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Вступне слово

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому виглядi знаходиться в сiль-
ськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi Саджавки

Розкинулося над Прутом мальовниче село Саджавка. Знаємо, що
тут бувала письменниця Ольга Кобилянська. Вiдвiдували Саджав-
ку Дмитро Павличко, Степан Пушик. Але чи це всi визначнi гостi,
якими ми можемо пишатися? Для того, щоб розширити цей список,
варто ближче познайомитися з iсторiєю сiм’ї священика Бобикеви-
ча, що був парохом саджавської церкви в першiй половинi 20-го
столiття.

Iсторичнi джерела свiдчать: сiм’я священика брала активну участь
не тiльки в життi села, але i всього регiону. Сидiр Бобикевич слу-
жив священиком у церквi з 1905 року до останнiх днiв свого життя -
1933 року. Вiдомо також, що сiм’я Бобикевичiв мала багато друзiв.
Їхнiй дiм, будинок бiля церкви, завжди радо приймав гостей. Саме
до них приїздила Ольга Кобилянська в рiзнi роки.

А недавно було виявлено унiкальну знахiдку, що допоможе цi-
лiсно уявити тогочасне життя цiєї родини i загалом села. З iсторiї
Саджавки знаємо про те, що Марiя Бобикевич (дружина священи-
ка) та Клавдiя ( дочка) займались лiтературною дiяльнiстю, хоча
мало їхнiх творiв дiйшли до наших днiв. Завдяки дослiдженням
київських iсторикiв дiяльностi генерал-хорунжого армiї УНР Юрiя
Тютюнника, стало вiдомо про його перебування в селi Саджавка в
1922-23 роках. Пiд час спiлкування з Ярославом Файзулiним , на-
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уковцем, що вивчав бiографiю Тютюнника, вдалося дiзнатися, що
одним iз основних джерел для дослiдження дiяльностi отамана ста-
ли спогади Клавдiї Бобикевич, виданi у виглядi повiстi.

Повiсть “У тiнi героїв” написана в 1933 роцi i вперше надруко-
вана та видана в 1940 роцi в газетi “Свобода” - тижневику укра-
їнської громади в США. Описанi подiї вiдбуваються в Саджавцi в
1922-1923 роках пiд час проживання Юрiя Тютюнника iз сiм’єю в
будинку священика Сидора Бобикевича. Iсторикам цей твiр допомiг
дослiдити “бiлу пляму” в бiографiї отамана Тютюнника.

Для саджавчан ця повiсть має ще вагомiше значення. Бо це, ма-
буть, найбiльший лiтературний твiр, який має вiдношення до нашо-
го села. Спогади допомагають зрозумiти, чим жили нашi прадiди в
той перiод, яких звичаїв та традицiй дотримувалися.

Iз повiстi дiзнаємося про те, що отаман Тютюнник не просто “го-
стював” у Саджавцi. Вiн активно працював над пiдготовкою нового
повстання проти бiльшовикiв. В будинку священика його вiдвiду-
вали посланцi iз рiзних таборiв, тому числi бiльшовики зi спробами
переманити на свiй бiк.

Та що розповiдати. . . Прочитайте самi. Я був вражений. Буде-
те i ви. Природнiм є висновок, що на будинку священика поряд з
меморiальною дошкою має бути ще один пам’ятний знак - Юрiю
Тютюннику.

Роман Гелемб’юк.
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Родина Бобикевичiв

Про родину Бобикевичiв можна дiзнатися iз вiдомої краєзнавчої
працi “Делятинщина” ( Делятинщина : iсторико-географiчне дослi-
дження. В. М. Клапчук, М.М. Клапчук. – Делятин, 2007. ). Далi
стаття iз цiєї книги.

Родина громадських дiячiв Делятинщини, що вiд 1905
року проживала в Саджавцi.

Найвидатнiшими з них були: Сидiр, Марiя та Клавдiя.

Сидiр Бобикевич Марiя Бобикевич

Сидiр Бобикевич - син пароха з Викторова бiля Галича. Закiнчив-
ши теологiю, став парохом Вижницi на Буковинi, а вiдтак Саджав-
ки. Цiкавився лiтературою й мистецтвом, грав на рiзних струнних
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iнструментах, спiвав лiричним тенором. Перший на Делятинщинi
набув грамофон з записами пiсень М.Менцинського й популяризу-
вав його талант. В 1905-1914 роках виступав на концертах у «Бесiдi»
в Делятинi. В 1912 роцi був вибраний заступником голови новоство-
реної повiтової фiлiї товариства «Просвiта» в Делятинi, в 1920 роцi
був не раз головою читальнi «Просвiти» в Саджавцi. Помер i похо-
ваний в Саджавцi.

Могила Сидора Бобикевича Могила Марiї Бобикевич

Марiя - донька письменника Миколи Устияновича, сестра худо-
жника Корнила Устияновича, дружина о. Сидора Бобикевича. В
1905-1914 роках iнодi виступала з дочкою Клавдiєю на сценi деля-
тинської «Бесiди». В 1920-1930 роках, будучи довголiтньою головою
кружка «Союзу українок», активно допомагала саджавецькому жi-
ноцтву. Зрiдка писала вiршi, що їх друкували видання «Жiночої
долi» в Коломиї. В 1942 роцi виїхала на Буковину й там померла.

Клавдiя (1899-1973) - донька Сидора й Марiї Бобикевичiв. Ма-
ла вищу освiту. Вийшла замiж за румунського полковника, проте
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Вiрш Марiї Бобикевич

активно дописувала до українських газет та журналiв. Її перу на-
лежать спомини про музичну культуру Делятинщини в 1905-1914
роках, про перше перебування О.Кобилянської в Саджавцi.

Родину Бобикевичiв у Саджавцi тричi вiдвiдала письменниця
О.Кобилянська (1918, 1926, 1929). З часу останнiх вiдвiдин збере-
глася фотографiя гостi й господарiв дому.
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Оповiдання Клавдiї Бобикевич
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Ольга Кобилянська з родиною Бобикевичiв
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Фотографiя iз сiмейного архiву Бобикевичiв.
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Юрiй Тютюнник

Юрiй Тютюнник - отаман армiї УНР. Вiн був досить неоднозна-
чною постаттю. Свою боротьбу вiв до кiнця, тобто до остаточної
поразки визвольних змагань 1918-1922 рокiв. Сучасники вiдзнача-
ють його як багатогранну особистiсть. Крiм таланту полководця вiн
вiдзначився ще i лiтературною та акторською дiяльнiстю.

Бiографiя отамана коротко описана в Вiкiпедiї (вiльнiй енцикло-
педiї).

Стаття з Вiкiпедiї

Юрко Тютюнник (1891 - 1930) — український вiйськовий дiяч,
генерал-хорунжий армiї УНР.

Народився 20 квiтня 1891 року в селi Будище Пединiвської воло-
стi Звенигородського повiту Київської губернiї у селянськiй родинi
колишнiх крiпакiв Йосипа i Марини. За материнською лiнiєю був
онуком сестри Тараса Шевченка — Ярини. У сiм’ї було 9 дiтей, але
дорослого вiку досягли 5 (4 сини i дочка). Старшi брати Юрка на-
лежали до партiї соцiалiстiв-революцiонерiв. Навчався у сiльськiй
школi, закiнчив агрошколу в Уманi. Був одружений (дружина —
Вiра Андрiївна). Мав двох доньок.

