Цей Збіриик виходит, ь в світ з іиіціятиви й за оопомогти 'Ш'ир
шого укртиського гро,,,tадяиства иа еміtрації. В 'Червиі р. 1926 За
гальиі Збори Пра:зького Міжоргапізаційиого Комітету д.ля вшаиу
(ЮUuя пам'яти С. Петлюри прийияли постаиову про видаиия Збір
иика та затвердили обрапу Управою Редакційиу Комісію в складі:
О. Лотоцького, І. Мааепи, М. Маидрики, М. С.лавіиського, О. П!уJІ:ь
гииа. Комісії иадаио було право коаптації та дору'Чеuо вироб1tти про
граму, зібрати матеріяли й перевести всю іишу підготов'Чу пра'Цю
о.ля видаиия Збірника. Пізніше до ск.лаі>у Комісії увійшли: С. Сіро
полко та П. Федеико. Тим 'Часом зі складу Комісії виступив М. Мап
дрика, а О. Лотоцький та О. Шу.льгии виїхали за межі ЧСР. В квітні
р. 1929 зі складу KoJ,ticiї вийшов С. Сіропо.лко, а обов'язки Голови
Комісії перейиян ех otticio Голова Комітету А. Яковлів. ПО'Чииаю'Чи
в цмго 'ЧаС;ІJ, редакційну й всю іпшу п,ідготов'Чу працю д.ля видаии-я
Збіриика перевела Комісія в такому складі: І. Мазепа, М. Славіи�
ський, П. Федепко та А. Яков.лів.
Ск.ладmо'Чu програму Збіриика та збираю'Чи матерія.ли д.ля
имго, Реда1tційиа Комісія вважала, що присвя'Чеиnй пам'яті Си
моиа Петлюри Збіриик повииеп містити в собі ие лише статті, що
торкаються безпосередим особи та дія.льиости Симтtа Петлю ри, а.ле
й статті, що могли освітити ті періоди україиськоі визвол/ьuоі бо
ротьби, в я1tux він грав 'Чільиу ролю й історія яких досі була ма.ло
або й зовсім невідома нашому ширшому гро.чадяиству. З цих при
'ЧUU, а також 'Через об.1tежені ктити иа видання Збірпика, Комісія
п ри ймала лиш€ орtuіиальпі статті і, по можливості, з .матеріялом
ще ие опубліковаиим.
Хо'Ч Комісії довелось в деяких статтях зробити скорО'Чеипя, а
також поправки ие лише суто редакційиого, (lJl,Є іиоді й фа1tти'Чиого
характеру (в іитересах істори'Чиої правди), та всеж Реда1tційиа Ко
місія ци.11, явна рі'Ч, ие перекладав 11,а себе з авторів відповіда.льиости
:ю їх статті.
Запі:зие1-mя виходу Збірни1са сталося головиим 'Чипом 'Чере:з ие
('1ю,·'Часний вступ матеріял]!, що його важливішу 'Частип. у було одер
:JІГ(ІUО лише протягом 1929 р. та па nО'Чат1су 1930 р., а також і ��ерез
ТJІ,ІІfЖmці переведення редакt(ійноі праці комtіяльним оргаио.ч,
ІІІі/1.Іt (і,11,щ 11весь 'Час Ко."Іtісія.
Щ1н)о .:чатеріяльної справи видапия .'1біри�ша, то осиовпий фоид
1·1,·,mн,·11 і:1 1111rсків: Міжоргаиі:заційиого Ко.мітету в Празі, Комітету
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дJІя вшапуваппя пам'яти С. Петлюри в Подебрадах, Комітету для
вшаиувапия пам'яти С. Петлюри в Парижі, Товариства імепи С. Пет
люри у Варшаві і Редакції «Тризуба». Решту коштів па видаипя
Вбірпика зібрапо шляхом добровільиих внесків та передплатою.
Міжоргапізаційиий Комітет шир0 дякує вказаним організаціям,
авторам вміщепих у 3бірпику статтей, 'Члеиам Редакційпої Комісії,
а та1,ож пауковим, культуриим і громадським устаиовам та оргапі
ваціям і всім україпським громадяиам, що грошовими жертвами,
працею та моральиою підтримкою спри'Чиnилися до вшаиуваппя
пам'яти Симои а Петлюрu видаипям присвячеиого його імеиі 3бір
пика.
