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 *	 Да	ну	стат	тю	під	го	тов	ле	но	зав	дя	ки	спри	ян	ню	Сту	ді	у	му	Схід	ної	Єв	ро	пи	(Stu

dium	 Eu	ro	py	 Wschod	niej)	 Вар	шав	сь	ко	го	 уні	вер	си	те	ту,	 за	 іні	ці	а	ти	ви	 яко	го	
2014	р.	 бу	ла	 за	по	чат	ко	ва	на	що	річ	на	На	го	ро	да	 іме	ні	 Іва	на	Ви	гов	сь	ко	го	 (під	
по	чес	ним	пат	ро	на	том	Пре	зи	ден	та	Поль	щі),	що	вру	ча	єт	ь	ся	рі	шен	ням	її	Ка	пі
ту	ли	з	чис	ла	де	ле	га	тів	від	25	уні	вер	си	те	тів	та	ви	щих	шкіл	Поль	щі	—	авт.

 1	 Д.	До	ро	шен	ко,	ІсторіяУкраїни(1917-1920рр.),	Уж	го	род	1932,	т.	1:	ДобаЦен-
тральноїРади,	с.	31.

Ігор Сріб няк
(Ки	їв)

Бі ло рус з ук ра їн сь ким сві тог ля дом (фор му ван ня 
на ці о наль ної іден тич но сті не ві до мо го ав то ра вір
шо ва но го що ден ни ка у та бо рі по ло не них ук ра їн
ців Раш тат, 19151917 рр.)*

У	1914	р.	 вій	сь	ко	ве	 зіт	к	нен	ня	дер	жав	Поч	вір	но	го	 со	ю	зу	 з	Ан	тан
тою,	на	бо	ці	якої	ви	сту	пи	ла	й	Ро	сія,	вит	во	ри	ло	для	Ук	ра	ї	ни	ціл	ком	
но	ві	по	лі	тич	ні	мож	ли	во	сті	для	ак	ти	ві	за	ції	бо	рот	ь	би	за	від	нов	лен	ня	
ук	ра	їн	сь	кої	дер	жав	но	сті,	да	ю	чи	мож	ли	вість	при	вер	ну	ти	до	цих	пи
тань	ува	гу	ши	ро	ких	кіл	єв	ро	пей	сь	кої	гро	мад	сь	ко	сті	та	тіс	но	пов’	я	за	ти	
їх	з	між	на	род	ною	по	лі	ти	кою.	Кін	це	ва	по	раз	ка	Ро	сій	сь	кої	ім	пе	рії,	на	
дум	ку	ук	ра	їн	сь	ких	ді	я	чів	різ	но	го	по	лі	тич	но	го	спря	му	ван	ня,	да	ва	ла	
ре	аль	ний	шанс	для	на	ці	о	наль	но	го	са	мо	виз	на	чен	ня	Ук	ра	ї	ни	та	пов	ної	
її	са	мо	ре	а	лі	за	ції.	Нас	лід	ком	цих	спо	ді	вань	ста	ло	ство	рен	ня	4	сер	п	ня	
1914	р.	у	Льво	ві	Со	ю	зу	виз	во	лен	ня	Ук	ра	ї	ни	(СВУ),	за	виз	на	чен	ням	Д.	
До	ро	шен	ка,	—	«без	пар	тій	ної	по	лі	тич	ної	ор	га	ні	за	ції	ро	сій	сь	ких	ук	ра
їн	ців	(...)	для	про	па	ган	ди	ідеї	са	мо	стій	но	сти	Ук	ра	ї	ни»1.
Спо	чат	ку	 СВУ	 орі	єн	ту	вав	ся	 на	 Ав	ст	роУгор	щи	ну,	 яка	 за	без	пе

чи	ла	 йо	му	 ма	те	рі	аль	ні	 ре	сур	си	 для	 про	ве	ден	ня	 ін	фор	ма	цій	ної	 ак
ції	 ви	раз	но	 ан	ти	ро	сій	сь	ко	го	 спря	му	ван	ня.	Крім	 то	го,	Со	юз	 взяв	 на	
се	бе	мі	сію	опі	ки	ук	ра	їн	ців	зі	скла	ду	цар	сь	кої	ар	мії	в	ав	ст	рій	сь	ко	му	
по	ло	ні,	 до	міг	шись	 про	ве	ден	ня	 ук	ра	ї	ні	за	ції	 та	бо	ру	Фрай	ш	тадт.	Але	
не	го	тов	ність	Ав	ст	роУгор	щи	ни	чіт	ко	 і	 ви	раз	но	під	т	ри	ма	ти	дер	жав
ниць	кі	 праг	нен	ня	СВУ,	 спо	ну	ка	ли	 йо	го	 ке	рів	ни	цтво	 вжи	ти	 за	хо	дів	
для	на	ла	го	джен	ня	без	по	се	ред	ніх	кон	так	тів	з	уря	до	ви	ми	струк	ту	ра	ми	
Ні	меч	чи	ни,	пер	с	пек	ти	ви	спів	п	ра	ці	з	яки	ми	виг	ля	да	ли	на	ба	га	то	пер
с	пек	тив	ні	ши	ми.	Ця	спів	п	ра	ця	ма	ла	де	що	від	мін	ний	від	ав	ст	рій	сь	кої	
ха	рак	тер	—	«пер	шим	і	го	лов	ним	зав	дан	ням	тут	бу	ло	на	ла	го	джен	ня	



26

на	ці	о	наль	ної	 куль	тур	нопрос	віт	ної	 пра	ці	 се	ред	 по	ло	не	них	 Ук	ра	їн
ців»,	а	вже	по	тім	«по	лі	тич	на	реп	ре	зен	та	ція	ідеї	су	ве	рен	но	сти	Ук	ра	ї	ни	
і	аґі	та	ція	в	цім	нап	ря	мі	се	ред	ні	мець	ко	го	гро	ма	дян	ства»2.
Нев	дов	зі	СВУ	 зу	мів	 от	ри	ма	ти	доз	віл	на	 ство	рен	ня	 трьох	 та	бо	рів	

