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Повсякдення інтернованих 
вояків Армії УНР у таборах 
Стшалково і Каліш, Польща, 

крізь призму публікацій 
журналу «Наша Зоря» 

(1921–1923 рр.)

У статті проаналізовано матеріли таборового часопису «Наша Зоря», які ви-
світлювали деякі аспекти побуту та життєдіяльності інтернованих вояків-укра-
їнців Армії УНР у таборах Стшалково і Каліш протягом другої половини 1921 — і до 
квітня 1923 рр. Встановлено, що на його шпальтах закарбовувались непохитна віра 
українського вояцтва у перемогу та стійкість таборян у подоланні щоденних труд-
нощів, а  разом з  тим  — ностальгія за Батьківщиною та хвилеві сумніви, коли під 
непосильним тягарем побутових проблем здавалося би що всі надії на відновлення 
української державності були втрачені.

Протягом усього часу свого існування «Наша Зоря» відчувала моральну та фінан-
сову підтримку з боку таборян, які уділяли часопису дещицю із своїх зароблених тяж-
ким трудом коштів. Дуже вагомо допомагали журналу й таборові інституції — про-
водячи різні культурно-мистецькі акції (театральні вистави, вечорниці, концерти) 
та перераховуючи отримані за це кошти до видавничого фонду «Нашої Зорі».

Разом з тим, попри цю підтримку зібраних коштів ледь-ледь вистачало аби зве-
сти «кінці з  кінцями» та опублікувати чергове число часопису, і  саме цим обумов-
лювались окремі випадки недотримання редакцією черговості виходу «Нашої Зорі». 
Але саме завдяки ентузіазму та спільним зусиллям гурту однодумців, які об’єднались 
у складі нечисленної редколегії цього видання, всі перепони успішно додалися.

Проведений аналіз матеріалів з історії таборового повсякдення українського во-
яцтва дає всі підстави стверджувати, що вони довший час слугували об’єднавчим 
чинником для таборян, скріплюючи їх моральний дух. Водночас, вони справляли по-
тужний вплив на формування національної свідомості інтернованих вояків Армії 
УНР, зміцнюючи їх віру у визволення України від більшовизму.

Ключові слова: журнал «Наша Зоря», стаття, редколегія, табір, інтерновані 
вояки-українці, Польща.
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The article analyzes the materials of the camp journal “Nasha Zoria”, which covered 
some aspects of life and vital activity of interned Ukrainian soldiers of the UPR Army in the 
camps Strzałkowo and Kalisz during the second half of 1921 — and until April 1923. It has 
been established that the steadfast faith of the Ukrainian army in victory and the resilience 
of the campers in overcoming daily difficulties were engraved on the journal’s columns, as 
well as nostalgia for the homeland and waves of doubt, when under the unbearable burden 
of domestic problems it seemed that all hopes of restoring Ukrainian statehood were lost.

Throughout its existence, “Nasha Zoria” has felt the moral and financial support of the 
campers, who donated a small part of their hard-earned money to the journal. The camp 
institutions also helped a lot — by holding various cultural and artistic events (theatrical 
performances, parties, and concerts) and transferring the proceeds to the publishing house 

“Nasha Zoria”.
At the same time, despite this support, the collected funds were barely enough to make 

ends meet and publish the next issue of the journal, and this was the reason for some cases 
of non-compliance with the order of publication of “Nasha Zoria”. But thanks to the en-
thusiasm and joint efforts of a group of like-minded people, who united in a small editorial 
board of this publication, all obstacles were successfully added, and the journal publication 
continued.

The conducted analysis of materials on the history of the camp’s everyday life of the 
Ukrainian army gives every reason to state that they have long served as a unifying factor 
for the campers, strengthening their morale. At the same time, they had a powerful influ-
ence on the formation of the national consciousness of the UPR Army interned soldiers, 
strengthening their faith in the liberation of Ukraine from Bolshevism.

Keywords: “Nasha Zoria” journal, article, editorial board, camp, interned Ukrainian 
soldiers, Strzałkowo, Kalisz, Poland.
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Актуальність теми
Матеріали таборової преси були і залишаються цінним джерелом 

для об’єктивного відтворення життєдіяльності інтернованих воя-
ків-українців зі складу Армії УНР, які утримувались у таборах на те-
ренах Польщі після поразки українських національно-визвольних 
змагань. Їх високий інформаційний потенціал дає досліднику мож-
ливість відтворити «атмосферу» таборів, а також проникнути в  гли-
бини психології таборян, пізнати їх повсякдення, думки і прагнення. 
Разом з  тим, слід наголосити на тому, що використання матеріалів 
таборової преси створює можливість доповнити свідчення архівних 
документів. Значення періодики зростає у  тому випадку, коли інші 
джерела «зберігають мовчанку» або знаходяться у малодоступних за-
кордонних архівосховищах. У  зв’язку з  цим існує нагальна потреба 
уведення матеріалів таборової преси до наукового обігу. Особливої 
актуальності це набуває тоді, коли йдеться про малотиражні таборові 
видання, деякі з яких виготовлялися в рукописному вигляді та лише 
в одному (кількох) примірниках.

Докладний аналіз першого етапу історії функціонування часопису 
«Наша Зоря» (в таборі інтернованих вояків Армії УНР у Ланцуті, Поль-
ща) вже було здійснено в розвідці авторів цієї статті, там же був умі-
щений докладний огляд історіографії досліджуваної проблеми (Сріб-
няк & Палієнко, 2021, с. 183–208). Попри це все ж таки існує потреба 
згадати про найвагоміші роботи дослідників історії еміграційної 
преси з  метою деталізації їх внеску в  наукове опрацювання даної 
теми, тим більше, що йдеться про монографічні дослідження, публі-
кацією яких були закладені підвалини для вивчення специфіки ви-
дання таборової періодики.

Однією з перших до вивчення історії видання «Нашої Зорі» зверну-
лась Н. Сидоренко, яка на підставі опрацювання великого кола архів-
них та опублікованих джерел (насамперед  — матеріалів згадувано-
го часопису) синтезувала значний обсяг фактологічного матеріалу як 
про різні аспекти культурно-освітньої діяльності інтернованих воя-
ків-українців у таборах Стшалково і Каліш, так і про політичну спря-
мованість та тематичне наповнення «Нашої Зорі». До її безперечних 
заслуг належало й визначення редакційного складу цього літератур-
но-військового журналу та кола його найактивніших співробітників, 
окреслення тематичного репертуару «Нашої Зорі» та проведення ана-
лізу найзначніших його матеріалів (Сидоренко, 2000, с. 61–67).

Але реконструюючи історію видання цього часопису Н. Сидорен-
ко віднесла до «ланцутської» доби його функціонування й  наступ-
ний — «стшалковський» період «Нашої Зорі». При цьому дослідниця 
була добре обізнана з «траєкторією» переїздів журналу з табору в та-
бір (Ланцут-Стшалково-Каліш), та тими труднощами, які була зму-
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шена долати його редакція (Сидоренко, 2000, с. 65–67). Слід також до-
дати, що для цілісного відтворення видавничої історії «Нашої Зорі» 
цілком незамінними є використання спогадів члена редколегії цьо-
го журналу Олександра Семмо (1987, с. 237–263), про якого дослідни-
ця неодноразово згадує у своїй монографії.

