під час спільного наступу польських і українських військ на Київ і був нагороджений польським командуванням Хрестом Заслуги. Згідно наказу Головного отамана армії УНР
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С.Петлюри навесні 1921 р. був призначений командиром 1-ої сотні
Спільної школи підготовки старшин військового часу при 3-ій Залізній дивізії армії УНР, яка була інтернована на території Польщі, мав військове звання підполковник армії УНР. До початку
Другої світової війни жив на еміграції в місті Калішу на Галичині.
Подальша доля невідома.
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Шпилинський Олександр Опанасович
(18 серпня 1894 – ?)

О.Шпилинський народився в Полтаві в родині дрібного царського чиновника (колезького асесора). Закінчив Полтавське
реальне училище, а 1-го лютого 1915 р. – прискорений випуск
Олександрівського військового училища. Військову службу в Російській армії розпочав прапорщиком 24-го піхотного запасного
батальйону. 27 липня 1915 р. був призначений молодшим офіцером 15-го Сибірського стрілецького полку, а через рік – командиром 12-ої роти цього ж полку. 22 жовтня 1917 р. був поранений у
бою під Ригою – останньою успішною операцією німецької армії
на Східному фронті. Підвищений у званні до штабс-капітана. Після лікування повернувся до свого полку і прийняв командування
2-ою ротою, згодом – 1-им батальйоном. За бій під Ригою був нагороджений Георгіївським хрестом IV ступеня (нагорода зайшла
його вже після повалення царського самодержавства за постановою солдатського комітету свого полку).
За офіційною версією для продовження лікування 20 листопада
1917 р. О.Шпилинський залишив полк. Насправді ж, він подався
до Києва, щоб взяти участь у формування національного українського війська. Відразу ж був зарахований помічником командира
полку імені С.Наливайка військ Центральної Ради. В час першого
наступу російських більшовиків на Україну і розвалу старої російської армії залишився вірним українському урядові і 10 січня
1918 р. призначений молодшим старшиною Наливайківської сотні Гайдамацького Коша Слобідської України. У квітні цього ж
року став начальником оперативного відділу штабу окремої Запорізької дивізії генерала Натієва армії УНР, згодом – Української
держави гетьмана П.Скоропадського. Через незгоду з політичним
курсом гетьмана (заграваннд із російськими білогвардійцями) у
серпні був звільнений з військової служби.
У час загального повстання проти гетьмана Олександр Шпилинський перейшов на бік українського народу і 20 грудня 1919 р.
Директорією УНР був призначений начальником штабу 2-ої пішої
дивізії, а в березні 1919 р. переведений до оперативного відділу
штабу Запорізького корпусу Дієвої армії УНР і призначений членом місії Південно-Східного фронту до Румунії. Переговори позитивних наслідків переговори з румунами не принесли і 15 травня
1919 р. наказом Головного отамана армії УНР С.Петлюри від 15
травня 1919 р. обійняв посаду виконуючого обов’язки начальника
штабу 7-ої Запорізької дивізії, з червня – начальника оперативного відділу, а з липня – начальника штабу 7-ої Запорізької дивізії.
155

29 жовтня 1919 р. О.Шпилинський захворів тифом, лікувався
у місті Станіславчику і був захоплений білогвардійцями та вивезений під час їх втечі до Одеси. Як колишнього офіцера російської
армії, денікінці призначили його начальником команди полонених вояків Дієвої армії УНР, що охороняла вагони, де знаходився
штаб генерала Леша, який очолював слідчу комісію Збройних Сил
Півдня Росії (денікінців) з розслідування зловживань серед білих
військ. 1-го лютого 1920 р. О.Шпилинський втік з Одеси, позаяк
не хотів бути катом свого народу і на станції Роздільна вступив до
Української Галицької армії (УГА) і був відправлений до Начальної команди в місті Балта. УГА в цей час опинилася на роздоріжжі. Через союз С.Петлюри з поляками розірвала стосунки з армією
УНР; одна частина УГА пристава до денікінців, більша – до більшовиків, створивши Червону Українську Галицьку армію (ЧУГА).
Останні 30 лютого 1920 р. видали О.Шпилинського більшовикам,
які відразу ж мобілізували його до Червоної армії – такої ж ворожої до України, як і білогвардійці.
13 березня 1920 р. О.Шпилинський втік від червоних і через
два дні приєднався до Збірного Запорізького полку Дієвої армії
УНР, що під час Першого Зимового походу перебувала на Правобережній Україні. Його відразу ж призначили начальником розвідувального відділу Дієвої армії УНР. На цій посаді перебував до
кінця 1921 р. Восени 1920 р. О.Шпилинському було відмовлено
у присвоєнні звання підполковника через образу словами і діями
двох українських. військових урядовців. Перебуваючи в таборі
для інтернованих українських вояків у Польщі, він це питання
поставив вдруге, але С.Петлюра 12 квітня 1922 р. особисто викреслив прізвище О.Шпилинського зі списку тих, хто мав бути підвищеним до наступного військового звання «до з’ясування його судової справи», яка так і не була завершена. Тому він так і залишився
тільки сотником армії УНР.
У 20-х роках О.Шпилинський з розвідувальною метою неодноразово нелегально відвідував Радянську Україну. На еміграції зробив декілька цікавих військово-історичних досліджень з історії
Українського козацтва, друкувався під псевдонімом «Переяславський» Після 1939 р. його доля невідома.
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Янченко Володимир Ананійович
(11 квітня 1882 – 1924)

В.Янченко народився у селі Василівці Полтавського повіту
(нині – Чутівського району) на Полтавщині. Походив з родини
спадкового почесного громадянина. Закінчив Полтавське реальне
училище та Київське піхотне юнкерське училище в 1903 р. Військову службу починав підпоручиком 201-го піхотного резервного
Лебединського батальйону (з 1-го січня 1904 р. – полку). Згодом
служив у 129-му піхотному Бесарабському полку в Києві На початку Першої світової війни був переведений до 277-го піхотного
Переяславського полку, командував ротою і батальйоном. З 1-го
червня 1916 р. – підполковник, з 27 січня 1917 р. – помічник командира полку, з 8 лютого 1917 р. – полковник, командир 277-го
піхотного Переяславського полку.
В.Янченко був одним з перших старших офіцерів російської
армії, які віддали себе в розпорядження Української Центральної
Ради. 9 грудня 1917 р. його призначили командиром 3-го українського запасного полку у Чернігові, але згідно розпорядження
Генерального секретаря у військових справах М.Порша від 4 січня 1918 р. про демобілізацію українізованих частин В.Янченка
було звільнено у запас, а полк розформовано. Після відновлення
гетьманом П.Скоропадським козацького стану обійняв посаду військового писаря Чернігівського коша Українського козацтва, з 27
листопада 1918 р. став помічником отамана Коша. В останні дні
Гетьманату Директорією УНР був призначений губернським комендантом Чернігівщини і за сумісництвом – начальником 5-го
Чернігівського корпусу військ Директорії УНР.
З 8 березня 1919 р. В.Янченко перебував у резерві штабу Дієвої
армії УНР. Під час другої неоголошеної війни більшовицької Росії
проти України послідовно займав посади начальника 17-ої дивізії
Північної групи військ УНР, командира 3-го Подільського полку,
4-ої Хомської (згодом Сірожупанної) дивізії та ін. За участь у Першому Зимовому поході по червоних тилах був нагороджений орденом Залізного Хреста. Починаючи з лютого 1920 р., обіймав різні
командні посади в 4-ій Київській дивізії і разом з нею у кінці 1920
р. був інтернований у таборі Олександрові Куявськім у Польщі. 22
жовтня 1921 р. таємно залишив табір і взяв участь у Другому Зимовому поході, під час якого командував Київською повстанською
дивізією. 1-го листопада 1921 р. В.Янченку було присвоєне військове звання генерал-хорунжого. 19 листопада повернувся до Польщі
після невдалого походу на Київ. У таборі Олександрові Куявськім
прийняв командування рештками 4-ої Київської дивізії армії УНР і
обіймав цю посаду аж до остаточного розформування дивізії.
У 20-х роках В.Янченко продовжував жити на еміграції в Польщі. Помер у Каліші.
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Яновський Микола Львович
(Гоголь-Яновський)
(18 січня 1874 – ?)

М.Яновський був нащадком російського письменника
М.В.Гоголя, походив з дворян Миргородського повіту. Закінчив
Петровський Полтавський кадетський корпус, Михайлівське артилерійське училище в 1895 р. та Офіцерську артилерійську школу. У царській армії зробив швидку офіцерську кар’єру. Військову
службу починав у лейб-гвардійській 3-ій артилерійській бригаді у
Варшаві і разом з нею перебував на фронті протягом всієї Першої
світової війни. Війну розпочав командиром 5-ої батареї, а 28 червня 1916 р. був призначений командиром 2-го дивізіону. За відвагу
в боях був нагороджений орденами і золотою Георгіївською зброєю. Останнє військове звання в російській армії – полковник.
Повалення царського самодержавства в Росії М.Яновський зустрів на посаді командира 3-ої гвардійської артилерійської бригади, з якою пройшов усю війну. За Тимчасового уряду став начальником гвардійської стрілецької дивізії. Після проголошення
Центральною Радою Української Народної республіки призначений уповноваженим з українізації 2-го Гвардійського корпусу російської армії. Лідерам Центральної Ради українська армія
виявилася непотрібною, тому всі зусилля М.Яновського та інших
російських офіцерів – українських патріотів по створенню національної армії виявилися марними. Залишалася надія на створення з добровольців загонів «вільного козацтва». На Полтавщині
їх організацією займався М.Яновський. У березні 1918 р. разом з
«вільними козаками» він вступив до Кінно-Гайдамацького полку
імені Костя Гордієнка. Проте ці добровільні військові формування
також не знайшли підтримки в лідерів Центральної Ради і надалі
вони існували виключно з власної ініціативи. Після відновлення
гетьманом П.Скоропадським козацького стану в Україні із жовтня
1918 р. М.Яновський став Кошовим отаманом Українського козацтва на Херсонщині.
Із 20 грудня 1918 р. М.Яновський перебував у відпустці в Лубнах, де потрапив під більшовицьку окупацію. Аж по початку 1920
р. змушений був переховуватися від мобілізації до Червоної та Добровольчої армії Денікіна на Київщині. Під вигаданим прізвищем
«Пилипенко» працював рядовим робітником на клеєварному заводі, на лісових розробках та ін. 28 травня 1920 р. прибув до Вінниці в
розпорядження Головного отамана армії УНР С.Петлюри і спочатку
був залишений при його штабі, а з 13 червня 1920 р. призначений
інспектором артилерії армії УНР. 2 серпня 1921 р. був підвищений
до звання генерал-хорунжого. Подальша його доля невідома.
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Українські військові нагороди

Хрест Заслуги УПА

Орден Лицарів
Залізного Хреста УПА

Орден (Хрест)
Симона Петлюри УНР

Галицький
Хрест УПА

Військові відзнаеи

Українська повстанська Армія
генерал-хорунжий;
генерал-майор;
генерал-полковник

Армія Української держави
генерал-хорунжий;
генерал-поручник;
генерал-полковник

Армія УНР
генерал-хорунжий;
генерал-поручник;
генерал-полковник

Український
військово-морський флот
контр-адмірал;
віце-адмірал;
адмірал;

Галицька Армія
генерал-хорунжий;
генерал-поручник;
генерал-полковник
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§4. Отамани повстанських загонів
Біленький Іван
(1894 – ?)

Народився І.Біленький у Решетилівці, там же закінчив вище
початкове училище і разом з батьками вирощував хліб та займався
чинбарством. Під час Першої світової війни був мобілізований до
царської армії, а після демобілізації повернувся додому і вступив
до решетилівського осередку Української партії соціалістів-революціонерів. В роки Української революції був у партизанах, які
боролися проти гетьмана П.Скоропадського, Директорії УНР і денікінців, поділяв політичні погляди боротьбистів. Після розгрому
Денікінщини деякий час очолював решетилівську міліцію.
На шлях боротьби з більшовицьким режимом І.Біленький,
як і більшість повстанців, став навесні 1920 р. У цей час у Булановському лісі поблизу Полтави зібралося за даними чекістів від
однієї до трьох тисяч повстанців. Переважно це були селяни, які
піднялися на боротьбу, щоб захистити своє майно від грабежів російських продовольчих загонів, та юнаки, які уникали служби в
Червоній армії. Поступово в Булановському лісі склалося єдине
командування. Головою ради старшин (кошовим отаманом) було
обрано І.Біленькиго, начальником штабу – колишнього штабскапітана російської армії Рудявського, помічниками кошового
отамана – осавули С.Носенко і Д.Олексенко, начальником розвідки – П.Литвиненко. Повстанці мало переймалися майбутнім політичним устроєм і системою влади в Україні. Їх головною метою
було звільнити Україну від московсько-більшовицьких окупантів.
На початку червня до Булановського лісу прибув із своїм загоном отаман «Шуба» (П.Новохацький) та деякі інші дрібніші
загони. Повстанці були обмежені в зброї і набоях, протягом тривалого часу не змінювали місця постійної дислокації, що робило
їх особливо вразливими перед червоними карателями. Все ж вони
ліквідували органи радянської влади в навколишніх селах, періодично переривали зв’язок на залізницях Полтава-Київ та Полтава-Кременчук, підірвали залізничний міст у Абазівці, розгромили Абазівський і Байрацький волвиконкоми. Під час нападу на
Балясненський волвиконком вбили 10 червоноармійців, які його
охороняли, а на станції Мала Перещепина захопили в полон 12
червоних вояків і повели з собою до лісу, але на другий день відпустили, знявши з них чоботи і гімнастьорки. У полон потрапив
і начальник 4-го району повітової міліції Перекрьостов, його теж
відпустили і наказали забиратися геть з України.
Ці та інші напади паралізували роботу місцевих органів комуністичного режиму і викликали широкомасштабну каральну опе160

рацію проти повстанців І.Біленького, яку червоні розпочали в ніч
на 11 червня. До неї були залучені 220 вояків 49-ої бригади ВОХР,
рота курсантів Полтавської школи червоних командирів (150 чоловік), 50 кавалеристів, 75 піших і 15 кінних міліціонерів. Нічний
бій тривав близько чотирьох годин. Згідно повідомлень радянського командування, повстанці втратили майже 200 чоловік. Інші
дані приводив учасник бою отаман «Чорнота»: 7 убитих повстанців і 3 вбитих та 4 поранених червоноармійців. Забравши з собою
обоз і частину майна повстанців, червоні поспішно залишили ліс.
Священики з навколишніх сіл поховали вбитих у спільній могилі.
Після поразки в Булановському лісі І.Біленький із загоном у
35 чоловік вирушив до Кобеляцького повіту, де в Буняківці у штабі Скирди відбулася нарада отаманів. Її учасники запропонували
І.Біленькому приєднатися до кобеляцьких повстанців, але він відмовився, мотивуючи тим, що в околицях Полтави легше дістати
зброю, повстанці там мають підтримку селян і «своїх людей» в органах радянської влади.
Незважаючи на поразку, повстанці І.Біленького не припиняли
боротьби. 6 серпня до Тростянця з лісу виїхало 9 чоловік (селяни
говорили, що то були «добродії», а не «товариші») із синьо-жовтим прапором, на якому був напис «Заплакала Україна – усміхнеться мати». Щоб показати селянам, хто вони є, невідомі бадьоро заспівали «Ще не вмерла Україна». Потім скликали сход, на
якому пояснили за що борються повстанці. Четверо юнаків зголосилися пристати до борців за волю України, їх повели до штабу
І.Біленького і видали по гвинтівці та по 10-15 набоїв.
Відігнані з околиць Полтави повстанці І.Біленького продовжували боротьбу у приворсклянських лісах. У ніч на 5 жовтня на станції Галещина вони розібрали залізничну колію, а коли потяг зупинився, із засідки відкрили вогонь з рушниць, в результаті чого 20
червоноармійців було вбито або поранено. Викликаний на підмогу з
Кременчука каральний загін прибув надто пізно: повстанці зникли
в лісі. 7 жовтня вони вкотре перервали залізничне сполучення між
станціями Ліщинівка та Руденківка і зупинили потяг, що рухався
в напрямку Полтави, відчепили паровоз з декількома вагонами і на
великій швидкості рушили до Малої Перещепини. Не доїжджаючи
станції, зупинилися і відкрили вогонь по караулу, що її охороняв.
Застигнута зненацька охорона опору не чинила. Повстанці захопили караульне приміщення з кулеметом, вбили начальника караулу, який спробував чинити опір, а 19 червоноармійців роззброїли,
забрали в них одяг та взуття і відпустили.
З настанням осені, коли повстанський рух почав затухати і частина його учасників вийшла з лісу, почалися масові арешти причетних до протибільшовицького Руху опору. 17 жовтня 1920 р.
колегія Полтавської губернської Чека розглядала справи 93 по161

встанців із загонів І.Біленького та вчителя з Решетилівки Оверченка. Згідно її протокольного рішення 15 чоловік було розстріляно, 6
відправили до штрафної роти, решту – на 1–2 роки до концтабору.
Частина повстанців, побоюючись розправи, добровільно з’явилася
до комітету по боротьбі з дезертирством (комдезертиру) і була відправлена на службу до Червоної армії, що теж було одним із видів
покарання. Проте боротьба тривала.
6 листопада начальник Полтавських піхотних курсів з дружиною, комісаром, завідуючим навчальною частиною та інспектором
курсів поїхали до Малої Перещепини, щоб перевірити курсантів,
які заготовляли в лісі дрова, а заодно і виловлювали дезертирів.
Наступного дня було більшовицьке свято і курсантам дали вихідний. Комісар залишився з ними готувати мітинг, а червоні командири пішли до голови волосного виконкому Гусака на вечерю.
Після щедрого застілля вирішили заночувати. Згідно рекомендації голови волвиконкому зупинилися у Марії Суткової і взяли для
охорони трьох курсантів.
Несподівано вночі з лісу на підводах і верхи приїхали близько
30 козаків І.Біленького. Вони обеззброїли вартового, зайшли до
хати і скомандували червоним командирам «Руки вгору!» Перелякані командири опору не чинили. В них забрали документи,
револьвери і гроші, а потім і одяг-шинелі, кітелі і штани, а в дружини начальника курсів – дорогу шубу, весільну обручку і чоботи. Повстанці шукали комісарів, але затримані видали себе за
вчителів, яких ніби-то під охороною послали до села. Повстанці
погано розуміли російську мову, до того ж були малограмотними,
бо читали по складах і не розібралися з документами. Крім того,
курсантів не встигли переодягнути у належні однострої, вони були
у обшарпаній формі червоноармійців і це врятувало їм життя. Через деякий час до хати зайшли ще п’ятеро повстанців. При світлі
гасової лампи вони побачили у інспектора Дементьєва червоні командирські штани і вишиту на рукаві червону зірку. Його прийняли за комісара, вивели на вулицю і розстріляли. Решту залишили
у спокої. Перечекавши деякий час, червоні командири забрали в
курсантів шинелі та взуття і пішли вночі до Полтави пішки. Вони
поспішали, весь час оглядалися, побоюючись погоні, і не вірили,
що так легко вдалося врятуватися.
Вранці наступного дня до Малої Перещепини прибула рота курсантів і навчальна команда 22-ої бригади ВНУС, але нікого з повстанців вони не виявили. У безсилій люті розстріляли сина Марії
Суткової, який тієї ночі не ночував вдома, а матір засудили до розстрілу умовно.
Згідно даних чекістів, протягом осени 1920 р. лише в околицях
Малої Перещепини повстанці вбили 15 червоних командирів, зупинили спеціальний агітаційний потяг, що їхав на врангелівський
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фронт, і розстріляли шість політпрацівників, а також роззброїли
караульну роту і забрали в червоноармійців близько 100 гвинтівок
з набоями, 100 гранат і один кулемет.
Крім міліції і регулярних частин Червоної армії радянська влада використовувала в боротьбі з повстанцями свою найбільш надійну опору -курсантів Полтавських піхотних курсів, але й вони
не могли справитися з масовим проявом народного спротиву. 20
грудня 1920 р. озброєні вилами, кілками та дробовиками селяни з
Михайлівки у кількості 150-200 чоловік на станції Руденківка напали на 44 курсантів, які силою забирали в селян хліб, і погнали їх
у напрямку Малої Перещепини. Розлючене командування червоних послало проти них роту курсантів. Селяни відступили до Жирківських хуторів і оборонялися більш як півтори години, а потім
відійшли до Михайлівни і укріпилися. На допомогу їм підійшло
підкріплення з сусідніх сіл і хуторів. Спроба вибити повстанців із
села успіху не мала і вони ні з чим повернулися до Полтави.
Оголошена в березні 1921 р. амністія учасникам національновизвольної боротьби і перехід до непу для багатьох стала приводом до припинення збройної протистояння. Піддався на амністію
і І.Біленький.
8 квітня разом зі своїм штабом він з’явився до голови Полтавської губернської Чека Рудакова і склав зброю. Чекісти намагалися змусити його «спокутувати провину» перед радянською владою
і включили до складу «ударної групи по боротьбі з бандитизмом».
Проте колишній отаман не хотів бути карателем і, прихопивши
видану зброю, знову пішов до лісу. Затримали його в 1923 р. після
нападу повстанців Є.Фастівця на малоперещепинський паровий
млин. Участь І.Біленького в нападі не була доведена і його відпустили. Він залишив Малу Перещепину і оселився спочатку в Рещетилівці, потім у Карлівці, де займався чинбарством і торгував рибою.
У кінці 20-х років нова економічна політика добігала кінця, наближався рік «великого перелому» – насильницької колективізації селянства. У цей час карально-репресивні органи CPCP почали
проводити превентивні арешти і виселку з України колишніх повстанців та всіх, хто становив потенційну загрозу більшовицькому
режиму. Згідно протокольного рішення Особливої наради при колегії ОДПУ від 25 травня 1928 p. І.Біленького було відправлено на
три роки до концтабору, а коли відбув термін ув’язнення, в 1931
р. вислали до Мордовії спочатку на три роки, а потім безстроково. Разом з ним поїхала дружина Марія з двома малолітніми дітьми – Петром та Наталкою (Нелею). У другій половині 30-х років
І.Біленький нелегально провідав своїх рідних у Малій Перещепині і поклонився могилам предків. Після цього зник безвісти в одному з таборів сталінського ГУЛАГу.
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Вовк Володимир Васильович
(1898 – 29 серпня 1921)

В.Вовк народився на хуторі Фролівка Василівської волості
Полтавського повіту в бідній селянській родині. Його батьки мали
4,7 десятини землі, хату, сарай і корову. Незважаючи на бідність,
вони змогли дати Володі середню освіту. Напередодні революції
1917 р. в період Центральної Ради та Української держави гетьмана П.Скоропадського він працював у конторі цукрового заводу
на станції Скороходово. У жодній з політичних партій не перебував, але був прибічником державної незалежності України. Під
час другої більшовицької окупації в 1919 р. В.Вовка призначили
помічником комісара 3-ої міліцейської дільниці з осідком у Василівці. Коли червоні під натиском Добровольчої армії Денікіна тікали з України, його залишили в тилу для організації партизанського руху. Із загоном у 60 чоловік брав участь у першому нападі
повстанців на Полтаву 4 жовтня 1919 р. Після третього приходу
Червоної армії в Україну В.Вовк 15 грудня став начальником 2-ої
дільниці повітової міліції і відразу ж вступив у конфлікт з радянською владою.
В ніч на 1-е січня 1920 р. голова Полтавського повітвиконкому
О.Бутенко і начальник повітової міліції Бережний разом із загоном
міліції, повертаючись з Василівки до Полтави, вдерлися до будинку, де мешкали робітники і службовці колишнього млина Трепке, і під виглядом обшуку вчинили п’яний погром. Увірвавшись
через вікна до помешкання, почали грабувати людей – забирали
одяг, годинники, жіночі прикраси та інші цінності. При цьому
Бережний бив мешканців револьвером, а О.Бутенко спокійно спостерігав: стояв, тримаючи руки в кишенях, і сміявся. На вимогу
робітників В.Вовк наказав міліції провести в цій справі об’єктивне
розслідування. Коли Бережний дізнався, що проти нього порушена кримінальна справа, послав до Василівни загін чекістів, який
мав заарештувати і за звинуваченням у «петлюрівщині» розстріляти В.Вовка.
Дізнавшись через вірних людей про розправу, яка готувалася
проти нього, В.Вовк 17 лютого 1920 р. перейшов на нелегальне становище. Заочно чекісти винесли йому смертний вирок і оголосили
поза законом. У приворсклянських лісах із «свідомих українців»
В.Вовк почав створювати партизанський загін. 3 цією метою він
поділив Василівську волость на декілька дільниць і призначив на
них відповідальних організаторів. Старшим на Коломацьких хуторах був Василь Мізін, у Ладиженому і Степному – Андрій Бажул, у Василівці з навколишніми хуторами – Іван Стефан.
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На кінець квітня у загоні В.Вовка вже було близько 100 озброєних і десятки неозброєних повстанців. Одночасно він встановив
зв’язок з підпільним Полтавським «Комітетом звільнення України», який очолював М.Гаврилко, отаманами Іваном Біленьким,
Якимом Телятником, Прокопом Тацієм, Карлом Максимовичем
(«Люлькою»), Федором Запорожцем та ін. За даними чекістів навколо Полтави зібралося більше двох тисяч повстанців, аде єдиного керівництва не існувало.
5 травня 1920 р., підібравши 12 надійних повстанців, В.Вовк
здійснив напад на Василівський волвиконком, знищив телефонний зв’язок з Полтавою, роззброїв міліцію і забрав у неї коней.
Його повстанці ліквідували органи радянської влади в Руновщанській і Василівській волостях, здійснили декілька нападів на станцію Божкове з метою перешкодити вивозити з України до Росії
хліб, цукор та інші продукти харчування, роззброювали міліцію
і червоноармійські застави. Згідно агентурних повідомлень, чекістів, В.Вовк разом із загоном 28 червня перебував у Яновщині
Василівської волості, 27 липня – на хуторі Свинківка, 7 серпня – в
Булановому лісі, протягом 12-13 серпня – у Полтаві, у кінці серпня – у селі Ступки, на хуторах Бурти і Паськи та в Микільській
волості. Селяни надавали йому всіляку підтримку.
Після чергового нападу повстанців на Василівський волвиконком чекісти у безсилій люті розстріляли 49-річного батька і 18-річного брата В.Вовка Василя. Червоні карателям вдалося вистежити
і 30 жовтня 1920 р. на хуторі Шатунівка Василівської волості заарештувати відважного отамана. 4 січня 1921 р. він спробував передати записку М.Гаврилку (її перехопили): «Михайле! Коли твоя
ласка, ти маєш козаків, то визволи мене. Лежу хворий у тюрмі.
Життя тут негарне. Іван (Штефан – В.Р.) теж хворий. Вартових
зовсім небагато».
Десять місяців перебував В.Вовк у камері смертників у Полтаві
та Харкові, очікуючи вирішення своєї долі. Розстріляли його в ніч
на 29 серпня 1921 р.
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Гресь Володимир Васильович
(«Гонта»)
(1893 – 1959)

Володир Гресь народився в сім’ї селянинабідняка, потомка славних запорожців, у містечку Чорнухи Лохвицького повіту. У 1908 р.
закінчив місцеву школу і працював у господарстві батька. З початком Першої світової війни
добровольцем вступив до російської армії, у
боях був двічі пораненим. У шпиталі міста Твері екстерном склав екзамен і одержав диплом народного вчителя,
а по закінченні шестимісячного навчання у Чугуївському військовому училищі одержав звання прапорщика (молодшого офіцера).
Лютнева революція 1917 р. застала В.Греся під Москвою, де він
відбував службу у 195-му запасному полку. Більшовицького перевороту не схвалив, з армії не дезертирував, а повернувшись в
Україну, продовжив службу у 18-му запасному піхотному полку
в Ромнах.
Після гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р. В.Гресь вступив до державної варти (поліції), але переконавшись в антинародній політиці П.Скоропадського, відмовився приймати присягу на
вірність йому, перейшов на нелегальне становище і декілька місяців жив у Полтаві. Восени 1918 р. на ґрунті поразок у світовій
війні у Німеччині та Австро-Угорщині почалися буржуазно-демократичні революції. Окупаційний режим в Україні послаб, а разом
з ним захиталася і влада гетьмана. Внаслідок народного повстання
до влади в Україні прийшла Директорія, яка проголосила відновлення Української Народної республіки. В.Гресь взяв участь у антигетьманському повстанні і вітав відновлення УНР. Він вступив
добровольцем до 32-го Сумського піхотного полку і разом з армією
УНР пройшов увесь хресний шлях боротьби за свободу і незалежність України, пізнавши і радість перемог і гіркоту поразок. Під
командою Головного отамана С.Петлюри боронив Україну від червоних і білих напасників. Після третього приходу Червоної армії
в Україну повернувся до рідних країв і працював учителем у Мехедівці.
Перебуваючи в самій гущі народ, В.Гресь був свідком насильницької «совєтизаціі» України, грубої русифікації і наруги над
будь-якими проявами українського національного життя. Все це
не могло не викликати в нього відрази до більшовицького режиму і намагання захистити людську і національну гідність українців. На початку 1920 р. він вступив до підпільної Української
соціалістичної організації, яка виникла в Чорнухах. Протягом
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короткого часу підпільники створили розгалуджену мережу своїх
осередків у багатьох селах Лохвицького повіту. Вони проводили
усну агітацію по селах і хуторах, розповсюджували листівки і прокламації, в яких закликали селян до боротьби проти комуністів за
незалежність України. Разом з тим, вони зверталися до місцевих
комуністів і так званих активістів радянської влади з проханням
не служити московсько-більшовицькому окупаційному режимові.
По відношенні до особливо ненависних провідників чужої влади
застосовували і методи фізичного впливу. «Але і таких комуністів,
– згадував пізніше брат Володимира Сергій Гресь, – ми не вбивали,
а прямо на сході селян, що підтверджували їх зло, давали по 5-10
шомполів, щоб не крали, не пили і не обижали селян».
Важко судити про партійну приналежність В.Греся. Безумовно одне, – він був щирим патріотом України і поділяв політичну
програму української партії боротьбистів, які були поборниками
незалежної, але радянської України – держави з національним обличчям і українською владою. Тому в офіційних документах правлячого режиму чорнухинська соціалістична організація називалася «петлюрівською».
Одночасно В.Гресь формував повстанський загін, більшість вояків якого становила молодь, яка не хотіла бути гарматним м’ясом
у розв’язаній комуністами громадянській війні. У травні 1920 р.
за старим запорізьким звичаєм він узяв собі псевдонім «Гонта»
(прізвище одного з ватажків гайдамацького повстання 1768 р.).
Повстанці називали себе козаками, В.Греся – отаманом, а загін –
куренем. Ідеологічну роботу в загоні здійснював С.Гресь.
Влітку 1920 р. повстанці «Гонти» перейшли до збройної боротьби з радянською владою. За рахунок сільської молоді його загін зріс до 250 чоловік. Повстанці дотримувалися партизанської
тактики ведення військових дій. Особливим об’єктом їх нападів
були підрозділи російських збройних формувань, які займалися
«викачкою» хліба з Лохвипьвого повіту. Діяли вони здебільшого
на теренах Чорнухинської, Вороньківської і Мокіївської волостей.
11 вересня повстанці «Гонти» роззброїли у містечку Городище охорону парового млина і забрали для потреб загону 200 пудів хліба,
який збиралися вивезти до Росії, 4 жовтня – роззброїли волосну
міліцію у Свиридівці, 20 жовтня розгромили приміщення Ярощівської сільської ради, знищили її документи та забрали телефонні
апарати, 22 жовтня протягом двох годин вели бій з караульною ротою лохвицького гарнізону. Рано вранці 2 листопада загін «Гонти»
напав на чорнухинську залогу, яка складалася з місцевої міліції і
батальйону внутрішніх частин Червоної армії. Бій тривав майже
три години, але повстанці успіху не домоглися, позаяк раптовість
нападу була втрачена. Під час бою вони втратили чотирьох убитих
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і одного пораненого, який потрапив у полон. Решту поранених повстанці забрали з собою. Втрати червоних становили 5 вбитих і 7
полонених, з яких шістьох розстріляли. 8 листопада загін «Гонти»
вчинив напад на Шрамківський цукровий завод у Пирятинському
повіті, де повстанці роззброїли охорону і забрали з собою 32 пуди
цукру, 25 пудів солі, 35 пудів нафти і керосину, 3 коней і друкарську машинку.
Постійні переслідування регулярними частинами Червоної армії і міліцейськими загонами підірвали віру повстанців у перемогу
над більшовиками. Невтішними були і вісті з фронтів: рештки армії УНР відійшли до Польщі і були інтерновані, а війська барона
Врангеля викинуті з Криму. До того ж, наближалася зима і ліс уже
не міг сховати повстанців. У загоні почалося дезертирство. Скориставшись приїздом до Лохвиці голови ВУЦВК Г.Петровського
В.Гресь звернувся до нього ,з проханням, амністувати повстанців
на умовах припинення ними збройної боротьби. Умови були прийняті. До 25 грудня 1920 р. з лісу вийшло 75 козаків загону «Ґонти» і 20 дезертирів. Більшість повстанців склали зброю тому, що
їх батьки або близькі родичі були взяті заручниками і їм загрожувала смерть. Незважаючи на оголошену амністію, братів Гресів
згідно рішення Полтавської губернської Чека було заарештовано.
Арешт був актом помсти комуністів, які не могли змиритися з їх
популярністю серед селянства Лохвиччини, адже вони були носіями ідеї Української державності. Безпідставність арешту була очевидною і братів Гресів випустили.
Доля отамана «Гонти» склалася трагічно. Після амністії він
працював учителем у Ковалях Хорольського району, а з 1927 р.
– у Радивонівці Остап’євського району, де в січні 1929 р. був заарештований за звинуваченням у «контрреволюційній агітації»
(відмовився агітувати селян вступати до колгоспу) і згідно постанови колегії ОДПУ УСРР ув’язнений у концтабір терміном на
10 років. Після звільнення на Полтавщину не повернувся, перебрався до міста Кропоткіна на Кубані, де ще зберігалися осередки українського національного життя. У 1942 р., коли Україна і
Кубань опинилися під німецькою окупацією, повернувся до Чорнух, але на співпрацю з окупантами не пішов і створив благодійну
організацію (комітет взаємодопомоги) «Відродження», членами
якого влітку 1943 р. перебувало жителів району. Фонд комітету
складався з грошових і натуральних надходжень від його членів та
небайдужих до чужого горя людей, – всього на суму 107 467 крб.
Матеріальна допомога надавалася лікарням, дітям-сиротам, інвалідам, людям похилого віку та всім, хто не мав засобів до існування. Після повернення радянської влади ця громадська організація
була ліквідована, а кошти «Відродження» забрали до державного
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бюджету. В.Гресь також брав участь у відбудові Української церкви та організації церковного хору.
Під час відступу німців у 1943 р. В.Гресь назавжди залишив
рідні краї і переховувався. Зрештою повернувся на Північний Кавказ, працював на освітній ниві та культосвітній роботі. Достовірних даних про його повоєнне місце проживання немає. Все своє
життя В.Гресь прожив одинаком, сім’єю так і не обзавівся. Помер
у 1959 р. (за іншими даними – в 1963 р.). Похований десь на Ставропіллі. Як писав Т.Шевченко у поемі «Гайдамаки»:
Нема Ґонти, нема йому
Хреста, ні могили.
Буйні вітри розмахали
Попіл гайдамаки,
І нікому помолитись,
Нікому заплакать.
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Келеберда
(?–1920 ).

Авторові цих рядків в різних джерелах вдалося виявити дуже
скупі дані про особисте життя отамана Келеберди. Більш відомі
факти його боротьби за волю України у придніпровських повітах Полтавської губернії в 1920 р. Також невідомо, чи Келеберда
справжнє прізвище отамана, чи повстанський псевдонім, який
він узяв за давньою запорізькою традицією. Наприклад, прізвище
отамана «Галайди», який одночасно з Келебердою діяв на півдні
Полтавщини, було Ярмоленко. ,
Достеменно відомо, що отаман Келеберда був малограмотним
селянином-бідняком із села Вереміївки Золотоніського, повіту.
У роки Першої світової війни він воював на Південно-Західному
фронті у складі російської армії, де перейнявся популістськими
ідеями більшовизму про світову комуністичну революцію і побудову безкласового та соціально однорідного суспільства будуть
заможними і щасливими. Під час другого приходу Червоної армії
з Росії, в 1919 р. декілька місяців обіймав посаду Золотоніського
військового коменданта. Будучи за переконанням прибічником
радянської влади, він у той же час, залишався щирим українським
патріотом і виступав проти однопартійної комуністичної диктатури в Україні. Його політичні переконання відповідали ідейним засадам української партії боротьбистів, але чи був рін організаційно зв’язаний з нею, невідомо.
На шлях боротьби з більшовицьким режимом Келеберда став
навесні 1920 р., коли комуністи «само розпустили» партію боротьбистів, його загін діяв у придніпровських повітах Полтавщини,
головним чином у Худоліївській, Горошинській, Рокитянській і
Оболонянській волостях Хорольського повіту. Складався він здебільшого з юнаків, які не бажали служити в Червоній армії, а тому
вважалися дезертирами. До отамана Келеберди також вливалися
дрібні селянські загони під час його рейдів селами Полтавщини.
Повстанці ліквідовували органи радянської влади на місцям, боронили селян від грабежів російських продовольчих загонів і сваволі Чека.
У результаті проведених облав у Степанівці та сусідніх селах
Хорольського повіту на залізничній станції Хорол зібралося декілька десятків насильно мобілізованих рекрутів, яким загрожувала відправка до Росії.
Коли, ослабла охорона, вони вирішили тікати додому, але там
їх чекала нова мобілізація. Тому поховалася по болотах та по полях у житах. Юнаки хотіли пересидіти, доки в Україну не повер170

неться українська влада. Велика надія була на Головного отамана
армії УНР Симона Петлюру, Коли почули про отамана Келеберду,
вирішили вступити до його загону. Не останню роль у їх виборі
відіграла і українська державницька агітація, яку проводили серед селян вчителі Іван Лишка, та Іван Голодний. До хорольських
юнаків пристали і молоді хлопці допризивного віку з Погребища,
яких червоні насильно відправили служити до Кременчука. Рятуючись, від голоду, вони втекли з казарми і по дорозі також вступили до загону, Келеберди. Як зазначалося у звіті Хорольського
повітвиконкому за липень 1920 р., до повстанських загонів входили і заможні селяни і біднота, і дезертири з Червоної армії, які не
бажали ,служити більшовикам,. Зважаючи на величезний розмах
повстанського руху, повітова радянська влада втратила, зв’язок з
її волостями, тобто більшовицький режим у них був ліквідований.
Короткі біографічні дані про окремих козаків із загону Келеберди збереглася у слідчих справах відомчого архіву Управління
СБУ в Полтавській області. Михайло Супряга народився 1894 р. в
селі Горошиному Хорольського повіту у бідній селянській родині,,
його батьки мали лише 0,5 десятини орної землі. В роки Першої
світової війни до 1917 р. перебував на фронті. Як колишнього унтер-офіцера Келеберда призначив його сотником у своєму загоні,
а коли з повстанців сформували кінну сотню під командою Наливайка, (пізніше відомого, отамана) перейшов у кавалерію. Брав
участь у боях з червоними під Жовнином, Лукім’ям і Буримкою.
Василь Мироненко був уродженцем хутора Миронівка Горошинської волості. 19-річним юнаком, спокусившись комуністичними ідеями, вступив ло Червоної армії, але під час наступу Денікіна повернувся разом з нею до Росії, тому вважався дезертиром.
У серпні І920 р. до Горошиного прибули більшовицькі комісари
Гаркавий та Палій і з допомогою міліції почали вибивати з селян
хліб для «голодуючої півночі». На відвертий грабіж українських
хліборобів селяни скаржилися представникам радянської влади
в Хоролі, але, їх скарги залишалися без наслідків. Грабежі, які
супроводжувалися розоренням селянських обійсть, продовжувалися. Тому, з приходом до містечка Келеберди на його заклик до
боротьби з більшовиками селяни відгукнулися охоче і десятки їх
вступили до загону отамана.
Як свідчив пізніше, на допиті в Чека В.Мироненко, влітку 1920
р. на озброєнні в загоні Келеберди було два кулемети, 35 гвинтівок
43 обрізи, тому більшість повстанців були безоружними. Пізніше
за рахунок захопленої в боях з червоними становище з озброєнням
дещо поліпшилося. Загін уже мав, п’ять кулеметі і начальником
кулеметної команди Келеберда призначив Івана |Шаповала.
На селянських сходах, В.Мироненко агітував селян вступати
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до загону Келеберди, щоб боротися проти комуністів і комісарів.
Під Жовнином і Буримкою він брав участь у боях з червоними, а
27 серпня під Лукім’ям був важко поранений. Декілька днів ще
перебував у загоні, але рана не загоювалася і його відвезли до батьків. Щоб врятувати синові життя, батько умовив його здатися 1-му
кавалерійському полкові Окремої кавалерійської бригади, червоних, яка проводила каральні операції проти повстанців, а заодно
і вибивала з селян хліб. 25 жовтня В.Мироненка відправди до хорольської лікарні, а коли підлікувався, 24 листопада заарештували і передали до «особого отдела», де пісдя допиту розстріляли.
23-річного Василя Маляренка до царської армії мобілізували у
травні 1916 р., служив рядовий у піхотному полку, Після повалення самодержавства в Росії повернувся додому і допомагав батькам
по господарству. У 1919 р. був насильно мобілізований до Червоної армії. Під час її втечі з України під натиском білогвардійців
разом з нею до Ро.сії не пішов і знову, повернувся додому. У 1920
р. В.Маляренка вдруге мобілізували до червоного війська. Службу відбував у 2-му запасному батальйоні у Кременчуці, голодував
і від недоїдання захворів, а коли підлікувався до казарми вже не
повернувся, тому вважався дезертиром. До загону отамана Келеберди вступив у серпні 1920 р.
Подібною була доля і уродженця хутора |Шостаки Горошинської волості Івана Максименка. У липні 1920 р. його мобілізували до Червоної армії і відправили служити до Кременчука. Побоюючись бунту, новобранцям навіть не видали гвинтівок. У казармі
І.Максименко пробув лише два тижні і втік, тому що голодував і
терпів знущання командирів. Разом з іншими дезертирами ховався по болотах, а у вересні добровільно вступив до загону Келеберди, повстанці якого, (за словами І .Максименка) ставили за мету
«придушити комуну та вигнати з України жидів і кацапів».
Після поразки армії УНР на Лівобережній Україні в 1919 р. молоді старшини Іван Яценко і Савва Бородай за Дніпро не пішли,
а повернулися до рідних країв – у Маріївку Хорольської волості.
Зімкнувшись з радянською дійсністю, побачили всю його ворожу для України сутність і у червні 1920 р. вирішили організувати .повстанський загін. До них відразу ж приєдналися дезертири
з Червоної армії (на Полтавщині їх налічувалося більше 16 тисяч
) та десятки односельців. Зібралися вони недалеко від свого села
у захищеному болотами урочищі «Орлове» і стали думати за що
і проти кого, воювати. Після нетривалої дискусії одностайно вирішили боротися проти комуністів «за свою рідну Україну» і теж
приєдналися до загону Келеберди.
У ніч нf 15 червця один із підрозділів загону Келеберди чисельністю 20-22 козаків, розраховуючи на підтримку місцевих селян,
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напав на червоноармійців 8-го, трудового полку, який прибув до
Оболоні для боротьби з повстанцями і «викачування» хліба з селян.
Проте повстанців було надто мало проти 65 трудармійців, які розмістилися у цегляному приміщенні школи. До того ж, повстанців
передчасно виявив вартовий. Сутичка закінчилась, стріляниною,
від якої ніхто не постраждав. Вранці трудармійці заарештували
декількох міліціонерів, які на їх думку, сприяли повстанцям. Після цього військовий комендант Оболонянської волості колишній
офіцер російської армії Микола Динька та начальник волосної міліції Матвієнко разом з частиною своїх підлеглих поповнили загін
отамана Келеберди, штаб розташовувався у Горошиному. Туди ж
підійшли і інші дрібні селянські загони. Невдовзі у містечку зібралося близько 1500 повстанців, але більшість із них не мала вогнепальної зброї, а ті, хто її мав, не мали набоїв. Тому боєздатних виявилося лише 325 чоловік.
З числа вояків свого загону, які називали себе козаками, Калеберда створив повстанський комітет (штаб) до складу якого увійшли Микола Динька, (пізніше відомий отаман), Федір Даценко,
Анатолій Наливайко (він же – Чорний Сокіл) та Іван Шаповал.
Отаман встановив зв’язок з повстанцями Холодного Яру.
Звідти Ф.Даценко декілька разів привозив агітаційну літературу протибільшовицького змісту. Для погодження спільних дій
проти червоних за дорученням отамана переговори з Андрієм Левченком проводили М.Динька та І.Шаповал.
У придніпровських, повітах Полтавщини повсюдно були розігнані створені комуністами комітети незаможних селян, виконкоми сільських і волосних рад та районні військові комендатури.
У Прохорівській і Піщанській волостях взамін ліквідованим органам більшовицької диктатури селяни створили «ради самостійників» (так їх називали чекісти). По селах відбувалися мітинги
і розповсюджувалися листівки із закликом до повстання проти
комуністів. Враховуючи розмах повстання, у вересні 1920 р. у Золотоноші був оголощений стан облоги. Повітова радянська влада
панічно повідомляла до Полтави, що сил, для боротьби з повстанцями вона не має і просила .надіслати на допомогу не менше 500
червоноармійців.
Повстанці жорстоко розправлялися з тими відступниками, які
пішли на службу до більшовицького, режиму. Так, козаки отаману Михайла Супряги, ті які перебували під командою Кедеберди, у
серпні 1920 р. заарештували в Горошиному відомого «активіста»,
радянської влади Митрофана Пустовойта, привели його вночі до
Сули, розстріляли і тіло кинули у річку.
Під час одного з рейдів по Полтавщині Повстанської армії
Н.Махна «батько» хотів долучити до своїх загонів і козаків отама173

на, Келеберди, але вони не погодилися: надто різними в них були
цілі і методи боротьби з червоними. Проблему з набоями повстанці
частково вирішили, коли зв’язалися з червоноармійцем; черкаського, гарнізону, на прізвище Ворона (можливо – це, псевдо). Набої, з арсеналу Червоної армії він передавав у мішках із сіллю.
У серпні 1920 р. Келеберда, ,з частиною .свого загону, вирушив
до Золотоніського, повіту на з’єднання з отаманом Чорним (Гаврилом Куредою), але під Жовнином зазнав поразки від регулярних частин Червоної армії, які рухалися на. польський фронт. У
цьому бою Келеберда загинув, а його загін розпався. Частина повстанців у Іркліївсій і Буримській волостях пристала до отамана
Нагірного (Івана Савченка), який у вересні перейшов у підпорядкування повстанського комітету Холодного Яру. Решта розсіялася по, болотах, та дніпровських плавнях. Командир кінної сотні з
частиною козаків приєднався до отамана А.Левченка, під час його
рейду на Правобережну Україну. Найбільш боєздатну частину загону очолив М.Динька. Чекісти називали його «Петлюрівським
офіцером». Із Золотоніського повіту він повів повстанців на штурм
Оржиці. Йому назустріч виступив, загін червоних, у .кількості
100 піхотинців і 25 кавалеристів з трьома кулеметами, але після
короткого бою червоні відступили, зазнавши значних втрат. Радісно зустрічений селянами М.Динька вступив до Оржиці, і вирушив
на Лубни, явно переоцінивши свої сили. По дорозі його загін доповнювався селянами, більшість з яких, мала лише холодну зброю.
Для відсічі повстанцям комуністи мобілізували всі наявні сили
лубенської залоги. Каральну операцію очолили голова повітвиконкому Буценко і повітовий військовий комендант Бєляєв. Вирішальний бій відбувся за три кілометри від Лукім’я, яке повстанці встигли захопили, але не встигли укріпитися, не витримавши
вогню червоних, селяни кинулися тікати. Даремно М.Динька намагався вгамувати паніку і стримати їх. Під час ближнього бою 20
повстанців загинуло і більше 40 було поранено. Загинув і отаман
М.Динька.
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Кикоть Іван
(1894–1923)

І. Кикоть народився в селі Миколаївці Манжеліївської волості Кременчуцького повіту в
сім’ї, яку комуністи вважали вище середнього достатку. Його дитинство і юність, пройшли
у рідному селі. У 19 років одружився із своєю
ровесницею Орисею, яка народила йому двох
синів. На початку першої світової війни був
мобілізований до царської армії. За «веру царя
и Отечество» воював хоробро і, не маючи навіть середньої освіти,
одержав військове звання «прапорщик». Згідно свідчення сучасників, Іван був високого зросту, статним, чорнявим, зі смуглявим
обличчям. Після Лютневої революції в Росії вступив до Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР), обраний членом
спочатку полкового, а згодом і дивізійного солдатських комітетів.
Утворення Центральної ради і проголошення державної незалежності України сприйняв із захопленням, але був категоричним
противником гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р. і приходу в Україну австро-німецьких військ. З невеликим загоном солдат з українізованих частин російської армії повернувся з фронту
додому, і став на шлях боротьби з німцями та гетьманцями, але
сили були нерівними. Каральний загін оточив село і поставив ультиматум: або селяни видадуть І.Кикотя, або село буде спалене.
Шоб врятувати село від розправи, Іван, добровільно здався. Його
прилюдно побили нагайками і мали стратити посеред села на очах
сільського сходу, але він вирвався з рук карателів і зник.
Після розколу УПСР І.Кикоть, перейшов до її лівого крила
– партії боротьбистів, яка виступала за радянську владу, але незалежну Україну і в союзі з більшовиками вела, боротьбу проти
Гетьманщини. Під час Директорії УНР служив у волосній міліції, можливо за завданням підпільного комітету боротьбистів.. За
радянської, влади в 1919 р. був членом волосного ревкому, політичним комісаром, в одному з полків Червоної армії і делегатом
Полтавського губернського з’їзду рад. З приходом в Україну білогвардійських військ Денікіна І.Кикоть очолив партизанський
загін, що діяв на півдні Полтавщини, головним чином у Кременчуцькому повіті. Тоді ж познайомився і близько зійшовся із своїм однопартійцем, Григорієм Скирдою. Після третього приходу в
Україну російської Червоної армії Г.Скирду призначили військовим комендантом Кременчуцького повіту, а І.Кикотя начальником повітові (за іншими даними – волосної) міліції.
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Запровадження продовольчої розкладки, сваволя Чека і намагання комуністів усунути від влади своїх спільників боротьбисті в
переконали І.Кикотя і Г.Скирду в тому, що більшовицький режим
є таким же ворожим для України, як і денікінський. Політичні
настрої селянства Полтавщини, знайшли відображення в резолюції, яка, була прийнята на тритисячному зібранні жителів Манжелівської волості, 11 січня 1920 р. і: «Життя показало, що виною
пролиття братерської крові робочого, і селянина, та знищення народного добра є партійні суперечки, які виникли під час пропагування більшовиками своєї лінії, ігнорування ними позицій інших
партій, розпалювання недовіри і ворожнечі».
Після того, як у березні 1920 р. комуністи «само ліквідували»
українську партію боротьбистів, Г.Скирда пішов у повстанці і під
ім.’ям «Жовтоблакитний» вів боротьбу за волю України.
У травні 1920 р., за даними чекістів, під його командуванням
повстанське з’єднання у складі чотирьох полків. У червні штаб
отамана знаходився в Буняківці.
І. Кикоть поки-що вагався, але підтримував зв’язки з «Жовтоблакитним», за що був заарештований «Особым отделом» червоної девізії. Після чотирьох днів утримання у в’язниці його відпустили, але встановили таємний нагляд. Щоб викрити І.Кикотя
у зв’язках з повстанцями, чекісти вдалися до провокації: під виглядом зв’язкового від Г.Скирди підіслав свого «сексота». Підозри
його зв’язків з повстанцями підтвердилися і для арешту І.Кикотя
послали загін чекістів, але попереджений своїми товаришами, він
зник і пристав до загону. 17 червня вони відбили у червоноармійців гурт худоби, який ті конфіскували у селян Манжелівської волості і гнали до Кременчука Наступного, дня повстанці захопили
Ліски, де забрали зібраний за продрозкладкою хліб і повернули
його селянам.
У кінці червня повстанці, Г.Скирди – І.Кикотя розігнали радянську владу в Остап’є і Сухорабівці, у Бреусівці порубала шаблями загін червоноармійців, які спробували чинити опір, у Горбівці вбили комісара Бутина і волосного военкома Брацлавського,
а потім ліквідували радянську владу у Мозоліївській, Святилівській і Градизькій волостях.
З невідомих причин І.Кикоть розійшовся з Г.Скирдою і очолив
власний загін. В середині літа 1920 р. він боровся з більшовицьким
режимом у придніпровських волостях Кременчуцького і Хорольського повітів. За різними даними під його командою перебувало
від однієї до двох тисячі повстанців, головним чином українських
юнаків, які уникали насильницької мобілізації до червоної армії
або дезертирували з неї. Мобілізованих у Гадяцькому повіті Кіндрата Швидкого, Андрія Горбатка і Марка Стасовського відправи176

ли до Кременчука. Їм не видами навіть солдатських одностроїв і
військову службу вони відбували у селянських свитах. У казармі
новобранці голодували і змушені були випрошувати їсти у місцевий жителів. Все це змусило юнаків залишити казарму і тікати
додому. По дорозі їх зустріли повстанці І.Кикотя, нагодували, видали по гвинтівці, вони залишилися в загоні.
І. Кикоть користувався великим авторитетом серед полтавського селянства, яке допомагало його повстанцям харчами, зброєю,
поставляло розвідувальні дані і поповнювало їх ряди добровольцями.
У липні 1920 року Андрій Левченко об’єднав під своєю командою повстанські загони, що діяли на півдні Полтавщини, створивши з них з’єднання чисельністю близько чотирьох тисяч чоловік.
Начальником свого штабу він призначив І.Кикотя. Г.Скирда не
пристав до загону Г.Скирди. Він боровся з червоними окупантами
осібно і загинув у серпні 1920 р.
У вересні А. Левченко одержав наказ Головного отамана
С.Петлюри здійснити рейд до Холодного Яру, а відти йти на допомогу армії УНРЛ, яка притиснута до західного кордону, вела керівну боротьбу з червонили військами.
С У ніч на 21 жовтня з’еднання А.Левченка захопило на залізничній станції Семенівка великі склади, і зсипний пункт, куди
червоні звозили награбований у селян хліб. Збіжжя і частину майна, повстанці роздали селянам. Наступної ночі, загін І. Кикотя,
що входив до з’єднання, після невдалої спроби захопити станцію
Глобине відійшов до Іванівни Хоролського повіту, а потім до. Святилівки, де повстанці за даними радянської розвідки пограбували
«радянських працівників» і пішли до Чубарівського лісу у Золотоніському повіті, на з’еднання з отаманом «Чорним» (Г.Куредою ).
1-го листопада 1920 р. з’єднання А.Левченка підійшло до Золотоноші, але штурмувати місто отаман не наважився, зважаючи
на переважаючі сили червоних. Під тиском регулярних частин
Червоної армії повстанці відійшли до Великого Хутора у Переяславському повіті. При переході через Дніпро серед повстанців
почались .розбіжності. Одні прагнули виконати наказ Головного
отамана форсувати Дніпро і йти незнаними краями на захід, інші
– продовжити боротьбу з червоними окупантами на теренах Полтавщини, де все було таким близьким і знайомим. Вибір був добровільний. А.Левченко із загоном у 200–250 кавалеристів вирушив
на захід (начальником, штабу він призначив Панаса Бутенка), а
І.Кикоть із своїм загоном та частиною кобеляцьких повстанців залишився на Полтавщині. Після поразки від червоних під Смілою
на Київщині А.Левченко також повернувся на Полтавщину і в Лубенському повіті об’єднався із загоном І.Кикотя. Повстанці були
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обтяжені обозом з провіантом і пораненими. Не вистачало зброї і
коней. Щоб їх роздобути І.Кикоть послав своїх людей із Хорішок
у Манжелію, але там вони зіткнулися з каральним загоном Червоної армії і зазнали поразки. У полон потрапило, 25 озброєних і
троє неозброєних повстанців. Рятуючись від переслідування, загін І.Кикотя перейшов на правий берег Дніпра і в Черкаському
повіті встановив зв’язок із повстанцями Холодного Яру, але уже
в грудні 1920 р. за несприятливих зимових умов, скориставшись
оголошеною радянською амністією, з групою своїх козаків клав
зброю. Радянська влада наче й пробачила йому участь у боротьбі
з більшовицьким режимом, але не пробачили місцеві комуністи з
якими він вів нещадну боротьбу. Взимку 1923 р. під приводом виклику у волость по дорозі на Манжелію вони підступно вбили знаменитого батька-отамана. Тисячі людей протягом декількох днів
прощалися з тілом І.Кикотя. Ймовірним організатором убивства
називають місцевого комуніста Миколу Найду – в майбутньому генерал-майора радянської армії і доктора історичних наук. Останні
роки свого життя він мешкав у Москві.
Сім’я І.Кикотя, яка жила з тавром «бандитської», рятуючись
від «розкуркулення» і колективізації, у 1930 р. виїхала до Криму.
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Коваль Олександр Іванович
(1897 – ?)