у	Ні	меч	чи	ні,	піс	ля	чо	го	у	трав	ні	1915	р.	Со	юз	роз	по	чав	ук	ра	ї	ні	за	цію	
та	бо	ру	Раш	тат	(Ні	меч	чи	на),	де	ле	гу	вав	ши	до	ньо	го	сво	їх	пред	став	ни
ків	з	ме	тою	про	ве	ден	ня	куль	тур	ноос	віт	ньої	та	ор	га	ні	за	цій	ної	ро	бо
ти.	Нев	дов	зі	в	та	бо	рі	був	ство	ре	ний	Прос	віт	ній	від	діл	СВУ,	до	скла	ду	
яко	го	(ста	ном	на	осінь	1915	р.)	вхо	ди	ли	М.	Па	ра	щук,	В.	Па	чов	сь	кий,	
др	Пер	фець	кий,	Б.	Леп	кий.	Їх	спіль	ни	ми	зу	сил	ля	ми	вже	у	ве	рес	ні
груд	ні	1915	р.	у	Раш	та	ті	по	ста	ла	ці	ла	низ	ка	ор	га	ні	за	цій,	зав	дя	ки	чо
му	ста	ло	мож	ли	вим	при	вер	ну	ти	до	ук	ра	їн	сь	кої	спра	ви	знач	но	біль	шу	
кіль	кість	та	бо	рян.	У	та	бо	рі	бу	ла	знач	но	ін	тен	си	фі	ку	ва	лась	прос	віт	ня	
й	на	ці	о	наль	на	ро	бо	та,	по	ло	не	ні	все	ак	тив	ні	ше	від	ві	ду	ва	ли	різ	ні	вик
ла	ди	і	кур	си,	а	са	мо	стій	ниць	кі	гас	ла	вже	не	вик	ли	ка	ли	в	них	роз	д	ра
ту	ван	ня3.
Вліт	ку	1915	р.	у	та	бо	рі	бу	ли	ство	ре	ні	не	чис	лен	не	«Сус	піль	ноПрос

віт	нє	То	ва	ри	ство»,	яке	опі	ку	ва	лось	де	я	ки	ми	ас	пек	та	ми	внут	ріш	ньо	го	
жит	тя	 та	бо	ру	 (приз	на	чен	ня	 по	ло	не	них	 на	 ро	бо	ти,	 скли	кан	ня	 ві	чей,	
по	бут	та	бо	рян	та	ін.)	та	Цен	т	раль	ний	Ко	мі	тет,	до	ком	пе	тен	ції	яко	го	
вхо	ди	ло	ви	рі	шен	ня	справ,	пов’	я	за	них	з	роз	по	ді	лом	гу	ма	ні	тар	ної	до
по	мо	ги	по	ло	не	них.	Крім	то	го	—	у	Раш	та	ті	по	ча	ли	про	во	ди	тись	мо
леб	ні	—	спо	чат	ку	під	від	к	ри	тим	не	бом,	а	по	тім	у	спе	ці	аль	но	по	бу	до
ва	ній	 та	бо	ро	вій	 цер	к	ві.	Ак	тив	на	 душ	па	стир	сь	ка	 ро	бо	та	 та	бо	ро	во	го	
свя	ще	ни	ка	 П.	 Ка	те	ри	ню	ка	 спри	я	ла	 по	сту	по	во	му	 при	вер	нен	ню	 до	
ук	ра	їн	сь	кої	спра	ви	знач	но	го	чис	ла	по	ло	не	них,	для	яких	участь	у	бо
гос	лу	жін	нях	бу	ла	й	роз	ра	дою,	й	важ	ли	вою	фор	мою	са	мо	ор	га	ні	за	ції4.
Во	се	ни	1915	р.	у	скла	ді	«Сус	піль	ноПрос	віт	ньо	го	То	ва	ри	ства»	ви

ник	ла	ці	ла	низ	ка	сек	цій	(на	ці	о	наль	на,	со	ці	аль	на,	ви	дав	ни	ча,	дра	ма
тич	на,	 аг	рар	на,	 прос	віт	ня,	 ко	о	пе	ра	тив	на),	 та	кож	 ді	я	ли	 ор	га	ні	за	ція	
«стар	ших	ба	ра	ків»,	«ку	стар	ня»,	«За	по	різь	ка	січ».	Зав	дя	ки	то	му,	що	їх	
кіль	кіс	ний	склад	по	стій	но	збіль	шу	вав	ся,	ста	ло	мож	ли	вим	про	ве	сти	
ре	ор	га	ні	за	цію	усьо	го	 внут	ріш	ньо	го	жит	тя	 та	бо	ру.	 9	 лю	то	го	 1916	 р.	
у	та	бо	рі	бу	ла	ство	ре	на	са	мов	ряд	на	ук	ра	їн	сь	ка	гро	ма	да	«Са	мо	стій	на	

 2	 О.	Ско	ро	писЙол	ту	хов	сь	кий,	Мої«злочини»(ХліборобськаУкраїна),	Ві	день	
19201921,	кн.	2,	ч.	ІІ,	ІІІ,	ІV,	с.	214.

 3	 Док	лад	ні	ше	про	це	див.:	І.	Сріб	няк,	Національно-організаційнатакультур-
но-просвітницькадіяльністьполоненихукраїнцівутаборіРаштат(Німеч-
чина)у1915-1917рр.,	«Сі	ве	рян	сь	кий	лі	то	пис»,	Чер	ні	гів	2014,	№	6	(120),	ли	сто
падгру	день,	с.	309324.
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Ук	ра	ї	на»	 на	 чо	лі	 з	 ви	бор	ною	Ге	не	раль	ною	Ра	дою.	Ке	рів	ни	цтво	 по
точ	ним	жит	тям	гро	ма	ди	здій	с	ню	ва	ла	Ге	не	раль	на	Стар	ши	на	(«уряд»	
та	бо	ру),	яка	скла	да	ла	ся	з	го	лів	всіх	сек	цій	та	чле	нів	Прос	віт	ньо	го	від
ді	лу	на	чо	лі	з	йо	го	го	ло	вою5.
На	вес	ні	1916	р.	все	сек	ції	бу	ли	ре	ор	га	ні	зо	ва	ні	у	са	мов	ряд	ні	то	ва

ри	ства	 із	влас	ни	ми	ста	ту	та	ми,	від	так	в	та	бо	рі	ді	я	ли	вже	Дра	ма	тич
не	то	ва	ри	ство	 іме	ні	 І.	То	бі	ле	ви	ча,	«Ко	о	пе	ра	тив	на	Ку	стар	на	Спіл	ка»	
(в	скла	ді	та	ких	від	ді	лів	різь	бар	ства,	ма	ляр	ства,	ма	лю	ван	ня,	мо	де	лю
ван	ня,	гон	чар	ства),	«Ко	о	пе	ра	тив	на	Чай	на	Спіл	ка»,	Ви	дав	ни	че	то	ва
ри	ство	(ви	да	ва	ло	ча	со	пис	«Роз	с	віт»),	спіл	ка	«Єд	ність»,	клуб	«Від	ро
джен	ня»,	«За	по	різь	ка	січ»	та	ін.6
Чле	ни	остан	ньої	про	во	ди	ли	що	тиж	не	ві	за	галь	ні	збо	ри,	гім	на	стич

