
Харитина Пекарчук

ВОЯЦЬКИМ ШЛЯХОМ



Тіна  (Харитина)  Пекарчук  (у  воєнний  час  
виступала  під  йменням Степана,  а  пізніше  Тіни 
Книшенко)  —  була  достойна,  але  завжди 
скромна, тиха, мовчазна. Може власне й тому її  
слово  мало  так  важну  питому  вагу:  їй  
прислухалися, з її думкою числилися. А як кому  
інколи  чарка  вдарила  в  голову  і  починали 
виринати  їхні  ідеологічні  розходження  як  з  

реальністю, так і з друзями, тоді надиво підчинялися єдино їй.  
Траплялося  і  таке,  що  сестра  милосердя  хворого,  Тіна  по-
материнськи розводила їх, покірних перед нею як ягнята, домів.

І якже нам, молодим студентам, які хоч вже тямили добу зриву  
та відродження, але все ще не нюхали пороху, якже нам було  
брататися  з  нею?  Зате  ми  вислухували  все,  що  з  пієтизмом  
розказували  товариші:  якто  вона  була  відома  з  того,  що  в  
перших  рядах  ішла  у  наступі,  а  в  останніх,  себто  завжди 
найбільш  небезпечних  —  у  відвороті.  Як  ризикуючи  собою,  
часто  сама  важко  хвора,  рятувала  ранених,  інколи  навіть  на 
власних  плечах  виносила  їх.  Піддержувала  в  найтяжчих 
хвилинах,  що  безнадійністю  інколи  доводили  декого  до  
заломлення...  Так  що  зрозуміло,  чому  ми,  —  наймолодші,  
обмежувалися  по  відношенні  до  неї  тільки  до  ввічливого  
поздоровлення.

В  той  час  вона  поважно  хворіла  й  нечасто  з  ’являлася,  
перебуваючи в більшості по санаторіях.

Окрім споминів, з воєнних дій у неї залишились і пошкодження.  
Важке  поранення  тоді  ускладнило  їй  усе  життя,  а  з  роками 
проблеми зростали. Коли глянете на Тіну,  навіть коли вона з  
паличкою,  то  вона  по-давньому  завжди  опанована  та  
виструнчена, здається, що хоч і зараз могла б убрати уніформу.  
Тільки  лікарям  добре  відомо,  як  далеко  посунулося  
ускладнення,  та  скільки  —  хоч  не  оказуючи  того  —  вона  
терпить. Тому затяжне писання для неї неможливе, тимбільше,  
що недописують і очі.

Роки  не  змінили  її  простого  й  скромного  розцінювання  самої  
себе, та не захитали пропорції відношення до справ. Визвольне  
змагання для неї суттєва, велика справа, але вона сама для себе  
— тільки сірий рядовик. Сердилася завжди, коли хтось називав  
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її героєм, тому тільки, що вона жінка. Каже, що роками спідниці  
не носила, й не бажає, щоб із-за неї їй признавали який-небудь  
привілей.  Так,  що  довелося  прямо  вговорювати  її,  щоб 
записуючи свої  спомини,  поділилася тим,  що було й осталось  
для неї найдорожчим і суттєвим.

Вона родилася і виростала на соняшному Криму та його міццю  
по сьогодні наснажена. Зимові спомини починаються в неї аж від  
коли стала військовиком, та на материку України воювала.

Тіна  —  вроджений  воїн.  Для  неї  суттєвим  процесом  дія,  
змагання, активність, незломність.

Оксана Дучимінська. Де палає невгасне полум’я (Зустріч 
із  Харитиною  Пекарчук).  /  Наше  життя  (Our  Life).  — 
Філадельфія. — P. XXVI. Лютий Ч. 2. — 1969. — С. 9-10.
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 Харитина  Пекарчук народилася 
14  жовтня  1894  року,  на 
козацьке  свято  Покрови,  в 
Сімферополі.

Походила  зі  зрусифікованої 
польської  родини  (дівоче 
прізвище  —  Ізбицька),  проте  її 
дід  по  матері,  Скальський,  був 
польським повстанцем; напевно, 
від нього вона успадкувала своє 
завзяття. Пізніше у спогадах вона 

писала: "Я з крові й кості полька. Мій дід був польським 
повстанцем, а я його внучка-гайдамачка".

Батьки,  Антон  і  Марія,  мали  велику  земельну  посілість, 
були  вельми  заможними.  Батько  помер  рано.  Окрім 
величезних  садів  довкола  Сімферополя,  родина  мала 
багато  землі  в  Україні;  для  обробки  земельних  угідь  у 
Криму наймалися "на строк" від Зелених Свят до Покрови, 
чи аж до св. Михайла, хлопці й дівчата аж з Полтавщини, 
що,  маючи  вдома  мало  землі,  примушені  були  цілими 
ватагами, одразу після Великодня, іти пішки шукати праці 
по  великих  поміщицьких  маєтках  Катеринославщини  й 
Таврії, добиралися й до Криму, аж до самого узбережжя 
Чорного моря. Аж туди вони приносили свою, хоч і убогу, 
а справжню українську одежу, свою чудову мову, а в час 
роботи  й  відпочинку,  при  світлі  місяця,  по  татарських 
аулах  і  передмістях,  лунали  їхні  незрівняні  пісні. 
Маленька Тіна  бувала серед них,  спостерігала їх,  і  вже 
підлітком,  відчула  що  вона  частина  цього  народу, 
полюбила мову й пісні його — створила в собі ґрунт, на 
якому  незабаром  виросла  її  національна  свідомість  і 
глибокий патріотизм. 

Ще  дитиною  Тіна  страшенно  любила,  коли  дівчата  й 
хлопці співали українські пісні – у той час вона забувала 
геть про все, навіть про їжу та солодощі. Пізніше дівчина 
захопилась українським театром, не пропускаючи жодної 
вистави  —  попри  те,  що  відвідування  їх  суворо 
заборонялося вчителями гімназії,  де вона навчалася,  та 
батьками.  Зрештою  навчанню  настав  край:  коли  Тіні 
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випадково  потрапив  до  рук  "Кобзар"  Шевченка,  вона 
вивчала його  вірші  й  наважилася читати їх  подругам у 
школі.

У 1915 році в Сімферополі дівчина випадково зустрілася 
зі  свідомим українцем із  Полтавщини.  В  своїх  спогадах 
вона  називає  його  паном  П.  Б.  Він  дав  їй  багато 
українських  книжок.  Одразу  після  Лютневої  революції 
1917  року  пан  П.  Б.  із  дружиною,  Харитиною  і  ще 
кількома особами заснували сімферопольську "Просвіту". 
Праця на українській ниві була нелегкою, бо інтелігенція 
українська,  особливо  старшого  віку,  "боялася  виявити 
себе,  щоб,  не  дай  Боже,  москалі  не  повикидали  їх  із 
праці".  Попри  перешкоди,  "Просвіта"  організувала 
український  хор  та  аматорський  гурток,  влаштовувала 
літературні  вечори.  Разом  із  кримськими  татарами 
видавали  газету  (кримськотатарський  комітет  очолював 
доктор  права  Абдул  Сайдамет).  "Треба  підкреслити,  – 
зазначала Харитина Пекарчук, – що співпраця з татарами 
була якнайкраща".

У 1917 році її захопила революційна стихія. На той час у 
Сімферополі стояли три запасні полки, з якими активно 
взаємодіяла міська українська громада; зокрема за їхню 
українізацію  взялася  сімферопольська  "Просвіта".  Це  й 
пов’язало молоду Харитину з військовим життям.

Вже  17  травня  1917  року,  декілька  тисяч  солдатів  з 
українськими прапорами маршували по головних вулицях 
Симферополя, а за ними слідом їхало декілька гарб-возів 
з хлопцями та дівчатами. А коли український маршовий 
батальйон  вирушав  на  материк  у  1917  році,  Тіна 
приєдналася до нього як рядова, разом з товаришами по 
зброї пройшовши всі етапи визвольних змагань.

1918 року Тіну  викликали телеграмою додому,  бо  була 
важко  хвора  її  мама.  В  Симферополі  в  той  час  стався 
большевицький переворот і Тіна мусіла втікати звідти. В 
Кременчуці  вона  потрапила  до  рук  більшовиків,  які 
намагалися витягти з неї будь-яку інформацію. Щоночі її 
викликали  на  допит  і  вимагали  видати  українців,  яких 
знала в Сімферополі. Ставили під стінку в підвалі і гатили 
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з  пістолетів,  імітуючи розстріл.  В  одну  з  ночей,  коли  її 
знову  мали  ставити  під  стінку,  в  місто  увійшли  союзні 
німецькі  війська,  котрі  звільнили  всіх  політичних 
арештантів.

У  добу  Української  Держави  Харитина  працювала  в 
Єлисаветграді  друкаркою  в  повітовій  комендатурі  та 
Союзі кооперативів. Присягу на вірність гетьману скласти 
не  захотіла.  Пізніше  вона  приєдналася  до 
новосформованого полку, де отримала посаду старшини 
для доручень.  Під час повстання в листопаді  1918 року 
пішла  до  полку  імені  Івана  Богуна,  який  сформували 
галичани та наддніпрянці. В ті бурхливі часи довелось їй 
із  рушницею  в  руках  брати  участь  у  боях  проти 
більшовиків.  В  українській  армії  вона  перебувала 
спочатку  під  псевдом  "Степан  Книшенко",  а  потім  під 
ім'ям Тіни Книшенко.

Під  час  заколоту,  який  здійснили  в  Єлисаветграді 
робітники заводу Евольті та місцеві євреї-комуністи, Тіну 
разом  із  командиром  полку  й  іншими  старшинами 
заарештували  більшовики,  роззброївш  полк.  "Довго, 
одначе, (я) не сиділа, – писала вона, – бо коли про арешт 
довідалися  козаки,  то  розпочали  заходи,  щоб  мене 
звільнити...".  Це  їм  вдалося.  Недовго  думаючи,  Тіна 
кинулася визволяти товаришів – разом із бунчужним і ще 
кількома козаками вона роззброїла варту кавалерійської 
школи, в якій сиділи старшини, і звільнила їх.

Були  часи,  коли  вона  виконувала  працю медсестри,  бо 
цього вимагали обставини.

Під  час  відступу українських військ з  Єлисаветграда на 
Помішну – Голту – Бірзулу Тіна Книшенко брала участь у 
багатьох  боях.  На  станції  Бірзула  вона  звернулася  до 
штабу  Південно-Західного  фронту  з  вимогою  негайно 
сформувати санітарний потяг  для поранених та  хворих. 
Отаман Янів запропонував їй взяти цю справу на себе – 
попри  те,  що  в  неї  не  було  достатньої  медичної 
кваліфікації,  адже  закінчила  вона  лише  курси  сестер-
жалібниць. І Тіна мусила погодитися. Слід зазначити, що 
в її розпорядженні (як начальника санітарного потяга) не 
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було  жодного  лікаря.  В  умовах  постійних  роз’їздів  та 
браку ліків і перев’язочного матеріалу було дуже важко 
працювати.

"Доводилось воювати за кожний вагон, – згадувала вона. 
– Відповідні й гарні вагони мали лише штаби, а вони не 
хотіли їх  віддавати.  Та  все ж таки я зібрала відповідну 
кількість  вагонів,  які  зараз  же  наповнились  хворими  і 
раненими.  Я  змушена  була  з  Бірзули  ночами їздити  на 
фронт,  забирати  хворих  і  ранених,  а  повернувшись  до 
Бірзули, знову братись за перев’язки і  обхід хворих. Не 
маючи ліків, я робила порошки із соди і, даючи їх хворим, 
казала, що вони поможуть, а коли верталася, то мої хворі 
казали, що їм дійсно стало легше. Виглядає це як байка, 
але це щира правда. Так я попрацювала кілька місяців..."

Невдовзі  Тіна  Книшенко  очолила  санітарний  потяг 
Запорозької Січі отамана Юхима Божка. Рішення про це 
ухвалила Козацька рада Запорозької Січі.

На станції Роздільна довелося козачці приймати під свою 
опіку поранених та хворих на тиф і з інших частин. Врешті 
й  сама  занедужала  на  тиф.  Але,  попри  високу 
температуру, мусила продовжувати працю.

Козаки завзято боронили станцію Роздільну, а українське 
командування  в  цей  час  провадило  переговори  з 
румунами  про  переїзд  армії  через  територію  їхньої 
держави. Нарешті домовилися. Почали витягати потяги із 
запасних  торів,  а  про  санітарний,  що  складався  з  25 
вагонів, забули. Вже будучи в гарячці, Тіна кинулась до 
штабу,  де  їй  пообіцяли,  що потяг  витягнуть  на  головну 
лінію і дадуть паротяг. Та даремно чекали поранені. І Тіна 
вдруге  пішла до штабу,  де  заявила,  що не  в  стані  вже 
більше ходити і благати, бо в неї температура доходить 40 
градусів.  Пригрозила,  що  коли  керівництво  покине 
поранених і хворих, то вічна ганьба впаде на їхні голови. 
Це подіяло...

Щойно  тільки  санітарний  потяг  рушив,  Тіна  одразу 
знепритомніла. Прийшла до пам’яті, коли санітар увійшов 
до  переділу  і  сказав:  "Христос  воскрес!"  Тоді  вона 
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довідалася,  що  санітарний  потяг  був  під  самим 
Кишиневом.

Одужавши,  Тіна  Книшенко  наздогнала  Запорозьку  Січ  і 
невдовзі  опинилась  із  нею  в  Заліщиках.  Почався 
загальний наступ на більшовиків. Зі своєю частиною Тіна 
пройшла марш від Збруча до Жмеринки зі зброєю в руках, 
у першій лінії. В одному з боїв її було легко поранено в 
ліву ногу.

У "Вільному Слові" в статті "Харитина Пекарчук..." один із 
її  побратимів  із  Запорозької  Січі  писав:  "Я  подивляв 
відвагу  пані  Тіни.  Вона  була  тоді  й  сестрою,  і  вояком. 
Коли  йшли  в  атаку  на  ворога,  то  Тіна  завжди  йшла 
попереду з рушницею в руках, а коли відступали, то Тіна 
в останній лаві  відстрілювалася і  одночасно забирала з 
поля бою на вози поранених вояків та опікувалася ними 
як сестра-жалібниця,  за що всі  вояки її  дуже любили... 
Для мене особисто і  для всіх тих побратимів,  що знали 
тоді пані Харитину і бачили її на фронті та разом із нею 
рука в руку йшли у бій на ворога, пані Харитина була, є і 
буде найбільшою героїнею, для котрої не маю слів, якими 
б її обдарувати і вславити..."

19  жовтня  1919  року  в  бою  проти  денікінців  під 
Тиманівкою козачку Тіну було поранено в живіт. За три 
тижні із незагоєною раною вона повернулася до полку.

Коли Запорозьку Січ проти волі козацтва розформували, 
Тіну  приділили  до  Гуцульського  полку  морської  піхоти, 
командиром якого був Ілля Сич. Невдовзі вона перейшла 
до  1-ї  сотні  кінного  Мазепинського  полку  Армії  УНР.  6 
грудня  1919  року  в  складі  Мазепинського  полку  Тіна 
Книшенко (Пекарчук) виступила в Зимовий похід. За цей 
похід вона була нагороджена жетоном ордена Залізного 
хреста,  а  за  визвольні  змагання  —  Хрестом  Симона 
Петлюри.

Вже після Зимового походу, який завершився з’єднанням 
із  частинами  3-ї  Залізної  дивізії,  Тіну  тяжко  контузило. 
Сталося це у травні  1920 р.  під  с.  Вербка Ямпільського 
повіту.  "Мене  було  послано  з  донесенням  до  штабу,  — 
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згадувала вона,  –  большевицька артилерія почала бити 
по мені, вибух стрільна мене перекинув разом із конем, 
на  обох  ногах  були  порвані  сухожилля,  на  лівій  нозі 
тріснула чашечка. Цим закінчилася моя служба Україні як 
вояка. Мушу ще додати, що козаки мене любили і від них 
ніколи не мала я жодної прикрості..."

Після цього поранення ліва сторона її тіла ніби омертвіла.

"Козак Тіна", медсестра у званні хорунжого, здобула собі 
пошану серед вояцтва завдяки своїй безстрашній поставі 
й обов’язковості.

Ганна Совачева записала зі слів Харитини Пекарчук один 
з епізодів її військових пригод:

"Був  даний  наказ  відогнати  большевиків  із  села  над 
Збручем.  Прийшли  до  Збруча  й  полягали  на  травичці. 
Радять, чи послухати наказу, чи ні? А вона каже: "Мені 
так обридли їх суперечки, що я зірвалась на рівні ноги, 
крикнула — Слава Україні! За мною, хлопці! — і кинулася 
в  річку.  І  диво!  Козаки  рушили  за  мною  й  ворога 
відогнали".

В  листопаді  1920  року  була  інтернована,  перебувала  в 
таборах: Пикуличі, Ланьцут, Стшалково (на Познанщині). 
Займалася вишивкою. 