На вiйськовiй службi з 1913 року. Спочатку служив у 6-му Си-
бiрському полку у Владивостоцi. З 1914 року брав участь у Першiй
свiтовiй вiйнi в чинi унтер-офiцера. У жовтнi 1914 року був тяжко
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поранений в голову в боях пiд Лодзем. Пiсля лiкування на короткий
час отримав вiдпустку, пiсля чого потрапив в запасний полк в Кре-
менчук, а звiдти знову до 6-го Сибiрського полку, який тодi бився
бiля озера Нароч. Командування полку запропонувало Юрiю, який
на той час читав багато вiйськової лiтератури, навчатися у вiйсько-
вому училищi. Пiсля двомiсячної пiдготовки вiн був скерований до
Києва, де успiшно склав iспити до 1-ї Київської гiмназiї. Потiм був
посланий на Кавказ, де в 2-й половинi 1915 року закiнчив вiйськову
школу в мiстi Ґорi Тiфлiської губернiї. Зi школи знову вiдбув у 6-й
Сибiрський полк. Був знову поранений — в руку. Пiсля лiкування
потрапив до Сiмферополя в 32-й запасний полк, де прослужив до
Лютневої революцiї.

Українська революцiя

Пiсля утворення Української Цен-
тральної Ради взяв активну участь
в українiзацiї частин росiйської ар-
мiї. У березнi-квiтнi 1917 року ор-
ганiзатор «Першого Сiмферопiль-
ського полку iменi Гетьмана Доро-
шенка». У серединi травня 1917 ро-
ку в Крим прибув Олександр Ке-
ренський, який запропонувавЮрiю
перехiд в Штаб Одеського Воєнно-
го Округу на високу посаду, але Тю-
тюнник тодi не подiляв поглядiв Тим-
часового Уряду i вiдмовився. Робо-
та серед українських мас не сподо-

балася сiмферопольським меншовикам i вони надiслали донос на
Тютюнника Керенському. Той видав наказ про переведення його
в мiсто Катеринослав в 228-й запасний полк. Але на той час Тю-
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тюнник вже був обраний делегатом на Другий Всеукраїнський вiй-
ськовий з’їзд, куди i виїхав, не зважаючи на заборону з’їзду Керен-
ським. На з’їздi був обраний членом Центральної Ради, залишився в
Києвi i почав працювати як член Українського революцiйного цен-
тру i, залишаючись безпартiйним, завжди пiдтримував найбiльш
радикальнi течiї у Центральнiй Радi. В цей час сформувався його
полiтичний свiтогляд. Вiн починає дивитися на революцiю в Укра-
їнi як на революцiю нацiональну. Восени 1917 року органiзував у
Звенигородi Кiш вiльного козацтва, став його отаманом.

Пiсля захоплення Києва бiльшовиками у лютому 1918 року роз-
горнув Звенигородський кiш до 20 тисяч повстанцiв. У запеклих бо-
ях розгромив збiльшовичену 8-у армiю, зайняв Бiрзулу i Вапнярку,
роззброїв частину 2-го росiйського корпусу, кiнну бригаду, розгро-
мив у Бобринську 8-тисячну групу Михайла Муравйова.

До травня 1918 року контролював великi територiї Київщини i
Херсонщини. Влiтку i восени повстанцi пiд командуванням Тютюн-
ника вели бої з нiмцями i гетьманцями.

У лютому 1919 року частини Тютюнника об’єдналися з загонами
Матвiя Григор’єва, утворивши могутню вiйськову групу (23 тися-
чi багнетiв i шабель, 52 гармати, 20 бронепоїздiв). Командування
повстанською армiєю перебрав на себе М.Григор’єв, начальником
штабу став Тютюнник. Повстанцi разом з Червоною армiєю пове-
ли бойовi дiї проти денiкiнцiв та вiйськ Антанти, зайняли у березнi
1919 року Херсон та Одесу.

У травнi 1919 року, зрозумiвши суть бiльшовицької полiтики в
Українi, Тютюнник i Григор’єв повернули зброю проти бiльшови-
кiв. Пiсля загибелi командувача армiї у липнi 1919 року Тютюнник
на чолi частини Повстанської армiї прибув до Жмеринки i приєд-
нався до Армiї УНР. Влiтку 1919 року очолював групу в запеклих
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боях на бiльшовицькому фронтi. Спiльно iз 3-ю Залiзною, 2-ю Во-
линською дивiзiями i 2-ю Галицькою бригадою частини пiд коман-
дуванням Тютюнника визволяли Житомир, а потiм через Брацлав,
Гайсин, Христинiвку, Умань вийшли в район Шполи.

У кiнцi серпня 1919 року частини Тю-
тюнника протистояли Пiвденнiй групi
Йона Якiра, а в жовтнi-листопадi — де-
нiкiнському корпусу генерала Якова Сла-
щова.

З 6 грудня 1919 року по 5 травня
1920 року Тютюнник брав участь у Пер-
шому зимовому походi як помiчник ге-
нерала Михайла Омеляновича - Пав-
ленка на чолi Київської (Стрiлецької)
дивiзiї, з якою воював проти бiльшови-
кiв до осенi 1920 року.

Пiсля iнтернування українських ча-
стин у Польщi Тютюнник не склав зброї.
Влiтку i восени 1921 року пiдготував
план Другого зимового походу на територiю України з метою пiд-
няти антибiльшовицьке повстання. Операцiя була проведена у ли-
стопадi 1921 року, але закiнчилася трагiчно: групу розбили бiль-
шовицькi вiйська, 359 полонених козакiв було розстрiляно поблизу
Базару на Житомирщинi.

Останнi роки життя

16 червня 1923 року пiсля переправи через Днiстер генерал-хорунжого
Юрка Тютюнника заарештовано. Для широкої публiки повiдомле-
но, що вiн здався добровiльно. Уряд УССР запропонував спiвпра-
цю, з чим генерал погодився. Поселився у Харковi. Спочатку викла-
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дав у Харкiвськiй школi червоних старшин i працював у ВУФКУ
сценаристом (сценарiй фiльму «Звенигора», спiльно з Майком Йо-
гансеном i Олександром Довженком). У художньо-документальному
фiльмi «П. К. П.» («Пiлсудський купив Петлюру») Юрiй Тютюн-
ник зiграв самого себе.

12 лютого 1929 року заарештований в Харковi i висланий до Мо-
скви. Смертний вирок поставила колегiя ОГПУ 3 грудня 1929 року.
Розстрiляний 20 жовтня 1930 року.

Твори

Ю.Тютюнник — автор низки спогадiв (пiд псевдонiмом Г.Юртик),
друкованих у Лiтературно-науковому вiснику i «Загравi»:

• полiтико-вiйськовий нарис «Зимовий похiд 1919—1920 рокiв»

• полiтико-вiйськовий нарис «Коломия» 1923

• полiтико-вiйськовий нарис «Революцiйна стихiя», Львiв 1923.

• памфлет «З поляками проти Вкраїни», Харкiв 1924.

Спiвавтор сценарiю фiльму О.Довженка «Звенигора» (1927). Грав
себе у рядi українських фiльмiв («П. К. П.», у першому варiантi
«Звенигори» тощо).
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У тiнi героїв

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

I

Вже бiльше як 18 лiт живу за границею, далеко вiд Галичини,
моєї любої батькiвщини. Далеко вiд моєї найближчої рiднi, добрих
сусiдiв i знайомих. Вже 18 лiт живу в далекiм Семигородi мiж чу-
жими, менi крайньо-байдужими людьми, куди химерна доля заки-
нула мене, щоби поглумити собi з усiх моїх мрiй та бажань. Отак
тобi! Терпи й мовчи...

Але я не з роду податливих людей. Навпаки, чим бiльший натиск
на мене, тим твердiший мiй вiдпiр i моя вiдсiч. Не маючи сили й
змоги змiнити мiсце життя й вибрати собi пiдходяще серцю та миле
душi, все ж я не покорилась своїй долi. Ой, нi!..

Наче б їй на злiсть я вiдгородилася вiд чужих, таких байдужих
менi людей, та зажила своїм життям. В своїй хатi завела тiльки
українське слово, рiдну традицiю, бо тiльки так думала встоятись
у своїх великих задумах i обов’язках супроти моєї батькiвщини.