ні	впра	ви	у	ку	ре	нях,	спіль	ні	мар	ші	у	за	галь	но	му	ла	ду,	ніч	не	чер	гу
ван	ня	(«по	жеж	на	сто	ро	жа»).	У	та	кий	спо	сіб	у	сі	чо	ви	ків	ви	роб	ля	лась	
ус	ві	дом	ле	не	ро	зу	мін	ня	не	об	хід	но	сті	ви	ко	нан	ня	на	ка	зів	сво	їх	на	чаль
ни	ків	та	зак	ла	да	лись	ос	но	ви	дис	цип	лі	ни.	Зав	дя	ки	всім	цим	за	хо	дам	
ста	ло	 мож	ли	вим	 роз	по	ча	ти	 у	 та	бо	рі	 фор	му	ван	ня	 1го	 За	по	різь	ко	го	
іме	ні	Та	ра	са	Шев	чен	ка	пол	ку7.
На	по	чат	ку	1917	р.	най	силь	ні	ший	вплив	на	та	бо	рян	спра	ви	ла	Лют

не	ва	ре	во	лю	ція	в	Ро	сії,	яка	зруй	ну	ва	ла	біль	шість	внут	ріш	ніх	бар’	є	рів,	
що	за	ва	жа	ли	до	цьо	го	по	ло	не	ним	при	єд	ну	ва	тись	до	ук	ра	їн	сь	кої	спра
ви.	Крім	то	го	во	на	ста	ла	мо	гут	нім	чин	ни	ком	у	спра	ві	по	ши	рен	ня	на
ці	о	наль	ної	сві	до	мо	сті	по	ло	не	них	не	тіль	ки	в	та	бо	рі,	але	й	на	ро	біт	ни
чих	ко	ман	дах,	впли	ва	ю	чи	на	віть	на	тих,	хто	спо	чат	ку	три	мав	ся	осто
ронь	куль	тур	нопрос	віт	ньої	пра	ці	в	та	бо	рі.	У	цьо	му	кон	тек	сті	од	ним	
з	 най	важ	ли	ві	ших	 до	сяг	нень	 гро	ма	ди	 «Са	мо	стій	на	 Ук	ра	ї	на»	 ста	ло	
про	ве	ден	ня	кам	па	нії	збо	ру	під	пи	сів	для	упов	но	ва	жен	ня	Олек	сан	д	ра	
Ско	ро	пи	саЙол	ту	хов	сь	ко	го	для	уча	сті	у	ро	бо	ті	май	бут	ніх	ро	сій	сь	ких	
Уста	нов	чих	збо	рів,	та	ви	роб	лен	ня	для	ньо	го	осіб	но	го	ман	да	ту,	яким	

 4	 Там	са	мо.
 5	 Цен	т	раль	ний	дер	жав	ний	ар	хів	ви	щих	ор	га	нів	вла	ди	та	уп	рав	лін	ня	Ук	ра	ї	ни	

(да	лі:	ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни),	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	4,	арк.	12:	Про	то	кол	№	1	ор	га	ні
за	цій	но	го	за	сі	дан	ня	Ге	не	раль	ної	Ра	ди	від	9	лю	то	го	1916	р.;	див.	та	кож:	спр.	5,	
арк.	212.

 6	 О.	Тер	лець	кий,	УкраїнцівНімеччині1915-1918:історіяукраїнськоїгромади
вРаштаті,	Ки	їв	—	Ляй	п	циґ	1919,	т.	1,	с.	5152.

 7	 Док	лад	ні	ше	про	це	див.:	І.	Сріб	няк,	Новітня«ЗапорізькаСіч»начужині(тво-
рення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.),	
«Емі	нак»,	Ки	їв	—	Ми	ко	ла	їв	 2017,	№	1	 (17)	 (сі	ченьбе	ре	зень),	 т.	 1,	 с.	 8085,	
<http://elib	ra	ry.kubg.edu.ua/id/ep	rint/19943>.
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бу	ла	за	фік	со	ва	на	са	мо	стій	ниць	ка	по	зи	ція	по	ло	не	них	раш	тат	ців	у	пи
тан	ні	май	бут	ньої	ро	сій	сь	кої	кон	сти	ту	ан	ти8.
До	 здо	бут	ків	 та	бо	рян	 у	 цей	 час	 слід	 від	не	сти	 без	пе	рер	в	ну	 прос

віт	ню	ро	бо	ту,	ак	ти	ві	за	цію	ді	яль	но	сті	ок	ре	мих	та	бо	ро	вих	то	ва	риств,	
під	т	рим	ку	ре	гу	ляр	но	го	кон	так	ту	з	ро	біт	ни	чи	ми	ко	ман	да	ми,	ре	гу	ляр
ні	збір	ки	на	влас	ні	гу	ма	ні	тар	ні	та	за	галь	но	на	ці	о	наль	ні	пот	ре	би	(а	та
кож	і	для	бла	го	дій	них	ці	лей,	і	зок	ре	ма	на	пот	ре	би	Чер	во	но	го	Хре	ста	
в	Ні	меч	чи	ні	та	ні	мець	ких	ді	тейси	ріт).	Гро	ма	да	«Са	мо	стій	на	Ук	ра	ї
на»	ре	гу	ляр	но	пе	ре	ра	хо	ву	ва	ла	кош	ти	для	пот	реб	ук	ра	їн	сь	ких	шкіл	на	
оку	по	ва	них	ні	мець	ки	ми	вій	сь	ка	ми	Во	ли	ні	та	По	ліс	ся.
Та	ким	чи	ном,	під	сум	ки	ді	яль	но	сті	та	бо	ро	вих	ор	га	ні	за	цій	у	1917	р.	зас