О.Коваль народився в Петрівці (з 1935 р. –
Петрівка-Роменська) Гадяцького повіту в багатодітній селянській родині. Його батько мав 7
десятин землі і 13 душ сім’ї, в тому числі 9 дітей. Щоб прогодувати чисельну родину, ходив
по наймах.
До земської школи Сашко почав ходити з 9
років, одночасно допомагав батькам по господарству, пас громадську худобу і свиней. У 14 років вступив до
Полтавської школи садівництва і городництва, жив на стипендію
від Гадяцького земства. Закінчити навчання не довелося – 1914
р. був призваний до царського війська. Служив у запасному полку в Самарській губернії, на російсько-німецький фронт потрапив
лише в березні 1917 р. Воював в ударному батальйоні на Південно3ахідному фронті. Після більшовицького перевороту повернувся
додому і служив у створеній Центральною Радою народній міліції,
поділяв ліві погляди, але до жодної партії не пристав, вважав себе
поза політикою.
Під час першої більшовицької агресії проти України на початку 1918 р. О.Коваль вступив до петрівського загону самооборони
(«вільного козацтва») і був обраний помічником командира.. Частина жителів Гадяча і повіту, повіривши улесливим обіцянкам
більшовиків про мир, хліб і землю, стала на бік чужої влади. Петрівський загін «вільного козацтва» також перейшов до червоних
і прибув до Гадяча, де більшовики вже збиралися тікати до Росії.
Разом з ними О.Коваль прибув до Полтави і, залишивши свій загін, який почав швидко «танути», поїхав до Харкова, зупинився
у свого брата Трохима, який працював сторожем у школі. Потрібно було за щось жити і О.Коваль, спокусившись на добру платню,
записався добровольцем до Першого пролетарського полку. Під
Люботином полк зазнав поразки від німецьких військ і розбігся, а
Сашко повернувся до батьківської оселі.
Щоб здобути повноцінну середню освіту, О.Коваль під час Гетьманщини вступив до 7-го класу полтавської юнацької гімназії, яку
закінчив наступного року, коли Полтавщину вдруге окупували
червоні pociйські війська, i відразу ж вступив на короткотермінові
курси з позашкільної освіти при Полтавському губернському земстві. Закінчивши їх, одержав направлення на роботу в Андріївській
волості Гадяцького повіту, де О.Коваля i застав прихід денікінців.
Великодержавна політика денікінців викликала гнів i обурення
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українців. Полтавщина палала в полум’ї селянських повстань.
Один iз загонів чисельністю білыпе 100 чоловік очолив О.Коваль і у
період наступу Червоноі армії приєднався до більшовиків.
Відразу після звільнення Гадяча від денікінців О.Коваль вступив до української партії боротьбистів, яка виступала за радянську
форму влади, але незалежну Україну, i був обраний до складу її повітового комітету. Відтоді він став українським патріотом-націоналістом. Разом iз своїм загоном 11 грудня 1919 р. О.Коваль влився до караульної сотні при гадяцькому військовому коміcapiaтi i
був призначений її командиром.
Ще у часи боротьби з гетьманом П.Скоропадським склався союз
російських більшовиків з українською партією боротьбистів, але
після приходу Червоної армії в Україну комуністи почали утверджувати свою однопартійну диктатуру, намагаючись усунути
від влади своїх політичних спільників, за якими йшла більшість
селянства. Щоб вирішити питання про владу в Гадяцькому повіті боротьбисти запропонували скликати селянську позапартійну
конференцію, але Полтавський губернський ревком заборонив її
проводити тому, що її делегати комуністів не підтримають. Тому
вирішити питання про владу могло лише збройне повстання. Для
його підготовки боротьбисти створили повстанський комітет i воєнно-революційний штаб у складі Олександра Коваля (голова),
Федора Буховецького i Олексія Дмитренка.
Повстання було стихійним, слабо підготовленим i вже на другий
день його придушили латиші, які прийшли iз Зінькова. Розправою керував член Полтавського губревкому Юрій Коцюбинський
– син відомого українського письменника. Більшість учасників
протибільшовицького виступу уникнула розправи i пішла до лісу.
О.Коваль повернувся до батьків у Петрівку i перейшов на нелегальне становище, але контролю над політичною ситуацією в повіті не втрачав.
Щоб звільнити заарештованих боротьбистів від розправи селяни на своїх сходах почали створювати поветанські загони. Їх отамани запропонували О.Ковалю очолити наступ загонів на Гадяч.
Реально оцінивши сшввідношення сил, він умовив їх тимчасово
утриматися від штурму міста, одночасно почав вести переговори
з місцевою владою про амністію учасників повстання. Повітовий
військовий коміcap Кузьменко обіцяв не переслідували їх, але
О.Коваль через вірних людей дізнався, що в разі повернення до Гадяча його заарештують i скоріше за все розстріляють. І дійсно для
його арешту послали загін міліції, але О.Коваль, уже пішов до лісу
i почав готувати нове повстання.
Через декілька днів О.Коваль зібрав невеликий загін чисельністю 20 козаків i поблизу Липової Долини роззброїв 35 червоноар180

мійців. Опору вони не чинили, тому втрат не було. В якості трофеїв повстанцям дісталися гвинтівки, набої i один кулемет. Щоб
дістати побільше зброї, вони напали на Венеславівку. Гарнізон з
20 червоноармійців здався без бою i його роззброїли.
До весни було ще далеко i вести боротьбу за несприятливих зимових умов О.Коваль не збирався. Тому рада загону, який зpic до
сотні повстанців, вирішила до весни розпустити козаків із зброєю
по домівках. Ядро загону у складі Ф.Буховецького, О.Дмитренка,
П.Свиридченка,. А.Вертелецького, І.Крупського та І.Бутка збереглося.
У травні 1920 р. до О.Коваля, який тимчасово перебував у Петрівці, з’явилися колишні студенти i вояки армії УНР Василь
Якименко і уродженець Лохвицького повіту Самійло Кривобок.
Останій представився старшиною армії УНР («петлюрівським офіцером»), який за завданням Головного отамана повернувся з Правобережної! України для організації протибільшовицького повстання на Полтавщині. Посланці С.Петлюри повідомили О.Коваля,
що мають намір створити повстанський комітет Гадяцького повіту
i запропонували долучитися до нього. Пізніше О.Коваль писав, що
повстанський комітет був створений на «петлюрівській платформі», але повстання готували колишні боротьбисти (у квітні 1920 р.
партія боротьбистів саморозпустилася).
На пропозицію вчителя Дмитра Буряка комітет вирішив напасти на Гадяч, роззброїти червоноармійців, які стояли там залогою, і
ліквідувати радянську владу в місті. У кінці травня повстанці вночі почали збиратися в урочищі Вовча, але не всі отамани з’явилися
до місця збору. Сил було замало, проте від нападу не відмовилися,
– сподівалися на допомогу протибільшовицького підпілля в Гадячі. Повстанці почали непомітно невеликими групами пробиратися до центру міста, але хтось із нападників випадково вистрелив.
Червоні сполошилися і відкрили безладну стрілянину. Раптовість
нападу була втрачена і повстанці відійшли. О.Коваль із своїми козаками пішов на хутір Стешевщину, а звідти до веприцьких лісів.
У цей час повстання під проводом Л.Христового набирало
силу і для встановлення контакту з ним до Лютеньки вирушили
О.Коваль, С.Кривобок, В.Якименко і Д.Ковтун. О.Коваль вже
знав декого з оточення отамана, зокрема Олексія Христового –
його двоюрідного брата та Івана Чайку – очільника лютеньської
народної міліції. С.Кривобок намагався переконати Л.Христового
в ім’я збереження незалежності України об’єднати всі загони Гадяцького повіту навколо повстанського комітету і створити єдине командування. Проте Л.Христовий не пристав на пропозицію
С.Кривобока, а його штаб підтримав свого отамана. О.Коваль і
С.Кривобок деякий час ще залишалися при штабі Л.Христового і
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навіть брали участь з дорадчим голосом у його засіданнях та в ліквідації радянської влади в селах Зіньківського повіту.
Днів через десять до Лютеньки прибули Ф.Буховецький,
І.Крупський і Ярош. Вони запропонували О.Ковалю повернутися до веприцьких лісів і прийняти командування повстанськими
загонами, що діяли у північно-східній частині Гадяцького повіту. О.Коваль згодився, а С.Кривобок тимчасово залишився при
штабі Л.Христового, не полишаючи надії схилити отамана до
об’єднання. Прибувши до веприцьких лісів, О.Коваль відразу ж
створив штаб повстанських загонів у складі Ф.Бvxoвeцькoгo – начальника штабу, І.Крупського – командира кавалерійського загону і Яроша – командира піхоти. Під командою О.Коваля в цей чає
перебувало близько 300 повстанців. Він погодився на пропозицію
Л.Христового об’єднати всі загони Гадяцького повіту під його командою. У штабі лютеньського отамана вони виробили спільний
план штурму Гадяча, який успішно здійснили 7 серпня. Веприцькі загони вели наступ на залізничну станцію з півночі. Керівники повстанців збиралися провести у звільненому Гадячі масовий
мітинг і селянський з’їзд, але тисячі селян, які пристали до повстання, кинулися грабувати державні комори на станції і магазини. Л.Христовий і О.Коваль виявилися безсилими зупинити
селянську стихію. З награбованим майном, яке селяни вважали
військовим трофеєм, вони підводами спішили додому, тому на вулицях зчинилася страшенна тиснява. В такій ситуації керівникам
повстання не залишалося нічого іншого як віддати наказ залишити місто.
О.Коваль відвів свої загони до веприцьких лісів. У середині
серпня до нього приєдналися повстанські отамани з Лубенщині
Федір Іщенко і «Галайда» (Ярмоленко). Розвінчуючи брехливі
твердження комуністів про переслідування якихось корисливих
інтересів, у листі до Гадяцького повітвиконкому О.Коваль писав:
«Борюся за самостійну Українську Народну республіку не з особистих інтересів, а з глибокого переконання в необхідності самостійного життя для українського народу».
9 серпня до Зінькова несподівано увірвалася Повстанська армія Н.Махна, який запропонував місцевим отаманам приєднатися до нього. О.Коваль на пропозицію «батька» не пристав, позаяк
це б суперечило його ідейним переконанням, але через декілька
днів змінив свою точку зору і разом із загоном влився до 3-го піхотного полку армії Махна і був призначений командиром батальйону. Ф.Буховецький став заступником командира цього полку.
О.Коваль взяв участь у трьох успішних боях з червоними, але під
час четвертого на Катеринославшині його батальйон не зміг захопити ворожі кулемети, які відкрили фланговий вогонь по кавале182

рії махновців. В цьому бою Махно одержав чергове поранення, був
дуже розлючений і погрожував розправою. Тому О.Коваль залишив Повстанську армію «батька» і з частиною свого загону повернувся до веприцьких лісів.
З наближенням осінніх холодів «Галайда» і Ф.Ішенко запропонували О.Ковалю перейти на зиму до Холодного Яру і він погодився, посадив повстанців на коней або на вози і розділив на
підрозділи. По дорозі на Лубеншину неподалік станції Юсківка
партизанське з’єднання зазнало відчутної поразки і рух на Правобережну Україну довелося припинити. Щоб відірватися від переслідування червоних, О.Коваль розділив свій загін. І.Крупський з
30 повстанцями пішов до ціпківського лісу, «Галайда» і Ф.Іщенко
залишилися на Лубенщині, а отаман з С.Кривобоком повернулися
до веприцьких лісів. По дорозі на станції Венеславівка вони спалили залізничний міст і вбили двох «радянських службовців», у
Краснознаменці розгромили приміщення сільвиконкому і вбили
двох міліціянтів, під Середняками витримали бій з російським
продзагоном та чекістами.
На зиму О.Коваль розпустив свій загін. У грудні 1920 р. у нього залишилося не більше 10 козаків, які побоюючись за своє життя, залишилися зимувати в лісі. Сам отаман перебував то в загоні
І.Крупського під Ціпками, то нелегально у Петрівці. Тут у нього
з’явилося незбориме бажання побачити С.Петлюру, під прапором
якого вів боротьбу за волю України, дізнатися про плани української еміграції і одержати нові інструкції. Маючи фальшиві документи, він перетнув радянсько-польський кордон, дістався Львова
і зустрівся з генерал-хорунжим Михайлом Кратом – уродженцем
Красної Луки, який направив його до штабу Ю.Тютюнника у
Тарнові. О.Коваль хотів особисто поговорити з С.Петлюрою, але
Головний отаман хворів і нікого не приймав. Від Ю.Тютюнника
О.Коваль одержав наказ повертатися на підрадянську Україну,
передчасно проти червоних не виступати, зберігати кадри повстанців і чекати наказу про загальне повстання.
З Польщі О.Коваль повернувся до рідних країв, зустрівся з
І.Крупським і Л.Христовим, передав їм наказ Ю.Тютюнника, але
отамани не захотіли згортати боротьби з більшовицькими окупантами. Не знайшовши порозуміння з ними, О.Коваль після відвідин
родичів у Петрівці поїхав до Києва, де зв’язався з своїми краянами-петлюрівцями. З допомогою знайомих з ДПУ у листопаді він
знову нелегально перетнув кордон і був заарештований польською
поліцією. Близько місяця сидів у тюрмі в Дубно і два місяці в таборі для інтернованих українських вояків у Рівному. При переході у
зворотньому напрямку кордону був заарештований чекістами, але
і на цей раз йому допомогли симпатики державної незалежності
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України. Повернувшись до Києва, під чужим прізвищем вступив
до Київського кооперативного технікуму, по закінченню якого
працював в окружній сільськогосподарські спілці. У 1923 р. одружився на студентці комерційного училища Марії Миколаєнко.
Напередодні нового «комуністичного штурму» каральні органи
СРСР розпочали чергову «зачистку» країни від «контрреволюційних елементів». Під цей укіс потрапив і О.Коваль. Разом з дружиною і двома дітьми його вислали на три роки до Центрально-Чорноземної області Росії, де він влаштувався на роботу вчителем. Як
тільки-но в 1929 р. закінчився термін висилки, О.Коваль повернувся на Гадяччину. До роботи в школі його не допустили, тому
довелося працювати рахівником у споживчій кооперації, потім у
колгоспі і на цегельному заводі в Харкові, де від непосильної роботи захворів і повернувся до дружини, яка залишилася на місці
висилки і працювала вчителькою.
У розпал Голодомору 1932–1933 років чекісти розпочали нову
хвилю репресій проти колишніх учасників протибільшовицького
Руху опору. Згідно постанови особливої «трійки» від 10 червня
1933 р. О.Коваля засудили на 10 років виправно-трудових таборів.
Покарання відбував у Північно-Східному управлінні сумнозвісного ГУЛАГу, а коли звільнився, до 1946 р. залишився працювати
там же по вільному найму. Дозволу на повернення в Україну йому
не давали. У повоєний час вчителював у Курській області, Ставропольському і Краснодарському краях. У 1951 р. без будь-яких
звинувачень О.Коваля знову заарештували і відправили на вічне
поселення до Красноярського краю. У Сибіру працював сторожем
у колгоспі, мав хворе серце. Його дружина вже перебувала на пенсії, син Іван навчався в інституті харчової промисловості в Краснодарі, дочка Галя (по чоловікові – Турлюк) вчителювала в місті
Льгові Курської області.
Уже після смерті Сталіна згідно рішення Генеральної прокуратури СРСР від 22 червня 1954 р. О.Ковалю було дозволено повернутися із заслання. Подальша його доля невідома.
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Крупський Іван Прокопович
(? – ?)

І.Крипський народився в селі Максимівці Краснолуцької волості Гадяцького повіту 1901 або 1902 рр. (точної дати народження він не пам’ятав). Сім’я, як за сьогоднішніми мірками, була багатодітною. Іван мав братів Петра, Миколу, Дементія, Василя та
сестру Марію. Жили дуже бідно, тому що батьки мали лише три
десятини орної землі, хату, сарай, корову і двох коней. Після закінчення місцевої початкової школи, коли Іванкові сповнилося 12
років, батьки віддали його на навчання до брата, який працював у
автомобільній майстерні у Харкові. З 1916 р., оволодівши слюсарною і шоферською справами. Іван почав працювати у майстерні як
повноцінний робітник. У автомайстерні вступив до більшовицького осередку, а під час антигетьманського повстання воював у одному із селянських загонів за «землю і волю». Потім вступив до
Червоної армії, можливо був мобілізований. Під час протибільшовицького виступу отамана М.Григор’єва у складі автоброньованого загону І.Крупський воював проти його повстанців під Кременчуком, а коли прийшли денікінці, подався в партизани, воював
у загоні якогось «Гофмана». Голодне життя в Червоній армії і в
Харкові змусило І. Крупського повернутися до рідних країв. Ще
під час боротьби з Денікінщиною він перейнявся ідеологією української партії боротьбистів, яка виступала за незалежну Українську державу, але з радянською формою владою. Після вигнання
білогвардійців найбільш впливовою політичною силою в Гадячі
були боротьбисти. Вони сформували в місті караульну сотню, до
якої вступив і І.Крупський.
Комуністи всіляко намагалися усунути від влади своїх спільників у боротьбі з Денікіним і між ними та боротьбистами точилася
гостра ідеологічна боротьба за вплив на селянство. Боротьбисти намагалися вирішити питання про владу, скликавши позапартійну
робітничо-селянську конференцію, а коли комуністи відкинули цю
ініціативу, підняли проти них повстання, яке очолив тимчасовий
воєнно-революційний штаб, у складі О.Коваля, Ф.Буховецького і
О.Дмитренка. Повстання, яке почалося 16 лютого 1920 р. було стихійним, слабо підготовленим і вже на другий день було придушене
загоном латишів, який привів із Зінькова Ю.Коцюбинський. Частина учасників повстання була заарештована, але більшість, щоб
врятуватися від розправи, пішла до лісу. Кавалерійський взвод
під командою О.Дмитренка організовано відійшов до Липової Долини, а О.Коваль – у Петрівку. І.Крупський спочатку повернувся
до свого села, але потім теж пішов до веприцьких лісів.
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У квітні О.Коваль зібрав повстанців, що діяли у веприцьких лісах, і вчинив декілька вдалих нападів на поліцейські пости та червоноармійські застави, але з початком весняних польових робіт
вирішив розпустити їх з тим, щоб з настанням літа знову зібрати.
Вибір був добровільним. У числі тих, хто вирішив продовжувати
збройну боротьбу з комуністичним режимом, був І.Крупський.
Влітку 1920 р. О.Коваль разом з посланцем С.Петлюри
С.Кривобоком пішли до Л.Христового, штаб якого розташовувався у Лютеньці, щоб схилити його до об’єднання всіх повстанських
загонів, що діяли на теренах Гадяцького повіту під прапором
УНР. Переговори були тривалими, Л.Христовий певної відповіді
не давав і О.Коваль та С.Кривобок затрималися у його штабі. Через декілька днів до них прибули Ф.Буховецький та І.Крупський
і запропонували О.Ковалю повернутися до веприцьких лісів та
прийняти командування повстанськими загонами, до діяли там.
Отаман догодився і створив штаб об’єднаного загону: начальником
штабу призначив Ф.Буховецького, а командиром кінного загону
І.Крупського. Разом з Л.Христовим у ніч на 7 серпня 1920 р. вони
здобули Гадяч, але затримуватися в місті не збиралися і вже на
другий день під тиском червоних повернулися до своїх баз у лісах.
Після невдалої спроби прорватися на Правобережну Україну
на з’єднання з повстанцями Холодного Яру О.Коваль пізньої осені
1920 р. у Лубенському повіті розділив свій загін і вирішив знову
повертатися на Гадяччину. І.Крупський із 30 кінними повстанцями пішов до ціпківського лісу. З настанням весни 1921 в. повсталі знову зібралися у веприцьких лісах, але у О.Коваля з’явилося
незбориме бажання побачити С.Петлюру, під прапором якого він
вів боротьбу за волю України. У кінці березня він залишив своїх
повстанців під командою отамана І.Крупського, а сам почав готуватися до переходу кордону з Польщею, де у Тарнові перебував Головний отаман армії УНР. До осені 1921 р. І.Крупський вів боротьбу з більшовицьким окупаційним режимом спочатку сам, а потім
разом із загоном вчителя із Веприка Василя Тяла.
Поступове згасання повстансько-партизанської боротьби у
зв’язку з переходом до непу і оголошеною амністією учасникам
протибільшовицького протистояння поставило перед І.Крупським
нове завдання – легалізуватися і пристосуватися до життя в умовах радянської влади. Діяв він обдумано і цілеспрямовано, що аж
ніяк не свідчить про його «молодість, малограмотність і пролетарське походження», які він пізніше просив врахувати при винесенні вироку.
У грудні 1921 р. І.Крупський опублікував у роменській газеті
повідомлення про загублені документи, зареєструвався у губрозшуку і отримав довідку, а слідом і посвідчення особи на ім’я Івана
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Прокоповича Костенка. У Талалаївці Лубенського повіту одержав
облікову картку і з новими документами виїхав до Москви. Після
кількамісячних мандрів по неозорих просторах СРСР повернувся
на свою біду до Гадяча і був заарештований, але втік з-під арешту,
переховувався по селах, перехворів тифом, загубив облікову картку, одержав її дублікат... Увесь цей час І.Крупський не полишав
давньої мрії влаштуватися на роботу шофером, на той час це була
рідкісна професія.
У листопаді 1922 р. І.Крупський приїхав до Полтави і без проблем влаштувався на службу до радянської міліції. Одержав японську гвинтівку, 10 патронів до неї і свисток. Згідно нових документів він народився 11 червня 1898 р. в селі Алєксєєвка Саратовського
повіту Саратовської губернії. Тимчасове помешкання найняв у
Різдвяному переулку. Здавалося, облаштувався надійно, але невдовзі був упізнаний кравцем Василем Василенком під час примірки нової міліцейської форми і 5 квітня 1923 р. заарештований.
Суд над І.Крупським відбувся 22 вересня 1923 р. Спершу його
засудили до розстрілу з конфіскацією майна, якого не було, але
23 жовтня цього ж року Верховний суд УСРР замінив вирок смерті на 10 років ув’язнення із суворою ізоляцією. 6 жовтня 1925 р.
за добру поведінку сувора ізоляція була знята, а 12 лютого 1926
р. І.Крупський був звільнений від покарання і вийшов на волю.
Остання згадка про колишнього отамана зустрічається в документах 20 вересня 1928 р., коли окружний суд відмовив йому у знятті
судимості і повернення виборчих прав.
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Куреда Гаврило Тарасович
(«Чорний»)
(1887 – 1926)

Г.Куреда народився в селі Борисівці Переяславського повіту Полтавської губернії. Його
батько працював дорожнім робітником, а мати
куховарила по найму у панів. Гаврило був четвертою дитиною із шести у сім’ї. Сім’я жила
дуже бідно і ледве зводила кінці з кінцями.
Через матеріальну скруту Гаврилові ледве
вдалося закінчити гімназію (завдяки своїм здібностям навчався за
казенний кошт), а на початку Першої світової війни – прискорений
випуск школи прапорщиків. Після навчання Гаврила направили
на російсько-німецький фронт, де він проявив неабияку хоробрість
і командирські здібності. Напередодні повалення самодержавства
в Росії Г.Куреда вже мав військове звання штабс-капітана. У часи
Української революції майбутній отаман воював в армії УНР, але
про його ратні подвиги нічого не відомо. В одному з боїв з Червоною армією був контуженим, внаслідок чого страждав конвульсіями голови. За даними радянської агентури Г.Куреда був брюнетом
середнього росту.
На шлях збройної боротьби у ворожому запіллі Г.Куреда став
на початку 1920 р., коли Україну втрете окупували російські більшовики і встановили жорстоку однопартійну диктатуру у формі
радянської влади. Перший повстанський загін Г.Куреда організував у хоцьківських лісах за 25–30 кілометрів від Переяслава, де
вже діяли невеликі загони Усика і «Марусі». Більшість їх вояків
приєдналися до загону Г.Куреди. Відтоді повстанці стали називати його отаманом «Чорним», можливо тому, що був брюнетом.
Більшість повстанців становили українські юнаки, які ухилялися
від «данини кров’ю» – служби в Червоній армії.
У липні 1920 р. отаман «Чорний» захопив містечко Гельмязів і
ліквідував там радянську владу. Під час нападу одного міліціянта
було вбито, трьох захопили в полон, решта розбіглася. Церковними дзвонами повстанці скликали жителів містечка і закликали їх
приєднатися до загону, щоб разом «бити жидів, кацапів, поміщиків і рятувати Україну». Всіх новобранців Г.Куреда розподілив на
чоти і сотні, налагодив регулярний військовий вишкіл і створив
Повстанську раду загону, до якої ввійшли колишні офіцери російської армії, старшини армії УНР та вчителі, які користувалися авторитетом у селян.
Влітку 1920 р. загони отаманів «Чорного», «Марусі», «Безрукого», Карабута і «Голого» на короткий час об’єдналися і встановили
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контроль над більшою частиною Золотоніського, Хорольського та
Переяславського повітів. Їм на допомогу прийшов і холодноярський загін чисельністю близько 100 чоловік. Дещо пізніше до них
приєднався і отаман Келеберда – малограмотний селянин-бідняк і
односелець отамана «Чорного». Як найбільш досвідчений, координував дії загонів Г.Куреда. У придніпровських волостях Полтавської губернії повстанці розігнали місцеві органи радянської влади
та з великими потугами створені комітети незаможних селян. На
противагу органам більшовицької диктатури повстанці створили,
як вважали чекісти, «ради самостійників». Фактично радянська
влада існувала лише в повітових центрах. У Золотоноші був оголошений стан облоги, позаяк вона була оточена щільним кільцем
повстанських загонів. Повітова влада повідомляла до Полтави, що
сил для боротьби з повстанцями вона не має і просила надіслати на
допомогу полк Червоної армії числом не менше 500 чоловік.
28 вересня до Гельмязівки для «викачки» хліба прибув озброєний продзагін у кількості 40 продармійців, набраних, як говорили
селяни, з «московської оборки» і розташувався на нічліг у приміщенні волосного виконкому. Про його прибуття селяни повідомили «Чорного». Наступного дня рано-вранці повстанці оточили
приміщення виконкому. Під час сутички трьох продармійців було
вбито, решта здалася. Непрошених гостей повстанці роззброїли,
роздягнули до білизни і відпустили з наказом не приходити більше з лихими намірами в Україну. Успіхові повстанців «Чорного» в
боротьбі з більшовицьким режимом сприяла підтримка місцевого
населення та допомога національно-патріотичного підпілля, яке
існувало в багатьох містах і селах Полтавщини.
Для боротьби з повстанським рухом радянське командування
змушене було направити значні сили Червоної армії, зокрема Першу кінну армію Будьонного, яка рухалися на польський фронт.
Між хуторами Озерище і Хоцьки вони зіткнулися із загоном «Чорного», який налічував більше 500 чоловік, але мав на озброєнні
лише три кулемети і обмаль набоїв. Бій для червоних виявився невдалим і вони відступили. Проте успіх повстанців був тимчасовим
через відсутність єдності дій отаманів, нестачу зброї і набоїв. В ніч
на 4 жовтня чекісти схопили відомого організатора повстанців у
Золотоніському повіті отамана Карабута і на другий день розстріляли разом з його ад’ютантом. Одночасно вони провели чисельні
арешти націоналістичного підпілля, яке надавало розвідувальні
дані та збирало зброю для повстанців «Чорного».
Згідно повідомлень таємної радянської агентури, у загоні
«Чорного» на початку жовтня 1920 р. налічувалося близько 300
повстанців. Ядро загону складали 60 вершників, решта – місцеві
селяни, які мешкали вдома і до зброї бралися за наказом отамана.
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Тому склад загону постійно змінювався, серед повстанців бракувало дисципліни, часом проявлялися антисемітські настрої, які дискредитували український повстанський рух.
9 жовтня поблизу села Коробівки раптовим нападом «Чорний»
захопив у полон взвод червоноармійців, які займалися «викачкою» хліба у селян. Повстанці їх роззброїли, роздягнули і відпустили з наказом забиратися геть у свою Москівщину. Через декілька днів поблизу того ж села повстанці напали на загін міліції, який
супроводжував обоз з награбованим у селян продовольством. Двоє
міліціянтів встигли втекти, а шістьох затримали, їх теж роззброїли, роздягнули і відпустили. Активні дії загону Г.Куреди викликали неабияке занепокоєння радянської влади, адже повстанці не
давали вивозити з України хліб та інші продукти харчування для
«голодуючої Півночі», надихали українців на боротьбу з більшовицьким режимом.
Через насиченість червоними військами Полтавщини вести
боротьбу великим з’єднанням повстанців було небезпечно. Тому
«Чорний» розділив свій загін на декілька підрозділів, які розійшлися в різних напрямках придніпровськими волостями Полтавщини. 14 жовтня один із них роззброїв червоноармійців, які
охороняли обоз із сіном, інший підрозділ під командою брата отамана напав на Безпальчевський волосний виконком і знищив його
документи та засоби зв’язку.
У кінці жовтня загін отамана А.Левченка з Кобеляцького повіту пройшов через всю Полтавщину, форсував Сулу і вступив
до Золотоніського повіту. Його шлях пролягав на захід – на допомогу Українській армії, яка під командою Головного отамана
С.Петлюри вела нерівну боротьбу за волю України. 30 жовтня поблизу села Хоцьки А.Левченко об’єднався з «Чорним». Об’єднані
сили повстанців становили більше 800 чоловік, з них 250 кавалеристів з п’ятьма кулеметами. Незабаром до них приєднався і невеликий загін отамана Кашкалди. Повстанці намагалися блокувати
рух на залізницях, що з’єднували Харків і Донбас з Правобережною Україною і тим самим допомогти армії УНР у боротьбі з більшовиками.
Проти з’єднання повстанців радянське командування послало 65-ий полк Червоної армії, який займався «викачкою» хліба у
придніпровський селах, загони чекістів, міліції та червоноармійські гарнізони – загалом більше 3 тисяч чоловік. У районі сіл Чепілки-Жорнокліївки їм вдалося наздогнати повстанців і нав’язати
бій за невигідних для останніх умовах. Повстанці вистояли, але
зазнали великих втрат і відійшли до Великого Хутора, там і розійшлися. «Чорний» разом із загоном Лошуна пішов до Переяславського повіту. А.Левченко піших повстанців свого загону залишив
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на Полтавщині, наказавши повертатися до Кобеляцького повіту, а
сам із кавалеристами форсував Дніпро і через Холодний Яр пішов
на допомогу армії УНР.
Із настанням осінніх холодів активність загону «Чорного» помітно знизилася. Частина загону розійшлася по домівках і перейшла на нелегальне становище в очікуванні весни, багато загинуло
в нерівній боротьбі. Частина здалася ворогам, щоб врятувати своїх
рідних, яких комуністи тримали в тюрмах заручниками, але ядро
загону збереглося. 19 листопада повстанці зазнали поразки від переважаючих сил Червоної армії, втративши в бою 21 вбитого, але
розгрому уникнули і прорвавши кільце оточення з настанням ночі
зникли на возах.
Становище повстанців ускладнювалося тим, що вивільнені з
польського фронту червоні війська буквально заполонили Україну, намагаючись ліквідувати внутрішній фронт боротьби з більшовизмом. 6 грудня один з підрозділів Червоної армії настиг у Прохорівській волості загін «Чорного», але зустрів мужній опір з боку
повстанців і змушений був відступити, залишивши на полі бою
кулемет і вбитих.
З настанням весни 1921 р. дії повстанських загонів активізувалися. У березні отаман «Чорний» переправився через Дніпро і пішов на допомогу повстанцям Холодного Яру. У придніпровських
селах продовжували діяти дрібні селянські загони чисельністю
від восьми до декількох десятків чоловік. Повернувшись із-за Дніпра, «Чорний» об’єднав їх під своїм командуванням. Згідно даних
чекістів у його загоні налічувалося 75 піших повстанців. Місцева
радянська влада відзначала широку підтримку повстанців селянами. Саме цим пояснюється їх тривала боротьба на порівняно невеликій території, центром якої були Хоцьківський ліс та прилеглі
до нього села і хутори. Повстанці діяли майже виключно ночами,
уникаючи боїв з регулярними частинами Червоної армії, загонами
чекістів та міліції, які обсіли села Полтавщини. Останнє документальне підтвердження дій загону «Чорного» збереглося в повідомленні Переяславського повітвиконкому від 20 червня 1921 р.,
в якому говорилося, що під час бою з червоними карателями загинуло два повстанці,12 потрапило в полон, втратили вони і два
кулемети.
Влітку 1921 р. чекісти викрили учасників пирятинського підпілля, які допомагали загонам «Чорного», та заарештували його
розвідницю Віру Статківську, яка працювала технічним секретарем Черняхівської волосної організації КП/б/У. Незважаючи на
тортури, вона не видала чекістам своїх спільників. Ще раніше внаслідок зради чекісти схопили одного із сотників загону «Чорного»
(прізвище невідоме) та голову його повстанської ради Григорія
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Підгаєцького. Згідно вироку Полтавського губернського ревтрибуналу їх розстріляли.
Перехід до непу і оголошена V Всеукраїнським з’їздом рад амністія повстанцям послабили протибільшовицький Рух опору
українського народу. Враховуючи ці обставини, Г.Куреда вирішив
тимчасово відмовитися від збройної боротьби, але на амністію не
пішов. Він розпустив рештки свого загону і деякий час переховувався у вірних людей, а потім вирішив перебратися до Польщі, де
на еміграції перебував уряд УНР. З цією метою перебрався до Києва, де мав зустрітися з українським підпіллям, яке б допомогло
придбати необхідні документи для переходу кордону. Його зрадив
і видав чекістам, учитель і односелець Самсон Плющ, який користувався довірою отамана. Спочатку «Чорного» засудили до страти,
пізніше вирок замінили на десять років ув’язнення, яке він відбував у Лук’янівській тюрмі у Києві. У вересні 1925 р. колишнього
отамана вже смертельно хворого на сухоти амністували і він повернувся додому, але жити йому залишалося недовго. 8 листопада
1926 р. Гаврило Куреда (отаман «Чорний») помер.
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Левченко Андрій Іванович
(1897 – 1923)

А.Левченко народився на хуторі Гречаному Кишеньківської
волості Кобеляцького повіту (зараз ці місця затоплені Дніпродзержинським водоймищем). Після закінчення Кобеляцької гімназії в
1914 р. вступив добровольцем до російської армії. Згодом закінчив
військове училище в Києві і одержав звання підпоручика. Служив
у кавалерійському полку.
В 1917 р. пов’язав свою долю з українською армією і з нею пройшов увесь шлях боротьби за волю України. У жодній з політичних
партій не перебував, але поділяв програму української партії лівих есерів, згодом – боротьбистів. У документах Чека він значився
як «лютий петлюрівець».
Повернувшись до рідної домівки на початку 1920 р., влаштувався на роботу до мобілізаційного відділу Кобеляцького військового комісаріату, водночас готував повстання проти більшовицького режиму. Здійснена в ніч на 15 червня спроба штурму Кобеляк
закінчилася невдачею і А.Левченко перейшов на нелегальне становище, і уже в липні створив повстанський загін. Ідеалом повсталих була Українська Народна республіка, надією – українська
армія на чолі з С.Петлюрою. Протягом серпня-вересна 1920 р. у селах повіту велася активна протибільшовицька агітація, проходила
мобілізація молоді і коней. Повстанці А.Левченка діяли головним
чином в районі Переволочної-Міщуриного Рогу-Царичанки~ОзерБригадирівки, а 1-го жовтня вирушили в напрямку Полтави. Від
Малої Перещепишни вони повернули на Решетилівку, яку здобули
4 жовтня. У рейді взяло участь 600 посаджених на вози піхотинців
і 150 кавалеристів при чотирьох кулеметах. Після невдалого бою
з червоними з’єднання відійшло на терени Хорольського повіту,
а коли повстанці довідалися, що червоні залишили Решетилівку,
знову зайняли її і простояли там три дні. Другу половину жовтня
з’єднання А.Левченка оперувало в Хорольському і Лубенському
повітах.
Уникаючи відкритих боїв з регулярними частинами Червоної
армії, повстанці робили раптові напади на міліцейські і армійські
пости та застави, розганяли місцеві органи радянської влади. Ядро
з’єднання складали повстанці, які йшли з Левченком з Кобеляцького повіту, решта – постійно змінювалася: одні гинули в боях,
інші відсівалися, бо не хотіли відриватися від рідних місць. Разом
з тим, з’єднання постійно поповнювалося за рахунок дрібних повстанських загонів, сільської молоді і дезертирів з Червоної армії.
У вересні 1920 р. А.Левченко одержав наказ Головного отамана
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С.Петлюри здійснити рейд до Холодного Яру, а звідти на Західний фронт на допомогу українській армії. Відібравши найбільш
відчайдушних повстанців, він вирушив у похід. У ніч на 21 жовтня з’єднання Левченка, яке налічувало близько 300 штиків і 200
шабель на залізничній станції Семенівка захопило великі склади
і зсипний пункт. Збіжжя і частину майна повстанці роздали селянам. 30 жовтня в Переяславському повіті Левченко об’єднався
із загоном отамана «Чорного» (Куреди). Незабаром до них приєднався і загін отамана Кашкалди. За даними радянської розвідки
з’єднання налічувало 500 штиків і 250 шабель. Повстанці намагалися блокувати рух на залізницях, що з’єднували Правобережну Україну з Лівобережною і тим самим допомогти армії УНР,
що вела нерівну боротьбу з більшовиками за волю України. 1-го
листопада повстанці підійшли до Золотоноші, але на штурм міста не наважилися. Під тиском регулярних частин Червоної армії
вони відійшли до Великого Хутора в Переяславському повіті і розійшлися. «Чорний» залишився на Переяславщині, а А.Левченко
з 200-250 кавалеристами все ж форсував Дніпро, але під Смілою
на Київщині зазнав поразки від червоних і повернувся до Хорольського повіту. Щоб ввести в оману радянське командування, повстанці розійшлися в різних напрямках і діяли невеликими загонами одночасно в Хорольському, Золотоніському і Лубенському
повітах. Під час одного з боїв під Білоцерківкою А.Левченка було
поранено у праву ногу, але командування загоном він не полишив,
хоча пересуватися доводилося лише на коні.
Уникаючи оточення Червоною армією, яка поверталася з польського фронту, Левченко швидким маршем пройшов через Миргородський повіт і вступив до Полтавського. 7 листопада його козаки
увірвалися до Великих Будиш, де знищили волосний виконком,
вбили його голову Швеця і старшого міліціонера Лещенка. 11 листопада вони були вже в Опішні, де розігнали місцеві органи радянської влади, пограбували декілька сімей «радянських службовців» та перехопили великий транспорт з хлібом, який із Зінькова
рухався до Полтави, і роздали його людям.
Намагаючись відірватися від переслідування, загін Левченка
рухався без перепочинку, весь час міняючи напрямки. Його козаки страждали від холоду, недосипання і недоїдання. Швидкість
руху залежала від погоди, яка весь час змінювалась: морози і сніг
чергувалися з відлигою і непролазною грязюкою. Крім того, повстанці були обтяжені обозом з пораненими і хворими. Не вистачало зброї і набоїв. Поблизу Білоцерківки і Великих Кринок вони
зазнали відчутних втрат від червоних і 28 листопада А,Левченко
прийняв рішення: розбитися на дрібні групи і різними шляхами
пробиратися до Кобеляцького повіту.
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Після повернення на свою основну базу отаману потрібно було
лише декілька днів, щоб зібрати вцілілих побратимів. 2 грудня
вони розбили кобелячківський загін комнезамівців і того ж дня
увечорі вчинили напад на Озеряни, де стояв ескадрон червоних.
Напад був настільки несподіваним, що червоноармійці навіть не
встигли осідлати коней і розбіглися. Повстанцям дісталося 30 коней і це багато в чому вирішило маневреність загону. Проте вже наступного дня Левченко в районі сіл Мотрине-Каленики зіткнувся
з переважаючими силами противника і, не прийнявши бою, зник.
За несприятливих зимових умов повстанці знову розійшлися: частина відійшла до Новомосковського повіту, а Левченко з рештою
– на правий берег Дніпра. На Полтавщину він повернувся лише 15
лютого 1921 р.
На початку травня за наказом Головного повстанського комітету у Львові А.Левченко одержав мандат на формування загонів
у І4-му повстанському районі, куди ввійшла частина повітів Полтавської і Кременчуцької губерній. Тут були закладені підпільні
повстанські осередки за системою «бойових п’ятірок». Одному з
найближчих соратників А.Левченка Петрові Погорілому Головний отаман С.Петлюра присвоїв звання полковника і наказав
сформувати Перший повстанський Кобеляцький полк. Зв’язок
між повстанцями та урядом УНР на еміграції підтримували Антін
Кішка та Семен Мигуля.
Піднесенню протибільшовицької боротьби сприяв рейд Повстанської армії Махна, який на прикінці травня – на початку червня пройшов через Полтавщину. Поблизу Решетилівки
А.Левченко із 120–150 вершниками приєднався до нього, але через
декілька днів відійшов – надто великими були ідеологічні розбіжності між ними. Протягом весни-літа 1921 р. загони А.Левченка
та П.Погорілого вели боротьбу в суміжних повітах Полтавської і
Катеринославської губерній.
Зважаючи на підтримку повстанців переважної більшості селянства Полтавщини, 5 серпня радянське командування розпочало переговори з А.Левченком, який висунув умови тимчасово
припинити воєнні дії і розпочати обмін заручниками та полоненими. У свою чергу червоні поставили повстанцям ультиматум:
до 9 серпня скласти зброю. Незважаючи на оголошену амністію,
вони відмовилися капітулювати. Як і слід було очікувати, переговори ні до чого не привели і воєнні дії відновилися. 18 серпня
один із підрозділів 7-ої Володимирської дивізії оточив у лісі загін
П.Погорілого і завдав йому відчутної поразки: 7 повстанців було
вбито, а 9 потрапили в полон, з них п’ятьох комуністи розстріляли на місці. 25 серпня поблизу Царичанки в оточення потрапив і
А.Левченко з 50 повстанцями. Під час бою з червоною кавалерією
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вони втратили 26 чоловік, решта з настанням ночі зникла. Вдруге
загін А.Левченка, який постійно поповнювався, був оточений двома ескадронами червоних поблизу Бабайківки. Атака кавалерії
успіху не принесла. Під прикриттям лісу повстанці вистояли. У
свою чергу неподалік Маячки вони розбили взвод червоноармійців, а під Кишенькою – загін міліції.
Восени 1921 р. із 21 волості Кобеляцького повіту у 17 радянська
влада була ліквідована і вони перебували під повним контролем повстанців. Навіть у самих Кобеляках представники більшовицького
режиму не почували себе в безпеці. 2 і 18 вересня повстанці вчинили
зухвалі акції проти них у місті, здійнявши паніку серед вояків 7-ої
Володимирської дивізії, які стояли там залогою. У селах і хуторах
повіту козаки А.Левченка громили партійні і радянські установи,
знищували їх документи, розганяли комнезами і міліцію та перешкоджали вивозити хліб до Росії. Вони захищали селян від сваволі
каральних органів радянської влади та знищували найбільш ненависних її провідників. Зокрема, були вбиті голови Бродщанського,
Озерського і Ляшківського волосних виконкомів.
Документи, що потрапили до рук чекістів, свідчили, що зимовий похід Ю.Тютюнника на Київ у 1921 р. був скоординований з
повстанцями А.Левченка, які мали перерізати залізничне сполучення в районі Кременчука та зірвати мости через Дніпро. Зробити
цього не вдалося, тому що з настанням холодів повстанський рух
пішов на спад, а А.Левченко після поранення поблизу Галещини
тривалий час лікувався і відійшов від керівництва загоном. Лише
наприкінці 1921 р. після одужання він почав готувати нове повстання проти комуністів.
Згідно наказу Головного повстанського комітету у підпорядкування А.Левченка були передані повстанські загони, що діяли
на півдні Полтавщини та в північних повітах Катеринославщини.
Об’єднання дістали назву «Запорізька Січ». За наказом отамана
були виготовлені печатки повстанського полку з гербом УНР. На
Різдво 1922 р. у церкві Дашківки козаки відслужили молебень за
своїми загиблими побратимами і дали клятву на вірність незалежній Україні. Того ж дня вони розігнали Чорбівський, Бродщанський, Сокільський та деякі інші сільські виконкоми.
Підняти широкомасштабне повстання на півдні Полтавщини
не вдалося, тому що з допомогою провокаторів підпільна організація була викрита. Протягом 18-26 січня в Кобеляцькому повіті
були проведені чисельні облави і арешти, під час яких загинули
брат отамана Федір, заступник А.Левченка І.Бережан, начальник
штабу К.Гречан. Чекісти заарештували трьох членів повстанського штабу, чотирьох сотників і 198 рядових козаків. Під час 15-годинного бою в Солошиному Озерської волості загинули отаман
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П.Погорілий, його помічник і четверо повстанців, а під час відступу загону – ще двоє. Жителі Кобеляцького повіту були обкладені
натуральним податком і гужовою повинністю по вивезенні дров.
Утримання червоноармійців 7-ої Володимирської дивізії повністю
лягло на їх плечі.
Протягом лютого 1922 р. в Кобеляцькому повіті було заарештовано ще близько 400 причетних до підпілля людей, 25 було вбито
під час проведення облав. А.Левченку вдалося уникнути розправи
і перейти на правий берег Дніпра.
Позасудові розправи над учасниками протибільшовицького
підпілля і повстанцями здійснював польовий військовий трибунал 7-ої Володимирської дивізії, повітова «політтрійка» і «особоуповноважений Всеукраїнської Чека К.Максимович. За їх вироком
протягом лютого було розстріляно 114 чоловік, а в березні – ще 37.
А.Левченко навесні 1922 р. перебрався до Катеринослава, а вже 4
травня у Полтаві була одержана телеграма про його затримання:
чекісти випадково впізнали на вулиці. Наприкінці лютого-на початку березня 1923 р. у Полтаві тривав судовий процес над учасниками підпілля і повстанцями з Кобеляцького повіту, які врятувалися від розправи раніше. До суду було притягнуто близько
40 осіб. Судовий процес тривав більше тижня і висвітлювався у
місцевій пресі. Підсудні трималися мужньо, не приховували своїх
політичних переконань і не розкаювалися. До розстрілу були засуджені А.Левченко і семеро його побратимів, 14 чоловік дістали
різні терміни ув’язнення.
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Мандик Максим
(? – 1922)

М.Мандик народився в Малій Загрунівці
Зіньківського повіту. Згідно переказів, його
сім’я походила з давнього козацького роду, в
якому з покоління в покоління передавалися
спогади про героїчне минуле українського народу. В ній любили і шанували народні звичаї,
обряди і традиції.
У роки Першої світової війни М.Мандика мобілізували до царської армії і він мусив воювати за чужі для України інтереси Російської імперії. До рідної домівки повернувся, коли
в Києві вже постала Центральна Рада і для українців відкрилася
можливість стати господарями на своїй Богом даній землі. Однак
не судилося Максимові разом з молодою дружиною Марією мирно сіяти хліб і ростити дітей. Тричі приходили в Україну червоні
російські війська і наприкінці 1919 р. остаточно встановили більшовицький режим. Разом з чужою владою прийшла продовольча
розкладка, реквізиції, контрибуції, націоналізації, насильницька
мобілізація українських юнаків до Червоної армії і сваволя Чека.
А коли у квітні 1920 р. комуністи ліквідували українську партію
боротьбистів, яка користувалася найбільшим авторитетом серед
селянства, загальне невдоволення переросло у масові народні повстання. Одне з найбільших на Полтавщині очолив Л.Христовий.
Пристав до нього і загін М.Мандика, який складався головним чином із селян Бірківської волості.
Після розгрому основних сил Л.Христового М.Мандик продовжував вести боротьбу з комуністами самостійно, лише на короткий час вступаючи в контакт з іншими повстанськими отаманами.
Його загін чисельністю декілька десятків козаків діяв на теренах
Зіньківського, Гадяцького і Миргородського повітів. Повстанці
боронили села від набігів російських продовольчих загонів, розганяли створені більшовиками органи радянської влади і комнезами. Липневої ночі 1920 р. в результаті раптового нападу повстанці М.Мандика розгромили в Бірках російський продзагін, який
грабував селян. Місцева міліція не могла забезпечити «викачку»
хліба із Зіньківського повіту, позаяк багато міліціонерів симпатизували повстанцям і пішли на службу, щоб уникнути мобілізації
до Червоної армії. Тому начальник тилу Зіньківського повіту 5
жовтня 1920 р. просив надіслати з Полтави 50 «немісцевих міліціонерів» та регулярні червоноармійські частини.
У кінці жовтня повстанці М.Мандика знищили документацію
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сільської ради в Романівці, розігнали міліцію і забрали в їх сімей
продукти і одяг. Разом із загоном отамана Бобра вони здійснили
декілька нападів (у листопаді 1920 р. і січні 1921 р.) на Велику
Павлівну і ліквідували там радянську владу. Повстанці боролися
під «петлюрівськими» гаслами відновлення державної незалежності України. Вони користувалися підтримкою місцевого населення, яке забезпечувало їх одягом та продуктами харчування,
повідомляло про пересування червоних військ. Помічник начальника Зіньківської міліції Гречковський попереджав М.Мандика
про підготовку каральних експедицій проти повстанців, а 22-річна
Ганна Руденко таємно збирала серед населення гроші і декілька
разів їздила до Полтави за медикаментами і зброєю для повстанців. Зв"язковими в отамана були уродженці Бірок Ганна Чирка та
Іван Пирлик.
У боротьбі з більшовиками М.Мандик використовував тактику
партизанської війни невеликими мобільними групами, які мали
добре поставлену розвідку і раптово нападали там, де їх не чекали.
Незважаючи на чисельні каральні експедиції і мережу таємних інформаторів Чека, його загін довгий час був невловими. Із повстанськими загонами інших отаманів М.Мандик об’єднувався лише на
короткий час.
Тяготи партизанської боротьби, невпевненість у перемозі, туга
за родиною і терор по відношенню до родин повстанців, – все це
привело М.Мандика до думки припинити збройну боротьбу і вийти з лісу. На прийняття цього рішення вплинули і несприятливі
для ведення воєнних дій зимові умови. Проте ядро загону з 12 повстанців збереглося. Очолив його уродженець Великопавлівської
волості Юхим Рудь. Повстанці перебралися до лютеньських лісів і
приєдналися до загону Л.Христового.
Протягом нетривалого перебування з родиною М.Мандик переконався, що в умовах радянської влади українському селянинові
не вижити і знову взявся до зброї. 4 березня його повстанці вбили
двох чекістів із Зінькова, а 16 березня спіймали 7 червоноармійців,
забрали в них зброю, 9 коней і відпустили. Це дало змогу озброїти
частину юнаків призовного віку, які прийшли до лісу, і посадити
на коней частину загону. Загін М.Мандика зріс до 30 чоловік. У
ніч на 17 березня повстанці вчинили напад на поштове відділення
у Кирило-Ганнівці, де забрали 31215 крб., убили голову і секретаря Порскалівського комнезаму та червоноармійця, який спробував чинити опір. Через декілька днів у Семиреньках Миргородського повіту вони розігнали сільську раду і місцевий комнезам. З
великими потугами створені протягом зими місцеві органи радянської влади в багатьох селах Зіньківського і Миргородського повітів були ліквідовані. Щоб убезпечити життя «радянських служ199

бовців» з числа авторитетних селян були взяті заручники, яким
загрожував розстріл в разі нападу повстанців на представників
радянської влади. Міліція заарештувала також батьків, чиї сини,
ухилялися від служби в Червоній армії і тримали їх як заручників
у зіньківській тюрмі.
Незважаючи на жорстокі репресії і насиченість червоними військами сіл і хуторів Зіньківщини, нерівна боротьба повстанців
М.Мандика з більшовицьким режимом тривала. Представники
радянської влади перебували в постійному страхові за своє життя.
28 травня у Бірківській волості, яка залишалася основною базою
загону М.Мандика, повстанці вбили червоноарімійця і агента Всеукраїнської Чека, який очолював каральну операцію проти них. У
відповідь чекісти розстріляли непричетних до повстанського руху
10 селян-заручників.
З настанням літа 1921 р. склалися більш сприятливі умови для
ведення партизанської боротьби. Повстанці М.Мандика нападали
на міліцейські пости, червоноармійські застави та сільські органи
більшовицького режиму, 19 червня вони обстріляли приміщення
волосної міліції у Бірках і того ж дня розігнали сільський виконком
у Загрунівкці. Щоб допомогти Л.Христовому, навколо загону якого все тугіше стягувалася петля червоних військ, загін М.Мандика
атакував гарнізон у Лютеньці, але червоноармійці і міліція відбилися. 15 липня поблизу Малої Загрунівки у заплавах Груні загони
Л.Христового і М.Мандика були оточені переважаючими силами
червоних. У нерівному бою Л.Христового було вбито. Радянське
командування відрапортувало і про загибель М.Мандика, але як
виявилося, передчасно.
4 серпня поблизу Великої Загрунівки бірківський отаман у лісі
атакував каральний загін, який вів заручників до Зінькова, в ніч
на 11 серпня розігнав виконком у Савинцях, а в його голови Петра Криленка для потреб загону забрав коня і бричку. 14 серпня в
обідню пору повстанці К.Мандика роззброїли і пограбували загін
самооборони у Семиреньках та повибивали вікна у їх хатах сільських активістів.
Для організації боротьби з повстанцями влітку 1921 р. до Зінькова прибув уповноважений Всеукраїнської Чека К.Максимович.
З його подачі було вжито ряд жорстоких заходів, які передбачали
конфіскацію майна і примусове виселення за межі повіту родичів
повстанців та осіб, яких підозрювали у зв’язках з ними. Частина
селян із Бірок, в тому числі сім’я М.Мандика, були заарештовані і
ув’язнені у зіньківській тюрмі. Їх майно конфіскували. Дружину
отамана Марію відправили до концтабору в Полтаву. Чекісти заарештували і брата М.Мандика Гната, який і помер у неволі.
Враховуючи настрої більшості селянства, яке втомилося від
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боротьби з радянською владою і змирилося з її існуванням, у
М.Мандика знову з’явилася думка здатися на умовах оголошеної амністії повстанцям. Після тривалих і напружених переговорів з представниками радянської влади 11 жовтня 1921 р. загін
М.Мандика у кількості 18 чоловік добровільно склав зброю. Всупереч домовленостям амністованих повстанців відправили до Полтавської губернської Чека. Шантажем і погрозами їх змушували
«спокутувати вину» перед радянською владою, тобто стати таємними інформаторами («сексотами») в каральних органах більшовиків. У противному разі їм загрожував розстріл. Альтернативи не
було. М.Мандик змушений був погодитися на співпрацю з чекістами, але він не став катом свого народу. Убивши в Гадячі губернського уповноваженого ДПУ, отаман втік до лютеньських лісів.
Протягом короткого часу М.Мандик зібрав своїх уцілілих повстанців («справжніх головорізів», як їх називали чекісти) і став
на шлях безкомпромісної боротьби з більшовизмом. Розраховувати на чергову амністію вже не доводилося. Прощаючись з родиною, отаман узяв на руки свою дворічну донечку і сказав: «Якщо
ми всі поляжемо, не переможемо, то ти, моя дитино, працюватимеш усе життя з раннього ранку і до пізньої ночі. Багато працюватимеш, але тяжко житимеш і голодуватимеш, бо будеш сиротою».
Наче знав отаман, що живим додому вже не повернеться. Передані
матір’ю слова батька дочка М.Мандика запам’ятала на все життя.
У квітні 1922 р. М.Мандик разом із загоном отамана Сибіряка
вкотре розгромив Бірківський волосний виконком, після чого загони розійшлися. На початку травня у загоні М.Мандика налічувалося 16 посаджених на вози піхотинців і 8 кінних повстанців. У
ніч на 12 травня вони вчинили напад на Дібрівський кінний завод
на Миргородщині і забрали більше десятка породистих коней. Це
дало можливість посадити на коней решту піших повстанців. Протягом травня вони побували на теренах Лохвицького повіту, сіючи
паніку серед представників радянської влади, а потім повернулися
на Гадяччину.
В оперативних міліцейських повідомленнях зазначалося, що в
червні загін М.Мандика побував у Баранівській волості Миргородського повіту і повернувся в бірківські ліси, але пробув там не довго. Щоб уникнути оточення, повстанці перебралися у веприцькі
ліси Гадяцького повіту, де розгромили Книшівський волвиконком
і забрали 40 млн. крб. Викликані з Гадяча загін чекістів і мобілізована міліція почали прочісувати ліси, що прилягали до Гадяча.
17 травня вони натрапили на слід повстанців. Під час перестрілки одного з них було вбито, решта відірвалася від переслідування
і зникла. Міліція виявила лише тимчасовий табір загону і деякі
особисті речі повстанців.
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Загін М.Мандика вкотре повернувся у бірківські ліси – Бірківську і Ковалівську волості. Там серед повстанців знову виникла
розмова про перспективи подальшої боротьби з більшовицьким
режимом. У цей час М.Мандик одержав ультиматум: або вийти з
лісу з повинною, або його сім’я, яку чекісти тримали заручниками, буде розстріляна. 5 серпня 1922 р. разом з групою повстанців
він здався в Лютеньці уповноваженому Лубенського ДПУ Антонову. Рештки його загону розійшлися: одна група під командою
Василя Яцуна залишилася в лютеньських лісах, інша, очолювана
пораненим Іваном Пушком пішла до Бірківської волості. Для їх
ліквідації чекісти залучили і М.Мандика. У такий спосіб він міг
врятувати своє життя, позаяк під оголошену амністію уже не потрапляв.
Операція з ліквідації загону В.Яцуна була призначена на 13
серпня. Стати на шлях зради своїх побратимів ціною порятунку
власного життя отаман не міг. Під час прочісування лісу він спробував убити якогось «уповноваженого по боротьбі з бандитизмом»,
а коли зробити цього не вдалося, кинувся тікати в гущавину лісу,
але був застрелений у спину. Повідомлення про його вбивство
з’явилося в оперативних звітах чекістів 22 серпня 1922 р. Дружину М.Мандика відправили під конвоєм до Полтавського губернського ДПУ. Пізніше дочка отамана, щоб уникнути репресій, змінила прізвище Мандик на Ландик, але в селі всі її продовжували
називати Мандичкою (по чоловікові мала прізвище Яременко).
Померла Марія Максимівна у 1998 р..
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Новохацький Петро Іванович
(«Шуба»)
(1899 – 1921)

Особливе місце серед ватажків повстанських загонів, що боролися за незалежність України, займає отаман «Шуба». Він довго і болісно шукав свій шлях в Українській революції 1917-1921
років. Не будучи твердо переконаним українським патріотом,
П.Новохацький хитався між протилежними політичними силами
– борцями за волю України і московсько-більшовицькими окупантами. Зрештою, хоч і пізно, зробив свій вибір.
П.Новохацький народився 1899 р. у зросійшеній сім’ї потомственного громадянина (таке почесне звання існувало в Російській
імперії), виховувався на традиціях російської культури. Петро
рано втратив батька і тому, після закінчення п’яти класів реальної
гімназії влаштувався на роботу в полтавській почтово-телеграфній конторі. Жив на вулиці Шведській разом з матір’ю, молодшим
братом Костею і сестрами Неонілою та Серафимою. Піддавшись загальному патріотичному піднесенню, в 1916 р. зголосився добровольцем на фронт, але був направлений на навчання до Віденського військового училища, яке на початку першої світової війни було
евакуйоване до Полтави. Після чотиримісячного навчання одержав військове звання прапорщика і служив у Севському піхотному полку. Воював хоробро і війну в 1917 р. закінчив поручиком.
Після повалення царського самодержавства в Україні почався
бурхливий процес національного відродження, який охопив усі
верстви українського суспільства. Не залишилася осторонь його
і стара царська армія, де з’явилися національні українські формування. П.Новохацький згадав, що він українець, а не малорос,
і влітку 1917 р. вступив до партії лівих українських есерів, де за
його словами, займав «видне місце». Згідно рішення солдатського
комітету однієї з українізованих частин був направлений у розпорядження Української Центральної Ради. Генеральний секретар
у військових справах С.Петлюра послав його на Полтавщину для
організації «вільного козацтва» – добровільних військових формувань, які створювалися для захисту життя і майна українців у
період революційного безладу. Але замість організації відсічі червоним агресорам, не розібравшись в імперській суті більшовизму,
перейшов на їх бік. Коли загони російської Червоної гвардії на початку січня 1918 р. вступили до Полтави, П.Новохацький з’явився
до штабу «главковерха» Муравйова і був призначений спочатку
ад’ютантом Беленкевича, а пізніше комісаром полтавської почти.
На цій посаді перебував до повернення до влади в Україні Центральної Ради. Гетьманського перевороту не сприйняв і на службу
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до П.Скоропадського не пішов. Саме в цей час з української партії
есерів виділилося ліве крило – партія боротьбистів (комуністівборотьбистів), яка виступала за радянську форму влади, але незалежну Україну і була в союзі з російськими комуністами-більшовиками. П.Новохацький поділяв їх ідеологію, хоча формально
в партії не перебував. У період Гетьманщини він організував повстанський загін, який за його словами, налічував близько півтори тисячі чоловік і став відомим як отаман «Шуба».
Після другого приходу російських більшовиків в Україну
«Шуба», як і більшість боротьбистів, перейшов на їх бік. Повстанці не захотіли вливатися до складу Червоної армії, загін розбігся,
а його отамана знову призначили комісаром полтавської почти.
Цю посаду обіймав майже чотири місяці, але за звинуваченням
у контрреволюційній діяльності був заарештований Чека. Причиною арешту, як вважав П.Новохацький, була особиста неприязнь до нього голови Полтавського губвиконкому Я.Дробніса. Під
час заколоту М.Григор’єва з допомогою своїх однодумців «Шуба»
звільнився з-під арешту, тиждень переховувався у своїх родичів
у приміському селі Мачухи, а потім пішов «партизанити». Із загоном у 700 чоловік боровся проти червоних окупантів у північно-східній частині Полтавщини. Мав зв’язки з отаманами Соколовським, Ангелом і Струком.
Влітку 1919 р. Полтавщина була окупована білогвардійськими військами генерала Денікіна. Їх великодержавна політика
викликала величезний спротив українців, особливо селянства.
П.Новохацький знову очолив один із загонів боротьбистів, але
після розгрому денікінщини більша частина його загону знову
відмовилася вступати до Червоної армії і була роззброєна. Бунтівного отамана з невизначеною політичною орієнтацією спочатку призначили ад’ютантом начальника полтавського гарнізону,
а пізніше комісаром автомайстерень. Працювати на новій посаді
довелося недовго. У квітні 1920 р. партія боротьбистів під тиском
комуністів саморозпустилася. На відміну від більшості її лідерів
П.Новохацький до більшовиків не пішов, а відтак став їх ворогом.
За наказом все того ж Я.Дробніса знову був заарештований. За допомогою своїх товаришів втік з тюрми і пішов до лісу, щоб знову боротися на цей раз уже безкомпромісно з більшовицьким режимом.
Очолюваний «Шубою» повстанський загін діяв здебільшого у
північній та східній частині Полтавського повіту. Основними лозунгами повстанців була побудова на демократичних засадах незалежної Української держави у формі УНР, але без комуністів,
чекістів і більшовицьких комісарів. Пізніше на слідстві в Чека
П.Новохацький підкреслював, що ця програма була узгоджена з
усіма козаками повстансько-партизанських загонів.
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У травні 1920 р. у лісі поблизу хутора Ступки відбулися збори
представників багатьох сіл і хуторів Полтавського повіту. На них
були присутні отаман «Шуба», скульптор Михайло Гаврилко, отаман повстанського загону з Зіньківського повіту Іван Листопад та
ін. Враховуючи масове невдоволення селянства у зв’язку з введенням продовольчої розкладки і насильницької мобілізацією молоді
до Червоної армії, учасники зібрання вирішили підняти повстання проти комуністів. В разі його успіху полонених червоноармійців вирішили відпускати на волю, бо «то брати наші». Центром
повстання була обрана багата лісами Руновщанська волость. Командувати об’єднаними загонами повстанців чисельністю більше
500 чоловік, доручили П.Новохацькому, начальником штабу призначили Прокопа Тація, а членами штабу – Миколу Медяника і
Василя Магоса (за словами чекістів, «переконаного українця і шовініста»). За іншими даними ініціатором об’єднання повстанських
загонів, що діяли навколо Полтави, був М.Гаврилко. Через ідеологічні розбіжності і особисті амбіції отаманів об’єднання виявилося
формальним.
Метою повстання було захопити Полтаву і звільнити заарештованих учаснків національно-патріотичного підпілля, яким
загрожував розстріл, та допомогти армії УНР, яка в цей час вела
тяжкі бої на Правобережній Україні з Червоною армією. Отамани
вирішили спочатку захопити Василівку, роззброїти міліцію і червоноармійців, які стояли там залогою, а потім іти на Кочубеївку
на з’єднання з диканьськими повстанцями. Перша частина плану
вдалася. Через три дні 150 повстанців надали на хутір Лебеді і під
час бою вбили 8 міліціонерів, а потім пішли на Рублівку, де одного
червоноармійця вбили і одного поранили, решта втекла до Полтави. Під час нападу на залізничний роз’їзд Свинківку повстанці без
втрат зі свого боку роззброїли 12 червоноармійців. Проте штурм
Полтави через неузгодженість дій отаманів провалився.
Через зраду отамана «лугових гайдамаків» з диканьського лісу
К.Максимовича («Люльки») частина ватажків повстанських загонів була заарештована і розстріляна. З настанням холодів у жовтні
1920 р. П.Новохацький розпустив свій загін, кулемети і гвинтівки
заховав у лісі поблизу Ступок і під вигаданим прізвищем переховувався у знайомих. З настанням весни він сподівався розпочати
нове повстання проти радянської влади. П.Тацій з 25 вершниками
пішов на свою основну базу в лісах поблизу Ступок.
4 квітня 1921 р. чекісти після довгих пошуків заарештували
«Шубу» і передали до Особливого відділу (ОСО) 7-ої Володимирської стрілецької дивізії. Не витримавши катувань, він почав давати вигадані свідчення про існування на Полтавщині міфічних
повстанських організацій і штабів, але не розкрив справжньої ме205