В кінці 1921 року втекла в Карпати до чоловіка, старшини 
Армії  УНР Івана  Пекарчука,  з  яким побралася  ще 1919 
року. Той втік з табору раніше. Мусила тяжко заробляти 
на життя, бо чоловік був хворий. Пиляла дерева на горі 
"Радіова"  1160  метрів  заввишки.  Зимою  треба  було 
пробивати  дорогу  в  снігу,  підносити  харчі,  і  поки 
добиралися на місце, втомлені й голодні, переховувалися 
від  поліції,  бо  жили  нелегально.  Праця  тривала  до  15 
червня 1922 року, — тоді Харитина перейшла нелегально 
чеський  кордон.  Влаштувалася  посудомийкою  в 
українській їдальні,  пізніше — офіціанткою, заробляючи 
на переїзд чоловіка та на одяг йому і собі.
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15  січня  1924  р.  Харитина  вступила  на  "матуральні 
курси". Іспит за 6 класів реальної школи склала в Празі у 
травні  1924  року.  Тоді  ж  її  зарахували  до  Української 
господарської академії в Подєбрадах вільною слухачкою 
(тобто  без  стипендії).  Закінчивши  3  березня  1925  р. 
матуральні курси, вона вже 5 березня просить Сенат УГА 
зарахувати  її  дійсною студенткою.  На  жаль,  позитивної 
відповіді вона не дочекалася. А тут ще й лікарі виявили у 
неї туберкульоз легень і заборонили жити в Подєбрадах, 
клімат  яких  був  несприятливий  для  хворих  на  сухоти. 
Тому вона змушена була залишити навчання.

Проживала  Харитина  Пекарчук  у  Подєбрадах  разом  із 
чоловіком, який був її  товаришем по зброї.  В 1929 році 
переїхала з ним до Польщі, де той дістав працю інженера 
при регуляції Висли.

В 1939 році  — друга світова війна,  нові  поневіряння.  В 
грудні 1941 року переїхала з чоловіком до Вінниці.  Там 
організувала жіночу організацію "ЖСУ" ("Жіноча служба 
Україні"), була обрана її головою.

В 1943 році разом з чоловіком її заарештувало гестапо за 
зв'язки з партизанами. Через брак доказів за пару місяців 
обидва  були  звільнені.  Після  цього  —  втеча  на  захід, 
блукання з табору в табір. В 1945 р. опинилися в таборі 
Рейнгард у  Новому Ульмі.  Участь  в  громадському житті 
табору, членство в жіночій організації. Через туберкульоз 
виникла потреба в санаторному лікуванні протягом трьох 
років,  після  чого  —  нужда,  злидні,  жодної  можливості 
виїхати,  хвора сама,  хворий чоловік.  У 1958 році  Івана 
Пекарчука не стало.

Від  часу  заснування  Об’єднання  Українських  Жінок  у 
Німеччині поставилася прихильно до організації і стала її 
членом.  Оселившись у  будинку для літніх  людей,  стала 
головою  представництва  ОУЖ.  Хворіючи  останніми 
роками, майше втративши зір, вона не припиняла зв’язку 
з Головною Управою.

"Хвора, самітня, без опіки, переходжу до старечого дому 
—  в  Дорнштадт,  де  увесь  час  борикаюся  з  різними 
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хворобами:  до  туберкульози  приєдналася  хворість 
печінки,  артретизм  (буває,  що  не  можу  й  рухатись), 
сліпота:  перенесла  операцію обох  очей  по  черзі,  і  так, 
самітно  майже  безпомічна,  доживаю  свій  вік,  ждучи 
хвилини відходу туди, де вже не буде ні горя ні мук"...

В  особовій  справі  Харитини Пекарчук,  що збереглася в 
архіві Української господарської академії в Подєбрадах і 
зараз  перебуває  в  Центральному  державному  архіві 
вищих органів влади і управлення, є "Власноручний опис 
життя  українки  Харитини  Пекарчук".  У  ньому  вона 
замовчує  своє  польське  походження  і  весь  час 
наголошує, що є православною українкою.

В  еміграції  Харитина  Пекарчук  вела  щоденник.  На 
превеликий жаль, він зник разом з усіма фотографіями.

На  схилі  літ  Харитина  Пекарчук  на  прохання  редакції 
торонтського журналу "Дороговказ" надіслала спогад про 
свою  боротьбу  в  лавах  української  армії,  який  було 
надруковано під назвою "Моя служба Україні, як вояка".

Не  любила  вона,  коли  її  називали  героїнею.  На  це 
відповідала:  "Я  героїнею не  була,  а  робила  все  те,  що 
мені  підказував  мій  молодечий  запал  і  любов  до 
українського народу".

Померла  11  березня  1973  р.  в  будинку  для  людей 
похилого віку в Дорнштадті, маючи 79 років.

Кримська  українка  польського  походження  Харитина 
Пекарчук,  учасниця  визвольних  змагань,  посідає 
визначне місце поміж інших жінок, які боролися за волю 
України.
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ВОЯЦЬКИМ ШЛЯХОМ

ВСТУП

Роки мого громадського формування

Родилась я 14 жовтня 1894 р. в Симферополі, столичному місті 
Криму.  На  землі  прастарій,  важкій  багатством  різноманітної 
історії та природи. В країні своєрідній аж до екзотичності, а в той 
сам  час  самозрозумілій  як  органічний  шматок  українського 
терену  та  історії.  Крим  ще  по  сьогоднішній  день  —  це 
батьківщина  незліченних  народів,  але  водночас  зріднений  з 
Україною,  наснажений  її  потом  і  кров’ю.  Різні  нації  попадали 
туди в різний час, одні добровільно, навіть агресивно, другі знов 
як  бранці  чи  переселенці.  Греки  й  татари,  люди  з  Півночі  й 
Сходу,  литвини  та  різні  слов’яни,  зокрема  українці.  Тим-то  й 
кримські  села  були  такі  різноманітні,  та  кожне  з  них  було 
вогнищем окремих традицій та національних облич. Зате міста, 
— завдяки оточенню країни морем, що давало вільний контакт із 
чужиною,  а  при  тім  особливості  власного  терену  —  були 
інтернаціональним конгломератом.

Родина  моя  була  заможна,  культурна,  людолюбива,  польської 
національності, а один із них, — батько моєї мами Скальський — 
був навіть повстанцем. Тому одначе, що весь час склад служби 
був у нашому домі  український,  то  українська мова була нам 
однаково рідна. Батько помер рано, а що нашою економічною 
базою  були  земельні  маєтки,  яких  адміністрування  маму 
цілковито абсорбувало, то наша няня, українська селянка, була 
нашою постійною опікункою та в великій мірі виховницею. її ми 
шанували, слухали та любили. Нас було четверо: три дочки й 
один син. Наші земельні маєтки були не тільки просторі, але й 
широко розкинені: збіжеві господарства на південному материку 
України, в Таврії, а сади та виноградники на Криму. Місцевого 
робітника ніде не вистачало так, що рік-річно прибували до нас 
на працю люди з бідніших сіл Київщини та Полтавщини. Вони 
привозили  нам  не  тільки  свою  робітну  силу,  але  мальовничу 
ношу, дзвінку мову та цілий свій своєрідний побут. Національна 
свідомість в сьогоднішньому розумінні тоді щойно прозябала, але 
емоційне  почуття  рідності  та  приналежності  в  кожного  з  них 
проявлялася динамічною спонтанністю. В нашій хаті їх завжди 
зустрічали як рідних і своїх. Для нас, дітей, вони навіть чомусь 
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здавалися  ближчими  й  більш  привабливими  від  "невінчаних", 
себто українців з Таврії, яких вони чомусь так називали. Може 
тому, що хоч вони свою традицію зберігали, але народня ноша в 
них уже почала помітно затрачуватись.

ДИТИНСТВО Й ЮНІСТЬ

Пам’ятаю,  що  від  найранішого  дитинства  ми,  діти,  як  тільки 
робітники прибули, втікали з-під опіки няньки та розбігалися по 
садах. Там у безконечність заслухувались, як хлопці та дівчата 
співали та всячину розказували. Все це нам було таке прекрасне 
та цікаве, що ми забували про інше, навіть про їжу. Під осінь 
вони, як перелетні птиці, збиралися в гурти й залишали на зиму 
нас і все ніби пустіло. Але їхній побут, мова та світогляд все таки 
в нас і далі залишався тому, що вся прислуга на чолі з нашим 
опікуном — нянею, все це були селяни з різних закутків України. 
Так, що під процес українізації вони дали підставу, а завершив 
його аромат української землі.

Про  свідоме  політичне  думання,  акцію  чи  хоч  би  плянове 
виховування в сьогоднішньому розумінні, в той час і говорити не 
приходилось.  Діяла  емоція  й  спонтанна  реакція  так,  що  ми 
виростали з почуттям, що українська земля наша рідна, а тим 
самим її  побут і мова. Усвідомлення про кривди, яких зазнала 
Україна,  викликало  в  нас  почуття  обуреної  справедливості, 
огірчення  і  бунту.  В  моєї  мами,  людини  милої,  погідної  та 
людолюбивої,  яка,  очевидно,  теж  в  Україні  родилася, 
виявлялося  глибоке  почуття  дружності  та  солідарності  з 
народньою масою. Тим яркіше воно виявлялося у її двох братів. 
В одного з них була особлива вражливість на прояви кривди і 
несправедливості, що викликало в нього визов бунту. Другий з 
дядьків був більш оптимістично настроєний і більш м’який. Він 
був повний священної віри в скоре сповнення справедливості та 
добра.  "Кобзар"  Шевченка  був  для  нього  другою біблією,  він 
обдарував ним і  мене та навчив його глибший зміст розуміти. 
Все це разом, чого ми в дома зазнавали, було тими іскрами, що 
глибоко  западали  в  наші  молоді  душі,  а  з  часом  викликали 
бажання активності.

З нас чотирьох рідні, я була найстарша, може й тому якраз мені 
й  припало  обдарування  найповнішою  свідомістю  назріваючих 
проблем.  У  дитинстві,  вона  виявлялася  в  соняшній  радості 
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захопленням.  Казок,  переказів,  пісень  я  могла  слухати  в 
безконечність, ніколи не переслухала їх, вони й досі осталися 
живі та зворушливі в моєму серці, як промінь мого дитинства. 
Коли  я  стала  підростати,  мене  скоро  почало  притягати 
прислухування  до  дискусій  над  життєвими  проблемами, 
передумування над ними та серйозне читання.  Таким чином і 
назрівало в мені почуття обов’язку супроти українського народу 
та свідома вже любов і  приналежність до нього. Друга емоція 
моя,  це  була  любов  до  коней.  Вони  здавалися  мені 
надзвичайними  істотами,  щось  ніби  казочні  змії,  які  хоч  і 
безмовні - були людині найближчим другом. Як тільки я почала 
ставати на ноги, я вже рвалася до верхової їзди. Ніколи не було 
в мені більшої радості, як тримаючись за гриву летіти в простір. 
Згадую про це тому, що кінь був моїм дійсним другом, коли я 
стала вояком. Позатим почуття вільності та справедливості були 
в  мене  особливо  розвинені,  що  інколи  доводило  мене  до 
складних проблем. І так, коли мені було всього 12 років та я 
пішла  відібрати  зі  школи  молодшого  брата,  я  побачила,  що 
сильніший  хлопець  його  несправедливо  побив.  Це  мене  так 
обурило,  що  не  довго  думаючи,  я  схопила  важкий  свічник  і 
побила того напасника по голові,  забрала брата та поспішила 
розказати мамі своє обурення. Школа, в якій це сталося, була 
взірцева, дорога, приватна школа так, що директорка прийшла 
негайно поскаржитися мамі на мене. Мати одначе відмовилася 
покарати  мене,  вважаючи,  що  я  діяла  справедливо,  мала 
мужність  не  тільки  це  зробити,  але  й  признатися.  Школа  не 
виявила  на  її  думку  ані  оборони  перед  небезпекою,  ані 
справедливості.

Другою  маркантною  подією  можна  вважати  мій  виступ  з 
"Кобзарем". Школа, до якої я ходила, була теж однією з кращих 
приватних  шкіл,  де  особливо  уважно  дбали  про  виховання 
"шляхетних  дівчат".  А  цю  шляхетність  у  той  час  зовсім  по-
іншому  тільки  формальному  розуміли.  Перейнята  не  тільки 
красою,  але  глибоким  змістом  "Кобзаря",  я  не  роздумуючи 
забрала  його  із  собою,  та  в  час  перерви  почала  читати 
товаришкам. Вони зацікавилися та заслухалися так, що ми й не 
помітили, як підійшла учителька; книжки вона не побачила, бо 
ми  встигли  її  заховати,  але  зачитані  уривки  вона  все  таки 
почула та  скипіла обуренням.  Читати якусь безглузду  книжку 
(на  щастя  вона  не  знала  про  те,  що  книжку  написав 
каторжник!), написану "мужицькою мовою" в школі, яка виховує 
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дівчат із найкращого товариства, і то читати публічно, цього не 
можна  було  не  покарати!  Вона  накинулася  на  мене,  негайно 
вислала до дому, покликала маму на прикру розмову. Моя мила, 
лагідна мама зуміла спокійно обстояти за мною. Мужицька мова, 
на її думку, нікому не була не тільки образлива, але навіть чужа. 
Та  ж  у  кожному  домі  говорила  нею прислуга  й  нікого  це  не 
дивувало,  ані  не  гіршило.  Директорка  одначе  вважала  це 
скандалом для своєї  школи, ремствувала та хвилювалася, але 
поволі  справа  таки  вкінці  втихомирилася.  Одержавши  строгу 
догану, я все таки могла повернутися до школи. У висліді, ця 
вдвічі заборонена книжка всіх зацікавила, я знову приносила її 
до школи й зачитувала товаришкам, тільки що дядько усвідомив 
мене  про  значення  книжки  й  ми  зуміли  це  зручніше  робити. 
Одним словом це зродило в нас поняття конспірації. З роками, 
мої прогріхи зростали. Лихих намірів у мене й дальше не було, 
але  кристалізувалися  мої  погляди  і  бажання  спрямувати  своє 
життя вільно туди, куди вели мене мої зацікавлення. От хоч би 
відвідування театру, який я зовсім не вважала розвагою, тільки 
частиною  глибшого,  культурнішого  життя.  Поза  деякими 
вийнятками, ученицям відвідування навіть міського театру було 
строго заборонене. В той час приїздив до нас ще й український 
мандрівний театр.  Він стояв на високому мистецькому рівні,  в 
ньому  грали  відомі  талановиті  актори,  передавали  народній 
побут  і  фолькьор,  порушували  глибшу  проблематику.  Коли  я 
вже була у вищих клясах, ніяка погроза не могла здержати мене 
від відвідин майже кожної вистави. Щоб ніхто не міг побачити та 
розпізнати  мене,  я  основно  переодягалася  та  крадькома 
засідала  на  "гальорці",  куди  вибрана  публіка  ніколи  не 
заходила, а тому й побачити мене не могла. Хвилювалася тим 
навіть моя мама, побоюючися, що мене викинуть зі школи, але 
на щастя, до того якось не дійшло.

ВІДРОДЖЕННЯ КРАЇНИ

Я доростала до повноцінної, зрілої людини, що водночас було 
тоді  й  більш  загрозливим  станом.  Набирала  національної 
свідомості та активності. Громадське життя українців було тоді в 
нашому місті пасивне, майже ніяке, помимо того, що українців 
було у Симферополі немало. Не треба забувати, що в ту пору це 
було зовсім природне явище. В одних, — як це впрочім буває ще 
й тепер, — не було зрозуміння, а тим самим і зацікавлення до 
яких-небудь  форм  громадської  активності.  Інші  знов,  головно 
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старша інтелігенція, яким ще пам’яталася доба переслідування 
та репресій, боялися виявити себе, щоб не втратити праці та не 
бути караним. Але всім було ясно, що назріває якась нова доба, 
зокрема молоді,  для яких є  суттєвою не минула,  але сучасна 
доба, та на яких і переживання минулого терору не тяжіє.

В 1915 р. призначено з Полтави нового урядовця до Повітової 
Земської Управи в Симферополі. Імені його не можу назвати, але 
й не можу промовчати того, що це була власне та людина, яка 
наче  свіжим  подихом  оживила  та  зактивізувала  нас.  Цей 
молодий інтелігент ходив з правила незвичайно вбраний, чого 
до того часу ніхто з інтелігенції не робив. Він носив вишивану 
сорочку,  чумарку  та  широкі  штани;  коли  я  вперше  побачила 
його в  трамваї,  його одяг  звернув мою увагу,  що мене ким і 
зацікавило. Скоро я мала нагоду познайомитися з ним та його 
дружиною й моє передбачення сповнилося: були це національно 
свідомі, ідейні, ініціятивні люди, що легко зацікавлювали собою, 
з’єднували та активізували. Поліція на щастя дивилася на них, 
як на диваків, кумедних і нешкідливих. Завдяки їм я мала змогу 
прочитати багато нових і цінних для мене українських книжок, 
остаточно українізувалася та навчилася шукати своїх завдань та 
шляхів.  Їхній корисний вплив скоро проявився на цілій нашій 
громаді,  яка за їх почином почала активізуватися та діяти, як 
тільки революція почалася. Не було воно так просто й легко, 
якби  воно  могло  здаватися.  У  місті  була  велика  перевага 
москалів, що були чуйні теж і в той час, та на кожному кроці, у 
кожній справі робили нам великі труднощі.