від	чи	ли	їх	сут	тє	ві	здо	бут	ки	у	ца	ри	ні	куль	тур	ноос	віт	ньої	та	ор	га	ні	за	цій
ної	 ро	бо	ти.	Чле	ни	ук	ра	їн	сь	кої	 гро	ма	ди	«Са	мо	стій	на	Ук	ра	ї	на»	уваж	но	
слід	ку	ва	ли	за	по	лі	тич	ни	ми	по	ді	я	ми	в	Ук	ра	ї	ні,	спо	ді	ва	ю	чись	піс	ля	під
пи	сан	ня	мир	ної	уго	ди	між	во	ю	ю	чи	ми	сто	ро	на	ми	по	вер	ну	тись	до	до	му	та	
ак	тив	но	вклю	чи	тись	у	роз	бу	до	ву	сус	піль	нопо	лі	тич	но	го	жит	тя	в	Ук	ра	ї
ні.	Пат	рі	о	тич	не	під	не	сен	ня	у	та	бо	рі	Раш	тат,	яке	охо	пи	ло	по	ло	не	них	во
я	ківук	ра	їн	ців	піс	ля	про	го	ло	шен	ня	ІV	Уні	вер	са	лу,	ви	я	ви	лось,	зок	ре	ма,	
у	ма	со	во	му	зго	ло	шен	ні	до	лав	ук	ра	їн	сь	ко	го	вій	сь	ка	на	зак	лик	Ук	ра	їн	сь
кої	Цен	т	раль	ної	Ра	ди.	Це	доз	во	ли	ло	роз	по	ча	ти	фор	му	ван	ня	«си	ньо	жу
пан	них»	ук	ра	їн	сь	ких	ди	ві	зій	у	Во	ло	ди	ми	ріВо	лин	сь	ко	му	на	вес	ні	1918	р.

* * *
Яск	ра	ве	 уяв	лен	ня	 про	 про	це	си,	 які	 від	бу	ва	лись	 у	 та	бо	рі	 Раш	тат,	

дає	вір	шо	ва	ний	що	ден	ник9	не	ві	до	мо	го	по	ло	не	но	го	[уро	джен	ця	Но	во
зиб	ків	сь	ко	го	 по	ві	ту	Чер	ні	гів	сь	кої	 гу	бер	нії	—	 І.	 С.],	 пріз	ви	ще	 яко	го	
на	пев	но	що	фі	гу	ру	ва	ло	на	пер	шій	—	від	сут	ній	у	ру	ко	пи	сі	—	сто	рін	ці.	
Що	ден	ник	свід	чить	про	не	за	пе	реч	ні	по	е	тич	ні	здіб	но	сті	йо	го	ав	то	ра,	
та	охоп	лює	пе	рі	од	з	лю	то	гобе	рез	ня	1915	і	до	7	бе	рез	ня	1918	рр.	Своє	
вір	шо	ва	не	опо	ві	дан	ня	ав	тор	по	чи	нає	з	опи	су	сво	го	пе	ре	бу	ван	ня	у	вій
сь	ко	во	му	виш	кіль	но	му	та	бо	рі	у	м.	Ту	ла	(Ро	сія).	В	цій	ча	сти	ні	що	ден
ни	ка	пред	став	ле	ні	су	ціль	ні	ро	сій	сь	ко	мов	ні	вір	ші	(ав	тор	ства	влас	ни	ка	
що	ден	ни	ка)	про	сол	дат	сь	кий	по	бут,	рек	рут	сь	ке	нав	чан	ня,	служ	бу:

Пишусегоднязанеделю,
Ожизниновойясвоей,

 8	 Док	лад	ні	ше	про	це	див.:	І.	Сріб	няк,	ПолоненіукраїнцівАвстро-Угорщиніта
Німеччині(1914-1920рр.),	Ки	їв	1999,	296	с.

 9	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	148.	(Тут	і	да	лі	ци	ту	єт	ь	ся	зі	
збе	ре	жен	ням	мо	ви	ори	гі	на	лу	—	І.	С.).
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Ожизниновойподневольной,
Военнойстрогойидурной...10.

Десь	у	квіт	ні	1915	р.	ав	тор	що	ден	ни	ка	пот	ра	пив	у	по	лон	та	де	я	кий	
час	пе	ре	бу	вав	у	та	бо	рі	по	ло	не	них	цар	сь	кої	ар	мії	Лам	с	дорф:

Дождалисьмысветлогомая,
Встречаемстоскоювплену11.

Ав	тор	яск	ра	во	опи	сує	свій	по	бут	у	та	бо	рі	Вец	ляр	(до	йо	го	ук	ра	ї	ні
за	ції),	ре	а	лі	стич	но	від	т	во	рю	ю	чи	ті	по	ряд	ки,	які	ма	ли	міс	це	у	та	бо	рах	
по	ло	не	них	ро	сі	ян,	 і	 зок	ре	ма	—	особ	ли	во	стей	 їх	са	мо	ор	га	ні	за	ції	під	
час	хар	чу	ван	ня:

Ипленныешумноювышлитолпою,
Испищеюбакокружили,
Иначаласьдавка,
ОБожеТымой,
Какволкивмоментрасхватали,
Нотольконевамжедосталсячерпак,
Тойпищибездушнойиредкой,
Тому,ктоконечнобезсовестибыл,
Тому,ктобылсильныйикрепкий,
Ктослабоговышибисталвпереди12.

Ці	сце	ни	на	ро	джу	ють	у	ду	ші	ав	то	ра	ри	то	рич	ні	за	пи	тан	ня,	які	між	
тим	є	ак	ту	аль	ним	до	сьо	год	ні	та	за	ли	ша	ти	мут	ь	ся	та	ки	ми	не	скін	чен
но	дов	го	[з	ог	ля	ду	на	ціл	ко	ви	ту	нез	дат	ність	ро	сі	ян	до	мир	но	го	спів
жит	тя	із	су	сід	ні	ми	на	ро	да	ми	—	І.	С.]:

Когдажепроснешьсятырусськийнарод,
Илюбоввтвоемсерцесвятая?
Когдавоспрянешьотспячкисвоей?
Ирукудругдругупротянеш?
Спокойноимирнокогдазаживеш?
Ивраждоватьмежсобойперестанеш13.

 10	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	1.
 11	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	5.
 12	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	12.
 13	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	12зв.
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Да	лі	ав	тор	що	ден	ни	ка	звер	та	єт	ь	ся	до	ро	сі	ян	з	ап	рі	о	рі	нез	дій	с	не	ним	
для	них	зак	ли	ком:

СкорейпросыпайсятырусськийНарод,
Отспячкисвоейнелюдской,
Оставьтывраждуироздоры,
Имирноживимежсобой14.