Тому не було в мене жодної цiкавости й охоти мiшатися в життя
чужого краю й чужих людей. Я не хотiла мати найменшої участи
в їх полiтичному, господарськiм, й то й у товариськiм життi. В їх
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рiжних сплетнях, переживаннях i успiхах. Мене цiкавило тiльки те,
що писалося в їх часописах i лiтературi про мiй край i нарiд. Про
нашi кривавi, героїчнi змагання до волi, полiтичнi осягнення, госпо-
дарськi та культурнi успiхи, що ними я так радiла! Оце занимало
всецiло мої думки.

Але всюди, в чужих книжках i часописах, вичитувала тiльки во-
рожi слова й поганi думки та пояснення на нашу адресу! У кожнiм
творi, в кожнiй статтi тiльки слiпа й дурна ненависть. Така, що вже
перейшла у стан зоологiчний (як кота до собаки) i що її не можна
льогiчно нi вияснити, нi змiнити.

Подумати собi тiльки, що навiть змiнено iсторичнi основнi данi
здвигу Хмельницького, викривлено ролю Мазепи, а всi змагання
мого народу викривлено до карикатури.

З цього я бачила, що всi кругом тiльки з ненавистю вiдносилися
до мого народу. Що всi кругом ... одним миром мазанi. Їм треба було
тiльки українського плодючого чорнозему, а нарiд переслiдувати i
гнобити.

Тому я вiдгородилася вiд чужинцiв. Не мала охоти застановля-
тись або й тягнути висновки з їх подвигiв та здобуткiв. Вони менi
такi байдужi! Тiльки з жалем завважала я, що й у далекiм Семи-
городi є слiди українцiв з передсоток лiт... Там же iмена сiл, родин,
тварин i предметiв .. як у нас. Колись i тепер. Це може втекли ту-
ди нашi предки перед татарським або iншими ордами i там їх слiд
залишився...

Я все боялася чужого впливу на мої дiти. Тож я пильно стере-
гла себе i їх, щоби не дай, Боже, навiть найслабший корiнець не
запустився в чужу землю! Хочби це тiльки тоненький волосок. Ми
маємо їх запускати тiльки в свою рiдну, ту святу землю, зрошену
кров’ю й засiяну кiстками наших святих мученикiв. Вiдколи вона
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пiд сонцем! Тому й усi змисли мої зверненi були на виховання дiтей
у нашiм нацiональнiм дусi, не зважаючи на далеку чужину. Коли ж
бачила в наших хочби тiльки зародок чого ворожого моїм намiрам,
тодi я його нищила безоглядно, радикально, щоб не мало поганих
впливiв на майбутнiсть. А це не легка рiч. Дитяча вразлива душа
пiдлягала окружаючим впливам, скорiше як зрiла людина, свiдома
своєї народности, заскорузла на погубнi впливи окруження.

Не раз приходили мої сини з чужої школи й з великим запалом
оповiдали менi про великi й геройськi дiла чужих мужiв. Дитя-
ча душа горiла великим захопленням i святим вогнем для чужих
людей. Очi свiтилися, личка червонiли, серця були переповненi пе-
реживаннями у школi. Тодi я з кривавим серцем мусiла здавлювати
одушевлення для чужих, байдужих дiл. Я витягла натомiсць з на-
шої iсторiї подiбнi геройськi дiла, оспiвуючи життя наших героїв,
iсторичних постатей, що нiчим не стоять позаду iнших.

...........................................................................
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Це тривало доти, поки жив наш найдорожчий, незабутнiй батько.
Вiн радiв сердечно, що його тиха хата наповнилася знову його дi-
тьми, яких їх дивна доля розкидала по широкому свiтi. Що та хата
знову загомонiла спiвом i музикою, веселою розмовою, криком ону-
кiв. Це був знову безупинний рух i гамiр, i шум, як iще тодi, коли
ми були малими... А кожен iз нас вiдживав, вiддихав i чувся в кiнцi
“вдома”. Яке щастя!...

Кожен iз нас займав тодi свою кiмнату, що в нiй переживав ко-
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лись молодi лiта. З кожного кута, з кожної речi снувалися спомини,
що обмотували душу. Серце здригалося й наповнялося смутком, бо
мрiї нашi молодечi не здiйснилися... Ми вилетiли з теплого гнiзда
молодими, бадьорими, повнi надiй, а оце прилiтали на часок до-
дому стурбованi й зажуренi. У волоссi срiбнилися вже бiлi нитки,
обличчя зорали морщини.

Тiльки в кiмнатах нiчого не змiнилося. Тi самi меблi, образи й
порядки, i повно, повно мрiй колишнiх.
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II

Передо мною лежать бiлi письма з рiвними, чiткими буквами моєї
дорогої мами. Вони наче всмiхаються до мене, як це робить вона.
Наче бачу, як їх писала, як схиляла над ними голову й слiдила
пером крiзь великi окуляри. Мама пише:

6.ХI. 1922. Комiтет емiгрантiв у Львовi оголосив у часописах, що
“багато наших закордонних старшин опинилися з родиною у стра-
шнiй нуждi. Просто без даху над головою. А тут зима йде. Хто мiг
би приняти до себе на зиму старшину з рiднею, або лише їх дiтей,
хай подасть свою адресу”. Розумiється, що тато зараз зголосився.
Хата порожна, лише ми обоє, хай би притулилися бiля нас якiсь не-
щасливцi. “Вони билися й важили життям, коли ми дома в спокою
й безжурностi хлiб жували”. Так казав тато, але вiн не подумав, що
ми зовсiм знищенi!”. Ми не можемо дати їм жодної вигоди в своїй
хатi. Подумай лише сама, як це виглядає з прозаїчного, або госпо-
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дарського боку: Не маємо молока, бо одна корова вже видоїлася, а
другу я продала, щоб пiслати до Австрiї грошi. Поляки забрали у
нас усi коци i скатертi, бо казали що це їм треба. Знищили долiв-
ки в кожнiй кiмнатi, шукаючи пiд ними зброї. Повибивали в стiнах
великi дiри, шукаючи там мунiцiї. А тепер холодно, дує з долiвки,
дує зо стiн, а дров нема, бо ще не завезенi. Стоять далеко в лiсi, в
таких неприступних дебрах, що лише коли снiг упаде, можна буде
їх привезти. Це також справка уряду, щоб нам дошкулити. Але тато
вiдповiв менi: «Якось то буде. Побачать нашу добру волю. Мусимо
сповнити свiй обов’язок хоч малою пайкою”. Оце вчора вже при-
їхали емiгранти до нас. Якийсь Крижанiвський iз жiнкою i двома
дiтьми. Обi дiвчинки. Одна може мати 5 рокiв, а друга 4 мiсяцi. Не
мали багато клункiв, що мене дуже дивувало. Люди приїхали на
довший час, нi? На цiлу зиму та весну, а може ще й довше. Самi
вони привiтнi, симпатичнi, особливо той пан К. Я вiдразу зазначи-
ла, що ми самi знищенi цiлком обставинами, вiйною й грабунком,
але чим хата багата, тим мусимо вдовольнятися. Пан К. вiдповiв,
що вони майже щасливi, що знайшли милосердних людей, спокiй-
ний, теплий кутик, де перезимують. А дальше, як Бог дасть. Я їм
вiдступила твою найяснiшу кiмнату, бо дiтям треба сонця. Так, що
коли приїдеш, мусиш удоволитися iншим мiсцем, що його сама собi
вибереш”.