Праці О. Вішки мали власне науково-довідковий характер, і місти-
ли лише коротку інформаційну довідку про це таборове видання (з 
наведенням місць зберігання окремих чисел цього часопису, відгуків 
інших українських видань про значення «Нашої Зорі», назв найваж-
ливіших публікацій) (Wіszka, 2001, с. 181–183; Вішка, 2002). Зрештою, 
дослідник і не ставив перед собою завдання визначення джерельного 
потенціалу журналу, але зібрана ним інформація до сьогодні збері-
гає свою актуальність як своєрідний дороговказ для всіх дослідників 
таборової та еміграційної української преси в Польщі. У цьому зв’яз-
ку буде доцільним згадати про праці Ю. Голубничої-Шленчак, в яких 
була зібрана важлива інформація про специфіку видання цього ча-
сопису та його змістовне наповнення (з наведенням титульних сто-
рінок двох чисел журналу) (Голубнича-Шленчак, 2020, с.  65–68; Го-
лубнича-Шленчак, 2021, с. 123–129, с. 270).

Мета дослідження полягає у  відтворенні особливостей таборово-
го повсякдення інтернованих вояків-українців у таборах Стшалково 
і  Каліш, завданням статті є  встановлення джерельного потенціалу 
матеріалів часопису «Наша Зоря», який тиражувався протягом другої 
половини 1921 – і до квітня 1923 рр.

Особливості тиражування журналу в таборі Стшалково (друга поло-
вина 1921 р.)

Попри всі труднощі зборів та виїзду з Ланцуту та облаштування 
на новому місці — у таборі Стшалково — редакція «Нашої Зорі» (сот-
ники Семен Левченко і  Євген  Маланюк, поручник Дикий, хорун-
жі Григорій Сімонців і Андрій Лебединський, а також підхорунжий 
Олександр Семмо) зуміла забезпечити вихід чергового (серпнево-
го) числа часопису. Але вже невдовзі — через від’їзд з табору кількох 
старшин — справою видання журналу опікувались лише А. Лебедин-
ський і О. Семмо, які мали вирішувати усі організаційні питання з ти-
ражування часопису, а разом з тим дбати про його тематичне напов-
нення. Лише моральну допомогу «Нашій Зорі» надавав «вербальний» 
ініціатор її заснування генерал-хорунжий О. Пилькевич (хоча до його 
заслуг слід віднести виділення окремого приміщення для редколе-
гії журналу  — авт.). У  найскрутніші моменти на допомогу редколе-
гії «Нашої Зорі» приходив голова Української військово-ліквідаційної 
комісії у Варшаві полковник Олександр Данильчук, регулярно надси-
лаючи їй невеликі грошові квоти (Семмо, 1987, с. 238–239).
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Завдяки зусиллям згаданих старшин часопис продовжив своє ви-
дання у  Стшалково 14-м числом, в  якому був, зокрема, уміщений 
опис перших досягнень інтернованого українського вояцтва у  куль-
турно-освітній царині. Але відзначаючи позитивні зрушення у  та-
боровому повсякденні, журнал не забував вказати й  на зменшення 
інтенсивності освітнього життя таборян: хоча «органи культ[урно]-о-
світні запрацювали з  попередньою інтенсивністю», роботу Україн-
ського Народного Університету (УНУ) відновити не вдалось (через 
неможливість приїзду до табору його чільних викладачів). І  тільки 
на його «військовому факультеті під проводом ген[ерал]-пор[учни-
ка] генштабу Мартинюка аматори військової штуки студіюють стра-
тегію і тактику і то в порядку приватної ініціативи» («З життя табо-
ру», 1921, c. 19).

«Наша Зоря» використовувала будь-яку можливість аби підтри-
мати своїх колег «по цеху», і  зокрема  — редакцію «живої» таборо-
вої газети «Промінь». Читання випусків останньої «як і  раніше[…] 
збирає повний театр слухачів і слухається з зацікавленням, особли-
во козаками, чого на перших порах не помічалось». Більше того  — 
трьохмісячний досвід видання «Променя» переконливо свідчив про 
те, що «жива газета в умовах таборового життя є річ дуже корисна. 
В  цьому майже всі переконалися за винятком тих, чиї вчинки[…] 
шкідливі інтересам Укр[аїнської] армії і війська, часами стають те-
мою гострої салі і  осуду “Проміня”». У  цій замітці була наведена 
й  конфіденційна інформація, яка між тим була добре відома усім 
таборянам — кожне число «Променя» цензорувалося «спеціяльною 

Інформаційне повідомлення та звернення редколегії журналу «Наша Зоря» 
до своїх читачів (розміщувалися на форзаці).



214 Український Інформаційний Простір. Число 9
Ukrainian Information Space. Issue 9

цензурною комісією, призначеною командою групи»  («З життя та-
бору», 1921, c. 19).

У наступному числі «Нашої Зорі» редколегія звернула увагу таборян 
на необхідність повнішого задоволення культурних потреб інтернова-
ного козацтва, і з цією метою умістила замітку про організований за-
ходами YМСА «День розваги козака», який відбувся 28 серпня 1921 р. 
До його програми увійшли спортивні ігри, вечірка «з хором, пісня-
ми, декламацією, гумором і танцями при участи дам». Часопис окремо 
відзначив, що «день розваги зробив на козаків дуже гарне вражіння — 
отож за козаками мусимо висловити побажання, аби такі «дні» влаш-
товувались по можливості частіше» («День розваги», 1921, с. 19).

Тут же було дано характеристику роботі таборового культурно-ос-
вітнього відділу, який попри «перешкоди, які раз по раз висуває саме 
життя, а також відсутність матеріальних засобів» зумів організувати 
«систематичну працю в таборовій гімназії, де щоденно у визначений 
час провадяться навчання, також поставлена в більш менш нормаль-
ні умови — школа грамоти». У викладовій залі майже щодня відбува-
ли виклади «на ріжні популярні теми». До здобутків культурно-освіт-
нього відділу належало й  налагодження функціонування таборової 
бібліотеки, якою могли користуватися й  козаки (через комендантів 
бараків), а також забезпеченість роботи таборового театру, коли коза-
ки мали можливість «4 рази на тиждень бачити даремні (безоплатні — 
авт.) вистави чи слухати концерти таборової капелі». Але повідом-
ляючи це невідомий кореспондент «Нашої Зорі» відзначив, що при 
цьому «помітно зловживання з боку штабів білетами при їх роспри-
діленню (розподілу — авт.)» («Праця таборового», 1921, с. 19).