За	де	я	кий	час	ав	тор	що	ден	ни	ка	був	пе	ре	ве	де	ний	до	Раш	та	ту,	про	
що	свід	чить	під	пи	си	під	кіль	ко	ма	знов	та	ки	ро	сій	сь	ко	мов	ни	ми	вір	ша
ми.	Ав	тор	опи	сує	рі	шу	чу	пе	ре	мі	ну	на	кра	ще	у	йо	го	жит	ті:

КаквЛамсдорфеиВецляре,
Язакнигамискучал,
НозатотеперьвРаштате,
Книгойскукуразогнал,
Здесьикнижкуигазету,
Когдавгоднотынайдеш,
Исвободноевсевремя,
Занимибыстропроведеш,
Забудешголодиневолю,
Исвободненьковздохнеш,
Заэтутихоюминуту,
Покакнижкупрочтеш15.

Нас	лід	ком	цих	змін	ста	ла	по	я	ва	у	що	ден	ни	ку	(вже	за	кіль	ка	сто	рі
нок)	пер	шо	го	ук	ра	ї	но	мов	но	го	вір	ша	«Осінь»,	піс	ля	чо	го	ав	тор	ро	бив	
за	пи	си	 у	що	ден	ни	ку	 дво	ма	мо	ва	ми.	 1	 січ	ня	 1916	 р.	 ав	тор	 вис	ло	вив	
своє	най	пал	кі	ше	ба	жан	ня:

ОБожепошлиТымневновомгоду,
Свободуилучшуюдолю,
Порвиэтицепи,...[нез	ро	зу	мі	ле	сло	во	—	І.	С.]тоски,
Вернипоскореенаволю,
Наволю.Налонородимыхполей16.

 14	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	12зв.
 15	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	14зв.15.
 16	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	18.
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З	кін	ця	лю	то	го	1916	р.	ав	тор	що	ден	ни	ка	ціл	ком	пе	ре	хо	дить	на	ук
ра	їн	сь	ку	мо	ву:

Нетеряйтенадіюнаволю,
Моїмилі,ріднібрати,
Всізбирайтесявстрінутизорю,
Зорюнашоїволіілюбви,
Бовжеблизькотахвилясвятая,
Скороспадутькайданиізрук17.

На	вес	ні	1916	р.	в	по	е	зії	з’яв	ля	ют	ь	ся	гост	ро	со	ці	аль	ні	нот	ки	—	апе
лю	ю	чи	в	день	пам’	я	ті	І.	Фран	ка	(18	квіт	ня	1916	р.)	до	Бо	га,	ав	тор	пи	ше:

НащоТиБоже,нашвеликий,
Такихлюдейунасбереш?
ЧогоТиїм,світиламнашим,
Пожитиміжнаминедаєш?»,
[...]Чоготакоготинедієш,
Зцарями,нашимикатами!
Чоготиїхнеприбіраєш,
Щобнасбайдужихнедушили18.

Ба	га	то	мі	сяч	не	 пе	ре	бу	ван	ня	 у	 по	ло	ні	 да	ва	ло	 свої	 взна	ки,	 і	 вліт	ку	
1916	р.	ав	тор	за	но	ту	вав:

Поволівбиваєжиттямолоде,
Тяжканеволявдалекімкраю...19.

Йо	го	ме	лан	хо	лію	не	роз	ві	яв	на	віть	йо	го	ви	їзд	на	ро	бо	ти	до	міс	це	во
сті	Грюн	гоф.	По	вер	нув	шись	до	Раш	та	ту,	він	за	пи	сав	(ма	ю	чи,	оче	вид
но,	на	ува	зі	са	мо	го	се	бе):

Межіколючимидротами,
Ходиввінзкнижкоювруках20.

 17	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	21.
 18	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	21зв.
 19	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	27.
 20	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	34.
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Ав	тор	но	сталь	гіч	но	пи	ше	про	свій	край,	прис	вя	чу	ю	чи	йо	го	не	ві	до
мій	«Кон	стан	ції	Буй	ло»:

Люблюнашкрай,сторінкуцього,
Деяродиласьіросла,
Депершийразпізналащастя,
Сльозунедоліпролила,
Люблюнароднашбілоруський,
Хатиїхвзеленісадів,
Нивизолоченізбижжями,
Шумнашихгаївілісів21.

Не	од	но	ра	зо	во	у	що	ден	ни	ку	зву	чать	й	ро	ман	тич	ні	нот	ки:

Колицея?
Колиголубка,
Твійстанрукоюобніму?
Ухвилюстрічізпоцілунком,
Тебекоханапригорну22.

Але	вже	за	кіль	ка	ряд	ків	у	цьо	му	вір	ші	про	ри	ва	ют	ь	ся	сум	ні	пе	ред
чут	тя:

Колицебуде,чидождуся?
Чипобачущетебе,
Чиможездумоюпрострічі,
Зариютьвчужинімене?23

При	чи	ною	 цьо	го	 ста	ла	 дов	га	 мов	чан	ка	 дів	чи	ни	—	 до	 якої	 бу	ли	
при	ку	ті	йо	го	ро	ман	тич	ні	по	чут	тя:

Божтинапротязідвохроків,
Ісловечканеподала,
Яквиднотому,щодругому,
Тисвоєсерденьковіддала.
Якбиязнав,щоцетаксталось,
Грудейбихорихненадривав,

 21	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	39.
 22	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	41зв.42.
 23	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	41зв.42.
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Івобіймахневолітяжкої,
Кончинисумноїчекав24.

Особ	ли	во	тур	бот	ли	во	ав	тор	від	гу	ку	вав	ся	про	Ук	ра	ї	ну.	У	не	да	то
ва	но	му	вір	ші	«До	всіх	во	ю	ю	чих»	(йдет	ь	ся	про	осінь	1917	р.)	він	мріє:

Якбименікрила,могучіїкрила,
Ззагратбиоцихятудиполетів...
ТудинаВкраїнувсейчасвжевільную,
Відцарськихкайданів,відйогокатів.
Оякбизрадівяуздрівшиєї,
Усіянуквіточкамиволі,
Якплакав,молився,радівбийрадів,
Уздрівширозбитікайданиневолі,
Переджовто-блакитнимбия
Низькоінизьковклонився,
Апотімврядивільнихкозаків
Янепомітноулився,
ІзнимистоявбинавартісвятоїВолірідноїВкраїни,
Щироіусердноябпрацював,
Щобзгладитьціранийруїни25.