режі націоналістичного підпілля П.Новохацький грав роль, яку
від нього вимагали чекісти, щоб у такий спосіб врятувати собі життя. Можливо, вірив у щасливу долю, яка дасть змогу перехитрити
ворогів. 17 квітня він навіть зголосився стати таємним інформатором («сексотом») Чека. Найперше чекісти доручили «Шубі» умовити повстанців вийти з лісу і скласти зброю. Частина з них дійсно
здалася на умовах амністії, але не стільки, як сподівалися чекісти.
Не увінчалася успіхом і спроба розгромити загін отамана «Данила». Уже тоді у чекістів з’явилася підозра у нещирості «Шуби».
Спроба чекістів з допомогою П.Новохацького розкрити протибільшовицьке підпілля в Полтаві також закінчилася безрезультатно. Нарешті вони зрозуміли, що колишній отаман «Шуба»,
намагаючись будь-якою ціною вийти на волю, вводить в оману недосвідчених полтавських чекістів. Слідство в його справі не просувалося і П.Новохацького передали чекістам Київського військового округу. З допомогою провокаторів вони зрозуміли, що «Шуба»
протягом тривалого часу грав роль блазня і просто дурачив полтавських чекістів. Зважаючи на незаперечливі факти, 25 серпня
П.Новохацький зізнався, що «відчення, зроблені мною до цього
числа, заперечую, як видумані з метою приховати правду і ввести
в оману владу».
На розправу П.Новохацького передали полтавським чекістам,
а в супровід дали вбивчу характеристику: «Шуба являє собою тип
абсолютного невігласа в політичному відношенні, який не розбирається в жодній програмі і ні в якій партії», але опинившись в
лавах борців за незалежність України (петлюрівців) став «обмеженим українським націоналістом-шовіністом». Нікчемна і пуста
людина, небезпечний аферист і брехун – такими епітетами нагородили київські чекісти отамана «Шубу». Така характеристика
означала лише одне – розстріл. Згідно постанови колегії Полтавської губернської Чека від 27 серпня 1921 р. П.Новохацького, а також активних повстанців В.Магаса, Я.Маляренка, М.Медяника,
Ф.Запорожця, І.Ольховика та братів Василя і Спиридона Кив розстріляли. Всі вони були молодими хлопцями і щирими патріотами
України.
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Пищалка Дмитро Федорович
(1890 – 18 травня 1929)

Д.Пищалка був одним з відомих ватажків протибільшовицького повстанського руху на Лубенщині. Народився він у Попівці
Миргородського повіту в сім’ї селянина-бідняка. За участь у революційних виступах 1902 р. (підпалах помішицьких маєтків) його
батька заслали на каторгу до Сибіру. У 1907 р. Дмитро поїхав за
ним до Тобольської губернії, там екстерном закінчив гімназію і
працював учителем у початкових школах. У 1914 р. був мобілізований до царської армії, служив телеграфістом у 8-му Сибірському саперному батальйоні. Після повалення самодержавства
в Росії повернувся в Україну. Під час Гетьманщини вступив до
української партії боротьбистів і створив підпільну організацію,
яка зв’язалася з «петлюрівським» загоном. П’явки, що стояв у попівських лісах. Разом вони почали збройну боротьбу з німцями та
гетьманцями.
Загін Д.Пищалки спочатку не мав певного політичного забарвлення і займався «експропріаціями» – грабежами поміщиків та заможних селян-хуторян, які привели гетьмана П.Скоропадського
до влади. На перегоні Ромодан-Сенча повстанці періодично зупиняли потяги і грабували багатих пасажирів, а награбоване ділили
між собою. У кінці 1918 р., ще до приходу Червоної армії повстанці захопили Миргород і П’явка призначив Д.Пищалку комендантом Дібрівського кінного заводу, для охорони якого від грабежів і
мародерства виділив 12 козаків. Виступаючи перед жителями Дібрівки, Д.Пищалка закликав їх підтримати свій український уряд
– Директорію УНР. Комуністи вважали його «ідейним петлюрівцем». Будучи членом української партії боротьбистів, він весь час
хитався, намагаючись поєднати дві несумісні речі – більшовицький режим у формі радянської влади і державну незалежність
України.
Після невдалого повстання 1-4 квітня 1919 р. в Миргороді
Д.Пищалку викликали із загоном до міста, обеззброїли і заарештували, але через тиждень звільнили, позаяк боротьбисти на той
час були спільниками комуністів. Навесні 1919 р він остаточно
зробив свій вибір на користь незалежності України і став на шлях
боротьби з більшовизмом. Д.Пищалка зібрав повстанський загін
і разом з отаманом В.Наливайком протягом літа 1919 р. здійснив
декілька вдалих нападів на червоноармійські пости і міліцейські
застави. Під час одного з них у Попівці повстанці вбили кількох
червоноармійців караульної роти, пограбували кредитне товариство і магазин споживчої кооперації, а в Хомутці напали на росій207

ський продзагін, який грабував українських селян. Продармійці
встигли заховатися у приміщенні сільської ради і відбитися, але
селяни від їх грабежу були врятовані.
Радянська влада в селах Миргородщини існувала лише формально. Її представники, побоюючись розправи, часто боялися ночувати вдома і переховувалися по болотах. Повстанці Д.Пищалки
спалили разом з документами приміщення Хомутецького волвиконкому і хотіли розправитися з місцевим «активістом» радянської влади І.Галяном, але він вискочив з хати у вікно і зник.
Після приходу денікінців на Полтавщину Д.Пищалку, як колишнього підпоручика російської армії, мобілізували до Добровольчої армії. Прослуживши в ній близько місяця дезертирував,
зібрав загін і разом з отаманами Донченком, Радченком і Нехворостним ліквідували денікінську владу в селах Миргородщини. У
кінці 1919 р, їх загони вступили до Миргорода, але незабаром підійшли регулярні радянські війська і обеззброїли повстанців, які
не бажали вливатися до Червоної армії. Д.Пищалка разом із своїм
загоном пішов до лісу і розпочав безкомпромісну боротьба з комуністичним режимом.
Велику допомогу в організації повстансько-партизанської боротьби на Миргородщині надали «посланці С.Петлюри» старшини армії УНР А.Калениченко та Г.Мильченко, які у квітні 1920 р.
прибули до загону Д.Пищалки. У травні його повстанці за сприяння вчителя (згодом – повстанця) Л. Охріменка вбили секретаря
Комишнянського осередку КП/б/У Б.Лопандіна і одного міліціонера, який не встиг заховатися, а в комишнянському лісі розстріляли двох комсомольців. Влітку цього ж року повстанці вчинили
декілька вдалих нападів на радянські органи влади в Хомутці, Почапцях, Комишні та інших селах Миргородського повіту, під час
яких розстріляли комуніста Капліна, комсомольця Нестеренка і
більше 10 міліціонерів. Під час рейду отамана Л.Христового селами Миргородського повіту Д.Пищалка приєднався до його загону
і в бою з червоними під Хомутцем вони вбили чотирьох вояків «загону по боротьбі з бандитизмом».
Після невдалого бою з регулярними частинами Червоної армії у
серпні 1920 р. Д.Пищалка розпустив свій загін. «Як будете потрібні, – сказав він прощаючись, – то зберу вас через офіцера Мильченка». Але не всі були згодні з рішенням отамана. Більшість повстанців вирішила продовжити боротьбу з червовими окупантами.
Вони відібрали у Д.Пищалки зброю, але не затримували. Пізніше
він пристав до Лубенського протибільшовицького підпілля. Після арешту його першого комітету в листопаді 1920 р. деякий час
переховувався, а потім з фальшивими документами на прізвище
Сивашенко перебрався до Кременчуцького повіту, де його ніхто не
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знав і влаштувався вчителем у селі Рокитне. Там познайомився з
«сексотом» Градизького політбюро (структурного підрозділу Чека
у складі міліцейського райвідділу) Кокотіхіним і з його допомогою
перейшов на службу помічником уповноваженого Ольгопільського політбюро. Прослуживши два місяці, кинув роботу чекіста, бо
не захотів бути катом свого народу і повернувся знову до педагогічної роботи, на цей раз у Великий Кохнівці.
Життя під чужим прізвищем гнітило Д.Пищалку і 3 серпня
1926 р. він з’явився до Харківського ДПУ і «розкаявся» у вчинених проти радянської влади злочинах, приховавши більшість із
них. Репресій не зазнав, повернувся до Рокитного і продовжував
працювати вчителем. Під час суцільної колективізації сільського
господарства не міг змиритися з наругою комуністів над українським селянством і очолив антиколгоспний виступ у своєму селі,
був заарештований і згідно вироку Лубенського окружного суду
від 18 травня 1929 р. розстріляний з одночасною конфіскацією
особистого майна.
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Савченко Іван Григорович
(«Нагірний»)
(1895 – 1923)

І.Савченко народився в селі Вереміївці Золотоніського повіту
Полтавської губернії у бідній селянській родині. Початкову освіту
здобув у рідному селі, далі займався самоосвітою. Був середнього
зросту, чорнявим, ставним, відзначався вродженим почуттям соціальної справедливості та національної гідності. У роки Першої
світової війни служив писарем у канцелярії військового коменданта Золотоноші. Коли в Києві постала Українська Центральна
Рада, став її палким прихильником. Тому й не дивно, що солдати
золотоніської залоги обради його делегатом 3-го Всеукраїнського
військового з’їзду. Там І.Савченко познайомився з С.Петлюрою та
іншими очільниками українського національно-визвольного руху
і невдовзі був запрошений на службу до артилерійського відділу
Секретаріату у військових справах УНР. У 1918 р. очолював повстанський загін, який боровся проти гетьманського режиму, поділяв політичну програму української партії боротьбистів.
Після третього приходу в Україну російської Червоної армії
І.Савченко деякий час служив у «робітничо-селянській міліції»,
але пізнавши всі принади більшовицького режиму, залишив її і
зв’язався з отаманом Келебердою – одним з відомих ватажків селянського повстанського руху, який діяв у південно-західній частині Полтавщини. Перебуваючи в його загоні, узяв собі псевдонім
«Нагірний» і дуже ображався, коли його називали «Нагорним».
Під цим прізвищем і ввійшов в історію національно-визвольної боротьби українського народу.
Після загибелі влітку отамана Келеберди «Нагірний» очолив
його загін і у вересні 1920 р. перейшов у підпорядкування Холодноярського повстанського комітету. Згідно даних органів радянської влади у його загоні налічувалося від 100 до 200 активних повстанців, які діяли в Іркліївській, Жовнинській, Васютинській,
Драбівській і Вереміїській волостях. Вони розганяли органи радянської влади, комітети незаможних селян, які щойно почали
створюватися, роззброювали міліцію і перешкоджали вивозити
хліб з України до «голодуючої Півночі». У зв’язку з масовим повстанським рухом «радянська робота» у селах Полтавщини призупинилася. Влада комуністів трималася лише у містах.
З настанням зимових холодів повстанський рух пішов на спад.
Частина повстанців розійшлася по домівках або перейшла на нелегальне становища, а сам отаман із загоном у 150-200 чоловік перебрався на дніпровські острови. У лютому 1921 р. він перейшов
по кризі Дніпро і прибув до Холодного Яру, де перебував до кінця
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зими і брав участь в усіх операціях проти червоних окупантів. Навесні 1921 р. через повстанський комітет Холодного Яру зв’язався
з посланцем С.Петлюри Юрком Нестеренком і надалі діяв за наказами штабу Головного отамана. Його повстанці несподівано напали на кінну сотню 5-ої кавалерійської дивізії Червоної армії і
захопили в полон 47 червоноармійців разом з кіньми і зброєю, що
допомогло вирішити питання маневреності і озброєння загону.
«Нагірний» називав себе «керуючим наддніпрянським партизанським загоном» і від свого імені видавав накази, обов’язкові
до виконання на підконтрольній повстанцям території. В одному
з них говорилося: «Наказую всім служащим сов – комуністичних
установ на побережжі Чигиринщини негайно з дня оголошення
цього наказу кинуть працю й надалі такої не проводити. Невиконання цього наказу усі служащі зазначених установ будуть каратися аж до розстрілу!». Відбувати службу дозволялося лише працівникам земельних відділів та судових установ.
Згідно радянських агентурних даних, на початку червня 1921 р.
у загоні І.Савченка налічувалося більше 100 козаків і його склад постійно поповнювався за рахунок юнаків, які не бажали брати участь
у розв’язаній більшовиками громадянській війні та каральних акціях проти мирного населення. Протягом літа 1921 р. повстанці
«Нагірного» діяли по обидва боки Дніпра, включаючи Лубенський
і Хорольський повіти. 18 липня його загін (200 кавалеристів і 100
піхотинців) переправився через Дніпр і пройшов через Вереміївку,
Жовнин і Липувате, знищивши там міліцію і органи радянської
влади. Потім повстанці пройшли селами Іркліївської і Оржицької
волостей. Загін отамана «Нагірного», говорилося на засіданні Золотоніської військової наради, «викликає співчуття селянства і всіляке сприяння з боку куркульського елементу».
У зв’язку з переходом до непу і заміни продрозкладки продовольчим податком тиск більшовицького режиму на українське селянство дещо послабшав, відповідно зменшилася і його активність
у боротьбі з чужою владою. Частина повстанців, скориставшись
оголошеною амністією, повернулася до мирної праці на землі, багато загинуло в нерівній боротьбі за волю України. Восени 1921 р.
під командою «Нагірного», який знову перейшов на правий берег
Дніпра, перебувало 15 кінних і 30 піших повстанців при одному
легкому кулеметі. Базувалися вони поблизу сіл Топилівка-Худрівка за 25-30 кілометрів від Чигирина.
Спроби регулярних частин Червоної армії і каральних органів
Чека знищити «Нагірного» залишалися марними. Декілька разів чекісти пропонували йому скласти зброю, обіцяючи амністію
і збереження громадянських прав, але отаман був непохитним. 13
жовтня в одному з лісових масивів Чигиринського повіту відбула211

ся чергова зустріч високо посадовця Всеукраїнської Чека з «Нагірним», який з’явився на переговори у супроводі восьми повстанців.
На пропозицію припинити збройну боротьбу з більшовицьким режимом отаман рішуче відповів, що «не перейде на бік радянської
влади і не стане жидівським наймитом».
Скориставшись тимчасовим затуханням збройного протистояння в умовах зимових холодів, «Нагірний» створив у Золотоніському, Черкаському і Чигиринському повітах розгалуджену мережу
національно-патріотичного підпілля і добре організовану повстанську організацію, яку очолили крім самого отамана, Ратушний,
Порублевий, Сараджин, Упирь, Іванов і Дібрівний. Останній до
недавнього часу був військовим комендантом Золотоноші і зберіг
зв’язки з місцевою залогою. Штаб повстанців підтримував, хоч і
нерегулярно, зв’язки з урядом УНР на еміграції. Навесні 1922 р.
С.Петлюра призначив «Нагірного» отаманом повстанських військ
Лівобережної України. Територія Золотоніського, Черкаського і
Чигиринського повітів була поділена на оперативні райони на чолі
з комендантами.
З настанням літа 1922 р. «Нагірний» готувався підняти загальне повстання в центрі України, яке мало охопити Київську,
Полтавську і Кременчуцьку губернії. З цією метою заготовлялася
зброя, готувалися невеликі повстанські загони по 10-25 чоловік.
Зони вели боротьбу партизанськими методами, уникаючи відкритих сутичок з регулярними частинами Червоної армії та каральними загонами чекістів. У квітні 1922 р. у таких загонах уже налічувалося більше 300 козаків. Ядро повстанців становив мобільний
кавалерійський загін у складі 25 вершників, озброєних шаблями,
карабінами і револьверами. Вони постійно змінювали місце дислокації і були невловимими.
Протягом літа-осені 1922 р. загони «Нагірного» продовжували боротьбу по обидва боки Дніпра, головним чином у районі сіл
Вереміївки, Липуватого і Жовниного та в Чигиринському повіті
Кременчуцької губернії. Активізація повстанського руху свідчила, що і в умовах непу не всі українці змирилися з комуністичним
режимом. Проти загонів «Нагірного» були направлені підрозділи
7-го полку Червоної армії, загони міліції, комуністична гвардія
(комуністичні частини особливого призначення) і загони комнезамівців. Проте останні були ненадійною опорою більшовиків. Командир вереміївського загону комнезамівців Іван Цокало (псевдо
– «Білий») таємно допомагав повстанцям.
Більшість українського селянства на другий рік запровадження непу вже змирилася з існуючою радянською владою, позаяк
відмова від курсу на негайне будівництво фантастичного комуністичного суспільства усунули основну причину його невдоволення.
Крім того, в боротьбі за державність України селянство понесло
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величезні жертви і було знекровлене та залякане червоним терором більшовиків. Здавалося, подальша боротьба з комуністичним
режимом стала безнадійною, але «Нагірний» думав інакше. Олександр Перевізник пізніше згадував про останню зустріч з отаманом. Він пропонував «Нагірному» змиритися з радянською владою і жити «нормальним життям, адже вже можна». «Боротьба
програна, з ким ти залишишся? – запитував О.Перевізник. «Я, –
відповів І.Савченко, – навіть коли залишуся сам, продовжуватиму
боротьбу». 30 грудня 1922 р. «Нагірний» із загоном близько 30 чоловік розгромив Жовнинський, а 3 січня 1923 р. Іркліївський волосний виконком. Повстанці знищили документи, що стосувалися стягнення продовольчого податку, і телефонні апарати. Після
цього вони розділилися на дрібні групи і розійшлися по Малобуримських хуторах. 6 січня вони знову зібралися і пішли до Лубенського повіту, де розгромили органи радянської влади в Старих Іржавцях та Оржиці і повернулися на терени Золотоніського повіту.
Проте трагічна розв’язка наближалася невблаганно. Повстанців їх невідступно переслідував комуністичний загін ЧОН із Черкас, адже сліди на снігу було добре видно навіть уночі. 20 січня,
можливо через зраду, комуністи вистежили повстанців у Вереміївці. Захоплені зненацька, вони не встигли організувати відсіч і
семеро повстанців на чолі з отаманом потрапили в полон. Декілька
чоловік, користуючись хуртовиною, зникли в степу. Після арешту
«Нагірного» чекісти вирішили роззброїти загін Вереміївського
комнезаму, позаяк більшість його особового складу підтримувала
зв’язки з повстанцями. Командира загону І.Цокала застрелили на
місці, а його заступника Чорного – при спробі втекти. Всього під
час операції чекісти затримали 46 комнезамівців, частину з них в
якості покарання відправили до Червоної армії, решту – до тюрми.
Заарештованих повстанців «Нагірного» перевезли до полтавської в’язниці. 26 жовтня 1923 р. отаману вдалося передати прощального листа своїм рідним: матері, братові Олександру і сестрі
Галі, в якому він писав: «Я мав щире і правдиве серце, щиро поважав свій рідний край і нарід й з одвертою душею йшов боронити
його». На смерть І.Савченко ішов з думкою про матір і про Україну. Звертаючись до матері, прохав:
«Не плач, моя рідна мамо,
Так за мною дуже.
Цим ти мені не поможеш,
Тільки собі хуже.
Ти і так зазнала горя,
Як іще кохала,
Як в колисці позиченій
Мене колихала».
Згадуючи прожите життя, отаман писав: «Взагалі історія жит213

тя нашої сім’ї тяжка з початку. Мабуть наша така доля. Ну, нічого, що не є погане, то все лучче. Бажаю вам, мої рідні, всього найкращого. Міцно жму ваші руки і гаряче цілую вас. Ваш син і брат
І.Савченко («Нагірний»)». Лист закінчувався словами: «Прощай,
моя люба Вкраїно, і ти, засмучений нарід її».
Протягом 12-13 листопада 1923 р. надзвичайна сесія Полтавського губернського суду на закритому засіданні слухала справу
отамана «Нагірного» та його побратимів. Всього до суду було притягнуто 19 чоловік. Під час судового засідання з’ясувалося, що загін «Нагірного» налічував більше 200 добре озброєних повстанців,
які діяли протягом 1920-1923 років, ведучи активну збройну боротьбу проти радянської влади. У своїй боротьбі вони керувалися
вказівками уряду УНР на еміграції та інструкціями Холодноярського повстанського комітету.
Згідно судового вироку І.Савченко («Нагірний») та двоє його
побратимів були розстріляні, решта отримали різні терміни тюремного ув’язнення.
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Тяло Ваcиль
(?–1923 ).

Про відомого отамана повстанців Гадяцького краю В.Тяла, відомо лише, що иін був уродженцем Веприка, і учителем за фахом.
Протягом трьох років він вів нерівну і здавалося б безнадійну боротьбу з більшовиським режимом на теренах Гадяцького і Лебединського повітів. Захоплений революційною ейфорією В.Тяло
повірив популістським гаслам більшовиків і на початку 1918 р.
вступив до одного з російських червоногвардійських загонів, які
прийшли в Україну. У Росію разом з ними не пішов, а боровся у повстанських загонах проти австро-німецьких військ і Гетьманщини у себе на Батьківщині. Після другого приходу Червоної армії в
Україну в 1919 р. деякий час служив у Гадяцькій Чека, можливо
в міліції.
З приходом на Полтавщину білогвардійських військ Денікіна
знову пішов у повстанці боротися з чужою владою. Виявлені автором цих рядків документи не дають відповіді на питання, чи був
він членом української партії боротьбистів, але безумовно поділяв
її програму. Коли ж зрозумів, що комуністи використали боротьбистів, щоб установити свою однопартійну диктатуру в Україні,
остаточно порвав з радянською владою в її більшовицькому розумінні і втретє пішов до лісу, щоб зі зброєю в руках боронити Україну від червоних окупантів. Разом із Семеном Бутком воював у загонах Олександра Коваля та Івана Крупського у північно-східній
частині Гадяцького та суміжних волостях Лебединсько повіту.
Після того, як О.Коваль вирушив до Польщі, щоб зустрітися з головою Директорії УНР С.Петлюрою, В.Тяло та І.Крупський залишилися у веприцьких лісах.
Протягом 24 лютого–І5 березня 1921 р. у Великобудищанські й
і Бобрицькій волості Гадяцького повіту червоноармійці 64-го полку 7-ої Володимирської стрілецької дивізії проводили общуки і
облави у пошуках повстанців, які згідно агентурних повідомлень,
базувалися на хуторах та в лісах навколо Ціпків. 4 березня їм вдалося затримати одного повстанця, решта, відстрілюючись, зникла
в лісі. У ніч з 7 на 8 березня карателі влаштували нову облаву, але
і вона не дала бажаних наслідків. Попереджені селянами повстанці терміново залишили свій табір. Червоним дісталася лише одна
гвинтівка, 35 набоїв, три кожухи і три чумарки. Після перестрілки загін повстанців В.Тяла зник у глибокому лісі, куди червоні не
наважувалися заглиблюватися.
Не маючи змоги силою зброї знищити повстанців, комуністи
вдалися до репресій їх родин. Протягом лютого-березня каральна
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експедиція заарештувала і вивезла до Гадяча 15 родин, чиї сини
або брати перебували у повстанських загонах,. серед них старих
батьків і братів В.Тяла, сім’ї Назара Рублевського, Пилипа Сірика, Никифора Здойми та ін. Батька С.Бутка забрали в якості заручника разом з дочкою Ганною. Майно заарештованих було конфісковане і роздане активістам радянської влади та «сексотам»
Чека.
Поряд з батогом більшовики застосовували і пряник. У березні
1921 р. уряд УРСР з дозволу Москви оголосив амністію учасникам
боротьби проти радянської влади. Щоб врятували своїх рідних,
В.Тяло разом з Є.Пазиничом та С.Бутком вийшов з лісу і склав
зброю. Під конвоєм їх відвезли до Особливого, відділу 55-ої окремої бригади Червоної армії, штаб якої розташовувався у Лохвиці.
Після ретельної перевірки їх мали відправити «спокутувати провину» службою в Червоній армії, що вважалося одним із методів
покарання. Така перспектива не влаштовувала повстанців,. вони
втекли з-під варти, і знову, подалися до лісу. Через декілька днів у
загоні В.Тяла згідно даних чекістів уже перебувало 10-12 козаків.
У кінці березня загони О.Коваля та І.Крупського чисельністю
70-80 чоловік базувався в лісах поблизу Красної Луки і Плішивця.
2-го квітня для зв’язку із загоном В.Тяла і Білого, які перебували
поблизу Бобрика. О.Коваль послав трьох повстанців. Після; переговорів, 4 квітня їх загони переправилися через Псел і об’єдналися
для спільної боротьби з Радянської владою.
Зважаючи на оголошену амністію і втрати в боях з червоними,
чисельність повстанських загоні, навесні 1922 р. значно скоротилася. Згідно агентурних повідомлень, у загоні С.Бутки налічувалося 10 козаків, а у В.Тяла – 6, але загін останнього, швидко
збільшувався і станом на 1-е червня вже нараховував близько
50 повстанців. В основному це були, юнаки допризивного віку,
в тому числі і уродженці російських губерній. Загін базувався в
лісі поблизу Книшівки і за допомогою верхових тримав, зв’язок
з повстанцями Лебединського повіту та іншими загонами, що діяли у веприцьких лісах. Один з них очолював учитель з Великобудищанської волості Вишняківський, який раніше воював у загонах Л.Христового. Його повстанці діяли на теренах Веприцької
волоссі. Інший загін очолював Сибіряк (можливо – це псевдо),
чисельність їх загонів чекістам встановити не вдалося. Отаманом
третього загону, що влітку, 1922 р. складався з 6–7 чоловік, був
Шевченко. Діяльність повстанських загонів викликала неабияке
занепокоєння місцевих органів радянської влади. 29 травня голова Бобрицького волвиконкому Стороженко побоюючись за своє
життя та життя інших «радянських службовців», у листі до Гадяцької повітової військової наради просив терміново надіслати
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до села 20 червоноармійців, тому що кругом бродять «лісовики», а
надії на місцеву поліцію мало – вона, зв’язана з повстанцями.
Влітку 1922 р. загін З.Тяла за рахунок об’єднання із загоном
Т.Крупського збільшився до 30 чоловік і продовжував чисельно
зростати. Базувалися вони в лісах навколо Веприка. У вересні проти загону В.Тяла червоні влаштували широкомасштабну каральну
операцію із залученням 2-го кавалерійського полку Червоної армії, міліції, комнезамів, чекістів і «сексотів».
До кожної волості Гадяцького повіту чекісти призначили своїх
людей (волнадзирателей), завданням яких можливо було стежити
за політичними настроями селян і вербувати таємних інформаторів «сексотів». 19 вересня один з кавалерійських загонів чисельністю 30 шабель з кулеметом по дорозі з Гадяча на Книшівку помітив чотирьох, повстанців, які кинулися тікати вплав через Псел.
Командир ескадрону Ніколаев, який очолював загін, погнався за
ними, але плавати не вмів і потонув. Дещо пізніше під час прочісування лісів чекісти заарештували двох, повстанців із загону
В.Тяла: Петра Тимошенка і уродженця Лютеньки Мормуленка.
Не витримавши тортур, вони видали селян, які надавали їм допомогу. На підставі їх свідчень чекісти сфабрикували «петлюрівську
змову» і заарештували 30 причетних до неї селян. Подальша їх
доля невідома.
24 вересня каральна експедиція проти загону В.Тяла була припинена, позаяк чекісти через своїх «сексотів» дізналися, що серед
повстанців з’явилася думка здатися, скориставшись оголошеною
в черговий раз амністією. Частина повстанців дійсно почала виходити з повинного до радянської влади, щоб легалізуватися в
умовах нової економічної політики. В.Тялові сподіватися на другу
амністію не доводилося. У грудні 1922 р. разом із 8 повстанцями
свого загону перебрався до Гжатська Смоленської губернії і влаштувався на роботу у місцевому відділенні Воєнтрансторгу. Проте
через витік інформації по його сліду вже йшли чекісти. До Гжатська було послано уповноваженого Полтавського губернського
ДПУ Маслова, який з допомогою гадяцьких та місцевих чекістів
затримав В.Тяла разом з чотирма його побратимами. Під час перестрілки одного з них на прізвисько «Коза» було вбито.
Рештки загону В.Тяла (за даними чекістів близько 80 чоловік)
розійшлися по лісах Гадяцького повіту. Більше 10 повстанців
об’єднав «Лис-Степан», про якого крім псевдоніму нічого не відомо. Перебували вони, в лісах поблизу Плішивця. Полювання за
повстанцями чекісти, міліція і 28-ий кавалерійський полк Червоної армії, який, продовжував перебувати на. теренах Гадяцького
повіту і був основною каральною силою в боротьбі з місцевими повстанцями.
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Після арешту В.Тяла доправили до Полтавського ДОПРу (Будинок примусових робіт, так комуністи стали називати тюрми), але
31 березня 1923 р. за нез’ясованих обставин йому вдалося втекти.
У Гадяцькому повіті він зібрав вцілілих повстанців і продовжив
боротьбу з більшовицьким режимом. Сподіватися, що в разі затримання комуністи залишать його в живих, не доводилося. Боротьба тривала не на життя, а на. смерть. Переховуючись по лісах
і хуторах, повстанці В.Тяла здійснювали напади на представників
радянської влади, міліцію, сільські виконкоми і державні млини.
Після чергової вдалої операції загін В.Тяла 26-27 квітня розташувався на відпочинок у Плішивцях. Довідавшись через «сексотів» про його місце перебування, секретар Веприцького райкому
КП(б)У секретар сільської ради Пінчук мобілізували місцеву міліцію та озброєних комсомольців і напали на повстанців. Під час
перестрілки обидва секретарі, які хотіли продемонструвати надмірну запопадливість у боротьбі з повстанцями, були вбиті, а загін В.Тяла зник у лісі, без втрат. Для його переслідування з Ромен
викликали загін кінної міліції, але пощуки повстанців виявилися
безрезультатними. Все ж 21 вересня 1923 р. в селі Кам’яному, що
на межі Романського і Сумського, округів, чекістам, вдалося вистежити В.Тяла. Під час бою він загинув, рештки його загону очолив учитель Стешенко.
8 листопада поблизу Веприка вони вбили районного уповноваженого ДПУ Олексія Малакуту. Згідно офіційних радянських
повідомлень, загін Стешенка продовжував боротьбу з більшовицьким режимом до кінця 1923 р. на теренах Роменської округи. Про
подальшу його долю авторові цих рядків нічого невідомо.
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Христовий Леонтій Остапович
(1898 – 1921)

Народився Л.Христовий на хуторі
Скажениковому поблизу Лютеньки
Гадяцького повіту у заможній селянській родині. Його батько мав 70 десятин землі і крамницю. Згідно даних чекістської агентури, він був середнього
зросту брюнетом з голеним обличчям.
За характером – енергійний, завзятий,
сміливий і кмітливий, у той же час – нестримної вдачі, схильним до рішучих
дій і задерикуватим. Будучи неміцної
статури, з юнацьких літ верховодив
Леонтій Христовий (ліворуч)
серед сільської молоді. Під час Першої
та його брат Олександр
світової війни Левко служив у кавалерійському полку, а за радянських часів
– півсотенним командиром комендантської сотні в Зінькові. Після
розгрому денікінщини був учасником протибільшовицького підпілля. На початку травня 1920 р. Л.Христового заарештували, але
по дорозі на Гадяч він утік і почав готувати повстання.
Поштовхом до селянського повстання стало пограбування жителів Лютеньки російськими продовольчими загонами. Загін
Л.Христового, який на початку липня налічував не більше 50 повстанців, спочатку роззброював непрошених гостей і відпускав з
наказом забиратися у свою Московщину. Але під час чергового
набігу продзагону на Лютеньку, який супроводжувався спаленням селянських хат, повстанці схопили і розстріляли близько 40
продармійців. У передчутті відплатної акції червоних село почало
озброюватися і на середину липня загін Л.Христового зріс до 300
чоловік Селяни забезпечували повстанців зброєю, харчами та одягом. Орієнтація повсталих, як зазначали чекісти, була «петлюрівською», тобто вони боролися за державну незалежність України.
Протягом липня у Лютеньці, навколишніх селах і хуторах відбувалося інтенсивне формування повстанських загонів, які за
давньою козацькою традицією поділялися на курені і сотні. Штаб
повсталих встановив зв’язки з іншими селянськими загонами, що
діяли на теренах Зіньківського, Гадяцького і Миргородського повітів. Оголошена Л.Христовим мобілізація дала змогу збільшити
число повсталих до 4-6 тисяч. 26 липня І920 р. радянське керівництво Гадяцького повіту послало розпачливу телеграму на адресу
уряду УСРР у Харкові і Полтавського губвиконкому, в якій го219

ворилося: «Увесь повіт охоплений хвилею бандитизму, організованого, петлюрівського, що зростає з кожним днем. Лютеньська,
Рашівська, Веприцька, Русанівська, Розбитівська, Липово-Долинська, Берестівська, Поділківська і частина Сарської зайняті
бандитами. Концентрація головних сил бандитів у Рашівській і
Лютеньській волостях. Бандитами у зайнятих ними волостях проводиться добровільна і примусова мобілізація населення. Сили
банд, які на даний час нараховують до 3000 озброєних людей, безперервно збільшуються мобілізованими і бандитськими озброєними загонами з сусідніх повітів, що долучилися до них. Половина
повіту таким чином цілком під владою бандитів, у другій половині
радянської влади також не існує... Радянської влади в повіті немає». Телеграма закінчувалася проханням негайно надіслати до
Гадяча регулярні частини Червоної армії.
В оперативних повідомленнях радянського командування
вказувалося, що в бірківських лісах зібралося більше 5 тисяч повстанців, проте вогнепальну зброю мала хіба-що десята частина з
них. Повстанці мали три кулемети і дві гармати, але без набоїв.
Повсюдно по селах відбувалися мітинги, на яких лунали заклики
до боротьби з більшовицьким режимом. Навколо Лютеньки були
вириті окопи з ходами сполучення, а на вулицях споруджені барикади. Село готувалося до наступу червоних.
Із вступом на терени Полтавщини Повстанської армії Н.Махна
повстанці активізували боротьбу. Гадяч був оточений щільним кільцем селянських загонів Л.Христового, О.Коваля,
Ф.Буховецького, Кучера, Галайди та ін. 7 серпня 1920 р. о 6-ій
годині ранку очолювані Л.Христовим загони повстанців захопили
Гадяч. Міліція розбіглася, а 220-ий батальйон ВОХР, не прийнявши бою, разом з радянським начальством відійшов до Петрівки.
Повстанцям дісталися великі запаси шкіри з місцевого шкірзаводу та товари з розташованих на залізничній станції складів.
Мешканці навколишніх сіл, які брали участь у штурмі міста, вивозили возами додому мануфактуру, сіль, цукор, сірники та інші
необхідні для села товари. Мародерства і насильства над мирними
жителями не було.
9 серпня, коли повстанці Л.Христового залишали Гадяч,
Н.Махно захопив Зіньків. Відразу ж з проханням про допомогу до
нього почали звертатися ватажки місцевих повстанських загонів.
Л.Христовий одержав від «батька» мандат на право формування
Особливого загону Повстанської армії України (махновців), кілька
кулеметів з обслугою, гвинтівки і набої. У серпні 1920 р. повстання під проводом Л.Христового досягло найбільшого розмаху. В
одному з листів до більшовицького керівництва Гадяча він писав:
«Зв’язок з рештою повстанських загонів на території шести пові220

тів я маю і вони повністю у моєму підпорядкуванні». Згідно даних
радянської військової розвідки, сили повстанців становили 13 тисяч чоловік, але їм бракувало військового вишколу, вогнепальної
зброї і набоїв, не кажучи вже про автоматичну зброю. Документи
свідчать, що селяни охоче підтримували повстанців, які захищали
їх від грабежів продзагонів і насильницької мобілізації юнаків до
червоного війська.
У кінці серпня Л.Христовий послав один загін селянського війська, що налічував більше 300 возів з «неорганізованою піхотою»
і 40-50 кавалеристами під командою Степового до Миргородського
повіту піднімати селян на боротьбу з комуністичним режимом. Інший загін під командою Лісовського рушив рейдом селами Зіньківського повіту. Ліквідувавши органи радянської влади в Миргородському повіті, Степовий вирушив до Гадяцького. Його повстанці
захопили Березову Луку, перерізали залізницю Гадяч-Лохвиця і
загрожували перервати зв’язок на залізниці Ромодан-Ромни і захопити Лохвицю. За браком зброї цього зробити не вдалося.
Одержавши підкріплення, червоні війська перейшли в наступ
на Лютеньку. 29 серпня вони захопили Рашівку і відразу ж провели арешти учасників протибільшовицького повстання, 15 з них
публічно розстріляли посеред села, а 30 відправили до полтавського концтабору. Наступного дня червоне командування зібрало
більше 600 селян з вилами та лопатами і погнало їх на Лютеньку.
Прикриваючись селянами, як живим щитом, за ними йшли регулярні частини Червоної армії.
Потіснивши дрібні селянські загони, червоні підійшли до Лютеньки, де зосередилися основні сили повсталих у кількості 2-2,5
тисяч чоловік при 5 кулеметах, і після жорстокого бою увірвалися
до села. При цьому спалили 803 селянських хати. «Лютенька, за
винятком бідняцьких халуп, вся знищена» – рапортував до Полтави голова Гадяцького повітвиконкому А.Кузьменко. «Лютеньку
спалили комуністи, кажуть, спалять і Павлівку» – говорилося в
одному з перлюстрованих військовою цензурою червоноармійських листів. Під час штурму Лютеньки загинуло близько 150 її
захисників та мирних жителів. Сотні жінок, дітей і стариків, рятуючись від розправи, втекли до лісу. Залишена в селянських обійстях худоба була конфіскована. Повстанці відійшли за річку Лютенька в напрямку Бірок і укріпилися в лісі.
Не встигли основні сили червоних залишити Лютеньку, як повстання розгорілося з новою силою. Загін Лісовського чисельністю близько тисячі чоловік 1-го вересня зайняв містечко Грунь,
а через два дні – Комиші, де розігнав місцевий ревком і забрав з
його каси 250 тисяч карбованців. Дрібні загони повстанців розійшлися Гадяцьким, Зіньківським, Лохвицьким і Миргородським
221

повітами. У Груньській волості діяв загін Пилипа Масюти, Куземинській – Данила Степенка (Дороша), Бірківській – Максима
Мандика. Л.Христовий 5 вересня розпочав новий рейд селами
Миргородського повіту і пройшов через Великі Сорочинці, Зуївці
і Остапівку, але зазнав поразки від об’єднаних сил Миргородського гарнізону і 226-го батальйону ВОХР. Їх втрати становили майже 150 чоловік вбитими і пораненими. Червоні також захопили 3
кулемети, 28 коней і частину обозу. Розбившись на дрібні загони,
повстанці відступили в район Розбишівки Гадяцького повіту, та
розійшлися по лютеньських лісах. Частина під впливом поразок
зневірилася у можливості перемоги над більшовиками і залишила ряди повстанців. Згідно явно занижених даних радянської військової розвідки у Л.Христового залишилося не більше 100 піхотинців та 30-40 кавалеристів, які не мали шабель, а замість сідел
використовували подушки. Проте боротьба продовжувалася. 16
вересня Л.Христовий напав на обоз і, розігнавши охорону, захопив 140 підвід солі. Серед жителів Лютеньки до цього часу збереглися перекази як Л.Христовий солдатським котелком розподіляв
сіль між селянами.
19 вересня об’єднані загони Л.Христового і Д.Степенка (250 піших і 50 кінних повстанців) вступили до містечка Грунь. До них
приєдналися дрібні загони з різних кінців Зіньківського повіту –
загалом зібралося більше 600 чоловік. Отамани загонів провели
нараду з приводу наступу на Зіньків, але за браком зброї від нього
довелося відмовитися. У Груні повстанці пограбували садиби членів ревкому та активістів місцевого комнезаму, після чого розійшлися. 25 вересня загони знову об’єдналися і напали на Опішню.
Місцева міліція опору не чинила, тому її роззброїли і відпустили з
наказом не служити комуністам. Повстанці спалили справи ревкому, забрали з собою телефонні апарати та гроші з почти і зникли.
8 жовтня повстанці Л.Христового, щоб уникнути жертв з боку
цивільного населення, знову залишили Лютеньку і дрібними групами розійшлися по лісах, але боротьби не припинили. 15 жовтня
загін Л.Христового розгромив міліцейську дільницю з Комишах,
забрав у міліціянтів сідла та зброю і пограбував сім’ї радянських
службовців. 19 жовтня він напав на міліцейську заставу в Бірках.
Під час сутички кількох міліціянтів було вбито, решта втекла. Повстанці знищили документи волвиконкому, пограбували садибу і
спалили клуню у голови ревкому, який встиг втекти.
Проте наближалася зима. Осіння негода не сприяла швидкому
пересуванню повстанців, а голий ліс демаскував їх. Повстанці терпіли скруту. У цей час Н.Махно під час боротьби проти Врангеля у
черговий раз вступив у союз з більшовиками і Л.Христовий, мотивуючи тим, що його загін є одним з підрозділів Повстанської армії
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«батька», запропонував радянській владі укласти перемир’я. Переговори ні до чого не привели і 15 листопада були перервані. Червоні використали їх для мобілізації сил і блокування охоплених
повстанським рухом сіл і хуторів.
18 листопада поблизу села Млини вони оточили активну частину загону Л.Христового у кількості 60 чоловік і притиснули до
Псла, який тільки-но почав братися кригою. Під час жорстокого
бою 9 повстанців було вбито, багатьох поранених червоні захопили
в полон. 26 вдалося прорвати кільце оточення, але під час переходу під вогнем ворога через Псел крига провалилася і більшість із
них загинули. Л.Христовий з декількома повстанцями врятувався. Їх до останнього прикривав кулеметник-махновець, який загинув. Червоним дісталося три кулемети і коні. Частину повстанців,
які з настанням зимових холодів вийшли з лісу і склали зброю, без
суду і слідства розстріляли в Гадячі.
На ліквідація залишків загону Л.Христового радянське командування залучило особовий склад 22-ої бригади ВНУС, комнезами
і міліцейські формування, але все було марно. У середині січня
у його загоні вже налічувалося 15 кінних і 85 піших повстанців.
Проти них з Гадяча була послана каральна експедиція у складі 125
штиків і 10 шабель з трьома кулеметами, а із Зінькова – 50 штиків
і 25 щабель з двома кулеметами. У Рашівці, Бірках, Лютенці і Великій Павлівці стояли постійні залоги червоних. 12 лютого проти
Л.Христового з Гадяча була послана чергова каральна експедиція
у складі 250 чоловік піхоти і 50 кавалеристів на чолі з комбригом
Самойловим, під час якої за офіційними даними було знищено 28
«бандитів». У більшості це були мирні жителі, адже Командир батальйону Бабич доповідав своєму начальству, що експедиція проти Л.Христового, яка тривала до 22 лютого, «ніяких результатів
не дала».
З настанням весни отаман активізував свої дії проти більшовицького режиму та його провідників на місцях. Протягом квітнятравня його повстанці здійснили декілька нападів на Лютеньку,
Рашівку, Свинарну та інші села Гадяцького, Зіньківського і Миргородського повітів. Так, у Лютеньці на Великодні свята у місцевого активіста Дирявки вони забрали з хати паску, сало та деякі
домашні речі, а в «радянських службовців» Перевали, Передирія,
Кириченка і Широколави спалили хати і забрали майно.
Влітку 1921 р. для знищення Л.Христового, який став символом незламності українців у боротьбі за свою свободу, було мобілізовано близько двох тисяч червоних військ, включаючи загони
чекістів, комуністичні частини особливого призначення (ЧОН),
«особливий загін по боротьбі з бандитизмом» ,комнезамівців і
«маневрену групу» (270 шабель і 111 штиків) К.Матяша. Їх утри223

мання повністю лягло на плечі селянства. Радянське керівництво
Гадяцького повіту дійшло висновку, що «лише червоним терором
можна гарантувати спокій і недоторканість особи радпрацівників». Згідно рішення особливої «трійки» в Лютенці було розстріляно 8 заручників і взято ще 19, яких комуністи обіцяли також
розстріляти, якщо напади повстанців на представників радянської
влади будуть продовжуватися.
Наближалася трагічна розв’язка. Вранці 15 липня карателям
«маневреної групи» вдалося оточити в лісі між Лютенькою і Малою Загрунівкою загін Л.Христового. Прориватися вирішили невеликими групами і в різних напрямках. Частина повстанців на
чолі Л.Христовим відходили заболоченими луками в напрямку
Романівки. Тут, між Малою Загрунівкою і Романівкою відбувся
вирішальний бій, який для отамана виявився останнім пораненим. Він дістався околиць Малої Загрунівки, де його і настигла
куля. Разом з ним загинуло і 11 повстанців. Тіла вбитих карателі
перевезли до Зінькова і таємно закопали на цвинтарі. Місце захоронения було ретельно замасковане.
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Чаплін Костянтин Дмитрович
(«Чорнота»)
(21 травня 1895 – ?)

К.Чаплін, за його словами, народився в Полтаві в робітничій
сім’ї, яка походила з решетилівських козаків. Після закінчення
гімназії в 1912 р. вступив до Московської консерваторії, позаяк з
дитинства захоплювався музикою і мав певну підготовку, але закінчити її не встиг. На початку Першої світової війни пішов добровольцем до російської армії. Службу відбував «вольноопределяющимся» в кавалерійському полку. У лютому 1915 р. одержав
військове звання прапорщика, а через рік – підпоручика. Після
повалення царського самодержавства в 1917 р. був призначений
помічником начальника 4-го району міліції в Полтаві. Гетьманського режиму П.Скоропадського не сприйняв і створив партизанський загін, який базувався в диканьських лісах. К.Чапліна
повстанці почали стали називати «отаманом Диканьських, Чубаринських і всіх боліт на Полтавщині Чорнотою».
Після другого приходу російських більшовиків в Україну Костю мобілізували до Червоної армії і призначили військовий комісаром Пирятинського повіту. Під час наступу Денікіна він залишився на окупованій білогвардійцями території, зібрав повстанський
загін чисельністю понад 100 чоловік і під ім’ям «Блакитний» боровся з денікінцями в Переяславському і Прилуцькому повітах.
Саме тоді він став переконаним українським патріотом. У грудні
1919 р. разом з іншими повстанцями К.Чаплін влився до Червоної
армії. Його брат Петро, поручик російської армії, був командиром
54-го полку 9-ої окремої кавалерійської дивізії і влаштував Костю
ад’ютантом штабу своєї дивізії.
Перед К.Чапліном відкривалася кар’єра командира Червоної
армії, але бути катом свого народу він не збирався. Його глибоко
обурювали червоні комісари з Московщини, які були носіями чужої окупаційної влади. Пізніше у своїх зізнаннях в Чека Д.Чаплін
писав, що йому «доводилося спостерігати факти звірячої розправи
над мирним населенням, переважно над евреями. Огидні й мерзенні поступки такого штибу... чинилися не лише наступаючими
червоними частинами, але і шкурниками-комісарами, які сиділи
на місцях». Протести проти злочинів комуністів успіху не мали і
він вирішив захищати Україну зі зброєю в руках. Після зібрання
української інтелігенції у школі на «Шведській могилі» під Полтавою пішов до знайомих уже диканьських лісів. Там під його
командою зібралося близько 30 повстанців. У лісі він знайшов
«Лугових гайдамаків» та познайомився з отаманом «Люлькою»
(С.Максимовичем), але в нього виникли сумніви (і не безпідстав225

но!) у щирості отамана: надто хорошими були в нього стосунки з
головою Диканьського волосного ревкому Григорієм Сотником.
Пробувши два дні в диканьських лісах, К.Чаплін зі своїм загоном пішов до отамана І.Біленького в Булановому лісі. Відтоді серед
повстанців він остаточно утвердився під ім’ям «отаман Чорнота».
Разом з І.Біленьким вони ліквідували органи радянської влади в
навколишніх селах, зірвали залізничний міст в Абазівці, на станції Мала Перещепина захопили в полон, потім відпустили, 11 червоноармійців та ін. Після рейду селами, Костянтиноградського повіту втомлені повстаці 7 червня повернулися до Буланового лісу і
полягали спати. Заснув і караул. Серед ночі табір несподівано оточили курсанти Полтавської школи червоних командирів. Серед
повстанців почалася паніка. Зібрати вдалося близько 150 чоловік,
які вчинили організований опір. Коли закінчилися набої, повстанці відійшли на Холодну Гору.
«Чорнота» разом з 20 повстанцями пішов до Миргородського
повіту. Знайомий ще із студентських років начальник радянської
транспортної міліції Степановський призначив його старшим міліціонером на роз’їзді Кибинці, але на початку серпня 1920 р. на
станції Миргород К.Чаплін був опізнаний одним з червоноармійці в і заарештований. По дорозі на Кременчук «Чорнота», вискочив на ходу з бронепотяга «Сапер» і зник. Невдовзі він зібрав 15
повстанців із свого загону. На хуторах поблизу Федорівки Кременчуцького повіту вони пристали до отамана А.Левченка, який
призначив К.Чапліна комендантом свого штабу. Через Хорольський повіт з’єднання А.Левченка чисельністю близько тисячі
чоловік вирушило до Переяславського повіту, де на короткий час
об’єдналося з отаманом «Чорним» (Г.Куредою). Їх переслідувало
більше 3 тисяч червоноармійці. Полтавські повстанці йшли на допомогу армії УНР, яка вела нерівну боротьбу з більшовиками. При
форсуванні Дніпра «Чорнота» з частиною повстанців вирішив залишитися на Полтавщині. Вибір був добровільним.
З наближенням зими повстанський рух почав затухати. У листопаді 1920 р. К.Чаплін також залишив ліс і під прізвищем Григорія Коршуна влаштувався на службу у штабі Київського укріпрайону, але вже у січні 1921 р. був звільнений через вади зору.
У Подільській губернії він працював на миловарному заводі і
підтримував зв’язки з протибільшовицьким підпіллям. Там довідався, що червоні взяли заручниками його брата Петра та сестер
Антоніну і Тетяну і тримали їх у київській тюрмі. Щоб врятувати
їм життя, отаман вирішив скористатися оголошеною V Всеукраїнським з’їздом рад амністією і здатися. 26 липня 1921 р. від Полтавського губвиконкому він отримав гарантію своєї недоторканості і
того ж дня з’явився до Кременчуцької Чека. Але всупереч даним
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обіцянкам, чекісти змусили його бути посередником у переговорах
з отаманами повстанських загонів (Дінцем, «Галайдою» (Яременком), М.Мандиком та ін.) з метою схилити їх припинити боротьбу
з більшовицьким режимом. Після провалу операції проти отаманів Калениченка і Наливайка 13 листопада 1921 р. К.Чаплін був
заарештований полтавськими чекістами, які запідозрили його у
змові з повстанцями. Де і коли розстріляли отамана «Чорноту» –
невідомо (у грудні 1921 р. він був ще живий – зберігся його лист до
дружини Парасковії).
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РОЗДІЛ 3.

РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
(20-80-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
§1. Священнослужителі Української автокефальної православної
церкви
Артеменко Іван Дмитрович
(1882 – ?)

І.Артеменко народився на хуторі Пузирі Худоліївської волості Хорольського повіту
у збіднілій родині українських козаків, яка
після ліквідації царизмом автономії УкраїниГетьманщини у ХVІІІ столітті перетворилася
на державних селян. Його батьки мали лише
шість десятин землі і ледве зводили кінці з кінцями. До початку першої світової війни жив разом з батьками, потім був мобілізований до російського війська,
служив рядовим у 26-му запасному полку в Кременчуці, а з 1917
р. – у Полтаві, охороняв інтендантські комори з військовим майном. На цій же посаді залишався і при більшовиках. Під час Денікінщини воював у повстанському загоні в Диканьській волості, а
після третього приходу більшовиків в Україну працював у відділі
військовий заготовок. Ідеології більшовизму не сприймав і коли
постала УАПЦ, став її вірним послідовником.
Після короткої богословської підготовки єпископ К.Кротевич
висвятив І.Артеменка на священика. Пастирські обов’язки виконував у Федунці Шишацького району, у Бірках Зіньківського району та в Руновщині поблизу Полтави. Після закриття «войовничими атеїстами» церкви УАПЦ в Руновщині повернувся до себе на
батьківщину в Худоліївку. Деякий час допомагав старим батькам
у веденні власного господарства, а в 1927 р. став настоятелем храму УАПЦ в Устивиці Велико-Багачанського району і відразу ж з
допомогою прихожан розпочав його ремонт. Згідно рекомендації
І.Артеменка храм пофарбували у жовтий та синій кольори. «Для
селян, – говорив він, – цей колір буде дивним, а для комуністів
страшним».
У період суцільної колективізації сільського господарства
І.Артеменко не міг залишатися стороннім спостерігачем знущання комуністів над українським селянством: у своїх проповідях
засуджував так зване самообкладання, яке зводилося до розорення найбільш заможних селян, виступав проти засилля чужинців
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(«жидів і москалів») у радянських структурах влади (партійних,
комсомольських і господарських). У розмовах із селянами говорив,
що Україна пригноблена Москвою, що життя українському селянину в умовах радянської влади немав і не радив під час виборів
до місцевих органів влади голосувати за комуністів. Тому останні
вважали його «ідейним петлюрівцем». Українські патріоти збиралися в хаті сільського фельдшера Філіпа (Пилипа) Шнейдера – етнічного німця, якого чекісти також рахували «українським націоналістом», і обговорювали долю українського селянства у зв’язку
з колективізацією сільського господарства, засуджували соціалістичні експерименти комуністів та співали «нелегальні українські
пісні», в тому числі національний гімн «Ще вмерла Україна». Ідеалом для селян була Українська Народна республіка, а прапором
боротьби – Симон Петлюра.
У переддень «великого перелому» 1929 р. у Немировичівському (Великосорочинському) педагогічному технікумі склалася, як
вважали чекісти, «контрреволюційна націоналістична організація», учасники якої виступали проти більшовицької диктатури у
формі радянської влади і за відновлення «незалежної Української
республіки». Учасниками нелегального гуртка (скоріше групи однодумців) були студенти Степан Макаренко, Юрій Федірко, Михайло Усик та .ін. Заарештували їх восени 1929 р. Студентів звинуватили у компрометації політики Комуністичної партії щодо
селянства та дискредитації ленінського комсомолу, оскільки більшість із них були членами ВЛКСМ. Слідчий Лубенського окружного ДПУ Аронов не володів українською мовою і назвав групу
опозиційних до влади студентів на московський копил – «Союзом
пахарей-крестьян», хоча вони російською мовою не володіли і ніколи між собою нею не спілкувалися.
Тоді ж були проведені і арешти селян в Устивиці, яких той же
Аронов об’єднав у міфічну «куркульсько-петлюрівську організацію», якій спочатку придумав назву «Устивичани», а потім «Козацтво», позаяк більшість її учасників у період Української революції входили до Устивицької сотні «вільного козацтва». Ідейним
натхненником обох фальсифікованих справ чекісти зробили священика УАПЦ Івана Артеменка.
Розправа над українськими патріотами не забарилася. «Великий терор» в СРСР ще не розпочався і маховик репресій тільки
набирав обертів, тому до смертної кари нікого з фігурантів карної
справи не засудили .Згідно вироку особливої «трійки» при колегії
ОДПУ УСРР від 28 лютого 1930 р. 10 чоловік з 15 заарештованих
були ув’язнені в концтаборах терміном від двох до десяти років.
І.Артеменко засудили на п’ять років позбавлення волі. Церкву
УАПЦ в Устинівці комуністи закрили.
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Булдовський Феофіл Іванович
(23 липня 1866 – 23 січня 1944)

Ф.Булдовський народився в селі Василівці
Хорольського повіту в сім’ї святенника Івана
Мусійовича Булдовського. Здобувши початкову освіту в домашніх умовах, у 1875 р. вступив
до підготовчого класу духового училища в Лубнах. У 1880 р. навчання продовжив у Полтавській духовній семінарії, яку закінчив у 1886
р. у першій шістірці. Того ж року одружився
з дочкою лікаря Олександрою Яременко, – випускницею Полтавської Мар’їнської гімназії. Один рік працював учителем народної
земської школи (одночасно – диригентом церковного хору) у Василівці Полтавського повіту.
У 1887 р. Ф.Булдовського висвятили в сан священика і направили виконувати пастирські обов’язки до містечка Маячки Кобеляцького повіту. За час перебування в Маячці він відкрив церковно-приходську школу, школу грамоти на хуторі Водолага, народну
чайну з бібліотекою при ній, організував з прихожан великий хор
та ін. В 1901 р. Ф.Булдовського відкликали до Полтави і призначили настоятелем Кладбищенської церкви, в якій він прослужив
21 рік. Паралельно працював законоучителем і учителем в різний
навчальний закладах Полтави.
З ініціативи Ф.Булдовського Надзвичайний з’їзд духовенства
і мирян Полтавської єпархії (3-6 травня 1917 р.) прийняв рішення про необхідність автокефалії і повної українізації православної
церкви в Україні. У 1918 р. він виконував обов’язки секретаря на
Всеукраїнському Церковному Соборі. За подвижницьку діяльність
у справі українізації Російської православної церкви в Україні у
1920 р. був зарештований чекістами і півроку пробув у в’язниці,
але від обраного шляху не відступивсь. У 1921 р. Полтавський
Єпархіальний з’їзд духівництва і мирян обрав Ф.Булдовського
кандидатом на посаду єпископа Української церкви, а Собор Єпископів у грудні 1922 р. затвердив його єпископом Лубенським та
Миргородським. У 1923 р. Ф.Булдовський дав обітницю коритися
лише Собору Єпископів Української Автокефальної Соборноправної Православно-Канонічної церкви – альтернативної Українській
Автокефальній Православній церкві (УАПЦ), яку очолював митрополит В.Липківський. Противники УАПЦ вважали, що вона
створена всупереч православним церковним канонам. Розкол в
українському православ’ї був на руку комуністичному режимові,
який руками чекістів провокував і поглиблював його.
У червні 1925 р. Ф.Булдовський скликав у Лубнах Собор Єпископів України, на якому був створений центральний орган Соборно-Єпископської церкви з осідком у Харкові. У 1927 р. його
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було обрано головою президії Собору Єпископів України і піднесено до сану архієпископа, а в 1929 р. -митрополита всієї України,
але то вже була чиста формальність. У кінці 20-х років комуністи
знищили УАПЦ, а протягом 30-х років – і Соборно-Єпископську
Українську церкву. У 1937 р. її приходи були закриті в Харкові, а в 1939 р. і на Донбасі. Залишившись без віруючих і церков,
Ф.Булдовський жив утриманцем у своїх родичів у Харкові аж до
приходу німецьких військ. Два його сини: професор Владивостокського університету Олександр, протоієрей Усікновенської церкви
в Харкові отець Алексій і зять Григорій Кисляков були розстріляні в 1937 р. («заслані без права переписки з родиною»).
В умовах німецької окупації Ф.Булдовський звернувся до віруючих з відозвою припинити суперечки, забути давні образи і
об’єднатися в одну Православну Українську Канонічну церкву. З
дозволу німців у кінці 1941 р. у Харкові було створене Єпархіальне управління. Влітку 1942 р. єпископ Переяславський Мстислав
(Степан Скрипник) звернувся до Ф.Булдовського з пропозицією
про зустріч, на що останній відповів: «Я люблю свою неньку Україну й бажаю, щоб вона була щасливою, а головне православною. З
московитами (сергіївцями) і з липківцями (1921 р.) молитовного
єднання не маю». Як бачимо, заява про єдність Української православної церкви залишилася лише заявою. Ф.Булдовський залишився прихильником здобуття УАПЦ помісного устрою канонічним шляхом.
І все ж, на нараді 27 липня 1942 р. в Харкові за участю митрополита Ф.Булдовського, єпископа Переяславського Мстислава і голови Полтавського Єпархіального управління протоієрея
О.Потульницького була створена Харківсько-Полтавська єпархія
УАПЦ, а очолюване Ф.Булдовським східноукраїнське церковне
об’єднання було інтегроване до УАПЦ.
Проте створити єдиний загальноукраїнський центр УАПЦ нацисти не дозволили. Як і комуністи, вони не могли допустити
об’єднання віруючих різних конфесій в єдиній помісній Українській церкві. Обидва тоталітарних режими дотримувалися давньої, як світ, імперської політики: поділяй і владарюй. Українське православ’я залишалося роз’єднаним. Ще 16 липня 1941 р.
щеф СД Р.Гейдріх видав таємний циркуляр, в якому говорилося:
«Творенню загальноукраїнської автокефальної церкви під проводом митрополита як допоміжної організації, – належить всіма
способами перероджувати... Автокефалія є завжди в самій суті
пов’язана з самостійним державництвом».
З поверненням Червоної армії в Україну митрополит Феофіл був
єдиним з відомих архієреїв УАПЦ, хто не виїхав на еміграцію і вже 12
листопада 1943 р. був заарештований НКВС. 23 січня 1944 р. 78-річного владику замордували в підвалах внутрішньої тюрми МДБ в Харкові.
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Буртан Володимир Сергійович
(18 березня 1906 – ?)