Особливо значущими були досягнення спортивних гуртків табо-
рян, які мали потужну матеріальну підтримку з боку таборової філії 
YМСА. Остання, зокрема, надавала допомогу в облаштуванні гімнас-
тичної площадки, а також уможливила придбання нових спортивних 
приладь («Праця таборового», 1921, с. 19). За сприяння YМСА був про-
ведений і шаховий турнір, участь в якому взяло 11 таборян. Для його 
переможців були визначені призи (пальто, білизна, тютюн), які відпо-
відно отримали А. Медведків, С. Чернявський, С. Таран («Спорт», 1921, 
с. 20). Крім того, YМСА та її спортивний організатор («завідувач спор-
ту») Яковлів допомагали й  у  проведенні домашніх (у Стшалково) та 
виїзних футбольних матчів для української футбольної команди (ка-
пітан С. Нагнибіда, керівник футбольної секції Кожухівський) (Наша 
Зоря, 1921).

Член редколегії журналу таборянин О. Семмо дав обширний нарис 
таборового життя у власному нарисі, приділивши особливу увагу те-
атрально-мистецькій її складовій. Він вважав, що таборовий аматор-
ський театр «став просто гопаком при ковбасі та чарці. До цього при-
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вів його не брак репертуару, а очевидно, коли не захланність наших 
режисерів, то впертість з якою вони, наперекір бажанням суспільства 
ставлять […] сім раз «Нахмарило» та «Живих покійників». До того-ж, 
за весь час існування наших таборових гуртків,  — вони рідко коли 
справді грали. В  більшости ж випадків вони показували, як не тре-
ба грати». Аби змінити на краще діяльність театральних труп О. Сем-
мо пропонував вибрати «з них ліпші сили, щоби позбавити їх баласту, 
а для здатних утворити студію…» (Семмо, 1921, с. 26).

На думку О.  Семмо таборовий табір став для інтернованих «бо-
лячкою», бо не виконував постанов культурно-освітнього відділу про 
співвідношення безплатних і  платних вистав протягом одного тиж-
ня (4 до 1). Його не влаштовував і репертуар театру: «… наші амато-
ри вибирають завжди такий матеріял до умової жвачки, який не ви-
світлює ні старого українського життя, ні життя сучасного, а є, так би 
мовити, «ніде і ніколи не бувала бувальщина» або брехлива і на свій 
копил подане життя якихось там людей, котре, завжди майже, почи-
нається гопаком, в середині має горілку, а кінчається вбивством або 
самовбивством». О. Семмо був переконаний, що репертуар театру ви-
магає оновлення, і таким прикладом міг стати драмгурток Культур-
но-просвітнього куреня, члени якого спромоглись поставити п’єсу 
«Між двох сил» В.  Винниченка. Він привітав цей почин артистів, та 
висловив сподівання, що глядачам буде надана можливість познайо-
митися з  новітніми надбаннями українського драматичного мисте-
цтва та відмовитися від «старої «малоросійської» драми з вбивства-
ми» (Семмо, 1921, с. 28).

Досить критично О. Семмо висловився й щодо вечірок, які влаш-
товувались таборовим культурно-просвітнім відділом 4–5 разів на 
місяць (деякі з них проводились на платній основі). На його думку — 
брати гроші за відвідування цих вечірок (за висловом О. Семмо — «бу-
льок на стоячій воді») було негідною практикою, бо сплатити вартість 
квитків могла лише невеличка меншість в  таборі. Звернув він ува-
гу й на «животіння» таборових хору і струнної оркестри, в силу чого 
концерти в таборі відбувалися дуже рідко.

Натомість він пропонував підтримати діяльність таборової худож-
ньої студії, в якій на той час працював лише один таборянин (Стов-
буненко), «але навіть ті малочисельні роботи, які є в відділі, найкра-
ще говорять, що при ліпших засобах, з ліпшим матерьялами, — він 
би міг дати багато цінних зразків Українського мистецтва». О. Семмо 
відзначив й «гарні наміри п[ана] полковника Хомяка, що в свій час не 
один раз висловлював бажання відкрити школу і майстерню гуцуль-
ських художніх виробів», але цей його «почин його не був підтрима-
ний матеріяльно» командуванням групи інтернованих Військ УНР 
(Семмо, 1921, с. 26–27).
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Із приходом справжніх холодів інтерновані опинились у нестерп-
ному становищі у  зв’язку з  тим, що не могли належним чином обі-
гріти дерев’яні бараки через їх непристосованість для перебування 
взимку та недостатності норм видачі палива. Один з  таборян (його 
прізвище було приховане під псевдонімом П’єро) так описував ба-
ракове животіння українського вояцтва: «в зимнім повітрі барака 
під тріск мерзлих стін, під мінорний акомпанемент пустого шлунку, 
коли мерзнуть не тільки вуха, але навіть й мозок, — злітають самі ро-
жеві, самі гарячі мрії, з’являються самі неймовірні, самі прекрасні мі-
ражі…» (П’єро, 1921, с. 30).

В цій ситуації інтерновані «робили кілька разів організовані на-
ступи на деякі таборові дерев’яні будівлі», які спочатку робились 
у таємниці від таборової комендатури, але вже невдовзі остання не-
офіційно санкціонувала такі «набіги» для заготівлі дров. Холодне-
ча призвела до майже цілковитої зупинки культурно-мистецького 
життя в таборі, зокрема припинив свою роботу військовий факультет 
УНУ, а також тимчасово перестала виходити жива газета «Промінь». 
«Довго і героїчно боровся з морозом таборовий театр, але мусив на де-
який час […] завмерти останніми днями» (П’єро, 1921, с. 30).

У виданні тижневика «Наша Зоря» теж мала місце тривала пе-
рерва  — після вересневого випуску інтернованим довелося чекати 
довгі чотири місяці його наступного номера. Редакція пояснювала 
цю затримку кількома причинами — і насамперед настанням холодів, 
які співпали «з майже цілковитим припиненням видачі палива». Зга-
дуючи цей час, редакція звертала увагу читачів на те, як було «труд-

Фрагмент підтитульної сторінки журналу «Наша Зоря» (ч.28 від 1 жовтня 
1922 р.) із заголовком статті «Під московський лапоть».
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но в зимній дощаній сепаратці з побілівшими від снігу стінами пра-
цювати виснаженим співробітникам, коли в голові думки тілько про 
хліб, та й ті здається замерзають. Але що можна казати про перебої 
в праці, коли насичені холодом літери випадають із задубілих паль-
ців складача? Коли до того бракує ще й паперу, фарби, сотні-другої 
марок для виплати за технічну працю складачеві й друкарю» («Від ре-
дакції», 1921, с. 36–37).

Натомість холод мало позначився на спортивному житті, бо для 
потреб спортсменів був облаштований «Дім спорту» («Гімназіум») 
з «великою салею для вправ зі значною кількістю гімнастичного при-
ладдя». Але як вже зазначалось — своєму успішному розвитку спорт 
у Стшалково завдячував таборовій філії YМСА, яка покривала всі ви-
датки на ці потреби (П’єро, 1921, с. 30).

Згадуючи про знакові події таборового повсякдення автор допису 
звертав увагу таборян на «дуже цікаві змагання таборових труп до змі-
ни репертуару», які «хоч фактично дали небагато, але вже сама воля 
до цієї зміни показує в таборових акторах бажання працювати». Тут 
же були наведені кілька назв виставлених у  таборовому театрі п’єс 
(до припинення ним роботи) — «Нітуш», «Непоховані», «Воскресіння», 
«Поцілунок Іуди» — із зазначенням різних хиб під час їхнього виконан-
ня, та висловлено побажання акторам однієї з труп уважності та обе-
режності під час перекладу та постановки «Ревізора» (П’єро, 1921, с. 31).