Я радо зрiкалася моєї кiмнати в хосен скитальцiв. Я вже зна-
йду собi iнше мiсце в обширнiй батькiвськiй хатi, коли приїду. А
що батько так скоро i радо зголосився приняти до себе цю бiдну
родину, це була така його щира вдача. Кожен, що зголосився до
нього, знайшов помiч: i моральну i матерiальну. Був би удiлив усiм
половину душi та серця. А для великої iдеї- то вже хiба не писати!
Я була дуже вдоволена, що дорогий батько бодай малою жертвою
причинився для добра наших безталанних старшин.
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5. ХII. 1922. “ Пишу тобi лише кiлька слiв. Ми старi здоровi, сла-
ва Богу. Ти не журися нами. Навiть у письмi не згадуй про якусь
перестуду, хоробу. (На лiси й на гори!). У нас почався великий хо-
лод, що йому не радiємо. Також, бiдний I. пише, що там, в Австрiї,
постуденiло. Йому треба затопити, щоб огрiти кiмнату, а бiдака не
має чим, чуєш? Вiн, ляйтнант австрiйської армiї! Подумай: вiн уже
кiлька ночей переспав у ждальнi малого двiрця, наче який подоро-
жний. Там хоч було тепло, але лавка така тверда i невигiдна, що
в’їдалася йому в тiло. Знову просить грошей, як лише можемо, а
менi аж серце крається, що хотiла б помогти, а не можу. Я вже са-
ма возила свиню на торг, але не могла продати, бо не було купцiв.
Цього року чогось не маємо щастя в господарствi. Пан К. дуже цi-
кавий чоловiк. Дуже заприязнився з татом, з чого я дуже рада, бо
ти вже знаєш, як тато любить товариство, щоби з ким подiлитися
думками, обмiнитися спостереженнями, переживаннями, а кругом
нема вiдповiдного товариства для нього. Тож розмовляє з тим па-
ном Крижанiвським. Оба полiтикують цiлими годинами, аж я сама
дивуюся.
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Я, розумiється, не вiдмовилася держати дiвчинку до хресту. Я
була вдоволена, що зможу тим скитальцям у пригодi стати. Я по-
старалася про вiдповiднi, пiдходячi речi, купила всього потрiбного
до хресту, бо мала виправу для дитини. Купила вина, овочiв, купи-
ла дрiбних закусок i журилася, як це все перевезти через границю.
Бачне око експерта на кордонi наче пронизувало всi мої звої та пе-
ревої. Всi мої коробки, торбини, вузлики, а то й кути моєї валiзи.
Я мала чуття, що вiн ренгенiзує мене наскрiзь своїми очима. Що
звертає увагу на кожен рубець мого одягу. Але я не дурно, не марно
їздила вже роками.. Чи ж не належу до роду хитрих малоросiв?...
До того нас було четверо, а що зима, то всi позавиванi в теплi пла-
щi, хустки, нагортки. Я перевезла все, що мала везти, й щаслива та
радiсна їхала знову додому.

III

Галичина, моя дорога вилелiяна батькiвщина, була вся в бiлiй
суконцi.

Минали менi дорогi поля, лiси, села. Банi церков блищали в зимо-
вiм сонцi й виглядали, наче квочки мiж малими хатками. З кожної
вела добре втоптана стежинка до кернички, до сусiди, на дорогу. А
все те менi таке близьке, таке любе, бо ... рiдне.

Виднiлися пасма гiр. Тих полудневих, що тягнуться вiд Косова
до Ворохти. Їх хребти були менi добре вiдомi. Їх вiдбитки я носила
все в душi й викликувала, визивала, коли тужила за ними. Ах, як
часто! Це рiдний край, це батькiвщина!

Вже в поїздi чути було нашу бесiду. Я з любов’ю ловила її звуки,
її тони, звороти. А тi люди, що нею говорили, були менi чогось так
дорогi, хоч чужi, незнайомi. Це все було пiд впливом тої туги за
своїм рiдним. Це були наслiдки тої клятої ностальгiї там, далеко...
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Коли поїзд зближався до моїх родинних околиць, я пiзнавала
кожне дерево, кожну дорогу, кожен закрут. Стояла годинами у вiкнi
й виталася зо всiми, наче з давнiми приятелями.

На маленькiй станцiї, де поїзд задержувався лише на одну хви-
лину, ми в поспiху висiли. За нами вилiтали нашi клунки, коробки,
i поїзд рушив дальше, а ми опинилися серед бiлих пiль, окружених
темними лiсами й високими горами. Виднiлося розлоге, велике се-
ло, що вже щезало в пiтьмi. Десь- не- десь мигали вже свiтла, горiли
жовтим полум’ям ватри в печах, чути було скрип журавлiв, що тя-
гли воду. Худоба ревiла, собаки гавкали, рипiли немазанi дверi хат.
Це був менi так добре вiдомий гамiр села. Я розрiзняла все , котрий
журавель скрипiв, котра сусiда кричала, чия дитина плакала. Але
лише недалеко батькiвської хати, розумiється.
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Високi ялицi мовчали, не шумiли, як звичайно тим сумним шу-
мом. На їх довгих вiтах лежала густа бiла вата, що тяжiла на них.
Пiд її тягаром вони нагиналися далi, наче б хотiли досягнути землi.
Якi вони менi добре вiдомi, тi всi сосни, смерiчки, ялицi, берiзки,
дуби, граби, берести й буки! Як я добре знала кожну стежинку, що
вела мiж них. Як я знала, де любили рости й скриватися пахучi ва-
жнi бурi й темнi гриби, червонi козарики, жовтi лисички, червонавi
рижики, сивавi й рожевi голубiнки, велетенськi бiлi. Де, в якiм мi-
сцi можна було їх знайти, чи в тiнi великого дуба, чи пiд поважною
ялицею. А всi вони, тi грибки, теж хитруни неабиякi! Сховаються
не раз пiд якийсь сухий лист, або в заглибину, порослу мохом. То
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знову причаяться за якийсь пеньок, то накриються сухою четиною
.Навiть баранячi лапки прибирають невинний вид мокрого хлiба,
щоб їх лише не тикати! Лише трiйливi моримухи росли по всiх мi-
сцях i не боялися нiчого.

Це бувало влiтi, коли лiс був зелений, повний спiву та життя.
Коли на душi в мене не було жодних турбот, клопотiв, але повно
рожевих мрiй та думок.

Цим разом дiло змiнилося. Я знову вiдвiдала менi так добре зна-
йомi мiсця, що були покритi снiжно-бiлим рядном. Але я вже не
мала очей для мого старого знайомого, для лiсу. В мене були важнi
думки, що заповнили голову. Я пiслала Iвана з дiтьми по ялинку, а
сама лишилася на санях.

Якже це так можливо, щоби в осередку Европи 40-мiлiоновий на-
рiд отак пропадав без якої-небудь помочи? Така крайньо бiдна Фiн-
ляндiя змогла знайти в собi сили виховзнутися з-пiд чобота Москви.
Польща, Литва, Естонiя, всi вони якось успiли вихiснувати пiдхо-
дячу хвилину й вiдлучитися вiд велетня на глиняних ногах. Лише
наша пребагата Україна цього не змогла.. I такi страшнi жертви
понесли на жертвеннику волi й слави! I те все наче б у воду впало?
А найкращi сини, борцi за волю скитаються по чужинi, в голодi й
холодi. Як цьому зарадити, як змiнити?
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Свят-вечiр.
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Кожному українцевi така святочна, захоплива хвилина. Такий
приємний, торжественний настрiй.

Цей час минав менi в домашнiм прозаїчнiм заняттi. То в кухнi, то
в коморi, то в кiмнатi мiж дiтьми. То це треба ще приготувати, то
це зладити. Але тайком, у сховку! Нi малесенької хвилини не можна
було заховати для себе, щоб перечитати стоси часописiв, журналiв,
що приходили до батька.