Управа Міжоргаиізаційпого Комітету
для вшаиуваипя пам'яти С. Петлюри.
Прага, квітеиь,
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1930.

М. Сдавінсь�.ий.

Симон Петлюра.
(1879-1926).

Що знаемо за Симона Петлюру? Неначе все, а разом з тим ні
чого. Життя його - як великодня ка3ка. Прийшов із безвістя народ
ніх буднів, веселкою на обрію з'явився, загинув та - не вмер...
Симон Петлюра жив і працював у нас перед очима. Не було в
його житті романтики ні загад1t0вости, не було таемниць ні обрахо
ваности. Усі, - приятелі й вороги, товариші й противники його, бачили й знали, за що змагався він, яку мету перед собою мав, за
що загинув.
3давалося б, сучасникам так легко було б відтворити його образ,
дати вичерпану характеристику його чину та його особи. А в тім,
минуло вже чотири роки з дня його смерти, а того ще не зроблено,
і не видrш зараз навіть і того часу, 1юли це буде виконано.
Не знати, чи можна цей факт комусь поставити у вину. Ма
буть ні; мабуть таки сучасникам та праця не по силі. Перше за
все вже тому, що Симон Петлюра - історична постать, але історія
для нього ще не настала. його доба не одійшла в минуле, вона для
нас - сr,огодпішня сучасність і довго ще зостанеться такою.
3остався нам сучасником і Симон Петлюра. Історичний чин
його позбавлений був персоналії, - принаймні остільки, оскільки
взагалі того можна од людини сподіватися. Переходив той чин аа
бурі та грози великої української революції; з нею він був органічно
зв' язапий, з нею й до історії одійде.
Без тої революції нема Симона Петлюри, ні образа його. А щu
таке для революції чотири роки? Життя та сила її означаються н�
кількістю літ, а циклами творчих подій, і рш для неї може бути
хвилиною, а хвилина - десятками літ. Скільки потрібно часу для
української революції, - не знаемо, але знаемо, що її цикл ще не
ДОВ()JJІІІСНИЙ.

Не довершений тому для нас і образ Симона Петлюри. Всяка
його хара�tтеристика, зроблена зара3, буде персональною, не sлагод
женою а його добою, одірваною СУГ тла, нереальною. У найліпшому
випадку вона буде легендою. Але вже за життя Симона Петлюри за.
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нього СІ{ладено правдиві народні леrенди і навмисних - він не
потрібуе.
Лише тоді, коли довершений буде український революційний
цикл, коли революційна доба пластичною картиною ляже до нашої
історії, - тоді тільки виступить виразно й яскраво поставить Си
мона Петлюри, тоді буде дано йому й його чину достойну та прав
диву характеристику.
Але це - діло майбутнього покоління... На нас же нрипадае
менший та необхідний обов· язок, - совісно зберегти й переказати
все те, що маемо в душі та в пам'яті про Симона Петлюру, про його
чин та про його добу. Бо були ми тому свідками, співробітниками,
співучасниками; бо ніхто з майбутніх того знати не буде, коли ми
їм про те не розкажемо.
3бірн:ик цей, присвячений пам' яті Симона Петлюри, в початком ·
і першою спробою того збереження і тих перет{азів.
Життя Симона Петлюри розкладається на дві - нерівні кі.ть
кістю літ і нерівнозначні змістом - частини. Перша з них - дu по
чатків 1917 року, що означив собою бурхливий поток революційної
доби на Сході Европи взагалі, на нашій батьківщині зокрема; друга
частина датується роками 1917-1926.
Щодо першої частини - маемо мало матеріялу. Скупі біогра
фічні дати, 1,рихта споминів та переказів про відокремлені ешзоди,
вирвані з цілого життя, і все начебто таке буденне, звичайне, не
індивідуальне, начебто зовсім не зв' язане з тим, чим став Симон
Петлюра за другої чаетини свого недовгого життя. А в тім певні
нитки тої зв'язаности можна переслідити вже й зараз.
