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ПЕРЕДМОВА РЕДАКТОРА

Книга «Протистояння» Олександра Бондаренка є вража
ючою уяву картиною подій, що відбувалися в Україні того 
драматичного для неї, як ніколи після жахливої Руїни XVII 
століття, 1918 року.

Центральна Рада, яка здійснила гідний подиву подвиг засну
ванням Української Народної Республіки, яскравою кометою 
пронеслася небом українського політикуму, але лише небом. 
Українське суспільство, піддавшись впливові брехливих гасел 
комуністичної Москви, не підтримало героїчних зусиль кращої 
частини української нації до виборювання національної неза
лежності України. За це невдовзі було заплачено жахливу ціну
-  Голодомори 1921 -1923 та 1932 -1933 років. Розуміння жит
тєвої необхідності власної держави до Українців прийшло, але 
запізно. В Україні стояла пів-мільйонна окупаційна армія і тому 
вирватися з пазурів Москви, у борні з її новітнім озброєнням та 
налагодженою системою придушення, засобами лише стрілець
кої зброї і тактики партизанської боротьби було неможливо.

Фатальну роль в українській національно-визвольній бо
ротьбі відіграв період правління гетьмана Павла Скоропад
ського. Його спроба розбудови української державності в 
оперті на байдужі до українства, у кращому разі, прошарки 
наявного у той час в Україні суспільства були від самого по
чатку приречені на поразку. Відбирання, і до того ж репре
сивне, гетьманським урядом від українських селян землі, на
бутої ними 1917 -1918 років від в основному неукраїнських 
латифундистів з колоніального минулого України, зіграло 
на руку комуністичній московській пропаганді, яка завдяки 
цьому зуміла перехопити стратегічну ініціативу у боротьбі 
за душі українського люду. Московські комуністи обіцяли 
все. І землю, і волю. Перша московська окупація лютого - 
березня 1918 року не переконала Українців у брехливості 
обіцянок комуністичної Москви. Адже комуністи знищували 
тоді в основному колишніх старшин московського війська, 
інтелігентів та інших «буржуїв». Більшості українського лю 
ду долі цих осіб були не такими вже й важливими. Набага
то важливішою була для них доля землі, яку гетьманський 
уряд, прийшовши до влади у квітні 1918 р., почав відбирати
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в українських селян і віддавати колишнім власникам, наса
дженим ще царською Москвою.

Чи міг український люд миритися з цим в ім’я якоїсь дер
жавності, котру колишньому царському генералові Павлові 
Скоропадському заманулося назвати «українською»? Запи
тання риторичне. Тому Українці почали повставати. Повста
ли й мешканці Таращанського повіту, на чолі яких став селя
нин з Лісовичів, а водночас і старшина колишніх царських 
військ, Федір Гребенко. Йому і його соратникам, в основно
му, і присвячено цю, як і попередню книгу Олександра та 
Івана Бондаренків «Повернення із забуття».

Українці повстали під проводом Федора Гребенка не про
ти української державності як такої, а проти уряду гетьма
на Павла Скоропадського, який під українськими символа
ми намагався реставрувати в Україні антинародні порядки 
царської Московщини. Таращанські ж повстанці Федора 
Гребенка, всупереч твердженням московської пропаганди, 
домагалися не встановлення в Україні влади комуністичної 
Москви, а відновлення Української Народної Республіки.

У  пропонованій читачеві книзі, звичайно ж, основну 
увагу приділено її головному герою Федорові Гребенку. Йо
го полководницький хист та політична харизма не можуть 
не вражати. На лівий берег Дніпра після запеклих нерівних 
боїв з регулярними німецькими військами він переправив
ся у серпні 1918 р. з полком у 1500 повстанців з артилерією. 
Скеровуючи свій полк на Донеччину і думаючи там приєд
натися до Запорозького корпусу генерала Олександра На- 
тієва, Федір Гребенко усе ж таки під тиском переважаючих 
військ, що його переслідували і після прикрої поразки при 
переправі через Псьол проти села Хорішки, змушений був 
вивести полк до нейтральної зони, встановленої між Укра
їною та комуністичною Московщиною. Це й спричинило, 
зрештою, його подальшу трагічну долю й загибель.

Будучи не в змозі поділяти божевільні ідеї комуністично
го московського керівництва і конкретну практику їхнього 
втілення в Україні, але будучи змушеним вступити до кому
ністичного московського війська, Федір Гребенко спровоку
вав своє власне знищення у казематах всесильної тоді ЧК.

Сергій Коваленко

ПЕРЕДМОВА РЕДАКТОРА
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В С Т У П

Книга «Протистояння» -  продовження описаних у книзі 
«Повернення із забуття» історичних подій, що відбувалися 
в Україні в часи національно-визвольної боротьби україн
ського народу за свою незалежність після першої агресії Ро
сії проти України та перебування союзних німецько-австрій- 
ських військ в Україні 1918 року.

На тлі цих подій у книзі відтворено найважливіші момен
ти подальшого шляху та долі таращанських повстанців, які
2 серпня 1918 року після переправи через Дніпро біля села 
Кийлів Київського повіту під проводом свого командира 
Федора Гребенка вступили на терени Полтавської губернії.

Куди ж мав пролягати подальший шлях таращанських 
повстанців теренами Полтавщини? Якщо враховувати ве
личезну кількість історіографічної агітаційної макулатури 
СССР, якою упродовж десятиліть брехливо ґвалтувалася сві
домість читачів, зокрема і щодо Таращанського селянського 
повстання 1918 року, то цей шлях мав пролягати до Росії. 
Але, вивчаючи маршрут руху таращанських повстанців те
ренами Полтавщини на основі різноманітних історичних 
та архівних джерел, було з’ясовано, що шлях таращанських 
повстанців пролягав на схід України до міста Білокуракіне 
на Харківщині, де містився тоді штаб Запорозького корпу
су військ Української Держави під командуванням генерала 
Олександра Натієва.

Звідки Федір Гребенко дізнався про запорозьке військо 
під командуванням генерала Олександра Натієва -  невідомо. 
Але після захоплення з’єднанням таращанських повстанців 
під проводом Гребенка 12 червня 1918 року міста Таращі та 
створення на чолі з начальником штабу з’єднання Павлом 
Мозелем революційного штабу останній 15 червня 1918 ро
ку у своєму зверненні «Чого ми домагаємось» «до всіх со
ціалістичних партій, селян, робітників, Вільного Козацтва, 
німецького народу, гетьмана, всіх його приспішників і всіх, 
всіх, всіх...» також назвав «козаків бригади Натієва» (ДАКО.
-  Р. 2797. -  Оп. 2. -  СПР. 61. -  Арк. 9).