Вод	но	час	ав	то	ра	пе	рес	лі	ду	ють	спо	га	ди	про	ко	ха	ну:

Якакрасиватидівчина,
Вцімпестрімодязісвоїм,
Щиротобізізнаюся,
Цілкомзаволоділатисерцеммоїм26.

Але	на	пев	но	нап	ри	кін	ці	1917	р.	від	рід	них	ав	тор	діз	нав	ся,	що	дів
чи	на	не	че	кає	на	ньо	го,	що	обу	мо	ви	ло	йо	го	рі	шен	ня	не	ду	ма	ти	на	да	лі	
про	неї:

Ітебеназавше,навіки,
Щоббільшневертатилишаю.
Язнаю,щоновихкоханцівтовпа
Будетебеосаждати,

 24	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	41зв.42.
 25 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	43.
 26	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	43зв.44.
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Ніжнихслівців,поцілунків
Будевідтебежадати,
Таяутіхвилідалеко
Будувідтебеблукати,
Ідлярансерця,коханнямрозбитого,
Ліківбудушукати27.

Але	на	пев	но	зро	би	ти	це	для	ав	то	ра	бу	ло	склад	но,	бо	вже	у	на	ступ
но	му	вір	ші	 (від	23	 груд	ня	1917	р.)	 він	 знов	 апе	лює	до	об’	єк	ту	 сво	їх	
по	чут	тів:

Даремнодуривясебечорнобрива,
Ітішивнадієйщоти,зневоліменедожидаєш.
Незнавжеябачиштого,
Щотидругогокоханцявжемаєш28.

Ав	тор	пе	ре	ра	хо	вує	до	ро	гі	йо	го	сер	цю	хви	ли	ни	зуст	рі	чей	з	ко	ха	ною	
дів	чи	ною,	зно	ву	і	зно	ву	їй	до	рі	ка	ю	чи:

Того,хтострадаючитутначужинітебелюбив,
Забутитийоговжевспіла.
Ідобре,щолюдехочрізкосказали
Тепермоїхмрійтвійобразнебудезаймати,
Яйоговикинувзмоєїголови,
Іхорігрудімоїзайвийраз,
Небудутьвжетяжкозітхати29.

Оче	вид	но,	що	під	впли	вом	цих	пе	ре	жи	вань,	тяж	ких	умов	та	бо	ро	во
го	іс	ну	ван	ня	та	дов	го	го	пе	ре	бу	ван	ня	в	по	ло	ні	(29	мі	ся	ців)	ав	тор	що	ден
ни	ку	впер	ше,	при	чо	му	пе	рей	шов	ши	на	про	зу,	«за	ба	жав	для	се	бе	смер
ті»,	хо	ча	до	цьо	го	він	«не	раз	ди	ву	вав	ся	з	то	го,	що	лю	ди	на	са	ма	вби	ває	
се	бе».	Але	за	раз,	під	ти	ском	«не	по	силь	но	го	тя	га	ря	страж	дань»	він	зро
зу	мів,	 чо	му	дех	то	вко	ро	чує	 со	бі	жит	тя,	що	в	«хви	лі	 страж	дань,	без
по	мощ	но	сти	й	зне	ві	ри»	пе	ред	де	ким	мо	же	«з’яв	ля	єт	ь	ся	тем	на,	хо	лод
на	й	мов	чаз	на	мо	ги	ла,	в	обій	ми	кот	рої	він	й	від	да	єт	ь	ся	з	сло	ва	ми,	що	
тіль	ки	она	йо	го	не	від	т	ру	тить	[тут:	від	ш	тов	х	не	—	І.	С.]	від	се	бе,	і	дасть	
йо	му	ти	хий	і	віч	ний	спо	чи	нок».	Тут	же	ав	тор	й	по	яс	нює	при	чи	ни	та

 27	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	43зв.44.
 28	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	44зв.
 29	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	44зв.
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ко	го	 сво	го	наст	рою,	 яких,	 як	він	 заз	на	чає	«ба	гаць	ко»,	 але	 го	лов	ні	ше	
це	—	«нуж	ден	не	жит	тя	бат	ь	ків,	від	кот	рих	вже	де	кіль	ко	мі	ся	ців	не	маю	
віст	ки»,	а	крім	то	го	—	«оця	без	ко	неч	на	не	во	ля,	кот	ра	по	во	лі	ні	ве	чить	
мо	ло	де	жит	тя,	і	кот	рій	не	вид	но	кін	ця».	Ав	тор	без	на	дій	но	під	су	мо	вує:	
«і	ко	ли	в	не	да	ле	кім	бу	ду	чим	не	пок	ра	щає,	то	без	ва	гань	пе	ре	ступ	лю	
по	рог	мо	ги	ли	і	ві	дамсь	її	віч	но	му	і	не	на	ру	ша	є	мо	му	спо	кію»30.
Але	у	но	тат	ці	від	4	бе	рез	ня	1918	р.	ав	тор	що	ден	ни	ка	по	ві	дом	ляє	про	

від	ст	роч	ку	«ви	не	се	но	го	со	бі	ра	ні	ше	при	су	ду»,	бо	«по	дих	во	лі	з	рід
них	сте	пів	і	ла	нів	вну	шив»	йо	му	«тер	пін	ня	і	на	дії».	Го	лов	ні	шою	при
чи	ною	та	кої	змі	ни	ста	ла	ма	те	рі	а	лі	за	ція	на	дії	по	вер	ну	тись	«на	об	нов
лен	ну	рід	ну	зем	лю»,	що	мож	ли	во	бу	ло	пов’	я	за	но	за	лу	чен	ням	ав	то	ра	
до	скла	ду	ук	ра	їн	сь	ко	го	вій	сь	ка31.
Остан	ній	 за	пис	 у	що	ден	ни	ку	 да	то	ва	ний	 7	 бе	рез	ня	 1918	 р.	Ав	тор	