Дуже критично автор цитованого допису поставився до «захо-
плення таборової публіки численними вечірками», яке на його дум-
ку набуло «характеру пошести. Вечірка йшла за вечіркою (звичай-
но з «призами за красу» та танцями “до одволання” (до подальшого 
повідомлення  — авт.), якби не катастрофальне збільшення моро-
зу, — невідомо, до чого б ця пошесть дійшла». Він висловив надію, що 
«вечірки ці були позитивною прикметою таборового життя, ліками 
проти голоду і журби, наркозом в умовах тяжкої таборової дійсности, 
а  не «бенкетом під час чуми», як це могло б показатися сторонньо-
му глядачеві». Але найгіршим було те, що «помітно зменшений раці-
он харчів, виснаження організму, пригнічений моральний стан, все 
це позбавляє таборян останніх сил для боротьби з морозом»  (П’єро, 
1921, с. 31). Аби зберегти залишок сил та тепло — більшість інтернова-
них воліли залишатись більшу частину свого часу проводити на на-
рах, вкрившись коцами.

У грудневому номері часопису була також розміщена інформація 
про грошові пожертви для Ланцутського відділу Українського това-
риства Червоного Хреста (голова управи — сотник Базилевич, скарб-
ник — сотник Павловський), що надходили протягом 1921 р. — вони 
складали 150391 марок польських (м.п.). Крім того, від різних добро-
чинних організацій для згадуваного відділу передавались продукти 
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(267,5 кг рису, шоколаду, какао та ін.; 188 банок молока), 32,9 кг мила; 
різні предмети одягу (494 шт.); папір (3600 арк.); медикаменти — за-
гальною вартістю 308235 м.п. Всі ці кошти та продукти були викори-
стані в  такий спосіб: для поліпшення харчування дітей (37121  м.п), 
безповоротні допомоги (5438 м.п.), позичкові допомоги (28000 м.п.), 
придбання продуктів (62420 м.п.), купівлю речей (205040 м.п.) та ме-
дикаментів (17640 м.п.) («Звіт про грошовий», 1921, с. 35–36).

«Наша Зоря» як хронікер таборового повсякдення інтернованих у 
Стша лково (перша половина 1922 р.)

Основні події таборового побуту протягом двох зимових місяців 
1922 р. були згадані у здвоєному числі «Нашої Зорі», ще раз засвідчив-
ши винятковість існування інтернованих українців у  таборі Стшал-
ково. Так, зокрема, у журналі була уміщена замітка про «Хату козака», 
що була відкрита взимку 1921 р. Метою її заснування «було не лише 
давати розвагу козакові і можливість в теплому кутку провести час 
за газетою або книжкою з бібліотеки, а й шляхом визиску буфета[…] — 
придбання матеріяльних засобів для допомоги культурно-просвіт-
ним організаціям табору». Як зазначала редакція часопису, деякий 
час «Хата козака» — попри всі перешкоди — виконувала своє завдан-
ня, і «в час найбільших морозів, коли не функціонували ні театр, ні 
авдиторія (для викладів — авт.), «Хата козака» давала засоби, потріб-
ні до існування К[ультурно]-О[світньому] В[ідділу] табору». Але піс-
ля започаткування в  зібраннях кількох частин гри в  лото, «Хата ко-
зака» залишилась без відвідувачів, відповідно «грошові обороти її 
і  прибутки стали зменшуватись». З  метою зміни цієї ситуації упра-
ва «Хати» була змушена дозволити гру в лото у своєму приміщенні, 
що знову привернуло таборян до її відвідування. Проте перетворення 
«Хати козака» на «клуб лото» дуже ускладнило процес читання газет 
і книг, бо «трудно читати або щось робити в такому гармидері, який 
буває внаслідок гри в лото» («Життя табору», 1922, с. 39).

«Наша Зоря» також відзначила, що «зима вплинула і на живу газету 
«Промінь». Ще восени за якусь замітку в газеті редактор її був посад-
жений на 14 діб на гавпвахту (гауптвахту — авт.)». Через арешт редак-
тора редакційне приміщення було невдовзі відібране, а після настан-
ня холодів «жива» газета вже не змогла отримати собі нового. Вихід 
чергового номера газети майже традиційно тягнув за собою різні не-
приємності для її співробітників, попри те, що зміст кожного номера 
відчитувала цензурна комісія. Траплялося так, що за деякі відчитані 
таборянам матеріали командування групи інтернованих Військ УНР 
у  Стшалково призначало одночасно «співробітникові (газети «Про-
мінь»  — авт.)  — гавпвахта, редакторові  — слідство, а  начальникові 
К.О.В. висловлювалась догана» («Життя табору», 1922, с. 39–40).
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У цьому номері «Наша Зоря» також повідомляла про заснування 
у таборі філії «Товариства допомоги біженцям з України та їх роди-
нам» (голова — Серафіма Пилькевич), завданням якої мало стати на-
дання гуманітарної допомоги дітям та хворим козакам і  старшина-
ми у таборі («Життя табору», 1922, с. 40). Своїм приємним обов’язком 
редколегія часопису вважала уміщувати повідомлення про грошові 
надходження до пресового фонду «Нашої Зорі». Взимку 1922 р. жер-
тводавцями часопису стали генерал-хорунжий О.  Пилькевич (1000 
м.п.), таборова кантина (5000 м.п.), кантина сімейних старшин Кор-
донної бригади (1500 м.п.), Стшалківський відділ YМСА (650 аркушів 
друкарського паперу, за що редакція журналу складала свою щиру 
подяку («Життя табору», 1922, с. 40).

Прихід весни змінив життя таборян на краще, і насамперед тому, 
що вони отримали можливість тимчасово залишати табір в  складі 
робітничих команд, працюючи в  різних місцевостях Польщі. Їх ро-
бота була оплачувана, і це дозволяло інтернованим поліпшити своє 
харчування та зробити деякі заощадження. У зв’язку з виїздом з та-
бору значних груп вояків на роботи, редакція «Нашої Зорі» вважа-
ла за доцільне звернутися з порадою до українських «відповідальних 
чинників», які мали контролювати аби робота інтернованих відбува-
лась «у якнайстисліше організований спосіб, щоб умови ангажемен-
ту на роботи були певно усталені, застраховані від ухилень з боку ро-
ботодавця, особливо приватного». Мав бути чітко визначений і строк 
проведення цих робіт, аби «не впасти потім в кабалу, яка, крім вся-
ких неприємностей на місці, стелить іноді колючу дорогу до поліці-
йного арешту, маркуючи нас “большевиками”», що вже мало місце на 
приватних роботах. На думку редакції, керівники цих робітничих ко-
манд (як правило сотенні та курінні командири) мали подбати «про 
відповідні харчі, про належний санітарний стан своїх людей», а  та-
кож про організацію їх дозвілля («Виїзд з таборів», 1922, с. 16–17).