Я була наче в якiм млинi, а час летiв безупинно. От уже вечорiє.
Далi перша зiронька появиться. Треба накривати столи за старою
традицiєю. Пiдсипати сiна на стiл, вибрати дiда в кут, а тут iще
ялинка не готова, чiчки не повiшанi, свiчечки рядком стоять. А
дiти саме тепер хотять бути в кожнiм кутику. Терти мак до кутi,
облизувати макогiн, вибирати горiшки та родзинки. Крутилися бiля
ялинки, гралися хованки, бiгали кругом столiв i мiж нами. Аж дур
голови брався!

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

...........................................................................

Я вибiгла на двiр, як усе вибiгала в рiздвяну нiч, зорi рахувати.
Висипалися вони по темнiм небозводi. Блистiли, мерехтiли й мина-
ли своїм холодним свiтлом, як усе. Були для всiх людей, як i сонце,
мiсяць, вiтри , хмари, повiтря. Не знали границь, як їх не знали
птахи й комахи.

На тихе, забуте село спадала темна нiчка. Завмирав кожен рух,
затихли собаки, що передше так лаяли. Ще блимали свiтла по ха-
тах, що їх можна було бачити крiзь вiконця. Я уявляла собi, як це
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в кожнiй з них люди клячали собi на долiвцi, чи вбитiй землi й мо-
лилися з тою глибокою вiрою, що її має в серцi наш селянин. I ця
тверда непохитна вiра спасла його в найгiрших часах вiд неминучої
загибелi, яка чигала на нього вiд соток лiт.

На столi в кожнiй хатi свiтилася свiчка, хоч би i в найбiднiшiй,
бо вона була символом святочности хвилини. На столi мусiли бути
колач, голубцi та кутя.

В таку нiч ходять господинi по сусiдах i несуть коштувати варенi
страви, бо так велить пристарий звичай. Така нiчка повна всяких
вiщувань щодо врожаю збiжжя, овочiв, ярини. Вона повна вiрувань,
чарiв i знакiв, що сильно держаться в народi ще вiд прадiдiв.

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

...........................................................................

IV

Ми ще спали твердо, як батько при свiтлi одягнувся й пiшов до
церкви. А бiля 7 години пiслав паламаря, щоб дав нам знати, що
зачинається велика Служба.

Це ж була просто немислима рiч, щоб ми першої днини свят не
були в церквi, коли вона вся аж гула вiд коляди! Спершу прастаре,
традицiйне “Бог предвiчний”, що ще нашi прадiди спiвали, про що
наглядно свiдчать усi стародавнi слова й звороти в цiй колядi. А по
нiй наступала немолодша “Небо i земля”, “Новая радiсть”.

Не знаю, чи є який нарiд на цiлiй кулi земськiй, що мiг би рiв-
нятися нашому щодо його вибору гармонiйних пiсень, як коляди,
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щедрiвки, так i iншi, свiтськi.

На Рiздво вся церква була повна спiву. Всi спiвали: i старi, i мо-
лодi, хто як мiг пiдтягав за колядниками на хорах. А я бачила втiм
радiсть i невинне вдоволення спiвати гуртом, бувати разом на ве-
ликiм святi. Бо лише це ще лишили українському народовi: його
церкву, його спiв, бiльше нiчого!

“Ти вже мусиш знати, що це за старшина, що в нас перебуває, що
скривається пiд прибраним назвищем “Крижанiвський, нi?” - питав
мене батько, коли ми були самi в кiмнатi.

Я здивовано глянула йому в очi.

“Я нiчого не знаю. Його порекло менi зовсiм не вiдоме, чуже”.

“Таж це Юрiй Тютюнник!” - скрикнув батько.

Я здвигнула плечима. “Нiчого не розумiю. Хто вiн, що вiн, звiдки,
цiлком не знаю. Чи один звiдти отак скитається по Галичинi? Можу
ж я усiх їх знати?”

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

...........................................................................

Цього, на жаль, я не в силi передати! Отаман говорив:

“Легко це нинi тут критикувати й казати, що так чи iнакше було
б лiпше, краще, кориснiше. Але тодi, коли наша справа була ще нам
самим загадкою, коли нiхто не знав, кудою йти, куди звертатися,
тодi тяжко було рiшатися в цей чи в той бiк! Подумайте самi, що
ми були окруженi лише ворогами зо всiх сторiн. Що то був загаль-
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ний розвал, розбрати всерединi нашої держави, про якi ви тут у
Галичинi не маєте найменшої уяви. А це лише з тої причини, що у
вас просто немислима така страшна стихiя, бо ви вихованi в цiлком
iншiм дусi. Щоб це зрозумiти, треба вирости в тих безкраїх просто-
рах, у тих багатьох безмежних степах. У тiй п’янючiй природi. А
це все мало величезний вплив на нашого дядька, що так зрiсся з
тою землею. Тому лише, коли вiн розгулявся, то вже не хотiв знати
нiкого: нi чужого, нi свого”.

На це галичани не мали що сказати.

“Я не пiдлягаю отамановi Петлюрi. Я далекий вiд того, щоб хва-
лити його полiтичнi орiєнтацiї, але скажу правду, що вiн один iз
всiх ще найбiльше орiєнтувався i знав, чого хоче в тiм загальнiм
безголов’ю, замiшанню i невiжествi. Вiн один був найбiльший само-
стiйник, як iншi щораз бiльше тратили надiю в нашу справу, в її
сили вiдпорнi та хилилися до федерацiї з Росiєю”.

Але галичани не могли забути кривди, що їх так пекла! Вони, що
виросли в Австрiї на бiльшiй полiтичнiй свободi, де щораз бiльше
завойовували й виборювали собi права й полекшi та мали обiцяну
автономiю Галичини. Самим королем Карлом IV. I саме їх зрiкся
Петлюра та дав на поталу полякам. Галичани зарепетували унiсон-
но Тютюнниковi в лице:

“Гарна нам орiєнтацiя! Гарний нам дипльоматичний хист, коли
вiдступив нас, Галичину, довголiтнiй Пiємонт України на загладу,
на знищення нашому вiдвiчному вороговi! Та ще кому, ляховi!”

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки
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...........................................................................

“Але проте нiщо не здержувало Галичини в її розвитку й бути
цiлими столiттями Пiємонтом України!” - вiдповiв бистроумно наш
сусiд.

Отаман не звернув на цi слова жодної уваги. Здається, був так
захоплений своїми думками, що говорив дальше:

“Коби в нас була тодi та свобода слова, друку, стоваришення, що
у вас, за часiв Австрiї! Була б Україна вiльна вiд Сяну по Кавказ.
Вiрте менi Ви мало хiснували з тої свободи, що ми її вам так зави-
дували. Але ми мали над собою азiята, дикуна — страшного. Гiрше
звiра!”

“Юра, Юра, ти нинi занадто розговорився”, - завважала отаман-
ша, щоб змiнити розмову та поганий настрiй, що наче закрадався в
товариство по такiй критицi.

“Люба моя, я правду кажу. I нема чого за неї гнiватися. Чи ж не
так? Я говорю про свої вражiння, що не обижають нiкого!”

Мiй батько любив отамана i хотiв, щоб цей виговорився.

“Нiчого, батьку отамане. Ми свої люди. Говорiть усе, що у вас на
душi. Ми цiкавi знати вашi спостереження, бо ми того всього анi не
бачимо, анi не маємо часу застановитися над тим.”

“Справдi так, прошу говорити”, - заявили гостi за батьком.

Отаман Тютюнник покрутив свої бiлявi вуса, що надавали йому
такий суворий вигляд.