Протодиякон В.Буртан був уродженцем села Березняки Хорольського повіту. Його батько працював десятником (відповідає
нинішній посаді виконроба) на будівництві в Києві, куди незабаром забрав і сім’ю. До революції 1917 р. В.Буртан, навчався у
приватній гімназії Стельмащенка, яка в період Центральної Ради
стала називатися Першою Українською гімназією, а при більшовиках – Трудовою школою імені Т.Шевченка. Очолював її Володимир Дурдуківський, а одним з учителів був Й.Гермайзе. Після
її закінчення у 1920 р. В.Буртан вступив на соціально-економічні
курси, але примітивна соціологія в її більшовицькому трактуванні не приваблювала юнака, хоча жага до навчання була великою.
Саме в цей час, постала УАПЦ і для підготовки її священників з
ініціактиви В.Чехівського у Києві відкрилися Богословські курси, керівником яких був єпископ П.Тарнавський. В.Буртан, як
глибоко віруюча людина і патріот України, вступив до них. Там
він перейнявся любов’ю до церковного співу, яка стала його захопленням на все життя. Закінчити навчання на курсах не довелося,
позаяк через чотири місяці комуністи їх закрили.
У 1922 р. В.Буртана, який мав чудовий голос, запросили до
церковного хору при Софіївському соборі УАПЦ в Києві, яким керував відомий композитор і диригент К.Стеценко. 22 червня 1924
р. архієпископ Нестор Шараївський висвятив В.Буртана в сан диякона. Пастирські обов’язки він виконував у Софіївському соборі та Миколаївській церкві в Києві. У 1926 р., парафіяльна рада
запросила В.Буртана протодияконом до Братської церкву УАПЦ
у Лубнах, настоятелем якої був Сергій Сосновський. Наступного
року його місце посів Володимир Слухаєвський, який одночасна
був і головою Лубенської окружної ради УАПЦ.
В.Буртан був у добрих стосунках з прихожанами, які поважали його як людину і духовного наставника, але в політичне життя
України намагався не втручатися, хоча у приватних розмовах говорив, що радянська влада душить селян непомірними податками
і під приводом хлібозаготівель забирає в них останній хліб, прирікаючи на голодну смерть.
Напередодні суцільної колективізації сільського господарства
розпочалася загальноукраїнська кампания по ліквідації УАПЦ –
останнього прихистку українського національного життя. У березні 1929 р., незважаючи на протести віруючих, було закрито кафедральний собор УАПЦ в Лубнах, а всіх його священно служителів
звільнено. 20-річна дружина і трирічний син В.Буртана опинилися
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без засобів існування і бідували. На прохання віруючих В.Буртан
поїхав до Харкова, тодішньої столиці УСРР, з проханням надати
вірним УАПЦ Різдво-Богородицький собор у Лубнах. По дорозі він
зупинився у Полтаві, щоб порадитися з єпископом Й.Оксіюком як
зберегти приходи та вірних УАПЦ від репресій. Не знайшовши
справедливості у більшовицьких верховодів, В.Буртан повернувся
до Лубен і був заарештований. Одночасно в Києві чекісти затримали і його сестру Олену – члена Спілки української молоді.
16 днів чекісту тримали В.Буртана в одиночний камері, вибиваючи зізнання в контрреволюційні діяльності та «петлюрівщині».
Слідчі намагалися прив’язати його до міфічної «Спілки визволення України», адже саме в цей час більшовицький режим готував розправу над українською творчою інтелігенцією. Підставою
для звинувачень слугувало знайомство В.Буртана з фігурантами
справи «СВУ». Це було єдине звинувачення, яке чекісти могли
пред’явити заарештованому. Згідно постанови позасудової «трійки» від 24 лютого 1930 р. В.Буртана було засуджено на п’ять років виправно-трудових таборів. Наступного року разом з іншими
активістами Лубенської УАПЦ на п’ять років «далеких таборів»
засудили і В.Слухаєвського. Не останню роль у погромі автокефальних церков Лубенщини та її священнослужителів відіграв
учасник церковного хору Братської церкви УАПЦ, він же – таємний інформатор ДПУ Федір Сухопара.
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Жовницький Пилип Якович
(1888 – ?)

П.Жовницький народився в селі Мала Нехвороща Нехворо
щанської волості Костянтиноградського повіту в сім’ї селянина
середнього достатку. Про його дитячі і юнацькі роки нічого не
відомо. Документи лише свідчать, що він був учителем, щирим
український патріотом-державником і соціалістом за політичними переконаннями. Будучи заарештований, під час слідства 23
березня 1929 р. П.Жовницький говорив: «Я є переконаний український націоналіст. За часів Центральної Ради я був прихильником її, прагнув української незалежної державності. У своїх політичних поглядах я цілком поділяв програму української партії
есерів, хоча офіційно до неї не належав. Я прагнув такої форми
української державності, яка здійснювалася урядом Української
республіки. Головна моя мета: об’єднання під прапором УНР усіх
українських земель від Карпат до Дону».
У квітні 1920 р. лідери української партії боротьбистів в обмін
на «теплі» місця в системі партійно-радянської номенклатури оголосили про ліквідацію своєї партії, але П.Жовницький на угоду з
комуністами не пішов. За порадою майбутнього єпископа УАПЦ
О.Ярещенка він вступив кандидатом до Української комуністичної партії, але тримісячного випробувального терміну не пройшов
і, остаточно розчарувавшись у радянській владі, вирішив посвятити своє життя служінню Богові і Україні. «Я мусив, – говорив він
на, слідстві, – поставити перед собою, завдання: що робити далі?
Тоді я вирішив, що для здійснення моїх мрій необхідно працювати над підняттям національної відомості українського народу. Яко
засіб для цієї роботи, я обрав Українську автокефальну церкву, в
ній і працюю з 1922 року».
Початок створення УАПЦ у Малій Нехворощі припадає на
1921 р., коли до цієї справи долучилася місцева «Просвіта», яку
очолював учитель Карпо Микитович Сидоренко. Після офіційної
реєстрації приходу автокефалістів у Малій Нехворощі в 1924 р. він
став головою церковної ради, а П.Жовницький псаломщиком, позаяк богословської освіти не мав. Українська національна церква
відразу ж знайшла багато прихильників серед селян. Найближчими помічниками П.Жовницького були Григорій і Петро Різниченки та Андрій Герасименко. П.Жовницькому вдалося переконати
більшість віруючих Російської православної церкви перейти до
УАПЦ і в 1925 р. місцева церква стала автокефальною.
Протягом 1926-1928 років П.Жовницький перебрав до своїх рук керівництво майже всіма громадськими організаціями на
селі: очолив касу взаємодопомоги, керував хором при хаті-читаль234

ні, був секретарем двох земельних громад. Більшість учасників
хорового колективу була молодь, яку П.Жовницький, за словами
чекістів, виховував у «шовіністичному дусі». Патріотичним вихованням молоді займалися також священики УАПЦ Артамон Петров та «щирий галицький українець» Володимир Білик.
Під час хлібозаготівельної кампанії 1928-1929 років П.Жов
ницький відкрито виступив проти пограбування українського
селянства і насильницької колективізації, переконував односельців, що голова Директорії УНР С.Петлюра незабаром повернеться і звільнить Україну від московсько-більшовицьких окупантів.
П.Різниченко у розмовах із селянами обурювався: «доки ми будемо годувати жидів і кацапів».
Будучи українським патріотом за переконанням, П.Жов
ницький пов’язував надії на звільнення України від імперської
залежності Москви з реалізацією конституційного права кожної
союзної республіки на добровільний вихід з СРСР. На його думку,
кожна поневолена нація на шляху до свободи і незалежності мусить пройти три етапи у своєму визвольному рухові: автономію,
федерацію і самостійність. «Перші два етапи нами пройдено, – говорив П.Жовницький, – третього етапу я прагну виходом України
з Радянського Союзу».
П.Жовницький був поборником соборності українських земель і
єдиної помісної Православної церкви, яка мусить об’єднати розпорошених по сусідніх державах українців у єдину згуртовану націю.
«Українська автокефальна церква, – говорив він, – на мій погляд,
мусить, коли буде переведену по всіх українських землях, зв’язати
духовно ці розпорошені по різних державах землі в одне ціле і не
допустити до асиміляції нашого народу нашими сусідами».
У переддень Голодомору 1932-1933 років комуністам потрібно
було знищити єдину, ще не підконтрольну їм структуру – УАПЦ,
яка за сприятливих умов могла очолити спротив українського народу більшовицькому режимові. Тому слідчі ДПУ звинуватили
П.Жовницького в тому, що «під маскою автокефальної релігійної
громади організував підпільну петлюрівську організацію, яка переслідувала мету повалення існуючого радянського ладу і створення буржуазної самостійної Української держави».
Як не дивно, але вирок у вправі малонехворощанських автокефалістів був, як для того часу, доволі м’яким: згідно рішення
Особливої наради при колегії ДПУ УСРР .від 26 лижня 1929 р.
чотирьох фігурантів цієї справи звільнили з-під варти, чотирьох
«попівських прихвостнів» засудили на чотири місяці позбавлення волі, В.Білика вислали на три роки до Північного краю, а
П.Жовницького на три роки ув’язнили в концтаборі. В Україну
він уже не повертався. Автокефальну церкву в селі закрили.
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Лахно Панас Петрович
(1877 – ?)

П.Лахно народився на Миргородщині у заможній селянський
родині. Навчався в Полтавській духовній семінарії, захоплювався
поезіями Т.Щевченка і був знайомий із С.Петлюрою. Вони відіграли визначну роль у формуванні його патріотичних переконань.
За українофільство П.Лахно був виключений з семінарії, але екстерном склав екзамен на народного вчителя і з 1905 р. працював
у Зубівській церковно-приходській школі, одночасно виконував
обов’язки дяка у місцевій церкві. Разом із селянами співав українських пісень і готував аматорські спектаклі українських драматургів-класиків, а також пропагував літературу українських письменників, яку брав у Полтаві у присяжного повіреного (адвоката)
М.Дмитрієва.
У період Російської революції 1905-1907 років П.Лахно був одним з організаторів створення «Крестьянских союзов» на Миргородщині, за що зазнавав переслідувань з боку царської влади. Як
піднаглядного поліції, його перевели вчителювати до села Омельники Кременчуцького повіту, але і там він на полишав української
справи. У 1909 р. П.Лахно вступив на Богословські курси при Полтавській духовній семінарії, після закінчення яких був рукоположений у сан священика і одержав направлення відбувати службу
Божу у Роменському повіті. З 1915 p. служив священиком у Хітцях Гадяцького повіту, де організував співочий гурток і сільське
споживче товариство та став головою його правління.
Відразу після повалення царського самодержавства в 1917. р.
П.Лахно перейшов на українську мову богослужіння. Влітку 1917
р. на Гадяцькому повітовому з’їзді рад його разом з Оніпком з Рашівки обрали членом Української Центральної Ради, але на її зібраннях був лише декілька разів, позаяк виконував чисельні пастирські і громадські обов’язки: очолював революційний комітент
у Красній Луці, був організатором Селянських спілок і заступником голови Гадяцької повітової ради селянських депутатів.
Після приходу до влади в Україні гетьмана П.Скоропадського
П.Лахно деякий час очолював Гадяцьку повітову Селянську спілку, організував поїздку делегатів на Всеукраїнський Селянський
з’їзд у Києві (8-10 травня 1918 р.). П.Лахно був також учасником
2-го Всеукраїнського Селянського з’їзду, який відбувся у кінці
травня 1918 р. у нелегальних умовах у Голосіївському лісі під Києвом. Після повернення до Гадяча, провів у лісі повітові селянські
збори, на яких делегати для боротьби з Гетьманщиною вирішили
приступити до створення повстанських загонів.
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За антигетьманську діяльність П.Лахно був заарештований і
три місяці перебув у тюрмі, але суду не дочекався, тому що в кінці
1918 р. до влади в Україні прийшла Директорія УНР. Під час Денікінщини за звинуваченням у більшовизмі знову був заарештований і ув’язнений у Полтаві. Коли ж на Полтавщині остаточно
утвердився більшовицький режим, працював у системі споживчої
кооперації, не полишаючи водночас і пастирських обов’язків. До
Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) перейшов у 1922 р. і залишався вірним їй до кінця. З 1922 р. службу
Божу виконував у Малих Сорочинцях, з 1925 р. – у Котельві, де
протягом короткого часу створив одну з найбільших на Полтавщині громад УАПЦ. У 1929 р. пастирські обов’язки виконував у Троїцькій церкві у Миргороді.
Палкі промови П.Лахна з церковного амволу, в яких він згадував славне минуле України, княжі часи і запорожців та цитував
напам’ять поезії Т.Шевченка робили його надзвичайно популярним не лише серед віруючих, але й серед пересічних миргородців. Саме його чекісти вважали ідейним натхненником «Ображених» – опозиційних до влади українських патріотів. В одній із
своїх проповідей виголошеній під час панахиди в річницю смерті
Т.Шевченка, він говорив: «Любі брати і сестри, українці! Чи є між
нами більш щира, більш дорога, більш близька для нас душа, як
душа великого сина. України – Тараса Григоровича Шевченка, що
віримо, невидимо присутня між нами, що за неї тепер молимося в
роковини його смерті? Від цієї душі, як від батька рідного, кожен
із нас, бажає мати найкращу науку любові до свого рідного народу,
найбільшу підтримку й утіху у своєму житті. На цій душі, на її переконаннях, мріях і стражданнях кожний з нас може випробувати
себе самого наскільки він є дійсно свідомий щирий українець, наскільки він достойний вважати себе дійсним сином України».
В автокефальному русі українські патріоти бачили шлях до національного відродження свого краю. Вони добре розуміли, що
збудувати Українську державу можна лише з допомогою української церкви. Члени таємного гуртка «Ображених» намагалися залучити якомога більше селян, особливо молоді, до УАПЦ, де вони
б виховувалися в патріотичному дусі.
Існування антирадянської підпільної організації (скоріше групи однодумців), центром якої було село Довгалівка Миргородського району, чекісти небезпідставно пов’язували з УАПЦ, зокрема її
пастирем П.Лахном. Арешти опозиціонерів були проведені у серпні 1929 р. – в рік «великого перелому». Загалом до справи «Ображених» чекісти притягнули 14 осіб, в тому числі і П.Лахна, який
ніякого відношення до організації не мав. Уся його вина полягала
в тому, що він служив Богові і Україні і був священиком україн237

ської церкви – останнього прихистку українського духу.
Справу довгалівських «Ображених» вів уповноважений Лубенського окружного відділення ДПУ Готовцев. Звинувачення
було стандартним – контрреволюційна діяльність. Священика.
П.Лахна звинуватили в тому, що він з церковного амволу виступав перед прихожанами з «шовіністичними проповідями», втягував молодь до УАПЦ і вивчав з нею «шовіністичні пісні». Особливо
нарада при колегії ДПУ УСРР на своєму засіданні 15 лютого 1930
р. смертний вирок винесла двом фігурантам справи «Ображених»
– С.Гайдаренку і Я.Федоренку, решту засудили на 5-10 років тюремного ув’язнення. 10 років концтабору одержав і П.Лахно. Їх
судили не за конкретні протиправні дії, а за прагнення відстояти
свої національні і людські права, за любов до України. У переддень
Голодомору 1932-1933 років більшовицький режим діяв на випередження.
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Мигаль Віктор Онисимович
(1912 –?)

В.Мигаль пройшов тернистий шлях служіння Богові і Україні. Народився він у селі Сторожовому Чутівського району у бідній селянській родині. Початкову освіту здобув у рідному селі. У
юнацькі роки був свідком нового «комуністичного штурму» кінця
20-х-початку 30-х років минулого століття. Як син батьків-колгоспників, у 1930 р. вступив на робітничий факультет при Полтавському педагогічному інституті, по закінченні якого навчання
продовжив у Київському університеті. Життя у столиці УРСР було
надто дорогим, а стипендія мізерна і Віктор постійно голодував
(його навчання припало на період Голодомору 1932-1933 років).
Все це змусило його перевестися до Полтавського педагогічного інституту – ближче до батьків і рідного дому.
Після закінчення 1938 р. філологічного факультету (спеціальність українська мова та література) В.Мигаль працював науковим співробітником Полтавського краєзнавчого музею. З початком Другої світової війни його призвали до Червоної армії, де
невдовзі одержав військове звання молодшого лейтенанта. Німецько-радянську війну зустрів на посаді помічника начальника
зв’язку полку. Брав участь у боях під Володимиром-Волинським,
обороні Киева, а у вересні 1941 р. – під Оржицею. Разом з арміями
Південно-Західного фронту потрапив у німецьке оточення. Будучи
пораненим у голову і контуженим, опинився в німецькому полоні.
Під час конвоювання у Лубнах з колони військовополонених втік і
на початку жовтня 1941 р. прибув до своєї родини у Сторожовому.
Позаяк роботи за фахом у селі не було (школи до кінця 1941 р. не
працювали), а працювати в колгоспі (громадському дворі) не хотів,
перебрався до Полтави. 25 жовтня за сприяння професора Григорія
Ващенка, якого знав ще під час навчання на робітфаці, де він читав
курс психології, влаштувався на роботу літературним працівником
обласного часопису «Голос Полтавщини». Працювати довелося недовго, тому що вже через місяць його звільнили у зв’язку із скороченням штатів. У пошуках роботи і відповідно засобів до життя у
голодному місті знову довелося шукати знайомих.
Начальником адміністративного відділу Полтавської міської
управи працював колишній студент, згодом викладач української
мови Полтавського педагогічного інституту Олесь Дигас, який і
взяв В.Мигаля на роботу своїм заступником з питань паспортизації населення окупованої Полтави. Він же включав його і в комісію з передачі Спаської церкви УАПЦ, чому противилися так
звані автономісти. Через О.Дигаса – активного націоналіста-мель239

никівця, В.Мигаль познайомився з підпіллям ОУН, в тому числі з
головою міської управи Ф.Борківським, і перейнявся ідеологією
українського націоналізму. Проте незабаром німці заарештували
О.Дигася і на початку квітня 1942 р. разом з Ф.Борківським розстріляли. На місце О.Дигаса призначили рідного брата українського радянського письменника Андрія Головка Івана. У зв’язку
з цим, довелося залишати – службу в управі і В.Мигалю.
Протягом січня-травня 1942 р. В.Мигаль працював завідуючим господарством Полтавської управи Українського Червоного
Хреста, яка була легальним осідком Похідних груп ОУН. Незабаром німці її закрили і В.Мигаль вступив до Богословських курсів УАПЦ, які відкрилися при Єпархіальному управлінні УАПЦ і
працювали у дворі Полтавського Краєзнавчого музею. Очолював
їх протоієрей Олексій Потульницький (1897-1973) – в недалекому
минулому в’язень сталінських концтаборів, а при німцях – настоятель Святопокровської церкви в Полтаві.
Після зaкiнчення Богословських курсів у вересні 1942 р.
В.Мигаль був висвячений на священика і одержав приход у селі
Бірках Зіньківського району. У лютому 1943 р., коли радянські
війська вперше звільнили Харків і в Полтаві вже було чути артилерійську канонаду, О.Потульницький виїхав на Захід. Його місце посів отець Павло Бойко, який направив В.Мигаля настоятелем
автокефальної церкви на Шведській могилі під Полтавою. У травні 1943 р. Єпархіальну управління УАПЦ знову перевело його до
Лютеньських Будиш Зіньківського району.
Коли радянські війська у вересні 1943 р. вступили на терени Полтавщини, В.Мигаль, рятуючись від можливого пepeслідування,
виїхав спочатку до Миргорода, а потім до Києва. Разом з відступаючими німецькими військами на еміграцію не пішов, повернувся
на Полтавщину і став настоятелем автокефальної церкви у Зубівці
Миргородського району, де 29 березня 1944 р. і був заарештований органами НКВС. Під слідством перебував більше року: енкаведисти вибивали з нього зізнання про зв’язки з українським національно-патріотичним підпіллям. Нарешті, 30 червня 1945 р.
особлива нарада («ОСО») при НКВС СРСР за «ізмєну Родіни» засудила В.Мигаля на 7 років виправно-трудових таборів. Подальша
його доля невідома.
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Скрипник Степан Іванович
(патріарх Мстислав)
(10 квітня 1898 – 11 червня 1993)

С.Скрипник народився в передмісті Полтави Кобищанах, мав трьох братів і сестру. Його
мати Маріанна була сестрою Головного отамана армії УНР С.Петлюри. Хрестили Степана у
Воскресенській церкві. У 1911 р. він вступив
до Першої Полтавської юнацької гімназії (нині
– СШ № 3), але 8 курс навчання не завершив.
Ішла Перша світова війна і племінник С.Петлюри вирішив стати військовим. З цією метою вступив по Оренбурзької військової
школи, але також не закінчив її. Самодержавство в Росії в лютому 1917 р. було повалене, а в Україні постала Центральна Рада і
почався бурхливий процес національного відродження краю та
українізації російської армії. Солдати-українці разом з юнкерами офіцерської школи утворили в складі 5-го Сибірського корпусу
окремий козацький курінь і передали себе в розпорядження Центральної Ради. У їх числі був і С.Скрипник. У листопаді 1917 р.
курінь переріс у кінно-гайдамацький полк імені К.Гордієнка Запорізької дивізії армії УНР.
У складі армії УНР С.Скрипник брав участь у боях з червоними окупантами та поляками в Галичині. За бойові заслуги одержав старшинське звання хорунжого. Під час бою поблизу містечка
Ходорова, що недалеко від Львова, дістав поранення в ногу і потрапив до шпиталю. Вилікувавшись, у 1920 р. продовжив службу
у 3-ій Залізній дивізії армії УНР. Протягом 1920-1921 років був
особистим ад’ютантом Головного отамана армії УНР С.Петлюри.
У листопаді 1920 р. під тиском червоних окупантів армія УНР
перейшла річку Збруч і була інтернована в Польщі. Почалися довгі роки життя на чужині. У Станіславі С.Скрипник у 1921 р. одружився з Іванною Вітковицькою, а в 1926 р. молода сім’я переїхала
на Волинь. Тут С.Скрипник розгорнув бурхливу культурно-просвітницьку діяльність: захищав Українську православну церкву
від наступу католицизму, водночас навчався у Вищій школі політичних наук (факультет європейської політики) та Варшавському
університеті (відділ православного богослов’я).
У 1930 р. С.Скрипник став депутатом польського Сейму і, маючи високу довіру українського населення, залишався ним до початку Другої світової війни. Не полишав депутат Сейму і активної
громадської роботи: був членом президії Товариства Імені Петра
Могили в Луцьку, головою товариства «Українська школа» в Рівному, членом Єпархіальних церковних рад на Волині та Холмщи241

ні. «Я – петлюрівець, – говорив про себе С.Скрипник, – і за родинним походженням по лінії матері, і за переконаннями».
Після окупації німцями Польщі у Кракові утворився Український Центральний Комітет (УЦК), у складі якого С.Скрипник
переймався церковними справам, а в Холмі – церковна Рада, де
його обрали заступником голови управи. У 1940 р. О.Скрипника
чекав страшний удар долі: комуністи розстріляли у Львові його
дружину Іванну, а ще раніше в підрадянській країні були знищенні сестри С.Петлюри Марина і Феодосія, брати Скрипника Андрій,
Сильвестр і Валер’ян. В історії родин Петлюр і Скрипників відобразилася трагедія України. Проте С.Скрипник мужньо витримав
удар долі, саме тоді він прийняв перший духовний сан диякона, а
невдовзі – священика. У травні 1942 р. його постригли в ченці, а
через декілька днів возвели в сан архімандрита.
Протягом 9-17 травня 1942 р. в напівлегальних умовах німецької окупації в Андріївській церкві в Києві відбулося рукоположення єпископів Української Автокефальної православної церкви
(УАПЦ). В числі інших з ім’ям Мстислава в сан єпископа Переяславського возвели і С.Скрипника. У липні 1942 р. він відвідав
Полтавщину, побував у Кременчуці, Лубнах, Хоролі, Миргороді та
інших містах. УАПЦ в умовах німецької окупації стала консолідуючим центром української нації, чого нацисти допустити не могли.
У жовтні 1942 р. гестапівці заарештували С.Скрипника, більше
двох місяців протримали в ув’язненні, а потім відправили на заслання до Прилук із забороною богослужіння і публічних виступів.
У вересні 1943 р. українські патріоти допомогли єпископу
Мстиславу таємно залишити Україну і виїхати на Захід. По дорозі
до Австрії під час нальоту авіації союзників загинув батько Мстислава Іван Опанасович і сестра владики Зінаїда. Крах нацистської
Німеччини єпископ Мстислав зустрів в американській зоні окупації. Найпершим його завданням було об’єднати розкиданих по
чужині пастирів УАПЦ. Це вдалося зробити на соборі єпископів у
1946 р., а наступного року владику Мстислава возвели в сан архієпископа. В 1947 р. він одержав запрошення очолити Греко-православну церкву в Канаді і доклав чимало зvcиль для об’єднання
православних українців за океаном, підтримав ідею створення в
1967 р. Світового конгресу Вільних українців. З ініціативи Мстислава в містечку Саут Банд-Брук (штат Нью-Джерсі) було розпочато будівництво Українського православного центру з храмомпам’ятником Святого апостола Андрія, резиденції митрополита,
цвинтаря-пантеона та інших культових споруд. На сьомому соборі
УПЦ у Філадельфії православні українці Америки і Європи нарешті об’єдналися під рукою митрополита (з 1969 р.) Мстислава.
5-6 вересня 1990 р. у Києві відбувся Всеукраїнський помісний
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собор, на якому була утворена Українська Патріархія УАПЦ. Патріархом України обрали блаженійшого митрополита Мстислава
(Скрипника) з титулом «Патріарх Київський та всієї України».
На початку травня 1991 р. він вдруге за багато років відвідав Полтавщину, побував на вулиці свого дитинства в Полтаві, вклонився
могилам предків, поклав вінки на могили Івана Котляревського та
Панаса Мирного, провів чисельні зустрічі з вірними УАПЦ.
Другий і останній візит патріарха Мстислава до Полтави відбувся у грудні 1992 р. Проголошення державної! незалежності
України змінило атмосферу візиту і ставлення до особи Мстислава. Приймали його вже на офіційному рівні у міській раді.
25-26 червня 1992 р. на Всеукраїнському Православному соборі відбулося обєднання УПЦ і УАПЦ. Главою Української Православної церкви Київського патріархату було обрано патріарха
Мстислава. В незалежній Україні утворилася і незалежна церква.
Помер патріарх Мстислав 11 червня 1993 р. на 96-му році життя від сердечної неостаточності в помешканні своєї доньки в містечку Грімбсі в Канаді. Поховали його в саркофазі у крипті церкви
Святого Андрія в Саут-Бавнд-Бруці.
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§2. Учасники протибільшовицького Руху опору
Жила Іван Митрофанович
(1907 – 12 липня 1930)

І.Жила народився на хуторі Сисенків Яблунівської волості Лубенського повіту в заможній сім’ї українського селянина козацького походження. Його батько Митрофан Іванович до революції
1917 р. мав 35 десятин землі, хату, два сараї, саж, клуню, дві пари
волів, дві корови і коня. В результаті «чорного переділу» перший
раз комуністи «розкуркулили» його в 1921 р., залишивши на 9
душ сім’ї 9,5 десятин землі і позбавили виборчих прав. І.Жила
встиг закінчити лише три класи початкової школи, далі потрібно
було допомагати батькам працювали в господарстві. У період непу
тяжкою працею його сім’я знову «вибилася в люди»: на заздрість
сільській голоді стада жити краще, ніж інші.
У кінці 20-х років нова економічна політика добігала кінця і
почався новий наступ соціалізму по всьому фронту. Щоб загнати
селян до колгоспів комуністи розпочали новий етап «розкуркулення». Йoro суть полягала в індивідуальному (так званому експертному) оподаткуванні найбільш заможних господарств з тим, щоб
розорити їх дощенту і в такий спосіб залякати інших селян та змусити їх іти до колгоспу. Під цей укіс потрапила і родина І.Жили.
Сільські «активісти» на чолі з І.Сухоносом в рахунок боргу за
несплату податку в сумі 221 крб. 54 коп. «розкуркулили» її вдруге: продали худобу і реманент, клуню з сіном, два стіжки соломи,
а з хати – чотири лавки, дві подушки та ін. Сім’ю вигнали з оселі, а старого батька на рік відправили до лубенської тюрми. Сім’я
І.Жили втратила все, що наживала роками. «Розкуркулили» і їх
родичів.
Тому не дивно, що 23-річний І.Жила одним з перших пристав
до підпільної організації, яка почала складатися під час реалізації більшовицької політики «ліквідації куркульства як класу».
Ініціатором її створення був приймак з Перерванців, пічник за
фахом і колишній офіцер Ярмак Олександрович. Цю ідею підхопив експертник Филимон Талан. Разом вони почали агітувати
вступати до підпілля розорених радянською владою односельців.
Центром таємних зібрань була хата Ф.Талана. У селах і хуторах
Перервенської сільради знайшлися однодумці, які заклали підпільні осередки протибільшовицького опору. Але серед підпільників виникли великі сумніви щодо здатності Я.Олександровича
очолити організацію – надто часто він зловживав спиртними напоями. Тоді керівництво підпільною організацією перебрав студент
Маріупольського педагогічного технікуму Данило Охріменко, за
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словами чекістів, «затятий націоналіст – шовініст», який невідомо звідки взявся. Він очолив повстанський комітет і склав програму протибільшовицького підпілля.
Політична програму передбачала в разі перемоги повстання
проголосити незалежну Українську державу у формі Української
Народної республіки, в якій влада перебувала б у руках трудового селянства. Фабрики, заводи, засоби зв’язку і транспорту – у
державній власності. Допускалася підприємницька діяльність,
але при умові, що підприємці будуть українськими патріотами і
підтримуватимуть УНР. Першочерговим завданням повстанського комітету була агітація серед селян, які зазнали утисків від радянської влади, залучення їх до підпілля і підготовка збройного
повстання, яке мало початися 25 березня, але через непідготовленість його довелося перенести на 7 квітня 1930 р.
Напередодні увечері мешканці хутора Сисенків почали збиралися в хаті Федора Курила та,його сина Андрія. Першими підійшли
три брати Жили (Іван, Андрій і Василь), Григорій Пучко, брати
Іван та Григорій Камарда. Озброювалися хто чим міг: дрючками,
вилами, сокирами. У декого були мисливські рушниці і гвинтівки.
Пізніше на слідстві І.Жила заявляв, що «в повстанні брав участь
з охотою», позаяк був упевнений, що селянське повстання відбудеться в усьому Радянському Союзі і радянська влада буде повалена». Повстанці планували захопити залізничну станцію Драбове,
роззброїти міліцію і ліквідувати там радянську владу. Вони були
впевнені, що туди підійдуть, як домовлялися, селяни з навколишніх сіл і хуторів. Керував повстанням Д.Охріменко. Сліпа лють за
загублене життя і ненависть до гнобителів-комуністів та їх прихвостнів штовхали селян на безрозсудні вчинки.
По дорозі на станцію I.Жила запропонував розправитися з
І.Сухоносом, який описував господарство його батька. Коли підійшли до садиби, побачили старика Християни Сухоноса, який виходив із сарая, і зарубали сокирами. Його два сини хотіли вискочити з хати, але І.Камарда почав стріляти в них із берданки і вони
заховалися. Тоді І.Жила вибив дрючком вікно в хаті разом з рамою. Несподівано з вікна вискочив босий І.Сухонос і зник у темряві. Наздогнати його І.Жила не зміг. З вікна також вискочила Іванова сестра Марія Сухонос і І.Жила в нестямі зарубав її сокирою.
Після кривавої розправи над родиною Сухоносів повстанці вирушили до Перервенець, куди мали підійти селяни з сусідніх хуторів, але нікого з них не знайшли. Спіймати вдалося місцевого
«активіста» Арсена Шевченка, який одночасно був таємним інформатором ДПУ і мав кличку «Ображений». Г.Пучко застрелив
його з рушниці. За півтора кілометра від Драбово біля мосту сисенківські хуторяни об’єдналися з перервенськими повстанцями і
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почали готуватися до нападу на станцію. Сигналом мала стати підпалена клуня, але його не було. Коли почули стрілянину, послали
на станцію розвідку, яка повідомила, що повстанців, які передчасно увірвалися до Драбово, вже немає. Вони встигли знищити телефонну станцію, спалити справи і захопити зброю в приміщенні
суду, але спроба роззброїти стрільців із станційної охорони ДПУ
зазнала невдачі і вони розбіглися.
Одержавши таку звістку, розбіглися і повстанці, які готувалися до нападу. І.Жила спочатку втік до лісу, а потім перебрався до
родичів у Ніжинському окрузі, де переховувався близько двох місяців, доки і не був заарештований.
7 квітня 1930 р, об’єднаними силами Лубенського і Прилуцького ДПУ стихійний виступ селян було ліквідовано. У повстанців чекісти вилучили 20 одиниць різнокаліберної зброї. Більшість учасників нападу на Драбово була заарештована і їх чекала жорстока
розправа. За вироком «трійки» при колегії ДПУ УСРР від 12 липня 1930 р. були розстріляні І.Жила, його двоюрідний брат Григорій Пилипович Жила, Ф.Талан, Ф.Курило і його син Андрій. Доля
керівника Д.Охріменка та інших учасників повстання невідома.
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Калатура Олександр Іванович
(1893 – 1933)

О.Калатура народився на хуторі Кривки Полтавського повіту у
сім’ї наймита, який не мав навіть власної хати і поневірявся по сусідах. У 12 років залишився круглим сиротою і до 1910 р. виховувався у свого дяді на Дону. До початку Першої світової війни працював
по найму у багатих козаків. У 1914 р. був мобілізований до царського війська, воював на російсько-турецькому фронті, був поранений.
За особисту хоробрість отримав Георгіївський хрест і став унтерофіцером. З приходом російських більшовиків в Україну вступив до
Червоної гвардії, але під Таганрогом червоне воїнству було розбите
німцями О.Калатура повернувся до свого хутора Кривки, жив у сестри. Не маючи власного господарства, наймитував.
Після повалення гетьманського режиму і приходу до влади Директорії УНР О.Калатура вступив до українського війська, служив
у Сумському полку каптенармусом. Відступати разом з армією
УНР за Дніпро не захотів, повернувся додому під владу більшовиків і відразу ж був мобілізований на службу до караульної роти.
Через півроку прийшли денікінці і О.Калатуру знову мобілізували, на цей раз до Добровольчої армії, але воювали за «єдину і неділиму Росію» він не захотів і дезертирував. У кінці 1919 р., Полтавщина втрете була окуповану червоними російськими військами і
О.Калатуру ще раз мобілізували і відправили служити в кавалерії.
Після демобілізації з Червоної армії О.Калатура вперше у своєму житті став хазяїном. У 1921 р. одержав шість десятин і не
покладаючи рук разом з молодою дружиною Горпиною став працювати на власній землі: збудував хату, два сараї, придбав коня,
корову і освоїв столярну справу. Як колишнього червоноармійця,
комуністи призначали О.Калатуру головою сільської ради, пізніше працював і страховим агентом, і заготовачем, і головою виробничого кооперативу. Дружина народила йому чотирьох синів і
двох дочок. На початку колективізації сільського господарства до
колгоспу не пішов, вважав його явищем тимчасовим. Але хазяйнувати на своїй землі комуністи не дали – обклали непомірними
податками і в 1930 р. загнали-таки до колгоспу. Через два місяці, спробувавши колективної праці, О.Калатура вийшов з артілі
і знову потрапив під податковими прес. Сільська голота віднесла
його до категорії куркулів. За нездачу хліба державі і несплату
податків господарство О.Калатури було розпродане і він з малими дітьми опинився без засобів існування. Такі ж «розкуркулені»
знайомі селяни повідомили, що на хуторах Диканьського району
складається таємна організація, яка ставить за мету не дати ко247

муністам грабувати селян, повалити ненависну радянську владу
і відновити Українську Народну республіку. О.Калатура не лише
дав згоду присталий до протибільшовицького підпілля, але й став
одним з його чільних організаторів.
Прибічників рішучої боротьби з комуністичним режимом організатори підпілля шукали серед «розкуркулених» селян, учасників Визвольних змагань 1917-1921 років та колишніх «червоних
партизан». Обережно підходили під час розмов з біднотою та молоддю, яких вважали зараженими більшовицькою ідеологією. Зокрема, дали згоду пристали до протибільшовицького Руху опору
селяни з Розсошенців, Шмиглів, Тростянця, Полузір’я, Нижніх
Млинів, Медяників та ін. Бухгалтер полтавського заводу «Метал»
Павло Кривко знайшов перед робітників 14 однодумців, які також
зголосилися пристати до нелегальної селянської організації. Більшість полтавців були незадоволені політикою радянської влади і
не розуміли логіки її дій, знали про існування протибільшовицького підпілля, але вступати до нього боялися.
Чіткої політичної програми підпільники не мали, але в одному
були єдині: потрібно повалити комуністичний режим і здобути державну незалежність України у формі УНР. Не існувало і конкретного плану дій. Першочерговим завданням для себе підпільники
вважали саботаж всіх заходів радянської влади, спрямованих на
суцільну колективізацію селянства і вивезення з України якомога
більше продуктів харчування. Тим самим вони намагалися попередити Голодомор, який уже починався, і врятувати українців від
голодної смерті. У можливість повалення радянської влади власними силами підпільники не вірили – надто розпорошеним було
селянство, тому сподівалася на інтервенцію проти СРСР західних
країн. З її початком планували підняти селянська повстання. Існувала й інша точка зору. Частина підпільників була переконала, що
народ повстане, коли навесні 1933 р. в Україні почнеться масовий
голод. А поки-що О.Калатура і П.Демченко вирішили розправитися з головою колгоспу «Красний маяк» М.Кривком, який надто
ревно гнув лінію партії і знущався над своїми односельцями. Вночі вони підстерегли М.Кривка, коли він повертався після облави в
пошуку хліба, але обріз дав осічку і голова колгоспу врятувався.
Після невдалої спроби вчинити терористичний акт О.Калатура виїхав спочатку до Полтави, потім до Харкова.
Арешти противників комуністичного режиму, які перебували
на стадії створення підпільної організації, розпочався у квітні 1932
р. У Полтаві чекісти заарештували 34 чоловіки, Кривках – 12, Поляхах – 5, Пригаршині -5, Горі – 4, Розсошенцях – 4, Полузір’ї – 3,
Нижніх Млинах – 3, Щербанях – 3, Підлепачах – 3, Байраку – 2,
Шмиглях – 2 і Тростянці – 2.
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Про масові арешти своїх однодуцнів О.Калатура довідався в
Харкові і негайно виїхав до свого родича на Півничному Кавказі.
Там йому вдалося купити оклунок зерна і привезти до своєї сім’ї,
яка голодувала. Проте за ним уже стежили таємні інформатори
ДПУ. Увечері 30 червня 1932 р., коли він прийшов відвідати свого
знайомого у Піонерському провулку Полтави, чекісти влаштували засідку. О.Калатура вчасно їх помітив і кинувся тікати, але був
підстрелений у ногу і заарештований.
Полтавських підпільників судили у Харкові, згідно вироку судової «трійки» при колегії ДПУ УСРР від 20 січня 1933 р.
О.Калатура,брати Павло, Іван і Михайло Кривки та Каленик Трипільський були засуджені до смертної кари, решта отримали різні терміну тюремного ув’язнення або були вислані до Північного
краю Російської Федерації.
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Кваша Григорій Федорович
(1900 – 8 вересня 1929)

Лукаш Василь Павлович
(1900 – 8 вересня 1929)

У травні 1929 р. у Великобагачанському районі чекістами буда
викрита підпільна селянська організація «петлюрівського ґатунку». Заднім числом її прив’язали до справи «Спілки Визволення
України». На думку агентів ДПУ, організація виникла на хуторі Балюки в 1924 р. з ініціативи студента, Г.Кваші та вчителя
В.Лукаша.
Г.Кваша народився на хуторі Кротовщина Великобагачанської
волості Миргородського повіту в сім’ї селянина-бідняка. Його
батько мав лише 1,25 десятим землі, яка не могла прогодувати
сім’ю і він змушений був наймитувати у тамтешніх поміщиків та
заможних селян-хуторян. Після закінчення початкової земської
школи Г.Кваша продовжив навчання у Миргородській художньокерамічній школі. Одержав професію хімік-лаборант і був направлений на роботу за фахом на Луганському емаліровочному заводі.
Із своїм однолітком В.Лукашем Григорій познайомився 1923 р. і
знайшов у ньому однодумця і спільника.
В.Лукаш був батьком п’яти дітей, мав середню педагогічну
освіту. У 1923 р. за нез’ясованих обставин йому довелося змінити професію вчителя на чекіста. За направленням Миргородського політбюро (структурного підрозділу Чека у складі радянської
міліції) працював уповноваженим у Велико сорочинському районі. Невідома, чому він, будучи українським патріотом, служив у
радянській політичній поліції. У 1927 р. В.Лукаш залишив невдячну роботу чекіста і працював учителем у Дніпропетровському
окрузі, останнім часом завідував Софіївською початковою школою
№ 2 Близнюківського району.
Протягом 1924-1927 років організація (скоріше група однодумців) поповнилася Григорієм і Олександром Балюками, Федором
Кушнериком, Савою Терещенком з Великобагачанського району,
Григорієм і Кузьмою Левченками, Кузьмою Овчаренком, Василем Ясюком з Остапівського району та ін. У бесідах із селянами
Г.Кваша переконував, що покращити їх умови життя можна лише
за умови звільнення України від московсько-більшовицького
ярма, а для цього потрібно об’єднати українців навколо національної ідеї «Наш ідеал, – говорив він, – Українська Народна республіка, наш герб – Тризуб».
Зрадників України Г.Кваша пропонував карати смертю, але
закликав поки-що утримуватися від активних виступів проти радянської влади, позаяк терор проти носіїв більшовицького режи250

му не на часі і може викликати лише посилення репресуй проти
українських патріотів. Головним у діяльності противників радянської влади має бути просвітницька робота, національне виховання молоді і антикомуністична агітація.
На пропозицію Г.Кваші Сергій Никон погодився бути резидентом опозиційної до влади групи селян у Великобагачанському
районі. Він залучив до підпілля колишніх повстанців із загонів
А.Левченка Андрія і Олександра Балюків, Івана Коваленка та ін.
Відомо, що більшість українського селянства, крім сільської
голоти, якій нічого було втрачати, виступала проти проголошеного правлячим режимом курсу на суцільну колективізацію сільського господарства. Особливе невдоволення виявляли заможні
селяни, які в результаті «чорного перерозподілу» 1920-1923 років
втратили частину своєї землі. В результаті колективізації кінця
20-х років їм загрожувало друге «розкуркулення» і остаточне розорення. Саме цю групу селян, щоб загнати решту до колгоспів, чекісти оголосили контрреволюційною повстанською організацією.
Насправді ж, вона не мала ні чітко визначеної програми дій, ні
організаційних структур. Скоріше це була група однодумців, яка
стояла в опозиції до радянської влади та її експериментів над селянами. Чекісти звинувачували їх не в конкретних, навіть з точки
зору радянського судочинства протиправних діях, а в неприйнятті
ними більшовицького режиму, в любові до своєї неньки-У країни.
Всього до кримінальної відповідальності було притягнуто 26
селян з Балюків та сусідніх з ним хуторів. Справу вів слідчий Лубенського окружного відділу ДПУ Аронов. Підсудних допитували
ночами із застосуванням незаконних методів слідства. Згідно вироку Особливої наради («ОСО») при колегії ДПУ УСРР від 26 серпня
1929 р. Григорій Кваша, Василь Лукаш, Павло Балюк, брати Василь і Андрій Балюки, Петро Балюк і Харитон Марченко були засуджені до смертної кари. Їх страта відбулася 7 вересня. О 23 годині
і 45 хвилин засуджених доставили з Лубенського ДОПРу № 7 у двір
команди особливого призначення ДПУ і рівно опівночі начальник
фельдвідділення М.Фролов пострілом у голову з револьвера виконав смертний вирок. О 2-ій годині ночі 8 вересня І929 р., згідно протоколу, «тіла розстріляних були похоронені в тому ж одязі, в якому
взяті з ДОПРу на міському цвинтарі, сліди могили замасковані».
Сім’ям розстріляних чекісти не повідомили про їх смерть і до 1957
р. вони нічого не знали про долю своїх близьких. Решта учасників
міфічної «антирадянської націоналістичної організації» були засуджені на 3,5 і 10 років виправно-трудових таборів, двох фігурантів
фальсифікованої справу вислали до Сибіру.

251

Маслич Микола Харитонович
(1892 – 1930)

М.Маслич народився в селі Бугаївці Мозоліївської волості Кременчуцького повіту в бідній селянській родині. Навчався в місцевій земській та «механічній школі» в Кременчуці, по закінченні
останньої працював токарем по металу на підприємствах міста.
Там познайомився з ідеологією російської соціал-демократії і
в 1910 р. вступив до РСДРП, поділяв погляди її меншовицького
крила. У 1913 р. був мобілізований на військову службу до царської армії, служив мотористом на кораблях Балтійського флоту,
водночас займався революційною діяльністю, пропагував ідеї соціальної справедливості серед моряків. Після повалення самодержавства в Росії увійшов до складу Центробалту (створений у квітні
1917 р. представницький орган моряків Балтійського флоту) і від
нього був обраний делегатом Першого Всеросійського з’їзду рад і
став членом його Центрального виконавчого комітету.
Більшовицького перевороту М.Маслич не сприйняв і вийшов із
РСДРП. Відтоді в жодній з політичних партій не перебував, працював в організаціях Всеросійського Червоного Хреста на Кавказі та в Києві, займався поверненням полонених російської армії
на Батьківщину. Під час другого приходу в Україну московськобільшовицьких окупантів був обраний головою Мозоліївського
волосного виконкому, але через півтора місяця його заарештувало
Чека за звинуваченням у контрреволюційності, позаяк він захищав інтереси селян від набігів російських продзагонів з «московської обжорки». З кременчуцької тюрми його звільнили повстанці
М.Григорє’ва. Відтоді М.Маслич відійшов від активного громадського життя, але залишився щирим українським патріотом і підтримував національно-визвольний рух.
В результаті проведеного протягом 1920-1923 років зрівняльного перерозподілу землі сім’я М.Маслича, що складалася з 11 осіб,
одержала 11 десятин і він зосередився на веденні власного невеликого господарства. У 20-х роках став членом Товариства спільного
обробітку землі (ТСОЗу), але скоро розчарувався у можливостях
колективного господарювання. У 1928 р. М.Маслич взяв 525 крб,
кредиту і разом з двома односельцями придбав у складчину парову
молотарку. Здавалося, в багатодітній сім’ї запанує достаток, але
вже наступного року місцева голота зарахувала його до категорії
«куркулів», обклала непосильним податком і розорила господарство М.Маслича дощенту.
Після довгих роздумів М.Маслич дійшов висновку, що захистити українське селянство можна тільки звільнивши Україну від
комуністичної диктатури і відновивши незалежну Українську Народну республіку. Навесні 1929 р. у нього виникла думка створити
підпільну повстанську організацію під умовною назвою «Визво252

лення селян». До неї ввійшли колишні вояки армії УНР М.Малько,
Ф.Калашник, Т.Замикула та ін. На першому зібранні у вересні
1929 р. вони створили штаб з підготовки повстання і прийняли
офіційну назву організації – «Штаб Війська Українського». Головним отаманом одностайно обрали М.Маслича, Головним писарем
(начальником штабу) М.Малька, членами штабу – Ф.Калашника і
Т.Замикулу. М.Маслич виготовив печатку підпільної організації
з Тризубом і написом «У.Н.Р.» у центрі. Метою повстання було
«покращення становища українського народу, тобто звільнення
України і створення Української Народної Республіки». В основу
програми підпільної організації була покладена Конституція УHP
від 29 квітня 1918 р.
Агітацію серед селян підпільники проводили під час індивідуальних бесід. Ставку робили на селянина-середняка, який не хоче
йти до колгоспу, а гнаний владою «куркуль» всього боїться і вже не
є реальною силою. Рекомендувалося обмежувати контакти з молоддю, новою радянською інтелігенцією і «продажними попами», які
можуть бути таємними інформаторами («сексотами») ДПУ. Для
зв’язку між собою підпільники користувалися паролем «Гармата».
На кінець 1929 р. «Штаб Війська Українського» вже мав свої
осередки у 13 населених пунктах Глобинського, Градизького,
Жовнинського і Семенівського районів Кременчуцького округу.
На час арешту до підпільної організації входило або знало про неї
і підтримувало близько 150-200 чоловіків. В кожному районі були
призначені організатори, а в селах – керівники повстанських груп.
Першочергово планувалося сформувати із селян три дивізії, а по
мірі розгортання повстання – ще дві. Командиром Січової дивізії
М.Маслич призначив П.Череваня. Запорізької – М.Кухаренка,
бронетанкових частин – В.Майбороду. Повстання планували розпочати навесні або влітку 1930 р., але обов’язково до початку
жнив, щоб не дати комуністам вивезли хліб з України.
Більшість українського селянства не сприймала більшовицької
колективізації сільського господарства, але через розпорошеність
і відсутність єдиної організації та політичної партії про загальне
повстання годі було й думати. Не враховували повстанці і підступних дій радянської політичної поліції, яка через мережу таємних
інформаторів тримала під контролем всі ланки суспільного життя.
Зрадником виявився колишній вояк УНР – реемігрант з Польщі.
Арешти учасників повстанської організації, яку чекісти назвали
«куркульсько-петлюрівською», були проведені в ніч з 21 на 22 січня
1930 р. Всього під час облав було затримано 108 осіб. Згідно вироку
«трійки» при колегії ДПУ УСРР від 24 березня 1930 р. М.Маслича
і 26 учасників підпілля засудили до смерті, решту – до тривалого
ув’язнення в концтаборах. Вирок смерті виконали в Кременчуці.
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Матвійко Федір Васильович
(1899 – 31 березня 1929)

Ф.Матвійко народився у Великих Сорочинцях у селянській родині середнього достатку. Початкову освіту здобув у рідному селі,
навчання продовжив у Полтавській сільськогосподарській школі,
де його і застала Українська революція 1917-1921 р. В український
армії не служив, але був активним учасником полтавської «Просвіти» і плідно працював на ниві українського національно-культурного відродження. Після остаточного встановлення в Україні
більшовицького режиму, повернувся до Великих Сорочинець і
продовжив справу служіння своєму народові. Пізніше чекісти ставили Ф.Матвійку у вину, що він одягався в українське національне вбрання – червові шаровари і чумарку, грав на кобзі і співав з
сільською молоддю українських пісень. Під час Шевченківських
днів виступав у сільбуді з «націоналістичними промовами».
Коли на початку 20-х років більшовики почали втілювати в
життя есерівську програму зрівняльного перерозподілу землі,
Ф.Матвійко закликав сільську бідноту не брати чужої землі, не посягати на нажиту тяжкою працею чужу власність і не піддаватися
спокусі легкої наживи. Також переконував селян не вступати до
нав’язуваних владою колективних форм господарювання, мотивуючи тим, що в них вони втратять і ті злидні, які мають. Відстоював
добровільне, а не обов’язкове, як того вимагала влада, страхування худоби і майна.
На одному з селянських сходів Ф.Матвійко вніс пропозицію
відродити розігнані ще в 1920 р. Селянські спілки – професійні
організації українського селянства, які захищали їх економічні
і політичні права. Він був категоричним противником штучного
поділу селянства за майновою ознакою і створення комітетів незаможних селян. Ф.Матвійко вірно оцінив внутріпартійну дискусію
в середовищі ВКП/б/ як боротьбу за владу між Й.Сталіним та його
опонентами. У лютому 1925 р. на базарі у Великих Сорочинцях ходила по руках карикатура, на якій був зображений И.Сталін, який
пропускає через віялку комуністів. Останні вважали, шо це чергова провокація, яку організував Ф.Матвійко.
Щоб ізолювали Ф.Матвійка від великосорочинських селян, серед яких він користувався незаперечним авторитетом, його у жовтні 1925 р. відправили на роботу вчителем у віддалене село Горошине Оболонянського району. Крім безпосередньо вчительської
роботи в агрономічній школі, він керував і шкільним хоровим
гуртком, але не вивчив з дітьми жодної радянської пісні. Відразу по приїзді в Горошине навколо Ф.Матвійка виникла груда од254

нодумців: вчителі О.Костомаха, О.Шульженко та І.Мироненко.
Незабаром гурток українських патріотів поповнився вчителями Ц.Костенком, І.Прилипком, амністованими повстанцями
М.Сизоненком, П.Шелюхом, братами Гавришами та ін. Під впливом Ф.Матвійка таємні гуртки українських патріотів склалися також у Зубівці, на станції Гоголево і в Чутівці Оржицького району.
У бесідах з селянами гуртківці пояснювали, що причиною всіх
бід українського народу є відсутність власної держави і чужоземна
російська влада: спочатку царська, а нині – більшовицька. На їх
переконання, радянська влада, крім гноблення і грабежу, нічого
українцям не принесла, а тому підводили до висновків, що в Україні має бути своя народна українська влада.
На кінець 1928 р. у Зубівській підпільній організації налічувалося 14 чоловік (комсомольці вважали, що підпільників було щонайменше 25). Збиралися вони здебільшого в садибі Андрія Даценка, рідний брат якого Олександр у період боротьби за державність
України був ад’ютантом С.Петлюри, а потім перебував на еміграції в Польщі.
Насильницька колективізація сільського господарства викликала масове невдоволення і глухий опір селянства. «Селяни проти радянської влади, -говорив на зібранні підпільників «розкуркулений»
І.Тимощенко, – і ми маємо, очолити їх рух». Ф.Матвійко і його однодумиці закликали селян не дозволяти більшовикам грабувати Україну і вивозити хліб до Росії та за кордон, зривати заходи радянської
влади, спрямовані на примусове вилучення хліба в селян.
Патріотична діяльність Ф.Матвійка перебувала під постійним
наглядом ДПУ та його таємних інформаторів. У червні 1928 р. Лубенський окружний відділ ДПУ заарештував Ф.Матвійка. Три місяці він чекав на вирішення своеї долі у київській тюрмі. Нарешті Особлива нарада при ДПУ УСРР вислала його на три роки до Самарської
області. Перебуваючи на засланні Ф.Матвійко продовжував листовно підтримувати зв’язок із своїми побратимами на Миргородщині.
Найбільше його хвилювала доля підпільної організації, на яку покладалися великі надії в боротьбі за волю України.
Перший донос про існування «контрреволюційної організації»
у Великих Сорочинцях 14 січня 1929 р. написала студентка Миргородського художньо-керамічного технікуму комсомолка Анісія
Іванова. Відраду ж почалися арешти і обшуки учасників підпілля.
У березні 1929. р. чекісти заарештували Ф.Матвійка і відправили по етапу в розпорядження Лубенського відділу ДПУ. Всього до
кримінальної відповідальності притягнули 28 чоловік, яких чекісти об’єднали в підпільну організацію з умовною назвою «Бойовики». Заарештованих звинувачували в тому, що вони «протягом
близько чотирьох років проводили на території Лубенської округи
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контрреволюційну роботу, спрямовану на створення єдиної контрреволюційної організації, намагаючись всіма можливими способами … насильно відірвати від Союзу Радянських Соціалістичних
республік його основне ядро – УРСР для встановлення вдали самостійної Української Народної республіки».
Українських патріотів .судили не за конкретні протиправні дії,
а за переконання, за спосіб мислення, за любов до своєї Батьківщини – України. «Бойовики» не були чітко сформованою повстанською організацією. Скоріше це були групи патріотів-однодумців
з числа Миргородської інтелігенції, які об’єдналися навколо свого
ідейного лідера Ф.Матвійка. Згідно вироку «Осо» при колеги ДПУ
УСРР від 1-го жовтня 1929 р. вісім учасників протибільшовицького підпілля (І.Мироненко, І.Герасименко, О.Бабак, М.Дмитренко,
І.Тимошенко, О.Шульженко, О.Костомаха і М.Мелевський) були
розстріляні, 18 чоловік одержали від 3 до 10 років ув’язнення.
Ф.Матвійко до суду не дожив. 31 березня 1929 р. його застрелив конвоїр при спробі втекти на шляху від лубенської тюрми до
окружного відділу ДПУ. Такою була офіційна версія чекістів.
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Мешко Катерина Яківна
(1910 – 1976)