У журналі були подані короткі інформації про всі культурно-освіт-
ні осередки, які діяли в таборі станом на травень 1922 р., а також на-
ведені окремі факти про їх діяльність. В їх числі були, зокрема, згада-
ні: Український Народний Університет («крім військового факультету, 
що нараховує біля 100 слухачів, заложено факультет математичний»); 
«Курси мов та подвійного рахівництва» (останні підготували випуск 
першої групи слухачів — близько 600 таборян); Гімназію відвідувало 
40 учнів (VІ, VІІ, Х класи), які були змушені навчатись в одному при-
міщенні; слухачі курсів культурно-освітніх інструкторів відчували 
«брак підручників і відповідних лекторських сил»; до таборової шко-
ли грамоти було зараховано 122 козаки, з яких регулярно її відвіду-
вали трохи більше половини; школа для дітей діяла при BCR (British 
Committee for Refugees — Британський допомоговий комітет у Польщі — 
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авт.), маючи у своєму складі 25 малолітніх мешканців табору; у фо-
ндах таборової бібліотеки-читальні (діяла при «Хаті козака») нара-
ховувалось близько 2000 книжок, а  її читачами були записані 3000 
таборян («Про культурно-освітню працю», 1922, с. 18).

У цій же замітці йшлося й  про культурно-мистецькі колективи, 
і зокрема про чотири драматичні трупи («Об’єднання», «Y.М.С.А» (ре-
жисер Кречет), «Запорожець» і козачий драмгурток ім. Кропивниць-
кого), які виступали на сцені таборового театру. Редакція журналу 
відзначала, що в репертуарному відношенні театр перебував «на пе-
реломі: від старих традиційних, вузько побутових п’єс театр перехо-
див до репертуару більш сучасного». На підтвердження цього тут же 
були згадані поставлені трупою «Об’єднання» п’єса «На хвилях» Пав-
ловського та п’єса «Молодість» Макса Гальбе (трупа «Y.М.С.А»)  («Про 
культурно-освітню працю», 1922, с. 18–19).

Дуже успішно тривав розвиток таборового хору сотника Д. Котка 
(56 хористів, переважно старшини), який часто виїжджав у концертні 
турне, зарекомендувавши «себе і по-за табором дуже гарно», отриму-
ючи захоплені рецензії польських та німецьких часописів. Струнний 
оркестр перебував у стані реорганізації, але «Наша Зоря» висловлю-
вала надію, що «це не відіб’ється на популярності оркестри і кількості 
концертів, яких сподіваємось від неї у майбутньому». Нарешті, у та-
борі несистематично діяло й  два мистецькі відділи  — малярський 
і скульптурний (керівник Т. Зміїв) («Про культурно-освітню працю», 
1922, с. 18–19).

І хоча «на всіх культурно-просвітніх заходах болюче відбивався 
брак грошей, підручників, приладдя і  фахових сил», бажання табо-
рян внести у своє таборове життя хоча б дещицю мистецької розва-
ги та позитивних емоцій перемагало. Виставляючи на таборовій сце-
ні різні п’єси українських драматургів артисти-аматори виконували 
й  важливу соціально-виховну функцію, бо час від часу вони запові-
дали отримані від реалізації квитків кошти на благодійні потреби. 
Так, зокрема, 4 травня 1922 р. артисти трупи YМСА (режисер — Кре-
чет) запропонували таборовому загалу виставу «Молодість», отрима-
ний прибуток (17858 м.п.) від якої був призначений на пресовий фонд 
«Нашої Зорі». З цієї нагоди редакція тижневика висловила свою щиру 
подяку акторам згадуваної трупи, симфонічній оркестрі (під ору-
дою Габрілевича)  — «за безплатну гру в  антрактах», поручнику Те-
сельському — «за декораторську працю», О. Волкову — «за безкоштов-
но відпущений деякий реквізит», Ледебєву — «за обслугу спектаклю» 
(«Звіт прибутків», 1922, с. 20).

Іншого разу артисти підтримали родину одного із  знаних табо-
рових режисерів  — сотника Володимира Масловця-Далекого, яко-
го вже на цей час було звільнено з табору, але внаслідок хвороби та 



Преса української діаспори
Ukrainian Diaspora Press 221
через слабке здоров’я він невдовзі помер. Збиранням коштів опі-
кувався «Комітет допомоги вдові й  малолітнім сиротам артис-
та Володимира Масловця-Далекого» (голова  — полковник Юрке-
вич, секретар — сотник Г. Руденко), за ініціативою якого всі збори від 
проведення 4 червня 1922 р. п’єси «Суєта» (продаж квитків — 51300 
м.п., бенефіції — 2200 м.п., продаж програмок — 5658 м.п., відсотки 
від буфета  — 5300  м.п.; що загалом склало 64458 м.п.) були переда-
ні родині режисера. Чистий прибуток від проведення вистави склав 
55490 м.п. («Відчит Комітета», 1922, с. 19)

«Наша Зоря» завжди охоче повідомляла про всі внески благодій-
ників, намагаючись хоч в такий спосіб віддячитись їм за їх неоцінен-
ну допомогу. Зокрема, уміщений в одному з номерів журналу «Звіт…» 
дозволяє встановити коло жертводавців, які підтримували біженців 
таборян. У списку — Варшавський комітет допомоги збігцям з Укра-
їни (його внесок склав 80 тис. м.п.), начальник групи інтернованих 
Військ УНР в  Стшалково (18500 м.п.), культурно-освітній відділ та-
бору (3038 м.п.), Ланцутський відділ Українського товариства Чер-
воного Хреста (6000 м.п.), прибуток від вистави і вечірки на користь 
філії (23454 м.п.), членські внески (1920 м.п.), доброчинні внески від 
Яковлєва (1500 м.п.), Гончарової (10000 м.п.), полковника Білецького 
(100 м.п.). Загальна сума склала 158012 м.п., з  якої 80685 було спря-
мовано на допомогу дітям старшин і козаків табору, 40055 м.п. — на 
допомогу хворим старшинам, козакам та жінкам табору, 5000 м.п. — 
на допомогу культурно-освітнім установам («Звіт грошового», 1922, 
с. 39).

До табору в якості пожертв надходили й речі (і зокрема для дітей). 
Цим опікувались Стшалковська філія «Комітету допомоги збігцям 
з  України та їх родинам», Ланцутський відділ Українського товари-
ства Червоного Хреста і жіноча підсекція Українського Центрального 
Комітету. Завдяки надходженням від цих організацій у таборі серед 
дітей було розподілено 227 пелюшок, сорочок, френчів, фуфайок та 
інших елементів одягу. Ланцутський Союз Українок надіслав до табо-
ру продовольчу допомогу (1350 грамів сала, стільки ж цурку і 800 гра-
мів какао), які були видані «старшинам і козакам, потребуючим хар-
чового підсилення» («Звіт грошового», 1922, с. 40).