Та все таки вдалося поволі виконати велику працю українізації, 
чи радше сказати: національного усвідомлення, зокрема серед 
українців-вояків  у  трьох  полках,  які  в  той  час  стояли  в 
Симферополі  (32,  33  та  34).  На  початку  1917  р.  засновано 
"Просвіту".  Першими  організаторами  було  п’ять  осіб,  що 
працювали  в  Губерніяльному  та  Повітовому  Земстві,  а  поміж 
ними  була  й  я.  Це  відразу  зактивізувало  українців,  бо  дало 
вперше  нам  змогу  зустрічатися.  Поволі  вдалося  зорганізувати 
український хор, аматорський гурток, влаштовувати літературні 
вечори, тощо. З часом ми навіть почали видавати свою газету. 
Робили ми це на спілку з татарами, які щойно теж почали були 
національно  активізуватися  й  погодилися  покривати  кошти 
видавання.  Редактор,  який  редагував  українську  частину, 
називався Бень.
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До речі, тут хочу згадати про наші взаємини з татарами, зокрема 
в час по революції, коли кожен мусів думати про справу свого 
народу. Татари поставилися в той час до нас бездоганно. Їхній 
кримський  комітет,  —  якого  точної  назви,  на  жаль,  вже  не 
пригадую,  —  виявив  у  відношенні  до  нас  дружність  і 
солідарність.  Його  очолював  правник  д-р  Абдул  Сайдамет, 
людина розумна й культурна, з широким світоглядом, свої студії 
відбув він в Сорбоні  в Парижі.  Це він був теж тим делегатом 
Татарської Ради, який пізніше їздив до Києва, щоб обговорити з 
нашим  урядом  умови  приєднання  до  української  держави  та 
перетрактував  у  справі  визнання  автономії  для  татарського 
народу.

НАША МАНІФЕСТАЦІЯ

В дні 17 травня 1917 р. в Симферополі відбулася подія яка мала 
для  нас  рішаюче  значення.  В  той  день  намічено  похід-
демонстрацію,  яка  мала  усвідомити  чужинцям  існування 
української нації в Кримі, а водночас і нам самим виявити рівень 
нашої свідомості  та активності.  Бо до того часу ми все ще не 
мали змоги точніше визначити, хто був українцем та скільки нас 
всіх було. Тому й пляново організувати ми не могли й просто 
оголосили  "явочний  порядок",  —  себто  право  на  участь 
кожному, кому було відомо та бажано. Формування походу ми 
призначили  коло  залізничого  двірця  й  були  заскочені 
непередбачено великою кількістю учасників. Перед вели вояки, 
які  були досі  в  різних частинах і  того  дня вперше виступили 
суцільно як українці. Було їх коло 15 тисяч. Машерували вони 
стройно головними улицями в напрямі центру міста, мабуть самі 
дивуючись кількості своїх лав. В їхніх руках лопотіли українські 
прапори. Слідом за ними їхали "гарби" (драбинясті, триповерхові 
вози, які були вживані в час збирання жнив на Криму) на яких 
сиділа молодь, як місцева, так і ті,  що прибували на працю з 
Херсонщини, Київщини та Полтавщини. Їхні обличчя були повні 
шляхетного  ентузіязму,  бо  оце  вперше  вони  усвідомили  свою 
народню приналежність і силу. На них була прекрасна народня 
ноша,  дівчата  у  вінках.  Здивовано  та  зворушено  дивилася 
народня  маса  на  наш  похід,  та  радісними  окликами  вітала 
учасників.  Юрій  Воротов-Хвілинський  провадив  похід,  а  Юрій 
Тютюнник  приймав  параду  (обох  їх  пізніше  знищили 
большевики!),  виголошено  промови.  "Просвіті",  —  організації, 
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яка  в  той  час  безперечно  була  серцем  української  громади, 
врочисто  вручено  прекрасний  вишиваний  прапор.  Понеслися 
співи. Ця картина була величня й зворушлива, та всім нам — 
учасникам  осталася  на  все  життя  незабутня.  Участь  взяли  й 
представники інших міст, в тому числі Алушти та Мелітополя, з 
якими нас з того часу почав лучити близький зв’язок. Один із 
представників з Мелітополя, нотар, дістав тут же удар серця із 
зворушення.  Цей  день  слід  вважати  й  початком  української 
військової формації у Кримі.

Як уже сказано, у Симферополі були стаціоновані 3 полки, що 
підлягали Одеській Окрузі. Ясно, що без дозволу звідтіля вони 
не могли переформуватись. Наша громада вислала в тій справі 
телеграму до Округи, але дозволу на творення окремої частини 
не  було.  Та  все  ж  українці  в  тих  військових  частинах 
порозумілися і настрій їх був наскрізь патріотичний. Тому й так 
сталося,  що  командир  полку,  який  не  сприяв  цьому,  хотів 
позбутися  українців  якнайскорше.  Отже  був  виданий  розказ, 
щоб 4 маршові сотні  (в них було около 600 вояків) 11 липня 
1917 р. вирушили на фронт. Ясно, що в них був згуртований 
найбільш свідомий елемент.

Тут  треба  згадати  про  наставлення  місцевої  влади  до  нашої 
групи.  По  упадку  царського  уряду  створився  у  Петрограді 
Тимчасовий  Уряд.  Тоді  ранньою  весною  1917  р.  відбувся  в 
Симферополі З’їзд Совєтських Солдатських і Робочих Депутатів. 
У цьому З’їзді в офіцерському клубі кожен міг взяти участь. Під 
іменем  українських  соціял-революціонерів  вислали  ми  своїх 
делегатів, одним із них була я. Предсідником З’їзду, на якому 
обговорювали справи місцевої адміністрації, був німець Міллер. 
Домінували московські  соціял-революціонери і  їх  гаслом було: 
все  належить  масам!  Представники  кожної  нації  мали  право 
перед  голосуванням  зачитувати  свої  програми,  але  українців-
самостійників  боялися,  а  тому  старалися нас  не  допустити до 
голосу. Коли ми почали зачитувати нашу програму, тупотіли та 
свистали. Даремне ми старались промовити до їхньої свідомості, 
пригадуючи, що й нам прислуговує право подати свої проекти, 
які  можна  переголосувати,  але  цієї  можливості  вони  таки  не 
дали. Кожному стало ясно, що вони нам ворожі та що числити 
можна тільки на власні сили. Але організуватись самим у такій 
віддалі від Києва нелегко було. Адже в тому часі вже майже не 
було комунікації з нашим центром. Та ми почали шукати зв’язків 
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з  українським  урядом,  то  вживаючи  приватних  контактів,  то 
висилаючи делегатів.  Україніцізацію військових частин ми теж 
перевели без інструкцій, бо на те часу не було. Збираючися в 
Просвіті  ми  гарячково  плянували,  ділилися  проектами  й 
передбаченнями,  там  і  фактично  сформувалися.  Офіційно  ми 
співпрацювали з  урядом Тимчасового  ГІравительства,  це було 
необхідне для приспання їх  чуйности.  І  коли врешті  прийшов 
наказ до нашої частини — відмашерувати на фронт, ми вважали 
це бажаною розв’язкою. Довідавшись про вишкіл українського 
полку  у  Заславі,  постановили  перехитрити  військову  владу. 
Нашим  наміром  було  —  прилучитись  до  того  вишколу,  щоб 
увіллятись в українську армію.

ВСТУПАЮ ДО ВІЙСЬКА

Не потребую говорити, що думка — зголоситись до тієї маршової 
частини — присвічувала мені  від початку.  Обов’язок та право 
вступити  до  війська  в  той  час  здавалась  самозрозумілою  для 
молоді, а в тому числі і мені. Доходили вістки, що в Москві чи 
Ленінграді  створилася  частина  з  московських  студенток,  яка 
проходила вояцьку муштру.

Мені хотілось доказати, що між українцями є також патріотки, 
які  будуть  боротись  за  свій  край  із  зброєю  в  руках.  Я  була 
певна, що ми будемо мати своє військо (до нас дійшла вістка 
про український корпус ген. Скоропадського) і  що там будуть 
боротись теж жінки-українки. Цей запал уділився не тільки мені, 
а  захопив  всю  українську  молодь  Симферополя.  До  війська 
вступала гімназійна і студентська молодь, зголошувались також 
"пацани", хлопці 12-14 літ, але їх відсилали додому.

Та мене чекало ще одне важке випробування — розмова з моєю 
родиною. Жінка в армії, та ще й разом із мужчинами — це була 
нечувана небувальщина. Мої сестри догадувались дечого (брат-
офіцер був при війську),  а мати не знала нічого до останньої 
хвилини.  Я  не  мала  сили  її  приготовляти.  Обстригла  коси, 
надягнула однострій і прийшла попрощатись, коли вже частина 
мала вирушати.

Моя мати  була така  вражена  цим моїм  рішенням,  що під  тим 
прикрим враженням дістала удар. Я вискочила з дому, бо це вже 
була остання  хвилина до  від  їзду  поїзду.  А  я  була одержима 
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думкою служіння Батьківщині і ніщо не могло мене стримати від 
того кроку. Не знаю, чи це було мудро з мого боку, але така 
була молодь у ті часи і так розуміла свою службу Батьківщині.

За  мною  на  двірець  поїхала  сестра  і  брат  (він  напередодні 
приїхав на відпустку з фронту)  і  сказали мені,  що викликали 
лікаря і що мамі вже полегшало. А я увійшла у свою маршову 
сотню  і  стала  вояком.  Записали  мене  Степаном  Книшенком  і 
далеко не всім було відомо, що я дівчина. Чоловіки спершу були 
насторожені, але труднощів ніяких не робили, а в скорому часі 
стали  моїми  найкращими друзями.  Тоді  вже  не  кликали  мене 
Степаном,  тільки  Тіною,  тому  й  тим іменням  по  сьогоднішний 
день дорожу. Правда, декому з нових довелося інколи заїхати 
поза вуха, але в цілому — проблем не бувало. Осталися тільки 
найкращі  спогади,  бо  як  хтось  і  пригадав  коли-небудь  що  я 
жінка, тоді виявляв більше оглядності й уваги, здержував других 
від брудної мови, прийняв заувагу, а навіть і кару від мене, бо 
знав,  що  я  обстоюю  тільки  правду.  Було  раз,  що  хтось 
злегковажив  приказ,  а  це  очевидно  могло  трапитися  тільки 
невишколеним  новикам.  Недовго  думаючи,  я  від  обурення 
привела до порядку своєю твердою рукою, але водночас дала 
вияснення  чому  приказам  мусимо  підчинятися,  та  дала право 
поскаржитися команді. Зажалення не тільки не було, але ще й 
подяка,  та  дружнє  відношення.  З  пошаною  та  сентиментом 
згадуємо себе з колишніми товаришами по сьогоднішній день.

Були теж і комічні моменти. Беручи мене за хлопця, — дівчата 
інколи залицялися. І  так,  в час перебування нашої  частини у 
Вінниці, припала мені кватира в родині якогось штабс-капітана, 
де було декілька дочок. Можливо, що капітан був би скоріше 
зорієнтувався  хто  я,  але  його  не  було,  а  дочкам я  настільки 
припала до вподоби, що ледве могла від їхньої уваги обігнатися. 
Тоді  до кінця я так і  не призналася їм,  що я дівчина.  Багато 
пізніше, поволі моє ім’я стало відоме багатьом, тоді населення 
почало виявляти мені особливе тепло та увагу. Їхню пошану та 
пієтизм  до  жінки-вояка  я  цінила,  але  ніякого  вирізнення  та 
полекші  не  приймала.  Воно  не  погоджувалося  з  моїм 
наставленням та світоглядом.
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МОЯ ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА

РУШАЄМО В ДОРОГУ

Моя військова служба почалася фактично в день св. Ольги 24 
липня 1917 р.  Виїхали ми Українським Маршовим Баталіоном, 
курінем  34  запасового  полку  з  Симферополя  на  материк 
України. Це був час великого історичного значення. У липні 1917 
р. Українська Центральна Рада вперто змагала до закріплення 
влади,  яку  признав  їй  Український  Національний  Конгрес.  На 
перешкоді  стояв  Тимчасовий  Уряд  у  Петрограді,  що  лиш  із 
трудом погодився на автономію. Відбулись З’їзди — Військовий, 
Селянський, Робітничий і всі вони підтримували Укр. Центральну 
Раду  в  її  змаганні  до репрезентації  українського народу.  Різні 
середовища України стихійно вливались у цей вияв волі народу. 
Та  рівночасно  в  інших  середовищах  проявив  себе  також 
завзятий опір цьому нашому рухові. Я вже згадувала про те, як 
прийняли  нашу  заяву  соціялісти-революціонери  на  Криму; 
подібний  опір  поставили  політично-партійні  середовища  на 
материку України. Але найбільше проявляв себе цей опір в армії, 
цьому довголітньому знаряддю російського самодержавія.

Вищі  командні  кола  завзято  боронились  проти  українізації 
частин  і  тільки  4.  травня  1917  ген.  Брусілов  дозволив  на 
формування  полку  ім.  Богдана Хмельницького,  якщо він  буде 
створений  із  добровольців.  В  існуючих  уже  військових 
формаціях до українізації команди не допускали.

В тому ж становищі був і наш курінь, що складався в більшості з 
добровольців.  Наспіх зорганізований,  він не міг  бути повністю 
сформований i вишколений. Тому й змагав до Заслава, де стояв 
6 запасовий полк.

В той час дорога не була така проста. Доводилося їхати кудою 
було в даний мент можливо.

Таким чином наш курінь спершу заїхав до Вінниці ii там мусів 
дещо  довше  задержатися.  Курінь  розташувався  в  палатках-
шатрах, як інші принагідно прибулі частини. Політична ситуація 
була  неясна.  Тимчасовий  Уряд  уже  признав  діяння  Ген. 
Секретаріяту Центр. Ради в Україні, але лиш для п’яти губерній. 
Рівночасно  погіршилося  становище  на  фронті,  бо  німецьке 
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військо повело успішно наступ у Галичині. Напруження зростало 
і тому для ілюстрації положення нехай послужить факт, що 26 
липня,  коли  "Богданівці"  виїжджали  на  фронт,  на  стації  Пост 
Волинський на них напали московські кірасіри і донці, вбиваючи 
16  козаків.  Вибухла  московська  самоволя  на  вид  української 
частини,  А ми в тому часі  сиділи нечинно у Вінниці.  Пасивна 
ситуація  була  для  українського  вояцтва  небажана.  До  того 
винятково  погано  харчували,  частинно  внаслідок  кражі,  а  в 
великій  мірі  через  саботаж,  щоб  деморалізувати.  Коли  вояки 
почали бунтуватись, покликані звідкілясь прибули "корнилівці", 
себто відділ ген. Корнілова, щоб "усмирити". Покінчилось тільки 
на тому, що поділили та різно розіслали. Користаючи з того ми 
змогли аж у жовтні 1917 р. дістатися до Заслава та зголоситися 
до 6 запасового полку.

ВИШКІЛ У ЗАСЛАВІ

Завданням цього полку було — поповнювати корпус ген. Павла 
Скоропадського  —  а  що  цей  генерал  на  початку  революції 
виявив  себе  українцем,  то  ми  сподівались,  що  знайдемо  там 
зав’язок українських збройних сил. І справді незабаром, бо вже 
в листопаді Ген. Секретаріят Військових Справ призначив ген. 
Павла  Скоропадського  командувачем  Правобережної  України  і 
підпорядкував йому всі військові частини.

Нас зразу взяли в оборот вишколу, на що ми так нетерпеливо 
чекали. Але ми були дуже здивовані і вражені, коли показалося, 
що кадра,  яка мала керувати  нашим вишколом,  складалася з 
москалів Орловської губернії.

До того методи їхнього вишколу, себто відношення до нас, було 
нечувано  грубіянське.  Замість  приказів  нам  доводилося 
вислухувати  грубу  лайку.  Самозрозуміло,  що  нас  це  крайно 
обурило  й  ми  гаряче  запротестували,  але  зробили  це  карно, 
висилаючи  в  делегації  до  штабу  полку  трьох  старшин  і 
поручника-добровольця.

В  нашому  імені  вони  спокійно,  але  рішуче  заявили,  що  ми 
приїхали, як український запасний полк, щоб відбути необхідну 
муштру  й  у  разі  потреби  доповнити  корпус  генерала 
Скоропадського,  але  що  ми  українська  армія,  а  тому  й  від 
командування її московською мовою категорично відмовляємося. 
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Все це одначе обернулося нам на некористь: наших чотирьох 
представників на місці заарештували, при чому нас про те навіть 
не  повідомили.  Про це  довідалися  ми  тільки  випадково,  коли 
проходячи  перед  будинком  штабу,  побачили  наших 
представників,  які  через  вікно  давали  нам  знаки,  що  вони 
потрактовані  як арештанти.  Всі  ми негайно вийшли на площу 
перед будинком штабу, щоб організовано вставитися за ними. В 
міжчасі про це довідалися й теж зворохобилися українці інших 
частин  та  й  собі  вирушили  на  площу.  Загальний  неспокій 
занепокоїв штабових старшин. Один із них вийшов повідомити 
нас, що нікого не арештували, тільки з ними ведуть переговори, 
вияснюють,  але  ми  не  повірили  й  дальше  організовано 
протестували  проти  такого  негідного  трактування  українців-
добровольців. Тоді вийшов зі штабу один із генералів, а був це 
такий, що якраз приїхав свіжо до штабу та володів українською 
мовою,  або й був українцем.  Він спокійно промовляв у нашій 
мові,  радив  нам  не  робити  ніяких  виступів  тільки  негайно 
розійтися,  бо  інакше самі  спровокуємо  покарання.  Ми одначе 
рішуче  повторили  свою  заяву,  що  москалів  на  командантів 
признати  не  збираємося  та  домагалися  негайного  звільнення 
делегатів. Напруження зростало, й не знаю, куди ситуація могла 
б повернутися, якби не те, що в міжчасі дальше прибували нові 
українські частини. Тоді штаб рішив, що краще здержатися від 
дальших репресій, обмежився до вилаяння нас большевиками, 
але  делегацію  вкінці  таки  випустили  й  ми  розійшлися  по 
кватирах.