К.Мешко – менша сестра більш відомої широкому українському загалу правозахисниці
Оксани Мешко. Народилася вона в містечку
Старі Санжари в незаможній селянській родині. Її батька як заручника комуністи розстріляли на Холодній Горі в Харкові в 1920 р. Стариш
брат 17-річний Євген воював у повстанському
загоні отамана І.Біленького і загинув у Булановому лісі. Родину Мешко комуністи вигнали з дому, а худобу і цінне майно реквізували і поділили між собою. Гнані і переслідувані
члени родини розбрелися по безкраїх просторах СРСР.
У пошуках примарного щастя Катя виїхала до Дніпропетровська, працювала на металургійному заводі імені Г.Петровського і
одночасно вчилася на робітничому факультеті. У місті на Дніпрі
пережила Голодомор. У 1937 р. перебралася до Москви, позаяк
робочі руки потрібні були всюди. Там закінчила Електромеханічний інститут, стала інженером і в 1941 р. повернулася до Дніпропетровська. Коли місто захопили німці, стада на шлях боротьби
з новітніми окупантами, але не в радянському підпіллі, а в лавах
борців за незалежність України.
У жовні 1941 р. до Дніпропетровська прибула Похідна група ОУН на чолі з професором Регієм, яка мала на меті створити з
українських патріотів допоміжну адміністрацію і через неї вести
державницьку агітацію серед населення. К.Мешко зголосилася
послужити людям, які не з своєї волі залишилися під німецькою
окупацією. Вона влаштувалася на роботу в адміністративному відділі міської управи, який очолив Регій. Після першої хвилі арештів українських патріотів у кінці 1941 р. К.Мешко звільнили з
роботи. Вона перейшла на нелегальне становище і почала готувати
з української інтелігенції нових борців за волю України. До ОУН
вступив і небіж Василь Руденко – син сестри Віри – колишній студент і радянський військовополонений. Слідом за відступаючими
німецькими військами він у 1944 р. опинився на Волині. Вступив
до Української Повстанської армії і був призначений політичним
референтом («політвиховником») одного з її куренів. У кінці цього
ж року був заарештований під час прочісування енкаведистами лісів. Заарештовані були і його дружина та батько.
К.Мешко наприкінці 1942 р. виїхала до Ворошиловграда, пізніше очолила обласний Провід ОУН у Криму. Восени 1943 р. разом із своїм чоловіком Омеляном Логушем (псевдонім – «Іванів»)
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перебралася на Волинь і очолила Волинську мережу ВолинськоПодільського краєвого Проводу ОУН. Безпосередньо підтримувала зв’язок з видатними провідниками ОУН-УПА «Климом Савуром», «Горбунком», «Галиною», «Лемешем» та ін. За завданням
керівництва ОУН-УПА разом з Омеляном Логушем організувала
Першу конференцію поневолених народів Сходу Європа і Азії, яка
відбулася 21-22 листопада 1943 p. у Здолбунівському районі Рівненської області. Серед 39 її делегатів були українці, грузини, вірмени, азербайджанці, узбеки, черкеси та ін.
На конференції К.Мешко виступила з доповіддю «Організація і
практичні цілі єдиного фронту поневолених народів», буда обрана
до складу резолюційної комісії, що підготувала низку відозв та інших документів напрацьованих делегатами.
В оприлюднених документах конференції К.Мешко фігурує під
псевдонімами «Озерська» і «Верещак». Разом з О.Логушем вона
очолила в ОУН «Секцію поневолених народів», завданням якої
була підготовка національних кадрів для роботи в підпіллі у східних республіках СРСР з метою створення там національних організацій для боротьби проти гітлерівського і сталінського режимів
за побудову системи «незалежних держав кожної нації на своїй етнографічній території».
Протягом 11-15 липня 1944 p. К.Мешко брала участь у Великому зборі Української Головної Визвольної ради, який відбувся
в лісі поблизу села Лужок-Горішній Стрілківського району Дрогобицької області і стала однією з 25 її членів. Разом з головою президії (Президентом) УГВР Кирилом Осьмаком вона представляла
Полтавщину.
У відповідності з рішенням Президії УГВР від 27 липня 1944
р. К.Мешко виїхала за кордон, щоб представляти інтереси України перед світовою спільнотою. З 1949 р. мешкала у Нью-Йорку
у США, брала участь у діяльності Української робітничої спілки
та в інших міжнародних організаціях. Подальша її доля невідома.
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Мешко Оксана Яківна
(30 січня 1905 – 2 січня 1991)

О.Мешко – одна з найвизначніших особистостей українського національно-визвольного
руху другої половини XX століття; людина,
чий громадський неспокій, завзяття і особиста мужність були рушієм боротьби за права
людини і права української нації. Народилась
вона в містечку Старі Санжари у незаможній
селянській, колись козацькій родині, яка зберегла свій нескорений дух. Її батька, Якова Мешка, як заручника
комуністи розстріляли на Холодній Горі у Харкові, старший брат
17-річний Євген воював у загоні отамана І.Біленького і загинув
Булановському лісі. Родину О.Мешко комуністи вигнали з рідного
дому і реквізували майно. Сестри Віра і Катерина та брат Іван розбрелися по світу.
Середню освіту О.Мешко здобула в Полтаві, а вищу – на хімічному факультеті Інституту Народної освіти в Дніпропетровську.
У 1930 р. вийшла заміж за Федора Сергієнка – колишнього члена
Української Комуністичної партії. Щоб уникнути переслідувань
він мусив залишити Україну і виїхати на Урал. З двома малолітніми синами, Євгеном та Олесем, і хворою матір’ю О.Мешко залишилася бідувати самою.
В часи «великого терору» 30-х років загинули в застінках НКВС
її дядьки Олександр Янко і Дмитро Янко та двоюрідний брат Євген
Мешко. Німецько-радянська війна застала О.Мешко в Тамбові,
куди вона разом із синами переїхала до чоловіка. Там під час німецького бомбардування загинув її старший син Євген.
У травні 1944 р. О.Мешко повернулася до матері у Дніпропетровськ, а через рік інвалідом з війни прийшов і її чоловік. Того
ж року до них приїхала і старша сестра Віра, а з нею і нова біда. Її
чоловік і син Василь, вояк УПА, та невістка були репресовані радянською владою. Турбота про сестру (матір повстанця) вирішила
її долю. У 1947 р. за безглуздим звинуваченням у намірах вбити
М.Хрущова Особлива нарада (ОСО) при МДБ СРСР після семи місяців безперервних допитів винесла сестрам вирок: по десять років
далеких таборів. Не останню роль у розправі над Оксаною і Вірою
відіграла та обставина, що їх сестра Катерина була активною учасницею націоналістичного підпілля у Дніпропетровську, Ворошиловграді та на Волині.
Влітку 1956 р. О.Мешко реабілітували і вона повернулася до
Києва. Її мати на той час уже померла, а син Олесь бився з нуждою і хворобами у комірчині площею 4,5 квадратних метри. Після
виходу на пенсію Оксана Яківна відвідала свою малу батьківщи259

ну Старі Санжари і вжахнулася тим змінам, які сталися за роки
радянської влади. Всі п’ять церков, водяні млини і вітряки були
зруйновані. Село обезлюділо. Запустіння і безвихідь панували повсюди. Вклонившись могилам предків, О.Мешко повернулася до
Києва з наміром включитися до активного громадського життя,
наскільки це було можливо в умовах хрущовської «відлиги».
Протягом 1963-1969 років О.Мешко легально чи напівлегально
займалася культурно-просвітницькою діяльністю: влаштовувала
літературні ранки і вечори у школах і клубах, пропагувала українську книгу і пісню. Навколо неї почали гуртуватися небайдужі до
української справи люди. А тим часом «компетентні органи» почали пильнувати кожний крок маленької худенької, невгамовної
бабусі, чинячи всілякі перешкоди у її спілкуванні з людьми.
З настанням брежнєвського «застою» почався новий етап гонінь на будь-які прояви українського національного життя. Граблі чекістів вигрібали з України все чесне, мужнє, патріотичне.
Сина Олеся спочатку виключили з медичного інституту, а потім
заарештували. Спершу він карався у концтаборі на Уралі, пізніше
– у Володимирській тюрмі для особливо небезпечних політичних
в’язнів. І все ж у Києві залишилося декілька не зламаних фізично
і духовно людей, яких згодом вдячні співвітчизники назвуть сумлінням нації. Серед них – О.Мешко, яку українські патріоти шанобливо називали «бабусею Оксаною». Вона вела відчайдушну війну з цілим полчищем прокурорів, суддів, кадебістів, «стукачів»
і слідчих, відстоюючи права в’язнів сумління, як могла підтримувала сім’ї заарештованих.
Після підписання у 1975 р. Заключного акту Конференції з
безпеки і співробітництва в Європі в Радянському Союзі з’явився
правозахисний рух, у 1976 р. у Москві з ініціативи академіка
А.Сахарова утворилася Група сприяння виконанню Гельсинських
угод. Ініціатором створення Української Гельсинської групи (УГГ)
був письменник Микола Руденко. Його відразу ж підтримала
О.Мешко і зауважила, що УГГ має бути не філією московської, а
самостійною українською правозахисного організацією. Лише 10
сміливців зголосилися вступити до УГГ. Оксана Яківна у групі
була найстаршою від усіх і її по-старовинному називали «паніматкою» або «козацькою матір’ю» Головним завданням УГГ було збирання і оприлюднення, в тому числі через радіостанції і пресу за
кордоном, фактів порушення прав людини в Україні.
У 1977 р. більшість членів УГГ було заарештовано, двоє перебувало під наглядом, фактично на волі залишилася лише О.Мешко
– як більмо в оці КДБ. Тому вся координація правозахисної діяльності лягла на її плечі. Вона працювала у здавалось би безнадійній
ситуації, працювала тому, що не могла змиритися з комуністичним
режимом, проти якого бунтувала душа. Протягом перших двох ро260

ків діяльності УГГ кадебісти зробили у Оксани Яківної дев’ять обшуків, декілька разів навіть перекопували огород у приватній оселі, шукаючи «крамолу». Жити доводилося під постійним наглядом
і тиском, але вона не зламалася і продовжувала боротися за права
людини і української нації. Її не заарештовували лише з огляду на
вік. Якось було незручно садити за грати жінку давно пенсійного
віку, яка нещодавно перенесла інфаркт і через свою правозахисну
діяльність була відомою у світі. Проте нова хвиля арештів, так званий «олімпійський призов» 1980 р., не обминув і її.
Щоб усунути О.Мешко від громадсько-політичного життя, українське КДБ зробило її психічно хворою і помістило до психічної лікарні на примусове лікування. 75 днів вона перебувала у корпусі
для буйних. Після чисельних скарг у партійні і судові інстанції
Оксану Яківну консиліум лікарів визнав здоровою і її відпустили.
75-річна бабуся представляла неабияку загрозу для комуністичного режиму і її знову заарештували і як психічно хвору, відправили
на примусове лікування, де вона мала сидіти довіку, але і на цей
раз лікарі визнали її психічно здоровою, а значить осудною.
На Різдвяні свята 1981 р. відбувся закритий суд. Як і слід було
очікувати, кара була визначена заздалегідь: півроку таборів і
п’ять років заслання за «ведення антирадянської агітації і пропаганди». Із слідчого ізолятора КДБ О.Мешко відправили на «українську Голгофу» – Холодну Гору у Харкові, де загинув її 42-річний
батько, небіж, зять і два рідних дяді. У камері для пересильних
вона очікувала етапу, але конвой відмовлявся брати стару і немічну бабусю – боялися, що помре в дорозі. Все ж якийсь начальник
конвою зважився її забрати.
108 днів тривав етап і тільки в липні 1981 р. Оксана Яківна прибула до Аяну – Богом забутого якутського селища на березі Охотського моря і змінила там свого сина Олеся Сергієнка, в якого закінчувався термін заслання. Він відремонтував дерев’яну хатину,
нарубав дров на довгу зиму і наносив води у бочки, а з останнім
парохом відплив на материк. Оксана Яківна залишилася зимувати. Самотність і журба гнітили. Заметілі були такими довготривалими, що вбогу хатину засипало снігом по самий дах і вона по декілька днів не могла вийти з приміщення. Від розлуки можна було
здуріти, але силою волі О.Мешко змушувала себе не піддаватися
розпачу, в міру сил працювала фізично, а звернення до Бога додавало душевного спокою і надії на визволення. Довгими зимовими
ночами линула думкою в Україну, згадувала минуле. На засланні
перенесла ще два інфаркти.
Звільнилася О.Мешко в листопаді 1985 р., відбувши сповна
весь термін заслання. До Києва повернулася ледь живою і знову
з головою поринула у громадську роботу, адже починалася горбачовська «перебудова». Не пропускала жодного мітингу чи вечора,
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де лунало вільне слово. Враховуючи стан здоров’я, українське земляцтво в Австралії організувало їй у 1988 р. виклик на лікування
і оплатило дорогу за океан. Там Оксані Яківні зробили операцію
на очах. Виступаючи в австралійському парламенті, вона зробила
ґрунтовну доповідь про політичне становище в СРСР і стан справ з
правами людини в Україні. Потім на запрошення свого небожа поїхала до Нью-Йорка, де зустрілася з М.Руденком. Також мала чисельні зустрічі з українською діаспорою в США та взяла участь у
роботі Світового конгресу Вільних українців. Майже рік О.Мешко
мандрувала світом, пропагуючи українську національну ідею.
В Україну Оксана Яківна повернулася, коли горбачовська «перебудова» вступила у стадію мітингів і страйків, коли УГГ з ініціативи Л.Лук’яненка перетворилася на Українську Гельсинську спілку, і стала членом її координаційної ради. Вона була також одним
з організаторів першої української політичної партії – Української
республіканської партії і як найстаріша серед дисидентів відкривала її Установчий з’їзд. Свого особистого безпритульного життя наче
й не помічала, бо домівкою для неї завжди була вся Україна.
Коли восени 1990 р. почався перший загальноукраїнський
страйк студентів на київському Майдані Незалежності, О.Мешко
в числі інших українських патріотів, які давно вийшли із студентського віку, разом із своїми побратимами-дисидентами розпочала
голодовку. Було вже їй 85 років. Голодовка давалася взнаки, вона
була дуже блідою, але посміхалася, щоб підбадьорити інших. Намагалася триматися невимушено, хоча ходити їй було вже важко.
У грудні 1990 р. О.Мешко відчула себе зле. Живучи самотньо,
мусила брати ціпок і в господарських потребах виходити з дому.
Була слизота, а тут на біду у неї в крамниці вкрали ціпок. По дорозі додому Оксана Яківна впала, в результаті стався черговий
інфаркт. Декілька днів не приходила до тями, але і за коротких
проблисків свідомості не гідна була говорити. 2 січня 1991 р. на 86му році життя перестало битися її, здавалося невтомне серце. Померла, як жила, – в дорозі, з повною ношею невідкладних справ.
Все життя О.Мешко жила однією ідеєю: вільна Україна. Ця
ідея давала їй натхнення перенести неймовірні муки, тортури і
злигодні. Оксана Яківна була рухливим нервом українського національного життя, вірним другом тих, хто беріг честь українського імені в роки духовного занепаду. Для багатьох вона була ніби
другою матір’ю, яка підтримує, жаліє, але не плаче, Козацькою
матір’ю. Її життя – це не героїзм у бою, а подвиг щоденний і довголітній. Чим далі невблаганний час віддаляє нас від дня смерті
О.Мешко, тим виразнішою зіркою вимальовується вона на українському небосхилі, провісницею нашої незалежності, до котрої їй
не судилося дожити лише декілька місяців, як Мойсеєві ступити
на Землю обітовану.
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Осьмак Кирило Іванович
(9 травня 1890 – 16 травня 1960)

К.Осьмак народився в Шишаках – колишньому сотенному містечку Миргородського
полку. Після закінчення місцевої початкової
школи навчання продовжив у Полтавському
Олександрівському реальному училищі (гімназії). У 1910 р. став студентом Московського
сільськогосподарського інституту, але за революційну діяльність наступного року був висланий на рік за межі Московської губернії. У 1915 р. поступив на
службу у відділ допомоги біженцям при Всеросійському Земському союзі (Земгорі). З початком Української революції від працівників Київського губернського земства був делегований до складу
Української Центральної Ради. З грудня 1917 р. працював у міністерстві земельних справ уряду УНР.
У період гетьманства П.Скоропадського Кирило Іванович працював у Всеукраїнському союзі земств, який очолював С.Петлюра,
та в системі сільськогосподарської кооперації. Пережив Директорію УНР, прихід денікінців і червоний терор комуністів. У жодній
з політичних партій не перебував, хоча поділяв політичні погляди
партії українських есерів (боротьбистів).
На початку 1925 р. К.Осьмак став співробітником Інституту
Української наукової мови у структурі Всеукраїнської Академії
Наук. У 1927 р. останній раз відвідав рідні Шишаки, провів відпустку у своїх батьків, які незабаром померли, а брати (Гаврило,
Олександр, Феодосій і Максим) та сестера Анна роз’їхалися по безмежних просторах СРСР. У переддень «великого перелому» 1929
р. К.Осьмака було вперше заарештовано і вислано на три роки за
межі України. У 1930 р. у зв’язку з справою СВУ його було заарештовано вдруге і засуджено на три роки виправно-трудових таборів (наступного року тюремне ув’язнення замінили на заслання
в Комі АРСР). 29 січня 1938 р. в пік «великого терору» Кирила
Івановича, який працював агрономом у Рязанській області, заарештували втретє. З тюрми він звільнився в лютому 1940 р. і переїхав до Києва.
Початок німецько-радянської війни породив в українських
патріотів надію, що гітлерівська Німеччина відновить державність України. У жовтні 1941 р. з ініціативи ОУН-мельниківців у Києві виникла Українська національна рада (УНР) – представницький орган українського народу, яку очолив професор
М.Величківський. К.Осьмак став її членом і очолив відділ земель263

них ресурсів та бюро Всеукраїнського кооперативного товариства
«Сільський господар». Проте вже через місяць німці розігнали
УНР і тим самим показали, що вони є такими ж окупантами, як і
більшовики.
Мешкаючи в Києві, К.Осьмак у кінці 1941 р. .вперше познайомився з ідеологією ОУН, історією її виникнення, причинами
розколу, методами боротьби основами конспірації тощо. У липні
1942 р. він офіційно вступив до ОУН (бандерівців) і взяв псевдонім «Борис Олександрович». У чисельних публіцистичних статтях
закликав українських патріотів забути ідеологічні розбіжності
і об’єднатися в «Союз української державності». Ідея створення
надпартійного державницького центру стала на порядок денний
лише в 1943 р., коли бандерівці відмовилися від авторитарних методів у своїй діяльності і змінили гасло «Україна для українців»
на «Воля народам – воля людині».
У зв’язку з наближенням Червоної армії до Києва К.Осьмак перебрався до Львова, де познайомився з членом Головного проводу
ОУН/б/ Мирославом Прокопом, митрополитом А.Шептицьким
та командуючим УПА Р.Шухевичем 11 червня 1944 р. у Львова
відбулося засідання ініціативного комітету з утворення Всеукраїнського центру боротьби за незалежність України, на якому була
затверджена його назва – Українська Головна Визвольна рада
(УГНР) Офіційно вона була створена 11-15 липня 1944 р. в лісі поблизу села Лужок-Горішній Стрілківського району Дрогобицької
області на Великому зборі УГВР. З 25 її членів 17 були жителями
Західної України, решта – Центральної і Східної. Крім К.Осьмака
членом УГВР від Полтавщини була Катерина Мешко.
Учасники зібрання затвердили «Присягу вояка Української
Повстанської армії і визнали, що вищим органом воюючої України має бути підпільний парламент – Великий збір УГВР. Головою
президії (Президентом) УГВР було обрано К.Осьмака, а головою
підпільного уряду – (Генерального Секретаріату) – Р.Шухевича.
27 липня 1944 р. у Дрогобицькій області відбулось перше і останнє засідання Президії УГВР, учасники якого вирішили на теренах
України залишити К.Осьмака, Р.Шухевича та ще трьох осіб. Решта мали виїхати за кордон, щоб там представляти інтереси України перед світовою спільною. 23 серпня в Карпатських горах відбувся бій між Червоною армією і вояками УПА-Захід під командою
Д.Грицая, при штабі якого перебував Президент УГВР. У жорстокому бою багато повстанців загинуло, а К.Осьмак дістав поранення
і його залишили для лікування у селі Дорожів з документами на
ім’я Івана Коваля, де його під час каральної операції і затримали
чекісти. Майже три роки тривало слідство, яке супроводжувалося
погрозами, тортурами і постійною присутністю в камері підсадже264

них «стукачів». Слідчі ніяк не могли добитися, хто ж є насправді
затриманий. Десятки нічних допитів, безсонні ночі і побиття до
втрати свідомості довелося пережити Кирилу Івановичу.
Нарешті у серпні 1947 р. були зібрані докази, що в’язень під
ім’ям Івана Коваля, який мав псевдо «Псельський» і «Марко Горянський» є Президентом УГВР Кирилом Осьмаком. 10 липня
1948 р. ОСО («Особое совещание») при МДБ СРСР винесло йому
вирок – 25 років тюремного ув’язнення.
Після смерті Й.Сталіна щоб, остаточно ліквідувати націоналістичне підпілля в Україні комуністичне керівництво СРСР вирішило використати імена українських патріотів, які перебували
в руках радянських каральних органів. З цією метою до Москви
з Володимирської тюрми привезли К.Осмака, з Сибіру – сестер
С.Бандери і митрополита Й.Сліпого, але ніхто з них в обмін на свободу на співпрацю з комуністичним режимом не пішов, не зрадив
Україну і справу свого життя. Чекісти змушені були визнати, що
«спроба переконати Осмака в тому, що ОУН є найстрашнішим ворогом українського народу, не дала позитивних результатів, а на
зроблену йому пропозицію посприяти в боротьбі проти ОУН заявив, що він був і залишається ідейним українським націоналістом
і радше готовий піти на смерть, ніж погодитись на участь у заходах, спрямованих проти ОУН та її діяльності».
На волю К.Осьмак так і не вийшов. Його поховали безіменним
на міському цвинтарі у Володимирі під № 5753. Від часу останнього арешту у тюрмах СРСР він перебував 15 років, 8 місяців і три
дні. До кінця свого життя К.Осьмак залишився вірним присязі,
яку він як Президент УГВР, склав 15 липня І944 р.: «Наша мета
– Українська Самостійна Соборна держава на українських етнографічних землях. Наш шлях – революційно-визвольна боротьба
проти всіх займанців і гнобителів українського народу. Будемо боротися за те, щоб Ти, український народ, був господарем на своїй
землі.
На вівтар цієї боротьби покладемо свою працю і своє життя».
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Савченко Михайло Павлович
(1895 – ?)

Протягом десяти років існування радянської влади в Україні правлячий режим через
піонерську і комсомольську організації намагався прищепити молоді комуністичну ідеологію і перетворити українців на нову історичну
спільноту – радянських людей. Але попри всі
намагання влади більшість юнаків і дівчат продовжували залишатися патріотами своєї Батьківщини – України.
У 1928 р., коли політика українізації (дерусифікації) добігала
кінця, серед учні в Першої трудової Лохвицької школи виник літературний гурток учнівської молоді, який у березні наступного
року дістав назву «Молоде братство України». Ініціатором його
створення був завідуючий школою, одночасно вчитель суспільствознавства і української мови та керівник ним же створеного
драматичного гуртка М.Савченко. Народився він на хуторі Гапонівка Сенчанської волості Лохвицького повіту у сім’ї сільського дяка. Під час навчання в Полтавській духовній семінарії брав
участь у страйку семінаристів, за що на рік був виключений з
навчального закладу. Після закінчення семінарії вступив до Київського університету, але на початку 1917 р. був мобілізований
до царського війська і направлений на навчання до Київської військової школи прапорщиків. Закінчити її не встиг, тому що після повалення царського самодержавства в Росії в Україні почався
бурхливий процес українізації суспільного життя, який охопив і
російську армію. Юнкери-українці школи виділилися в окрему
сотню до якої пристав і М.Савченко. Сотня взяла участь в обороні України від більшовицьких банд Муравйова на початку 1918 р.
Повернувшись до рідних країв, М.Савченко став одним з організаторів товариств «Просвіта» в Лохвипькому повіті. За радянської
влади працював учителем. «Активістом» комуністичного режиму
ніколи не був, скоріше перебував до нього в опозиції. У 1923-1924
роках М.Савченко брав участь у страйках вчителів Лохвицького
району з вимогою підвищення заробітної плати. Відтоді перебував
під підозрою у «компетентних органів».
Гурток учнівської молоді (чекісти вважали його «групою українських шовіністів») мав культурно-просвітницьке патріотичне
спрямування. Його учасники намагалися реалізувати свої літературні здібності у тісному зв’язку з життям українського суспільства. Активними членами гуртка були учні 7-ої групи (класу)
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Дмитро Зуб, Григорій Засланець, Віктор Литвиненко та ін. Гуртківці робили спроби писати патріотичні вірші, які чекісти вважали «шовіністичними», і поширювали їх серед своїх товаришів та
учнів інших шкіл Лохвиці. У них вони передавали свою любов до
України, тривогу за її долю та долю українського селянства, яке
стало жертвою комуністичних експериментів у період суцільної
колективізації сільського господарства. Зокрема, під час обшуку
начальник Лохвицької міліції відібрав у Г.Заславця декілька поезій («Плачуть, стогнуть», «Намалюю тобі щось», «З вогню та в
полум’я», «Оце тобі» та ін.), в яких автор змалював тяжку долю
українських селян, яких ошукала радянська влада, пообіцявши
в 1917 р. мир і землю, а під час колективізації позбавила і землі,
і майна, і свободи. Вірші закінчувалися закликом до селян стати
на захист «самостійної неньки-України». Д.Зуб збирався дістати
друкарську машинку, щоб видати збірник учнівських віршів для
поширення серед лохвицьких селян, але таке бажання виявилося
лише мрією.
Про існування учнівського «Молодого братства України» радянська політична поліція дізналася від одного з своїх чисельних таємних інформаторів, якими були нашпиговані всі ланки
суспільного життя українців. У 1929 р. усі члени літературного
гуртка разом з його керівником М.Савченком були заарештовані.
Зважаючи на те, що учні буди неповнолітніми, їх незабаром звільнили з ув’язнення, але вислали з Лохвиці і розіслали по інших навчальних закладах. Про своє життя і навчання у Березово-Рудківській профшколі 3 жовтня 1929 р. Д.Зуб писав до свого товариша
В.Литвиненка: «Живу так, аби жити, книжок немає, зошитів теж
немає. А на кухні щодня вдень суп, увечері суп і вранці суд без хліба. Як сам бачиш, життя кепське, та коли воно гарне було, як ще й
досі стипендії не дали». Не витримавши голодного життя в школі,
Д.Зуб у листопаді 1929 р. залишав її і повернувся до своїх батьків
у село Риги Лохвицького району.
М.Савченка згідно рішення судової «трійки» при колегії ДПУ
УСРР від 20 березня 1930 р. було засуджено на чотири роки виправно-трудових таборів, а його колегу вчителя Сергієвського вислали за межі України. Подальша їх доля невідома.
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Савченко Микола Лаврінович
(Миколенко Петро, «Байда»)
(20 лютого 1921 – 1 січня 1979)

За браком документів і ґрунтовних досліджень важко простежити, життєвий щлях
М.Савченка. Відомо, що він народився в селі
Березова Лука Миргородського повіту (нині
– Галицького району). Після закінчення середньої школи навчався у миргородському Керамічному технікумі. На початку: німецькорадянської війни служив у Червоній армії, мав військове звання
лейтенанта. З невідомих причин опинився на окупованій німцями
території. У 1942 р. служив за контрактом (можливо, був мобілізований) у допоміжних частинах німецького вермахту. У кінці 1943
р. у Карпатах перейшов до Української Повстанської армії (УПА) і
був призначений командиром одного з підрозділів військової округи «Маківка»,що входила до оперативної групи УПА-Захід.
Щоб не наражати свою родину на Полтавщині на репресії,
М.Савченко взяв собі прізвище «Петро Миколенко» і під ним був
відомий серед українських повстанців, мав також псевдонім «Байда». У липні 1944 р. разом із своїм підрозділом охороняв Великий
Збір Української Головної Визвольної ради (УГВР). У серпні цього
ж року, очолив сотню «Східняки», в якій воювали колишні червоноармійці – уродженці центральних і східних областей України. 15
вересня сотня «Байди» увійшла до лемківського загону військової
округи «Сян» і після приходу червоних військ залишалася у складі
Лемківського куреня. Впродовж жовтня-листопада 1944 р. сотня
«Байди» діяла на підрадянській території у Станіславській і Дрогобицькій областях. Повертаючись на Лемківщину, 17 листопада
вона мала жорстокий бій з військам НКВС в околицях села Сторонна Дрогобицького району, але відбила всі атаки ворога і вистояла.
У січні 1945 р., коли за наказом Головної Команди УПА сотня
«Байди» вирушила у північно-східну частину Тернопільщину,
М.Савченко тяжко захворів на запалення нирок і довго лікувався.
Восени його призначили ад’ютантом командира куреня, а 1-го січня 1946 р. підвищили у військовому званні до старшого булавного.
У лютому «Байда» став заступником командира 26-го (лемківського) тактичного відтинку «Лемко» і одночасно командиром перемишлянського куреня УПА. 22 січня 1946 р. М.Савченко одержав
чергове військове звання хорунжого. До кінця цього року і протягом першої половини 1947 р. сотні його куреня вели важкі бої з
каральними загонами НКВС і польської Армії Людової.
Одночасно з обороною рідного краю підрозділи УПА здійснювали збройно-пропагандистські рейди по окупованих радянськими
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військами Білорусії, Польщі і Чехословачинні. У серпні 1947 р. за
наказом Головного командира УПА генерала Р.Шухевича декілька підрозділів, в тому числі і курінь «Байди», здійснили рейд на
Захід. З боями вони пройшли сотні кілометрів Східною Європою
і вийшли в американську зону окупації в Німеччині, що для союзників було повною несподіванкою. Метою рейдів було продемонструвати перед західним світом ідею державної самостійності
України, незламність її збройної сили – УПА. Та волю українців
до боротьби за свою свободу.
У 1948 р. М.Савченка було призначено заступником керівника
Місії УПА за кордоном і одночасно командиром частин, що здійснювали рейди поза межами України. Одночасно його обрали членом Закордонного представництва УГВР, а 1-го липня 1949 р. він
одержав чергове військове звання «майор». Мешкав у Західній Німеччині.
В 1950 р. М.Савченко переїхав до США, де здобув вищу освіту – став інженером-механіком і працював за фахом. Був активним прихожаном Української автокефальної православної церкви
та членом українських ветеранських організацій, зокрема, став
одним з організаторів Об’єднання колишніх вояків УПА у США,
декілька раз обирався його головою. У 1973 р. М.Савченко став
одним з ініціаторів, пізнішу засновником Видавничого комітету
в Торонто «Літопис УПА» і до останніх своїх днів активно співробітничав з ним. До Закордонних частин. ОУН та Організації однодумців ОУН у США офіційно не входив, але всіляко підтримував
їх акції, спрямовані на пропаганду української національної ідеї.
Помер у Детройті (штат Мічіган, США), там і похований.
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§3. Діячі культури і науки
Барка Василь Костянтинович (Очерет)
(16 липня 1908 – 11 квітня 2003)

В.Очерет народився в селі Солониця Лубенського повіту у бідній селянській родині. Його батьки були глибоко віруючими людьми. Земля не могла їх прогодувати і батько працював по найму теслею. Василь і двоє його братів після закінчення початкової школи
не мали коштів, щоб продовжити навчання в гімназії, тому батько
віддав їх до духовного училища (бурси), позаяк діти з козачого стану могли навчатися в ній безкоштовно. Режим у бурсі був суворим:
схоластика, муштра, часті покарання карцером та ін. В 1916 р.
батько повернувся з фронту інвалідом і повноцінно вже працювати
не міг, тому злидні стали постійним супутником Василя.
Після встановлення в Україні більшовицького режиму бурса була перетворена на трудову школу, до якої Василь ходив за 8
кілометрів пішки. Закінчивши її, вступів до Лубенського педагогічного технікуму, але спеціальність обрав не за покликом душі –
точні науки.
За направленням викладав математику і фізику в українській
школі на півночі Донбасу і жахався пролетарській «культурі»: пиятиці, розпусті, бійкам, поножовщині. Через конфлікт з місцевою
радянською владою (в 1928 р. починалася насильницька колективізація сільського господарства) виїхав з України до Північного
Кавказу і вступив на філологічний факультет Краснодарського
педагогічного інституту. У 1930 р. вийшла перша поетична збірка
В.Очерета «Шляхи», яка за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі і антирадянщині була піддана жорстокій критиці комуністів. З метою «перевиховання» його відправили працювати на завод і змусили писати вірші на виробничу тематику.
Дійсно, після виходу у світ збірки «Цехи» його похвалили, але у
самого автора вона викликала огиду до такої «творчості»: писати,
як хотів, він не міг, а як вимагали, – не хотів.
В 1932 р. В.Очерет одружився з юною адигейкою Натхо Довлетхан, яка пізніше стада першою в Адигеї жінкою-письменницею.
Наступного року в них народився син Юрій.
Після закінчення вишу В.Очерета залишили в Краснодарському педагогічному інституті викладачем історії середньовічної
європейської літератури. Одночасно він навчався заочно в аспірантурі у Москві та працював старшим науковим співробітником
Краснодарського художнього музею і ледве не потрапив під суд
(виставив із запасників в експозицію твори західноєвропейських
художників на біблійні теми), але минулося. В 1940 р. В.Очерет
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захистив у Москві кандидатську дисертацію про стильові особливості поезій Данте і відразу ж тяжко захворів.
У 1941 р. В.Очерета мобілізували в народне ополчення, а в серпні 1942 р. на березі Кубані був тяжко поранений і контужений.
Більше місяця його переховували і доглядали місцеві люди, а радянська влада оголосила зрадником. Відтоді він остаточно порвав
з комуністичним режимом. В окупаційній україномовній газеті
«Кубань» працював коректором, а в січні 1943 р. разом з німцями тікав до України, пізніше до Німеччини, де також працював
коректором в українській газеті в Берліні. Сім’я залишилася на
радянському боці (Сина Юрія В.Очерет побачив лише через 50 років). Перебуваючи в таборі для переміщених осіб в місті Авгсбурзі,
продовжував займатися напруженою літературною роботою. Щоб
не наражати сім’ю на небезпеку, писав і друкувався під псевдонімом «Барка». Під цим прізвищем і ввійшов у світову та українську
літературу.
Українські націоналісти-бандерівці умовили В.Барку нелегально перебратися до омріяної Франції – батьківщини свободи
і демократії, але при переході кордону їх затримали, помістили
до в’язниці, а потім вислали назад до Німеччини. Переїхавши до
США, письменник працював на різноманітних роботах: чорноробом, прибиральником, вчителем в українській недільній школі,
в українській редакцій радіо «Свобода», видавництві «Пролог»
тощо. На американський період життя припадає розквіт творчості
В.Барки. Тут були реалізовані його творчі мрії: написані і опубліковані збірка ліричних творів «Океан», поетичні збірки «Судний
степ», «Кавказ» і «Апостоли», роман «Рай», віршований роман
«Свідок для Сонця Шестикрилих», переклади з Шекспіра і Данте,
літературознавчі розвідки про Т.Шевченка та ін. Опублікований в
1963 р. роман «Жовтий князь» став обвинувачувальним вироком
комуністичному режимові і звітом перед Богом про українську
Голгофу. У другій половині ХХ століття В.Барка став найбільш відомим серед українських письменників, чиї твори перекладалися
на іноземні мови, але в незалежній Україні вони ще чекають на
свого читача. Шевченківської премії йому так і не присудили.
Останні три роки свого життя В.Барка був розбитий паралічем,
тяжко хворів, жив самотнім у будинку для престарілих серед чужих людей у США.
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Ващенко Григорій Григорович
(23 квітня 1878 – 2 травня 1967)

Г.Ващенко народився в селі Богданівці Прилуцького повіту Полтавської губернії в козацько-дворянській сім’ї. Одержав
ґрунтовну духовну освіту. Спершу навчався у Роменському духовному училищі, потім у Полтавській духовній семінарії, яку закінчив у 1898 р. Його молодшими товаришами по семінарії були
С.Петлюра, В.Щепотьєв, П. Капельгородський та ін. Серед семінаристів, більшість з яких були дітьми селян та сільських священників, панували українофільські настрої і існувала Українська
громада. Як здібний учень, Г.Ващенко хотів продовжити навчання і вступити до Київської духовної академії, але на заваді став
конфлікт з інспектором семінарії архімандритом Агапітом, який
охарактеризував молодого перспективного випускника як бунтівника. Довелося рік працювати вчителем народної школи в селі
Блотниця на Прилуччині.
У 1899 р. Г.Ващенко вступив до Московської духовної академії,
серед слухачів якої існував міцний український гурток, очолюваний А.Левицьким. Г.Ващенко став активним членом цього гуртка,
брав участь в організації Шевченківських свят, на яких виступав
з доповідями та повідомленнями. Під час літніх канікул гостював
у свого тестя священика Онисима Білоуса в Орчиковій Чернещині
і, згідно агентурних повідомлень поліції, брав участь у поширенні
серед селянства у червні 1902 р. підпільних видань українською
мовою, можливо прокламацій РУП.
Після закінчення в 1903 р. академії, деякий час вчителював у
Полтавській єпархіальній жіночій школі, але на початку 1904 р.
був несподівано переведений до міста Кутаїсі в Грузії. Про причину
такої переміни місця роботи можна лише здогадуватися: як «неблагонадійний» перебував під підозрою в поліції. До Полтави повернувся на початку революції 1905 р. в Росії і продовжив роботу на
педагогічній ниві у комерційній і єпархіальній школах та Учительській семінарій на Шведській могилі під Полтавою. Не полишав і
громадської діяльності, – стояв в обороні прав українського селянства, збирав матеріали про селянські виступи у Великих Сорочинцях Миргородського повіту та Бердянці Костянтиноградського, які
лягли в основу розлогої стартті в губернській газеті «Полтавщина».
Статтю царська влада вважала антиурядовою і відправила її автора на заслання до Тихвина на півночі Росії. В Україну Г.Ващенко
повернувся лише в 1912 р., маючи чималий досвід педагогічної і літературної роботи, працював у різних середніх навчальних закладах (духовних і комерційних школах, дівочій гімназії) спочатку у
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Тульчині на Поділлі, а потім у Ромнах Полтавської губернії.
До Полтави Г.Ващенко повернувся влітку 1917 р., коли в Києві вже постала Українська Центральна Рада і з головою поринув у
вир суспільно-політичного життя міста. Ще працюючи в Ромнах,
прийняв участь в роботі Надзвичайного з’їзду духовенства і мирян
Полтавської єпархії, який розпочав роботу 3 травня 1917 р. і тривав
чотири дні. Головним на ньому було питання автокефалії Української православної церкви. Після тривалого обговорення делегати
з’їзду одноголосно постановили: «добиватися автономії України,
автокефалії Української церкви, служби Божої на рідній мові і національної школи». Вони заявили: «Бажаємо і віримо, що українське слово великоднем дзвоном пронесеться по рідній землі».
У зв’язку з процесом українізації шкільної освіти делегати розглянули питання про доцільність збереження духовних освітніх
закладів, які перебували у віданні Російської православної церкви
(лише церковно-приходських шкіл на Полтавщині існувало 897).
На пропозицію Г.Ващенка делегати вирішили українізувати їх,
зробити світськими і передати у відання Міністерства народної
освіти Тимчасового уряду, але зберегти в них вивчення Закону
Божого. Духовні навчальні заклади пропонувалося залишити у віданні церкви, але українізувати і демократизувати навчально-виховний процес у них.
Як досить відомого вже педагога, Г.Ващенка було обрано делегатом Всеукраїнського учительського з’їзду, який проходив 10-12
серпня 1917 р. в Києві під головуванням Генерального Секретаря народної освіти І.Стешенка. Виступаючи в дебатах по доповіді
С.Русової «Націоналізація школи», Г.Ващенко висловив пропозицію про заснування Української педагогічної академії і радив учителям займатися науковими психологічними експериментами.
Г.Ващенко брав активну участь в українізації освіти, насамперед початкової і середньої, на Полтавщині. З метою підготовки
вчителів для роботи в національній школі читав лекції з історії
українського письменства на учительських курсах у Полтаві, Прилуках, Лубнах і Хоролі. Як уже знаного українського патріота і
педагога, його запросили на роботу в першій Українській гімназії,
яка буда створена з ініціативи і на кошти Павленківської «Просвіти» в передмісті Полтави. У вересні 1917 р. був призначений на
посаду викладача педагогіки і психології уже українізованого на
прохання студентів Полтавського Учительського інституту. Одночасно обійняв посаду директора Учительської семінарії на Шведській Могилі. За його словами, лінія на українізацію семінарії зустріла «велику підтримку з боку студентів, але одночасно глуху,
приховану ворожнечу з боку викладачів росіян і «малоросів»».
Навесні 1918 р. слухачі тримісячних курсів української мови при
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Центральній полтавській «Просвіті» виявили бажання продовжити навчання далі. Так виникла ідея створення Українського народного університету. Розпочав він роботу 8 квітня у приміщенні
Українського клубу лекцією Г.Ващенка
Започаткований Центральною Радою процес українізації освіти за часів Гетьманщини дістав дальшого розвитку і відбувався
при найактивнішій участі Г.Ващенка. Він працював на курсах
українознавства для вчителів у Кременчуці, Миргороді, Лубнах,
Лохвиці та в інших повітових містах губернії, де викладав курс
психології. Цей же вдосконалений курс він продовжував читати
і на губернських одномісячних курсах вчителів, які 4 липня 1918
р. відкрилися при другій Українській гімназії в Полтаві. На них
навчалося 372 слухачів. У вересні 1918 р. Г.Ващенка запросили на
роботу до історико-філологічного факультету, який відкрився 16
вересня і мав стати основою майбутнього Українського університету. Йому надали наукове звання доцента. Одночасно він продовжував очолювати і Учительську семінарію.
Відразу після вступу білогвардійців до Полтави почалися гоніння на відомих діячів української культури і освіти. У числі
інших за звинуваченням у «мазепинстві» вони заарештували і
Г.Ващенка. Йому загрожував розстріл, але на допомогу прийшов
директор Роменської комерційної школи В’ячеслав Александров,
який взяв його на поруки.
В умовах денікінщини подвижники національного відроджену рідного краю вирішили об’єднати зусилля всіх причетних до
української культури та освіти працівників і створити громадську
організацію – товариство «Українська культура» з філіями в усіх
повітах Полтавщини. б жовтня 1919 р. статут товариства був затверджений Полтавським окружним судом. Очолювала його управа у складі трьох осіб. Одним з них був Г.Ващенко, який відповідав
за науково-педагогічну діяльність товариства.
З поверненням більшовицького режиму на Полтавщині в кінці
1919 р. утиски будь-яких проявів українського національного життя посилилися. Комуністи закрили Українську учительську семінарію і на її місці створили концтабір, розрахований на утримання
близько тисячі в’язнів. За звинуваченням у зв’язках з повстанцями чекісти заарештували трьох викладачів семінарії. Г.Ващенко
уникнув арешту лише тому, що сидів у в’язниці при денікінцях.
Семінарію перевели до села Білики і перетворили на школу з перепідготовки педагогічних кадрів. Саме в цей час більшовики почали проводити політику українізації (дерусифікації) і Г.Ващенко,
за його словами, «поставив завдання зробити з учительської школи в Біликах справжню українську педагогічну школу, що готувала б народних учителів-патріотів, міцно зв’язаних з селом, добре
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озброєних знаннями і педагогічною технікою». Такі намагання викликали шалений спротив місцевих комсомольців і політкомісара школи Казанівського. До розправи над видатним українським
педагогом справа не дійшла, але Г.Ващенку запропонували залишити школу. Він знову повернувся до Полтавського педагогічного
інституту (такий статус йому було надано в 1919 р.), який комуністи перетворили на Інститут народної освіти (ІНО). Спочатку
працював штатним викладачем, а з 1925 р. – керівником кабінету
соцвиховання. Того ж року йому було присвоєне вчене звання професора. У 1931 р. став керівником новоствореної аспірантури при
кафедрі педагогічного інституту. За час роботи в Полтавському інституті соціального виховання (так з 1928 р. його стали називати)
Г.Ващенко написав велику кількість наукових праць, посібників і
підручників з теорії виховання, педагогіки і психології, які започаткували українську національну педагогічну науку.
У період Голодомору 1932-1933 років посилилося гоніння на
українську інтелігенцію, як носія національної ідеї. За звинуваченням в українському націоналізмі 1-го січня 1934 р. Г.Ващенка
звільнили з посади професора – керівника педолого-педагогічної
кафедри. Щоб уникнути розправи, він залишає Україну і виїзджає
до Москви, а потім після двох років поневірянь і злигоднів нарешті отримує роботу на посаді професора і керівника кафедри педагогіки Сталінградського педагогічного інституту, де і працював
з 1936 по 1940 р. Лише через сім років Г.Ващенко повернувся до
Полтави і знову обійняв посаду штатного професора і завідуючого
кафедрою та керівника аспірантської групи. Після масових репресій 1937-1938 років склад кафедри скоротився і рівень викладання
знизився. Тому новопризначеному завідуючому кафедрою доводилося і підбирати кадри досвідчених педагогів і вдосконалювати
викладання курсу педагогічних дисциплін. Одночасно плідно працював над завершенням докторської дисертації «Мова дітей переддошкільного і дошкільного віку як засіб спілкування».
На початку німецько-радянської війни Г.Ващенко не встиг чи
не захотів евакуюватися у глибину Радянського Союзу разом з
працівниками інституту і німецька окупація застала його в Полтаві. Як гнаного комуністами і відому в колі української інтелігенції
людину, німці призначили його редактором обласної окупаційної
газети «Голос Полтавщини». Це була чисто формальна посада,
тому що фактичним редактором часопису був німецький «шеф»,
якому його зміст в перекладі на німецьку мову подавали перед
випуском. Жодного рядка під своїм іменем Г.Ващенко в газеті не
надрукував.
У перші дні окупації Г.Ващенко дійсно сподівався, що в умовах
ворожої окупації можливий вільний розвиток української наці275

ональної школи і у жовтні 1941 р. на шпальтах «Голосу Полтавщини» опублікував, але без підпису, свою концепцію її розвитку.
На противагу радянській школі, яка відривала дітей від рідного
ґрунту, вбивала в них любов до України і пропагувала ненависть
до так званих класових ворогів, українські освітяни, на думку
автора, мають будувати школу національну не лише за формою,
але і за змістом. Через декілька днів Г.Ващенко (знову без підпису) опублікував основні засади навчальних планів «елементарної»
української школи, яка була розрахована на вісім років навчання
і базувалася на класичних принципах європейської і національної
педагогіки.
Жорстока дійсність перекреслила всі сподівання Г.Ващенка –
німці дозволили існувати лише початковим, так званим народним
школам, які мали виховувати з українських дітей покірних і безмовних рабів Третього рейху. Тому до цієї проблеми він більше не
повертався, навіть не брав участі у підготовці підручників для початкових шкіл.
На початку 1942 р. Г.Ващенко виступив з ініціативою заснувати в Полтаві Наукове товариство імені І.Котляревського, яке б
мало дбати про охорону і збереження національних культурних
надбань українського народу від розграбування і знищення в часи
воєнного лихоліття. Представники української інтелігенції звернулася до голови Полтавської міської управи Ф.Борківського з поданням порушити перед німецьким командуванням клопотання
про заснування Товариства. Під заявою підписалися Г.Ващенко
(першим), професори В.Упоров, Токовий, Судєйкін, Потапов, Супродін, доцент В.Оголевець, співробітники Краєзнавчого музею
М.Гавриленко, К.Мощенко та ін. Товариство мало існувати за
рахунок фінансової підтримки міської управи, добровільних пожертвувань населення і прибутків від власних наукових видань.
Районом його діяльності визначалася Полтавська область. Але
дбати про збереження культурних та історичних пам’яток українського народу суперечмо планам німецьких окупантів. Вся політика нацистів була спрямована на пограбування національного багацтва і культурних цінностей українського народу. Тому подання
української інтелігенції залишилося без відповіді.
У лютому 1943 р. під час першої евакуації німців з Полтави
Г.Ващенко залишив рідне місто і виїхав із сім’єю спочатку до Києва, а потім на Захід, покинувши назавжди Україну. Після тривалих поневірянь в таборах для переміщених осіб у віці 65 років
він опинився в американській зоні окупації Німеччини в Баварії
разом з дочкою Оксаною, і внуком – сином іншої дочки Наталії. У
Мюнхені, який став центром української еміграції, до Г.Ващенка
прийшло справжнє визнання. Починаючи з 1945 р., він працював
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професором Вільного Українського університету, а з 1950 р. – ректором Української Богословської академії, членом Наукового товариства імені Т.Шевченка, – наставником Спілки української молоді і її першим почесним членом. За роки еміграції Г.Ващенком
були написані і опубліковані такі праці: «Виховання волі і характеру», «Виховний ідеал», «Система освіт в самостійній Україні»,
«Виховання любові до Батьківщини», «Основи естетичного виховання» та інші, в яких він виклав свою концепцію української національної освіти і виховання. Він глибоко вірив, що на його концепції виховного ідеалу будуть виховуватися майбутні покоління
української молоді в незалежній Україні. На жаль, не всі праці видатного українського педагога опубліковані в наш час, а його педагогічна спадщина ще чекає своїх дослідників.
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Герасименко Іван
(1905 – 1929)

Бабак Олександр
(1906 – 1929)

Мироненко Іван
(1907 – 1929)

Чом замовкли кобзи, кобзи голосисті?
Чом не чути, кобзи, рокіт ваших струн?
Заросли стежини, гей, у полі чистім,
І не пройде ними з кобзою співун.
Ой скажи ж ти, вітре, де біліють кості
Довговусих, мудрих, сивих співунів?
Бо не знає ненька-Україна й досі,
Де лягли у землю двісті кобзарів.
(Із пісні сучасних кобзарів).