Журнал «Наша Заоря» на завершальному етапі своєї діяльності у та-
борі Каліш

У зв’язку з ліквідацією табору в Стшалково (липень-серпень 1922 р.) 
черговий випуск «Нашої Зорі» вийшов у жовтні ц.р. у Каліші. У цьому 
номері була уміщена передова стаття, що стосувалася дуже непростої 
проблеми в житті таборян — більшовицькій кампанії амністування 
інтернованих, чим скористалась досить значна кількість як старшин, 
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так і козаків Армії УНР. Редакція зазначала, що вояки «ніби забули 
про головну мету[…] життя в інтернуванню — підготовитись до пово-
роту на Батьківщину». Вони звиклися з думкою, що у подальшій бо-
ротьбі з більшовиками Армії УНР належатиме провідна роль, і водно-
час частина вояцтва приймає рішення «про перекиньчество в табор 
того-ж ворога». Такий дуалізм спонукав редакцію журналу постави-
ти риторичне запитання «Чи віддамося в  той спосіб усі під москов-
ський лапоть»? І хоч як то є неприємним (на думку редколегії часо-
пису), коли «правда коле очі», але набагато кращим буде, якщо «ті очі 
зовсім повилазять, коли не хотять добачати причин злого явища і не 
квапляться їм запобігти!» (А. Л., 1922, с. 1).

Прагнучи вплинути на слабкодухих, тижневик розміщує заклик 
командира одного з повстанських загонів в Україні сотника Рябоко-
ня, який прибув до Калішу для ознайомлення з ситуацією в таборах. 
Автор заклику був переконаний, що «скоро ворог, котрий останніх зу-
силь уживає в цій боротьбі, упаде, знесилений, під ударами тих, що 
вірять, що хотять волі своїй Батьківщині». Він запевняв таборян, що 
«боротьба за незалежність а ні на хвилю не припинилась, що парти-
занські відділи, в боротьбі проти яких ворог знемагається, все збіль-
шуються і  збільшуються». Невідомо наскільки щирим був автор за-
клику, подаючи таку оптимістичну картину загального спротиву 
більшовицькій владі в  Україні, проте з  висоти сьогодення є  всі під-
стави стверджувати, що він або не володів загальною ситуацією, або 
виконував суто пропагандистську роботу (Рябокінь, 1922, с. 3).

У тому ж номері журналу знайшлося місце й  для повідомлення 
про збори «Ліги Молодої України» і мистецького товариства «Весел-
ка» (відбулися у середині вересня 1922 р.), на яких «промовцями була 
підкреслена та кволость культурницької праці, яка спостерігається 
в останній час в наших таборах». Присутні на зборах були одностай-
ні в тому, що у царині таборової культурно-освітньої роботи «ніби-то 
щось і робиться, коли ж придивишся до наслідків, то лишається вра-
жіння, коли не зовсім пустого місця, то все-ж таки топтання на однім 
місці» (А. (Ф.) Л., 1922, с. 5).

Причинами такого стану невідомий автор вважав «недостачу гро-
шових і матеріяльних засобів, а часом і цілковитий їх брак», «безкон-
трольність витрат їх з боку[…] таборового начальства», «сепаратизм 
частин і інституцій та витікаюча звідсіль нескоординованість праці 
й контролю над нею на місцях», «невміння окреслити певних границь 
і завдань піднятої акції в цілому і обов’язків покликаних до неї вико-
навців зокрема». Все це призводило до «невитриманості в напружен-
ню праці: спочатку велике захоплення, потім поволі охолода, нареш-
ті збайдужіння і лямка — аби день за днем» (А. (Ф.) Л., 1922, с. 5). Але 
навіть в таких умовах митці воліли кооперувати свої зусилля, обрав-



Преса української діаспори
Ukrainian Diaspora Press 223
ши під час зборів президію та ухваливши статут організації (Дрючок, 
1922, с. 30).

У статті «Театральні справи» невідомий рецензент коротко оха-
рактеризував поточний стан справ у театрі, наголосивши на тому, що 
«та непомітна поки що для таборового загалу, а в дійсності дуже сер-
йозна і напружена праця, що провадиться в біжучій час режисурою 
нашого театру, подає[…] надію бачити наступний сезон не під знаком 
побутової рутенії (тут: рутини — авт.), а під знаком європейськости». 
Разом з тим рецензент відзначав, що режисери драмгуртків і артис-
ти-аматори працювали «не покладаючи рук, над новим репертуаром» 
(загалом 16 п’єс). Проте ця праця, на його думку, рухалася дуже по-
волі, так що до переїзду в Каліш було поставлено тільки 6–8 п’єс «єв-
ропейського репертуару». Режисер Горунович, «намітивши до поста-
новки шістнадцять п’єс», підготував вже зокрема такі: «На хвилях» 
Павловського (виставлялась тричі), «Між двох сил», «Базар», «Панна 
Мара» (всі — В. Винниченка), «Розладдя» Д. Николишина, «На провес-
ні» Кащенка, «Останній сніп» Старицько-Черняхівської, «Зимовий ве-
чір» Старицького, «Haudeamus» Л.  Андрєєва. Завершувалась замітка 
на оптимістичній ноті: «треба, шануючи працю трупи, хист і труд на 
добру волю режисури, йти їм в чім тілько буде треба — назустріч» (Те-
атральні справи, 1922, с. 29–30).

У рубриці «Оголошення» містилось повідомлення Стшалковської 
філії «Комітету допомоги збігцям з  України та їх родинам» про рі-
шення її управи розподілити 7219 м.п. залишкових коштів між хво-
рими козаками і  старшинами табору Стшалково на підставі їх ме-
дичних документів перед їх виїздом до Каліша і  Щипіорна. Також 
таборян інформували про те, що залишок речей був переданий Ка-
лішській філії згадуваного Комітету  (Звіт, 1922, с.  31). Одним речен-
ням були окреслені здобутки заснованого в березні 1922 р. у Щипіор-
но видавничого товариства «До Світла» (голови — Євген Бачинський 
і о. Петро Білон), яке вже влітку ц.р. випустило друком кілька книг ре-
лігійного змісту  («Благодійне Видавниче», 1922, с. 31). Дуже сумною 
звісткою для всіх таборян стала раптова смерть (від серцевого напа-
ду) генерал-хорунжого О. Пилькевича. Журнал звернувся до його вдо-
ви (Серафіми Ізапівни Пилькевич) з висловами свого щирого співчут-
тя та розмістив некролог про небіжчика («Від редакції», 1922, с. 29).

Вихід наступного числа часопису очікувано затримався через при-
хід холодів, які особливо рельєфно підкреслювали всю непевність 
животіння інтернованого вояцтва у промерзлих бараках далеко від 
рідних домів. Редактор «Нашої Зорі» А. Лебединський знайшов єди-
но можливі фрази аби максимально точно передати всі емоції табо-
рян: «тяжко жить на чужині, в неволі, тяжко і нудно сидіть по таборах 
інтернованим борцям за волю і  долю Батьківщини, сидіти прибор-
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каними в той час, коли ворог висисає з неї останні краплини крови, 
коли він приніс пануванням своїм не тілько руїну добробуту, а й по-
шесті, жах голоду, смерть фізичну і моральну». Особливо нестерпною 
для таборян була ностальгія: «і коли туга за Батьківщиною, за роди-
ною, за сім’єю точить нашу душу, попелить наше серце день у день, 
що години, що хвилиночки, коли навіть у сні не покидає нас вона, му-
чить гіркими мріями, то наскільки-ж тяжче і  гостріше відчуваєть-
ся вона напередодні великих празників, наших празників християн-
ських» (Лебединський, 1923, с. 1).