Тому в монографії «Протистояння» подано історію фор
мування першого регулярного військового підрозділу армії



УНР -  Окремого Запорозького загону, створеного 9 лютого 
1918 року з вірних Центральній Раді окремих військових 
частин. Згодом цей загін було переформовано у бригаду, 
а потім -  у дивізію та корпус під командуванням генерала 
Олександра Натієва, що за участю німецьких військ звіль
нили територію України від московських агресорів до кін
ця квітня 1918 року. З приходом до влади гетьмана Павла 
Скоропадського Запорозький корпус брав участь в охороні 
українського кордону від можливого нападу Росії, де й ма
ли намір знайти притулок таращанські повстанці на чолі з 
Федором Гребенком. Але після важкого бою з німецькими 
військами на Полтавщині Гребенко змушений був повести 
рештки свого повстанського загону до нейтральної зони.

У книзі висвітлено протистояння, яке виникло в Україні 
між владою гетьмана Павла Скоропадського, урядом Росії та 
Українським Національним Союзом, що призвело до розви
тку повстання в листопаді 1918 року проти гетьманської вла
ди та подальших трагічних подій в історії України.

Як і в монографії «Повернення із забуття», для висвітлен
ня подій, що відбувалися в Україні 1918 року, було викорис
тано широке коло історичних та архівних джерел. Основною 
базою для написання книги стали насамперед архівні доку
менти, повідомлення в періодичній пресі України та Росії 
того періоду, наукові дослідження, спогади лідерів комуніс
тичної армії Росії, які є надзвичайно цінними матеріалами 
для пізнання й переосмислення тогочасних подій. Дуже важ
ливими є спогади військових діячів Армії УНР, які правдиво 
описали події, що відбувалися в Україні 1918 року, до яких 
був причетним і Федір Гребенко.

Для висвітлення тодішніх подій було використано матеріали 
фондів Центрального Державного архіву вищих органів влади 
та управління України (ЦДАВО), Державного архіву Київської 
області (ДАКО), Центрального Державного архіву громадських 
організацій України (ЦЦАГО), Центрального Державного кіно- 
фотоархіву України (ЦДКФА) ім. Г.С.Пшеничного, книжкові 
та газетні фонди Національної бібліотеки ім. В.Вернадського, 
бібліотеки ім. О.Ольжича. Співробітникам цих установ автор 
висловлює свою щиру вдячність.

Найщирішу подяку автор висловлює своєму братові 
Д.Г.Бондаренку за допомогу в доборі архівних документів,
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що стосувалися подій, в яких брав участь Федір Гребенко, 
його життєвого шляху та трагічної долі.

Автор висловлює щиру подяку братам П.Г.Бондаренку та 
М.Г.Бондаренку, а також своїм друзям В.П.Скавронському, 
П.Т.Вовченку та І.С Лещенку за моральну підтримку під час 
написання цієї книги.

Насамкінець особливі слова подяки та пошанування ав
тор адресує журналістові й літераторові В.В.Романченку за 
його наполегливу та плідну працю з літературного редагу
вання та верстання цієї книги, без якої вона не могла б бути 
такою, якою подається на суд читачам.
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Олександр Натіїв (у центрі)  на параді у Харкові 10 квітня 1918 р.

Р о з д і л  п е р ш и й

У вогні перетворюється залізо у  сталь, 
у боротьбі перетворюється народу націю. 

Євген Коновалець

Козаки «бригади Натієва» у боротьбі 
за незалежність України в 1918 році 

1. Організація українського військ та 
визволення Правобережної України 

від московських агресорів

29 січня 1918 року поблизу станції Крути на Чернігівщи
ні відбувся бій українського загону (загалом -  близько 420 
бійців), який складався з куреня 1-ї Української Військової 
школи ім. Богдана Хмельницького (250 юнаків, командир -  
Аверкій Гончаренко), сотні Студентського Куреня Стрільців 
(116 юнаків -  командир Т.Омельченко) та решток Куреня 
Смерті (до 60 козаків, командир -  Міляшкевич), з 6-тисяч- 
ним відділком московських військ під командуванням Мі-

13



РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. КОЗАКИ 
БРИГАДИ НАТІЄВА У БОРОТЬБІ 
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ В 

1918 РОЦІ

хаіла Муравйова, які наступали на столицю України. Обо
ронці не змогли зупинити наступу агресорів, однак вони 
перешкодили їм вчасно прийти на допомогу повстанцям у 
Києві. З лютого 1918 року, після розгрому заколотників на 
заводі «Арсенал», відділи Муравйова зайняли Дарницю, а 
5 лютого почали обстрілювати місто з-за Дніпра з великих 
гармат. Тим часом московський бронепоїзд прорвався до 
станції «Київ-товарна» і почав обстрілювати місто з іншого 
боку. Становище, в якому опинилося населення Києва під 
час цієї канонади, описав свідок, відомий український гро
мадський діяч Дмитро Дорошенко [1]:

«6  лютого зранку ще було досить спокійно, і тільки з по
лудня загриміла справжня канонада по всьому місту. Най
страшніше місце, крім Печерська й Липок, було на Старому 
місті, в районі Володимирської та Підвальної вулиць, де раз 
у раз падали й рвалися важкі набої, сіючи смерть, руїну та 
спустошення, важко передати той невимовний жах, коли 
люди просто божеволіли, не знаючи, де рятувати своє жит
тя. Цілий день, цілу ніч 7 лютого і до наступного ранку лю
тував справжній ураганний вогонь. По ночах зловісно черво
нили небо й мертве місто численні пожежі, що займалися по 
всіх частинах Києва. Людність цілком втрачала голову й, по
забиравшись у  найнижчі поверхи, льохи, підвали тощо, при
слухалися з жахом до вибухів, які рвалися щохвилини, скрізь 
настигаючи свої жертви. Ніяким пером не описати того, що 
творилося тоді в м іст і Люди, які побували на справжній ві
йні, оповідали, що навіть на позиціях не було такого пекла. 
Нерви у  всіх були настільки напружені, що кожен бажав кін
ця, нехай який він не буде, аби кінець».

У ніч з 8 на 9 лютого 1918 року, опинившись у безвихідній 
ситуації, українська влада вирішила залишити місто й від
ступити до Житомира. 8 лютого 1918 року о 10-11 годині ве
чора головні військові сили та частина державного апарату 
Центральної Ради вже рухалися в бік Святошина. Нападни
ки не знали про це і ще майже до ранку 9 лютого бомбарду
вали місто. Що ж до самого процесу евакуації, то він відбу
вався швидко й малопомітно. Українське військо відступало 
в цілковитому порядку, навіть везло з собою значний обоз. 
Ось як оповідав історик Іван Крип’якевич, посилаючись на 
учасників цього відступу [2]:
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«По святоиіинській дорозі тихо просувалися відступаю
чі рештки частин київської залоги. Червона заграва поже
ж і надавала постатям містичного вигляду. Попереду Пхав 
обоз із пораненими та хворими. Уряд їхав на автомобілях. 
За Урядом Пхали інституції, а за ними без обозу, без харчів, 
без запасу набоїв ішли в невідому будучність непоборні. Од
ні в широких штанях, з «оселедцями» на голові, інші з довги
ми кольоровими шликами на шапках, кривими шаблями за 
поясом. Ішли в шинелях без наплічників, з рушницями без 
багнетів. Богданівці йшли в чорних баранячих шапках, з ку
леметними стрічками через плече. Гайдамаки -  в червоних 
кожушках, з довгими червоними шликами. Йшли озброєні 
до зубів Вільні Козаки отамана Ковенка. Інші несли кулеме
ти. Гармати котилися по рівній дорозі. Старшини і юнаки 
генерала Прісовського йшли в рівних рядах. Позаду всіх, при
криваючи відступ, йшов своїм відділом полковник Болбочан».