Кобзарство впродовж віків було частиною української національної культури, оберегом її духовності та самосвідомості. В часи
найжорстокішого іноземного гніту кобзарі рятували українців від
морального занепаду та духовної загибелі, вселяли в них дух свободи і національної гідності. Але в умовах більшовицької диктатури
колективи кобзарів і бандуристів були поставлені під жорстокий
контроль цензури і мали виступати із заздалегідь затвердженими
репертуарами, демонструючи мистецькі здобутки Сталінської моделі соціалізму. Більш сприятливі умови для їх творчості відкрилися під час так званої українізації (дерусифікації) 20-х років XX
століття.
Однією з перших самодіяльна капела бандуристів виникла у
Великих Сорочинцях (протягом 1925–1936 років село мало назву
Нероновичі). Її фундаторами виступили І.Герасименко, О.Бабак та
Іван Мироненко. І.Герасименко народився у Великих Сорочинцях
у сім’ї бідняків, яка по батьковій лінії мала давнє козацьке коріння. Після закінчення місцевої початкової школи через бідність
батьки віддали хлопця в науку до шевця. Гру на кобзі та бандурі
Іван опанував змалку і, незважаючи на юний вік став вправним
виконавцем і створив самодіяльну капелу бандуристів, яка з часом стала відомою далеко за межами Миргородшини. Одночасно
він став і одним із засновників миргородської громади УАПЦ.
О.Бабак також був уродженцем Великих Сорочинців. Не маючи
власної землі, його батько, щоб прогодувати сім’ю, поневірявся по
наймах, працював чорноробом на цегельні. Ще в період навчання в
278

церковнопарафіяльній школі Сашко захопився грою на бандурі, познайомився з історією України, читав твори українських письменників, особливо поезії Т.Шевченка. Вчителі, класична українська
література та пісні кобзарів виховали в нього любов до рідного краю
і він став переконаним українським патріотом. Як глибоко віруюча
людина, ненавидів безбожний комуністичний режим.
І.Мироненко народився в Горошиному Хорольського повіту.
Мав природні музичні здібності і, не здобувши спеціальної освіти,
викладав музику та співи у місцевій школі. Відразу після створення капели бандуристів у Немировичах вступив до неї і невдовзі
став художнім керівником капели. Зі слів І.Мироненка, до капели
входили «свої хлопці» – щирі патріоти України з числа сільської
молоді.
Протягом осени 1927 р. капела бандуристів під орудою
І.Мироненка гастролювала містами й селами Уманьського та Черкаського округів. Презентуючи українську культуру, бандуристи
будили в українців національну свідомість і гідність. На переконання чекістів, метою поїздок великосорочинських кобзарів було
створення націоналістичних осередків опору більшовицькому
режимові. Учасники капели виконували історичні пісні та думи,
Шевченківський «Заповіт», а потайки – національний гімн «Ще
не вмерла Україна», часом у власній інтерпретації. До тексту гімну додавали і слова Т.Шевченка:
Свою Україну любіть!
Любіть її во врем’я люте.
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
Репертуар великосорочинських бандуристів був різноманітним. Більшість пісень були авторськими, складеними самими виконавцями або переспівом уже відомих. Особливою популярністю
серед слухачів під час гастролей користувалася пісня «Козацька
доля» (авторство невідоме), в якій ішлося про трагічну долю бездержавної української нації.
У кінці 1927 р. І.Мироненко разом з капелою повернувся на
Миргородщину після гастролей Правобережною Україною будучи, за словами чекістів, уже «цілком сформованим петлюрівцем».
Початок насильницької колективізації сільського господарства
у кінці 20-х років викликав масове невдоволення і глухий опір селянства, яке не бажало втрачати нажиті тяжкою працею статки
і перетворюватися на колгоспного наймита. Доноси від таємних
інформаторів («сексотів») про існування на теренах Лубенського
округу опозиційних груп почали надходити до чекістів у 1928 р.,
але арешти розпочалися відразу після виступу великосорочинських кобзарів у Довгалівці влітку 1929 р. Заарештованих звину279

ватили в тому, що вони «протягом близько чотирьох років проводили на території Лубенської округи контрреволюційну роботу,
спрямовану на створення єдиної контрреволюційної організації,
намагаючись всіма можливими способами... насильно відірвати
від Союзу радянських соціалістичних республік його основне ядро
УРСР – для відновлення влади Української Народної Республіки». У провину кобзарям ставили також поширення серед селян
«української шовіністичної літератури» та пропаганду «української шовіністичної ідеї».
1-го жовтня 1929 р. колегія республіканського ОДПУ на закритому засіданні засудила 8 учасників протибільшовицького Руху
опору до розстрілу. Серед них – відомих кобзарів І.Мироненка,
І.Герасименка та О.Бабака. Вся їх вина полягала в тому, що вони
любили свою Батьківщину-Україну. Українських патріотів розстріляли 12 жовтня о 23 годині 45 хвилин. Кат, мабуть, був не
дуже вправним стрільцем, тому що на 8 своїх жертв витратив 11
набоїв. З їх розстрілом Великосорочинська капела бандуристів
припинила своє існування.
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Городянин-Лісовський Юрій Юрійович
(Горліс-Горський)
(14 січня 1898 – 27 вересня 1946)

Коли я впаду… мою кров вип’є рідна земля,
щоб виростити з неї траву для коня того,
хто стане на моє місце.
Юрій Горліс-Горський

Ю.Горліс-Горський (справжнє прізвище –
Городянин-Лісовський) народився в Демидівці
Полтавського повіту (нині – Решетилівського району) в сім’ї російського офіцера. Про його дитячі і юнацькі роки майже нічого
не відомо. Під час Першої світової війни добровольцем пішов на
фронт. Служив у так званій Дикій дивізії під командою хана Нахічеванського. Після повалення самодержавства в Росії і проголошення Української Народної республіки, не роздумуючи, став на
захист молодої Української держави. Воював у складі Запорізької
дивізії армії УНР.
У кінні 1919 р. українська армія опинилася притиснутою до
польського кордону червоними і білими російськими військами.
Багатьох слабих духом козаків опанувала зневіра і безнадія. Лише
відчайдушні не втратили віру в перемогу. Під командою генерала
М.Омельяновича-Павленка декілька тисяч українських вояків
вирушили в Зимовий похід на допомогу повстанцям, які в Шевченківському краї вели боротьбу за землю і волю. Під час одного
з нічних переходів стомлений Юрій пересів з коня на бричку, непомітно заснув і відморозив пальці лівої ноги. Почалася лихоманка і він змушений був залишитися у Холодному Яру. Випадкова
хвороба змінила його життя. У Холодному Яру він знайшов друзів
та побратимів і став літописцем їх героїчної боротьби, яка велася під чорним прапором з написом «Воля України – або смерть».
Ю.Горліс-Горський був призначений осавулом Першого куреня холодноярських повстанців і брав участь у боях з червоними окупантами, захищаючи Холодноярську республіку – невеличкий клаптик української землі, який треба було відстояти або загинути.
Навесні 1921 р., виконуючи наказ отамана І.Деркача, Ю.ГорлісГорський перейшов кордон з Польщею і зустрівся з керівником Головного Повстансько-Партизанського штабу Ю.Тютюнником, але
назад уже не повернувся. Ю.Тютюнник з недовірою поставився до
посланця Холодного Яру і відправив до табору для інтернованих
українських вояків. У підрадянську Україну Юрій повернувся через рік, але не до Холодного Яру, а для підпільної роботи в Києві,
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потім на Поділлі. Перший раз був заарештований чекістами у квітні 1923 р. і вісім місяців провів у тюрмі, але обійшлося, у 1924 р.
другий арешт. На цей раз за «контрреволюційну» діяльність його
засудили на 15 років.
Щоб вийти на волю, Юрій симулював психічне захворювання
і симптомів цієї уявної хвороби тримався майже вісім років. За
цей час встиг побувати в тюрмах Вінниці, Києва і Полтави. Нарешті, його перевели до Херсонської психіатричної лікарні, звідти
у травні 1932 р. він утік. Почалися повні небезпеки поневіряння
втікача-нелегала: побував на Дону, Кубані, Поволжжі і Нижньому
Новгороді. На будівництві автомобільного заводу Юрію вдалося легалізуватися і одержати надійні документи. З ними він через Москву перебрався в Білорусію і таємно перетнув кордон з Польщею.
Ю.Горліс-Горський жив спочатку в Рівному, потім у Львові. Тут
знайшла його слава, позаяк він повністю віддався літературній роботі. Одна за одною вийшли друком його книги спогадів «Отаман
Хмара», «У ворожому таборі», а потім і декілька видань «Холодного Яру». Останній мав величезний успіх серед галицької молоді,
запалюючи їх до боротьби за волю України. Імена холодноярських
отаманів часто брали собі підпільники-націоналісти.
В результаті розчленування гітлерівською Німеччиною Чехословаччини на 3акарпатті в 1939 р. постала невеличка Українська
держава – Карпатська Україна. Ю.Горліс-Горський взяв участь у
її обороні від угорських військ. Після поразки Карпатської Січі румуни видами оборонців Карпатської України на розправу Угорщині, але і на цей раз Юрію, за його словами, вдалося «показати дулю
смерті». Він вирвався з угорського концтабору і перебрався спочатку до Югославії, а потім до Франції, де його і застала німецька окупація. Під час агресії СРСР проти Фінляндії Юрій з групою
українських добровольців взяв участь у боях з Червоною армією і
пізніше описав це у статтях «Фінляндія» та «Подорожні зигзаги».
Коли почалася німецько-радянська війна, Ю.Горліс-Горський
повернувся в окуповану німцями Україну. У війні між обома тоталітарними режимами письменник бачив шанс для України вибороти незалежність. Декілька разів його заарештовувало гестапо,
але розправи уникнув. У 1942 р. він побував у Холодному Яру,
відвідав могили своїх побратимів та вцілілих повстанців і зібрав
серед них спогади для подальшої роботи над «Холодним Яром». З
наближенням Червоної армії повернувся до Західної України.
26 листопада 1943 р. у православній церкві Святого Георгія у
Львові Юрій побрався з Галиною Талащук – дочкою власника книгарні з Рівного, де вперше вийшов у світ його роман «Холодний
Яр». Закінчення Другої світової війни подружжя зустріло в таборі
для переміщених осіб у Новому Ульмі в Західній Німеччині. Вони
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не захотіли, як багато українських емігрантів, виїхати до США чи
Канади, адже з Європи було ближче до Холодного Яру. 25 вересня 1946 р. в них народилася донька Леся, задля якої та омріяної
України було варто жити. Але не так сталося, як гадалося.
У таборі для переміщених осіб поповзли чутки, що Ю.ГорлісГорський не та особа, за яку себе видає, що він таємний агент ворожих для України сил (радянських, польських та ін.). Ніхто в очі
про це не говорив, діяли підступно і підло. До того ж, чекісти з радянської репатріаційної комісії почали вимагати видачі Ю.ГорлісГорського для розправи в СРСР. Це вивело його з рівноваги і він
передав американцям імена ймовірних таємних інформаторів радянських спецслужб, підписавши тим самим собі смертний вирок.
Його знайшли задушеним. Довга рука Москви дістала Юрія і в Західній Європі.
Проте ні смерть, ні брехливі звинувачення не могли зганьбити
чесне ім’я Ю.Горліс-Горського, який над усе любив Україну. Його
книги продовжують жити, а героями «Холодного Яру» захоплюються покоління українців.
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Городовенко Нестор Теофанович
(1885 – 1964)

Н.Городовенко через все життя проніс любов до української
пісні, приніс їй світову славу, став одним із її неперевершених інтерпретаторів і популяризаторів. Дитячі роки Нестора пройшли у
Лохвиці, тут він співав у церковному хорі, слухав пісні кобзарів
і міцно перейнявся любов’ю до рідного краю. Великий вплив на
виховання його національної свідомості мала Полтава, куди він
переїхав у 1901 р. і вступив до Учительської семінарії. Знаковим
у його житті було відкриття у 1903 р. пам’ятника основоположникові нової української літератури Івану Котляревському, яке вилилося у торжество народного духу.
Крім фахових знань, Нестор в Учительській семінарії набув
майстерності диригування хором, познайомився з відомими хормейстерами Іваном Різенком та Федором Попадичем. Навчання
продовжив у Глухівському Учительському інституті (1903-1907),
який сучасники називали «мужицьким університетом». В 1907 р.
повернувся до рідної Лохвиці і два роки працював учителем у реальному училищі (гімназії). З української інтелігенції створив хор
української пісні, а з учнів шкіл та гімназій – церковний хор при
соборі Різдва Богородиці. З 1909 р. на ниві освіти працював у Переяславі та Ольгополі на Поділлі. І всюди не уявляв свого життя без
хорового мистецтва. Воно і визначало подальшу його творчу долю.
У виконанні Н.Городовенко звучали складні для хорового співу
твори А.Веделя, Д.Бортнянського, П.Турчанінова та інших міста.
Коли в 1917 р. в Україні постала Центральна Рада,
Н.Городовенко перебрався до Києва, де вирішувалася доля України. Влаштувався вчителем співів у Другій українській гімназії,
керував хором у Піхотній школі і читав лекції з методики співу
у Вищому інституті народної освіти. Це була пора небувалого піднесення українського національного життя, прагнення пізнати
свої історичні корені і традиції. З метою пожвавлення культурно-просвітницької роботи серед українців виникає ідея створення мандрівних театрів і хорових капел, діяльність яких фінансувалася кооперативними товариствами. Першу Мандрівну капелу
(майбутню «Думку») очолив Н.Городовенко, другу – К.Стеценко.
У липні 1920 р. в умовах більшовицької диктатури перша мандрівна капела здійснила концертну подорож по Задніпров’і, зокрема,
з величезним успіхом виступала в Лубнах, Ромодані, Миргороді,
Полтаві, Кременчуці, Харкові та ін.
На початку 1919 р. за дорученням уряду УНР Республіканська
капела під орудою Олександра Кошиця, виїхала в гастрольну подо284

рож за кордон і після окупації України російськими більшовиками назад не повернулася. Незалежні хорові колективи комуністи
загнали до свого роду мистецького колгоспу, створивши державну
капелу «Думка». Її керівник Н.Городовенко докладав всіх зусиль,
щоб зберегти національне обличчя капели. Він боронив свій колектив від постійного партійного диктату, але в період «великого
перелому» 30-х років робити це ставало все важче і важче. Своїм
українським духом Н.Городовенко не міг стати будівничим «світлого комуністичного майбутнього» і в 1937 р. його позбавили керівництва «Думкою», перекресливши тим самим всю багаторічну
працю на ниві національного хорового мистецтва. Напередодні війни перебивався випадковими заробітками, деякий час працював
в Ансамблі пісні і танцю Павла Вірського, здійснив декілька фольклорно-етнографічних постановок.
У серпні 1941 р. німці підійшли до Києва і Н.Городовенко разом
з мистецькими колективами евакуювався спочатку до Харкова, а
потім до П’ятигорська, але й там його дістали німці. З ризиком
для життя він повернувся до Києва, і щоб вижити, влаштувався
на роботу другим диригентом Української національної капели.
Н.Городовенко знав, що більшовицький режим не пробачить йому
«служіння німцям», але він служив не окупантам, а українському
мистецтву. Перед вступом Червоної армії до Києва він разом з частиною капели «Думка» виїхав до Львова, де продовжив свою концертну діяльність і очолив хор імені М.Леонтовича. З наближенням радянських військ хор Н.Городовенка і капела бандуристів
Г.Китастого назавжди залишили Україну і вирушили в невідому
далеку дорогу. Після розгрому нацистської Німеччини вони опинилися в американській зоні окупації. У Фюссені Н.Городовенко
створив хор «Україна», з яким об’їздив більшість таборів для переміщених осіб, де перебували українці.
Тріумфом городовенківської «України» спільно з капелою бандуристів імені Т.Шевченка під орудою Г.Китастого був виступ під
час Тижня Української культури навесні 1948 р. у Мюнхені та
Франкфурті. Спільно з Іваном Багряним та істориком мистецтва,
земляком з Лохвиці Михайлом Дмитренком Н.Городовенко налагодив розмаїття українського культурно-мистецького життя в Німеччині.
Життя в поруйнованій війною і поділеній на зони окупації Німеччині було важким і наприкінці 1948 р. на запрошення
представництва Українського національного об’єднання (УНО)
Н.Городовенко разом з дружиною та деякими представниками
української культури, що поневірялися в повоєнній Європі, отримав дозвіл і переїхав на постійне місце проживання до Канади.
Він знав, що до СРСР («тюрми народів») уже ніколи не повернеть285

ся, тому серед океану викинув за борт корабля сталінський орден
«Знак пошани», яким його нагородили після Першої декади українського мистецтва у Москві у березні 1936 р.
По приїзді до Канади спеціально для Н.Городовенка УНО створила хор з емігрантської молоді, яка прибувала з Європи. Протягом короткого часу він організував аматорський хоровий колектив
з 80 співаків і назвав його «Україна». Вдень співакам потрібно
було працювати, щоб заробити гроші на прожиток, а увечері поспішати на співанки до Н.Городовенка, які тривали до ночі. На сон
залишалося по 4–5 годин. У репертуарі хору «Україна» було близь
500 творів українських і зарубіжних композиторів. Колектив хору
об’єднувала палка любов до рідної пісні, до України. Не цурався
Н.Городовенко і громадсько-політичного життя українців на чужині, поділяв погляди Української революційно-демократичної
партії, з лідером якої І.Багряним був у близьких стосунках. З
українцями, що жили за «залізним занавісом», спілкувався через
україномовні передачі по радіо з Канади. На початку 50-х років
він виступав з листами-посланнями, які називалися «До моїх недостріляних земляків в Україні моє посланіє». Цього було досить,
щоб комуністи зарахували Н.Городовенка до числа «найзапекліших ворогів СРСР».
Дружба з українськими націоналістами з ОУН-УПА, участь у
мистецькому житті під час німецької окупації, активне громадське життя на еміграції назавжди зачинили Н.Городовенку двері
в Україну. До кінця своїх днів він зберігав вірність обраному шляху в мистецтві, пройшовши через нелегкі випробування долі, яка
приносила йому і гіркі розчарування і радість життя у рідній стихії – в українській пісні, якій він віддав увесь отриманий від Бога
талант.
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Зеров Микола Костьович
(26 квітня 1890 – 3 листопада 1937)

Зеров Михайло Костьович
(Михайло Орест)
(27 листопада 1901 – ?)

Микола Зеров народився в повітовому місті Зінькові на Полтавщині в багатодітній сім’ї вчителя місцевої двокласної школи.
Пізніше у своїй автобіографії він писав: «Батько вчитель, потім –
завідуючий городською школою, нарешті – 1905 року – інспектор
народних шкіл, мати – з дрібного землевласницького роду Яреськів
– з-під Диканьки, роду козацького, але доказуючого дворянство».
По закінченні Зіньківської початкової школи, де його однокласником був майбутній гуморист Остап Вишня, Микола навчався в
Охтирській та Першій київській гімназіях (1903-1908). У 1909 р.
вступив до історико-філологічного факультету Київського університету Святого Володимира, який закінчив у 1914 р., напередодні
Першої світової війни. Перші його статті та рецензії з’явилися в
1912 р. в журналі «Світло» та газеті «Рада». В 1914 р. за наказом
попечителя Київського навчального округу Миколу була призначено викладачем історії Златопільської юнацької, а з жовтня 1916
р. – ще й дівочої гімназій. 3 початком Української революції у 1917
р. він перейшов до Другої Київської гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства, де викладав латину. Протягом 1918-1920 років
читав лекції з українознавства в Архітектурному інституті, одночасно редагував бібліографічний журнал «Книгар».
У 1920 М.Зеров одружився з Софією Лободою і почав серйозно
замислюватися про наукову діяльність. У перші роки подружнього життя вийшли друком підготовлені ним «Антологія римської
поезії» та «Нова українська поезія». Спричинені більшовицькими експериментами тяжкі матеріальні умови змусили М.Зерова в
1920 р. перейти на роботу до Баришівської соціально-економічної
школи, де він пропрацював близько трьох років. Тут він продовжував займатися перекладами та писати вірші, які ввійшли до
першого поетичного збірника «Камена».
1-го жовтня 1923 р. М.Зеров став професором української літератури Київського Інституту народної освіти (так більшовики назвали Київський університету). Одночасно викладав українську
літературу в Кооперативному технікумі та Торгово-промисловій
школі. Про його лекції серед студентів ходили легенди, настільки
він був популярним викладачем. Того ж року М.Зеров увійшов до
літературного об’єднання, учасники якого самі себе називали неокласиками, і став одним з його лідерів.
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Протягом 1925–1928 років в Україні тривала дискусія про
шляхи розвитку української літератури в умовах більшовицького режиму. М.Зеров відстоював незалежність творчості письменників, виступав проти партійного диктату і підпорядкування їх
кон’юнктурним потребам правлячого режиму, за що зазнавав
нищівної критики. Неокласиків почали звинувачувати в антипролетарських і антирадянських настроях. Червневий пленум ЦК
КП/б/У 1926 р. дав політичну оцінку неокласикам – фактично позбавив їх літературної творчості. Для М.Зерова залишилася тільки
одна ділянка творчості – історико-літературні студії. Він виступав
як літературний критик, писав передмови до творів і українських
письменників-класиків, які виходили в видавництвах «КнигоСпілка» та «Сяйво». У 1928-1929 роках Микола Костьович приїздив до Полтави, де зустрічався з Г.Майфетом, О.Ковінькою,
П.Ващенком та ін. Пам’яті І.Котляревського присвятив сонет «Іванів Гай». Але оголошений у 1929 р. «наступ соціалізму по всьому
фронту» не обминув і української літератури. Напівнезалежні видавництва були або закриті або поставлені під контроль КП/б/У, а
неконтрольовані комуністами творчі об’єднання розігнані.
Всіх українських письменників загнали до літературного колгоспу – Спілки письменників УРСР і змусили писати свої твори
єдино дозволеним методом «соціалістичного реалізму», тобто видавати бажане за дійсне.
Становище М.Зерова стало хитким і непевним. Як і всі українські інтелігенти він жив під постійною загрозою арешту в атмосфері погроз і цькування. У 1933 р. самогубством закінчив
життя М.Хвильовий, у 1934 р. чекісти розстріляли Г.Косинку і
О.Влизька. Того ж року помер десятилітній син М.Зерова, а його
самого за звинуваченням в «українському націоналізмі» звільнили з університету і він змушений був залишити Україну. У ніч
на 28 квітня 1935 р. М.Зерова заарештували на станції Пушкіне
під Москвою і відправили для слідства до Києва. Його звинуватили в керівництві терористичною націоналістичною організацією і
сфальсифікували так звану «групу Зерова», до якої долучили ще
п’ятьох український письменників.
Військовий трибунал Київського військового округу на закритому судовому засіданні 4 лютого 1936 р. без участі звинувачених
і захисту засудив М.Зерова на 10 років позбавлення волі у виправно-трудових таборах з конфіскацією приналежного йому майна.
Покарання відбував у Карелії. За станом здоров’я працювати на
лісоповалі не міг, тому був прибиральником у бараках. У неймовірно тяжких умовах концтабору продовжував творчу діяльність.
Зокрема, завершив переклад «Енеїди» Вергілія та «Пісні про Гайявату» ЛонгФелло.
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9 жовтня 1937 р. «справу Зерова» переглянула Особлива трійка
Управління НКВС у Ленінградській області. Разом з іншими представниками української культури його розстріляли в селищі Сандормох.
Михайло Зеров (на еміграції – Михайло Орест), як і його старший брат Микола, народився в Зінькові. Навчався в Зінькові та
Охтирці. Пізніше у своїй автобіографії відзначав, що українським
патріотом-націоналістом став завдяки вивченню «Історії УкраїниРусі» М.Аркаса. Після закінчення Київського інституту народної
освіти деякий час вчителював. З 1923 р. жив у Києві, займався
літературною працею, переважно перекладацтвом. Власні вірші,
які не вписувалися в канони «соціалістичного реалізму», до друку
не додавав. В 1929 р. Михайла Костьовича заарештували, звинувативши в приналежності до Спілки визволення України. Коли
вийшов з ув’язнення, працював у системі Академії Наук УРСР, де
знову був заарештований і звинувачений в «українському націоналізмі». М.Зерові (Оресту) знову пощастило вийти на волю. Війна застала його в Україні. Пам’ятаючи гірку долю свого брата,
жити у вічному страхові в підрадянській Україні не захотів. Через
Вінницю, Львів, Словаччину і Австрію опинився в таборі біженців в західнонімецькому місті Авзбурзі, де і прожив до смерті. На
еміграції розквітнув талант поета і перекладача М. Ореста. Згідно
спогадів сучасників, він був тихою і скромною людиною, заглибленою у власну творчість. Багато уваги приділяв вшануванню
пам’яті свого брата Миколи: під його редакцією вийшли три збірки поезій брата, збірник спогадів про нього та інших неокласиків.
Не цурався Михайло Орест і громадського життя українців за
кордоном. У 1946 р., став членом Мистецького Українського Руху
(МУР), був мовним редактором українського перекладу Біблії, заснував і керував Інститутом літератури в Мюнхені.
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Китастий Григорій Трохимович
(17 січня 1907 – 16 квітня 1984)

Г.Китастий народився в Кобеляках у селянській родині, яка за
його словами, вела свій родовід з козацького стану. З юних літ він
цікавився мистецтвом і був учасником різних художніх гуртків,
яких було особливо багато в період українізації 20-х років минулого століття: музичного, драматичного та співочого. На двадцятому
році життя вступив до Полтавського Музичного технікуму на вокально-хоровий відділ, бо мав чудовий голос і слух. Вчитися було
нелегко, тому що не маючи підтримки від батьків-колгоспників,
мусив заробляти на життя сам. Пізніше з вдячністю згадував директора технікуму і водночас керівника Полтавської хорової капели
Федора Попадича, який помітив неабиякий мистецький хист свого
учня і піклувався про поліпшення його побутових умов життя.
Після закінчення в 1930 р. технікуму, Г.Китастий вступив до
Київського музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка. Навчався на диригентсько-капельмейстерському факультеті,
де оволодів технікою гри на скрипці, кларнеті і бандурі. Закінчивши навчання на цьому факультеті, за порадою Г.Любомирського
у 1933 р. перейшов на композиторський факультет. Щоб вижити
під час Голодомору 1932-1933 років доводилося часто виступати в
якості бандуриста у складі створених комуністами агіткультбригад, славити партію та «вождя всіх часів і народів». Ще навчаючись в інституті, познайомився з колективом Київської капели
бандуристів, а наприкінці 1934 р. став дійсним її членом.
В роки «великого перелому» ансамблі кобзарів і бандуристів
були поставлені під жорстокий контроль цензури і мали виступати із заздалегідь затвердженими у партійних кабінетах репертуарами. У 1934 р. Полтавську і Київську капели ліквідували разом
з бандуристами, а їх рештки зігнали в Державну Зразкову капелу
бандуристів України – своєрідний «музичний колгосп», в якому
нівелювалася свобода творчості кобзарів, а сам колектив став частиною пропагандистського aпapату більшовицького режиму. В ній
Г.Китастий став концертмейстером і заступником художнього керівника.
На початку німецько-радянської війни. Капела фактично припинила свое існування: молодших за віком призвали до Червоної
армії, а старших послали копати протитанкові рови навколо Києва. З тих, що пішли на фронт, багато загинуло, частина потрапила
в полон до німців. У числі останніх був і Г.Китастий. 3 полону він
утік (можливо був відпущений німцями, як це вони практикували в 1941 р.), повернувся до окупованого Києва і долучився до 16
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акторів, які сформували ядро нової капели бандуристів, давши їй
ім’я Тараса Шевченка. На початку 1942 р. німці дозволили їм поїхати на гастролі до Волині та Галичини. Невдовзі їх відізвали до
Києва, а у вересні під виглядом гастролей вивезли до Німеччини.
Два місяці актори провели у таборі остарбайтерів у Гамбургу, працювали на військовому заводі, де виготовляли деталі для підводних човнів. У святкові дні давали концерти для українських бранців на чужині.
Наприкінці листопада 1942 р. надійшло повідомлення з Берліну про переведення Капели на концертну роботу. Залишаючись
на становищі остарбайтерів, капеляни роз’їжджали по німецьких
містах, де найбільше перебувало українців і постійно їх виступи
проходили з тріумфом, як вісточка з рідного краю. У 1943-1944 роках Капела бандуристів дев’ять місяців перебувала в Галичині. У
Турці Г.Китастий зустрів українського письменника і поета Івана
Багряного. Їх дружба і творча співпраця тривали до останніх днів
життя І.Багряного в 1963 р. У Турці останній написав декілька бойових патріотичних українських пісень, які Г.Китастий поклав на
музику. 3 ними він виступав по селах і містах Західної України та
в лісах перед вояками Української Повстанської армії, надихаючи
їх на боротьбу за волю України.
В останні місяці Другої світової війни Гітлер дозволив сформувати з добровольців декілька військових підрозділів Української
національної армії під командою генерала П.Шандрука. У їх числі
була і протитанкова бригада «Вільна Україна» (командир – полковник П.Дяченко). 8 квітня 1945 р. бригада склала присягу на
вірність українському народові. На це дійство запросили і Капелу
бандуристів Г.Китастого, які увечері дали великий концерт. Воякам бригади найбільше сподобався марш «Україна» і вже наступного дня вони бадьоро співали:
Бий до останнього свого набою,
За Україну поляж головою.
Після закінчення війни музиканти Капели опинилися в таборі
для переміщених осіб. Там Г.Китастий продовжував невтомно працювати над концертними програмами Капели, виступи якої користувалися незмінним успіхом у таборах для переміщених осіб (не
лише українців) Західної Європи. У 1946 р. разом із І.Багряним,
перебуваючи у романтичному захопленні від постаті Юрія Тютюнника, написав про нього патріотичну пісню (Ю.Тютюнник – генерал-хорунжий армії УНР, в 1923 р. повернувся в СРСР, викладав
у школі Червоних старшин у Харкові, в 1926 р. зіграв сам себе у
пропагандистському комуністичному фільмі «ПКП», знищений у
Москві в 1930 р.). Нічого цього Г.Китастий не знав.
У кінці 40-х років Г.Китастий виїхав до США, жив у Детройті,
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згодом у Каліфорнії, а з 1964 р. – в Чикаго, де очолив ансамбль
бандуристів Об’єднання демократичної Української молоді
(ОДУМ). Інтереси мистця не обмежувалися музикою, він був активним у громадському і політичному житті української громади
по обидва боки океану. На честь 70-річчя Г.Китастого осередок
Української Революційної демократичної партії, членом якої він
перебував, привітав його виданням «Збірника на пошану Григорія
Китастого». Книга вийшла в 1980 р. коштом фундації імені Івана
Багряного і містила статті, рецензії, спогади та вірші, присвячені
ювіляру. У 1984 р. Г.Китастий несподівано захворів і помер в місті
Сан-Дієго в Каліфорнії від раку. Похований на Українському православному меморіалі в Баунд-Бруці, штат Нью-Джерси.
Указом Президента України Віктора Ющенка від 25 листопада
2008 р. за визначний особистий внесок у справу національного і
духовного відродження України, поширення української культури і кобзарського мистецтва у світі колишньому диригенту і керівнику Української капели бандуристів імені Тараса Шевченка
у США Григорію Трохимовичу Китастому посмертно присвоєно
звання Героя України з удостоєнням ордена Держави.
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Лозов’ягін Іван Павлович
(Багряний)
(19 вересня 1907 – 25 серпня 1963)

І.Лозов’ягін народився в селі Куземині Зіньківського повіту (нині – Охтирського району) в
сім’ї муляра та селянки. Навчатися почав у шестирічному віці у церковнопарафіяльній школі,
вищу початкову школу закінчив в Охтирці. В
1920 р. вступив до технічної школи слюсарного ремесла, потім – до Краснопільської школи
художньо-керамічного профілю. Трудову і громадсько-політичну
діяльність розпочав у 1922 р. Працював замполітом на цукроварні, окружним політінспектором у міліції, учителем малювання
у колонії для безпритульних дітей і сиріт. У 1925 р. з ідейно-політичних міркувань вийшов з комсомолу. Щоб «збагатитися враженнями», писав пізніше І.Багряний, побував на Донбасі, Кубані,
Поділлі та в Криму. Свої перші вірші надрукував у Кам’яненьПодільській газеті «Червоний кордон», а перша збірка оповідань
вийшла в Охтирці в 1925 р.
У 1936 р. Іван вступив до Київського художнього інституту, але
через матеріальну скруту та упереджене ставлення керівництва,
закінчити його не зміг. Навчаючись в інституті, вступив до літературного об’єднання МАРС («Майстерня революційного слова»),
де близько зійшов з відомими майстрами слова: В.Підмогильним,
Є.Плужником, Г.Косинкою, Т.Осьмачкою та іншими, творчість
яких піддавалася жорстокій критиці в комуністичній пресі. У
20-х роках активно працював і друкувався в журналі «Глобус»,
«Всесвіт», «Життя й революція», «Червоний шлях» та ін. Саме в
цей час за І.Лозов’ягіним закріпився літературний псевдонім Іван
Багряний. У 1930 р. побачив світ його роман у віршах «Скелька».
Офіційна критика назвала його автора «співцем куркульської ідеології».
16 квітня 1932 р. за звинуваченням у «проведенні контрреволюційної агітації» І.Багряного вперше заарештували у Харкові.
11 місяців він провів у камері одиночного ув’язнення у внутрішній тюрмі ДПУ, а потім на три роки відправили на спецпоселення
до Далекого Сходу. Жив серед українських переселенців Зеленого
Клину, у тайзі та на узбережжі Охотського моря, але душа рвалася в Україну. По дорозі був заарештований, покарання відбував у
концтаборі на будівництві Байкало-Амурської магістралі. Невідомо, коли і за яких обставин І.Багряний повернувся в Україну,
але 16 червня 1938 р. за звинуваченням у націоналістичній контр293

революційній організації був знову заарештований і ув’язнений у
тюрмі НКВС на Холодній Горі у Харкові. Довгі дні тривали фізичні і моральні знущання, але протоколу з висунутими проти нього
звинуваченнями не підписав. Свої поневіряння в радянських катівнях знайшли відображення в повісті «Сад Гетсиманський». У
квітні 1940 р. хворий і знесилений І.Багряний нарешті повернувся
до Охтирки, де його і застала німецька окупація.
У війні двох тоталітарних соціалістичних режимів (гітлерівського і сталінського) І.Багряний працював у підпіллі ОУН: редагував газету «Голос Охтирщини», друкувався з часописах «Нова
Україна», «Наші дні», «Краківські вісті». Під час першого звільнення Охтирки в лютому 1943 р. І.Багряного мобілізували до Червоної армії, але по дорозі ешелон розбомбили і він знову повернувся
додому. Вдруге німці залишили Охтирку у вересні 1943 р., 3нову
випробовувати долю І.Багряний не захотів і разом з ними вирушив
на Захід. Перебуваючи в Галичині, співпрацював з пропагандистською референтурою ОУН (бандерівців), був членом Української
Головної визвольної ради (УГВР) брав участь у напрацюванні її
програмних документів. У Львові продовжував займатися літературною працею – писав роман «Звіролови» («Тигролови»).
Влітку 1944 р. німці відправили І.Багряного в табір східних
робітників (остарбайтерів) поблизу Берліна. Перед падінням
Tpeтьoгo peйxv він втік до Австрії, а в 1946 р. перебрався до містечка Новий Ульм в Баварії, де знаходився великий табір українців, які не бажали повертатися до СРСР. У 1948 р. став одним
із засновників Української Революційної демократичної партії
(УРДП), створив Фундацію свого імені, заснував і до кінця своїх
днів редагував газету «Українські вісті». Перебуваючи в Новому
Ульмі, в 1950 р. опублікував роман «Сад Гетсиманський», в 1953
р. – «Огненне коло», 1957 р. – «Маруся Богуславка», в 1965 р. –
«Людина біжить над прірвою» та ін.
Великого розголосу набула написана в 1946 р. брошура «Чому
я не хочу повертатись до СРСР?». В цьому пристрасному памфлеті
розгорнув перед західним світом трагедію українського народу: «Я
є українець, робітник з походження, маю 35 років, уроджений на
Полтавщині, зараз живу без сталого житла, у вічній нужді, никаючи, як бездомний пес, по Європі, утікаючи перед репатріаційними комісіями з СРСР, що хочуть повернути мене на «родіну»…
Я не хочу вертатись на ту «родіну»… Я беру це слово в лапки,
як слово наповнене для нас страшним змістом, як слово чуже, з таким незрівняним цинізмом нав’язане нам світською пропагандою.
Большевики зробили для 100 національностей єдину «совітську
родіну» і нав’язують її силою цю страшну «тюрму народів», звану
СРСР».
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Помер І.Багряний у санаторії у Шварцвальді (Західна Німеччина), похований у Новому Ульмі. На надгробку викарбувані рядки з
його ж поеми «Мечоносці»:
«Ми є. Були. І будем ми.
Й вітчизна наша з нами».
У 1992 р. Івану Багряному посмертно присуджено Державну
премію України ім. Тараса Шевченка.
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Нудьга Григорій Антонович
(21 січня 1913 – 14 березня 1994)

Г.Нудьга народився в селі Артюхівці Роменського повіту на Полтавщині в сім’ї селянинабідняка. В 1931 р. закінчив Гадяцький педагогічний технікум. У гадяцькій газеті опублікував
свої перші вірші та нариси з історії мистецтв. У
1933 р. вступив на літературний факультет Харківського державного університету, але через
два роки перевівся до Київського університету. Після його закінчення і до початку німецько-радянської війни
викладав історію української літератури в Полтавському педагогічному інституті. Тут з’явилися його перші публікації літературознавчого характеру. Проблемі українських народних пісень літературного походження присвятив кандидатську дисертацію, яку
захистив у 1940 р. при КДУ і одержав наукове звання кандидата
філологічних наук. Перебуваючи в Полтаві, брав участь в організації музею Панаса Мирного і почав вивчати родовід та життєвий
шлях І.Котляревського. На жаль, це дослідження не було доведене
до кінця і не опубліковане. Тому в його кримінально-слідчій справі
збереглися лише фрагменти.
У липні 1941 р. Г.Нудьгу мобілізували до Червоної армії і направили служити в 95-ий робочий батальйон, вояки якого виконували в основному вантажно-розвантажувальні роботи на
залізничних станціях. У березні 1942 р. його перевели до 275-го
стрілецького полку діючої армії, але у кінці квітня під Барвенково
він потрапив до німецького полону і був направлений до концтабору на Холодній Горі в Харкові.Через два місяці Г.Нудьгу перевели
до полтавського табору для військовополонених, де йому вдалося
зв’язатися із своєю сестрою Катрусею і з її допомогою через два
тижні звільнитися. Деякий час за направленням одного з полтавських житлових управлінь заготовляв дрова для населення з навколишніх лісах.
У червні 1942 р. за підозрою в причетності до комсомолу
Г.Нудьгу заарештувала поліція. Коли з’ясувалося, що напередодні
війни його виключили з ВЛКСМ за пасивність, відпустили. Через
декілька тижнів за такою ж підозрою був заарештований гестапо.
У тюрмі перебував 22 дні і хоч вийшов звідти на волю, залишався
«неблагонадійним» в окупантів. Тому після звільнення переховувався – жив у знайомого директора школи у приміському селі, але
староста села пригрозив, що заявить на нього, як незареєстрованого, німецьким жандармам. «Факти військового часу, – говорив
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пізніше Григорій Антонович на слідстві, – були сильнішими за
всі мої добрі устремління». Він боявся подальших репресій і щоб
легалізувалися, почав писати до «Голосу Полтавщини» – єдиного
часопису, який виходив під час окупації в Полтаві. Редакція надрукувала декілька його розвідок на літературознавчі теми («Вінок
честі», «Шевченко в німецьких перекладах»« та ін.), але подала їх
в антирадянському дусі.
Щоб одержати посвідчення особи і мати постійний заробіток,
Г.Нудьга влаштувався на роботу викладачем української і німецької мов в Зіньцівському лісовому технікумі під Полтавою. Крім
безпосередньо навчальної роботи, керував учнівським хором, в
якому поряд з українськими народними піснями діти виконували і національний гімн «Ще не вмерла Україна». У серпні 1943 р.
німці вивезли технікум до Львову і приєднали до діючих курсів
з підготовки лісників, а при наближенні Червоної армії – евакуювали до Німеччини. Г.Нудьга залишився у Львові і після звільнення його радянськими військами влаштувався на роботу старшим науковим співробітником Львівської філії Академії Наук
УРСР, але 12 травня 1945 р. р. за звинуваченням в українському
націоналізмі був заарештований органами НКВС. Під час слідства
його найбільше звинувачували не у співпраці з окупантами, якої
не було, а за те, що «викривляв українську мову», а саме вивчав з
учнями правила правопису м’якого «л»« (у період окупації вчителі замість спотвореного радянського повернулися до так, званого
«скрипниківського» правопису). Згідно вироку військового трибуналу військ НКВС від 8 серпня 1945 р. Г.Нудьга був засуджений на
10 років позбавлення волі. Покарання відбував в особливому будівельному таборі №15 при «Масложирбуді» в Полтаві.
На захист молодого науковця стали відомі вчені академіки
Ф.М.Колесса і В.Г.Шурат. У листі до депутата Верховної Ради
СРСР письменника М.Т.Рильського вони характеризували Григорія Антоновича, як здібного наукового працівника в галузі фольклору та літературознавства і просили поклопотатися «перед вищими органами» про перегляд справи Г.Нудьги і «надання йому
можливості працювати за фахом». До клопотання долучилися також академік АН УРСР М.С.Возняк і директор Інституту літератури АН УРСР професор О.І.Білецький.
23 липня 1946 р. М.Т.Рильський звернувся з листом до голови Президії Верховної Ради УРСР М.С.Гречухи, в якому писав, що
наукові праці Г.Нудьги «безперечно серйозні, науково сумлінні»,
а тому просив Президію і особисто М.С.Гречуху «зацікавитися
цією справою, коли це збіжиться з Вашими висновками, надати
йому змогу працювати за фахом». Проте радянська каральна система була невблаганною. Лише 29 жовтня 1951 р. Г.Нудьгу до297

строково звільнили з ув’язнення. В 1954 р. Президія Верховної
Ради СРСР зняла з нього судимість, а 22 грудня 1967 р. президія
Полтавського обласного суду реабілітувала. До виходу на пенсію
Г.Нудьга полював науковим співробітникам Інституту суспільних
наук у Львові, але продовжував зазнавати переслідувань і утисків
за пропаганду української культури і рідного слова. Лише починаючи з 60-х років він став відомим українським вченим в царині
літературознавства, фольклору, теорії та історії жанрів, світового
значення української пісні тощо. Помер і похований у Львові.
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Обідний Михайло Георгійович
(24 червня 1889 – 7 січня 1938)

М.Обідний народився в мальовничому пониззі річки Хоролу, на
кутку Мочари в Миргороді – місті давніх козацьких, кобзарських
і мистецьких традицій. Обідні писалися селянами, насправді це
була типова сім’я освічених місчан. У Михайлового батька, Георгія Обідного, було п’ятеро синів і донька Наталя. Сини ходили на
заробітки, працювали на промислових підприємствах Росії, тому
сім’я не бідувала.
Початкову чотирикласну освіту М.Обідний здобув у Миргороді,
згодом закінчив Армавірське педагогічне училище на північному
Кавказі, протягом 1907-1910 років працював учителем на Кубані
в одному з адигейських аулів поблизу Усть-Лаби. Тоді ж під ім’ям
Чорноморець почав друкуватися у газеті «Кубанский край». Це
були вірші, дуже ще недосконалі, невеликі етнографічні нариси
про українців на Кубані, адигейський фольклор тощо. З’являлися
публікації і в полтавському часописі «Рідний край». Зацікавленість етнографією привернули М.Обідного до музейної справи, яка
стада його покликанням на все подальше життя. Повернувшись в
Україну, працював у Катеринославському історичному музеї імені О.Поля та Київському художньо-промисловому музеї. Строкову
військову службу в царській армії відбував у канцелярії 6-го Гренадерського полку в Москві. Будучи офіцером, брав участь у Першій світовій війні.
Повалення самодержавства в Росії і податок Української революції М.Обідній зустрів у Києві і зробив однозначний вибір – служити Українській народній республіці і захищати молоду Українську волю зі зброєю в руках. Розуміючи важливість збереження
для історії подій Української революції, він по гарячих слідах
збирав матеріали і документи, які засвідчували боротьбу українського народу за свою свободу і незалежність. Протягом 1918-1919
років очолював Військово-історичний музей у Києві, Не поривав
зв’язків Михайло Георгійович і з своєю малою Батьківщиною. У
1917 р. видав у Миргороді дві книжки своїх поезій – «Під сяйвом
волі» та «Левко Кобзаренко. Козацька дума», а наступного року
уже в Києві під псевдонімом М.Мочарський – поетичну збірку
«Над полем прокляття ридає любов: поезії війни».
Після поразки Визвольних змагань 1917-1921 років М.Обідний
разом з урядом і армією УНР змушений був емігрувати до Польщі.
Жив у Тарнові. Туди ж перевіз і найважливіші експонати та документи Військово-історичного музею з Киева. У Польщі продовжував займатися музейною справою та поезією, наскільки дозволяло
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злиденне еміграційне життя. Зокрема, в 1923 р. у Львові вийшла
друком збірка його поезій «Нерозцвілі ранки», а в 1925 р. – трактат «Як охоронялися памятки».
У другій половині 20-х років М.Обідній перебрався до Праги,
яка стала одним із центрів української політичної еміграції. Із
собою привіз із Польщі найдорожче – експонати все того ж Військово-історичного музею, які стали основою для нової фундації
– Музею-архіву Визвольної боротьби українського народу. У Празі
продовжував займатися улюбленою справою – народознавчою та
пам’ятко-охоронною діяльністю. Там же здобув науковий ступінь
доктора філософії з народознавства. На еміграції в Польщі та Чехословаччині М.Обідній підтримував дружні стосунки з українськими поетами-емігрантами Олександром Олесем, Євгеном Маланюком та земляками-миргородцями Володимиром Самійленком і
Петром Тенянком. Їх усіх поєднувала одна Батьківщина і спільна
доля.
У 1933 р. М.Обідній переїхав на Закарпаття, яке входило тоді до
складу Чехословаччини. Усе його подальше життя пов’язане з містом Мукачевом. Жив у найманому помешканні, дружив з господарями будинку. Одруженим не був. Весь час віддавав громадській
роботі та українській Справі, дуже сумував за Батьківщиною, яка
потерпала під гнітом комуністичної диктатури. Зрідка листувався
з миргородською ріднею, але в роки «великого терору» другої половини 30-х років будь-які зв’язки припинилися.
У Мукачевому М.Обідній близько зійшовся з відомими українськими громадськими і політичними діячами А.Волошиним,
Ю.Головацьким, І.Панькевичем, С.Приходьком та ін. Разом вони
створили у 1935 р. «Етнографічне товариство Підкарпатської
Руси» та Етнографічний музей при ньому. Хранителем його фондів був М.Обідній. Одночасно він працював учителем в українській
Мукачівській гімназії.
Злиденне життя емігранта, матеріальні нестатки і туга за Батьківщиною позначилися на здоров’ї М.Обідного. Він захворів на сухоти – невиліковну на той час хворобу. У Вічність відійшов 7 січня
1938 р. Місце його захоронення, як і сам цвинтар, не збереглися.

300

Рябокінь Хома Семенович
(19 жовтня 1897 – 3 січня 1963)

Х.Рябокінь народився в селі Лисича колись Полтавського повіту, а нині Чутівського району. Його батьки, неписьменні бідні селяни мали шестеро дітей: трьох синів і трьох дочок. Але мати рано
померла і батько сам ростив дітей. Хома був найстаршим і батько
його дуже любив і спромігся дати початкову освіту, доступну далеко не всім дітям з бідних родин.
У 1916 р. Хому мобілізували до царської армії, але на фронт
не послали. Військову службу він відбував у 235-му запасному
піхотному полку, що дислокувався в Азові. Навіть перебуваючи
в казармі, продовжував займатися самоосвітою, мав потяг до точних наук. Уже в перші дні Української революції солдати полку
об’єдналися в Українську громаду. Одним з перших до неї вступив
і Х.Рябокінь, долучившись уперше до української справи. Його
наставником, учителем і приятелем був Д.Соловей, який, у свої
29 років уже мав п’ять курсів університету, досвід українського
революційного підпілля, царської тюрми і заслання. Під час розвалу російського війська в 1917 р. Хома перехворів тифом, демобілізувався і повернувся додому. Переховувався від мобілізації до
війська гетьмана П.Скоропадського.
У листопаді 1918 р. на заклик Українського національного союзу розпочалося антигетьманське повстання. Переховуватися далі
від гeтьмaнcькoї варти (поліції) було вже непотрібно і Х.Рябокінь
за покликом душі пішов до Полтави і добровільно вступив до 2-го
Запорізького полку Окремого Запорізького корпусу армії УНР.
Пригадуючи ті часи, такий же доброволець армії УНР, а пізніше
видатний український поет В.Сосюра писав:
«І тоді я пішов до Петлюри,
Як громами в степах загуло..
Скільки ж нас, отаких, попід мури
Од червоної кулі лягло…»
На полі бою Х.Рябокінь не загинув, бо встиг побувати в боях з
червоними окупантами лише декілька тижнів. На початку 1919
р. він повторно захворів тифом і ця хвороба назавжди підірвала
йому здоров’я. На сердечну недугу він страждав усе життя. Коли
Українська національна революція зазнала поразки, Хома вирішив «піти в науку», позаяк потяг до знань у нього був незборимим.
Тяжко працюючи, він зумів скласти іспит за середню школу і у
1921 р. вступив на фізико-математичний відділ Полтавського Інституту народної освіти (ІНО). Будучи студентом, не стільки через
матеріальну скруту, а більше за покликом душі, викладав фізику і
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математику у полтавських школах.
Незважаючи на захоплення точними науками, любов до рідного слова і красного письменства ніколи не покидала С.Рябоконя.
Черед багато років він пригадував, як у 1923 р. разом із своїм
учителем Федором Пошивайлом вони йшли 40 кілометрів пішки
до Лисичої, щоб допомогти батькові сіяти збіжжя і поперемінно
читати вголос три випуски поезії П.Тичини «Сонячні кларнети»,
«Замість сонетів і октав» та «Плуг». Поетичні твори молодого поета, який ще не продався комуністам, допомагали їм скоротити
далеку дорогу. Це був час, коли живим у далекій Франції перебував С.Петлюра і його непокорений дух ще витав по підрадянській
Україні.
Закінчивши у 1925 р. інститут, Х.Рябокінь залишає тиху провінційну Полтаву і перебирається до зросійщеного індустріального Харкова. Зміна місця проживання співпала з початком проголошеної комуністами політики українізації (дерусифікації) і
покладала надію на національно-культурне відродження краю.
У Харкові Х.Рябокінь одночасно викладав фізику і математику у
32-й трудовій школі та в Силікатному технікумі. Тоді ж звела його
доля з учителькою математики Галиною Росінською, яка й стала в
1926 р. вірною дружиною. Молоде подружжя декілька років мешкало у фізичному кабінеті школи серед столів і шафів з фізичними
приборами. На ніч ставили розкладушки, а вдень ховали їх на горищі. Молодята були щасливі, що мають спокійний дах над головою, а не мешкають у жилкопі – комунальній квартирі в тісноті і
галасі.
Робота в школі пробудила у Х.Рябоконя потяг до «великої науки»: його вабив світ математики та теоретичної фізики і він почав
відвідувати семінари одного з лідерів математичної науки професора Д.Сінцова, а в 1927 р. вступив до аспірантури при науково-дослідному Інституті математики і механіки (пізніше – знаменитого Українського фізико-технічного інституту). На той час в СРСР
наукових звань у їх нинішньому вигляді ще не існувало і всім випускникам аспірантури надавалося право працювати у вищих навчальних закладах. Починаючи з 1930 р., Х.Рябокінь уже читав
лекції в Харківському університеті, Гідрометеорологічному і Автодорожньому інститутах. Робота давала моральне задоволення і
відносний матеріальний достаток. Але Голодомор 1932-1933 років не обминув і родину Рябоконів, хоч порівнюючи з селом, вони
жили відносно небідно, бо як наукові працівники щоденно мали
800 грамів хліба. Кожної середи до Хоми із села приїзджав батько і
він купував йому за спекулятивними цінами на Кінному базарі пуд
житнього борошна. Цим борошном батько годував ще одного свого сина-агронома, невістку і двох внуків. У квітці 1933 р. він при302

віз до Харкова звістку, що від голоду померла сестра Хоми Орина
разом з чоловіком та двома дітьми. Незадовго до смерті 10-річна
небога Зіна передала Хомі листа, в якому писала: «Візьміть мене,
дядю, до себе в Харків, бо я вмру від голоду. Візьміть, я ще маленька і хочу жити, а тут я вмру, бо всі вмирають». Ці слова маленької
небоги обпекли серце Хоми і на все життя закарбувалися в серці.
Після згортання більшовицької політики українізації молодий
науковець Х.Рябокінь залишився єдиним на математичному факультеті, хто читав лекції українською мовою. Цього було досить
для відомства М.Єжова. Х.Рябоконя заарештували 30 січня 1938
р., відразу після повернення з похорону батька. Один за одним змінювалися слідчі, тюремні камери і навіть тюрми, але Х.Рябокінь
тримався і нікого не обмовив. Після того, як очільником НКВС
став Бєрія, маховик репресій дещо збавив оберти і 11 жовтня 1940
р. його звільнили з тюрми і навіть поновили на роботі в Харківському університеті. Перебуваючи під слідством, Хома Семенович
не зламався ні фізично ні морально. У лютому 1941 р. він успішно
захистив кандидатську дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата математичних наук.
На початку німецько-радянської війни, коли гітлерівські війська наближалися до Харкова, університет евакуювали на схід,
але Х.Рябокінь не покинув місто. Німецький терор і голод стали
постійними супутниками жителів Харкова. Особливо важко стало
з настанням зими. Хомі Семеновичу доводилося ходити по селах
і обмінювати на хліб власні речі. Ходіння закінчувалися тим, що
він декілька разів обморожувався. Нарешті йому вдалося влаштуватися рядовим службовцем відділу забезпечення дитятах будинків міської управи. Допомагали вижити і невелика грядка, яку обробляла родина Рябоконів у передмісті.
При наближенні Червоної армії до Харкова на початку серпня
1943 р. Х.Рябокінь разом з родиною в ешелоні з біженцями залишили місто і подалися на захід. Вони не мали ілюзій щодо свого
майбутнього в умовах радянської влади: тюрма або заслання чекали всіх, хто працював при німцях в окупаційних установах. Через
Вінницю і Польщу вони дісталися до Німеччини. У Нижній Саксонії їх і застав кінець війни. Тимчасовий прихисток сім’я Рябоконів знайшла в таборі для переміщених осіб імені М.Лисенка, який
став тимчасовим осідком для більшості українців у Німеччині.
Там Хома Семенович відразу виступив з ініціативою – організувати для дітей українську гімназію і сам став її очільником. Одночасно викладав математику і фізику.
Починаючи з 1948 р., біженці почали потроху роз’їжджатися
по різних країнах і континентах звідки надходили пропозиції на
працю. У лютому 1950 р. родина Рябоконів виїхала до США і зу303

пинилася в штаті Міннесота. Більше року Хама Семенович з дружиною мили посуд на кухні, але відчували себе вільними людьми
і не боялися, що одного разу за ними приїде «чорний ворон». Така
робота не влаштовувала українського вченого і він відразу ж почав
вивчати англійську мову і не полишав займатися математикою.
Протягом 10 місяців на американській кухні він закінчив роботу, яку задумав ще у харківській тюрмі і виступив з нею під час
публічної дискусії на математичному факультеті Міннесотського
університету. Робота відразу ж привернула увагу фахівців і в липні 1952 р. його запросили на посаду наукового співробітника відділу аеронавтики Технологічного інституту Міннесотського університету. Хомі Семеновичу була надана наукова ступінь доктора
наук і він став членом Американського Ракетного товариства. Не
полишав і громадської роботи: був бажаним автором українських
газет і журналів, які виходили у Вільному світі, брав участь у написанні ряду статей в «Енциклопедії Українознавства» за редакцією професора В.Кубійовича.
Х.Рябокінь, опинившись за межами СРСР та його сателітів,
став вільним у виборі політичної орієнтації, а тому відразу ж по війні вступив до Українського національно-державного союзу, який
орієнтувався на Державний центр УНР на еміграції, навіть увійшов до складу його Центрального Комітету, належав до фундаторів Товариства сприяння Українськії Національній Раді. Однак
хворе серце, радянська тюрма і роки поневірянь на чужині давали
про себе знати. Працювати ставало все важче. 3 січня 1963 р. під
час чергового сердечного нападу Х.Рябокінь раптово помер на роботі у стінах Міннесотського університету.
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Чумак Никифор Васильович
(1892 – 1938)

Н.Чумак народився у бідній селянській родині в Шишаках
Миргородського повіту. Про його юнацькі роки відомо лише, що
після закінчення місцевої вищої початкової школи навчання продовжив у Миргородській художньо-промисловій школі та в Києві,
був знайомий з видатним українським художником і архітектором
Василем Кричевським, який певний час мешкав на дачі поблизу
Шишак. У 1919 р. Н.Чумак брав участь у протибільшовицькому повстанні С.Дубчака в Миргороді, але того ж року вступив до
КП/б/У. Проте дуже швидко розчарувався у практиці будівництва
«світлого комуністичного майбутнього» і не захотів брати на себе
відповідальність за злочини комуністів, а тому в 1923 р. «механічно вибув», можливо, був виключений з правлячої партії.
Н.Чумак був прекрасним виконавцем гри на бандурі, але ні до
Харківської, ні до Полтавської контрольованих комуністами капел
бандуристів його не прийняли, позаяк мав репутацію «українського буржуазного націоналіста»: завжди носив український національний одяг, довгі вуса, вживав давньоукраїнські не всім зрозумілі слова і вирази, свято дотримувався народних звичаїв і традицій.
До того ж, мав важкий характер: був нестриманим у побуті, допускав грубощі в стосунках з товаришами, часто запізнювався на репетиції. Тому Н.Чумак створив власну капелу бандуристів, з якою
мандрував селами Полтавщини, Слобожанщини і Чернігівщини.
Бандуристи грали в сільських клубах (колбудах), на ярмарках і на
весіллях.
Під час гастролей Н.Чумак вивчав манеру гри інших кобзарів,
сам складав пісні і частівки на зразок: «Сивий кінь, чорна бричка,
в мене жінка химерична». У його капелі в різний час перебувало
15-20 кобзарів, зокрема, Онисим Троневський і Сергій Яценко з
Шишак, Олекса Корецький і Тертишний з Полтави, Семен БецХарченко і Коробка з Миргорода, Романець з Нових Санжар, Михайло Андрусенко з Веприка Гадяцького району, Микола Крутько
з Великого Перевозу Шишацького району та ін.
Кобзарство 20-х років (до «великого перелому» 1929 р.) ще зберігало душу України, не давало українцям розпорошитися в «новій історичній спільноті – радянській людині». Гастролі Н.Чумака
тривали переважно один-два місяці, іноді півроку. Заробляв він
добре, часом до тисячі карбованців, що викликало заздрість і
партійно-радянської номенклатури і сусідів. Постійно мешкав у
Шишаках, мав офіційний соціальний статус кустаря-одинака. У
перервах між гастролями жив з того, що ловив і продавав рибу та
власні картини, позаяк був ще й добрим маляром. Більщоцицького режиму не сприймав і не приховував цього. Н.Чумак відкрито
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виступив проти насильницької колективізації сільського господарства, за що в 1931 р. був заарештований і висланий на три роки
в адміністративному порядку за межі України.
Після повернення із заслання Н.Чумак знову зібрав знайомих
бандуристів і продовжив мандри по селах, ярмарках і базарах. Повсюди він бачив злидні і безпросвітну нужду кріпаків-колгоспників. У мандрах Н.Чумака також постійно супроводжували таємні
інформатори («сексоти») ДПУ. Одним з них був його давній знайомий Мусій Ніколаєнко. Більшість «сексотів» Чумак знав в обличчя і вони також знали про це. Тому в розмовах з селянами відверто
говорив: «Прийдеш додому – тут до тебе прибігає підісланий цуцик
з пляшкою вина і зараз же: «Дарма судили Троцького, неправильні
такі-то і такі-то заходи уряду». Хоч би знав, що говорити, а то так і
відчуваєш, що хоче тебе спровокувати».
У Юрківці Талалаївського району Н.Чумак зустрів свого давнього знайомого й однодумця кобзаря Віктора Сологуба. Вони
довго сумували над гіркою долею України, яка під більшовиками
продовжувала залишатися колонією Москви, і дійшли висновку,
що щасливим український народ може бути лише у власній державі. Ідеалом для них була Українська Народна республіка. Спостерігаючи трагедію Голодомору1932–1933 років, Н.Чумак говорив
селянам, що голод не тому, що нічого їсти. Він штучно влаштований для того, щоб знищити частину українців, а «винна в цьому
грузинська морда, яка з Кремля Росією править». Подібні розмови
відразу ж ставали відомі «компетентним органам».
Під час гастролей Україною Н.Чумак за завданням Народного
комісаріату освіти УСРР збирав зразки усної народної творчості і
відвозив їх до Києва. У квітні 1937 р. на запрошення начальника
Управління у справах мистецтв при Раднаркомі УРСР знову їздив
по Києва і особисто познайомився з його головою Андрієм Хвилею,
який одночасно обіймав посаду директора Інституту українського
фольклору АН УРСР і опікувався розвитком кобзарства в Україні.
У 1937 р. в СРСР розпочався «великий терор», коли знищення
людей відбувалося за планами (лімітами), які доводилися на місця
з Москви. Дійшла черга і до полтавських кобзарів. Н.Чумака заарештували 29 жовтня 1937 р. Чекісти пригадали йому знайомство
з А.Хвилею, якого на той час уже оголосили «ворогом народу».
Чумака спочатку тримали в Шишаках, піддаючи жорстоким катуванням і співкамерники чули як він несамовито кричав: «Рятуйте, люди добрі! Чумака вбивають!». Потім відправили до Полтави,
де знущання продовжувалися. Згідно вироку особливої «трійки»
управління НКВС у Полтавській області від 21–23 березня 1938 р.
18 миргородських «контрреволюціонерів» було розстріляно. Серед них – кобзарі Н.Чумак, М.Крутько і С.Садовий.
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РОЗДІЛ 4.

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ (2014-2016 рр.)
Авраменко Олександр Іванович

(24 березня 1971 р., – 25 лютого 2016 р., с. )

Народився в с. Оріхівка Лубенського району.
Молодший сержант, командир відділення 14-го
окремого мотопіхотного батальйону 55-і окремої
артилерійської бригади.
Загинув під час виконання бойового завдання
по знешкодженню ворожого снайпера в с. Гранітне Волноваського району Донецької області. Похований у смт. Ромодан. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.

Аврамчук Віктор Вікторович
(27 січня 1987 – 10 січня 2016 р.)

В.Аврамчук народився 27 січня 1987 р., в с.
Опришки Глобинського району. – солдат, стрілець-помічник гранатометника 90-го аеромобільного десантного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади.
Загинув від осколкового поранення в голову
під час обстрілу бойовиками позицій українських
військ біля с. Зайцевого Артемівського району
Донецької області. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.

Андрусенко Дмитро Олександрович
(24 вересня 1990 – 19 квітня 2014)

Д.Андрусенко народився 24 вересня 1990 року
у м.Салават Башкортостану Російської Федерації.
Проживав у селі Піщане Кременчуцького району. Проходив строкову військову службу у
Збройних Силах України за контрактом. Молодший сержант. Старший розвідник 3-го окремого
полку спеціального призначення.
Загинув 19 квітня 2014 року при обороні Донецького аеропорту. Указом Президента України № 599/2014 від 19 липня 2014 р. «за особисту
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мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Аранчій Максим Олегович
(3 червня 1989 – 13 квітня 2014)

М.Аранчій народився 3 червня 1989 року у
селі Харсіки Чорнухинського району Полтавської області.
За спеціальністю – медик, закінчив Лохвицьке медичне училище, фахівець нетрадиційних
методів медицини. Останні три роки працював
у національному природному парку «Пирятинський», проживав у м.Пирятин.
Мобілізований 26 березня 2014 року Пирятинським райвійськкоматом Полтавської області. Служив санінструктором батареї артилерійського полку.
Загинув 13 квітня 2014 року в с.Довгополівка
Роменського району Сумської області під час виконання службових обов’язків при передислокації військової частини.

Бабенко Віктор Володимирович
(20 червня 1981 – 17 березня 2015)

В.Бабенко народився 20 червня 1981 року у
м.Кобеляки Полтавської області.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України. Старший солдат.
Закінчив Кобеляцьку загальноосвітню школу
№ 3, Кобеляцький професійний аграрний ліцей.
За фахом механізатор. Останнім часом працював у ПрАТ «Кобеляцький завод продтоварів
«Мрія». У серпні 2014 року мобілізований до
Української армії. Учасник антитерористичної
операції на Сході України. Заступник командира взводу 17-ї танкової бригади.
Загинув 17 березня 2015 року на околиці селища Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області – під час патрулювання території наряд українських військових
підірвався на міні.
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Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Баля Володимир Якович

(29 липня 1978 р. – 13 листопада 2015 р.)

В.Баля народився 29 липня 1978 р., в с. Пристанційне Новосанжарського району. Солдат,
водій автовзводу 73-ї бригади. Мобілізований 7
травня 2015 р. Учасник АТО. Помер 13 листопада
2015 р. від гострої коронарної недостатності, перебуваючи вдома у короткотерміновій відпустці.

Барвін Дмитро Володимирович
(14 вересня 1993 – 16 лютого 2015)

Д.Барвін народився 14 вересня 1993 року у
селі Халтурине Карлівського району Полтавської
області.
Закінчив Карлівське ПТУ № 50, здобув профе
сію зварювальника.
У березні 2013 року був призваний на строкову
службу до Збройних Сил України.
Старший солдат, водій БТР першого батальйону 101-ї окремої бригади охорони Військової
служби правопорядку. Учасник антитерористичної операції на Сході України.
Загинув 16 лютого 2015 року поблизу м. Дебальцеве Донецької області – фугасний снаряд
потрапив у бойову машину, в якій знаходився
Дмитро з бойовими побратимами.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).
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Батир Руслан Іванович

(16 травня 1982 р., – 31 липня 2015 р.,)

Р.Батир народився 16 травня 1982 р. в с. Нова
Галещина Козельщинського району.
Солдат 1039 зенітного ракетного полку.
Загинув внаслідок обстрілу позицій українських військ 31 липня 2015 р., м. Авдіївка Донецької області.

Безрода Анатолій Миколайович
(1 квітня 1967 – 13 січня 2015)

А.Безрода народився 1 квітня 1967 року у
м. Лубни Полтавської області.
У 1989 році закінчив Полтавське Червонопрапорне вище зенітне ракетне командне училище імені генерала армії М.Ф.Ватутіна. Служив у
Радянській Армії. Після звільнення у запас працював учителем допризовної підготовки в Михнівській середній загальноосвітній школі Лубенського району.
Із серпня 2014 року виконував військовий і
громадянський обов’язок у зоні АТО у складі 93ої окремої механізованої бригади. Старший лейтенант. 12 січня 2015 року під с.Тоненьке Ясинуватського району Донецької області отримав
тяжке поранення, не сумісне з життям, внаслідок
мінометного обстрілу.
Помер у госпіталі 13 січня 2015 року.

Белей Сергій Григорович
(18 січня 1977 – 17 квітня 2015)

С.Белей народився 18 січня 1977 року в с. Іваш
ки Полтавського району Полтавської області.
Працював на автозаправній станції.
Мобілізований до Збройних сил України восени 2014 року. Учасник антитерористичної операції на Сході України. Солдат.
Помер 17 квітня 2015 року від численних бойових поранень, які отримав у с.Піски Ясинуватського району Донецької області під час штурму
бойовиками позицій українських військ. Із зони
АТО гвинтокрилом його доставили до Дніпропетровського шпиталю, проте врятувати життя герою не вдалося.
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Бєлорус Владислав Вікторович
(24 листопада 1992 – 12 липня 2014)

В.Бєлорус народився 24 листопада 1992 року у
м. Лубни Полтавської області.
З листопада 2013 року проходив військову службу
за контрактом у 72-й механізованій бригаді. Рядовий.
Номер обслуги гаубично-самохідної артилерійської
батареї.
Загинув 12 липня 2014 року на блокпосту сил
АТО поблизу села Червона Зоря Шахтарського району Донецької області під час виконання службових
обов’язків від прямого влучення міни в САУ 2С-30
«Акація» та детонації боєкомплекту.
Рішенням сорок четвертої сесії Лубенської міської
ради шостого скликання Бєлорус Владислав Вікторович, солдат військової служби за контрактом Збройних Сил України нагороджений відзнакою «За заслуги перед містом Лубни» (посмертно).