Інтерновані вояки-українці та чле-
ни їх родин вже втретє святкували Різд-
во Христове за дротами, будучи «одірвані 
(від Батьківщини — авт.), листом осіннім 
по світу опавші, світом забуті, гіркими 
сльозами вдома спом’януті». Вони були 
«самотні й  гонимі», вони  — «покинули 
й покинуті», і усвідомлення глибини тра-
гізму їх становища змушувало А.  Лебе-
динського звернутися до таборян з рито-
ричним запитанням: «Може так і  треба? 
Може горно страждань Вітчизни і  на-
ших — горно ясної волі?». Не потребувало 
відповіді й  наступне його питання: «хто 
вкрав з  побожно тихого різдвяного неба 
променисту зорю Віфлеємську  — світоч 
любови і  підніс над руїною, котру сам 
утворив, криваву п’ятикутну емблему те-
рору, поневолення, голоду, холоду, смер-
ти?!» (Лебединський, 1923, с. 1–2).

Катування та вбивства більшовика-
ми українців важким тягарем лягали на 
душі таборян, які з  важким серцем зу-
стрічали світле Різдво. Усвідомлення того, 
що більшовики «розпинають Матір нашу 
(Україну — авт.), що й Тебе розпинають, 

розпинаючи на московському хресті Правду і Любов», витворювало 
у інтернованих «камінне чуття» до червоної москви та сп’янілих від 
крові українців більшовиків-антихристів. І тому «коли любимо тебе, 
Христе наш, то ми не можемо викинути з душі чуття ненависти до во-
рогів наших — Твоїх гонителів. Не зискуй за те, що не радість в сер-
цях наших у вечір вселюдської радости, а туга і сум. Хіба не бачиш: 
несемо хрест Твій ми — в терновім вінку колючих дротів» (Лебедин-
ський, 1923, с. 2).

Титульна сторінка журналу «Наша 
Зоря» зі змістом передостаннього його 
випуску (ч.29-30 від 7 січня 1923 р.).
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У своєму «різдвяному посланні» до всіх таборян А. Лебединський 
просив у  Бога лише про одне: «дай нам сили нести хрест Твій, не 
сплямувати колючого вінка нашого поклоном перед ворогом Вітчиз-
ни! Пошли нам терпіння дожидатись нової радости визволення… [і] 
в третє на вигнанню Навечірря Різдва Твого пошли нам зорю надії, 
що виборем[о] волю для краю нашого і  тихі та радісні Святі Вечорі 
в рідних оселях серед рідних і близьких, серед статку й спокою» (Ле-
бединський, 1923, с. 2). Без сумніву — ці слова зігріли душу таборян 
своєю емоційністю, а  скромне частування 
у Святвечір підкріпило їх фізичні сили.

Але зимова холоднеча відбирала май-
же всі сили у мешканців таборів, до того ж 
в них залишалось зовсім небагато інтерно-
ваних  — станом на січень 1923  р. у  Каліші 
та Щипіорно перебували здебільшого стар-
шини (козаки були відряджені на роботи). 
У  зв’язку з  цим культурно-освітня робота 
в таборах майже повністю припинилась. До 
цього причинилось й те, що YМСА обмежи-
ла надання матеріальної допомоги інтер-
нованим, після чого курси іноземних мов 
(були засновані за допомогою YМСА) при-
пинили свою роботу через повну відсут-
ність матеріальних засобів. Зрештою, у цей 
час у  Каліші продовжувала діяти лише та-
борова гімназія, яка єдина стояла «на більш 
менш міцному грунті». У таборі Щипіорно 
«також приладжено помешкання для гім-
назії і  невдовзі мало розпочатись навчан-
ня», причому «ремонт землянки, призна-
ченої для гімназії, переведено власними 
засобами педагогічного персоналу» (сила-
ми сотників Заріцького і  Базилевича, а  та-
кож інженера Лосєвського, які «користу-
ючись допомогою учнів своїми руками 
провадили чорну роботу»)  («Таборове жит-
тя», 1923, с. 35).

«Наша Зоря» коротко інформувала й про 
роботу інших культурних осередків у табо-
рі Каліш, зокрема — кінематографу, що був 
облаштований заходами YМСА у таборово-
му театрі. Як безсумнівний позитив журнал 
відзначав ту обставину, що плата за демон-

Фрагмент титульної сторінки журналу 
«Наша Зоря» зі змістом останнього його 
випуску (ч.31-33 від 8 квітня 1923 р.).
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страцію фільмів з  таборян не стягувалась, щоправда запроваджена 
пізніше система особливих номерків для відвідування сеансів дещо 
ускладнила доступ до кінематографу декого з таборян (тих, хто в силу 
різних обставин не зміг їх отримати). Зимовий холод істотно вплинув 
на інтенсивність культурно-мистецького життя, драмгуртки продов-
жували свою діяльність і часто проводили благодійні вистави, прихо-
дячи такий спосіб «на допомогу таборовому суспільству, пресі, орга-
нізації середньошкільників тощо». Хор Д. Котка «хоч дуже рідко, але 
все-ж таки дає концерти в таборовому театрі». Але оркестрів взагалі 
не було чути, бо оркестранти намагались «десь на отшибі» заробити 
«сякий такий гріш» («Таборове життя», 1923, с. 35–36).

Театр як і  раніше залишався центром культурно-мистецького 
життя таборян та користувався їх незмінною увагою. Але так було не 
завжди, бо як вважав рецензент О. Кармалюк (очевидно псевдонім — 
авт.)  — «з кінця 1921 року по вересень 1922 року Калішський табо-
ровий театр уявляв зі себе щось дуже й дуже мизерне, кволе, цілком 
безнадійне. Репертуар його ніколи не виходив із зачарованого кола 
ріжних «Дурнів», «Чортових гнізд», та цілого асортименту гривуазних 
фарсів». І тільки з моменту переїзду до Каліша Стшалковської групи 
військ в ньому відбулись якісні зміни, що настали завдяки приїзду до 
табору сотника М.  Горуновича, який став головним режисером теа-
тру. Він за 2–3 місяці праці «відживив і поставив на ноги» таборовий 
театр, підготувавши нові постановки, у т.ч.: «На хвилях Павловсько-
го», «Червоний ліхтар», «Зимовий вечір», «Катерина-мужичка», «Пан-
на Мара», «Базар», «Між двох сил». На думку рецензента, постанов-
ка останньої п’єси стала «апогеєм режисерської праці» М. Горуновича.

І хоча таборовий театр «окрім своєї імпровізованості перебуває 
в надто нужденному стані з боку обрядження бутафорією і реквізи-
том», попри це «постановка не лише задовольнила естетичний смак 
глядача, а й викликала у де-кого здивовання: хіба це можливе на на-
шій сцені?». Важливим було й те, що режисура п[ана] М. Горуновича 
помітно відбилась на грі інших артистів. Вони (не по «примѣру преж-
них лѣт») почали розбіратись в  характерах типів,  — режисер зумів 
змусити їх до серйозної праці над ролями» (Кармалюк, 1923, с. 36–37).