Серед відступаючих відділів українського війська були 
Гайдамацький Кіш Слобідської України під командуванням 
колишнього Секретаря у військових справах Генерально
го Секретаріату УНР Симона Петлюри та Галицький курінь 
Січових Стрільців під командуванням Євгена Коновальця.

Розрізнені групи українського війська, залишивши Київ 
9 лютого 1918 року, зупинилися у селі Гнатівка на річці Ір
пінь неподалік від Києва. Серед решток українських військ 
Центральної Ради, що захищали Київ, були й представники 
Військового міністерства Української Народної Республіки та 
декілька видатних українських військовиків: генералів, пол
ковників, підполковників, а також чимало старшин, що вирі
шили розділити свою долю з долею Української Народної Рес
публіки і пов’язати її з боротьбою за її державну незалежність.

Більшість із 20 евакуйованих працівників Військового 
міністерства були хоробрими, енергійними та самовідда
ними людьми. Так, один із організаторів Українського вій
ськового руху, виконувач обов’язків військового міністра 
УНР, 33-річний підполковник Олександр Жуківський у селі 
Гнатівка обійняв посаду військового міністра. Ще на службі 
в російській армії він за неодноразову хоробрість і винахід
ливість був нагороджений Георгієвською зброєю та отримав 
звання підполковника.

Серед представників військового міністерства були не
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змінний секретар Українського Генерального Військового 
Комітету, а з середини лютого 1918 року -  секретар Військо
вого Міністерства, матрос Степан Письменний, що встиг 
евакуювати з Києва військову скарбницю, начальник опе
ративного відділу Генерального штабу підполковник Олек
сандр Сливинський, штабні фахівці -  генерал В’ячеслав 
Бронський та капітан Антон Максимович [3].

Серед українських військовиків, крім названих вище 
Костянтина Прісовського та Петра Болбочана, були Всево
лод Петрів, Олекса Алмазів, Олександр Загродський, Олек
сандр Шаповал, Олександр Удовиченко, Олександр Козьма, 
Роман Дашкевич та багато інших. Представники військового 
міністерства та українські військові фахівці не дозволили за
хисникам Києва впасти духом і готові були продовжити бо
ротьбу з інтервентами за незалежність України.

9 лютого 1918 року в селі Гнатівка на нараді командирів 
усіх окремих частин було вирішено провести реорганізацію 
війська. З усіх нечисленних підрозділів під керівництвом ви
конувача обов’язки Військового Міністра Олександра Жу- 
ківського українські військовики вирішили утворити одну 
військову частину під одним командуванням. Її було назва
но Окремим Запорозьким загоном Армії УНР. За пропозиці
єю Петра Болбочана першим командиром Окремого Запо
розького загону було призначено генерал-майора колиш
ньої російської царської армії Костянтина Прісовського, як 
старшого за військовим рангом та найкваліфікованішого 
військовика [4].

Новосформований Окремий Запорозький загін складав
ся з 1-го, 2-го та 3-го Запорозьких куренів, 1-го Запорозького 
та 2-го Гайдамацького гарматних дивізіонів. Разом з куренем 
Січових Стрільців під командуванням Євгена Коновальця, 
сформованим з галичан, колишніх вояків австро-угорської 
армії, та іншими дрібними добровільними частинами, що 
скупчилися навколо української влади після її відступу з Ки
єва, чисельність війська сягала 3000 піхоти та кавалерії. До
сить численним був Гайдамацький Кіш Слобідської України, 
який очолював Симон Петлюра, до складу якого було при
ділено також Вільних козаків інженера Михайла Ковенка. 
Гайдамацький Кіш Слобідської України Симона Петлюри не 
входив до складу Окремого Запорозького загону під коман
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дуванням генерала Костянтина Прісовського.
Під час об’єднання військових частин для продовження 

спільних воєнних дій Петро Болбочан наполягав на тому, 
щоб гайдамаки Коша Слобідської України увійшли до складу 
Окремого Запорозького загону та діяли спільно під єдиним 
командуванням генерала Прісовського. Але Симон Петлюра 
відмовився підпорядкувати свій Кіш генералові.

Окремим підрозділом залишився також курінь Січових 
Стрільців під командуванням Євгена Коновальця, призна
чений для охорони Центральної Ради та уряду УНР.

Перший командир Окремого Запорозького загону Армії 
УНР Костянтин Прісовський народився 1878 року. По закін
ченню Чугуївського піхотного училища 1904 року отримав 
чин підпоручика і був направлений до 130-го піхотного Хар
ківського полку, що базувався в Києві. На початку Першої 
Світової війни разом з кадровими офіцерами був призна
чений для формування 278-го піхотного Кримського полку, 
у складі якого брав участь у боях. 14 червня 1915 року його 
було нагороджено Георгієвською зброєю, а 24 вересня 1915 
року -  орденом Святого Георгія IV ступеня. 1916 -  1917 ро
ків -  полковник, командир 278-го піхотного Кримського 
полку. Від 28 червня 1917 року -  генерал-майор, начальник 
10-ї Туркестанської стрілецької дивізії. У  січні-лютому 1918 
року під час вуличних боїв з московськими військами і зако
лотниками у Києві Прісовський командував сформованим 
ним офіцерським загоном, на чолі якого разом з військами 
Центральної Ради відступив з Києва.

Призначенням Костянтина Прісовського командиром 
Окремого Запорозького загону українські військовики де
монстрували небажання мати на чолі збройних сил мало
компетентних старшин або й взагалі цивільних людей з 
партійними квитками. При цьому було узгоджено певний 
кодекс взаємин між владою та військовими. Було також по
становлено, що військо має стати аполітичним, тобто без 
усіляких комітетів та комісарів. Дисциплінарна влада ви
знавалася тільки за старшинами і лише вони мали карати 
підлеглих їм вояків, чим фактично брали на себе відпові
дальність за дії останніх перед владою. Слід зазначити, що 
запровадження сувороідисципліни та чіткої організації у
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підпорядкованому Прісовському новому військовому фор
муванні, неприйняття партизанщини, протистояння рево
люційній демагогії у військових частинах були головними 
критеріями його діяльності. Як і більшість командирів ко
лишньої царської армії, що пройшли професійний військо
вий вишкіл та мали бойовий досвід, Прісовський відстоював 
ідею існування регулярних українських збройних сил і вва
жав, що так звані революційно-демократичні перетворення 
в армії лише шкодять її боєздатності. Генерал Прісовський 
не визнавав практиковані українською владою призначен
ня військових командирів не за ступенем їхньої професійної 
підготовки, а за політичною приналежністю [5].