Біліченко Геннадій Васильович
(14 грудня 1972 – 13 квітня 2014)

Г.Біліченко народився 14 грудня 1972 року
в с. Камишне Кустанайської області Республіки Казахстан. Проживав із сім’єю у м. Полтава.
Капітан Управління Служби безпеки України в
Полтавській області, співробітник Центру спеціальних операцій СБУ.
Загинув 13 квітня 2014 року при виконанні
службового обов’язку під м. Слов’янськом Донецької області – автомобіль із бійцями спецпідрозділу СБУ «Альфа» бойовики розстріляли з автоматів.
Указом Президента України № 543/2014 від 20
червня 2014 року «за особисту мужність і героїзм,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу» нагороджений
орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
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Білоконь Олександр Вікторович
(6 жовтня 1974 – 24 лютого 2015)

О.Білоконь народився 6 жовтня 1973 року у
м. Комсомольськ Полтавської області.
Проживав у місті Комсомольську, працював
на ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний
комбінат».
Учасник антитерористичної операції. Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади
Збройних Сил України. Солдат.
Загинув 24 лютого 2015 року при виконанні
службових обов’язків у зоні АТО.

Білоус Анатолій Анатолійович
(21 березня 1979 – 26 січня 2015)

А.Білоус народився 21 березня 1979 року. у
місті Кременчуці Полтавської області.
Учасник антитерористичної операції. Воював
у складі 92-ої окремої механізованої бригади.
Солдат.
Загинув 26 січня 2015 року в районі села
Трьохізбенка Луганській області під час артлерійського обстрілу позицій Української армії.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Білько Віталій Олексійович
(20 грудня 1987 – 3 червня 2015)

В.Білько народився 20 грудня 1987 року у
с.Приходьки Пирятинського району Полтавської
області.
Закінчив загальноосвітню школу у с.Вишне
ве, здобув професію газоелектрозварювальника у
м. Кременчук.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України. Потому працював у ПРАТ «Пирятин312

ський сирзавод».
5 вересня 2014 року був мобілізований до
Української армії. Учасник антитерористичної
операції на Сході України. Сержант 30-ї окремої
механізованої бригади.
Загинув 3 червня 2015 року поблизу селища
Луганське Артемівського району Донецької області під час виконання бойового завдання – бойовики атакували роту Віталія, яка рухалася
для підкріплення позицій українських військ,
що стримували прорив на м. Артемівськ.

Боняківський Валерій Євгенович
(14 січня 1970 – 16 жовтня 2014)

В.Боняківський народився 14 січня 1970
року у м. Полтава.
Закінчив Ворошиловоградське вище військове авіаційне училище. Служив у ВПС Радянської
армії.
Проживав у м. Полтава.
Художник, реставратор, приватний підприємець. Його роботи виставлялися в Полтавському художньому музеї (Галереї мистецтв) імені
Миколи Ярошенка, знаходяться у приватних
колекціях у 34 країнах світу.
Добровольцем пішов захищати Україну. Воював у складі Добровольчого Українського Корпусу, батальйону міліції «Дніпро-1». Старшина
міліції. Командир штурмово-розвідувальної
групи.
Загинув 16 жовтня 2014 року поблизу села
Нетайлове Ясинуватського району Донецької області – виконуючи зачистку території від диверсійних груп противника, міліціонери потрапили
під мінометний обстріл.
Указом Президента України № 838/2014 від
31 жовтня 2014 року «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі», нагороджений орденом «За
мужність» III ступеня (посмертно).
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Борильченко Євгеній Володимирович
(30 листопада 1976 – 14 вересня 2015)

О.Борильченко народився 30 листопада
1976 р., в м. Глобине.
Солдат, стрілець 26 окремої артилерійської
бригади. Помер під час виконання бойового завдання. Похований у с. Череванях Глобинського
району.

Борищак Олексій Андрійович
(1 серпня 1979 – 29 серпня 2014)

О.Борищак народився 1 серпня 1979 року у
м.Кременчук Полтавської області.
Закінчив Кременчуцький технікум залізничного транспорту, Харківський інститут танкових
військ імені Верховної Ради України.
Учасник антитерористичної операції на Сході
України. Заступник командира батальйону 93-ї
окремої механізованої бригади. Майор.
Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з оточення поблизу м. Іловайськ Донецької області.

Бутирін Антон Володимирович
(1 січня 1978 – 28 серпня 2014)

А. Бутирін народився 1 січня 1978 р., в м. Кременчук Полтавської області.
Учасник АТО на сході України. Старший навідник ротно-тактичної групи 92-ї окремої механізованої бригади. Сержант. Загинув 28 серпня
2014 року поміж селами Новозарївка та Войкове
Старобешівського району Донецької області при
спробі бригади розблокувати військові частини,
що опинились в Іловайському котлі. У 2016 році
ідентифікований за експертизою ДНК.

Василенко Роман Леонідович
(4 березня 1982 – 9 лютого 2016 )

Р.Василенко народився 4 березня 1982 р., в
м. Полтава.
Солдат, водій-гранатометник 131-го окремого розвідувального батальйону (позивний «Пор314

тос»). Помер у шпиталі м. Запоріжжя від гострої
пневмонії, на яку захворів у зоні АТО під м. Маріуполем. Похований у м. Полтава.

Василенко Святослав Вікторович
(26 квітня 1982 – 9 лютого 2015)

С.Василенко народився 26 квітня 1982 р.,
в м. Донецьк.
Підполковник (посмертно), заступник начальника 330-й центрального вузла фельд’єгерськопоштового зв’язку ГШ ЗСУ з виховної роботи.
9 лютого 2015 р. зник безвісти, коли, виїхавши на УАЗі в м. Дебальцеве, попав під обстріл.
Впізнаний серед загиблих. Похований у м. Києві. Посмертно нагороджений орденом «Богдана
Хмельницького» ІІІ ст. Протягом 2000–2004 рр.
навчався у Полтавському військовому інституті
зв’язку.

Вашура Микола Васильович

( 30 жовтня 1977 р. – 31 жовтня 2016 р.)

М. Вашура народився 30 жовтня 1977 р., в м.
Кременчуг.
Старший сержант,військовослужбовець 93-ї
окремої механізованої бригади. Учасник боїв за
Донецький аеропорт. У мирному житті два роки
проходив службу в батальйоні патрульної служби МВС в Кременчуці. У вересні 2015 року був
демобілізований, проте через два місяці підписав
контракт і знову відправився в зону бойових дій.
Помер 31 жовтня 2016 р. під час несення служби
в зоні АТО с. Покровське Донецької області.

Вихристюк Сергій Григорович
(9 вересня 1976 – 3 вересня 2014)

С.Вихристюк народився 9 вересня 1976 року в
с.Добре Маньківського району Черкаської області.
У 1979 році родина переїхала в с. Пустовійтове
Глобинського району Полтавської області.
Після закінчення школи працював у Пусто315

війтівському бурякорадгоспі.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України.
Останнім часом працював водієм в агрофірмі
«Пустовійтове».
У березні 2014 року Глобинським районним
військовим комісаріатом Полтавської області був
мобілізований на захист України.
Прапорщик, командир евакуаційного відділення взводу МТЗ 27-го реактивного артилерійського полку.
Загинув 3 вересня 2014 року в районі
с.Перемога Старобельського району Луганської
області під час обстрілу базового табору військової частини з території Російської Федерації ракетною системою залпового вогню «Смерч».
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Вільковський Володимир Вікторович
(20 липня 1983 – 28 серпня 2014)

В.Вільковський народився 20 липня 1983 року
в м.Кобеляки Полтавської області.
Закінчив Кобеляцьке СПТУ № 43, отримав
спеціальність тракториста-машиніста.
Проходив строкову службу в Українській армії. Солдат.
Проживав у с. Самарщина Кобеляцького району, працював трактористом у ПСП «Колос».
2 квітня 2014 року мобілізований до Збройних
Сил України.
Учасник антитерористичної операції на Сході
України. Воював у складі 93-ї механізованої бригади.
Загинув 28 серпня 2014 року під м. Іловайськ
Донецької області внаслідок обстрілу Українських військ із реактивної системи залпового вогню «Град».
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Гавеля Богдан Васильович
(5 вересня 1974 – 4 лютого 2015)

Б.Гавеля народився 5 вересня 1974 року у
м.Кременчук Полтавської області.
Закінчив Кременчуцьку загальноосвітню
школу №31.
Доброволець. Мобілізований до Української
армії 7 серпня 2014 року.
Учасник антитерористичної операції. Служив
у батальйоні «Фенікс» 79-ї окремої аеромобільної
бригади Збройних Сил України. Сержант.
Загинув 4 лютого 2015 року у с. Широкино Новоазовського району Донецької області – група
військовослужбовців Збройних Сил України була
направлена для перевірки виконання Мінських
домовленостей на наявність проросійських терористичних формувань. Увійшовши в населений
пункт, наші бійці потрапили у засідку бойовиків
та були обстріляні з протитанкової та стрілецької
зброї. Богдан був у бойовій машині за кулеметом,
коли в авто вцілили з гранатомета.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Гадлевський Володимир Володимирович
(7 липня 1986 – 21 квітня 2014)

В.Гадлевський народився 7 липня 1986 року в
с.Черевки Миргородського району.
Закінчив Харківський військовий універ
ситет.
З 2008 року проходив службу у Збройних Силах України. Лейтенант.
Загинув 21 квітня 2014 року в с.Вишнювате
Розівського району Запорізької області при виконанні службових обов’язків.
Нагороджений медаллю «За бойову стрільбу 1
ступеня».
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Гірман Сергій Миколайович
(21 червня 1982 – 17 лютого 2015)

С.Гірман народився 21 червня 1982 року у
м.Комсомольськ Полтавської області.
Закінчив загальноосвітню школу №2, згодом
– ПТУ №15, де здобув професію машиніста тепловозу.
Пройшов строкову службу у Збройних Силах
України.
До мобілізації проживав із сім’єю у
с.Дмитрівка поблизу Комсомольська. Працював
у ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний
комбінат».
Учасник антитерористичної операції на Сході
України. Солдат 40-го батальйону ЗСУ.
Загинув 17 лютого 2015 року під м.Дебальцеве
Донецької області від прямого попадання снаряду у бліндаж.

Гнатенко Анатолій Олексійович
(13 липня 1976 – 21 листопада 2014)

А.Гнатенко народився 13 липня 1976 року у
с.Погарщина Лохвицького району Полтавської
області.
Закінчив Веприцьке професійно-технічне училище. Працював у колгоспі, проходив строкову
службу у Збройних Силах.
В останні роки працював у РАЙЗі, в охороні
нафтогазового підприємства.
Мобілізований до Української армії у серпні
2014 року.
Служив у 92-ій окремій механізованій бригаді.
Загинув 21 листопада 2014 року під час виконання бойового завдання поблизу м. Щастя Донецької області – розвідники підірвалися на міні.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).
318

Гончаров Олександр Іванович

(9 липня 1972 р., – 22 вересня 2016 р.,)

Офіцер, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону «Полтава» 58-ї
ОМПБр. Воював на Луганщині під Горлівкою в
районі Авдіївки. У квітні 2016 року був демобілізований. На фронті переніс мікроінсульт. Вже
після демобілізації лікувався у шпиталі. Раптово
Олександру стало погано, його забрала «швидка». Помер у полтавській лікарні через відрив
тромбу. Похований у м. Полтава.

Горбенко Ігор Ігорович

(13 січня 1982 р. – 24 червня 2014 р)

Підполковник (звання присвоєне посмертно),
офіцер зв’язку спецпідрозділу «Альфа». Службу проходив у м. Гостомелі Київської області.
Загинув у гелікоптері, збитому терористами під
м. Слов’янськом в районі гори Карачун. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ
ступеня (посмертно). Закінчив Полтавський військовий інститут зв’язку.

Горбенко Святослав Сергійович
(26 грудня 1994 – 3 жовтня 2014)

С.Горбенко народився 26 грудня 1994 року у
місті Полтава.
Закінчив Полтавський ліцей. Навчався на філологічному факультеті (японська, англійська
мови) у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди та на
історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
У квітні 2014 року перевівся на навчання до
інституту філології Київського національного
університету ім. Т.Г.Шевченка.
Воював у складі 5-го батальйону Добровольчого Українського Корпусу.
Загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони
Донецького аеропорту. Рятуючи травмованого
побратима, отримав смертельне поранення осколком міни.
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Городько Олег Вікторович

(5 березня 1965 р., – 28 квітня 2016 р.)

Капітан, командир батареї зенітно-ракетного дивізіону 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Учасник
АТО. Загинув у ДТП, повертаючись додому після
демобілізації із зони АТО. Похований у м. Полтаві.

Горячевський Олександр Олександрович
(1979 – 19 серпня 2014)

О.Горячевський народився у 1979 році у
м.Полтава.
З 2010 року проживав у м.Кременчук, працював на Крюківському вагонобудівному заводі.
Доброволець. Рядовий шостого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення
«Шахтарськ».
Загинув 19 серпня 2014 р. у м.Іловайськ Донецької області від осколків гранати під час спроби
вивести групу бійців із оточення.

Гречко Дмитро Миколайович
(12 квітня 1970 – 14 січня 2015)

Д.Гречко народився 12 квітня 1970 року у
м.Полтаві.
Учасник антитерористичної операції на Сході
України.
Боєць 15-го батальйону 128-ої бригади Збройних Сил України. Солдат.
Загинув 14 січня 2015 року під час мінометного обстрілу позицій батальйону поблизу
м.Дебальцеве Донецької області.

Грицай Антон Юрійович

(7 травня 1987 – 15 лютого 2015)

А.Грицай народився 7 травня 1987 року у місті Полтава.
Закінчив історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету ім.
В.Г.Короленка. Був активним футбольним вболівальником, входив до спільноти ультрас полтавського клубу «Ворскла».
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Доброволець. Воював у батальйоні «Азов».
Загинув 15 лютого 2015 року у селі Широкине Волноваського району Донецької області. Терористи здійснили спробу прориву бронетехніки
у Широкине. Завдяки густому туману у село зайшли танки та жива сила противника, працювала артилерія та міномети. Азовці відбили атаку.
Розпочалось позиційне протистояння. До обіду
терористи продовжували обстріл позицій українського батальйону зі стрілецької зброї. Ближче
до вечора азовцям вдалось евакуювати з Широкиного цивільних мешканців, які залишались у
селі впродовж всього протистояння. У підсумку
було знищено майже сотню бойовиків та десять
одиниць бронетехніки. Втрати азовців – семеро
загиблих бійців та близько 50-ти поранених.
Товариші Антона згадують, що він завжди говорив так, як думав, його слова та вчинки були
проявом чесності і відвертості. Він ніколи не
шукав компромісів, залишався вірним своїм моральним принципами. Був дотепним і веселим.
Любив пожартувати. Займався спортом.

Гудзенко Юрій Олегович

(6 листопада 1973 – 20 квітня 2015)

Ю.Гудзенко народився 6 листопада 1973 р.
Проживав у м.Кременчук Полтавської обл. Працював у будівельних організаціях міста.
14 серпня 2014 року мобілізований до Збройних Сил України Кременчуцьким об’єд-наним
військовим комісаріатом як доброволець. Учасник антитерористичної операції на Сході України. Воював у Національній гвардії України.
Помер 20 квітня 2015 року від тяжкої хвороби
(рак кісток), яку отримав у зоні бойових дій.

Гунько Сергій Володимирович
(7 січня 1966 р. – 10 березня 2015 р.)

С.Гунько народився в м. Полтава.
Боєць Добровольчого Українського Корпусу,
учасник АТО. Загинув у ДТП під с. Копили Полтавського району під час переслідування порушника. Похований у м. Полтава.
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Демиденко Микола Юрійович
(8 червня 1992 – 18 грудня 2014)

М.Демиденко народився 8 червня 1992 ро
ку у с. Розумівка Карлівського району Полтавської області.
Закінчив Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги. За фахом будівельник.
Працював по найму.
8 серпня 2014 року мобілізований як доброволець на захист України.
Загинув 18 грудня 2014 року в районі
м.Щастя Луганської області при виконанні бойового завдання.

Деребченко Андрій Васильович
(26 вересня 1981 – 27 серпня 2014)

А.Деребченко народився 26 вересня 1981 ро
ку у с.Вишняки Хорольського району Полтавської області.
Проживав у м. Кременчуці, працював ковалем
на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
2 серпня 2014 року мобілізований до Збройних Сил України як доброволець. Учасник антитерористичної операції. Старший стрілець
92-ї окремої механізованої бригади. Солдат.
Загинув 27 серпня 2014 року біля
с.Новозарівка Старобешівського району Донецької області внаслідок обстрілу позицій українських військових з реактивної системи залпового вогню «Град».
Класний керівник Андрія Надія Горова розповідає: «Андрій був спокійним, врівноваженим, трішечки неслухняним як і інші хлопці.
Але в ньому завжди відчувався характер. Ніколи нікого не образить, не підведе».

Діллер Роман Олександрович

(24 квітня 1979 р., – 29 серпня 2014 р.)

Р.Діллер народився в с. Семиозерка Кустанайської області Казахської РСР.
Старший сержант, номер обслуги 93-ї механізованої бригади. Мобілізований 31 липня 2014 р.
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Загинув у бою біля с. Червоносільське, коли колона
українських військ намагалась прорватись з Іловайського котла. Похований у м. Дніпропетровську як невідомий. Ідентифікований на підставі тестів ДНК. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.
Проживав у с. Шкурупіївці Решетилівського району.

Довбня Олег Олександрович

(23 червня 1993 р., – 25 березня 2016 р.)

О. Довбня народився в м.Кременчуці. Солдат, старший розвідник-оператор 81-ї аеромобільної бригади (позивний «Псих»). Загинув під
час інтенсивного обстрілу позиції українських
військ із заборонених видів важкого озброєнняпід м.Авдіївка Донецької області. Похований у
м. Кременчуці.

Древаль Олексій Вікторович
(22 жовтня 1984 – 29 серпня 2014)

О.Древаль народився 22 жовтня 1984 року у
м. Кременчуці Полтавської області.
Доброволець. Старший солдат, старший навідник 93-ої окремої механізованої бригади.
Загинув 29 серпня 2014 р. поблизу м. Іловайськ під час виходу з оточення.

Дудка Юрій Андрійович

(21 грудня 1980 – 29 серпня 2014)

Ю.Дудка народився 21 грудня 1980 року.
Проживав у м.Кременчук Полтавської області.
Мобілізований до Збройних Сил України як
доброволець. Військовослужбовець 93-ї механізованої бригади. Учасник антитерористичної операції на Сході України.
Загинув 29 серпня 2014 року в бою біля с.
Красносельське під час виходу частини з оточення під Іловайськом.
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Душа Станіслав Леонідович

(19 грудня 1983 р., м. Кременчук – 26 липня 2015 р.)

С. Душа народився в м. Кременчуці.
Старший лейтенант, командир взводу 1-ї роти
34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї
окремої мотопіхотної бригади. Загинув під час
підриву на міні вантажівки ЗСУ в м. Горлівка Донецької області. Похований у м. Кременчуці. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст. і медаллю «За вірність народу
України» І ст.

Єлісєєв Ігор Миколайович
(7 січня 1965 – 5 червня 2015)

І.Єлісєєв народився 7 січня 1965 року в Пермській області (Російська Федерація).
Закінчив загальноосвітню школу в Монголії,
де служив його батько, згодом – Краснодарське
військове училище.
Проходив військову службу в Прибалтійському і Прикарпатському військових округах. Після
прийняття військової присяги на вірність народу
Україні, служив у м. Борщів Тернопільської області. Капітан.
Після демобілізації разом із сім’єю переїхав
до міста Кременчука Полтавської області, понад
13 років працював штампувальником на Крюківському вагонобудівному заводі.
31 січня 2015 року мобілізований до Збройних
Сил України. Учасник антитерористичної операції на Сході України, військовослужбовець 131го окремого розвідувального батальйону.
Загинув при виконанні службового обов’язку
5 червня 2015 року поблизу селища Володарське
Володарського району Донецької області.
Кременчужанка Людмила, яка працювала в
одному колективі разом з Ігорем Єлісєєвим, розповіла, що він був спокійною, врівноваженою
людиною, майстром своєї справи, технічно грамотним. «За характером скрупульозний – точно
виконував всі роботи. Ми в дружніх бесідах називали його капітаном. Коли розпочався призов, у
нього не виникло питань, бо мав почуття відповідальності за долю України», – сказала Людмила.
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Жадько Ігор Віталійович

(1 березня 1976 – 15 червня 2015)

І.Жадько народився 1 березня 1976 року у
м.Гадяч Полтавської області.
Закінчив Гадяцьку гімназію, згодом – з відзнакою Гадяцьке СПТУ №47, де здобув професію
машиніста-тракториста.
Проходив строкову військову службу в аеромобільних військах.
Після демобілізації працював у ПМК№66, ПП
«Будівельник».
14 лютого 2015 року мобілізований до Збройних Сил України. Учасник антитерористичної
операції на Сході України.
Загинув 15 червня 2015 року під м. Горлівка
Донецької області під час виконання бойового завдання.

Жирнов Віктор Анатолійович

(4 березня 1968 р., – 2 листопада 2015 р.)

В.Жирнов народився в м. Нікополь Дніпропетровської області.
Cтарший сержант 21 окремого мотопіхотного
батальйону 56 окремої мотопіхотної бригади. Ніс
службу в першій лінії оборони м. Маріуполя. Помер з наслідок зупинки серця. Мешкав і похований у смт. Котельва Полтавської обл.

Зайцев Микола Володимирович
(9 березня 1977 – 14 червня 2014)

М.Зайцев народився 9 березня 1977 року у
м.Комсомольськ Полтавської області.
Начальник відділення забезпечення спеціальними засобами Навчального центру підготовки
молодших спеціалістів. Майор.
Загинув 14 червня 2014 року на околиці
м.Маріуполь Донецької області під час нападу
бойовиків на колону автомобілів Державної прикордонної служби України.
Указом Президента України № 543/2014 від
20.06.2014 року «за особисту мужність і героїзм,
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торіальної цілісності України, вірність військовій
присязі та незламність духу», нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня (посмертно).

Закарлюка Микола Володимирович
(4 лютого 1977 – 22 січня 2015)

М.Закарлюка народився 4 лютого 1977 року у
селищі Решетилівка Полтавської області.
Закінчив Решетилівське СПТУ №52 (профе
сійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського).
Учасник антитерористичної операції. Військовослужбовець 25-ї окремої аеромобільної
бригади. Солдат. Загинув 22 січня 2015 року під
містом Авдіївка Донецької області в бою від вогнепального поранення.

Збицький Максим Володимирович
(27 вересня 1976 – 16 грудня 2014)

М.Збицький народився 27 вересня 1976 року у
м.Чита (Російська Федерація).
З 1990 року проживав у селищі Нові Санжари.
Закінчив Карлівське професійно-технічне учи
лище, Київську академію внутрішніх справ.
Працював на різних підприємствах, займався
індивідуальною трудовою діяльністю.
19 червня 2014 року був мобілізований як доброволець на захист України. Солдат 34-го батальйону Збройних сил України (в/ч п/п 5509),
учасник антитерористичної операції.
Помер 16 грудня 2014 року в с.Луганське Артемівського району Донецької області при виконанні службових обов’язків.

Зуєнко Сергій Михайлович
(7 січня 1980 – 25 серпня 2014)

С.Зуєнко народився 7 січня 1980 року у с.Шар
ківщина Миргородського району Полтавської області.
Закінчив Харківський агропромисловий коледж за спеціальністю технік-механік.
З 1999 по 2001 роки служив у Національній
Гвардії та внутрішніх військах України.
Проживав у м. Києві, м. Кременчук, с. Шарківщина.
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5 квітня 2014 року мобілізований Миргородським МРВ до Збройних Сил України. Воював у
зоні АТО. Старший сержант. Командир бойової
машини, командир відділення 93-ї окремої механізованої бригади.
Загинув 25 серпня 2014 р. під час мінометного
обстрілу на блокпосту в районі м. Ясинувата Донецької області.

Ілляшенко Віктор Володимирович
(13 грудня 1984 р. – 29 серпня 2014 р.)

Народився в с. Сергіївці Гадяцького району.
Солдат, механік-водій 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 29 серпня 2014 р. під час
виходу з Іловайського котла «зеленим коридором». Ідентифікований по ДНК та визнаний загиблим слідчими органами. Похований у м. Дніпропетровську.

Ільїн Андрій Миколайович
(1984 – 22 січня 2015)

А.Ільїн народився у 1984 році у м. Світловодськ Кіровоградської області.
Мобілізований Світловодсько-Онуфрієвським
об’єднаним військкоматом у квітні 2014 року.
Учасник антитерористичної операції на Сході
України. Командир взводу 17-го (Кіровоградського) батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади
Збройних Сил України. Старший лейтенант.
Загинув 22 січня 2015 року на блокпосту біля
міста Горлівки Донецької області від вибуху снаряду, який, за словами очевидців, розірвався у
нього під ногами.
За спогадами вчителів Світловодської загальноосвітньої школи №10, Андрій був зразковим
учнем, мав значні успіхи у навчанні. Одним із
перших у школі оволодів комп'ютерною грамотою. Займався спортом. Був активним учасником шкільних вечорів, концертів, спектаклів та
водевілів. Його запам'ятали гарним на вроду, артистичним, комунікабельним, товариським. Був
душею класу. Всі його любили.
327

Ільченко Сергій Анатолійович

(3 вересня 1957 р. – 13 вересня 2015 р.)

Народився в м.Гадяч Полтавської обл.
Cтарший солдат, старший стрілець 2-го окремого мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. Загинув під час бою з диверсійно-розвідувальною групою ворога поблизу
смт. Луганське Донецької обл. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.

Кабушка Мирослав Олексійович
(19 лютого 1978 р. – 14 квітня 2016 р.)

Уродженець Полтави.
Cолдат 90 окремого аеромобільного батальйону 81 окремої аеромобільної бригади. Загинув під
час виконання бойового завдання (спостереження
за позиціями ворога) від розриву гранати, випущеної бойовиками з ручного протитанкового гранатомету. Похований у м. Полтава.

Капацій Роман Володимирович
(7 квітня 1979 р. – 11 грудня 2015 р.)

Народився в с. Оболонь Семенівського р-ну на
Полтавщині. Cержант, розвідник 28-ї механізованої бригади (позивний «Мітяй»). Поранений
під час нападу розвідувально-диверсійної групи
ворога, потрапив у полон, де переніс численні
катування. Помер у Головному військово-медичному центрі після 8 операцій. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.

Карпенко Олександр Григорович
(10 травня 1977 – 28 серпня 2014)

О.Карпенко народився 10 травня 1977 року у
с.Радалівка Глобинського району Полтавської області.
Після проходження строкової служби в
Українській армії проживав у м. Кременчуці,
с.Запсілля Кременчуцького району. Працював
водієм-дальнобійником.
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2 серпня 2014 року мобілізований до Збройних
Сил України як доброволець. Учасник антитерористичної операції на Сході України. Старший
стрілок – водій БТР 92-ї окремої механізованої
бригади. Молодший сержант.
Загинув 28 серпня 2014 року поблизу с. Комсомольське Старобешевського району Донецької
області під час масованого удару з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» та мінометів
бойовиків по колоні зведеного підрозділу бригади.

Кириєнко Юрій Володимирович
(7 січня 1982 – 28 серпня 2014)

Ю.Кириєнко народився 7 січня 1982 року в
с.Рашівка Гадяцького району Полтавської області.
Закінчив Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету ім.
академіка Ю. Бугая за спеціальністю «Право».
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України.
19 червня 2014 року був мобілізований до
Української армії. Служив у 42-му батальйоні територіальної оборони. Сержант.
Загинув 28 серпня 2014 року під м. Іловайськом Донецької області під час виходу з оточення. Тіло бійця було знайдено в жовтні 2014 р.

Кирилов Антон Сергійович
(12 грудня 1994 – 29 серпня 2014)

А.Кирилов народився 12 грудня 1994 року в
селі Піщане Кременчуцького району.
Закінчив Кременчуцьку загальноосвітню
школу №31, вище професійне училище №7 м.
Кременчука, здобув спеціальність верстальника
широкого профілю.
Працював на Крюківському вагонобудівному
заводі.
27 березня 2014 року прийняв військову присягу та підписав контракт з 93-ю механізованою
бригадою Збройних Сил України як доброволець.
Учасник антитерористичної операції на Сході
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України. Солдат. Член екіпажу БМП.
Загинув 29 серпня 2014 року під м. Іловайськ
Донецької області під час виходу з оточення по
«Зеленому коридору».

Кирилюк Олександр Георгійович
(1993 р., – 30 липня 2015 р., )

Народився в с. Лиман Перший Решетилівського району.
Старший солдат, снайпер 30 окремої механізованої бригади, воював на Сході з перших днів
бойових дій. Загинув під час проведення розвідки
поблизу с. Новолуганське Артемівського району
Луганської області. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.

Кіт Дмитро Дмитрович

(24 квітня 1974 – 15 жовтня 2014)

Д.Кіт народився 24 квітня 1974 року в
м.Кобеляки.
Закінчив Кобеляцьке ПТУ №43.
У 1992–1994 роках проходив строкову військову службу у Збройних Силах України. Старший сержант.
21 серпня 2014 року був мобілізований до
Української армії. Учасник антитерористичної
операції на Сході України.
Водій 3-го батальйону Збройних Сил України.
Загинув 15 жовтня 2014 року під час мінометного
обстрілу бойовиками блокпосту біля с. Муратове
Новоайдарівського району Луганської області.

Клименко Євген Олександрович
(1 лютого 1978 – 22 серпня 2014)

Є.Клименко народився 1 лютого 1978 року в
селі Оболонь Семенівського району Полтавської
області.
Закінчив Полтавське СПТУ №10, де здобув
професію наладчика технічного обладнання.
З 1996 року по 1998 рік проходив строкову
службу у Збройних Силах України .
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Працював в охоронних структурах ТОВ «Семаль», ТОВ «Граніт–Агро», ТОВ «НВК «Глобинський свинокомплекс»».
22 червня 2014 року добровольцем пішов захищати Україну. Сапер 93-ої окремої механізованої
бригади. Молодший сержант.
Загинув 22 серпня 2014 року під час виконання бойового завдання в м.Іловайськ Донецької області.
Указом Президента України № 873/2014 від
14 листопада 2014 р. «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі», нагороджений орденом «За
мужність» III ступеня (посмертно).

Кобицький Сергій Леонідович
(6 лютого 1973 – 15 вересня 2014)

С.Кобицький народився 6 лютого 1973 року в
місті Барвінково Харківської області.
Проживав у м. Кременчуці, с. Мала Кохнівка
Кременчуцького району.
Призваний Кременчуцьким об’єднаним міським військовим комісаріатом за частковою мобілізацією.
Учасник антитерористичної операції. Військовослужбовець батальйону територіальної оборони «Волинь». Капітан.
Загинув 15 вересня 2014 року під час виконання бойового завдання у зоні АТО на території Донецької області.

Коваленко Олег Миколайович

(5 лютого 1980 р., м. Лохвиця – 16 лютого 2016 р.,)

О.Коваленко народився в м. Лохвиця.
Підполковник, працівник СБУ. Загинув під
час виконання бойового завдання у зоні АТО. Обставини загибелі невідомі. Похований у м. Лохвиця.
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Ковтун Олександр Костянтинович

(27 квітня 1979 р., – 17 серпня 2016 р.)
Народився в с. Черевки Миргородського району Полтавської області.
У листопаді 2014 року був направлений у зону
АТО на сході України. Заступник командира
взводу роти вогневої підтримки 3-го батальйону
25-ї окремої аеромобільної бригади. Старшина.
Загинув 17 серпня 2016 року під час бою від вогнепального поранення м. Авдіївка Ясинуватського району Донецької області. Похований у селі
Черевки.

Козак Борис Сергійович

(31 травня 1990 – 3 вересня 2014)

Б.Козак народився 31 травня 1990 року у місті
Києві. Невдовзі родина переїхала у село Прихідьки Пирятинського району Полтавської області.
Навчався у Пирятинській філії Європейського
університету.
У травні 2011 року призваний на строкову
службу до Збройних Сил України, згодом продовжив службу за контрактом. Старший солдат
156-го зенітно-ракетного полку ВПС.
Загинув 3 вересня 2014 року у селі Піски Ясинуватського району Донецької області. Зенітники
вирушили на допомогу бійцям батальйону «Дніпро-1», які потрапили в засідку на автошляху
Авдіївка – Донецьк. Завдяки вогневій підтримці
зенітної установки ЗУ-23-2, встановленої на автомобілі «Урал», засідка була знищена. Борис загинув у бою від снайперської кулі.
Указом Президента України № 817/2014 від
21 жовтня 2014 р. «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету
та територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі», нагороджений орденом «За
мужність» III ступеня (посмертно).
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Комаров Олексій Миколайович
(23 вересня 1973 р. – 12 лютого 2015 р.)

О.Комаров народився 23 вересня 1973 р.
в м. Пирятин Полтавської обл.
Капітан інтендантської служби 30-ї окремої
механізованої бригади. Загинув у районі Дебальцевого під час масового обстрілу позицій російськими бойовиками. Похований у м. Глухів Сумської області. Посмертно нагороджений орденом
«Богдана Хмельницького» III ст.

Кондаков Віталій Олексійович

(29 листопада 1973 р., – 1 січня 2016 р.)

В. Кондаков народився 29 листопада в м Комсомольську Полтавської обл.
Капітан 3-го рангу, заступник начальника
електромеханічної служби Маріупольського загону берегової оборони Азово-Чорноморського
регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби України. Помер
від гострої серцевої недостатності. Похований у
с. Кам’яні Потоки Кременчуцького району.

Конопльов Андрій Анатолійович
(29 квітня 1977 – 24 січня 2015)

А.Конопльов народився 29 квітня 1977 року у
с.Новомихайлівка Краснодарського краю РФ.
Закінчив Лубенське професійно-технічне
училище №12, де отримав спеціальність зварювальника. Проживав у м. Пирятин Полтавської
області. Працював у Пирятинській філії ПАТ
«Лубнигаз».
7 серпня 2014 року мобілізований до Збройних
Сил України. Учасник антитерористичної операції. Воював у складі 128-ї гірсько-піхотної бригади.
Загинув 24 січня 2015 року в бою під м. Дебальцеве Донецької області під час обстрілу бойовиками позицій Української армії з системи залпового вогню «Град».
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Коряк Дмитро Володимирович
(25 квітня 1989 – 11 лютого 2015)

Д.Коряк народився 25 квітня 1989 року у
м.Миргород Полтавської області.
Активний учасник Революції Гідності, входив
до Свободівської сотні Самооборони Майдану.
Один із організаторів Самооборони на Полтавщині. Прихильник Всеукраїнського об’єднання
«Свобода»
Учасник антитерористичної операції. Боєць
полку особливого призначення «Азов» Національної гвардії України.
Загинув 11 лютого 2015 року від осколкових
поранень під час штурму ворожого блокпосту поблизу села Саханка Новоазовського району Донецької області. У ході наступу сил АТО 11 лютого
під Маріуполем лінію фронту вдалося посунути
на 20 км., що забезпечило надійну оборону міста.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Кочура Максим Юрійович

(7 січня 1979 р., – 28 травня 2016 р.)

М. Кочура народився в м. Нікополь Миколаївської області. Дитячі та юнацькі роки пройшли у
с. Мозоліївка Глобинського району, згодом мешкав у м. Кременчуці.
Кулеметник 13-го окремого батальйону 58-ї
окремої механізованої бригади. Загинув внаслідок підриву на міні автомобіля ЗІЛ.

Кошлатий Григорій Григорович
(8 серпня 1980 р., – 25 лютого 2016 р.)

Народився Г.Кошлатий поблизу м. Маріуполя
Донецької області.
Старший сержант 501 окремий батальйон морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув в наслідок вогнепального поранення.
Похований у с. Василівці.
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Кравченко Юрій Вікторович

(18 березня 1964 р., – 21 липня 2014 р.)

Cтарший солдат. Снайпер 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 21 липня 2014 року біля
села Піски Донецької області. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня ( посмертно).

Крівченко Сергій Федорович
(14 грудня 1984 – 21 листопада 2014)

С.Крівченко народився 14 грудня 1984 року
в с.Максимівка Кременчуцького району Полтавської області.
Навчався в професійно-технічному училищі,
на курсах водіїв в м.Кременчук. Проходив строкову службу у Збройних Силах України. Старший солдат.
Працював в ПСП «Колос», ДСО «Титан», ТОВ
«Світ-Олія», водієм-дальнобійником.
Мобілізований до Української армії 4 серпня
2014 року.
Водій БТР 92-ї механізованої бригади.
Загинув 21 листопада 2014 року, охороняючи
блок-пост поблизу м. Щастя Луганської області
від розриву фугасної міни.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Крутько Роман Іванович

(12 вересня 1976 – 22 жовтня 2014)

Р.Крутько народився 12 вересня 1976 року у
місті Кременчуці.
Проживав із сім’єю у селі Вовчик Лубенського району Полтавської області. Працював фермером.
Розвідник 17-ої окремої танкової бригади.
Загинув під Маріуполем 22 жовтня 2014 року,
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рятуючи життя бойових побратимів. Близько 13
години терористами було здійснено напад із засідки на машину українських військових поблизу сіл Гнутове і Піщевик на Донеччині. Роман був
за кермом, встиг зорієнтуватися і вивести автомобіль у кювет так, щоб бійці змогли безпечно вийти. Коли сам вистрибнув з автомобіля, біля його
ніг вибухнула граната, він упав, в нього влучила
куля снайпера.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Кузьменко Віталій Михайлович
(4 червня 1985 – 9 листопада 2014)

В.Кузьменко народився 4 червня 1985 року в
місті Зіньків Полтавської області.
Після закінчення школи вступив до місцевого
професійно-технічного училища, де здобув професію слюсаря-ремонтника.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України.
У 2014 році був прийнятий на службу до другого взводу другої роти батальйону «Полтавщина»
УМВС України в Полтавській області. Учасник
антитерористичної операції. Рядовий міліції.
Загинув 9 листопада 2014 року поблизу м. Дебальцеве Донецької області під час мінометного обстрілу бойовиками блокпосту українських
військ.
Указом Президента України № 108/2015 від
26 лютого 2015 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету
та територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі нагороджений орденом «За
мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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Кукса Олег Володимирович

(2 квітня 1970 р. – 10 вересня 2015 р., с)

О.Кукса народився в м. Кременчук.
Солдат, стрілець 54-ї окремої механізованої
бригади (позивний «Фарро»). Помер в наслідок
поранень, отриманих від підриву на розтяжці,
встановленій терористами. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. і медаллю
«За вірність народу України» І ст.

Кулягін Андрій Олександрович
(3 вересня 1992 – 21 серпня 2014)

А.Кулягін народився 3 вересня 1992 року в с
Носи Шишацького району Полтавської області.
Після проходження строкової військової служби працював робітником у СТОВ «Воскобійники».
30 квітня 2014 року був мобілізований Шишацьким районним військовим комісаріатом до
Збройних Сил України. Учасник антитерористичної операції на Сході України.
Механік-водій 93-ї окремої механізованої бригади. Старший солдат.
Загинув 21 серпня 2014 року під час бою у підбитому танку біля с.Піски Ясинуватського району
Донецької області.
Указом Президента України № 873/2014 від 14
листопада 2014 р., за особисту мужність і героїзм,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій
присязі, нагороджений орденом «За мужність» III
ступеня (посмертно).

Курочка Анатолій Михайлович
(30 серпня 1967 – 19 серпня 2014)

А.Курочка народився 30 серпня 1967 року у
с.Сліпорід-Іванівка Гребінківського району Полтавської області.
Закінчив Дніпродзержинський технікум фізичної культури. Проходив строкову службу в лавах Радянської Армії.
Проживав у м.Пирятин з 1989 року, працював
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робітником на ПАТ «Пирятинський сирзавод», у
будівельних бригадах.
У червні 2014 року мобілізований до Збройних Сил України як доброволець. Учасник антитерористичної операції на Сході України.
Старший сержант батальйону патрульної
служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУ МВС України в Дніпропетровській області.
Загинув 19 серпня 2014 року в бою під час
звільнення м. Іловайськ Донецької області.
Указом Президента України № 873/2014 від
14 листопада 2014 року «за особисту мужність і
героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Куценко Микола Олегович

(23 вересня 1992 – 27 липня 2014)

М.Куценко народився 23 вересня 1992 року у
Миргороді. Закінчив Львівську академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2013 році. Лейтенант.
Проходив службу в Чернігівській області, згодом направлений у зону АТО.
Командир взводу 1-ї танкової бригади.
Загинув 27 липня 2014 року у м. Лутугине Луганської області, рятуючи екіпаж танка, який потрапив під обстріл.
Указом Президента України № 708/2014 від 8
вересня 2014 р. «за особисту мужність і героїзм,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України», нагороджений
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Кучеренко Владислав Ігорович
(7 березня 1993 – 28 вересня 2014)

В.Кучеренко народився 7 березня 1993 року у
с.Новаки Лубенського району Полтавської області.
Навчався у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті.
14 травня 2013 року був призваний на строкову
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військову службу до Збройних Сил України.
Учасник антитерористичної операції на Сході
України. Механік-водій 101-ї окремої бригади.
Старший солдат.
Помер 28 вересня 2014 року у Харківському
військовому шпиталі від тяжкого поранення,
отриманого під час бою поблизу м. Артемівськ
Донецької області.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Кучін Максим Володимирович
(25 жовтня 1975 – 6 листопада 2014)

М.Кучін народився 25 жовтня 1975 року у м.
Запоріжжя.
Закінчив середню школу.
Проходив строкову військову службу у Збройних Силах України. Сержант.
Проживав у смт.Шишаки. Працював робітником на Шишацькій дільниці ТОВ «Гадячсир».
Мобілізований до Української армії 4 серпня
2014 року.
Загинув 6 листопада 2014 року на території
Харківської області при виконанні службових
обов’язків на пункті пропуску «Гоптівка» на кордоні з Російською Федерацією в результаті ДТП.

Лебеденко Іван Анатолійович
(20 липня 1976 – ?)

І.Лебеденко народився 20 липня 1976 року у с.
Мехедівка Лохвицького району Полтавської області. Закінчив автошколу у м.Хорол.
Проходив військову строкову службу. Солдат.
Мобілізований до Збройних Сил України 22
серпня 2014 року.
Учасник антитерористичної операції. Механік
– водій 30-ї бригади. Загинув поблизу с. Піски
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Ясиноватського району Донецької області – підірвався на фугасній міні.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Лесняк Денис Ігорович

(18 грудня 1979 р., – 15 серпня 2016 р.)

Народився Д.Лесняк 18 грудня 1979 р., в
м. Полтава.
Майор. Воював у складі 128-ї гірсько-піхотної
бригади на посаді виконуючого обов’язки командира зенітно-артилерійського дивізіону. Пізніше
був переведений у 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду на посаду начальника ППО. Загинув
15 серпня 2016 року під час бою з диверсійно-розвідувальною групою ворога поблизу с. Єлизаветівки Мар’їнського району Донецької області.

Лимарь Сергій Вікторович
(21 лютого 1989 – 21 серпня 2014)

С.Лимарь народився 21 лютого 1989 року у
м. Полтава.
Закінчив Полтавський військовий інститут телекомунікацій та інформатизацій Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Служив у Національній гвардії. Командир
взводу 2-го об'єднаного польового вузла зв’язку
ГШ. Старший лейтенант.
Загинув 21 серпня 2014 року поблизу с. Старогнатівка Донецької області під час виконання
бойового завдання внаслідок обстрілу бойової позиції підрозділу реактивною системою залпового
вогню «Град».
Указом Президента України від 19 травня
2015 року «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та терито340

ріальної цілісності України, вірність військовій
присязі», нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Лисенко В’ячеслав Олексійович
(26 жовтня 1976 – 17 січня 2015)

В.Лисенко народився 26 жовтня 1976 року у
місті Сміла Черкаської області.
Закінчив Кременчуцьке професійно-технічне
училище №16 за спеціальністю автослюсар-водій.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України у 1995-1996 роках в місті Івано-Франківську.
Проживав у селі Саївка Гребінківського району. В останні роки працював охоронником у місті
Києві.
У червні 2014 року мобілізований до Української армії. Військовослужбовець 93-ої окремої
механізованої бригади. Молодший сержант.
Брав участь в антитерористичній операції на
Сході України.
Загинув 17 січня 2015 року в районі Донецького аеропорту в бою із російськими збройними
формуваннями.

Литовченко Вячеслав Григорович
(17 грудня 1971 р. – 30 вересня 2016 р.)

Мешкав у селі Старицьківка Машівського району Полтавської області. Доброволець 1-ї окремої штурмової роти Добровольчого українського
корпусу «Правий сектор». У травні 2015 року
прийшов добровольцем у полтавський 17-й запасний батальйон ДУК ПС, пройшов вишкіл і з лютого 2016 року вирушив на фронт. 29 вересня дістав важке поранення в голову від кулі снайпера у
промзоні міста Авдіївка. Але рана була не сумісна
з життям. Похований у м. Полтава.
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Лифар Анатолій Петрович
(19 травня 1981 – 29 серпня 2014)

А.Лифар народився 19 травня 1981 року у селі
Римарівка Гадяцького району Полтавської області.
Закінчив Гадяцьке аграрне училище. Проходив строкову службу у Збройних Силах України.
У червні 2014 року як доброволець був мобілізований для захисту України. Солдат 42-го батальйону 51-ї ОМБ.
Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з
оточення під містом Іловайськ Донецької області.

Лободенко Андрій Іванович

(18 лютого 1983 р. – 20 січня 2016 р.)

Народився в с. Петрашівка Глобинського району, Полтавської області.
Стрілець мотопіхотного батальйону 5-ї окремої бригади Національної гвардії України. Служив на території Донецької області, учасник
АТО. Помер від серцевого нападу, перебуваючи
вдома у короткотерміновій відпустці.

Максимов Олександр Євгенович
(19 травня 1974 – 14 вересня 2014)

О.Максимов народився 19 травня 1974 року у
м. Полтава.
Закінчив Полтавське вище зенітне ракетне
командне училище. Проходив службу у Збройних Силах України. Був звільнений за станом
здоров’я.
19 березня 2014 року був призваний на військову службу за мобілізацією.
Старший офіцер відділення військового обліку Полтавського об'єднаного міського військового комісаріату. Капітан. Направлений командуванням у відрядження у зону АТО.
Загинув 14 вересня 2014 року в бою, коли колона військових, що прямувала для підкріплення
блокпостів української армії, потрапила у засідку бойовиків.
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Мартинюк Микола Миколайович
(16 липня 1992 – 5 травня 2015)

М.Мартинюк народився 16 липня 1992 року у
м.Кременчук Полтавської області.
Закінчив Кременчуцьку загальноосвітню
школу №17 та професійний ліцеї №19, отримав
професію електрогазозварювальника.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України.
14 лютого 2015 року мобілізований до Української армії як доброволець.
Учасник антитерористичної операції на Сході
України. Помічник гранатометника 95-ї окремої
аеромобільної бригади. Солдат.
Загинув 5 травня 2015 року біля м. Авдіївка
Донецької області під час передислокації особового складу. БТР-80, у якому їхав Микола, підірвався на фугасі.

Мартишок Микола Миколайович

(16 липня 1992 р., – 5 травня 2015 р., )

Народився в м. Кременчук.
Cолдат, помічник гранатометника 3-ї роти
1-го аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув унаслідок підриву
на фугасі БТР-80 ЗСУ поблизу м. Авдіївка Донецької області. Похований на Свіштовському кладовищі м. Кременчука. Посмертно нагороджений
орденом «За мужність» III ст. і медаллю «За вірність народу України» І ст.

Марченко Руслан Володимирович
(27 січня 1978 р., – 11 березня 2016 р.)

Народився в с. Михнівка Лубенського району.
Старший солдат, кулеметник 16-го окремого
мотопіхотного батальйону. Загинув під час мінометного обстрілу позицій батальйону в промзоні
м. Авдіївки Ясинуватського району Донецької
області. Посмертно нагороджений орденом «За
мужність» ІІІ ст.
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Маслій Антон Олександрович

(8 серпня 1989 р., – 7 червня 2015 р., )

Народився в с. Приліпки Козельщинського району Полтавської області.
Головний старшина, командир катера Маріупольського загону берегової охорони Державної
прикордонної служби України. Загинув у наслідок
підриву катера на плавучому вибуховому пристрої
на Азовському морі поблизу м. Маріуполя. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.

Матвієвський Іван Володимирович
(25 серпня 1986 – 3 вересня 2014)

І.Матвієвський народився 25 серпня 1986 року
у Луганській області.
Згодом родина переїхала на проживання у
м.Зіньків Полтавської області. Закінчив Зіньківський аграрний ліцей, здобув професію кухарякондитера. До мобілізації працював поваром у
санаторії «Сосновий бір».
25 березня мобілізований до Збройних Сил
України. Служив рядовим 9-ї артилерійської батареї 27-го реактивного артилерійського полку.
Загинув 3 вересня 2014 поблизу міста Старобільська Луганської області під час обстрілу з території Російської Федерації реактивною системою залпового вогню «Смерч».
Указом Президента України № 282/2015 від 23
травня 2015 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», нагороджений
орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Матійчук Олександр Сергійович
(1 серпня 1990 – 9 листопада 2014)

О.Матійчук народився 1 серпня 1990 року в м.
Червонозаводське Лохвицького району Полтавської області. Закінчив технологічний технікум,
університет «Україна». За фахом юрист.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
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України. У 2014 році був прийнятий на службу
до батальйону «Полтавщина» УМВС України в
Полтавській області. Молодший сержант міліції.
Учасник антитерористичної операції.
Загинув 9 листопада 2014 року поблизу м. Дебальцеве Донецької області під час мінометного обстрілу бойовиками блокпосту українських
військ. Указом Президента України № 108/2015
від 26 лютого 2015 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі нагороджений орденом «За
мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Мельник Валерій Ігорович

(25 серпня 1984 р., – 29 серпня 2014 р.)

Народився в м. Дніпропетровськ.
Cтарший солдат 40-й батальйону територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29 серпня 2014 р.
під час виходу з Іловайського котла «Зеленим коридором». Похований у с. Шевченках Кобеляцького району. Посмертно нагороджений орденом
«За мужність» ІІІ ст.

Месеча Сергій Олександрович
(12 червня 1983 р. – 12 липня 2016 р.)

Народився в с. Жуки Кобеляцького району.
Солдат, механік-водій 53-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув під час мінометного обстрілу позицій українських військ поблизу с-ще Зайцеве Донецької області.

Мирінець Вадим Михайлович

(20 листопада 1988 – 20 вересня 2014)

В.Мирінець народився 20 листопада 1988 року у
м. Полтава.
Проживав у с.Дейкалівка Зіньківського району Полтавської області. Закінчив Полтавський
технікум харчових технологій. Проходив строкову службу у Збройних Силах України. Працював
робітником у приватного підприємця.
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4 серпня 2014 року мобілізований до української армії. Служив у 92-ій окремій механізованій бригаді. Рядовий.
Загинув 20 вересня 2014 року під час виконання бойового завдання біля міста Щастя Луганської області.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Мокляк Олександр Сергійович
(21 липня 1986 – 6 лютого 2015)

О.Мокляк народився 21 липня 1986 року у селищі Нові Санжари Полтавської області.
Закінчив Полтавське професійно-технічне
училище №10.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України.
Проживав у Нових Санжарах. Працював у
ТОВ «Наша марка».
30 серпня 2014 року мобілізований до Української армії.
Учасник антитерористичної операції на Сході
України. Служив у відділенні інженерно-технічної
роти 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Солдат.
Загинув 6 лютого 2015 року в селищі Чорнухине Попаснянського району Луганської області
під час танкової атаки російських збройних формувань.

Мочалов Олександр Ігорович
(28 лютого 1978 – 29 серпня 2014)

О.Мочалов народився 28 лютого 1978 року у
місті Гавана (республіка Куба).
Солдат, розвідник-санітар 3-ї роти резервного
батальйону оперативного призначення «Донбас».
Учасник антитерористичної операції на Сході
України.
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Загинув 29 серпня 2014 року від кулі снайпера
під час виходу з оточення під м. Іловайськ Донецької області. Посмертно нагороджений орденом
«За мужність» ІІІ ступеня.

Назаренко Дмитро Миколайович
(28 жовтня 1974 – 29 серпня 2014)

Д.Назаренко народився 28 жовтня 1974 року у
м. Кременчук Полтавської області.
Закінчив Кременчуцьке ПТУ №7. Художник,
майстер-коваль. Активний учасник Революції
Гідності.
Служив стрілком-кулеметником у 14-му добровольчому батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець». Сержант міліції.
Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з оточення поблизу м. Іловайськ.
Указом Президента України № 747/2014 від
29 вересня 2014 р. «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету
та територіальної цілісності України», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Невідничий Юрій Олександрович
(31 серпня 1970 – 14 квітня 2015)

Ю.Невідничий народився 31 серпня 1970 року у
м.Кременчук Полтавської області.
Закінчив СПТУ №19, за фахом монтажник-зварювальник.
Проходив строкову службу у групі радянських
військ у НДР. Сержант.
Проживав у Кременчуці.
14 серпня 2014 року мобілізований до Збройних
Сил України як доброволець. Учасник антитерористичної операції на Сході України.
Водій-механік бойової машини піхоти 30-ї окремої механізованої бригади.
Помер 14 квітня 2015 року від серцево-судинної
недостатності, перебуваючи у короткотерміновій
відпустці.
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Нечипоренко Роман Володимирович
(14 липня 1978 р., – 29 липня 2016 р.)

Народився в м. Лубни Полтавської обл.
Прапорщик, боєць 58-ї окремої механізованої
бригади Збройних сил України. Загинув при виконанні службових обов’язків у зоні АТО.

Никоненко Сергій Григорович
(21 грудня 1962 – 18 січня 2015)

С.Никоненко народився 21 грудня 1962 року
у с.Петрівці Миргородського району Полтавської
області.
За станом здоров’я військову строкову службу
не проходив. Працював у нафтогеологорозвідувальних експедиціях глибокого буріння в Полтавській області та на Крайній Півночі Росії.
Після здобуття Україною незалежності повернувся у Миргород, став приватним підприємцем.
Активний учасник волонтерського руху, а згодом й антитерористичної операції – з червня 2014
року добровільно став до лав захисників України.
Командир підрозділу 24-го окремого штурмового
батальйону Збройних Сил України «Айдар».
18 січня 2015 року у с.Трьохізбенка Новоайдарівського району Луганської області отримав
поранення, несумісні з життям внаслідок нічного
обстрілу села з реактивної системи залпового вогню «Град». За свіченням бійців «Айдару», Сергій
Никоненко прикрив собою комплекти боєприпасів, чим вберіг не одне життя. Помер у лікарні
м. Щастя.

Новинський Владислав Валерійович
(23 січня 1994 р., – 30 січня 2015 р.)

Народився в с. Куйбишеве Шишацького району, Полтавської області.
Військовослужбовець, солдат-стрілець 72-ї
окремої механізованої бригади. Загинув 30 січня
2015 року під час виконання бойового завдання в
зоні проведення АТО.
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Носенко Артем В’ячеславович

(28 жовтня 1991 р., – 15 грудня 2015 р., ) –
Народився в м. Світловодськ Кіровоградської
області.
Старший солдат, розвідник 131-го батальйону
(позивний «Шустрий»). Загинув при виконанні бойового завдання від кулі снайпера поблизу
с. Павлопіль Волноваського району Донецької області.
Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. Мешкав і похований у м. Кременчуці.

Олійник Іван Анатолійович
(27 липня 1993 – 11 серпня 2014)

І.Олійник народився 27 липня 1993 року в
м. Пирятин Полтавської області.
Навчався у Прилуцькому професійно-технічному ліцеї, де отримав спеціальності слюсаря та
водія.
Служив за контрактом механіком-водієм у
30-й окремій механізованій бригаді швидкого реагування Збройних Сил України. Рядовий.
З початку липня 2014 року бригада вела тяжкі
бої у найгарячіших точках Донеччини. Іван Олійник був серед тих, хто підіймав український стяг
над пагорбом Савур-Могила.
Загинув 11 серпня 2014 року в бою в районі
с. Степанівка Донецької області під час обстрілу з
БМ-21 та танків командного пункту бригади.

Омельченко Роман Миколайович
(26 грудня 1973 р., – 18 липня 2016 р., )

Народився в м. Лубни Полтавської обл.
Механік-водій 93 окремої механізованої бригади (позивний «Яша»). Загинув у наслідок підриву автомобіля на протитанковій міні поблизу
с. Кримське Луганської області.
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Осіпов Олександр Олександрович
(16 жовтня 1967 р., – 13 червня 2016 р., )

Народився в м. Кременчуці Полтавської обл.
Солдат, зв’язківець 56 окремої мотопіхотної
бригади. Призваний до Української армії 14 липня 2015 р. Учасник АТО. Трагічно загинув поблизу смт. Мирне Мелітопольського району Запорізької області. Похований у м. Кременчуці.

Ошека Максим Петрович

(14 жовтня 1991 – 16 жовтня 2014)

М.Ошека народився 14 жовтня 1991 року у
Миргороді.
У 2012 році закінчив Полтавську державну
аграрну академію, отримав базову вищу освіту за
спеціальністю «Облік і аудит».
У 2013 році був призваний на строкову військову службу. Служив у військовій частині
А 0139 у місті Києві. По закінченню залишився
працювати за контрактом. Сержант, командир
відділення.
Коли в Україні почалася неоголошена Росією
війна, 101-у окрему бригаду, в якій служив Максим, направили в зону АТО.
Помер 16 жовтня 2014 року в одній із лікарень
Донецької області від тяжкого поранення, отриманого при виконанні бойового завдання.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Павленко Роман Віталійович
(4 серпня 1987 – 17 лютого 2015)

Р.Павленко народився 4 серпня 1987 року у
с.Тарандинці Лубенського району Полтавської
області.
Закінчив Полтавське професійно-технічне
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училище.
Проходив строкову службу в Українській армії. Солдат.
Учасник антитерористичної операції на Сході
України.
Загинув 17 лютого 2015 року біля міста Дебальцеве Донецької області під час мінометного
обстрілу бойовиками позицій українських військ.

Павлюченко Сергій Миколайович
(19 липня 1976 р., – 18 червня 2016 р.)

Народився в с. Бухалове Гадяцького району.
Боєць 3-го полку спеціального призначення
Збройних сил України. Загинув від вибуху. Учасник АТО, нагороджений орденом «За мужність»
ІІІ ст. за участь в операції під Іловайськом.

Перепелятник Олег Миколайович
(1 грудня 1979 р., – 16 березня 2016 р.)

Народився в с. Халимонове Бахмацького району Чернігівської області.
Cолдат, водій 16-го окремого мотострілкового батальйону. Загинув від кулі снайпера, коли намагався витягнути людину з-під завалу. Мешкав і похований у с. Тимофіївка Гадяцького району. Посмертно
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.

Печериця Юрій Анатолійович

(13 травня 1978 р., – 31 серпня 2015 р.)