Та все таки показалося, що і в штабі маємо своїх людей. Єдиний 
українець,  що  був  тоді  там  секретарем,  з’явився  до  нас,  та 
остеріг що вночі нас збираються арештувати й так, як йому їхні 
настрої  виглядали  —  можуть  нас  навіть  "дати  до  штабу 
Духоніна",  —  себто  розстріляти.  Почувши  таке,  ми  негайно 
вийшли далеко в поле, обставили себе стійками та насторожено 
чекали  ходу  подій.  Ніч  пройшла  спокійно,  але  уранці  ми 
довідалися,  що  вночі  дійсно  шукали  по  кватирах  за  нами. 
Старшина  нашого  куріня,  під  якого  командою  ми  приїхали, 
рішив, що найкраще було б відкомандуватись до інших частин, з 
якими було б можна без труднощів дорозумітися. Але тому що 
виконати цього відразу не було можна, він радив, щоб тільки 
найбільш загрожені вирушили, а загал все таки може поки що 
тут  остатися.  Від  того  дня  нас  уже  більше  не  чіпали,  прямо 
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ігнорували  нас,  зате  ми  самі  завзято  відбували  муштру, 
вживаючи до неї виключно українську мову й команду.

Так проминув листопад і настав грудень. За той час заіснували в 
Україні і в Росії важливі історичні події. Дня 7 листопада настав у 
Петрограді державний переворот, що скинув Тимчасовий Уряд і 
допоміг  прийти  до  влади  большевикам.  А  10  листопада  3 
Всеукраїнський  Військовий  З’їзд  у  Києві  ухвалив  резолюцію, 
якою  домагався  від  Центральної  Ради  негайно  проголосити 
Українську  Народню  Республіку.  Це  й  сталося  22  листопада, 
коли то був проголошений на Софійській площі 3 Універсал.

А до нашої частини у Заславі доходили лиш уривчасто відгуки 
тих подій. Ми знали, що в найближчому губерніяльному центрі 
створився  Революційний  Комітет  з  поважною участю місцевих 
большевиків.  Але  вони  поки  що  проти  Центральної  Ради  не 
виступали. Можливо, що це була "тишина перед бурею", якої ми 
тоді  не  добачували.  Війна  продовжувалась  і  ми  очікували 
створення справжньої української армії, що мала б вирушити на 
фронт.

ЗНОВ У СИМФЕРОПОЛІ

У тому часі досягнула мене телеграма з Симферополя (поштова 
сполука була дуже непевна, але телеграми доходили), що моя 
мати  небезпечно  захворіла.  Я  пам’ятала  її  стан  у  часі  мого 
вимаршу з міста і ця вістка потрясла мною, бо ж відчувала я в 
тому свою вину. Я зажадала відпустки для провідання матері і 
на диво швидко отримала її. Чи то мої зверхники краще бачили 
політичну ситуацію того часу, чи вже набули довір’я до мене — 
не знаю. Отже я вибралась у дорогу, тим більше, що й брат мій, 
який перебував на фронті коло Кишинева, обіцяв приїхати. Не 
знала  я  й  не  передчувала,  що  в  цій  моїй  першій  військовій 
частині вже не доведеться мені побувати.

На  Криму  все  ще  радикальних  змін  не  було.  У  Симферополі 
правив  Тимчасовий  Уряд  разом  із  Совєтом  Депутатів,  а  про 
Центральну  Раду  тут  і  гадки  не  було,  бо  Крим  не  входив  у 
територію Укр. Нар. Республіки, визначену 13 листопада 1917 р. 
Одначе в інших, особливо портових містах уже була перевага 
большевицького елементу, що походив із матросів.
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Вдома  я  застала  все  менш більш спокійно.  Мама,  що хворіла 
тяжко після мого виїзду, могла вже говорити і зраділа незмірно 
моїм та братовим приїздом. Мама й родина не хотіли й слухати, 
що  я  маю  повернутись  до  частини.  Вони  заявили,  що  скрізь 
неспокій і невідомо, що буде далі, то ж мені, як дівчині там не 
місце.

З огляду на стан маминого здоров’я я не перечила і продовжила 
собі  відпустку.  А думками я все таки була в війську і  чекала 
проголошення української армії. Маму я старалась переконувати 
про  те,  що  я  вже  зобов’язана  присягою  і  повинна  туди 
повернутись.

Десь на початку січня 1918 р. приїхав додому брат. Усі старшини 
дістали розпорядження повернутись до місця свого осідку і там 
зголоситися  у  військового  начальника.  Недовго  тішилась  ним 
матуся, бо старшини почали формуватися, щоб виступити проти 
большевиків, які знаходилися в Севастополі. Виступили вони 17 
січня вночі, а 18 січня уранці Севастопольські портові робітники 
і горстка матросів зайняли наше місто.

Щойно  пізніше  довідалися  ми,  що  сталося  з  братом.  Його 
частина поспішала на звільнення Симферополя,  але попала в 
большевицьку засідку. Урятувалась лиш мала горстка і в тому 
числі і мій брат. Приютили його татари в горах аж до приходу 
німців у Крим, а це сталося десь біля Великодня 1918 р.

Для оборони нашого міста зостався тільки Кримський запасовий 
полк, що складався в більшості з татар. Він мав теж прилучитись 
до оборони Криму від большевицької навали. Але виявилось, що 
один із лікарів-татар відрадив їм, переконавши їх, що татарам 
немає чого вмішуватись у цю боротьбу. Гірко потім переплатили 
татари цю вичікувальну політику.

А  в  місті  несподівано  почалася  стрілянина,  хоч  оборони 
практично не було. Зорієнтувавшися відразу, що це агресивний 
большевицький  наступ,  я  постановила  негайно  податися  до 
"Просвіти", де були різні списки з іменами свідомих українців, та 
їх, а також амуніцію та зброю перед большевиками заховати. До 
будинку я зайшла через подвір’я, де мене бачити не могли, та 
вибивши вікно, опинилася всередині. Бачити мене могли тільки 
сусіди-жиди, які так і кинулися підглядати. Появився теж був і 
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поручник  Шиманський,  але  він  був  настільки  зневірений,  що 
зараз кудись пішов. Я сама старалася як скоро могла заховати 
амуніцію і зброю та понищити списки, а коли вийшла з будинку, 
то  побачила,  що  на  вулицях  валялися  трупи  жінок  і  дітей,  а 
дальше когось ставили до розстрілу. На щастя по нашому місті я 
ходила  в  цивільному  одязі,  мене  не  помітили  й  я  щасливо 
дісталася додому. Там я застала родину в страшній розпуці, вони 
побивалися за братом та мною. Щоб заспокоїти їх, я переконала 
що  братові  ніщо  не  сталося,  бо  в  Алушті  безпечніше,  а  мені 
нічого статися не може.

В міжчасі до нашої хати ввійшли робітники, шукаючи мужчин та 
зброю. Щастя, що мужчин в хаті не було, себто брата, та тих 
трьох  старшин-летунів,  які  в  той  час  жили  в  нашій  хаті. 
Обшукавши  хату  за  зброєю,  робітники  грабували  все,  що  їм 
тільки в руки попалося. Я пробувала вияснити, що їм ніяк не 
личить  грабувати.  Вони  розсердилися  й  були  б  мене 
розстріляли, якби за мною не обстав один із матросів, що разом 
із ними на ревізію прийшов. На наше щастя нами, як буржуями, 
вони не поцікавилися й трохи пограбувавши, чоловіків та зброї 
не найшли і вкінці відійшли.

Бачучи, що напасники шукають за мужчинами, я додумалась, що 
багато з них уже буде поарештованих та що треба їх рятувати. 
Щоб засягнути вісток, я пішла під тюрму. На воротах тюрми вже 
були навіть вивішені списки арештованих і між ними я знайшла 
наших двох квартирантів летунів. Обидва арештовані — це були 
москалі, але порядні, добрі хлопці та ще й до того діти вбогих 
родин.  Їх  єдиною  провиною  було  тепер  те,  що  вони  були 
старшинами. Мені здавалось, що їх треба конче рятувати і тому 
звернулась до новоствореного большевицького комітету й вони 
погодились випустити їх, але тільки тоді, якщо щонайменше 60 
душ підпише за них прохання та гарантію. Щоб найти таких, що 
їх  знали,  я  подалась  аж  до  летунського  майдану.  Вояки 
підписували охоче,  бо не почували до них ніякої  ворожості  й 
навіть  добре  їх  згадували.  Але  я  наткнулась  на  якогось 
військовика, що відобрав у мене підписані листи, порвав їх на 
шматки та крикнув на мене, щоб забиралася поки жива. Тоді я 
вдруге  звернулася  до  большевицького  комітету  і  там  зустріла 
третього  нашого  квартиранта-жида.  Він  у  них  працював  і  я 
зраділа, що можу звернутись до нього за допомогою для його 
товаришів-летунів.  Та  він  зареаґував  крайнє  неприхильно  і 
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почав грозити й мені самій. Я вже нічого для тих двох зробити 
не могла і їх, невинних, незабаром розстріляли.

Повертаючись, я вступила до Земства, де звичайно можна було 
застати наших членів Просвіти. Але нікого з них там не було, 
видно вже передчували лихо. А вдома я застала всіх у розпуці. У 
міжчасі вже там приходили шукати за мною, правдоподібно, щоб 
заарештувати. Це схвилювало моїх до краю, а мені стало ясно, 
що я вже оставатись удома не могла. Про виїзд не було мови, бо 
це  був  розгар  перевороту  й  залізничий  рух  був  припинений. 
Кілька  днів  я  крилася  по  хатах  різних  знайомих,  а  врешті 
виявилось,  що  поїзди  урухомлено.  Тому  що  без  документу 
небезпечно було пускатися в дорогу, наші люди виставили мені 
в Земстві потрібну посвідку, що я їду до Києва. І так я пустилася 
в дорогу. Це було востаннє, що я бачила своїх та свою рідну 
хату.

ЗНОВ У ДОРОЗІ

Коли поїзд вирушив в кінці січня на материк України, тоді всюди 
ішли завзяті бої з большевицькими частинами. Ще в кінці грудня 
большевицьке  командування  спрямувало  на  Україну  кілька 
військових  груп.  У  порозумінні  з  ними  збольшевизовані 
робітники  підняли  в  Києві  повстання,  яке  наше  військо  під 
проводом Симона Петлюри зліквідувало. Та 22 січня з’явилась 
під Києвом большевицька армія Муравйова, що обстріляла місто 
з важких гармат і взяла його 26 січня.

Про це я довідалась щойно в поїзді і звісно, не було мені чого до 
Києва спішити. У міжчасі я пересіла в інший поїзд, що йшов у 
невідомому напрямі та був уже в большевицьких руках. Наша 
їзда  була  властиво  якимсь  безнадійним  блуканням,  ще  й  із 
пригодами,  бо  раз-у-раз  були  ми  під  обстрілом партизанів.  Я 
тихо  сподівалась,  що  вони  визволять  нас,  але  все  кінчалось 
тільки перестрілкою. Вийти з поїзду могли ми щойно, прибувши 
до Кременчуга на Полтавщині.

Тому, що багато пасажирів, як і я, не були з того міста та й туди 
не  прямували,  то  всі  кинулися  шукати  нічлігу.  Готелі  були 
зайняті і ми блукали втомлені й голодні по вулицях цього міста. 
Поволі  люди якось  розмістилися  і  вкінці  зосталось  нас  тільки 
двоє: я та якийсь студент, що на мою думку не був студентом, а 
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офіцером. Вкінці з трудом і ми знайшли кімнату в готелі Одеса. 
Те, що ми мали ночувати разом, хоч зовсім чужі собі чоловік і 
жінка  в  такій  скрутній  ситуації  зовсім  значення  не  мало. 
Щасливі,  що вкінці  знайшли де  притулитися та  відпочити,  ми 
замовили самовар, щоб хоч чаєм підкріпитися та погрітися. До 
того  одначе  не  дійшло.  Несподівано  появилася  большевицька 
банда, одна з тих, що по дорозі легітимувала нас. Цікаво, що 
всю  увагу  вони  звернули  не  на  студента,  а  на  мене.  Вони 
підозрівали,  що  я  перебраний  чоловік,  тому  що  я  була 
обстрижена й засмалена. Так і рішили забрати мене з собою, але 
все ж таки трохи розгубилися, коли я сказала їм, що воно більш 
ніж  дивно,  коли  вони не  можуть  визнатися,  хто  жінка,  а  хто 
чоловік.  Передумавши,  вони  закликали  жіночий  персонал 
готелю та приказали їм провірити, чи я дійсно не чоловік. Після 
того, вже очевидно не мали підстав забирати мене і залишили. 
Ми вкінці відотхнули і забралися до пиття гарячого чаю.

Та показалось, що нам не було суджено випити його. Услід за 
першим явився другий патруль. Тут справа була ще гірша для 
мене, бо між ними знайшовся один большевик із Симферополя, 
що  впізнав  мене.  Отже  вони  мене  за  всіми  правилами 
арештували.  Важко  мені  в  короткому  спогаді  описати  оті 
кошмарні два тижні, що я провела у тюрмі, точніше в ЧЕКА. Про 
це можна написати цілий том. Вони переслухали мене зразу і 
запропонували, що випустять мене, але під тією умовою, що я 
повернуся до Симферополя і  там буду з ними співпрацювати. 
Іншими словами — видавати свідомих українців. Я відмовилась 
категорично, знаючи, що й так мене куля чекає. Однак вони не 
спішили  з  виконанням  присуду.  Сказали,  що  дають  мені  час 
передумати та що зуміють знайти спосіб примусити мене. Щодня 
когось розстрілювали, щодня викликали на допит і мене. Поволі 
зазнала я їхніх метод примушування,  бо вони старались мене 
заломити,  ставлячи  під  стінку  й  обстрілюючи  мене.  Потім 
виводили живою назад у камеру аж до другого дня. Всі ми були 
крайно нервово вичерпані, але надія будилася, коли ми ночами 
чули  перестрілку  з  партизанами.  Та  все  ж  ті  два  тижні 
моральних і фізичних мук здавались нам довгими роками. Нас не 
встигли домучити тільки тому, що місто вкінці зайняли німці й 
таким чином ми врятувалися.

Та  тут  мушу  відбігти  від  ходу  моїх  спогадів,  щоб  вияснити 
тодішню політичну  ситуацію.  У  тому  часі,  коли  я  вирушила  з 
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Симферополя в цю безнадійну мандрівку,  у  Бересті  підписано 
мировий договір із осередніми державами, що припинив воєнні 
дії  на  західньому  фронті.  Рівночасно  українське  військо  під 
проводом ген. Присовського, Загродського, Отамана С. Петлюри 
і  полк.  Коновальця  розпочало  успішний  наступ  проти 
большевиків.  Дня  1  березня  українське  військо  зайняло 
Святошин під Києвом. Слідом за ними стали прибувати німецькі 
частини. Мирова делегація УНР у порозумінні з Радою Народніх 
Міністрів  запросила  німців  вмашерувати  в  Україну,  щоб 
допомогти  оборонити  її  границі  від  північного  окупанта.  Вже 
спільно  з  німцями українське військо зайняло Лівобережжя,  а 
також посунулось по лінії  Київ-Курськ, щоб оборонити північні 
границі України.

Коли я в першій половині березня вийшла з тюрми, тоді мало ще 
знала про ті події. Треба було знайти пристановище в чужому 
для  мене  місті.  У  тюрмі  я  віднайшла  поручника  Володимира 
Домбровського з Кременчуга, з яким ми зналися з Симферополя. 
Він був у нашому Маршовому Баталіоні та як український вояк 
втратив був око в  боях.  Коли нас випустили,  він запрошував 
мене до своєї родини, але я спершу пішла до гостинниці Одеса 
по свої речі, що там залишилися, коли мене арештували. Також 
мусіла я старатися про нову перепустку, бо без того не можнаа 
було рухатися по місті. Щойно вкінці пішла я до Домбровських, 
щоб  від  них  довідатися  як  виглядає  ситуація.  Я  хотіла  конче 
виїхати з Кременчуга, де попала зовсім випадково та пережила 
такі важкі хвилини.

Домбровські  привітали  мене  тепло  й  сердечно  і  запрошували 
поки що в них залишитися. Але я не вважала, що воно доцільне 
та безпечне для них і для мене. У місті був німецький командант, 
а про українське військо ніхто нічого не знав.  А коли дійшла 
вістка, що в Єлисаветграді є українська влада, то я постановила 
негайно їхати туди.