Під час формування Окремого Запорозького загону в селі 
Гнатівка 9 лютого 1918 року командиром 2-го Запорозько
го куреня було призначено Петра Болбочана [6]. Болбочан 
народився 5 жовтня 1883 року в селі Гіждева Хотинського 
повіту Бесарабської губернії в родині священика. Не закін
чивши Кишинівську духовну семінарію, він перейшов до 
Чугуївського піхотного юнкерського училища. То був бурх
ливий час революційної пожежі -  1906 рік. В юнкерському 
училищі, де більшість вояків складали українці, Болбочан 
організував гурток для поширення українського слова. Про 
гурток дізнався начальник училища Яков Фок, який викли
кав Болбочана й запитав: «Ви знаєте, юнкер, що таке шибе
ниця? Коли про неї не чули, то розпитайте. Надалі жодних 
мазепинських організацій я в училищі не потерплю!» [7].

На фронт Першої Світової війни Петро Болбочан виру
шив полковим ад’ютантом 38-го Тобольського піхотного 
полку в ранзі поручика. 9 березня 1916 року в бою біля села 
Колодіно був контужений розривним снарядом. З 26 люто
го 1917 року в ранзі капітана його було призначено на поса
ду начальника обозу 10-ї піхотної дивізії, яку він обіймав до 
листопада 1917 року. З 22 листопада 1917 року -  командир 
1-го Українського Республіканського полку, сформованого 
з вояків-українців 5-го армійського корпусу. Він мав намір 
поширити українізацію на весь корпус, але за наказом комі
тету солдатських депутатів російські полки погромили штаб 
Болбочана, спалили канцелярію й запечатали канцелярське 
майно. Болбочан з рештою вірних йому старшин і козаків 
Республіканського полку в грудні 1917 року прибув до Ки
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єва. У  той час до столиці України збіглися з фронту від зко- 
мунізованої армії тисячі вояків. У Болбочана виникла думка 
використати вільні старшинські кадри в боротьбі з москов
ською агресією. Він попросив у Центральної Ради дозволу на 
формування такого старшинського загону, але Центральна 
Рада дозволу не дала. Тоді Болбочан на власний ризик ство
рив старшинський загін, який у боротьбі з авангардом банд 
Міхаіла Муравйова набув і бойової слави, і щирої подяки від 
Центральної Ради.

Під час наради в селі Гнатівка 9 лютого 1918 року, коли об
говорювалися можливості створення об’єднаних військових 
частин для продовження спільних воєнних дій проти москов
ських загарбників, Петро Болбочан прилучився до позиції ге
нерала Костянтина Прісовського. Тому протягом існування 
Окремого Запорозького загону Болбочан був його помічником 
і докладав чимало зусиль для перетворення цього військового 
формування, яке складалося з решток окремих підрозділів, у 
мобільну боєздатну частину з суворою дисципліною.

Під час створення Окремого Запорозького загону 9 лю
того 1918 року командиром 3-го Запорозького куреня військ 
Центральної Ради було призначено полковника Всеволода Пе- 
тріва. Петрів народився 2 січня 1883 року в Києві. Походив із 
дворян Київської губернії, які жили на Лівобережжі. Син гене
рала російської армії. За першим шлюбом -  зять відомого ки
ївського історика, професора Владіміра Іконнікова. Закінчив 
Володимирський Київський кадетський корпус, 1-е військове 
Павлівське училище, а 1902 року його було направлено під
поручиком до 24-го Симбірського піхотного полку [8]. 1910 
року закінчив Миколаївську академію Генерального штабу за 
1-м розрядом. З жовтня 1912 року -  молодший ад’ютант штабу 
Київського військового округу. З 15 вересня 1914 року -  ви
конувач обов’язків штаб-офіцера для доручень штабу 24-го 
армійського корпусу, а згодом -  10-го армійського корпусу. З 
жовтня 1915 року -  підполковник, з березня 1917 року -  пол
ковник. Під час Першої Світової війни за бойові заслуги наго
роджений Георгієвською зброєю та всіма орденами Святого 
Володимира Ш ступеня з мечами та стрічкою.

1917 року Всеволод Петрів брав активну участь в україн
ському русі на Західному фронті. Протягом 15-24 листопада
1917 року сформував з вояків-українців полк ім. Костя Гор
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дієнка, на чолі якого незабаром прибув до Києва. 1 лютого 
1918 року Гордієнківський полк під командуванням Петріва 
разом з Гайдамацьким Кошем Слобідської України під ко
мандуванням Симона Петлюри брав участь у вуличних боях 
і розгромі комуністичного заколоту в Києві. 2 лютого 1918 
року повстання комуністів в основному було придушене, 
трималися тільки завод «Арсенал» та залізничні майстерні. 
Після кривавих боїв 3 лютого було здобуто «Арсенал», а 4 лі- 
того -  і залізничні майстерні. Пізніше московські окупанти 
поширили брехню про те, що українські вояки розстріляли 
у дворі «Арсеналу» 300 його захисників. Гайдамаки та гор- 
дієнківці, які зазнали значних втрат від кулеметного вогню 
арсенальців, справді спочатку хотіли розстріляти полонених, 
але цьому завадив Симон Петлюра.

Олекса Алмазів народився 6 січня 1886 року в Херсоні, 
походив з родини чиновника. Закінчив Тифліське реальне 
училище, а 1907 року -  Олексіївське піхотне юнкерське учи
лище. Потім склав іспит на переведення до Михайлівсько
го артилерійського училища, звідки його було направлено 
підпоручиком до Лібавської фортечної артилерії [9], а з 20 
листопада 1911 року його було переведено до Ковенського 
фортечного артилерійського полку. З початком Першої Сві
тової війни 18 листопада 1915 року його було призначено 
командиром 2-ї батареї 1-го дивізіону 11-ї важкої артиле
рійської бригади. З 1 грудня 1912 року Алмазів -  командир 
батареї 53-го окремого важкого артилерійського дивізіону, 
а від 1 травня 1912 року -  командир цього дивізіону.

15 серпня 1917 року Олекса Алмазів за бойові заслуги у 
бою під Кревом одержав звання полковника. Упродовж Пер
шої Світової війни був нагороджений усіма орденами Свя
того Володимира IV ступеня з мечами та стрічкою, орденом 
Святого Георгія IV ступеня за бій під Кревом, де був отрує
ний газами. З 1 січня 1918 року -  командир окремої кінно- 
гірської батареї Гайдамацького Коша Слобідської України 
військ Центральної Ради.