“Оце ж так. Як говорити, справдi все, що на душi. Другий знак
рабства в Галичини - це слiпий послух Римовi. Вже сама унiя зо
своїми тiсними догмами й заборонами змiнила душу нашого народу.
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Але, щоб i вся iнтелiгенцiя була в такiм рабськiм положеннi, це
менi самому просто дивно. Я знаю дуже добре, яку ролю грали
в давнинi галицькi священники. Що вони першi пiдняли нарiд з
рабства й вели його до просвiти власними силами. Я знаю, що вони
присвятили народовi свої твори, свого духа, а навiть усе життя. Але
нинi те все змiнилося. Галичани вже досить самостiйнi, щоб могли
заявити: “Далi вже годi йти! Далi не йдемо!” Чи ж не бачите, що Рим
вам зовсiм ворожий? А ви слiпо слухаєте його.... Доки? В давнину
стояло його лише одно слово, - слухайте добре — одно-однiсеньке
слово, i всi тi неописанi, незлiчимi багатства, що забирали католики
вiд тодiшнiх галицьких православних церков, щоб їх вам вiддати.
Бо ви вже не були православнi, а унiяти! I Рим не зробив цього,
бо не був вам, галичанам, другом щирим. А тi величезнi добра,
багатства по всiй Галичинi, що загарбали собi вiд вас ляхи, це була
б нинi велетенська сила у ваших руках. Але Рим цього не хотiв, бо
любив бiльше ... ляхiв- католикiв, а ви, унiяти, були й будете його
пасербами! Або й нинi... Коли б Рим лише захотiв, то свiт одразу
би змiнив своє вороже вiдношення до Галичини й до вас! Ви собi
не уявляєте, що за страшну силу у свiтi ще має той Рим! Це ж
одинокий ворог, що його Ленiн боявся. А що Рим зробив саме тепер
для вас? Складаєте йому добровiльнi чолобитнi, як тому сотки лiт,
замiсць явно заявити: або помагаєш нам у наших змаганнях, або ми
вiдстанемо вiд тебе й шукаємо помочи в кого iншого!”

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

...........................................................................

“Я? Нiколи! Я лише правду кажу, що нема нiде такої розсваре-
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ної iнтелiгенцiї, як наша. А це свiдчить, що вона не має нi крихти
геройського духа. Бо геройство ... не лише на фронтi, але також i
в тiм, щоби пiдпорядкувати свої намiри, iдеї, свої дiла iншiй лю-
динi, якщо вона має таку саму мету, лише iншi, ще хосеннiшi iдеї.
Скажiм, я республiканець, а оце гетьманцi йдуть у наступ на воро-
га, щоб визволити Україну. Тож я не буду дивитися збоку, як вони
змагаються, тому лише, що вони гетьманцi. Якщо я герой, якщо
люблю Україну понад усе, тодi я помагаю гетьманцям у їх бороть-
бi. Пристаю до них i йду з ними. Скажiм, що гетьманцям удалося
визволити Україну й видвигнути там свого гетьмана. Якщо я герой
i люблю щиро свою Україну, тодi я радiтиму всiєю душею успiху
гетьманцiв. Хоч у моїй програмi нема гетьмана, але Україна вiльна.
Нарiд немає ярма над собою, ми маємо державу. Оце є геройство i
пiдчинення своїх особистих амбiцiй та рахункiв загальному добру.
Ми цього не знаємо. Нашi люди кричать на ввесь свiт, що лише їх
думки найкращi, їх намiри, їх способи й програми. I такi суперечки,
тi ворожнечi не мають кiнця. А велике дiло занедбане”.

“Додому, гей! Пiзно вже! Менi треба рано до церкви, а ви всi
висиплятиметесь, що?”- зарепетував отець сусiд.

Це помогло. Гостi ще раз попрощалися й поїхали. Зараз по них
пiшли й закордоннi до своєї кiмнати. А ми лишилися самi.

“Я нiколи не думала, що отаман такий говiркий у товариствi”, -
завважала мама.

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

...........................................................................
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VI

Була вигiдна, тепла, зимова днина. По обiдi вибралася я на прохiд
у село, а отаман сказав, що має важний лист на почту. Тому ми
пiшли разом.

Снiг блищав у сонцi мiлiонами свiтел, що мiнилися всякими кра-
сками. Село гомонiло прибраними людьми, що ми їх стрiчали по
дорозi. Люди, по нашому звичаю, здоровили нас увiчливо словами
“Христос рождається”.

“Славiте його”, - вiдповiдала я.

Отаман мiг був сказати, що цей пристарий звичай, що задержався
ще в тих далеких околицях, пахне також рабством. Але чогось не
сказав цього. Наче б був занятий iншими думками.

Я ждала, аж сам зачне розмову. I в двiйку ми йшли далi.

“Яке вражiння полишив у панi наш сотник Бондаренко?” - запи-
тав мене отаман.

Вiн iшов бiля мене в довгiм кожусi, що був зморщений у станi, як
спiдниця, i широко хвилював у сподi. Це був той типiчний закор-
донний крiй, що появився в Галичинi щойно в 1919 роцi. На головi
була велика чорна кучма, що надавала якийсь некультурний, дикий
вид кожному, хто її носив.

“Сотник Бондаренко? Я через нього й ока не зажмурила. Цiлу
нiч, подумайте. А вона така довжезна!” - вiдповiла я.

Отаман, здається, не зрозумiв мене добре. Або толкував мої слова
зовсiм хибно. Вiн зморгнув значущо на мене й засмiявся.

“А правда, який це гарний парень? Високий, наче тополя”. Цi
слова зразу прояснили менi ситуацiю. Я поспiшно витолкувала її
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отамановi та оповiла свої нiчнi переживання.

“О, панi, ви на цiлком хибнiй дорозi. Майбутнiсть кожної нацiї
залежить лише вiд жiнки, вiрте менi! I знаєте, чому ми цим разом
програли вiйну?”

Я вирячила очi на нього. Чому програли? При чiм тут жiнка?
Бiдна, все ще поневолена, затуркана жiнка. Вона тому винна, що
програли?

“Повiрте менi. Ляхи виграли, бо в них жiнки — великi патрiотки,
страшнi фанатички, найбiльшi шовiнiстки на свiтi. Вони вщепили
своїм дiтям ту святу любов до всього, що своє, а страшну ненависть
до всього, що чуже. Бо це жiноча психiка. Лише в неї такi край-
нi контрасти! Любов або ненависть. В жiночiй властi є податлива,
вразлива дитяча душа. В жiночiй руцi є майбутнiсть свiту. А ми...
ми на це не звертали належної уваги. Коли ляшки йшли в окопи,
щоб разом з чоловiком боронити своєї землi, українки сидiли вдома.
Але вони не виннi, а ми, чоловiки, що не кликали їх собi до помочи,
щоб їх не наражати на небезпеку. I це також знак рабства”.

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

...........................................................................

Я хотiла змiнити його настрiй на кращий, веселiший. Не довго
думаючи, я сказала:

“Отамане, звiдки ви? З якої частини нашої землi? Ваша мова то
для мене наче музика. Мила, звучна, що вкрадається до серця. Не
можу наслухатися! Не можу налюбуватися, наче яким спiвом!”
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Тютюнник глянув на мене i всмiхнувся. Його лице наче проясни-
лося.

“Не дивуйтеся цьому, ми всi з Полтавщини так говоримо. Але я
також i працював над моїм говором довгий час. Я є внук .... Шев-
ченка”.

Цi слова мене наче зелектризували. Я дослiвно наче скипiла й
не знала, що думати. Чи це якi жарти, чи правда? Наш генiй, най-
кращий, найбiльший син України не був жонатий. А все ж може
мав потомкiв? Отаман Тютюнник не нагадував його нiяк. Ясний
бльондин, низького росту, коли я знаю Шевченка чорним, вусатим
чоловiком.

“Ви хiба жартуєте, що? ... Прийшли на село, щоби посмiятися з
нас?” - вiдповiла я всмiхаючись.