У ЄЛИСАВЕТГРАДІ

Тут українське правління починало щойно формуватись так, що 
ані  військової  ані  адміністраційної  влади в даний мент там не 
було.  Місцеву  владу тримали німецькі  та  австрійські  військові 
частини.  Так  що  приїхавши  туди  я  не  могла  мати  надії  на 
негайне  включення  в  українську  армію,  як  я  сподівалась. 
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Зрозумівши ситуацію, я кинулась шукати якої-небудь праці, щоб 
прожити.  Найперше звернулась  до  місцевого  самоврядування, 
але там головних урядовців ще не було, отже нікому не було 
потрібно й помічників. Редакція місцевого часопису сама ледве 
клигала. Можливостей заробітку я не знаходила, а в тому часі 
вже не мала за що жити. При мені осталося всього 50 рублів, а 
вони в той час мали вже невелику ціну. Помешкання в готелі 
коштувало мені 5 рублів денно, а приватну кімнату нелегко було 
знайти. Вкінці мені все ж таки вдалося знайти скромну кімнатку 
за 30 рублів у місяць, а я заплатила тільки половину, а решту 
грошей  зужила  на  оголошення  в  часописі,  що  шукаю  працю 
секретарки.  На  жаль  і  з  того  нічого  не  вийшло,  бо  ніхто  не 
зголосився, окрім якогось підозрілого мужчини, що видно шукав 
"секретарки"  для  зовсім  іншої  цілі,  так  що я  мусіла  викинути 
його за двері. А прожити вже дальше не було за що, так що з 
нужденної харчевої картки я відважувалася купити вже тільки 
хліб. Додати треба, що мій одяг в міжчасі обдерся і я голодна і 
прибита усвідомила собі, що для мене вже ніякого виходу немає.

Якось балакаючи з господинею почула я поміж іншими міськими 
новинами те, що якийсь закоханий хлопець забився, скочивши з 
Балашовського  мосту  на  залізничі  тори.  Почувши  те,  я 
подумала, що й мені слід зробити те саме.

Ідучи  на  міст  у  крайнє  пригнобленому  стані,  з  похиленою 
головою,  я  зовсім  припадково  наткнулась  на  когось  на 
Дворцовій  вул.  Був  це  один  із  наших  симферопільських 
українців, старшина 34 полку; він саме приїхав сюди, бо дістав 
призначення повітового команданта в Єлисаветграді. Побачивши 
мене,  він  дуже  зрадів,  бо  вже  давно  чув,  що  я  попала 
большевикам  у  руки  і  що  мене  розстріляли.  Я  знов  отверто 
призналась йому про безвихідність моєї  ситуації.  Він зараз же 
підтримав  мене  тим,  що  запропонував  мені  працю  у  своїй 
комендантурі. Зразу запросив мене теж до ресторану, нагодував 
та  позичив  грошей,  щоб  я  могла  закупити  собі  необхідне 
вбрання, без якого не мала в чому появитися на працю. І в цій 
канцелярії я пропрацювала після того деякий час.

Дня 29 квітня 1918 р. у Києві здійснився переворот, силою якого 
прийшов до влади гетьман Павло Скоропадський. Це привело з 
собою  деякі  зміни.  В  Єлисаветграді  назначено  новим 
командантом міста полковника Любімова і з ним у мене відразу 
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прийшло  до  непорозумінь.  Найперше  я  відмовилася  наново 
складати присягу, мотивуючи тим, що я вже раз присягала на 
вірність Укр. Нар.  Республіці.  По друге я вперто відмовлялась 
уживати  російської  мови,  яка  тепер  здобула собі  рівноправне 
місце в канцелярії. Після кількох таких "дискусій" командант не 
міг задержати мене, хоч признав, що я могла б їм бути потрібна. 
Відійшовши  добровільно,  я  прийняла  працю  секретарки 
інструкторського відділу у Союзі Кооператив. Там я не встигла 
багато  пропрацювати,  бо  важко  захворіла:  спершу  на 
смертельну ґрипу-іспанку, що валила тоді сотні людей, а коли я 
ледве з неї підвелась, тоді захопила черевний тиф.

Тут мушу сказати, що весь час я не покидала думки стати знов 
військовиком.  Ми  в  Єлисаветграді  не  мали  точних  відомостей 
про  те,  що діється  з  українською армією,  але  вже нам стало 
ясно,  що  німці  їй  не  сприяють.  Ми  почули  про  демобілізацію 
Синьожупанної Дивізії і Галицького Полку СС і журились, як нам 
далі бути?

Та  24  липня  1918  р.  ухвалено  закон  про  загальну  військову 
повинність  і  восени  приступлено  до  формування  української 
армії.  А  ми  в  Єлисаветграді  звернули  увагу  на  галичан,  що 
повнили службу в австрійських частинах. Як довго їх держава 
існувала,  то  вони  не  могли  безкарно  їх  покидати.  Щойно  в 
листопаді  1918  p.,  коли  розсипалась  Австро-Угорщина,  вони 
звільнилися  з  війська.  Правда,  в  тому  часі  створилась  Зах. 
Українська  Республіка,  що  потребувала  їх  захисту  та  й  їх 
природньо  тягнуло  додому.  Але  ми  переконували  їх,  що  ціла 
Україна — це їхня батьківщина,  що вона потребує  їх помочі  і 
вони  добровільно  рішили  остатися.  Для  них  почалося 
формування  полку  ім.  полк.  Богуна,  чи  радше  т.  зв. 
Богунівського полку.

У  половині  листопада  розпочалось  у  Білій  Церкві  повстання 
проти  гетьманату.  Відгук  того  скоро  дійшов  до  нас.  Щоб 
зорієнтуватися в тому, ми вислали до Білої Церкви відпоручника 
в особі сот. Вільчинського. По його повороті невелика горстка 
українських старшин і  вояків  провела переворот,  роззброївши 
касарні і зайнявши охорону староства. Все пройшло безболізно, 
коли  не  рахувати  того,  що  командант  15  полку  піхоти, 
професійний старшина, застрелився після перевороту.
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У тому часі затверджено Богунівський полк, в якому було около 
500 душ. Хоч усе ще в цивільному одязі, я співдіяла в перевороті 
і в організуванні того полку. Завдяки тому, що я працювала в 
різних установах  у Єлисаветграді,  я  була добре зорієнтована, 
звідкіля  і  як  придбати  одяг  та  все  інше  потрібне  для 
новозаснованого  полку.  Отже  мене  йменовано  старшиною 
доручень.

У нашому полку бракувало старшин-галичан. Спершу був тільки 
один на прізвище Копцюх, але пізніше, коли ми вислали збіжжя 
до Галичини, то звідтіля прибуло ще двоє старшин. У міжчасі до 
Богунівського  полку  зголосилося  декілька  рядовиків-
наддніпрянців.  Я  настоювала,  щоб  їх  до  полку  не  приймати. 
Люди одні одних не знають, нам ці люди теж невідомі, можуть 
постати  зайві  ускладнення.  Та  все  таки  декілька  туди 
впросилося і добрих наслідків воно не дало. Пізніш виявилося, 
що вони були надіслані большевиками.

ВХОДИМО В 1919 РІК

З великою охотою й запалом почали ми відбудову української 
армії. У грудні 1918 р. була відновлена Укр. Нар. Республіка, а й 
у Єлисаветграді станули знов у проводі міста нові люди. Та ми 
не  сподівались,  що  це  лиш  коротка  передишка.  Бо 
большевицьке  військо  ще  в  грудні  заатакувало  Укр.  Нар. 
Республіку з півночі, а в країні розрослися ще за гетьманської 
влади  різні  повстанські  загони.  А  вони  діяли  часто  спільно  з 
большевиками проти молодої ще армії УНР.

На  Херсонщині  повстав  отаман  Григоріїв  спільно  з  Юрієм 
Тютюнником.  (Пізніше  Юрій  Тютюнник  з  большевиками 
розійшовся,  бо  в  них  повністю  розчарувався).  Отже  й  цей 
отаман почав наступати на Єлисаветград. Нам було ясно, що ми 
не встоїмося, бо 15 полк піхоти був непевний, а підтримки від 
нікого  було  чекати.  Тому  й  скликали  нараду  в  кімнаті 
команданта,  де  при  вході  була  поставлена  варта,  щоб 
застановитись над ситуацією і вирішити, що нам робити. Нарада 
тільки  почалася,  коли  надворі  почулися  стріли  й  оклики  "Да 
здраствуєт  совєтская  власть!".  Як  пізніше  виявилось,  це 
робітники  заводу  Ельворті  разом  із  місцевими  жидами, 
зачуваючи  близькість  большевиків,  зробили  переворот.  Було 
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ясно, що треба з будинку втікати. Дехто вискочив вікнами, але 
інших, у тому числі й команданта, оточили большевики.

Поки  большевики  вийшли  на  1  поверх,  я  встигла  вискочити 
чорним ходом на подвір’я, а звідти до помешкання куховарки, де 
я сховалася. На нашому подвір’ї в тому часі стояли два панцирні 
авта. Шоферами були німці, що добровільно залишилися в нас із 
австрійської  армії.  Один  із  них  моментально  зорієнтувався  в 
ситуації і непомітно встиг витягнути маґнетки, щоб большевики 
не  могли  забрати  тих  машин.  Так  воно  й  сталося.  Вони 
намагались  рушити  авта,  але  мотори  не  працювали  й  вони 
помучившись, залишили їх.

Як тільки напасники відійшли з будинку, я зав’язалась у хустку 
куховарки  та  вискочила,  щоб  розглянутись  та  пробувати 
визволити  наших.  Як  тільки  вийшла  на  Дворцову  вулицю, 
наткнулась  на  Няньчура,  якого  вели  два  цивілі,  озброєні 
рушницями. Заки я встигла сховатися, вони помітили мене. Один 
із них пізнав, що я належала до штабу полку і мене арештували. 
Привели  до  Кавалерійської  Школи,  де  вже  перебували  наші 
арештовані,  а  між  ними  командант  нашого  полку  і  куреня  та 
ад’ютант  його  разом  із  жінкою.  Побачивши  мене,  вони 
схвилювались, бо досі надіялись, що мене не заарештують та що 
мені вдасться прикликати якусь підмогу.

На  щастя  до  нас  скоро  дісталися  наші  вояки,  наша  "мужва". 
Вони  були  роззброєні,  але  вільно  залишені.  Видно,  що 
большевики сподівались їх перетягнути на свій бік. А вони зараз 
же  почали  діяти  для  допомоги  нам.  Щоб  мене  звільнити, 
звернулися  до  большевицького  комітету  з  проханням,  що  їм 
нікому  буде  їсти  зварити,  а  ось  тут  заарештована  помічниця 
куховарки, яка все "тягнула за ними". Якось їм повірили і мене 
звільнили. Я негайно почала вживатися в нову свою ролю. Тому, 
що начальника постачання не було, довелося розбити магазин і 
вибрати,  що  було  треба.  А  щоб  магазин  не  пограбували, 
поставлено стійку. І ми взялись куховарити разом із справжньою 
куховаркою  Катериною.  Це  значить  —  вона  працювала,  а  я 
крутилася коло неї, ніби працюючи, але весь час продумувала, 
як рятувати арештованих. Все ж таки моє положення було дуже 
непевне.  Мене  знали  ті  провокатори,  що  були  надіслані  до 
Богунівського полку і могли кожної хвилини виказати. До того 
кухарка була призначена для старшинської кухні, для "мужви" 
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варили  кухарі.  Отже  вимога  нашого  вояцтва,  щоб  я  для  них 
варила, не мала підстави.

Тому не обійшлося й тут без напасти. Нагло до кухні вдерлася 
большевицька  банда  (патрулі  ходили  далі  шукати  за  нашими 
військовими) і  почала шукати, чи не заховали ми когонебудь. 
Але  тут  виручили  наші  шофери.  Догадуючись,  що  мені  знов 
грозить небезпека, вони вбігли до кухні і почали доказувати, що 
ми  обидві  "робочі".  Банда  пішла  собі,  а  ми  з  Катериною 
продовжували нашу працю.  Виявилось,  що в  місті  заховались 
двох галицьких старшин і бунчужний і вони прислали до мене 
двох дівчат для зв’язку. Я порадила бунчужному переодягнутись 
по-цивільному  і  зайти  сюди,  щоб  ми  могли  договоритися. 
Незабаром явились усі три та ще й у добру хвилину, бо саме 
большевики  затривожилися  вісткою,  що  на  станції  появився 
новий, невідомо чий поїзд і побігли туди. Ми тоді кинулися до 
Кавалерійської Школи, роззброїли варту та 5 людей залоги, які 
залишилися  з  большевицького  комітету.  Там  ми  знайшли 
поскладану нашу зброю і видали її своїм. Німецькі шофери, що 
так станули мені  в пригоді,  урухомили наші авта.  Тому, що в 
місті не стало влади, ми переїхали вулицями в панцирних автах, 
щоб припинити грабунки і розрухи. Товпа заспокоїлася, а нам 
удалося роззброїти рештки большевиків, що були у відвороті.

Ніч  пройшла  спокійно,  але  вранці  ми  почули  нові  загрозливі 
вістки: на Єлисаветград наближався наступом отаман Григоріїв. 
Ми скоро обрахували наші сили: нас було надто мало, щоб ми 
могли  прийняти  бій.  Тому  рішили  негайний  відворот.  Поїзду 
вистачило  тільки  частині,  іншим  пришилося  йти  пішки. 
Прямували ми через Нову Українку, Помітну, Голту в напрямі на 
Балту,  щоб  з’єднатися  з  іншими  своїми  частинами  та  тим 
скріпити фронт проти отамана Григорієва.

МОЯ САНІТАРНА СЛУЖБА

Південно-східня українська армія була в той час у трагічному 
положенні.  Ще  в  кінці  січня  1918  року  внаслідок  повстання 
отамана  Зеленого  на  Київщині  північне  крило  українського 
фронту  було  відрізане  від  південного.  А  в  квітні  т.  р. 
большевицький наступ на Жмеринку відтяв південну групу від 
головних сил армії УНР.
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До того в цій армії було багато ранених і хворих на тиф, що вже 
тепер  став  ширитися  між  населенням.  Санітарні  поїзди  на 
початку  відвозили  тих  найтяжче  хворих  до  Кам’янця 
Подільського, але їм замикали шлях щораз більше. Отже вкінці 
Південно-Східня  Армія  опинилась  без  санітарних  поїздів.  Всі 
лікарні були настільки переповнені, що хворі валялися покотом 
на підлозі й потрібної опіки дістати не могли. Наша частина теж 
мала  своїх  ранених  і  тифозних.  Не  було  їх  чим  рятувати,  а 
залишати було годі, тому ми везли їх із собою.

Щоб якось зарадити цьому лихові, що драстично розросталося, я 
наважилася звернутися до команданта Південно-Східньої  Армії 
Янова.  В той час їхній штаб стояв на стації  Бірзула й я туди 
поїхала. Отаман Янів вислухав мене уважно й запропонував мені 
зайнятися  формуванням  санітарного  поїзду.  Ліків,  приладдя, 
лікарів, медсестер та взагалі якого-небудь медичного персоналу 
не було.  А вся моя освіта в тому напрямі  зводилася до дуже 
загального,  ще  вдома  відбутого  короткого  медсестерського 
курсу. Практики в тому ділі я не мала, а до того була ще надто 
молода,  щоб  за  таке  діло  самостійно  братися.  Коли я  це  все 
вияснила комендантові, він категорично відповів мені, що це з 
його сторони не пропозиція, тільки приказ, від якого військовик 
не сміє відмовитись.

Отаман негайно вручив мені документ, на підставі якого я мала 
право  забрати  кожен  відповідний  для  того  вагон,  якщо  він 
Бірзулою  проходив.  І  це  було  теж  нелегким  завданням. 
Передбачити, коли такі вагони появляться, було тяжко, добути 
їх не було зовсім просто. За кожен доводилося прямо воювати. 
Звичайно це були вагони штабів, які гаряче протестували проти 
такого конфіскування, забуваючи, що завтра кожен із них може 
в ньому хворим лежати. Поволі мені вдалося якось змонтувати 
санітарний поїзд, навіть придбати вагон із купальнею.

Та  окрім  вагонів  бракувало  нам  поза  тим  усього:  постелі, 
перев’язок, ліків, білля та якого-небудь персоналу. З трудом я 
дочекалася, що мені приділено на помічників декілька рядових 
вояків, які не тільки не мали поняття про ці нові обов’язки, але 
самі були немічні, непридатні не тільки на фронт, але й до якої-
небудь  праці.  Сама  майже недосвідчена,  я  мусіла  заправляти 
таких на санітарів.
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Поїзд  наш  негайно  заповнився  хворими,  а  крім  того  ночами 
доводилося під’їздити поодинокими вагонами під фронт і відтіля 
ранених підбирати. Часто підпадали ми під обстріл, але все таки 
якось удалось усе повернутися до Бірзули та привезти найбільш 
безпомічних.

На щастя в той час я ще була дуже здорова й сильна, могла без 
труду взяти хворого на руки й перенести з місця на місце. Але 
постійна  надмірна  втома  з  часом  почали  підкошувати  мою 
тривкість. Про більше відпочинку, як дві-три години на добу годі 
було й мріяти. Праця фактично ніколи не кінчилася. Раз, коли я 
сіла на хвилину відпочити біля столика, на якому горіла свічка, 
я  схилилася,  поклавши  голову  на  руки  й  зразу  задрімала. 
Можливо, що напівпритомна від втоми я навіть і  поштовхнула 
свічку,  бо  вона  покотилася  і  впала.  Дим  і  чад  за  хвилину 
пробудили мене,  завіски на вікнах і  одяг на мені  вже горіли. 
Щоб не викликати паніки, я зліквідувала пожар сама. Ніхто про 
цю прикру пригоду не довідався, аж я зголосила сама та знов 
просила помочі в людях. Попечених рук я нікому не показувала, 
але довго їх заліковувала.