Редколегія «Нашої Зорі» дала й  оцінку пресо-видавничій діяль-
ності в таборах, відзначивши, що успіх роботи кожного видання ви-
рішальною мірою залежав від наявності у них сталих джерел фінан-
сування (жодне таборове видання не було самоокупним, а  відтак 
потребувало сторонніх дотацій). З цієї замітки можна дізнатись про 
деякі цікаві особливості згаданих джерел: «Український Сурмач» має 
сталі фонди  — це відсотки від продажу горілки в  буфетах таборів. 
«Веселка» дістає поки-що сталу субсидію в досить значному розмірі, 
так що навіть на розкіш собі може дозволити. Решта («Релігійно-нау-
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ковий вісник», «Вісник спілки лікарських помішників») пробавляєть-
ся дрібними випадковими сумами».

Журнал «Наша Зоря» теж конче потребував додаткового фінансу-
вання, і прибуткові таборові осередки завжди приходили йому на до-
помогу. Так, зокрема, 9 грудня 1922 p. на таборовій сцені було вистав-
лено п’єсу «Поцілунок Юди» (режисер М.  Горунович), всі прибутки 
від продажу квитків на яку (16305 м.п.) були призначені на пресовий 
фонд журналу «Наша Зоря». Редакція висловила свою подяку акто-
рам (М.  Горуновичу, Пухальському, Лагошному, Вінницькі та Колес-
ник), а також організаторам і розпорядникам цієї вистави (М. Безус 
і сотнику Пламаренку) (Наша Зоря, 1923, с. 37, с. 40).

Інколи «Наша Зоря» могла сподіватися на отримання допомоги з 
«позатаборових джерел», про що свідчить лист вояків зі  складу ро-
бітничої команди, які працювали в  «4-й колоні індо-європейського 
телєграфу» (начальник — полковник Гудима), в якому йшлося про ор-
ганізацію збірки пожертв до пресового фонду журналу «Наша Зоря». 
У підписному листі були перелічені всі імена жертводавців, заходами 
яких було зібрано 57650 м.п. У свою чергу, редакція висловила їм свою 
щиру вдячність, бо ця сума «була дуже начасною і дала редакції мож-
ливість випустить друком це число журналу» (Наша Зоря, 1923, с. 39).

Всі ці кошти витрачались редколегією на видавничі потреби, бо за 
її спостереженнями «до цього часу справа ця була в страшному зане-
паді, при чому не з вини редакції того чи иншого місячника, а скорі-
ше через те, що таборові друкарні установили такі ціни на друк, які 
не під силу редакціям, не маючим сталих фондів». Тому заснування 
у Каліші нового видавництва «Чорномор» та придбання ним власної 
друкарні було сприйнято «Новою Зорею» з вірою у переміни на кра-
ще у пресо-видавничій галузі, і зокрема на налагодження регулярно-
го випуску періодичної літератури в таборах. На користь цього свід-
чив й скорий старт роботи «Чорномора» (друк книжки А. Ільницького 
«Трактор і моторовий плуг та їх застосування в сільському господар-
стві» та повісті К. Поліщука «Світ червоний» (Наша зоря, 1923, с. 35–
36).

Редколегія «Нашої Зорі» — у цей час її редакторами були О. Сем-
мо і А. Лебединський — теж скористалася можливістю віддрукувати 
наклади двох останніх номерів журналу (№№ 29–30, 31–33) у видав-
ництві «Чорномор». Навесні 1923 р. всі ресурси для подальшого тира-
жування журналу були вичерпані — як згадував О. Семмо, 8 квітня 
1923  р. вони удвох з  А.  Ледебинським закінчили «набірать (склада-
ти черенки) для друку» для чергового (№№ 31–33) випуску «Нашої 
Зорі», після чого він вже додруковувався у «Чорноморі». І це стало «ос-
танньою крапелькою її духу: ні грошей на її дальший друк, ні сен-
су її дальшого існування уже не було». Шрифти, які служили «Нашій 
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Зорі» майже три роки, були передані видавництву «Чорномор» (Сем-
мо, 1987, с.  263) що об’єктивно допомогло йому організувати безпе-
рервний видавничий процес.

Висновки
Так до певної міри тихо і непоказне згас таборовий часопис «Наша 

Зоря», який протягом усього часу свого існування дієво долучався до 
обговорення різних сторін життєдіяльності таборян, їх повсякден-
них проблем, послідовно обстоюючи при цьому їх світоглядні цін-
ності та ідеали. На його шпальтах закарбовувались непохитна віра 
українського вояцтва у  перемогу та стійкість таборян у  подоланні 
щоденних труднощів, а  разом з  тим  — ностальгія за Батьківщиною 
та хвилеві сумніви, коли під непосильним тягарем побутових про-
блем здавалось би що всі надії на відновлення української держав-
ності були втрачені.

Протягом усього часу свого існування «Наша Зоря» відчувала мо-
ральну та фінансову підтримку з  боку таборян, які завжди уділяли 
часопису дещицю із  своїх зароблених тяжким трудом коштів. Дуже 
вагомо допомагали журналу й таборові інституції — проводячи різ-
ні культурно-мистецькі акції (театральні вистави, вечорниці, кон-
церти) та перераховуючи отримані за це кошти до видавничого фон-
ду «Нашої Зорі». Ще одним способом акумулювання грошових засобів 
для журналу були збірки коштів на його потреби. У свою чергу редко-
легія часопису регулярно розміщувала інформацію про отримані по-
жертви — прагнучи хоч би в такий спосіб віддячитись своїм жертво-
давцям.

Разом з тим, попри цю підтримку, зібраних коштів ледь-ледь ви-
стачало аби звести «кінці з кінцями» та опублікувати чергове число 
часопису, і саме цим обумовлювались окремі випадки недотримання 
редакцією черговості виходу «Нашої Зорі». Але саме завдяки ентузі-
азму та спільним зусиллям гурту однодумців, які об’єднались у скла-
ді нечисленної редколегії цього видання, всі перепони успішно дода-
лися — навіть упереджене ставлення таборової цензури, якій майже 
завжди «муляли око» критичні матеріали про окремі сторони таборо-
вого існування інтернованих.

Проведений аналіз матеріалів цього журналу з  історії таборово-
го повсякдення українського вояцтва дає всі підстави стверджувати, 
що вони довший час слугували об’єднавчим чинником для таборян, 
скріплюючи їх моральний дух. Разом з  тим вони справляли потуж-
ний вплив на формування національної свідомості інтернованих во-
яків Армії УНР, зміцнюючи їх віру у визволення України від більшо-
визму.
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ДОВІДКА
Young Men’s Christian Association (Молодіжна християнська асоціа-

ція) — харитативна американська організація, яка надавала гумані-
тарну допомогу полоненим та інтернованим у  таборах різних євро-
пейських країн.
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