Під час формування Окремого Запорозького загону Армії 
УНР в селі Гнатівка 9 лютого 1918 року командиром 1-го За
порозького куреня було призначено Олександра Загродсько- 
го. Загродський народився 10 квітня 1889 року в селі Зеленки 
Уманського повіту Київської губернії [10]. Походив з родини
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священика. Закінчив три класи Київської духовної семінарії.
20 листопада 1912 року його було мобілізовано до царської 
армії й зараховано солдатом 74-го піхотного Ставропольсько
го полку в місті Умань. Під час служби отримав звання молод
шого унтер-офіцера, згодом -  старшого унтер-офіцера, а 18 
червня 1914 року склав іспит на звання прапорщика.

Упродовж Першої Світової війни Олександра Загродсько- 
го було нагороджено Георгієвською зброєю за нічний бій з
24 на 25 листопада 1914 року. Мав декілька поранень: 17 
серпня 1914 року -  в бою біля міста Рогатин, 25 листопада 
1914 року -  біля села Сюсферд і 22 березня 1915 року -  біля 
села Чебахаза. Останнє звання в російській армії -  штабс- 
капітан. З листопада 1917 року -  командир Київського вар
тового полку військ Центральної Ради.

9 лютого 1918 року під час створення Окремого Запо
розького загону військ Центральної Ради командиром Бог- 
данівської сотні 1-го Запорозького куреня було призначено 
Олександра Шаповала. Шаповал народився 1888 року на 
Полтавщині. Останнє звання в російській армії -  підпору
чик [11]. З травня 1917 року він -  ад’ютант 1-го Українського 
козацького полку ім. Богдана Хмельницького. У грудні 1917 
року Шаповала було призначено інтендантом 1-ї Сердюцької 
дивізії військ Центральної Ради, а з початку січня 1918 ро
ку -  командиром 1-го Українського козацького ім. Богдана 
Хмельницького полку військ Центральної Ради.

Начальником зв’язку Окремого Запорозького загону 9 
лютого 1918 року було призначено полковника Олександра 
Козьму, який з 27 листопада 1917 року був начальником від
ділу зв’язку Управління Генерального Військового Секрета
ріату Центральної Ради [12].

Ось ці та багато інших українських військовиків, які про
йшли службу в колишній царській армії Російської імперії, в 
лютому 1918 року стали на чолі незначних сил військ Цен
тральної Ради, що відступили з Києва. Напевно на той час 
Окремий Запорозький загін під командуванням генерала 
Костянтина Прісовського можна було вважати найбоєздат- 
нішою частиною Армії УНР.

Важко сказати, як склалася б доля Окремого Запорозько
го загону, якби він і надалі бився з московськими загарбни
ками самотужки. Проте 9 лютого 1918 року делегація Укра

Олександр Загродський

Олександр Шаповал
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їнської Народної Республіки у Брест-Литовському підписала 
мирний договір з державами Четвертного Союзу, досягти, 
таким чином, не тільки визнання молодої держави, а й вій
ськової допомоги з боку ворогів колишньої Російської ім
перії. У ґрунтовно знесилених військових частин Армії УНР 
з’явився потужний союзник -  німецько-австрійська армія, 
командування якої 18 лютого 1918 року кинуло в Україну 
сотні тисяч солдат. Українські військовики вдихнули в сер
ця своїх бійців віру в перемогу, накреслили план наступу і 
разом з новими союзниками розпочали спільний похід за 
визволення України від московських окупантів.

Подальші бойові дії Окремого Запорозького загону під ко
мандуванням Костянтина Прісовського на Правобережній 
Україні висвітлимо, використовуючи фрагменти праці Ярос
лава Тинченка [13], за твердженнями якого Окремий Запо
розький загін військ Центральної Ради був надійним у всіх 
відношеннях, маючи у своєму складі 1400 піхотинців, 100 ка
валеристів та 12 гармат. Саме на нього було покладено осно
вне завдання по звільненню Правобережної України від мос
ковських агресорів. Відтак Окремий Запорозький загін Армії 
УНР під командуванням Прісовського прискореним маршем 
вирушив на Житомир, де не було жодних московських час
тин, тому його ніхто не переслідував. У бойове забезпечення 
загону під час маршу було висунуто 3-й Запорозький курінь 
під командуванням Всеволода Петріва, який ретельно переві
ряв усі навколишні села. Під час походу не було жодних зброй
них сутичок, і надвечір 12 лютого 1918 року Окремий Запо
розький загін прибув до Житомира. 3-й Запорозький курінь 
увійшов до міста лише наступного дня, оскільки був зайнятий 
вирішенням різних господарських справ, пов’язаних з харчо
вим та іншим забезпеченням загону.

У той час Житомир був єдиним в Україні містом, яке не 
зазнало жахів громадянської війни. У  місті не існувало ко
муністичної „красной гвардіі” , а комуністичний осередок 
був мізерним і нездатним на рішучі дії. Тут перебувала 1-а 
Чехословацька дивізія, сформована заходами царського та 
Тимчасового Уряду переважно з військовополонених австро- 
угорської армії. Для Чехословацької дивізії не було вибору, 
оскільки німці та австрійці вважали її особовий склад зрад
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ницьким. Чехо-словаки, як ніхто інший, були зацікавлені в 
утриманні фронту й опору московським комуністам, що роз
кладали протинімецький фронт. Отже, 1-а Чехословацька 
дивізія була налаштована проти комуністів і не допускала 
до Житомира жодної здеморалізованої чи зкомунізованої 
московської частини.

У Житомирі перебували й декілька підрозділів україн
ських військ, які спільно з чехо-словаками несли варту в 
місті та навколо нього, обороняючи Житомир від будь-яких 
нападників. Тут також перебували кадри розформованих у 
листопаді 1917 року двох Житомирських шкіл прапорщиків, 
що були цілком патріотично налаштованими й підпорядко
вувалися Центральній Раді.

Отже, до протикомуністичного міста й прибув Окремий 
Запорозький загін під командуванням Костянтина Прісов- 
ського. Після боїв у Києві фактично не залишилося жодного 
управління чи штабу, здатного перебрати на себе обов’язки 
загального керівництва українськими збройними силами, 
тому одразу з прибуттям до Житомира постало питання про 
створення відповідних керівних структур. 12 лютого 1918 
року фактично наново почало функціонувати Військове мі
ністерство. Обов’язки військового міністра Української На
родної Республіки було надано підполковникові Олексан
дрові Жуківському. Начальником Генерального штабу було 
призначено генерал-майора Олександра Осецького, який 
відступив з Києва разом з гайдамаками Симона Петлюри.