зро	бив	йо	го	на	особ	ли	во	му	під	не	сен	ні,	«з	пе	ре	пов	не	ним	ра	ді	стю	сер
цем»,	 бо	 діз	нав	ся,	 що	 йо	го	 рід	ний	 Но	во	зиб	ків	сь	кий	 по	віт,	 який	 до	
цьо	го	не	по	да	вав	«го	ло	су	за	при	лу	чен	ня	до	Ук	ра	ї	ни»,	і	ли	ше	на	по
чат	ку	 бе	рез	ня	 ц.р.	 ста	ло	 ві	до	мо,	що	 йо	го	меш	кан	ці	 вис	ло	ви	лись	 за	
їх	при	на	леж	ність	до	Ук	ра	ї	ни.	Ав	то	ра	ду	же	тур	бу	ва	ла	та	об	ста	ви	на,	
що	дов	ший	час	до	цьо	го	«Ук	ра	їн	ці	со	бі	мі	сти	ли	на	кар	тах	мій	по	віт,	
а	Бі	ло	ру	си	со	бі,	за	що	на	остан	ніх»	він	«був	ду	же	злий».	Біль	ше	то	го,	
ав	тор	був	«злий»	на	бі	ло	ру	сів	за	це	на	стіль	ки,	що	зак	ли	кав	їх	«не	ліз
ти	до	нас	(тоб	то	до	Ук	ра	ї	ни)	із	сво	єю	про	тив	ною	мо	вою».	[Оче	вид	но,	
що	ав	тор	що	ден	ни	ка	не	мав	жод	них	під	став	так	вис	лов	лю	ва	тись,	бо	
доб	рі	су	сі	ди	(яки	ми	є	ук	ра	їн	ці	та	бі	ло	ру	си)	зав	ж	ди	змо	жуть	по	ро	зу
мі	тись	—	І.	С.].	Він	ду	же	пе	рей	мав	ся	пи	тан	ням	при	на	леж	но	сті	йо	го	
ма	лої	Бат	ь	ків	щи	ни	до	Ук	ра	ї	ни,	щи	ро	ба	жа	ю	чи	йо	му	«як	най	к	ра	що	го	
роз	ц	ві	ту»	в	скла	ді	УНР32.
На	цій	«но	ті»	не	ві	до	мий	ав	тор	за	вер	шив	свій	що	ден	ник,	що	бу	ло	

без	сум	нів	но	пов’	я	за	но	з	йо	го	ви	їз	дом	до	Ук	ра	ї	ни.	При	цьо	му	є	нез	ро
зу	мі	лим,	чо	му	він	не	заб	рав	із	со	бою,	а	на	пев	но	що	—	сві	до	мо	—	при
єд	нав	ши	йо	го	(осо	би	сто	або	че	рез	ко	гось	із	ук	ра	їн	сь	ких	ак	ти	ві	стів)	до	
ін	ших	до	ку	мен	тів	та	бо	ро	вої	гро	ма	ди	«Са	мо	стій	на	Ук	ра	ї	на»	в	Раш	та
ті.	Мож	ли	ва	від	по	відь	на	це	пи	тан	ня	мі	стит	ь	ся	у	са	мо	му	що	ден	ни
ку,	бо	йо	го	ав	то	ру	ду	же	за	ле	жа	ло	що	з	ним	бу	де,	чи	змо	же	він	бу	ти	
опуб	лі	ко	ва	ний	аби	йо	го	вір	ші	ста	ли	ві	до	мі	ши	ро	ко	му	за	га	лу	чи	та	чів.	
Від	так	за	ли	ша	ю	чи	йо	го	—	він	спо	ді	вав	ся	на	те,	що	що	ден	ни	ком	за	ці
кав	лят	ь	ся	май	бут	ні	дос	лід	ни	ки	істо	рії	цьо	го	та	бо	ру.

 30	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	4646зв.
 31	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	47.
 32	 ЦДА	ВО	Ук	ра	ї	ни,	ф.	4406,	оп.	1,	спр.	171,	арк.	4748.
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Ав	то	ро	ві	ці	єї	стат	ті	ви	да	єт	ь	ся	сим	во	ліч	ним,	що	ко	рот	кі	фраг	мен	ти	
цьо	го	що	ден	ни	ка	по	ба	чать	світ	піс	ля	100	ро	ків	йо	го	збе	ре	жен	ня	спо
чат	ку	в	Пра	зі	(до	1945	р.),	а	по	тім	у	Ки	є	ві	(до	по	чат	ку	1990х	рр.	—	на	
та	єм	но	му	збе	рі	ган	ні).	Бо	те	ду	шев	не	теп	ло,	яке	вкла	дав	у	на	пи	сан	ня	
сво	їх	вір	шів	не	ві	до	мий	бра	нецьбі	ло	рус,	зіг	рі	ває	всіх	нас	до	сьо	год	ні	
—	хто	би	тіль	ки	не	взяв	до	рук	цей	що	ден	ник.
Але	 від	чу	ти	 це	 теп	ло	мож	на	 тіль	ки	 пра	цю	ю	чи	 в	 ар	хі	вах,	 тіль	ки	

три	ма	ю	чи	 в	 ру	ках	 без	цін	ні	 ре	лік	вії	 ча	сів	 Пер	шої	 сві	то	вої	 вій	ни...	
Тіль	ки	 в	 та	кий	 спо	сіб	 істо	рикдос	лід	ник	 от	ри	мує	 уні	каль	ну	 мож
ли	вість	 по	до	ла	ти	 нез	до	лан	ний	 (для	 не	пос	вя	че	них)	 ча	со	вий	 про	стір	
дов	жи	ною	у	ці	ле	сто	літ	тя,	а	та	кож	піз	на	ти	дух	ті	єї	да	ле	кої	епо	хи	та	
заг	ли	би	тись	у	цін	ніс	номен	таль	ний	про	стір	то	діш	ніх	меш	кан	ців	ук
ра	їн	сь	кобі	ло	русь	ко	го	по	ру	біж	жя,	які	у	сво	їй	пе	ре	важ	ній	біль	шо	сті	
збе	рі	га	ли	под	вій	ну	сві	тог	ляд	ноте	ри	то	рі	аль	ну	при	на	леж	ність	як	до	
Бі	ло	ру	сі,	так	і	до	Ук	ра	ї	ни.