Дещо постелі й білля випросила я в тих частинах, де ще якісь 
запаси були. Зате ліків та перев’язочного матеріялу нам постійно 
не вистачало. Це утруднювало нам працю, а хворим видужання. 
Самозрозуміло,  що  хворі  просили  й  вимагали  порошків, 
таблеток, капель, але деколи було так, що ми дослівно нічого не 
мали.  Щоб морально  піддержати  хворих,  ми  інколи мусіли  як 
дітей обдурювати їх. Десь удалося раз дістати запас натрону — 
очищеної соди. Ми розділили її на малі порції й часом, коли не 
мали нічого кращого, розділювали між хворих. Більшість їх була 
вдоволена, вірили, що воно їм помагає, раділи, що почувалися 
краще.  Ясно,  що  цей  порошок  нічого  не  допомагав  при 
пораненні чи тифі, але факт, що сугестія підіймала багатьох на 
дусі й здоровіші організми скоріш видужували.

З відживою хворих у той час теж не було так просто, але з тим 
ми  сяк-так  упорювались.  За  тих  умовин,  при  загально 
ослаблених  організмах,  доволі  часто  з’являлася  ґанґрена. 
Операція  тоді  була  необхідна,  а  в  нас  не  було  кому та  як  її 
виконувати. Тоді ми відвозили хворих аж до шпиталю Червоного 
Хреста у Жмеринці.
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Так настала весна 1919 р. Пройшло кілька місяців, в яких мені 
вдалося багатьом допомогти і самій заправитися до такої праці. 
На жаль вся моя праця пішла несподівано намарне. З’явився у 
нас якийсь лікар, якому видно треба було конче дістатися до 
Миколаєва, але доїхати туди не було як. Він став розказувати 
про  Одесу,  як  невтральне  місто,  що  знаходиться  під  опікою 
Антанти  і  що хворих  треба  конче перевезти,  бо  про  них  там 
подбають. Це правда, що в Одесі був тоді десант французького 
війська, але положення його було дуже непевне. Маючи з наших 
роз'їздів  вже  деякі  інформації  про  відносини  в  Одесі,  я  мала 
поважні підстави не повірити в спокусливі обіцянки. Та все таки 
слова лікаря були більш переконливі, штаб дав себе намовити і 
вони  доручили  мені  разом  із  лікарем  ранених  туди  відвезти. 
Зберігаючи власну критичність, я категорично відмовилася і тоді 
весь транспорт передано лікареві. Розчисляючи на те, що поїзд 
негайно повернеться, отаман Янів та кілька старшин поїхали з 
ним  туди  в  надії  полагодити  там  багато  важних  справ.  Мої 
підозріння  на  жаль  сповнилися.  Дня  6  квітня  французький 
десант під ударами отамана Григорієва покинув Одесу і відкрив 
йому дорогу а разом із тим большевикам. Наш санітарний поїзд 
не  тільки  не  повернувся,  але  сам  Янів  попався  в  руки 
большевикам і вони його розстріляли. Вирвалися звідтіля тільки 
два старшини, які  разом із ним поїхали. Про долю ранених я 
ніколи не мала змоги довідатися, по сьогоднішний день хвилює 
мене згадка про тих нещасних.

Мене глибоко вразила ця невдача і я не могла собі знайти місця 
в Бірзулі. Почала думати про поворот до Богунівського полку, в 
якого заснуванні я брала участь і була там своєю людинею. В 
той  час  одначе  приїхав  до  Бірзули  помічник  отамана 
Запорожської  Січі  Божка  Шило,  а  з  ним  кілька  старшин,  Як 
тільки він довідався про цю пригоду з санітарним поїздом та те, 
що я з ним не поїхала, він зразу відшукав мене й запропонував 
мені  перейти  до  Січі,  де  зовсім  нікого  не  було,  хто  міг  би 
хворими й дозволити жінці  йти до Січі,  він сказав, що за тих 
умов ніхто  не  дивиться на мене,  як  на жінку.  Хоч мені  дуже 
хотілося  повернутись  до  Богунівського  полку,  то  всеж 
зрозумівши,  що  я  там  необхідна  та  що  мене  немає  там  кому 
заступити, я погодилася. І пішла на чергову стійку.

Січ  була  недалеко  Бірзули  і  в  ній  було  згуртовано  багато 
катеринославців.  Мені  знов  припало завдання  — організувати 
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санітарний поїзд. Він був куди менший від попереднього, але не 
менш  важний.  Довелося  приймати  ранених  із  різних  інших 
частин,  які  в  себе  не  мали  санітарної  служби.  Стояли  ми  на 
стації  Роздільня.  Умовини  були  щораз  трудніші,  пошесть 
плямистого  тифу  швидко  поширювалась,  а  до  Роздільні 
зближались  завзяті  бої.  Нашу  групу  відрізали  від  головних 
частин  армії  і  взяті  в  кліщі,  ми  не  мали  іншого  виходу,  як 
відступити в сторону Румунії. Почались переговори з румунами 
про право переїзду через їх територію.

А в тому часі й я захворіла на тиф. Не було кому мене заступити 
і  я,  важко  хвора  й  гарячкуюча,  мусіла  робити  раненим 
перев’язки. Правда, я зголосила командантові, — а був ним тоді 
отаман  Волох,  —  що  працюючи  можу  наразити  ранених  на 
зараження. Але умовини були такі, що він не міг прийняти цього 
до відома. Прямуючи безпереривним боями в напрямі Роздільні, 
нам привозили щораз більше ранених. їх доставляли нам з усіх 
сторін, не зважаючи на те, чи ми можемо собі дати з тим раду. 
Раз,  коли привезли їх із  Запорізького Корпусу півд. групи, то 
загрозили нам розстрілом, коли б ми відмовились їх прийняти. 
Не дивно, що командант відповів мені, що вибору не маємо і без 
огляду на стан здоров’я я мушу дальше працювати.

Я  була  свідома  небезпеки,  що  загрожувала  нашим  раненим, 
якщо б ми не вивезли їх із такого сліпого кута та вони попали б 
у руки большевикам, що були б над ними жахливо знущалися. 
Тому я гарячкуючи, тягнулася останками сил. У той час смерть 
людині не була страшна, більше підганяла мене потреба вивезти 
тих  нещасних.  А  тут  брак  вагонів,  бо  тими,  що  траплялися, 
вивозили  запаси.  З  гарячкою  понад  40  ступнів  я  востаннє 
звернулася до штабу, кажучи, що запаси все одне попадуть у 
чужі руки, а нам в першу чергу треба вивезти людей. Свідомість 
морального  злочину  на.  завжди  залишиться  на  нашій  совісті, 
якщо безпомічних залишимо тут на поталу.

Отаман Волох тоді негайно видав розпорядження, щоб один із 
його ад’ютантів пішов зо мною до начальника руху. Видали нам 
паротяг, яким вивезли цілий санітарний ешелон на головну лінію 
та відправили в першу чергу в напрямі Кишинева. В цей час моя 
недуга  доходила  до  кризи,  так  що  як  тільки  поїзд  рушив,  я 
втратила притомність. Не знаю, як довго я так лежала. Прийшла 
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до пам’яті в день Великодня 1919 p., коли санітар приніс мені 
дві крашанки і поздоровив зворушливим "Христос Воскрес!"

Ми  вже  відбували  кварантану  в  Кишиневі,  на  румунській 
території. З того дня вже знов усе пам’ятаю. Я була дуже квола, 
але  намагалася  звестися,  як  скоро  це  було  можливе.  Тоді 
довідалась, що перевезені запаси румуни дійсно сконфіскували і 
нам їх дуже бракувало. Але щойно тоді всі мені признали, що 
слід  було  й  спочатку  турбуватись  не  ними,  а  перевезенням 
людей. З деякими труднощами ми переїхали Румунію в напрямі 
до  Галичини.  Деякий  час  спинилися  в  Заліщиках,  щоб 
перепочити, а потім через Тернопіль подалися в напрямі Збруча. 
Був кінець травня 1919 р.

ЗНОВ У ПОХОДІ

Воєнна  ситуація  була  в  тому  часі  надзвичайно  важка. 
Витіснивши нашу південно-східню армію большевики дійшли до 
Збруча. А в Галичині ішли завзяті бої з армією Галлера, що їх 
Антанта  узброїла  в  першу  чергу  проти  большевиків,  а  вони 
повернули свої сили проти УГА.

Виходу не було. Ми вважали своїм обов’язком знов включитися в 
боротьбу з большевиками. Я вже стояла на ногах і перебувала у 
складі Запоріжської Січі.

Перехід  Збруча  припав  нам  коло  Підволочиськ  і  був  дуже 
нелегкий: мости понищені, треба брати брід, не знаючи, де його 
шукати  та  маючи  ворога  за  берегом.  За  рікою  ліс,  ворог 
захований, обстрілює нас. Шукаючи охорони, ми посунулись у 
напрямі  невисокого  валу  над  берегом.  Слабо  він  міг  нас 
охоронити,  але  ми  мусіли  стерегтись  якомога  нових 
пошкоджень,  бо  санітарної  служби,  ліків  і  перев’язочного 
матеріялу  у  нас  не  було.  Я  вже  була  в  уніформі  і  хоч  ще 
видужувала, ішла в передній лінії. Як оце ми лежали поза тим 
невисоким валом,  обидва  мої  найближчі  товариші-сусіди  були 
поранені пострілами. Той зправа в руку і ногу, той зліва в обидві 
ноги. Кожне з нас боялося попасти ворогові в руки, бо знали, 
яка доля нас там чекає. Не диво тому, що той із перебитими 
ногами, який уже не міг ворухнутися, прямо кричав, благаючи 
розпучливо,  щоб  його  винести  з  лінії.  Ніхто  не  голосився 
охотником,  бо  вставати  — це  значило  йти  під  обстріл.  Хоч  і 
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квола,  я  усвідомила  собі,  що  мушу  за  те  взятися.  Спершу  я 
спитала його, чи він свідомий, що як тільки підведу його, зразу 
може бути ще ранений чи забитий кулями. Він рішуче відповів, 
що воліє смерть від ворожого знущання. І дійсно — він був ще 
раз ранений, як тільки я звелася з ним на спині, але собою він 
мене охоронив. Останками сил я виволікла його на гору, там і 
звалилася, але зараз надбігла обслуга гармат та звільнила мене, 
забираючи раненого. Я довго ще не могла звестися, бо була тим 
зусиллям дуже вичерпана. Підвелася щойно тоді, коли прийшов 
наказ переходити Збруч.

Ішла  я  та  брела  з  трудом,  бо  мені  прострілили  ногу,  хоч 
неглибоко. Так почався наш похід на Поділля, що врешті довів 
нас до Києва.

Важкий це був похід! Сьогодні я не могла б розказати всього по 
порядку, як ми ішли. Пам’ятаю лиш більш видатні бої й яскраві 
епізоди.

Ішли  ми  в  безнастанних  боях  через  Проскурів,  Фельштин, 
Ямпіль, Ялтушків. За тим містечком довелось пережити великий 
бій  із  большевицькою  групою  таращанців.  Дальші  великі  бої 
припали нам поміж Баром і Жмеринкою. Пам’ятаю, що прямуючи 
до  Бару,  Запорожська  Січ  зайняла  село,  якого  назви  не 
пригадую. Зараз же прийшлося з нього відступити. Нас було тоді 
не більше, як 700 люда, і то втомлених і перехворілих. Проти 
нас  ішло  около  п’ять  тисяч  давніше  полонених  мадярів,  що 
організовано гуртом повертались на батьківщину.  Большевики 
зуміли їх зручно використати для своїх цілей. Переконавши їх, 
що ми їх живими не випустимо — пустили в наступ, а за ними 
йшли  згадані  вже  таращанці  і  червоні  юнаки.  Не  диво,  що 
мадяри билися так розпучливо останками сил. Нам довелося ще 
раз  здобувати  залишене  село,  заки  могли  йти  далі  на  Бар  і 
Жмеринку.  Бій  був страшний.  Запоріжська Січ  понесла великі 
втрати, як у вояках так і в старшинах. З 3 куреня залишився 
тільки  один  молодий  старшина  Волошин;  командант  куріня, 
сотенні  та  весь  склад  молодих  старшин  були  цілковито 
винищені.  На другу чергу, в піддержку пішов тоді  2 курінь, в 
якому  була  і  я.  Ми  побачили  безліч  ранених  і  трупів  і  мені 
довелося  негайно  організувати  перев’язочний  пункт.  Роботи 
було  повно:  вдалося  змобілізувати  лікаря  з  містечка,  якого 
назви  вже  не  пригадую,  разом  із  ним  робити  перев’язки, 
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примістити хоч частину ранених у тому містечку, а тих тяжче 
хворих хоч частинно відправити до Бару.

Після  цього  важкого  бою,  пройшовши  Жмеринку,  ми 
попрямували на Вінницю. І знов ішли важким зусиллям, серед 
безнастанних боїв. Тут і там були окрім нас різні інші наші групи 
і  це  безперечно  помагало.  Так  ми  дійшли  аж  до  Вінниці,  чи 
радше  спинились  на  12  кілометрів  перед  нею.  Пригадую,  що 
десь у дорозі зголосився до нас безрукий інвалід і просив нас, 
щоб ми дали їм гармату, бо та єдина, яку мають, несправна. У 
той час було таке напруження, що я не встигла звернути увагу, 
що йому на те відповіли, але цей епізод я потім пригадувала не 
раз  і  була свідома,  що тоді  треба  було присвятити тій  справі 
увагу.

Під кінець червня большевикам удалось втиснути наше військо з 
частини  захопленої  території  і  здобути  Проскурів.  Ми 
довідалися, що Січові Стрільці, які були в нас на лівому крилі, 
перейшли  до  Ямполя,  отже  нам  довелося  й  цей  відтинок 
боронити. А що це було нам понад силу, то ми мусіли відступити 
в  напрямі  Копайгороду.  Божко,  отаман  Запоріжської  Січі  був 
хоробрий і  в цих боях він крив нам відворот. Але в найбільш 
критичному часі прийшла нам допомогла з іншого боку. Зі сходу 
почав  пробиватися  до  нас  отаман  Юрій  Тютюнник  із  відділом 
біля 3500 повстанців з кол. загону Григорієва. Вони звали себе 
Селянською Групою і заатакували півд. крило большевиків.

Отамана Тютюника та його дружину я знала ще з "Просвіти" в 
Симферополі, як добрих українців. Він теж був у 4 Запасовому 
полку у нашому місті. Із здивуванням я довідалась пізніше, що 
він  разом із  отаманом Григорієвим підтримували большевиків, 
вважаючи,  що  зможуть  на  них  впливати.  Коли  вкінці 
переконався,  що  для  нашої  справи  там  нічого  осягнути  не 
можна, то відлучився разом із своєю частиною, що йому була 
дуже віддана.

У  тому  часі  (16—  18.  липня  1919  р.)  Укр.  Галицька  Армія 
перейшла Збруч. Це була велика допомога армії УНР і вже 17 
липня вдалось нам відтиснути большевиків, а в серпні почався 
спільний наступ на нашу столицю.
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Зустрівшись із Тютюнником, ми вспіли коротко обмінятись своїми 
переживаннями за той час. Знаючи мене добре, він перемовляв 
мене  перейти  із  Запоріжської  Січі  в  його  частину.  Але  я  не 
погодилась. У Січі я вже пробула шмат часу та ще більший шмат 
походу і боїв з ними пройшла, виконуючи завдання боєвика й 
організуючи медичну допомогу. Це все діялось за командування 
отамана Божка, для якого я мала лиш слова признання. Коли ж 
його  вкінці  арештували  (я  про  те  не  знала)  і  його  заступив 
отаман  Василюк,  я  відразу  відчула різницю ситуації.  Василюк 
щойно недавно приєднався до Січі, не був як слід зорієнтований, 
через  те  не  міг  бути  рішучий  та  мабуть  побоюючись 
відповідальности,  справи  протягав.  Тому  приходилось 
вичікувати з важко раненими на транспорт до лікарні, а я чула 
себе відповідальною за їх порятунок і це мене вкрай нервувало.

До того дійшли вже до мене вістки про арештування от. Божка і 
переформування  Запорожської  Січі.  Я  побачила,  що  тут  уже 
немає  виглядів  для  моєї  праці  і  вкінці  погодилась  перейти  в 
частину  Юрія  Тютюнника.  Запоріжська  Січ  тоді  була  в 
Копайгороді, а штаб Тютюнника я знайшла у Липовицях.

У Гуцульському полку

Деякий  час  я  була  при  штабі  частини.  Але  пропозиції 
залишитися  в  штабі  не  прийняла.  Така  праця  мені  не 
відповідала, амбіцій у мене не було, зате бажання і потреба дії. 
За моїм проханням призначено мене до Гуцульського полку.

В тому полку не було ні одного гуцула, не принадили собі, щоб 
виявити тим почуття єдності й соборності. Полк цей складався 
переважно з гімназійних учнів і студентів, а його комендантом у 
той час був Ілля Сич.