У Житомирі у складі Окремого Запорозького загону було 
організовано дві нові гарматні батареї -  Запорозьку та Січо
ву, в кожній з яких було по 4 гармати. Запорозьку батарею, 
яка стала 2-ю, сформованою з наявних у загоні артилеристів 
та вільних гармат, що знаходилися в Житомирі, очолив со
тник Савицький. 1-у Січову батарею було організовано ар
тилеристами Січового куреня Євгена Коновальця, які роз
добули на станції Кодня чотири гармати. Батарею обслуго
вували 12 галичан-гармашів з австро-угорської армії та 38 
добровольців-семінаристів з Коростеня. Очолив цю батарею 
сотник австрійського війська Роман Дашкевич.

Роман Дашкевич народився 6 грудня 1892 року в місті 
Тустановичі Бориславського повіту Галичини [14]. Закінчив 
гімназію у Перемишлі, навчався на юридичному факульте
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Костянтин Болецький

ті Львівського університету. 1913 року був організатором 
українського молодіжного товариства «Січові Стрільці -  II». 
З 1914 року служив офіцером артилерії в австро-угорській 
армії й 1915 року потрапив до російського полону. 1917 ро
ку став організатором Галицько-Буковинського куреня Січо
вих Стрільців. 18 листопада 1917 року прибув до Дарниць
кого табору військовополонених австро-угорської армії, де 
набрав перших 22 добровольців до куреня, а 19 січня 1918 
року сформував кадри батареї Січових Стрільців.

Під час перебування в Житомирі до штабу Окремого За
порозького загону погодився увійти підполковник Костян
тин Болецький, який дістав посаду начальника штабу заго
ну. Болецький, який був поляком і служив у 1-му Польському 
корпусі генерала Юзефа Довбар-Мусницького, привіз відо
мості про бої між поляками та московськими комуністами 
під Мозирем.

Окремий Запорозький загін, не гаючи часу, вирушив на 
Коростень. З одного боку, прийти на допомогу полякам, з ін
шого -  через Коростень відправити подалі від фронту у без
печніше місце (до міста Сарни) Центральну Раду. 13 лютого 
1918 року Окремий Запорозький загін прибув до Коростеня. 
Далі 14 лютого курінь Січових Стрільців, з яким була Цен
тральна Рада, та Гайдамацький курінь, відправилися у на
прямку Олевськ-Сарни, а вночі з 21 на 22 лютого 1918 року 
Окремий Запорозький загін залишив Коростень і знову по
дався до Житомира.

У цей час комуністичний «ровєнскій рєволюционний 
отряд» під командуванням Васо Кіквідзе, який перебував у 
Рівному, почав отримувати звістки про перебування україн
ських військ під Житомиром. Залишивши Сарненський на
прямок, Кіквідзе негайно вирушив до Бердичева, звідки ру
кою подати до Житомира. 17 лютого 1918 року його загін ви
рушив на Житомир і здобув його. Проте 22 лютого Костянтин 
Прісовський повів на Житомир Окремий Запорозький загін і 
звільнив місто. Слідом за тим розпочався наступ українсько
го війська на Бердичів. Між Житомиром та Бердичевом укра
їнські та комуно-московські війська зустрілися. Розпочалися 
бої, які тривали протягом 22 -  24лютого і скінчилися вигнан
ням комуністичних заброд із Бердичева. Останні потяглися на 
Київ. Про ці бої дещо докладніше розповідатиметься нижче.
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Січові Стрільці продовжували бойові операції на Сар- 
ненському напрямкові й 19 лютого 1918 року після крива
вої сутички зайняли місто Сарни, куди прибула й Централь
на Рада. У Сарнах командування українських підрозділів 
зв’язалося з командуванням німецьких військ, що почали 
наступ на Україну 18 лютого 1918 року, і з цього дня фактич
но розпочався спільний похід українських військ з новими 
союзниками за визволення України від московських окупан
тів. Чехо-словаки, ненависники німців, залишили Житомир 
і вирушили на Лівобережну Україну. Місто Житомир цілко
вито перейшло під юрисдикцію української влади.

Невдовзі до штабу Окремого Запорозького загону в Жи
томирі прибули офіцери німецької армії. Разом з ними при
їхали генерал-майор В’ячеслав Бронський, представник вій
ськового міністерства УНР при німецькому командуванні, та 
полковник Олександр Натіїв. Генерал Бронський з 4 червня
1917 року обіймав посаду начальника штабу 17-го армійсько
го корпусу [15]. Ще влітку 1917 року він виявив своє прихиль
не ставлення до українського військового руху, тому від січня
1918 року генерала його було введено до оперативного відділу 
Українського Генерального штабу військ Центральної Ради, а
21 лютого 1918 року призначено представником Військового 
міністерства УНР при німецькому командуванні.

З прибуттям до Житомира полковника Олександра Натіє- 
ва, аджарця за походженням [16], його одразу ж було призна
чено начальником артилерії Окремого Запорозького загону.

Олександр Натіїв народився 1873 року. Навчався в Тифлісі 
(тепер -  Тбілісі). 1894 року закінчив Костянтинівське артиле
рійське училище, а згодом -  Михайлівську артилерійську ака
демію. Станом на 1 січня 1910 року-штабс-капітан 1-ї Туркес
танської артилерійської бригади. Під час Першої Світової ві
йни дослужився до полковника, мав військові нагороди. 1917 
року -  начальник 6-го важкого мортирного дивізіону 6-го ар
мійського корпусу, зі складу якого в листопаді 1917 року бу
ло виділено 2-й Січовий Запорозький корпус. Деякий час був 
інспектором артилерії цього корпусу, а на початку 1918 року 
вступив добровольцем до українського війська.

У  Житомирі українські та німецькі військовики взялися 
за обговорення спільних наболілих питань. На Волинь та 
Полісся просувалися два німецьких корпуси: один до Корос
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теня, інший до Бердичева. Саме з ними у спілці й мусили ді
яти українські частини. Вояки-українці болісно сприймали 
нових союзників, які ще донедавна вважалися ворогами, 
але відтепер усі операції українським військовикам доводи
лося узгоджувати з німцями. Для цього до німецького шта
бу фронту, як уже зазначалося, було відряджено генерала 
В’ячеслава Бронського.

Відразу по визволенню Житомира 22 лютого 1918 року 
Окремий Запорозький загін вирушив на Бердичів, куди з 
Житомира відступив «ровєнскій рєволюционний отряд» Ва
со Кіквідзе. У розпорядженні Прісовського було три Запороз
ькі курені, рештки інших підрозділів українських військ та 
загін Одеських гайдамаків. Артилерію Окремого Запороз
ького загону становили кінно-гірська батарея Олекси Алма- 
зіва (4 гармати), 1-а легка батарея Семена Лощенка (2 гар
мати) та 2-а легка артилерія Савицького (4 гармати). Цих 
сил для боротьби з комуно-московським військом було явно 
недостатньо, тому Прісовський закликав на допомогу Гай
дамацький курінь та Гайдамацький гарматний дивізіон із 6 
гарматами. З такими силами можна було йти на приступ до 
Бердичева. Перед українськими військами постало принци
пове завдання -  здобути місто до приходу німців.