Summary
A Belarusian with a Ukrainian worldview 

(the shaping of the national consciousness of an unknown author of a rhyming diary 
written in the Ukrainian prisonerofwar camp in Rastatt in 19151917)

The	ar	tic	le	con	ta	ins	a	short	over	view	of	the	his	to	ry	of	the	„In	de	pen	dent	Uk	ra	i	ne”	for
ma	tion	of	Uk	ra	i	nian	pri	so	ners	of	war	in	a	pri	sonofwar	camp	in	Ras	tatt	(Ger	ma	ny)	from	
la	te	1915	up	un	til	1917,	for	med	by	the	Union	for	the	Li	be	ra	tion	of	Uk	ra	i	ne	—	a	nonpar	ti
san	po	li	ti	cal	or	ga	ni	za	tion	es	tab	lis	hed	by	Uk	ra	i	nian	emig	rants	from	the	Rus	siaheld	Dnie
per	Uk	ra	i	ne.	Owing	to	the	ef	forts	of	the	Union,	in	ten	si	ve	cul	tu	ral,	edu	ca	tio	nal	and	„na
tionfor	ming”	work	was	car	ried	out,	thanks	to	which	it	was	pos	sib	le	to	de	ve	lop	na	tio	nal	
con	s	cio	us	ness	in	a	gre	at	num	ber	of	the	Im	pe	rial	Rus	sian	Ar	my	sol	diers	of	Uk	ra	i	nian	ori
gin.	In	or	der	to	il	lus	t	ra	te	this	pro	cess	mo	re	ful	ly,	the	aut	hor	of	the	ar	tic	le	qu	o	tes	frag	ments	
of	a	rhy	ming	dia	ry	writ	ten	by	an	un	k	nown	pri	so	ner	of	war	(a	na	ti	ve	of	No	vo	zyb	kov	sky	
dis	t	rict	in	the	Cher	ni	gov	Go	ver	no	ra	te),	co	ve	ring	the	pe	riod	from	Feb	ru	a	ry/March	1915	up	
un	til	7	March	1918.	The	aut	hor	of	the	dia	ry	no	ted	down	his	im	p	res	sions	of	his	stay	in	two	
pri	sonofwar	camps	for	the	Im	pe	rial	Rus	sian	Ar	my	sol	diers	—	in	Wet	z	lar	(be	fo	re	he	was	
„Uk	ra	i	ni	zed”)	and	in	the	„Uk	ra	i	ni	zed”	Ras	tatt.	The	dia	ry	con	ta	ins	a	per	so	nal	com	men	ta	ry	
on	the	on	go	ing	po	li	ti	cal	events,	a	des	c	rip	tion	of	li	ving	con	di	tions	in	the	camp	and	ex	pe
rien	ces	of	the	aut	hor,	se	pa	ra	ted	from	his	ho	me	land	for	a	long	ti	me.

Ke y words:	Be	la	ru	sians,	Uk	ra	i	nians,	pri	so	ners	of	war,	na	tio	nal	con	s	cio	us	ness

Stresz cze nie 
Bia ło ru sin z uk ra iń skim świa to pog lą dem 

(kształ to wa nie się świa do moś ci na ro do wej niez na ne go au to ra wier szo wa ne go 
dzien ni ka w uk ra iń skim obo zie je niec kim w Ras tatt w la tach 19151917)

Ar	ty	kuł	 za	wie	ra	krót	ki	 przeg	ląd	his	to	rii	 ug	ru	po	wa	nia	 jeń	ców	uk	ra	iń	skich	 „Nie	pod
leg	ła	Uk	ra	i	na”	w	obo	zie	je	niec	kim	w	Ras	tatt	(Niem	cy)	od	dru	giej	po	ło	wy	1915	do	1917	r.,	
ut	wo	rzo	ne	go	przez	Zwią	zek	Wyz	wo	le	nia	Uk	ra	i	ny	(ZWU)	—	bez	par	tyj	ną	or	ga	ni	zac	ję	po
li	tycz	ną	uk	ra	iń	skich	emig	ran	tów	z	Nad	d	niep	rza.	W	wy	ni	ku	sta	rań	ZWU	w	obo	zie	pro	wa
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dzo	no	 in	ten	syw	ną	pra	cę	kul	tu	ral	nooś	wia	to	wą	i	na	ro	do	woor	ga	ni	za	cyj	ną,	dzię	ki	któ	rej	
moż	li	we	 sta	ło	 się	 uś	wia	do	mie	nie	 na	ro	do	we	 znacz	nej	 licz	by	 prze	by	wa	ją	cych	w	 nie	wo	li	
żoł	nie	rzy	 ar	mii	 car	skiej	 na	ro	do	woś	ci	 uk	ra	iń	skiej.	 Dla	 peł	niej	sze	go	 zob	ra	zo	wa	nia	 te	go	
pro	ce	su	au	tor	przy	ta	cza	frag	men	ty	wier	szo	wa	ne	go	dzien	ni	ka	niez	na	ne	go	jeń	ca	(po	cho
dzą	ce	go	z	po	wia	tu	no	wo	zyb	kow	skie	go	gu	ber	ni	czer	ni	how	skiej),	obej	mu	ją	ce	go	ok	res	od	
lu	te	gomar	ca	1915	do	7	mar	ca	1918	ro	ku.	Au	tor	dzien	ni	ka	za	no	to	wał	w	nim	swo	je	wra	że
nia	z	po	by	tu	w	obo	zach	je	niec	kich	dla	żoł	nie	rzy	ar	mii	car	skiej	—	Wet	z	lar	(przed	je	go	uk
ra	i	ni	zac	ją)	i	w	zuk	ra	i	ni	zo	wa	nym	Ras	tatt.	Dzien	nik	za	wie	ra	oso	bis	tą	wiz	ję	współ	czes	nych	
je	go	au	to	ro	wi	wy	da	rzeń	po	li	tycz	nych	i	wa	run	ków	po	by	tu	w	obo	zie	oraz	prze	ży	cia	au	to	ra	
dłu	got	r	wa	le	oder	wa	ne	go	od	zie	mi	oj	czys	tej.

Słowa kluczowe:	Białorusini,	Ukraińcy,	jeńcy	wojenni,	świadomość	narodowa

Ihor Srib niak	—	dok	tor	fi	lo	zo	fii	Wol	ne	go	Uni	wer	sy	te	tu	Uk	ra	iń	skie	go	w	Mo	na	chium,	
dok	tor	na	uk	his	to	rycz	nych,	pro	fe	sor,	kie	row	nik	Ka	ted	ry	His	to	rii	Pow	szech	nej	Wy	dzia	łu	
His	to	rycz	noFi	lo	zo	ficz	ne	go	Uni	wer	sy	te	tu	Ki	jow	skie	go	im.	Bo	ry	sa	Grin	czen	ki.	Za	in	te	re
so	wa	nia	ba	daw	cze:	wa	run	ki	przet	rzy	my	wa	nia	jeń	ców	i	in	ter	no	wa	nych	żoł	nie	rzy	uk	ra	iń
skich	w	obo	zach	w	kra	jach	eu	ro	pej	skich	w	la	tach	19141924.

 