“Нема як тим жартувати. Я внук його сестри. Хоч як це може
й дивно, одначе це щира правда i нема що тут змiнити”, - вiдповiв
поважно закордонець.

Я не могла прийти до себе. Все ще наче в жару, а думки пере-
лiтали головою. Отже, не лише борець за волю України, але ще й
член тої сiм’ї, з якої походив сам Шевченко! Аж тодi я зрозумiла
слова отаманшi: “Все покине, i мене i дiти, що їх так дуже любить,
а пiде боротися i вiддасть без вагання життя за ... Україну”. Це
не були пустi слова без доказiв. Це була правда, що я її бачила й
переживала.

I коли я собi представила, що за дивнi переживання приходило-
ся мати в життi iнших, незнайомих людей, то менi дивно ставало.
Оце я йшла поруч онука Шевченка, отамана, Юрiя Тютюнника,
що мав чималi заслуги в нашiй визвольнiй боротьбi проти нашо-
го страшного ворога, москаля — большевика! А його дiдо мав iще
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бiльшi заслуги проти того самого москаля! Один воював вiршами
та збудив ними ввесь народ з довголiтнього сну, а другий воював
зброєю за Волю!

А село тихе, обгорнене лiсами, далеко вiд гамiрного шляху, свi-
ту та його вирiв життя. Без нiякого зв ’язку, нiякої сполуки, крiм
почти, залiзницi та ... радiя. Але це останнє було тодi таке нужден-
не, що ми його занедбали зовсiм. Воно свистало, пiкало, гудiло, аж
вуха болiли i не можна було нiчого зрозумiти.

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

...........................................................................

VIII

Через кiлька днiв отаманша поїхала з моїми родичами до мiста,
до нашого лiкаря.

Всi ладилися до виїзду. Одягали теплi плащi, футра. В цiлiй хатi
була велика метушня, бо всячину треба було проготовити в мiсто,
а багато привезти звiдти. Я записувала закупну й справи до зала-
годження. Служниця ладнала баньки на нафту, на оливу, мiшки
на муку, на грис, на крупи. Наливала у пляшки гарячу воду, щоб
ми держали їх у ногах. Зима! Село далеке, тихе, а кожна поїздка в
мiсто, наче яка виправа аргонавтiв.

В кiнцi все було готове, можна було сiдати на сани, лише батько
ще не прийшов з церкви, де мав тиху Службу Божу.

Я пiшла до нього. В густiм снiгу не чути було моїх крокiв. Я
тихесенько зайшла в нашу сiльську церкву й застала батька, як
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лежав хрестом перед вiвтарем. Його бiле волосся срiблилося до свi-
тла. Його голова була на першiм ступнi, що вели на престiл. Батько
молився. Так потонув у свою молитву, що не чув мого приходу. А
кругом анi одної людини, лише ми обоє. Я наче б читала в батько-
вiй душi. Це вiн молився за свiй безталанний нарiд, що йому нiчим
iншим не мiг прислужитися, як лише ... молитвою. Молився до сво-
го Бога, що його вiрним, ревним i примiрним слугою був уже сорок
рокiв.

Я викралася тихенько з церкви, а бiля недалекої дзвiницi зачала
стукати й ковтати, щоби батько чув що хтось iде. Небавом вiн ви-
йшов, Погiдний, спокiйний, як усе, i ми пiшли додому. А скоро потiм
тяжко наладованi сани посунули в мiсто. Я лишилася з дiтьми на
нашiй господарцi. I не перший раз у життi. Також i отаман лишив-
ся вдома з дiтьми. Вiн був дуже радий, що його жiнка поїхала до
лiкаря.

Я зайшла пiзнiше в кiмнату отамана, щоби побалакати. Особливо
хотiла пояснення деяких справ, що їх нiяк не могла собi витолкува-
ти. Я застала отамана, як держав малу Галюсю на руках i веселив
її лялькою. Хто б тодi добачив в цiй людинi завзятого, суворого
провiдника козацьких рейдiв в Українi, що своєю очайдушнiстю
наводили такий жах на большевикiв.

На столi були порозкидуванi папери, наче б хтось писав повiсть.
На мiй запит вiн вiдповiв:

“Це я збираюся писати свої спомини з важними документами
й копiями. Це все наче дороговкази майбутнiм поколiнням, кудою
треба йти”.

“Це все мусить бути дуже цiкаве. Тi всi пригоди, такi рiжноманi-
тнi, такi строкатi. Чи ви вже знайшли заголовок?“ - запитала я.
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Отаман засмiявся.

“Це ж не таке важне. Назву, скажiм, “Мої ради” або “Бої з ворогом
України”, або ще iнакше”.

Отаман узявся до писання. Вiн одною ногою колисав Галюсю в
колисцi, а на столi писав. Потопав всiма думками в своє дiло. За-
бував на ввесь свiт, на все, що його окружало. Рука бiгала по бiлiм
паперi, лишаючи рiвнi, читкi речення.

Я все питала себе, чи не обiзвалася в нiм жилка Шевченка... ( Тi
спомини вийшли пiд заг. “Зимовий похiд 1919-20 рр.”, накладом ви-
давництва “Трембiта”, Коломия-Київ 1923. А першу книжку отаман
посвятив моїм родичам зо щирою допискою й посвятою).

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

...........................................................................

“Але нинi наше жiноцтво мусiло би братися до дiла. Негайно.
Всюди де воно лише жиє, iнакше пропадемо. Пора зiрвати з тою
байдужiстю! Кожна днина дорога, i має служити нам за пiдвалину
для майбутности. В руках жiнки, українки — патрiотки, спочиває
доля народу!” - голосив отаман, цiлком захоплений своїми думками.

Це була наша розмова перед обiдом. Скоро по тiм я пiшла до
кухнi, де мене закликали домашнi обов’язки. Отак усе, коли є охота
й нагода дещо дiзнатися, розумного почути, то господарськi дiла
не пускають того. Така доля жiнки... Та за дiлом, орудуючи мiж
горшками й ринками, думки не опускали мене.

Треба б конечно довiдатись причину нашої невдачi! Треба спи-
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тати отамана, що вiн скаже на це. Хто тут винен.

На цi питання змоглася я щойно пiд вечiр, коли на столi шипiв
товстий самовар, а отаман з дiтьми був моїм гостем.

“Щодо наших невдач, то багато причин склалося на це. Тяжко
їх усiх вичислити, але одною з головних є, безсумнiвно, наше пар-
тiйництво. Замiсць iти всiм уперед, до спiльної мети, позаводилися
дурнi кличi, що тiльки вводили незгоду, розбрат, хаос.

“Саме тодi горлали радикали свої кличi й видавали часописи у
своїм дусi, накидуючися в них на iншi партiї. Тут знов самостiйники
бралися до дiла, там федералiсти, там республiканцi, то соцiялiсти
— такий хаос, що не мож розiбрати iнтелiгентовi, про що йшло, а не
то селяниновi. I нiхто не йшов його освiдомити, отже вiн лишився
без орiєнтацiї, не знаючи, куди йому йти. Але вже найгiршу шкоду
зробили тi федералiсти, що мрiяли про нову утопiю. Себто союз
(добровiльний!) з Росiєю. Вони наплювали на всю крiваву науку з
часiв Хмельницького! Вони думали, що москаля змiнив час, i забули
сердеги, що горбатого i могила не виправить. Вони спиралися на
кличах Драгоманова. Я не перечу, що вiн великий чоловiк у науцi,
але його полiтичнi погляди й теорiї вже перестарiлися. Ми маємо
кращого вчителя: це є наша iсторiя, i вона нас учить, що нiякий
союз з Москвою i Польщею не вийде нам на добро. Отже нема
чого тої бритви хапатися. Якщо б я мав яку-небудь силу, то взяв
би заряд над всiми часописами в державi й приказав їм: Або ви
пишете в самостiйницькiм дусi й освiдомляєте нарiд у тiм напрямi,
або замикаю друкарню!”