Народився в смт. Машівка Полтавської обл.
Старший сержант, виконуючий обов’язки командира взводу 42-го окремого мотопіхотного
батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
Загинув у наслідок підриву на фугасі під час виконання бойового завдання в м. Горлівка Донецької області. Нагороджений почесними відзнаками «За оборону рідної держави» ті «За вірність
народу України» І ступеня (посмертно).
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Писаренко Василь Григорович
(8 лютого 1977 – 3 червня 2015)

В.Писаренко народився 8 лютого 1977 року
у селі Коби Новосанжарського району Полтавської області.
9 березня 2015 року мобілізований до
Збройних Сил України. Учасник антитерористичної операції на Сході України. Солдат
28-ї окремої механізованої бригади. Загинув 3
червня 2015 року поблизу м. Мар’їнка Маріїнського району Донецької області в результаті
активізації ворожого артилерійського вогню
по захисним позиціям української армії.

Плужник Володимир Петрович

(27 листопада 1980 р. – 12 липня 2015 р.)

Народився в с. Верхня Ланна Карлівського
району.
Молодший сержант, механік-водій танка
9-го полку оперативного призначення Національної Гвардії України. Ніс службу в зоні
АТО. Загинув у наслідок нещасного випадку.

Подалось Станіслав Володимирович
(18 жовтня 1977 р., – 7 грудня 2015 р.)

Народився в смт. Машівка Полтавської обл.
Солдат, боєць 93-ї окремої механізованої
бригади. Мобілізований 27 січня 2015 р. Брав
участь у боях за Широкине, Водяне, Піски.
Трагічно загинув при виконанні службових
обов’язків на навчальному бойовому полігоні
у Миколаївській області.

Покладов Андрій Євгенович
(9 жовтня 1972 – 19 лютого 2015)

А.Покладов народився 9 жовтня 1972 року
у м. Кременчуці Полтавської обл.
Закінчив Криворізький авіаційно-технічний коледж, Кременчуцький інститут економіки і нових технологій, був аспірантом Кре352

менчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського, писав кандидатську
дисертацію по темі очистки води.
Досвідчений управлінець, працював топменеджером на підприємствах Кременчука.
Останнє місце роботи – ПП «Приходько», директор із виробництва.
Мобілізований до Збройних Сил України як
доброволець. Учасник антитерористичної операції. Командир зенітної батареї 15 батальйону 128ї гірсько-піхотної бригади. Старший лейтенант.
Загинув 19 лютого 2015 року біля с.Чорнухине
Донецької області під час виведення українських
військ із «Дебальцевської дуги».

Пономаренко Олександр Васильович
(15 листопада 1986 – 4 грудня 2014)

О.Пономаренко народився 15 листопада 1986
року у с. Березова Лука Гадяцького району Полтавської області.
Призваний на військову службу 16 травня
2007 року Гадяцьким районним військовим комісаріатом Полтавської області.
Сержант-контрактник. Командир відділення
зв’язку 33-го полігону 169-го Навчального центру сухопутних військ України.
Брав участь в антитерористичній операції на
Сході України.
Загинув 4 грудня 2014 року у секторі «С».

Пономаренко Руслан Миколайович
(6 грудня 1978 – 28 січня 2015)

Р.Пономаренко народився 6 грудня 1978 року
у м.Гадяч Полтавської області.
Закінчив Гадяцьке СПТУ №47.
Проходив строкову військову службу. Старший сержант.
З 2001 року працював охоронником у нафтогазовидобувному управлінні «Полтаванафтогаз».
Проживав у с. Осняги Гадяцького району.
Мобілізований до Збройних Сил Україні у
серпні 2014 року. Учасник антитерористичної
операції.
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Загинув 28 січня 2015 року під м. Дебальцеве
Донецької області.
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Поросюк Олександр Васильович
(29 вересня 1977 – 27 квітня 2015)

О.Поросюк народився 29 вересня 1977 року в
м. Кременчуці Полтавської області.
Закінчив ПТУ №29, згодом – факультет психології.
Проходив строкову службу в Українській армії.
До мобілізації працював психологом у Центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
10 березня 2015 року мобілізований до Збройних Сил України як доброволець. Учасник антитерористичної операції на Сході України. Воював
у складі 72-ї окремої бригади, у взводі матеріального забезпечення танкового батальйону. Старший солдат.
Загинув 27 квітня 2015 року біля м. Волноваха Донецької області від осколкових поранень під
час мінометного обстрілу.

Прохоров Станіслав Миколайович
(26 серпня 1983 – 14 листопада 2014)

С.Прохоров народився 26 серпня 1983 року у
місті Кременчуці Полтавської області.
Закінчив Кременчуцьке ПТУ №26.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України.
Працював оператором на приватному підприємстві «Виробничо-торгова компанія «Лукас».
Мобілізований до Української армії 6 серпня
2014 року.
Служив у 92-ій окремій механізованій бригаді. Стрілець.
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Загинув 14 листопада 2014 року у селі Землянки Волчанського району Харківської області при
виконанні службових обов’язків внаслідок вогнепального поранення.

Прудій Микола Васильович
(22 травня 1995 – 16 серпня 2014)

М.Прудій народився 22 травня 1995 року в
с.Великі Будища Гадяцького району Полтавської
області в багатодітній родині.
Закінчив Гадяцький аграрний ліцей.
З листопада 2013 року перебував на військовій
службі механіком-водієм 28-ї окремої механізованої бригади. Солдат.
4 липня 2014 року відряджений разом з військовою частиною в зону АТО.
Загинув 16 серпня 2014 року під час виконання бойового завдання в с.Благодатне Амвросіївського району Донецької області від обстрілу з
реактивної системи залпового вогню «Град».

Пугачов Вадим Володимирович
(15 березня 1975 – 16 травня 2015)

В.Пугачов народився 15 березня 1975 року у
м.Томськ РСФСР.
Проживав у м. Кременчук Полтавської області.
Закінчив Кременчуцьку гімназію №5, СПТУ
№22, здобув професію кухаря.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України. Молодший сержант. Працював диспетчером газової служби, підрядником у будівельній
компанії, заочно навчався на психолога.
Мобілізований до Української армії 6 серпня
2014 року. Учасник антитерористичної операції
на Сході України. Військовослужбовець 92-ї механізованої бригади.
Загинув 16 травня 2015 року біля м. Щастя Луганської області під час бою з диверсійною групою
3-ї бригади спецназу Російської Федерації.
Як розповіли колеги загиблого, Вадим був
«світлим», добрим та прямолінійним, за що часто
страждав.
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Указом Президента України № 292/2015 від 28
травня 2015 року, за особисту мужність і високий
професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України,
вірність військовій присязі, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Розуменко Артем Олександрович
(24 березня 1995 – 29 серпня 2015)

А.Розуменко народився 24 березня 1995 року
у с. Оріхівка Лубенського району Полтавської області.
Служив за контрактом у місті Чугуєві Харківської області у в/ч А-0501.
19 липня 2014 року добровільно став до лав
учасників АТО. Військовослужбовець 17-ої окремої танкової бригади. Солдат. Номер обслуги відділення гранатометників.
Загинув 29 серпня 2015 року під м. Іловайськ
Донецької області.

Рущак Руслан Олександрович
(3 січня 1988 – 4 липня 2014)

Р.Рущак народився 3 січня 1988 року у с. Калечина Міжгірського району Закарпатської області.
З 1993 року проживав у с. Пузикове Глобинського району Полтавської області.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України, працював механізатором в агрофірмі
«Пузиківська».
На початку квітня 2014 року мобілізований до
української армії.
Санітар медичного пункту 93-ої окремої механізованої бригади. Старший солдат.
Загинув 4 липня 2014 року біля селища Новоселівка Донецької області під час нічної атаки бойовиків на один з блокпостів Збройних Сил України.
Указом Президента України № 631/2014 від
2 серпня 2014 р. «за особисту мужність і героїзм,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України», нагороджений
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Рябко Максим Олександрович
(14 серпня 1992 – 7 лютого 2015)

М.Рябко народився 14 серпня 1992 року у селищі Новооржицьке Оржицького району Полтавської області.
У 2011-2013 роках проходив строкову службу
у Збройних Силах України.
Працював у ТОВ «Оржицький цукровий завод».
Учасник антитерористичної операції. Воював
у складі 15-го окремого батальйону 128-ї гірничопіхотної бригади. Молодший сержант.
Загинув у бою 7 лютого 2015 року поблизу села
Рідкодуб Артемівського району Донецької області.

Рясков Микола Васильович

(29 листопада 1985 р., – 13 лютого 2015 р.)

Народився в м. Зіньків Полтавської обл.
Військовослужбовець 40-го окремого мотопіхотного батальйону 17-ї окремої танкової бригади. Загинув під час боїв за м. Дебальцеве. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ
ст.

Садовничий Євген Валентинович
(10 вересня 1982 р., – 6 серпня 2016 р.)

Народився в с. Рокитне Кременчуцького району.
Боєць-контрактник, сержант з матеріального забезпечення роти 93-ї окремої механізованої
бригади (позивний «Бармен»). Загинув у результаті підриву на міні поблизу с. Кримське Новоайдарського району Луганської області. Похований
у с. Рокитному.

Салогуб Віталій Андрійович

(24 липня 1982 р., – 15 травня 2015 р.)

Народився в м. Кобеляки Полтавської обл.
Демобілізований військовослужбовець, стрілець 93-ї окремої механізованої бригади. Воював
у с. Піски, в районі Донецького аеропорту. Тяж357

ко захворів, помер від тромбозу легеневої артерії.
Похований у м. Кобеляках.

Самойленко Віктор Сергійович
(23 липня 1979 р., – 9 квітня 2016 р.)

Народився в м. Кременчуці.
Солдат, оператор ракетної системи залпового
вогню «Ураган» ракетного дивізіону 27-ї реактивно-артилерійської бригади. Проходив службу
у районі м. Маріуполя. Помер від пневмонії, перебуваючи вдома у короткотерміновій відпустці.

Самойленко Володимир Іванович
(31 грудня 1968 р., – 12 лютого 2015р.)

Народився в м. Лубни.
Солдат, гранатометник 2-го батальйону
спеціального призначення «НГУ «Донбас»
(позивний«Вован»). Загинув під час «зачистки»
території від залишків незаконних збройних формувань в с. Логвинове Артемівського району Донецької області.

Самойленко Володимир Якович
(8 лютого 1960 р. – 16 червня 2016 р.)

Народився в м. Кременчуці.
Активний учасник Революції Гідності, боєць
8 афганської роти 24 батальйону територіальної оборони «Айдар» першого складу (позивний
«Дядя Вова»), звільняв м. Щастя, брав участь у
боях за Металіст і Новосвітлівку. Помер від інфаркту.

Синюк Денис Сергійович
(1993 – 26 січня 2015)

Д.Синюк народився 1993 року у м.Полтаві.
Мріяв стати офіцером, навчатися в Одеському
інституті сухопутних військ.
Мобілізований до Української армії у березні
2014 року.
Учасник антитерористичної операції. Солдат
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95-ї аеромобільної бригади Збройних Сил України. Один із «кіборгів» – захисників Донецького
летовища.
Загинув 26 січня 2015 року в районі Донецького аеропорту під час мінометного обстрілу позицій українських військових.
11 серпня 2014 року нагороджений пам’ятним
почесним знаком «За воїнську доблесть».
Указом Президента України № 282/2015
від 23 травня 2015 року, «за особисту мужність
і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Сірий Олександр Валентинович

(17 листопада 1974 р., – 2 квітня 2015 р.)

Народився в Красноярському краї РФ.
Військовослужбовець ЗСУ. З 1991 р. мешкав у
с. Бурімка Семенівського району. Загинув під час
обстрілу блокпосту ЗСУ поблизу м. Краматорськ
Донецької області.

Сітяєв Юрій Миколайович
(3 лютого 1977 – 23 травня 2014)

Ю.Сітяєв народився 3 лютого 1977 року в
м.Донецьк. Проживав у місті Кобеляки.
Строкову службу проходив у повітрянодесантних військах. У березні 2014 року мобілізований
до Збройних Сил України як доброволець.
Механік-водій танку 93-ої механізованої бригади. Старший солдат.
Загинув 23 травня 2014 року від кулі снайпера під час нападу бойовиків на блокпост біля села
Золотий Колодязь Добропільського району Донецької області.
Указом Президента України № 599/2014 від
19 липня 2014 р. «за особисту мужність і героїзм,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України», нагороджений
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
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Смоляр Іван Дмитрович

(10 грудня 1961 р., – 4 липня 2015 р.,)

Народився в с. Гупали Шацького району Волинської області.
Молодший сержант, командир розвідувального
відділення 2-ї афганської роти 24 штурмового батальйону «Айдар» (позивний «Дядя Ваня»). Підірвався на міні, коли виносив з поля бою пораненого
товариша в Новоайдарському районі Луганської області. Нагороджений медалями: «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского
народа», відзнакою Української Православної Церкви «За жертовність та любов до України». Посмертно
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. З 2009 р.
постійно мешкав у с. Деревки Котелевського району.

Соловйов Роман Юрійович

(9 березня 1994 р., – 29 серпня 2014 р.)

Народився в с. Лазірки Оржицького району.
Старший солдат 93-ї окремої механізованої бригади (Черкаське). Загинув в результаті обстрілу
українських військ поблизу м. Іловайська Донецької області під час виходу з оточення. Посмертно
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.

Сухий Ігор Володимирович

(18 січня 1968 р., – 30 березня 2016 р.)

Народився в м. Кременчуці.
Сержант, боєць 58 окремої механізованої бригади. Мобілізувався 12 червня 2015 р. як доброволець, учасник АТО. 12 лютого 2016 р. демобілізований за станом здоров’я. Помер через гостру
серцеву недостатність.

Таранець Станіслав Олексійович
(13 серпня 1979 – 29 листопада 2014)

С.Таранець народився 13 серпня 1979 року в
селі Велика Круча Пирятинського району Полтавської області.
Закінчив Київський міжнародний університет
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цивільної авіації.
Проходив військову службу на офіцерських
посадах у Збройних Силах України. Начальник
служби ПММ військової частини. Капітан. Учасник антитерористичної операції на сході України.
Загинув 29 листопада 2014 року в Кіровоградській області при виконанні службових обов’язків
під час маршу частини у зону АТО.

Терехов Григорій Анатолійович
(17 червня 1960 – 21 липня 2014)

Г.Терехов народився 17 червня 1960 року у
с.Чапаєве Чутівського району Полтавської обл.
Добровольцем пішов захищати Україну.
Заступник командира 34-го батальйону територіальної оброни Збройних сил України «Кіровоград-2» по роботі з особовим складом. Старший
лейтенант.
Загинув 21 липня 2014 року під час бою на
блокпосту поблизу м.Костянтинівка Донецької
області.

Тронько Руслан Миколайович

(20 жовтня 1981 р., – 26 жовтня 2015 р.)

Народився в смт. Велика Багачка.
Cержант, головний сержант взводу 45 окремого мотопіхотного батальйону. Помер від мінновибухових травм, отриманих під час виконання
бойового завдання поблизу с. Златоустівки Волноваського району Донецької області.

Ус Степан Миколайович

(9 серпня 1978 – 29 серпня 2014)

С.Ус народився 9 серпня 1978 року в селищі
Градизьк Глобинського р-ну Полтавської обл.
Закінчив Кременчуцьке медичне училище.
Фельдшер. 5 квітня 2014 року був мобілізований
та направлений у зону АТО. Служив у медичні роті
93-ої окремої механізованої бригади. Старшина.
Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з
оточення поблизу м.Іловайськ Донецької облас361

ті – автомобіль з пораненими бійцями потрапив
під мінометний обстріл та перекинувся. Степан та
його бойовий побратим і колега Федір загинули
від розриву снаряду, рятуючи поранених.

Федоряка Петро Вікторович
(15 жовтня 1964 – 31 липня 2014)

П.Федоряка 15 жовтня 1964 року у с. Нова
Гребля Сумської області.
Закінчив Харківський державний університет
ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю математика.
Проживав у с. Трудолюб Миргородського району Полтавської області.
Працював учителем математики та інформатики у Шахворостівській та Трудолюбівській загальноосвітніх школах, займався підприємницькою діяльністю.
Один із найвідоміших в Україні ковалів і
зброярів, засновник Міжнародного фестивалю
ножових майстрів «Трудолюб», гільдії майстрів
України «Коло», співорганізатор ковальського
фестивалю «Місто майстрів» у Миргороді, постійний учасник міжнародних фестивалів, конкурсів, виставок.
Мобілізований до Збройних Сил України як
доброволець.
Учасник антитерористичної операції на сході
України. Командир взводу 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Старший лейтенант.
Загинув 31 липня 2014 року поблизу м. Шахтарськ Донецької області під час нападу бойовиків із засідки на колону БТР десантників.

Фень Олег Леонідович

(13 липня 1979 р., – 23 серпня 2015 р.)

Народився в м. Кременчук.
Cолдат, гранатометник 93-ї окремої механізованої бригади (позивний «Катастрофа»).
Захищав Донецький аеропорт. Помер від гострої серцевої недостатності під час короткої відпустки. Посмертно нагороджений орденом «За
мужність» ІІІ ст.
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Фролов Олександр Миколайович
(18 січня 1974 – 16 лютого 2015)

О.Фролов народився 18 січня 1974 році в місті
Полтава.
Закінчив Полтавське професійно-технічне
училище №3 та отримав спеціальність електрогазозварювальника.
Проходив строкову військову службу у Збройних Силах України. Молодший сержант.
Останній час працював у господарській частині Полтавської ДЮСШ №3 «Дельфін».
5 вересня 2014 року мобілізований до Української армії як доброволець. Учасник антитерористичної операції. Командир бойової машини
– командир відділення 15 батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади.
Загинув 16 лютого 2015 року, виконуючи бойове завдання під час мінометного обстрілу бойовиками позицій бригади поблизу м. Дебальцеве Донецької області. Відомо, що перед смертю
Олександр встиг підбити бронемашину бойовиків, проте його скосили смертоносні осколки.
Тепло відгукуються про бійця колеги та рідні.
«Був дуже сонячною людиною. Ніколи не відмовляв у допомозі, – поділилася спогадами про
Олександра Фролова заступник директора Полтавської ДЮСШ №3 Вікторія Чазова. – Із ним
завжди було приємно говорити». «Олександр був
щирою і доброю людиною, любив природу, дітей.
А ще зварювальником був висококласним і великим патріотом, щирим українцем», – розповіли
родичі загиблого Сергій і Віктор Сухомлини.

Ходак Віктор Григорович

(29 вересня 1987 – 29 серпня 2014)

В.Ходак народився 29 вересня 1987 року в с.
Шедієво Новосанжарського району Полтавської
області.
Після строкової служби у Збройних Силах
України працював водієм, механізатором в агрофірмі, згодом – в охоронній фірмі м. Дніпропетровськ.
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20 червня 2014 року мобілізований до Української армії. 3 11 серпня 2014 року безпосередньо
брав участь в антитерористичній операції на Сході України.
Гранатометник, водій відділення підвозу засобів інженерного озброєння взводу інженерних
загороджень інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення 93-ї механізованої бригади. Рядовий
Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з
оточення під м. Іловайськ Донецької області.

Цедік Антон Ігоревич
(1987 – 29 серпня 2014)

А.Цедік народився 1987 року у м. Полтаві.
Навчався в Полтавській загальноосвітній школі № 17, ліцеї № 1.
Проходив строкову службу у Збройних Силах
України.
Закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка.
Активний учасник Революції Гідності і Член Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Учасник антитерористичної операції. Стрілець
3-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України «Донбас». Молодший
сержант.
Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з
оточення поблизу м.Іловайськ. Донецької області.
Указом Президента України № 892/2014 від 27
листопада 2014 року «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі», нагороджений орденом «За
мужність» III ступеня (посмертно).

Часовий Денис Вікторович
(6 березня 1992 – 16 серпня 2014)

Д.Часовий народився 6 березня 1992 року у
с.Радивонівка Великобагачанського району Полтавської області.
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Закінчив державний професійно-технічний
навчальний заклад «Полтавське вище професійне училище ім. А.О.Чепіги» за спеціальністю
«робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків»
Служив у 80-ій окремій високомобільній десантній бригаді за контрактом. Рядовий. Учасник антитерористичної операції.
Загинув 16 серпня 2014 року в бою, поблизу с.
Красне Краснодонського району Луганської області.

Чепіга Микола Миколайович
(10 серпня 1977 – 17 червня 2014)

М.Чепіга народився 10 серпня 1977 року у м.
Полтаві.
Закінчив Полтавське професійно-технічне
училище №3., отримав спеціальність слюсаря.
Служив у Збройних Силах України.
Працював у локомотивному депо станції Полтава-Південна, проживав із сім’єю у с. Недержинщина Полтавського району.
18 березня 2014 року добровольцем пішов захищати Україну.
Служив у 24-му батальйоні територіальної
оборони «Айдар». Номер обслуги. Солдат.
Загинув 17 червня 2014 року у районі селища
Металіст на околицях Луганська – передова група батальйону «Айдар», що вирушила до місця
бою сил АТО з терористами, потрапила у засідку
та була обстріляна із важкого озброєння.

Чирцов Олександр Семенович
(24 травня 1977 – 15 квітня 2015)

О.Чирцов народився 24 травня 1977 року у м.
Кобеляки Полтавської області.
Проживав у м. Артемівськ Донецької області.
З початком військових дій на Сході України разом із сім’єю повернувся до м. Кобеляки.
На початку 2015 року пройшов підготовчі курси санінструктора, а з лютого розпочав військову
службу добровольцем у Збройних Силах України.
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Учасник антитерористичної операції. Санітарний інструктор, інструктор стрілецької справи,
командир відділення добровольчого батальйону
спецпризначення «Карпатська Січ». Прихильник Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Загинув 15 квітня 2015 року у селі Піски Ясинуватського району Донецької області від вогнево-осколкового поранення – снаряд потрапив на
подвір'я шпиталю у той час, коли боєць допомагав медикам.

Чуріков Валентин Миколайович
(17 травня 1991 р. – 6 квітня 2016 р., )

Народився в с. Вирішальне Лохвицького району.
Молодший сержант, командир відділення
122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї
високо-мобільної десантної бригади. Помер від
множинних осколкових поранень в м. Харків.
Похований у с. Вирішальне Лохвицького району.
Посмертно нагороджений орденом «За мужність»
ІІІ ст.

Шабля Михайло Ігорович
(1985 – 16 березня 2015)

М.Шабля народився 1985 року в Узбекистані, проте більша частина його життя пройшла на
Полтавщині.
Проживав у с. Ковалівка Полтавського району.
Закінчив Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості
імені А.С. Макаренка, військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
У Збройних Силах України з 14 липня 2003
року.
Учасник антитерористичної операції на Сході України. Заступник командира розвідувальної роти 30-ї окремої гвардійської моторизованої
бригади. Старший лейтенант.
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Загинув 16 березня 2015 року в районі
с.Семигір’я Донецької області – під час проведення розвідки на автомобілі УАЗ Михайло та ще три
бійці підірвалися на протитанковій міні.
За словами бойових побратимів, Михайло Шабля був офіцером з великої літери, з тих, хто завжди готовий прийти на допомогу. Був людиною
веселою і справедливою, ніколи не боявся нікому
казати правду в очі. Михайло отримав бойове хрещення у зоні АТО на Савур Могилі. Відрізнився
й під час наступу на дебальцівському напрямку:
він першим зайшов у населений пункт Логвиново
і закріпився на позиції. За два тижні до загибелі за мужність, проявлену в бою, командування
представило Михайла Шаблю до нагородження
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Шадських Сергій Олексійович
(14 лютого 1965 р., – 23 липня 2016 р.)

Народився в м. Гребінка.
Молодший сержант, командир протитанкового взводу роти танкової підтримки 11 окремого
мотопіхотного батальйону «Київська Русь» 59
окремої мотопіхотної бригади (позивний «Бульдог/Булька»). Брав участь у боях за Донецький
аеропорт. Нагороджений відзнаками міністра
оборони України «За зразкову службу», «Знак
Пошани МОУ», «За взірцевість у військовій
службі» ІІІ ст. Смертельно поранений під час масованого обстрілу українських позицій поблизу
с. Новозванівка Попаснянського району.

Шаповал Володимир Іванович

(10 липня 1977 р., – 6 березня 2016 р.)

Народився в с. Піщане Кременчуцького району.
Молодший сержант, командир механізованого
взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Загинув в наслідок підриву гранати під час патрулювання місцевості м. Щастя Луганської області.
Похований у м. Кременчуці.
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Шевченко Дмитро Іванович
(26 лютого 1990 – 4 липня 2014)

Д.Шевченко народився 26 лютого 1990 року у
м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області.
Проживав у Кременчуці. Закінчив професійний ліцей у Комсомольську, працював у ПАТ
«АвтоКрАЗ», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», торговельній фірмі.
Учасник антитерористичної операції на Сході
України.
Старший солдат, оператор-навідник бойової
машини 93-ї окремої механізованої бригади.
Загинув 4 липня 2014 року біля смт Новоселівка Донецької області під час нічної танкової атаки бойовиків на блокпост Збройних Сил України.
Дмитро продовжував стріляти навіть тоді, коли
снаряд вже улучив у його БМП, намагаючись
протриматися якомога довше.
Указом Президента України № 631/2014 від
2 серпня 2014 р. «за особисту мужність і героїзм,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Шевченко Ярослав Михайлович
(8 квітня 1975 р., – 11 червня 2016 р.)

Народився в с. Білики Кобеляцького району.
Боєць окремої групи Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» (позивний
«Ярик»). Загинув у наслідок обстрілу терористами шахти «Бутівка» в промзоны м. Авдіївки Донецької області

Шляхтич Олександр Валентинович
(16 серпня 1981 – 6 серпня 2014)

О.Шляхтич народився 16 серпня 1981 року в
м.Пирятин Полтавської області. Проходив військову службу у Збройних Силах України.
Проживав із сім’єю у Пирятині, працював приватним підприємцем по перевезенню пасажирів.
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25 березня 2014 року добровольцем пішов захищати Україну.
Рядовий. Механік-водій 27-го реактивного артилерійського полку.
Загинув 6 серпня 2014 року в Шахтарському
районі Донецької області, захищаючи від атак бойовиків Савур-Могилу.

Шульга Володимир Олександрович
(15 серпня 1991 р. – 12 лютого 2015 р.)

Народився в с. Веселий Поділ Семенівського
району.
Молодший сержант, військовослужбовець 30-ї
окремої механізованої бригади. Загинув у боях у
районі м. Дебальцеве. Похований у с. Веселий Поділ Семенівського району. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст.

Щербак Сергій Олександрович
(1961 – 16 березня 2015)

С.Щербак народився у 1961 році у м. Кременчук Полтавської області.
Закінчив Кременчуцьку загальноосвітню школу №16. Останнім часом працював у приватних
структурах.
Мобілізований до Збройних Сил України як доброволець. Учасник антитерористичної операції на
Сході України. Військовослужбовець 95-ї окремої
аеромобільної бригади. Номер обслуги гранатометного відділення. Солдат.
Загинув 16 березня 2015 року біля м. Авдіївка
Донецької області під час артилерійського обстрілу, стримуючи прорив бойовиків в сторону міста
Ясинувата.

Юденко Євгеній Анатолійович
(20 січня 1987 – 22 липня 2014)

Є.Юденко народився 20 січня 1987 року у м.
Комсомольськ Полтавської області. Проживав у
с. Артемівка Чутівського району.
Проходив строкову службу в Українській армії.
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2 квітня 2014 року був мобілізований до Збройних Сил України.
Учасник антитерористичної операції на Сході
України. Водій-механік БТР 93-ої окремої механізованої бригади. Солдат.
Загинув 22 липня 2014 року біля с. Піски Донецької області – у сутичці з супротивником екіпаж БТР натрапив на міну.
Указом Президента України № 873/2014 від 14
листопада 2014 р. за особисту мужність і героїзм,
виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом «За мужність»
III ступеня (посмертно).

Юрковець Ігор Володимирович

(13 червня 1993 р., – 29 серпня 2014 р., с. Новокатеринівка Старобешівського району Донецької області) –
Народився в с. Малі Сорочинці Миргородського району.
Молодший сержант, начальник радіостанції
121-й окремого лінійно-вузлового полк зв’язку.
Загинув під час виходу з оточення поблизу м. Іловайська. Упізнаний за тестами ДНК. Похований
у м. Дніпропетровську.

Яковець Роман Михайлович
(31 березня 1991 – 29 серпня 2014)

Р.Яковець народився 31 березня 1991 року
у селищі Опішня Зіньківського району Полтавської області.
Закінчив Веприцький аграрний ліцей, здобув
професію коваля та електрозварника. Працював
у ПАТ «Полтавська птахофабрика» с. Стасі Диканського району.
2 квітня 2014 року був мобілізований Зіньківським військкоматом. Учасник антитерористичної операції. Воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Солдат.
Загинув 29 серпня 2014 року під м. Іловайськ
Донецької області під час виходу з оточення.
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Ярешко Андрій Григорович

(19 липня 1977 р. – 5 березня 2016 р.)

Народився в м. Полтава.
Cтарший лейтенант, командир взводу 16-го
окремого мотопіхотного батальйону. Загинув від
осколкового поранення в голову, коли позиції
батальйону були обстріляні із заборонених видів
важкого озброєння в промзоні м. Авдіївки Ясинуватського району Донецької області. Похований
у м. Полтаві. Посмертно нагороджений орденом
Богдана Хмельницького ІІІ ст.

Ярмула Олександр Леонідович
(8 травня 1970 р. – 19 жовтня 2016 р.)

Народився в м. Кременчук.
Учасник АТО на Сході України. Водій автомобіля-бензовозу 30-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України. Помер 19 жовтня 2016
року у місті Переяслав-Хмельницький від раптового загострення цукрового діабету.

Яценко Юрій Вікторович

(19 травня 1981 р., – 12 липня 2016 р.)
Народився в м. Кременчук.
Солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув під час бою з диверсійно-розвідувальною
групою супротивника в м. Авдіївка Донецької області. Похований у м. Кременчуці.
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Географічний покажчик

А
Абазівка, Полтавського пов. 160
Авдіївка, Донецька обл. 310, 319, 323, 326, 332, 341, 343, 368, 369, 374
Авсбург, Німеччина 271
Австралія 94, 262
Австрія 19, 94, 102, 130, 289
Азов, РФ, (далі – РФ) 301
Алексєєвка, Саратовська губ., РФ 187
Алтайський край, РФ 107
Андріївська волость, Гадяцький пов. 179
Артемівка, Чутівський р-н. 369
Артемівськ, Донецька обл. 339
Артюхівка, Роменський пов., Сумська обл. 296

Б
Бабайківка, Кобеляцький пов. 196
БавндБрук, штат НьюДжерсі, США 124, 292
Базар, Волинська губ. 115
Байк, Полтавський пов. 160
Байрак, Полтавський пов. 248
Балта, Херсонська губ. 156
Балюки, хутір Великобагачанський пов. 250, 251
Балясне, Диканський р-н. 160
Баранівка, Миргородський пов. 201
Барвінкове, Харківська обл. 296, 331
Баришівка, Пирятинський пов. 46, 287
Баунд-Брук поблизу Нью-Йорка, США 15, 62, 132, 242, 243
Бахмач, Чернігівської губ. 116
Бердянка, Костянтиноградський пов. 272
Березняки, Хорольський пов. 232
Березов, Тобольської губ. 92
Березова Лука, Миргородський пов. 121, 125, 221, 268, 353
Березова Рудка, Пирятинський р-н. 267
Берестівка, Гадяцький пов. 220
Берлін, Німеччина 14,73, 77, 138, 271, 291, 394
Біла Церква, Київська губ. 18
Білики, Кобеляцький пов. 274, 368
Білоцерківка, Великобагачанський р-н. 35, 122, 194
Більгород, РФ 151
Більськ, Котелевський р-н. 46
Бірки, волость, Зіньківський пов. 198, 199, 200, 201, 201, 221, 222, 223,
228, 240
Благодатне, Амвросіївський р-н, Донецька обл. 355
Бобрик, Гадяцький пов. 215, 216
Богданівка, Прилуцький пов. 272
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Болгарія 59
Борисівка, Переяславський пов. 188
Брест, Білорусія 71
Бреусівка, Козельщанський р-н. 176
Бродщина, Кобеляцький пов. 196
Бугаївка, Кременчуцький пов. 252
Булановський ліс, Полтавський пов. 29, 160, 161, 165, 226, 259
Буняківка, Кобеляцький пов. 161, 176
Буримка, Золотоніський пов. 171, 172, 174
Буримка, Семенівський р-н. 359
Бурти, Полтавський пов. 165
Бухалове, Гадяцький пов. 351

В
Валки, Харківська губ. 38
Варшава 19, 124, 136, 138, 143, 158
Василівка, Полтавський пов. 157, 164, 165, 205, 230
Василівка, Хорольський пов. 230
Василівська волость, Полтавський пов. 165
Васильків, Київська губ. 142
Велика Багачка, район 251, 361
Велика Загрунівка, Зіньківський пов. 200
Велика Кохнівка, Кременчуцький пов. 209
Велика Круча, Пирятинський р-н. 360
Велика Павлівка, Зіньківський пов. 199, 223
Великий Перевіз, Шишацький р-н. 305
Великий Хутір, Переяславський пов. 177, 190, 194
Великі Будища, Диканський р-н. 194
Великі Кринки, Глобинський р-н. 194
Великі Сорочинці, Миргородський р-н. 222, 229, 250, 254, 255, 272, 278,
280
Великобританія 117
Венеславівка, Гадяцький пов. 181, 183
Веприк, Гадячський р-н. 107, 186, 215, 216, 217, 220, 305, 318, 370
Вербки, Хорольський пов. 138
Вереміївка, Золотоніський пов. 170, 210, 211, 212, 213
Верхні Іржавці, Лубенський пов. 78
Верхня Ланка, Карлівський р-н. 352
Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл. 368
Веселий Поділ, Семенівський р-н. 362
Виборг, РФ 93
Виги, Лохвицький р-н. 267
Вимарівка, Гадяцький р-н 342
Вирішальне, Лохвицький р-н. 366
Вишнюване, Розівський р-н, Запоріжська обл. 317
Вишняки, Хорольський р-н. 322
Відень, Австрія 36, 40, 41, 42, 51, 64, 76, 82, 95
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Вільно, Литва 140
Вінниця 143, 158, 289, 303
Вінніпег, Канада 56
Вовчик, Лубенський пов. 38, 335
Водяне, Донецька обл. 352
Волинь 14, 28, 257, 291
Волноваха, Донецька обл. 354
Володарське, Донецька обл. 324
Володимир-Волинський, Волинська губ. 28
Волочиськ Волинська губ. 115, 126, 137
Вороньки Чорнухинський р-н. 167
Ворошоловград (Луганськ) 257, 259

Г
Гавана, Куба 346
Гадяцький пов. 176, 179, 180, 182, 186, 198, 215, 217, 218, 219, 220, 221,
223, 224
Гадяч 29, 51, 52, 53, 92, 93, 128, 131, 133, 179, 180, 181, 182, 185,186,
201, 216, 220, 223, 236, 296, 325, 328, 342, 353
Гай, хутір, Вельбівська вол., Гадяцький пов. 133
Галещина, Козельщинський р-н. 161, 196
Галичина 11, 14, 16, 22, 26, 27, 30, 36, 40, 46, 48, 51, 55, 57, 58, 63, 66,
69, 81, 97, 117, 121, 131, 132, 241, 291, 294
Гамбург, Німеччина 14, 291
ГанноверішМюнден, Німеччина 138
Гапонівка, хутір Сенчанська вол. Лохвицький пов. 266
Гельмязів, Переяславський пов. 188, 189
Глобине 177, 253, 314, 316
Глухів, Чернігівська обл. 284, 333
Гоголеве, Миргородський р-н. 255
Гоптівка, Харківська обл. 339
Гора, Полтавський р-н. 348
Горби Глобинський р-н. 176
Горлівка, Донецька обл. 319, 324, 325, 327, 351
Горошине, Хорольський пов. 170, 171, 173, 254, 279
Гостомель, Київська обл. 319
Градизьк, Глобинський р-н. 11, 176, 209, 253, 361
Гранітне, Волноваський р-н, Донецька обл. 307
Грац, Австрія 130
Гребінка 367
Гречаний, хутір, Кишеньківська вол. Кобеляцький пов. 193
Гродно, Білорусія 124, 143
Грузія 66

Д
Далекий Схід 293
Дашківка, Кобеляцький пов. 196
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Дебальцево, Донецька обл. 309, 315, 318, 320, 333, 336, 345, 351, 353,
354, 357, 363, 369
Дейкалівка, Зіньківський р-н. 345
Демидівка, Решетилівський р-н. 281
Деревки, Котелевський р-н. 360
Детройт, США 130, 132, 269, 291
Диканька 226, 228, 247, 287
Дмитрівка, Кременчуцький р-н. 318
Дніпропетровськ 257, 259, 310, 323, 327, 345, 363, 370
Добре, Маньківський р-н., Черкаська обл. 315
Довгалівка, Миргородський пов. 237, 279
Довгополівка, Роменський р-н., Сумська обл.. 308
Донбас 190, 231, 270, 293
Донецьк 307, 315, 319, 341, 357, 359, 362
Дощенки, Лохвицький пов. 116
Драбів, Золотоніський пов. 113, 210
Драбове, Черкаська обл. 245, 246
Дрезден, Німеччина 14
Дрогобич, Львівська обл. 264, 268
Друдолюб, Миргородський р-н. 362
Дублянщина, Полтавський р-ну. 26

Є
Єлизаветівка, Мар’їнський р-н, Донецька обл. 340

Ж
Женева, Швейцарія 14, 40, 42, 92, 94, 95
Житомир 119, 142
Жовнин, Золотоніський пов. 171, 172, 174, 210, 211, 212, 213, 253
Жорнокліївка, Переяславський пов. 190
Жуки, Глобинський р-н. 345
Жуки, Полтавський р-н. 26
Журавка, Пирятинський пов. 133

З
Загрунівка, Зіньківський пов. 200
Зайцеве, Артемівський р-н, Донецька обл. 307, 345
Запоріжжя 315, 339
Запсілля, Кременчуцький р-н. 328
Звягель, Волинь 51
Здолбунів, Рівненська обл. 257
Землянки, Волчанськиц р-н, Харківська обл. 355
Зінці, Полтавський р-н. 104, 297
Зіньків (повіт) 43, 44, 180, 182, 185, 194, 198, 199, 205, 219, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 287, 289, 336, 344, 357
Златоустівка, Волноваський р-н., Донецька обл. 361
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Золотий Колодязь, Допропільський р-н., Донецька обл. 359
Золотоніський пов. 174, 189, 190, 212
Золотоноша 30, 31, 32, 61, 66, 67, 123, 170, 173, 177, 189, 194, 210, 212
Золочів, Галичина 144
Зубівка, Миргородський пов. 236, 240, 255
Зуївці, Миргородський пов. 222

І
Іванівка, Хорольський пов. 177
Івано-Франківськ 341
Івашки, Полтавський р-н. 310
Іловайськ, Донецька обл. 314, 316, 320, 323, 327, 329, 330, 331, 338, 342,
345, 347, 356, 360, 361, 364, 370
Іркліїв, Золотоніський пов. 123, 211, 213
Іркліївська вол. Золотоніського пов. 174, 210
Іркутськ, РФ 141
Ісківці (Юсківка) Лубенський пов. 151, 183
Італія 130

К
Казань, РФ 76
Каламузі (штат Мічиган), США 118
Каленники, Кобеляцький пов. 195
Калечина, Міжгірський р-н., Закарпацька обл.. 356
Каліфорнія, США 292
Каліш, Галичина 118, 120, 154, 157
Кам’янець-Подільський 25, 40, 42, 53, 117, 136, 147
Кам’яні Потоки, Кременчуцький р-н. 333
Камишне, Кустанайська обл., Казахстан 311
Канада 56, 57, 242, 283, 285, 286
Канів, Київська обл. 32
Карлівка 163, 326
Карпатська Україна 282
Катеринослав (Дніпро) 33, 76, 132,182, 197, 299
Кенігсберг 147
Кибинці, Миргородський пов. 226
Київ 5, 7, 9, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 40, 42, 51, 52, 54,
55, 58, 59, 60, 63. 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 81, 82, 90, 91, 92, 93,
96, 97, 98, 100, 101, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 123, 128, 129, 131,
133, 135, 136, 141, 142. 143, 146, 153, 155, 157, 183, 184, 192, 198, 232,
233, 239, 240, 242,252, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 273, 276, 281, 282,
284, 285, 287, 288, 293, 296, 299, 305, 306, 315
Кирило-Ганівка, Зіньківський пов. 199
Кишеньки, Кобеляцький пов. 74, 196
Книшівка, Гадяцький пов. 201,216
Кобеляки (повіт) 29, 122, 161, 190, 191, 193, 196, 197, 308, 316, 330, 358,
359, 365
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Коби, Новосанжарський пов. 352
Ковалі, Хорольський р-н. 168
Ковалівка, Полтавський пов. 202, 366
Коломацькі хутори, Полтавський пов. 164
Коломия, Чернівецька обл. 64
Комиші, Зіньківський пов. 222
Комишня, Миргородський пов. 90, 208
Комсомольськ (Горішні Плавні) 312, 316, 325, 333, 368, 369
Комсомольське, Старобещівський р-н., Донецька обл. 328
Конотоп, Чернівецька губ. 28
Копили, Полтавський р-н. 321
Коробівка, Переясдавський пов. 190
Коростень, Волиньскої обл. 115
Костянтинівка, Донецької обл. 361
Котельва 237, 325
Кочубеївка, Полтавський пов. 151
Краків, Польща 27, 126, 129, 242
Краматорськ, Донецька обл. 359
Красна Лука, Гадяцький пов. 55, 216, 236
Красне, Краснодонський р-н., Луганська обл. 365
Красний Кут, Золотоніський пов. 60
Краснодар, РФ 270
Краснознаменка, Гадяцький пов. 183
Красноярський край, РФ 184, 359
Красняни, Прилуцький пов. 75
Кременець, Волиньска губ. 136
Кременчук 312, 313, 314, 315, 317, 320, 321, 323, 324, 328, 329, 331, 334,
335, 337, 341, 343, 347, 350, 352, 353, 354, 355, 358, 360, 362, 367, 368,
369, 371
Кременчуцький повіт 175, 176
Крим 122, 178, 208, 257, 293
Кримське, Новоайдарський р-н, Луганська обл. 349, 357
Кринки хутір, Полтавський пов. 247
Кротовщина, хутір, Миргородський пов. 250
Крути, Чернігівська губ. 116
Крутий Берег, Полтавська обл. 26
Кубань, РФ 9, 12, 16, 282, 293, 299
Куземин, Зіньківський пов. 293
Куйбишеве, Шишацький р-н 348
Курськ 112
Куторжиха, Хорольський пов. 141

Л
Ладижене, Полтавський пов. 164
Лазірки, Оржицький р-н. 360
Ланцут, Польща 144
Лебедин (повіт) Харківська губ. 215, 216
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ЛейкДженева, штат Вісконсин, США 127
Лейпціг, Німеччина 14
Лиман Перший, Решетилівський р-н. 330
Липняки, Переяславський пов. 46
Липова Долина, Гадяцький пов. 180, 185, 220
Липувате, Золотоніський пов. 212
Лисича, Чутівський р-н. 301, 302
Литва 121, 124
Ліски, Кременчуцький пов. 176
Ліщинівка, Полтавський пов. 161
Лозова, Харківська губ. 121,128
Лохвиця 117, 168, 216, 221, 266, 267, 274, 284, 285, 331
Лохвицький повіт 167, 181, 186, 201, 267
Лубни (повіт) 8, 11, 26, 55, 58, 68, 96, 97, 29, 60, 61, 62, 78, 79, 99, 100,
101, 106, 146, 158, 174, 208, 211, 213, 229, 230, 232, 233, 238, 242, 246,
251, 255, 270, 273, 274, 279, 284, 310, 311, 333, 348, 349, 358
Луганське, Артемівський р-н., Донецька обл. 313, 326, 338
Лужок-Горішній, Стрілківський р-н., Дрогобицька обл. 258, 264
Лукім’ї, Лубенський повіт 78, 79, 171, 172, 174, 193, 194, 207
Лутугіне, Луганська обл. 338
Луцьк, Волинська обл. 144, 241
Люботин, Харківська обл. 39, 121, 151, 179
Лютенські Будища, Зіньківський р-н. 240
Лютенька, Гадяцький р-н. 142, 181, 182, 185, 200, 202, 217, 219, 220, 221,
222, 223, 224,
Ляшки, Кобеляцький пов. 196
Львів 7, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 35, 36, 40, 41, 42, 55, 58, 65, 69, 75, 81, 86,
91, 97, 143, 183,195, 241, 242, 264, 282, 285, 289, 294, 297, 298, 299, 338
Льгов, Курська обл. 184

М
Максимівка, Гадяцький пов. 185
Максимівка, Кременчуцький пов. 335
Мала Загрунівка, Зіньківський пов. 197, 200, 224
Мала Кохнівка, Кременчуцький р-н. 331
Мала Нехвороща, Костянтиноградський пов. 234
Мала Перещепина, Полтавський пов. 160, 161, 162, 163, 193, 226
Малі Сорочинці, Миргородський пов. 237, 370
Манжеліївська вол. Кременчуцький пов. 176
Манжелія, Глобинський р-н. 178
Мар’їнка, Донецька обл. 352
Маріуполь, Донецька обл. 325, 333, 334, 335, 344, 358
Матвіївка, Хорольська вол. 172
Мачухи, Полтавський р-н. 204
Машівка 351, 352
Маячка, Новосанжарський р-н. 196, 230
Медяники, хутір, Полтавський пов. 248
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Металіст, Луганська обл. 358, 365
Мехедівка, Лохвицький р-н. 339
Микільська вол. Полтавський пов. 165
Миколаїв 114
Миколаївка, Кременчуцький пов. 63, 175
Миргород 299, 305, 334, 338, 348, 350, 362
Миргород (повіт) 26, 28, 32, 88, 121, 122, 150, 158, 194, 198, 199, 207,
208, 219, 220, 221, 223, 226, 230, 236, 237, 240, 242, 250, 255, 266, 274,
278, 279, 284, 299
Миронівка, Горошинська вол. Хорольський пов. 171
Михнівка, Лубенський р-н. 310, 343
Мінесота, США 304
Мінськ, Білорусь 17
Міські Млини, Зіньківський пов. 43
Міщурин Ріг, Кобеляцький пов. 193
Млини, хутір, Лютенська вол., Гадяцький пов. 223
Мозолівська вол., Кременчуцького пов. 176
Мозоліївка, Кременчуцький пов. 252, 334
Мокіївська вол., Лубенський пов. 167
Мосіївка, Кременчуцький пов. 153
Москва, РФ 17, 35, 46, 56, 73, 86, 113, 119, 146, 178, 270, 271, 272, 275,
282, 286, 291, 299, 306
Мотрина, Кобеляцький пов. 195
Мукачеве, Закарпатська обл. 300
Муратове, Новоайдарський р-н., Луганська обл. 330
Мюнхен, Німеччина 14, 276, 285, 289

Н
Недержинщина, Полтавський р-н. 363
Немировичі (Великі Сорочинці) 279
Нетайлове, Ясинуватський р-н., Донецька обл. 313
Нижні Млини, Полтавський р-н. 248
Нижня Саксонія, Німеччина 303
Нікополь, Дніпропетровська обл. 325, 334
Німеччина 62, 72, 73, 269
Нова Галещина, Козельщинський р-н. 310
Нова Гребля, Сумська обл. 362
Новаки, Лубенський р-н. 338
Новий Ульм, Німеччина 282, 294, 295
Нові Санжари 306, 346
Новоазарівка, Старобещівський р-н, Донецька обл. 314, 322
Новоайдар, Луганська обл. 360
Новозванівка, Попаснянський р-н., Донецька обл. 367
Новокатеринівка, Старобешівський р-н., Донецька обл. 370
Новолуганське, Артемівськтй р-н., Луганська обл. 330
Новомосковський повіт, Катеринославська губ. 195
Новооржицьке, Оржицький р-н. 357
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Новосвітлівка, Луганська обл. 358
Новоселівка, Донецька обл. 368
Носи, Шишацький р-н. 337

О
Оберсдорф, Німеччина 147
Оболонь, Хорольський пов. 170, 173, 254, 328, 330
Одеса 102, 118, 135, 156
Озери, Кобеляцький р-н. 193, 195, 196
Олександрівськ (нині – Запоріжжя) 92, 121, 148
Омельник, Кременчуцький пов. 236
Опішня, Зіньківський р-н. 43, 194, 222, 370
Опришки, Глобинський р-н. 307
Оржиця (повіт) 144, 174, 211, 213, 239
Оріхівка, Лубенський р-н. 307, 366
Оріхівщина Лубенський пов. 58
Орчикова Чернещина, Прилуцький пов. 272
Осняги, Гадяцький р-н. 353
Остап’є, Великобагачанський р-н. 176, 250
Остапівка, Миргородський пов. 222
Охтирка, Сумська обл. 79, 287, 289, 293, 294
Очаков, Миколаївська обл. 118

П
Павлопіль, Волноваський р-н., Донецька обл. 349
Париж, Франція 14, 19, 20, 65, 77
Перебради, Чехословаччина 65
Переволочна, Кобеляцький пов. 193
Перемога, Старобільський р-н., Луганська обл. 316
Перерванці, хутір, Лубенський пов. 244
Переяслав 32, 188, 284
Переяславський повіт 29, 46, 189, 191, 194, 225, 226
Переяслав-Хмельницький 338, 371
Петербург (Петроград, Санкт-Петербург), РФ 35, 63, 70, 73, 86, 96, 97,
103, 108, 113, 128, 133, 135, 142, 150
Петрашівка, Глобинський р-н. 342
Петрівка (Петрівка-Роменська) Гадяцький пов. 179, 180, 183, 185, 220
Петрівці, Миргородський р-н. 348
Петроград 70, 73, 128, 142
Пирятин 225, 322, 333, 337, 349, 368
Піски, Ясинуватський р-н., Донецька обл. 310, 332, 335, 337, 339, 352,
357, 366, 370
Піщане, Кременчуцький р-н. 307, 329, 357
Піщанська вол. Полтавського пов. 173
Піщевик, Донецька обл. 336
Плішивець, Гадяцький пов. 216, 217, 218
Погарщина, Лохвицький р-н. 318
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Погреби, Глобинський пов. 171
Подєбради, Чехословаччина 14
Поділля 117, 129, 132, 226, 293
Покровське, Донецька обл. 315
Полтава 29, 30, 31, 34, 38, 44, 47, 48, 51,58, 61, 62, 66, 67. 74, 75, 84, 86,
87, 88, 89, 92, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 121, 122,
123, 125, 128, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 146, 148, 150, 151, 153, 161,
162, 163, 164, 165, 173, 179, 189, 197, 225, 228, 233, 237, 239, 240, 241,
243, 249, 266, 272, 273, 274, 275, 276, 282, 284, 288, 296, 297, 298, 301,
305, 310, 313, 314, 315, 319, 320, 321, 322, 328, 329, 340, 341, 342, 345,
350, 358, 363, 364, 365, 366, 371
Полтавщина 5, 6, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 35, 46, 76, 83, 85,
158, 170, 175
Полугір’є, Полтавський р-н. 248
Польща 14, 18, 19, 62, 77, 79, 94, 115, 118, 121, 124, 126, 127, 129, 138,
140, 143, 144, 145, 147, 149, 151. 157, 168, 186, 192, 194, 241, 255, 281,
300, 303
Попівка, Лубенський пов. 86
Попівка, Миргородський р-н. 90, 207
Почалці, Миргородський пов. 208
Прага, Чехія 14, 59, 300
Пригарщина, хутір, Полтавський пов. 248
Приліпки, Козельщинський р-н. 344
Прилуки, Чернігівська обл. 272
Прилуцький (повіт) 35,58, 60, 75, 106, 116, 225, 246, 273, 349
Пристанційне, Новосанжарський р-н. 309
Прихідьки, Пирятинський р-н. 312, 332
Проскурові (з 1954 р. – місто Хмельницький) 137
Прохорівська вол. Переяславського пов. 173, 191
Псков, РФ 128
Пузикове, Глобинський р-н. 356
Пузирі, хутір, Худоліївська обл., Хорольський пов. 228
Пустовойтове, Глобинський р-н. 315

Р
Радивонівка, Великобагачанський р-н. 364
Рашівка, Гадяцький пов. 220, 221, 223, 228
Решетилівка 83, 122, 160, 162, 195, 326
Рига, Латвія 77. 136, 148, 155
Рівне 136, 140, 141, 282
Рідкодуб, Артемівський р-н, Донецька обл. 357
Розбишівка, Гадяцький пов. 220, 222
Роздільна, Подільська губ. 156
Розсошенці, Полтавський р-н. 248
Розумівка, Карлівський р-н. 322
Рокитне, Кременчуцький пов. 209, 357
Рокитянська вол. Хорольський пов. 170

Романівка, Зіньківський пов. 199, 224
Ромни 106, 125, 128, 218, 272, 273, 274
Ромодан, Миргородський пов. 62, 207, 284, 307
Ростов, РФ 85
Рублівка, Полтавський пов. 205
Рудалівка, Глобинський р-н. 328
Руденківка, Новосанжарський р-н. 161, 163
Румунія 155
Руновщанська волость, Полтавський пов. 165
Русанівка, Гадяцький пов. 220

С
Савинці, Миргородський пов. 200
Саївка, Гребінківський р-н. 341
Салават, Башкортостан 307
Самара, РФ 113
Самарщина, Кобеляцький р-н. 316
Сандормох, Карелія, РФ 289
Саратов, РФ 46, 131
Сари, Гадяцький пов. 220
СаутБаундБруку, штат НьюДжерсі, США 130
Саханка, Новоазовський р-н., Донецька обл. 334
Свеаборг, Фінляндія 135
Свинарне (Соснівка), Гадяцький пов. 223
Свинківка Полтавська обл. 26, 165, 205
Свиридівка Лохвицького пов. 167
Світловодськ, Кіровоградська обл. 327, 348
Святилівка, Глобинський р-н. 177
Святилівська вол. Кременчуцького пов. 176
Семенівка 177, 194, 253
Семенівка (нині – Машівка) Костянтиноградського повіту 86
Семигір’я, Донецька обл. 367
Семиозерка, Кустанайська обл., Казахстан 322
Семиреньки, Миргородський пов. 199, 200
Сенча, Лохвицький пов. 207
Сергіївка, Гадяцький р-н. 327
Середняки, Гадяцький пов. 183
Сибір, РФ 84, 92
Сисенків, хутір, Яблунівська вол., Лубенський пов. 244, 245
Скажеників, хутір, Лютенська вол., Гадяцький пов. 219
Сквир, Київська губ. 32
Скороходово, Полтавский пов. 164
Сліпорід-Іванівка, Гребінківський р-н. 337
Слов’янськ, Донецька обл. 311, 319
Сміла, Київська губ. 177, 194, 341
Сокілка, Кобеляцький пов. 196
Солониця, Лубенський пов. 270
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Солошине, Кобеляцький пов. 196
Станиця Луганська, Луганська обл. 308
Станіслав (Івано-Франківськ) 36, 57, 117,241, 258
Старицьківка, Машівський р-н. 341
Старі Іржавці, Лубенський пов. 213
Старі Санжари, Полтавський р-н. 83, 84, 108, 257, 259, 260
Старобільськ, Луганська обл. 344
Старогнатівка, Донецька обл. 340
Стасі, Диканський р-н. 370
Степанівка, Донецька обл. 349
Степанівка, Хорольський пов. 170
Степне, Полтавський р-н. 164
Стешевщина, хутір, Гадяцький пов. 181
Сторожове, Чутівський р-н. 239
Ступки, хутір, Полтавський пов. 165, 205
Сувалки, Білорусіі 124
Супрунівка, Полтавський пов. 68
Сухорабівка, Решетилівський р-н. 176
Східна Прусія, Німеччина 147
США 117, 269, 271, 283, 303

Т
Талалаївка, Лубенський пов. 187
Тарандинці, Лубенський пов. 350
Тарнів, Польща 19, 186, 299
Терешки, Полтавський пов. 11, 39, 69
Тернопіль 137
Тимофіївка, Гадяцький пов. 351
Тифліс, Грузія 138, 141, 142
Тобольська губ. РФ 207
Томськ, РФ 112, 355
Тоненьке, Ясинуватський р-н., Донецька обл. 310
Торонто, Канада 56, 140, 152, 269
Тростянець, Полтавський пов. 161, 248
Трьохізбенка, Луганська обл. 312, 348
Тульчин Подільська губ. 116
Тургайський край, Казахстан 43
Турівка, Прилуцький пов. 5
Турка, Галичина 291

У
Угорщина 19
Ужгород 65
Ульм, Німеччина 147
Умань, Вінницька обл. 153
Устивиця, Великобагачанський р-н. 228, 229
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Ф
Фастов, Київська обл. 136
Федорівка, Кременчуцький пов. 226
Федунка, Шишацький р-н. 228
Франкфурт (Німеччина) 285
Франція 127, 147, 282, 302
Фролівка, Василівська вол. Полтавський пов. 164

Х
Халимонове, Бахмацький р-н., Чернігівська обл. 351
Халтурине, Карлівський р-н. 309
Харків 5, 6, 5, 11, 38, 43, 60, 63, 79, 80, 84,85, 87, 90, 91, 102, 103, 108,
121, 122, 146, 151, 165, 184, 185, 190, 220, 230, 231, 233, 240, 249, 257,
261, 284, 285, 291, 293, 294, 296, 302, 303, 305, 319, 339
Харсіки, Чорнухинський р-н. 308
Херсон 118
Херсонщина 158
Хітці, Гадяцький пов. 236
Холодний Яр 173, 174, 177, 183, 186, 191, 194, 210, 211, 214, 281, 282,
283
Хомутець, Миргородський пов. 207, 208
Хорішки, Козельщинський р-н. 178
Хорол 79, 119, 141, 170, 242, 273
Хорольський пов. 176, 193, 194, 211, 226
Хоцьки, хутір, Переяславський пов. 189, 190, 191
Худоліївська вол. Хорольський пов. 78, 170

Ц
Царичанка, Кобеляцький пов. 193, 195
Ціпки, Великобудищанська вол. Гадяцький пов. 93, 148, 183
Цюріх, Швейцарія 63
Чапаєве, Чутівський р-н. 361
Ченстохов, Польща 143
Чепілка, Переяславський пов. 190
Червона Зоря, Шатинський р-н., Донецька обл. 311
Червонозаводське, Лохвицький р-н. 344
Черевані, Глобинський р-н. 314
Черевки, Миргородський р-н. 317, 332
Черкаси 312
Чернечий Яр, Диканьський пов. 25
Чернігів 157
Чернігівщина 22, 45, 46, 75. 122, 139. 157, 305
Черняхівка, Пирятинський пов. 191
Чехія 94
Чехословаччина 14, 59, 64, 151
Чигирин (повіт), Київська обл. 211, 212
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Чикаго, США 127, 143, 292
Чирківці, Лубенський пов. 78
Чорбівка, Кобеляцький пов. 196
Чорнухи Лохвицький пов. 137, 166, 168
Чорнухіне, Попасницький р-н., Луганська обл. 346, 353
Чубарівський ліс, Золотоніський пов. 177
Чугуїв, Харківська губ. 116, 128, 356
Чутівка, Оржицький р-н. 255

Ш
Шарківщина, Миргородський р-н. 326
Шатунівка, Василівська вол. Полтавський пов. 165
Шахтарськ, Донецька обл. 362, 369
Шварцвальд, Німеччина 395
Швейцарія 15, 63, 92, 19, 55, 94
Шевченки, Кобеляцький р-н. 345
Широкине, Новоазовський р-н., Донецька обл. 317, 321, 352
Шишаки 150, 151, 152, 263, 305, 306
Шкурупіївці, Решетилівський р-н. 323
Шмиглі, Полтавський пов. 248
Шостаки, Горошинської вол. Хорольський пов. 172
Шрамки Пирятинський пов. 168

Щ
Щастя, Луганська обл. 318, 322, 335, 355, 358, 367
Щедієво, Новосанжарський р-н. 363
Щербані, Полтавський р-н. 248

Ю
Югославія 282

Я
Яновщина, Полтавський пов. 165
Ярошівка, Лохвицький пов. 167
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