Бої за Бердичів розпочалися вранці 22 лютого 1918 року. 
Наступали 1-й та 2-й Запорозькі курені під командуванням 
Олександра Загродського та Петра Болбочана, яких підтри
мувала 2-а Запорозька батарея сотника Савицького. Проти 
запорожців Васо Кіквідзе кинув зкомунізований полк, „черво
ну гвардію” та кінноту. Під Бердичевом розгорівся запеклий 
бій. Запорозькі лави атакувала комуно-московська кіннота -  
українські частини не витримали цього контрнаступу і поча
ли відходити. 1-й та 2-й Запорозькі курені могли бути знище
ними, але їх відступ прикривала батарея сотника Савицького. 
Гарматники стріляли впритул по кіннотниках, тому не змогли 
відійти. Усі вони загинули в нерівному рукопашному бою від 
шабель агресорів. У цей час Загродський та Болбочан приве
ли до ладу свої курені, яким на допомогу прийшли гайдамаки 
Симона Петлюри. Зупинивши ворожу кінноту, Запорозькі ку
рені під потужним артилерійським вогнем знову перейшли в 
наступ. Гармати Запорозької батареї та тіла героїв-гармашів 
було відбито. Надвечір 23 лютого останні комуно-московські
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частини було остаточно витіснено до Бердичева. У бою був 
поранений у ногу Олекса Алмазів.

Наступного дня, 24 лютого 1918 року, наступ українського 
війська на Бердичів розпочався з житомирського напрямку. 
Васо Кіквідзе знав, що німецькі війська перебувають всього в 
одному переході від міста, тому наказав своїм підрозділам роз
почати евакуацію. Українські частини швидко просувалися в 
бік міста, долаючи кілометр за кілометром. 24 лютого 1918 
року опівдні запорожці з боями увійшли до міста й до вечора 
оволоділи ним. Підрозділи Кіквідзе поспішно залишали Берди
чів, знищуючи за собою залізничну колію, відступаючи через 
Фастів у напрямку Києва. Окремий Запорозький загін остаточ
но звільнив Бердичів від агресорів і міг святкувати перемогу.

25 лютого 1918 року до Бердичева прибули перші німець
кі підрозділи. Місто на той час вже цілком підпорядковува
лось українській владі. Командування німецького корпусу, 
що прямувало через Бердичів на Київ, пішло на переговори 
з Центральною Радою та керівництвом Окремого Запороз
ького загону під командуванням Костянтина Прісовського, 
а загін Січових стрільців Євгена Коновальця та Гайдамаць
кий Кіш Симона Петлюри мали йти попереду німецького 
корпусу, який уже вступив до Коростеня.

28 лютого 1918 року розпочалися останні бої українсько
го війська з московськими агресорами на шляху до Києва. На 
підступах до столиці московські війська Григорія Чудновсько- 
го і Віталія Примакова, укріпившись на західному березі річки 
Ірпінь під Бучею, дали українським військам останній свій бій 
на Правобережній Україні. Спершу Гайдамацький Кіш під на
тиском московських агресорів змушений був відступити, але 
ситуацію врятувала резервна 1-а сотня Січових Стрільців, які 
багнетною атакою відкинули агресорів на схід. Водночас 2-а 
сотня Січових Стрільців обійшла ворожі позиції біля села Ро
ман івка і атакувала їхнє ліве крило, змусивши ворога остаточ
но відступити. Після цього загарбники вже не намагалися чи
нити опір просуванню українських військ, і шлях до Києва був 
вільний [17]. Що-правда, біля Пущі-Водиці траплялися окремі 
сутички українських роз’їздів із загоном Віталія Примакова.

Уночі проти 27 лютого 1918 року комуно-московський 
„уряд” в Україні („народний секретаріат”) виїхав до Полтави.

1 березня 1918 року Окремий Запорозький загін під коман
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дуванням Костянтина Прісовського, курінь Січових стрільців 
під командуванням Євгена Коновальця та Гайдамацький Кіш 
Слобідської України під командуванням Симона Петлюри по
переду німецьких військ вступили до Києва. До повернення в 
Київ українські частини жодного разу не послуговувалися під
тримкою німецьких військ. Цього дня кияни побачили на ву
лицях рідного міста оригінальні кашкети запорожців, сталеві 
шоломи січовиків та шлики гайдамаків. Українське військо з 
першим днем весни поверталося до своєї столиці.

Населення Києва урочисто вітало своїх визволителів. 
«Прийшли ми на Софїївську площу, -  писав у своїх спогадах 
Дмитро Дорошенко. -  Повно народу. Багато дам з квітами. 
У соборі йде молебень. Радісно гудуть дзвони. А за Дніпром ще 
б’ють гармати, здається, так близько, десь тут біля нас: це 
українці переслідують утікаючого ворога. З собору виходить 
урочиста процесія на чолі з єпископом, співає величезний хор. 
А від Михайлівського монастиря з ’являються українські вояки. 
Народ зустрічає їх овацією, жінки закидають квітами. Кожен 
вояк дістає по квітці, заплітає її за їудзик, стромляє в дуло 
рушниці... Заквітчують гармати, виносять звідкись цілі вазо
ни квітів і ставлять на гарматні лафети. І  де набрали стіль
ки живих квіток -  ціле море! Крики «Слава! Слава українсько
му війську! Хай живе Україна!» несуться по цілій площі»  [18].

Коли на Софіївську площу прибули військовий міністр 
Олександр Жуківський, Симон Петлюра, Євген Коновалець, 
Костянтин Прісовський та інші командувачі українського 
війська, натовп зустрів їх захопленими вигуками. Біля стін 
Софії одразу ж відбулися урочистий молебень і парад, який 
приймали члени Центральної Ради, українські міністри та 
військовики [18]. За кілька днів до Києва повернулися Цен
тральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським та уряд УНР. 
До столиці України вступало все більше німецьких військ, 
що прибували на запрошення Центральної Ради для допо
моги у боротьбі з московською агресією.
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2. Звільнення Лівобережної України 
від московських військ та похід 

українських військ на Крим

1 березня 1918 року позначилося в українській історії 
не тільки як день звільнення Києва від московських загарб
ників, не тільки як перший день весни, а ще й як початок 
окупації України німецькими військами, хоча формально 
їхня присутність окупацією не була, оскільки вони прийшли 
в Україну за запрошенням українського уряду. Проте по суті 
німці були окупантами, оскільки виношували щодо України 
конкретні своєкорисливі цілі, які не мали нічого спільного з 
українською державністю.