Ще заки  розпочався  наступ  об’єднаних  українських  військ  на 
Київ, сталась у моєму житті замітна подія. Дня 22 липня 1919 р. 
у селі коло містечка М’ястківка ми повінчалися з моїм товаришем 
зброї Іваном Пекарчуком. Близькі та дорогі ми були собі, але той 
час був настільки важкий, що би рішили одне одного не в’язати 
у службі. Тому повінчавшись ми водночас і розійшлися, кожне до 
своєї, себто до іншої частини.
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Та годиться дещо сказати про життя й умовини, в яких я пізнала 
свого  чоловіка.  Він  був  родом  із  Брацлава,  дід  його  був 
запорожцем, а батька, брата і сестру вбили большевики. Служив 
як  доброволець  в  російській  армії  від  1914  р.  у  кінному 
Астраханському  полку.  Двічі  був  важко  ранений,  закінчив 
військову школу, і в 1917 р. вступив в українську армію в ранзі 
капітана. За гетьмана був у Катеринославі начальником кінного 
депо. Потім перейшов до штабу Запоріжської Січі, де я пізнала 
його і тут нас доля звела докупи.

Про  дальший  перебіг  наступу  на  Київ  уже  доволі  писалося. 
Скажу коротко, що 31 серпня 1919 р. наші частини увійшли до 
міста,  але  незабаром  мусіли  покинути  його  під  натиском 
Денікіна. Рівночасно розпочалась війна з цим новим ворогом, що 
був добре забезпечений зброєю й іншими приписами. А наше 
військо,  здесятковане тифом,  слабо озброєне й не зодягнене, 
мусіло відступити на півд. захід.

Дня 19. жовтня 1919 р. під селом Тиманівкою проходив завзятий 
бій  із  денікінцями.  Іронією  долі  було  те,  що  вони  наступали 
Симферопільським полком, себто з мого рідного міста та якраз 
ним  мене  поранено  в  живіт.  Ледве  живою  довезли  мене  до 
військового шпиталю у Вапнярці, але оглянувши мене, лікар не 
робив ніякої надії, що виживу. Я була притомна й ми опановано, 
але дуже болісно прощалися з чоловіком. Надії на побачення не 
було, тим більше, що наші мусіли Вапнярку опустити, а відомо 
було,  що  білі,  які  наступали,  обіцяли  "розправитися",  без 
сумніву, що і з раненими.

На щастя на другий день наші знов відбили Вапнярку, але тому, 
що не було виглядів втримати її, хворих вивезено до Жмеринки. 
Хоч  лікар  не  робив  надії,  щоб  мене  живою  могли  далеко 
довезти, мої товариші постановили забрати й мене.

Евакуацію треба було перевезти залізницею та ще й у товарових 
вагонах, на соломі. Найгірше було те, що всі хворі й ранені були 
напівроздягнені,  бо  денікінська  армія  цілковито  пограбувала 
шпиталь  у  Вапнярці.  Тому  більшість  їх  була  у  шпитальній 
білизні,  а тільки дехто мав на собі  шпитальний халат.  Я була 
єдина одягнена, і то тільки тому, що коли мене, жінку, привезли, 
сестра-українка сховала мій одяг у себе.
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Прибувши  два  дні  пізніше  до  Жмеринки,  нас  голодних  і 
перемерзлих  примістили  в  шпиталі  Червоного  Хреста.  Тут 
відчули ми, що це значить, коли шпитальний персонал не свій, а 
вороже наставлений: палати неогріті, догляду за хворими також 
немає.  Коли  ми  попросили  хоч  трохи  протопити  шпитальне 
приміщення, то нам заявила сестра: "пусть ваші гайдамаки вам 
опалівают".  При обході  лікаря я попросила,  щоб мені  змінили 
перев’язку, бо вже три дні, як не була змінена. А він відповів 
мені — "єслі буду імєть время" і я тієї перев’язки таки не дістала.

Що мені було робити в таких умовинах із незагоєною раною? Я 
знала, що постачання нашої дивізії  повинно бути на стації  і  я 
постановила за всяку ціну,  хоч і  рачки,  дістатися до своїх.  В 
нашій палаті було нас 6 осіб, 4 старшин, я і один вояк, ранений 
у руку. Його я попросила, щоб він допоміг мені одягнутись (я 
свого вбрання не здала, хоч сестра хотіла забрати). Старшини 
почали мене умовляти, щоб я не пускалась у дорогу, бо десь 
звалюся. Я відповіла, що все в руках Божих і тут я не залишусь. 
Коли вже одягнулась, вояк допоміг мені вийти зі шпиталю.

І диво! Поза брамою шпиталю я наткнулась на санітара з того 
поїзду, що привів нас із Вапнярки. Побачивши мене,  не хотів 
вірити  своїм  очам,  бо  знав,  яке  моє  поранення.  Зараз  же. 
покликав фельшера і  вдвох вони допровадили мене до стації. 
Тут  я  побачила  своїх  двох  вояків  і  післала  їх  —  покликати 
якогось і з старшин. Сказала їм, що буду чекати їх у ресторані. 
Звичайно  ці  ресторани  були  добре  обладнані,  а  що  тепер 
нечинні, то я сподівала там відпочати.

Увійшовши  до  ресторану,  я  побачила  жахливу  картину.  Ціла 
його підлога була встелена тифозно хворими. Вони лежали тісно 
один  біля  одного,  одні  маячили,  другі  кудись  рвались,  а 
звідусіль домагались, щоб їм дати пити. Я сягнула до кишені і 
знайшовши  там  500  рублів,  звернулась  до  буфетчика,  щоб 
приніс їм води. Не знаю, що дальше сталося,  бо вже наспіли 
старшини, щоб мене звідтіля забрати. Пізніш розказували мені, 
що  кожного  дня  з  тієї  почекальні  вивозять  трупів,  щоб  їх 
поховати на місцевому цвинтарі.

Старшини взяли мене до свого вагону, але відразу сказали мені, 
що в тих умовинах, як вони живуть, не можуть мене примістити. 
Один із них пішов до знайомих у місті, можливо вдасться там 
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знайти для мене кімнату. За кілька годин кімната знайшлася і 
мене туди перевели.

Це були направду гарні люди. Він був службовиком залізниці, 
мав дружину і дві милі дівчинки. Вони зараз же постарались мені 
за лікаря, що негайно прийшов, перемінив перев’язку і приніс 
матеріял для дальших перев’язок. Пізніш я сама собі їх робила, 
маючи  перед  собою  і  збоку  дзеркало.  Так  я  пробула  в  тих 
гарних людей около 3 тижні, аж поки не трапилась мені нагода 
— дістатися до своєї частини.

Та  наперед  мушу  з’ясувати  тодішну  нашу  ситуацію.  Добігав 
кінець  листопада  1919  р.  Армія  УНР  знайшлася  в  районі 
Чорториї,  оточена  з  усіх:  боків  ворогами.  Продовжувати 
боротьбу  у  формі  регулярного  фронту  не  було змоги.  Тоді  то 
намічено відбути у Жмеринці з’їзд і нараду командантів дивізій. 
Там і вирішено йти у Зимовий Похід.

Це  мала  бути  партизанська  війна  у  запіллі  большевиків  і 
денікінців.

Зимовий Похід проголошено на засаді добровільній, примусу не 
було. Та все ж таки при повній свідомості дуже важкої ситуації 
зголосилося около 4,000 вояків і старшин. До Зимового Походу 
станули  три  дивізії  (у  скороченому  виді)  —  Київська  під 
командою Ю. Тютюнника, Запоріжська під командою Б. Крата і 
Волинська під командою М. Загродського. Головну команду над 
цим військом обняв ген. М. Омелянович-Павленко.

Після наради учасники почали роз’їжджатися до своїх частин. Я 
скористала з нагоди і попрохала Ю. Тютюнника, щоб він мене 
підвіз до залізничної стації, близько якої моя частина. Дорогою 
Тютюнник умовляв мене,  щоб я і  чоловік перевелись до його 
дивізії. Але я не могла погодитись на те. Заявила, що зостанусь 
у Гуцульському полку.

Коротку віддаль від стації до села я відбула пішки. Спираючись 
на  костур,  хвора  та  змарніла,  зголосилась  до  команди.  Мої 
товариші в полку ледве впізнали мене й були здивовані, що я 
ще живу. Я прохала їх зв’язати мене з чоловіком, що був при 
своїй частині в іншому селі. Він зараз же приїхав і розказав мені 
про всі заходи, що він поробив для видобуття мене з Вапнярки. 
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Одним із них був лист, що він передав моїй рідні у Симферополі, 
прохаючи їх, щоб вони мене забрали зі шпиталю. Цього листа їм 
ніхто не передав, як потім виявилось. Але й так вони, коли б і 
отримали його, то мене вже в Вапнярці не застали б.

Як я, так і мій чоловік, відразу зголосились іти в Зимовий Похід. 
Тільки ми постановили вже бути разом, а не як досі в окремих 
частинах. Дня 6 грудня 1919 р. ми вирушили, у складі кінного 
полку ім. Гетьмана Мазепи.

ЗИМОВИЙ ПОХІД

Змінились умовини боротьби

Нелегко воно писати про Зимовий Похід. Цей зрив нашої армії 
можна оцінювати, як очайдушний крок. Але з другого боку це 
був  також  прояв  великої  непохитности  і  завзяття.  Всі,  що 
зголосились, були свідомі важкої ситуації і невеликих надій на 
удачу. Але всі  були вірні  своїй присязі  і  навіть у такій скруті 
своєї зброї здати не хотіли. Ми знали, що ризикуємо всім, але й 
те, що зможемо зробити — потрібне для волі України.

Дня 6 грудня 1919 р. Похід вирушив. Тому, що перед вимаршом 
треба  було  перевести  скорочення  частин,  то  мені  довелось 
перейти в Кінний Мазепинський Полк. Ще треба згадати, що в 
Похід пішли переважно кіннотчики, бо характер нашого Походу 
вимагав швидкого порушування. Піхоті за тих умов було б надто 
важко  воювати,  а  роздобути  більше  коней  було  майже 
неможливо. Від селян забирали їх усі армії, а залишити їх зовсім 
без коней у господарці було неможливо. Ми мусіли рахуватися з 
їх інтересами, бо ж і за них воювали і сподівались їх підтримки 
харчами. Коли б не ця обставина, то склад Зимового Походу був 
би  напевне  багато  більший.  Бракувало  нам  не  тільки  коней. 
Зима 1919-20 pp. була винятково важка, а одяг у нашого війська 
вже давно порвався. Іншого дістати вже було неможливо, отже 
ми були слабо забезпечені від холоду. Декому навіть бракувало 
шапок,  отже треба було завивати  голову й вуха чим попало, 
нераз і мішковинням. Тому що я теж була слабо вдягнена, то хоч 
і нездорова, мусіла більше йти, як їхати, щоб не замерзнути на 
возі.  Та найгірше було те,  що нам уже не ставало зброї,  а  її 
конче треба було мати. Із тих наших умовин випливала також 
наша  тактика.  Ми  лявірували  між  червоними  й  Денікіном. 
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Завжди  насторожені,  ми  старались  розвідувати  стежами: 
нападати відважувались тільки на малі ворожі частини. Так ми 
здобували  зброю  й  коні,  а  разом  із  тим  ширили  паніку  й 
дезорієнтацію серед них. Справа відживи теж була проблемою 
для нас. Брати даром чи насильно в селян, ми не вважали себе в 
праві. Платити не було чим, бо ж тоді й гроші не мали ціни. Хіба 
що вдалося в заводах роздобути цукор і спірт, а це в той час 
завжди мало попит. Але й те не завжди виходило, бо селяни вже 
почали гнати самогонку самі.

До того всього долучилося ще одне лихо. Наші козаки почали 
хворіти плямистим тифом і число хворих щораз більше зростало. 
Спочатку ми думали залишити їх у міру можливости по селах, 
але я належала до тих, що категорично запротестували. Це було 
ніщо інше, як віддавання безсилих на поталу ворогам і тоді вже 
ніхто  з  них  живими не  зостався  б.  З  другого  боку,  хоч  вони 
безперечно  були  й  нам  тягарем  у  Поході,  проте  допомагали 
сцементовуватись. Військо побачило, що всі ми стоїмо за себе і 
кожен має однакову вартість.

Хоч це виглядає дивне, але в Поході найбільше навантаження 
мали старшини.  їх  було настільки мало працездібних,  що для 
них не було ніякої можливості відпочинку. Їх обов’язки ніколи не 
кінчалися  і  тому  вони  були  більш,  як  другі  —  вичерпані. 
Водночас  бути  й  теж  найбільш  обдерті,  бо  мали  менші 
можливості  вистарати собі  щось із одягу для себе. Хворих ми 
перевозили на возах, де вони лежали на соломі, без накриття, 
інколи  навіть  напіввроздягнені.  Далеко  не  завжди  мали  ми 
можливість спочивати уночі. Не раз бувало проїжджали селами, 
але  могли  дозволити  собі  тільки  короткий  відпочинок  і  тоді 
вносили хворих до хат, щоб загрілися, а потім їхали далі. Так що 
одні з наших хворих помирали від недуг і поганих умов, другі з 
них вичунювали й поволі починали зводитися, в той час, коли 
на їх місце лягали вже нові. Прийшла черга на мого чоловіка. 
Він занедужав якраз у той час, коли хотіли хворих залишати. 
Свідома того, що його може чекати, я постановила залишитися з 
ним.  Коні  в  той  час  для  армії  були  особливо  цінні,  так  що 
залишаючи нас, забрали з собою і наших коней. Розлука була 
для  нас  усіх  дуже  важка,  важко  було  їм  оглядатися,  а  нам 
дивитися у слід, бо невідомо було чи ще коли побачимося та 
яким  буде  наше  і  їх  майбутнє.  Та  наш  чура  все  таки  не 
видержав: десь там роздобув воза та дозвіл повернутись по нас 
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і нас забрав. До чергової стоянки ми їхали за своєю частиною та 
якось легше стало на серці.

Різдвяні Свята ми провели в Когутівці, селі, в якому збігалися 
границі трьох губерній — Поділля, Херсонщини і Київщини. В той 
час мій чоловік уже поволі починав ставати на ноги, а мої рани, 
що їх я ще сама підліковувала, починали гоїтись. Так що й ми 
могли взяти участь у святкуванні, хоч були ще дуже кволі. Не 
зважаючи на  хитке  положення ми святкували дуже врочисто, 
ніби вдома. Відспівали всі коляди, які хто знав, вітали себе зі 
святами, а селяни погодували нас кутею, узваром,  борщем та 
варениками.  Багато  дечого  невимовленого  у  той  вечір 
передумав кожен із нас...

Але засиджуватись не було як. Уранці ми знов вирушили вперед. 
Дивізії йшли тоді роздільно, але весь час тримали зв’язок.

Я  вже  згадувала  про  те,  що  до  цього  способу  боротьби  ми 
достосували також воєнну тактику. Наприклад у рейдах гармати 
вже не  мали того значення,  як  колись,  возити їх  обтяжувало 
нашу мандрівку, все ж таки ми старалися не визбуватися їх і 
залишали їх тільки в такому випадку, коли якась інша з наших 
частин ще мала запас, амуніції, а не мала гармат.

Бої Зимового Походу

Ми  мали  в  Поході  і  великі  бої,  як  це  було  біля  Умані  і  за 
Вознесенськ.  Там єдине,  що рятувало нас,  було те,  що ми — 
кіннота, а вони були піші. З Умані довелося нам уступити. У мене 
саме  в  тому  часі  появився  поворотний  тиф.  Щоб  мені  і  моїй 
частині це улегшити, запропонували мені приєднатися до штабу, 
але я все ще якось витримувала сидіти на коні та хотіла за всяку 
ціну триматися своєї частини. Та як не дивно, тим, хто вирішив 
це  —  був  мій  кінь:  як  тільки  вирушив  штаб,  він  самовільно 
подався за ним. Скоро я одначе зовсім звалювалася з ніг і тоді 
постелили  мені  під  гарматою  солому.  Там  я  пролежувала  не 
тільки в дорозі але й у часі бою, оголомшувана страшним гуком 
вистрілів. Пізніше я почала зводитися на ноги та й гармати ми 
вже були змушені залишити, бо амуніції не було.

Запам’ятався  мені  цей  час  боротьби  за  Умань  дуже  добре. 
Опустивши місто, ми розташувалися в селі, щоб відпочити. Для 
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безпеки  були  роз’їзди  і  застави.  Та  ледве  встигли  ми 
перекусити, як нам донесли, що большевики, які щойно зайняли 
Умань, утікають. Треба було нам знов на місто прямувати. Ми 
переїхали його вночі і там приєднались до нас деякі з наших, що 
були у "боротьбістів" (відлам большевиків). Одначе ми в місті не 
залишились, а виїхали греблею, а потім вбрід на інше село. Ніч 
була настільки темна, що нічогісінько не було видно а ми терену 
зовсім  не  знали.  За тих умов це було небезпечно,  бо вороги 
могли зробити засідку.  У  селі  ми трохи відпочали і  щойно на 
другий  день  із  нарадою  повернулись  до  міста.  Населення 
зустрічало  нас  радісно,  просили  залишитись,  але  ми  були 
свідомі, що мусимо податися далі. Мені особисто припало ще й 
сумне завдання сповістити жінку мого доброго знайомого, що він 
загинув.

Звідтіля  ми  попрямували  на  Вознесенськ.  Ця  мандрівка  була 
дуже небезпечна, бо тором, що йшов у напрямі Одеси, проїздила 
панцирка й нелегко його було перейти. Весь час наскакували на 
нас большевицькі частини, малі, але швидкі. Інколи довелося, 
щойно роззувшися, знов сідати на коней.