“Отамане! А де ж свобода слова?”

“Була, була, та що з того? Стiльки лиха накоїла, що до нинi не
можемо збутися його. Свобода слова добра в Англiї, де вiд соток
лiт традицiя, пуританiзм, лад. А ми до тої свободи ще не доросли.
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Видно наглядно. Нам поможе нiмецький залiзний кулак, хоч десять
рокiв, а побачите, як виплинемо на верх. А панi до котрої партiї
належить?” - звернувся отаман до мене.

Я слiдила уважно хiд його думок, таких льогiчних i ясних для
мене, що була нагло заскочена його питанням.

До якої партiї належу? Цього мене ще нiхто в життi не питав,
але я чула вже про таке питання в iншiм випадку, i сама згадка про
нього зробила це, що я вибухнула страшним смiхом.

Отаман глядiв на мене здивовано i не знав, у чiм дiло. Аж згодом
я могла йому все як слiд з’ясувати.

Коли в нас iз початком вiйни йшла нагiнка з боку жандармерiї
на всю українську iнтелiгенцiю, що її без вибору й без причини
арештували й вивозили до славного Талергофу, захопили жандарми
також служницю одного священника й повезли в той iсторичний
(для українцiв) табор. При перевiрцi арештованих питали про їх
партiї та обряд. Прийшла черга i на ту служницю. Вона, заскочена
i неприготована, не знала що вiдповiсти. Аж коли суддя гримнув на
неї питанням: “якої партiї?” - бiдна служниця, залившися сльозами,
ледве прошептала правду:

“Я вiд коров, пане!”...

Оце оповiла я отамановi, i вiн сердечно смiявся зо мною. Бо я
могла також вiдповiсти: “Я вiд дiтей, пане отамане!”...

“Отак коби всi жiнки казали, то ми не пропадемо! В дiтях наша
майбутнiсть. Їх виховати на свiдомих громадян, майбутнiх борцiв,
на славу України! Бо без дiтей ми не маємо майбутности. Без дiтей
ми наче без криницi, пропадемо. В руках жiнки, свiдомої україн-
ки, що знає про своє велике завдання супроти батькiвщини, доля
України!”
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За цi слова я була б обiймила отамана. Мене вже не жахали його
грiзнi очi. Це була вода на мiй млин, музика для моїх вух, а чудо-
дiйний лiк на болючу душу. Оце я можу прислужитися i де? Там,
далеко на чужинi, мiж чужими?

“Отамане, я бачу, що ви вiрний син Неньки України! Честь вам
за це. Де я не була б, згадаю вас добрим словом. Чим лише зможу
помогти, поможу. А не вам, то вашiй рiднi, вашим дiтям”,- сказала
я зворушено.

Юрiй Тютюнник глянув на мене.

“Я все вiрно служив i служитиму їй! Менi однаково, чи Україна є
пiд гетьманом, чи пiд яким королем. Чи в Києвi править директо-
рiя, чи який президент. Менi, їй Богу, все одно! Я служу Українi, я
хотiв би звiльнити її вiд ворогiв — зайдiв. Хочу її слави, її могучо-
сти, її добробуту. Я бажаю всiєю душею розвою мого талановитого
народу, його культури, економiї, а головно нацiональности. Багата
українська земля тiльки для українського народу. Оце мiй iдеал,
що має бути й усiх свiдомих українцiв. Я лише нiяк не можу бути
федералiстом, бо аж задобре знаю москалiв, що вони не є щирi, не
мають добрих намiрiв для України! Вони та ляхи не мали їх до ни-
нi, а цього нас учить наглядно наша iсторiя ще за часiв унiї! Якщо
я боровся й наражав своє життя на смерть, то не на те, щоб стати
гетьманом України! Я цiєї гадки не мав нiколи. Я служив щиро й
вiрно, бо так менi наказували моя совiсть, моя честь, моя любов
до народу. А все ж таки, я маю ворогiв, що не вiрили менi, що я
присвятився для дiла — для України робив це все. Їм усе ще мало
доказiв, їм треба бiльше. I от я їм докажу, що я вiрний син України
до ... смерти. Я пiду до Києва, куди кличуть мене большевики. Але
не щоби перейти на їх бiк! Лише щоби скрiпити вiру в перемогу
нашої святої справи по всiх моїх тайних органiзацiях. Щоби приго-
тувати їх на удари з боку большевика, що не спiзняться, а напевно
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прийдуть”.

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

...........................................................................

“25. IV. 1923. Подумай собi! Я вiд людей довiдалася, що тато чи-
тав на самий Великдень євангелiю по українськи! Я аж задеревiла
на цю новину. Ти знаєш, що єпископ тата дуже не любить за той
спротив до целiбату. Тато явно виступав проти целiбату ще давно
i доказував усiм, що це явне насильство над нашими церковними
вiковими традицiями. За це попав у неласку в єпископа. А тепер
знов українська євангелiя! Люди натомiсць собi це дуже хвалять.
Кажуть, що перший раз зрозумiли його як слiд, i тим дуже радi. А
я потерпаю, що цей випадок скоро донесуть єпископовi, а вiн засу-
спендує тата. На старiсть! Ти бачиш, що я не виходжу з грижi. Це
лише вплив отамана. Я не маю вже спокiйної години. На празнику
в сусiда були 4 целєбси. Тепер бiля нас кругом тих молодих, нежо-
натих священникiв, бо нашi ровесники вже вимирають. Їх щораз то
рiдше, а шкода велика, бо це були тi чеснi й праведнi люди. Тому
тато там також явно й голосно проти целiбату виступив, заявивши
цим молодим священникам в очi, що наш нарiд потребує священ-
ничої рiднi на селi, щоб вона була йому й примiром подружнього
життя й проводом. Жiнки священникiв займалися б проводом сiль-
ського жiноцтва, органiзацiєю сходин, рефератiв, курсiв тощо. Сини
священникiв мали б широке коло для роботи мiж парубоцтвом, юна-
ками. “А, ви, молодi отченьки, не годнi всього того подолати! З того
видно наглядно, що целiбат лише шкiдливий нашому народовi пiд
кожним оглядом!” - голосив тато свої думки на весь збiр. Опiсля
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добавив, що читає євангелiю по українськи в церквi, “бо наш на-
рiд його краще розумiє”. Тiльки подумати, як найкращi, найглибшi
думки Спасителя пропадають марно, коли голосити їх незрозумi-
лими словами! Кажу тобi, наче би бомба впала мiж священникiв
i все товариство. Так усi нагострили вуха, наїжилися ... на ту вiс-
тку. Оце другий Гус! - кажуть. А тато все був такий правдомовний,
одвертий, а нинiшнi часи вимагають гiпокризiї та фальшу. Целєбси,
напевно, донесуть татовi слова до єпископа. Ще теплi!”

...........................................................................

Це скорочена версiя книги (уривки). Повна версiя в друкованому
виглядi знаходиться в сiльськiй бiблiотецi та шкiльнiй бiблiотецi
Саджавки

...........................................................................

З отаманом Тютюнником я бiльше нiколи не бачилась. Як менi
сказав, поїхав у свою Україну, де його большевики замучили. Так
само, як багато iнших, їм небезпечних людей. Перед ним i по нiм.

Пiзнiше чула я про його дивнi речi. Наче б вiн iз зависти сказав
убити полковника Отмерштейна, свого товариша по зброї i похо-
ду. Начеб Тютюнник поводився дуже жорстоко зо своїми козаками
i селянами. Якби там i не було, вiйна вiйною! Вiн своєю мучени-
цькою смертю доказав свою вiрнiсть Українi. Про померлих можна
говорити лише добре.

Травень 1933 р.
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