Народився Симон Петлюра у Полтаві, в козацьюй родині, що
перейшла з села до міста, де батько його мав дрібний візницький
промисел. Генеалогія тої родини нам невідома, не знаємо нічого за
предків Симона Петлюри з боку батька ні з боку матері. І хто знав,
чи будемо колись щось про те знати, бож за період большовицької
надвлади на Україні метрики та інші документи в значній мірі зни
щено; люди, що могли щось переказаffИ, вмерли чи загинули, а в
пам'яті тих, що живими зостались, потрібні нам події прикрито
пилом забуття. Це велика прогалина в біографії, що її нічим пере
крити, бо спадщинні впливи дуже багато важать для тілесної й ду
ховної стру1�тури окремої людини. А особливо багато важать вони
якраз на Україні, де кожна родина сільського ста.ну мав свою ін
дивідуальну історію і майже кожна - своїх видатних і характерних
людей.
Так само мало знаємо про дитячі роки Симона Петлюри. А в
тім, оточення, в якому живе дитина, моральні впливи, під якими
вона росте, стають потім складовими частинами індивідуальности.
Але ця прогалина може ще бути заповненою. Живуть ще на світі
ч.лени родини Василя Петлюри, батька Симонового, і на них лежить
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почесний громадський обов' язок переказати все, що знають вони про
свого вславлсного родича.
Первісну о<.;віту свою Симон Петлюра діставав у полтавській
духовній бурсі, продовжуючи її в духовній семінарії тогож таки
міста. Це не в випадок ДJІЯ тодішніх часів і тодішніх обставин, що
дитишt а світсь:кої родини діставала освіту в школі духовній. То
була до,п.н Gагатьох дітей бідного стану, що їх батьки дбали про їх
май(іутню долю та неспроможні були витрачати більшого гроша.
Сnітс1,1;а школа - гімназія та за нею університет - була до певної
міри привілейованою та вимагала великих коштів, а духовна була
ДРІІІІ\JЮЮ і приступною для всіх станів, бо на неї не поширювався
відомий старорежимний циркуляр міністерства освіти про «кухар
чиних дітей», перед якими мали бути фактично замкнені двері ро
сійських гімназій.
Лихом поминати духовної школи не слід. Був у неї хочби той
уже плюс, що майже всі її учні походи·ли із станів сільсьrшго на
селення, - чи то з самого селянства чи з близьких до нього верств.
Тому, серед бурсаків та семінаристів на Україні ніколи не вигасало
українське національне почуття, бо, навіть перебуваючи в росій
ській школі, не одривались вони од українського оточення та од
української стихії.
Не одірвався від тої стихії і школяр Симон Петлюра. Щоправда,
маємо покищо мало друкованого матеріалу, що давав би характе
ристиrtу полтавсьrюї бурси та семінарії за 90-х р(жів минулого сто
ліття; не знаємо точного складу учителів ні учнів, але можемо зва
жити їх ціну та їх якості по аналогії з іншими подібними школами,
розкиданими на Україні. Знаємо також і яскравий факт з життя
школяра Симона Петлюри. його було виключено з семінарії, - і то
вже з вищих богословських к.лясів, що, як відомо, дуже рідко трап
лялося в історії духовної школи. І виrиrючено було не за політич
ний радикалізм, не за участь у тих чи інших загально-революцій
них гуртках, а в зв'язr�у з приїздом до Полтави славного компози
тора Миколи Лисенка - за українсьr{і симпатії, за те, що почува.в
себе він українцем і не зрікся того під загрозою найвищої шкіль"
ноІ кари.
Тим закінчилося для Симона, Петлюри минуле століття; нове,
сучасне, зачинаєТЬІСя для нього під знаrшм самостійного життя,
тяжкої боротьби за існування, продовження перерваної освіти. 3а
Полтавою знаходимо його у Львові. Що вигнаний із семінарії, - як
казали тоді, з вовчим білетом, себто без права вступити до іншої ро
сійської школи, - опинився він за rшрдоном, це було явище нормальне
для тодішньої політичної молоді. Але характерним для юнака Си
М()Па Петлюри було те, що подався він не до Берліну, Парижу чи
ІІІв,LіІ1щ,рії, Д€ скупчувалися тоді всі, r,;ому з тої чи іншої причини
тісно Г,уло жити в колишній Російській імперії. Вибрав він провін
ціяльний для Европи Львів, а то тому, що та.м було вогнище укра
їнсьrюго руху, що в Львівському Університеті можна було слухати
лекції у1{раїнських професорів, що юrкладали українською мовою.