Більшого пошкодження ми щоправда не зазнали, але це дуже 
вичерпувало.  Наступ на  Вознесенськ  ми робили вже майже з 
розпуки, але з особливим завзяттям. Нам було відомо, що там є 
запас амуніції,  якої в нас у той час вже майже не було. Було 
всього по п’ять набоїв на рушницю, два на гармату, останню, 
яка ще при нас була, а в мене всього дві кулі для револьверу. 
На  наше  щастя  большевицька  залога  Вознесенська  також  не 
була сильна. Змобілізували всіх, кого тільки могли але це був 
невишколений елемент і через те їх багато загинуло. У нас було 
тільки декілька ранених.

Увійшовши до міста  ми перш усього пішли по шпиталях,  щоб 
відшукати наших ранених, які там могли бути. Ми знали, що тут 
залишатися  не  зможемо,  а  не  безпомічних  будуть  пізніше 
мститися. А тому, що в нас весь час бракувало ліків і бандажів, я 
пішла  шукати  по  аптеках.  Перша,  до  якої  я  увійшла,  була 
ограбована та майже зруйнована. Та я не встигла ще й кроку 
зробити чи слова сказати, коли власник-жид став ляментувати, 
що ми його грабувати прийшли. Я вилаяла його й пішла шукати 
далі. На щастя в більшій аптеці, якої ще не встигли пограбувати, 
такого  зруйновання  не  було.  Вдалося  дістати  трохи  ліків, 
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головно хініну,  аспірину та  дещо морфію, також і  перев’язки. 
Фармацевти  були  дуже  схвильовані.  Розказували,  що  коли 
большевики  їх  грабували,  домагались  кокаїни  і  замість  неї 
насильно  забрали  стрихніну.  Від  того  може  згинути  багато 
невинних  людей.  Просили  всюди  давати  знати  й  остерігати 
людей.

У  міжчасі  наша  частина  запаслася  амуніцією.  Цього  здобутку 
було подостатком так що нею наклали вози. У Вознесенську ми 
дістали на дорогу дещо цукру і спірту.

Коли  я  проходила  містом,  до  мене  підійшов  гурт  жінок  із 
хрестами  на  грудях,  що  запрошували  до  себе  на  кватиру.  Я 
зразу пізнала, що це жидівки й на моє питання, чому вони так 
прикрасилися, почула, що це для охорони перед пімстою за те, 
що їхні  чоловіки билися проти нас.  На кватиру вони просили 
мене очевидно теж із метою, щоб мати безпеку. Про мене вони 
вже чули від своїх людей із інших міст і мали повне довір’я. В 
них я й перебула тих кілька днів нашого спочинку.

У поворотній дорозі

Зміряли  ми  на  Полтавщину,  обминаючи  Харківщину.  Великих 
боїв  уже  не  було,  робили  ми  тільки  рейди.  Ніде  довго 
задержуватись  не  могли,  тим  більше,  що  почалась  відлига,  а 
мостів не було. Треба було спішитись, щоб перейти Дніпро по 
льоду. Цей Похід все ж таки лишив свій слід, хоч перемога вже 
нашою  виключною  метою  не  була.  Наша  поява  все  таки 
підтримувала  загал  населення,  зокрема  його  зростаючу 
свідомість.  Це  був  доказ,  що  українська  армія  існує  і  діє. 
Населення нас у більшості радо й тепло зустрічало, і як могло, 
так  виявляло  своє  почуття  солідарності  з  нами.  Гостили, 
обдарували цінними не тільки для нас, але й для них припасами, 
стерегли  й  охороняли  нас,  справляли  куди  безпечніше  йти, 
остерігали перед небезпекою, давали нам змогу відпочати.

В тому часі (березень 1920 р.) до нас прибув як зв’язковий із 
нашим урядом Ісаак Мазепа. Сам він був тоді прем’єром міністрів 
Уряду  УНР,  але  до  нас  прийшов  перебраний  за  дядька,  з 
клунком на плечах, із ціпком у руках. Нам він приніс розпорядок 
повороту. Хотіли охоронити нас перед зайвим винищенням. Ми 
щиро  зраділи,  бо  ніде  правди  діти  —  були  тоді  вже  крайно 
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втомлені  і  вичерпані.  А  головне,  що  хотілося  якось  більш 
раціонально й продумано вжити нашу силу.

Повертаючись, ми просмикнулись між большевиків і денікінців і 
нагоди  до  бою  не  шукали.  На  наше  щастя  вони  були 
дезорієнтовані  і  нападаючи,  часто  не  знали  на  кого 
натикаються. Нам це було вигідно, бо провокувало ворогів до 
взаємних ударів, а ми в той час могли безпечніше йти. Таким 
чином деякий час ми обмежувались малими боями. Але коли ми 
дісталися  вже  до  Ананіва  на  Поділлі,  то  большевики  стали 
наступати на нас з усіх сторін. На щастя наше вони не вдарили 
усі  разом,  бо  ми  не  були  б  у  силі  встоятися.  Кожна  частина 
наступала  на  нас  окремо  та  в  інший  час,  так  що  бій  був 
затяжний, та й дуже важкий. Коли ми доходили до останнього 
зудару, то наші люди й коні до того були вичерпані, що ледве 
могли  ворушитись.  Тому  й  дістали  ми  приказ  полягати  й  не 
стріляти доки вони зовсім близько не підійдуть. Вони нас добре 
бачили і стали наступати з окликом "Ура!" А ми лежали без руху 
у  важкому  нервовому  напруженні.  Вони  бігли,  падали, 
спотикалися, бо були напевне в неменшому напруженні, але все 
таки дальше наступали. І вкінці наш безрух і мовчанка подіяли 
на  них.  Підійшовши  на  сто  метрів  віддалі,  вони  несподівано 
заломилися, повернулися і стали втікати, хоч ми не дали до них 
ні  одного  стрілу.  Тоді  ми  зірвались  і  крикнули  "Слава",  але 
наступати  вже  не  було  на  кого.  Таким  чином  ми  чудом  чи 
зручністю урядувались, бо до наступу, ні навіть оборони вже не 
мали сил.

Ми  повернули  на  містечко  М’ястківку,  але  довго  там  не 
задержувались, бо треба було йти з допомогою Ю. Тютюнникові, 
що зайняв недалеко позицію і вже бився. Довелося включитися 
в  завзятий  бій.  Наша допомога  була успішна,  бо  большевики 
почали відступати, але в той же момент ми дістали вістку, що 
большевицький роз’їзд  напав на  наш обоз  у  лісі.  Мій  чоловік 
кинувся  з  півсотнею  виручати.  Большевицька  частина  була 
невелика  й  уступила.  Та  ми  були  свідомі,  що  місце  нашого 
сховку їм відоме і  що можна чекати наступу більшої  частини. 
Тому ми відступили далі, шукаючи змоги конечного відпочинку.

Як тільки ми спинилися, я рознуздала коня, взяла поводи в руку 
і  лягла  під  копицю  сіна.  Заснула  відразу  дуже  твердо  й 
прокинулася  щойно  від  пострілів  кругом.  Здавалося,  що  ми 
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окружені,  а  де  саме  вороги,  а  де  наші,  я  зорієнтуватися  не 
могла.  Оставалось  поїхати  навмання  в  тому  напрямі,  де  було 
найбільше тихо. На полі я нікого не побачила, а була до того 
вичерпана, що вже не хвилювалась. Хоч кожен із нас найбільше 
боявся того, щоб ворогові живим не попасти в руки, а я ж була 
зовсім сама. Проїхавши кілька кілометрів, я перечекала якийсь 
час, щоб збагнути, чи не наближається сюди стрілянина і тоді 
знов рознуздала коня, трохи відпустила попругу, а сама лягла у 
рів при дорозі, щоб зайво помітною не була. Мені здавалось, що 
зможу слідкувати за відгуком пострілів і коли провидниться, тоді 
зможу шукати дороги до своїх, що були в бою. Та втома була 
сильніша мене і з поводами в руках я заснула знов.

І яке було моє здивування, коли я прокинулася вранці! Уночі 
мусів довкола мене розгорітися бій, бо спокійне поле, де я вчора 
залягла, було наче зоране. Кругом мене повно всякого краму, 
побиті люди й коні. Тільки мій кінь дальше коло мене стояв. Я 
досі не можу уявити собі, як це могло статися! А вже що мого 
коня не забрали ані свої, ані вороги, або що він сам не відбіг 
(мене могли прийняти за мертву). Друга річ, що він був майже 
так само як і я — безмежно втомлений і отупілий. Йому я дуже 
зраділа, бо це був мій найкращий друг, що все зо мною разом 
ділив  небезпеку,  наступ  та  оборону  й  часто  здавалося,  що 
нібито ми зрослися в одне.

Встала я, розглядаюсь і під селом побачила якісь вози. Чиї вони, 
наші чи ворожі не могла розпізнати. Тому важко було рішитися, 
чи  краще  мені  ховатися,  чи  зближатися  до  них.  Бачу,  що 
дорогою прямує до них якийсь вершник. Одного я не лякалася, 
тому постановила під’їхати. Пізнала по однострою галичанина, 
отже  й  розговорилась.  Це  був  післанець  от.  Шепаровича,  що 
якраз їхав до нашого штабу. З ним я поїхала далі. Побачивши 
мене, всі щиро зраділи, бо були певні, що я забита.

Наш Мазепинський полк спрямували окремо, як показалося — 
на  терен,  де  була  польська  армія.  До  того  часу  нам  не 
доводилось  їх  бачити,  ані  не  знали  точно,  де  вони  билися  в 
Україні. В той час вони вже поверталися з Києва. Щоб ще й від 
них не  зазнати  удару,  довелося  порозумітися  з  їхнім  штабом. 
Вони  подалися  далі,  отже  з  того  боку  ми  були  забезпечені. 
Одначе загроза від большевиків насувалася. Ми спинились біля 
села Вербка, де була для нас дуже незручна ситуація: село було 
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в долині, а ворог окопався на горі і тим самим мав відкрите поле 
обстрілу. Та все ж нам треба було просуватись. Постановлено 
вислати підводи з раненими й припасами, а нам припало крити 
їх. Та про це треба було негайно повідомити штаб, що стояв у 
лісі. Мене післано туди з донесенням, хоч дорога з села до лісу 
була відкрита і тим дуже небезпечна. Великого бажання їхати я 
не  мала,  але  черга  припала  на  мене  і  приказ  був  приказом. 
Виконати його мусіла, хоч його якраз і видав мій чоловік.

Я пустилася навпростець до лісу і  зараз же притягнула увагу 
ворога. Пізніше розказували мені, що в тому напрямку почала 
бити  большевицька  артилерія  і  гарматних  стрілів  було  до 
двадцять.  Як  та  коли  я  була  контужена  —  не  пам’ятаю. 
Потрясення  вибухом близько розірваного  вистрілу  перекинуло 
мене разом із конем, що так і привалив мене своїм тягарем. Якби 
кінь  був  пошкоджений,  я  ніяк  не  була  б  змогла  встати,  а 
рятувати мене за тих умовин не міг би ніхто. На щастя він був 
цілий, звівся разом зі мною і так ми досягнули лісу. Нових стрілів 
на щастя не було. Бачачи, що я не в силі йти, наші підбігли з 
лісу до мене. Обидві ноги були в мене пошкоджені розтягненням 
і порванням сухожилля, на лівому коліні трісла ще й чашечка і 
все  негайно поопухало.  Страшно боліла  мені  голова,  бо  була 
важко  контужена.  Все  це  сталося  на  початку  травня  1920  р. 
поміж селами Вербка і Качківка на Поділлі.

Тим  назавжди  закінчилась  моя  боєва  активність  і  військова 
служба Україні. Я стратила здібність не тільки до їзди верхи, але 
навіть до ходу. Довший час мене мусіли транспортувати возом. 
На щастя незадовго вдалося довезти мене до Проскурова, де в 
лічниці  як  на  тодішні  часи  я  зазнала  доброго  лікування: 
бандажування  ніг  еластичними  перев’язками  і  електризацію 
голови. Прикрий біль від того дещо зменшився і мені ніби почало 
легшати.

Зате  наше  загальне  положення  помітно  гіршало.  Большевики 
помирилися з поляками й таким чином мали змогу зосередити 
свої сили в наступі на нас. Отже нашим треба було готуватись до 
протиудару.  Положення  було  критичне,  бо  це  могло  різно 
закінчитись, а мене в лічниці могло назавжди відрізати від своїх. 
Отже як тільки я дещо подужала, то використавши безпеку ночі, 
повернулась до своєї частини.
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Після  Зимового  Походу  чоловіка  відкликано  з  Мазепинського 
кінного  полку  і  доручено  йому  перебрати  запасовий  кінний 
полк, що був у стадії формування. Пізніш цей полк приділено до 
першої бригади кулеметної дивізії, при якій був до кінця.

Наступ на большевиків був плянований якраз на слідуючий день 
після того, як я повернулася. І ми з чоловіком розгубилися. Він 
поїхав  уранці  до  Могилева-Подільського,  де  мав  відобрати 
замовлені для війська кожухи і чоботи. Тим часом большевики 
випередили нас і якраз у той день почали наступати.

Під їх натиском частина, яка була над Дністром праворуч нас, 
перейшла границю на Бесарабію, що її вже окупували румуни. А 
ми  були  заскочені,  на  збройну  допомогу  на  правому  крилі 
числити вже не могли й таким чином були змушені відступати. 
Командант  дав  наказ  спрямувати  обози  в  напрямі  Могилева-
Подільського.  Із  штабом  дивізії  і  частиною  чоловіка  ми 
зустрілися  аж  над  Збручем.  Ми  ж  мусіли  виминати  зудару  з 
большевиками  й  через  те  запізнилися.  Над  Збручем  ходили 
поголоски,  що  має  формуватися  другий  Зимовий  Похід.  Я 
зголосилася до от. Ю. Тютюнника, але він сказав мені ясно, що я 
вже до військової служби нездібна. Разом із іншими перейшла 
Збруч і  пережила важкий момент передавання зброї.  Наперед 
забрали  нам  поляки  всю  пальну  зброю,  хоч  все  ж  таки  на 
початок залишили нам кинжали та шаблі. Настала мовчазна, але 
драматична хвилина, коли прийшлося віддати і живого товариша 
— коня...

Нас самих не полонили, але інтернували. Навантажили тісно в 
товарові  вагони  й  повезли.  Поволі  й  довго  їхали  ми  через 
Перемишль  аж  до  Пикулович,  де  нас  вивантажили.  Тут  був 
табір,  в  якому  досі  тримали  полонених  большевиків.  Великої 
різниці в нашому положенні не було. Та довго ми там не були, 
нас  скоро  перекинули  на  Ланьцут.  Був  це  вже  принайменше 
український  табір,  в  якому  довгенько  сиділи  ті,  що  з  нами  в 
Перший Зимовий Похід піти не могли. Тих із нас, що прибули 
родинами, примістили в окремих домиках, а таких було нас 14 
душ. Там і  зустрічали ми наш перший Великдень поза рідною 
землею. Був він дуже невеселий. Наше положення безвихідне, 
настрій важкий, пригнічений. Про вигоди давно вже забули ми, 
а тепер ще й утратили свободу руху та можливість активності. А 
в той час докривавлювалась Україна...
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А потім пішли дальші етапи нашої мандрівки. Табір у Стшалкові, 
праця лісоруба в Татрах, кельнерування у Празі. Вкінці студії на 
філософічному  факультеті,  але  й  недуга  туберкульози,  що 
вимагала довгих років лікування. І вкінці, як останній подарунок 
судьби — поворот на рідну землю у 1941 р.

Та  це  є  окрема  тема,  що  її  ще  сподіюсь  опрацювати.  Врешті 
поновна  мандрівка  на  еміграцію.  Не стало й  мого  товариша і 
друга, чоловіка. Нелегко було йому відходити, залишаючи мене 
хворою й осамітненою,  важко було мені  прощати його — тим 
разом  назавжди.  Скоро  довелось  мені  покинути  свій  власний 
закуток і перейти в будинок для старих. Останньо послабло ще 
більш моє здоров’я, зате скріпилися болі. Що гірше, — мої очі 
настільки  нездорові,  що  це  позбавляє  мене  майже  зовсім 
можливості читати й писати. Тому й не маю змоги вдержувати 
листування  з  близькими  людьми,  рідко  зустрічаю  когось 
душевно рідного...

Зате  ніщо  не  може  позбавити  мене  дорогих  споминів 
пережитого. Жаль, що не сповнилися колишні бажання, та моя 
віра  в  нічому  не  похитнулася.  Вірю,  що  до  Світанку  мусить 
колись  прийти,  може  скоріш,  як  ми  так  часто  "малі  вірою", 
чекаємо. Якби моя молодість та здоров’я могли повернутися, в 
мене  було  б  тільки  єдине  бажання:  стати  сірим,  безіменним 
рядовиком в однострою Української Армії, повернутися на свою 
колишню стійку, спочинути на Рідній Землі.

Спогади  надруковані  в  числах  2-10  журналу  "Наше 
життя" ("Our Life", Філадельфія) за 1969 рік.

Збір і впорядкування інформації, оцифрування –

команда сайту "Кримські українці"

http://crimeanua.wix.com/main

http://www.facebook.com/crimeanua
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