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У Львові ж Симон Петлюра поперше означив себе й поетrітично, бо
вступив до складу Революційної Української Партії (РУП), що року
1900 була заснована тодішньою молоддю на Великій У1,раїні, але
штаб свій поставила на території українського населення в межах
колишньої Австрії за сприятливою допомогою старшої, а особливо
молодшої галицької та буковинської інтеліrенції.
Історія цієї партії, що чинно проіснувала під тою назвою біля
п' яти років, має вже свою задокументовану літературу, але зна
чіння її не зважено ще остаточно. Як на той час, вона була епо
хальним явищем для українського руху. Складом своїм партія була
не однородною, але 3лютувало її єдине для всіх національне почуття,
бо першою, після довшої історичної перерви, поставила nона па
своєму прапорі величне гасло українсьr\ої державної незалежности.
rrим було ідеологічно відтворено українську політичну традицію, що
тягнеться з часів старого Києва через козацьку республі1,у й І{и
рило-Методієвське брацтво до наших днів. РУП була прово;шісни- ·
цсю і предтечою українсь1юї революції року 191 7, бож ман,ю� усі
видатні діяч� тої революції, од крайніх правих до самих лівих, перс
кипі.ли й самоозначились в її горнилі. Дістав од неї свій політичний
гарт і Симон Петлюра.
Після Львова застаємо Симона Петлюру на Кубані за учитсJІЬ
ською, потім статистично-архівною працею. Там, на широких при
кавказьких степах, перехована була ще старовинна т;озацьrш тра
диція, що проминула вже давно для України. І нижче, на сторі1шах
цього збірника, древній літами славний кубанський J(озак зворуш
ливо переказує, з яrшм запалом В3лвся молодий Симон Петлюра до
вивчення місцевої козацьrшї історії та місцевого життя. Випадrю
вий зворот долі, а може й підсвідоме передчуття своєї майбутньої
ролі вказало Симонові Петлюрі на власні очі подивитись, на влас
ний розум ознайомитися з цілим простором українсьrшї наіцональ
ної території, - од Карпат і до т,·анказу.
3 Кубані повертається Симон Петлюра до Києву. 3'являється
він там уже готовою людиною, означеною політично й індивідуа,:п,но.
Було то за часів першої російської революції, коли перед уr,раїн
цями відкрилося певне поле національної праці. І Симон Петлюра
бере до рук найсильнішу як на ті часи зброю - перо. Він - се1,рс
тар Чика"тrснкової «Ради», потім редактор соціяль-демократичного
органу «Слово». Бо на той час РУП уже перестала існувати·; члени
її пристали до ріжних українських партій, а ядро РУП прийняло
назву у1,раїнської соціяль-демократичної партії. До сr:�1аду цієї
останньої групи належав і Симон Петлюра.
Погром української політичної чинности викинув Симона Пе
т.люру поперше за межі України; року 1907 знаходимо його в Пе
тербурзі. Ради хліба насущного служить він у приватному транс
портовому товаристві, а свої політичні інтенції задовольняє працею
в паrтії та в ріжного роду українських гуртках, таких численних
і чинних на той час в колишній російській столиці. У Петербурзі
Симон llf>fГJiюpa не зажився. Автору цих рядків гірко скаржився він,
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Від Міжорганіsаційного lіомітету
М. Славіпський. Симон lleтJiюpa
І. MaJena. Творена Держава (Боротьба р. HJ19)
П. Федепко. Повстання Нації
В. Прохода. Вождь та військо
М. Добрv,ловс1Jкий. 3 історії госнодарської поJrітики незалежної
України (191\J-l!J20) .
С. Сіропол1Со. Освітня 110J1ітика на Україні за часів Директорії .
О. Шулсьгuп. Симон ПетJ1юра та українська закордонна політи�:а
В. Королів-Старий,. 3 моїх споминів нро О. Петлюру .
Ф. Щетюипа. О. Пет,1юра на ltубані
]{. Маціеви'Ч. На земській роботі
І. Гаврилю1С. Другий військовий з'їзд
В. Про1Соrюви'Ч. Остання подорож .
Лисши із споминів. В. Кедровс,ь1Сого, Г. Порохівссь1Сого, В. Куща,
В. СU'Н,'КЛЄра
А. J11швлів. Паризька трагедія

Orop.
5
7
16
76
109
149
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172
177
189
195
203
210
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228