Після звільнення Києва від московської окупації 3 берез
ня 1918 року Костянтина Прісовського було призначено на 
посаду Київського губернського військового коменданта. 
Цього ж дня Окремий Запорозький загін було реформовано 
в Окрему Запорозьку бригаду. На посаду командира бригади 
було чимало претендентів. Спочатку Військове міністерство 
хотіло призначити на цю посаду штабс-капітана Миколу Шин- 
кара, однак особовий склад бригади рішуче запротестував 
проти цієї кандидатури. Тоді на це місце було запропоновано 
полковника Юрія Капкана, а потім Симона Петлюру, але 
запорожці їм також відмовили. Зрештою за посередництва 
генерала Прісовського командуючим Окремої Запорозької 
бригади уряд призначив нейтральну постать -  полковника 
Олександра Натієва, відомого артилерійського фахівця. Спра
ва в тому, що із зміцненням цього військового формування, 
яке мало всі підстави стати основою української регулярної 
армії, зростала й недовіра до її командного складу з боку 
впливових на той час українських соціалістичних партій. 
Головні лідери Центральної Ради, як і раніше, недооцінювали 
ідею необхідності створення власної національної армії, від
крито демонструючи своє негативне ставлення до вищого 
офіцерського складу колишньої царської армії. Формуванню 
української армії противилося також німецьке вище військове 
командування, що прибуло до Києва й вимагало від уряду УНР 
розпуску регулярних військових частин. Тому в цій ситуації 
запорожці відмовили всім претендентам на посаду командира
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бригади. Начальником штабу Окремої Запорозької бригади 
було призначено штабс-капітана Павла Вержбицького замість 
підполковника Костянтина Болецького.

Пережите жахіття комуно-московського терору під час 
перебування в Києві банд Міхаіла Муравйова протверезили 
населення Києва від революційної пропаганди. Після повер
нення до столиці Окремого Запорозького загону та інших 
частин українських військ вони поповнилися численними 
добровольцями, в тому числі й вояками колишньої царської 
армії, що зголосилися до служби в Армії УНР. Окрема Запо
розька бригада значно поповнилася також старшинами та 
козаками українських частин, що не змогли відступити до 
села Гнатівка 9 лютого 1918 року й переховувалися в місті.

За наказом військового міністерства від 4 березня 1918 
року Окрему Запорозьку бригаду було відправлено на проти- 
московський фронт попереду німецьких військ. [19].

Після створення Окремої Запорозької бригади під коман
дуванням полковника Олександра Натієва 7 березня 1918

Запорозький піший полк ім. Богдана Хмельницького (ко
мандир -  Олександр Шаповал) та Запорозький кінний полк 
ім. Костя Гордієнка. Наступ цих куренів, що відбувався за
лізницею Київ-Полтава, виявився нелегким. Передні відділи

й разом з ними, після короткого бою з ворожим броньови
ком, зайняли станцію Яготин, змусивши ворога відступити 
до станції Гребінка. Після важкого бою запорожці разом з 
німецькими батальйонами 13 березня 1918 року здобули 
станцію Гребінка, де німецькі відділи зупинилися, очікуючи 
приходу головних сил та артилерії. Далі почали наступати 
вже самі українські війська, які йшли в авангарді німецьких 
військ, продовжуючи переможну ходу.

У цих боях українським частинам протистояли не лише 
комуністичні московські загони, а й добре озброєні та ви- 
муштрувані чехословацькі з’єднання й матроські більшо
вицькі загони, які відзначалися особливою жорстокістю.

Комуно-московський „уряд” України, який 26 лютого
1918 року втік із Києва, розмістився у Кадетському корпусі та 
духовній семінарії м. Полтави (у якій, за іронією долі, свого

року першими на протимосковський фронт виступили 3-й

Павло вержбицький запорожців наздогнали на станції Березань німецькі частини
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часу навчався один із керівників УНР -  Симон Петлюра). 
Водночас до Полтави стікалися штаби численних москов
ських військ. Втікачів надихали телеграми Владіміра Леніна: 
«Вивозити все негайно», але загарбники вправно грабували
і без вказівок із Петрограда. Вони намагалися запровадити 
експропріацію хліба, яка, втім, завершилася невдало -  у 
агресорів ще не було розгалуженої системи примусу, вони 
тільки закликали селян здавати хліб «для голодних робіт
ників Росії». «Невдячні» селяни натомість постановили не 
вивозити хліб за межі повітів.

З Полтави Юрій Коцюбинський направив усім Радам 
робітничих та селянських депутатів України таку телеграму:

«Маючи перед собою переважаючу за кількістю армію 
противника та не бажаючи давати в місті Києві бій, ми ви
рішили відступити за Дніпро й залишити Київ... У  Полтаві 
ми формуємо загони для боротьби з німецько-винниченків- 
ськими бандами. Усі Ради повинні направляти свої озброєні 
загони до цього міста. Спішність та енергія -  передусім.

Народний секретар Коцюбинський» [20].
Однак, незважаючи на всі заходи, загарбники не спро

моглися стримати потужного наступу частин українського 
війська. Уже 9 березня 1918 року комуно-московський „уряд” 
України змушений був переїхати з Полтави до Катериносла
ва, де 17-19 березня було скликано „II всеукраїнський з’їзд 
рад” , метою якого було «об ’єднання і згуртування револю
ційних сил України в боротьбі проти окупантів і націоналіс
тичної контрреволюції». 22 березня 1918 року комуно-мос- 
ковський „уряд” України подався до Таганрога.

Тим часом Окрема Запорозька бригада продовжувала 
розвивати свій переможний наступ. Разом з перемогами 
зростала й популярність українського війська, до якого вже 
поспішали сотні добровольців.

Завдяки цьому 12 березня 1918 року Генеральним шта
бом Армії УНР було прийнято рішення Окрему Запорозьку 
бригаду під командуванням полковника Олександра Натієва 
реорганізувати в Окрему Запорозьку дивізію, яка підлягала 
Міністерству військових справ УНР. В офіційних повідомлен
нях Міністерства і на сторінках тогочасної преси вона часто 
згадувалася під назвою «Бригада Натієва» [21]. Напевно, і 
таращанським повстанцям під проводом Федора Гребенка

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. КОЗАКИ 
БРИГАДИ НАТІЄВА У БОРОТЬБІ 
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ В 

1918 РОЦІ
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господарями 1937 р.

31



Олександр Удовиченко

вона також була відомою із преси як «бригада Натієва», як 
їхній Революційний штаб називав козаків бригади Натієва 
у своєму зверненні «Чого ми домагаємось» від 15 червня
1918 року.

На самому початку формування Окремої Запорозької 
дивізії у її складі мало бути 4 піших та кінних полки, 2 легких 
(по 4 батареї) та важкого (2 батареї) гарматних дивізіонів, 
інженерного полку, 2 панцирних та авіаційного дивізіонів. 
Частини створювалися таким чином [22]:

а) 1-й Запорозький піший полк ім. Петра Дорошенка, 
сформований з піхоти 1-го Запорозького куреня під коман
дуванням Олександра Загродського;

б ) 2-й Запорозький піший полк (Республіканський), 
сформований з піхоти 2-го Запорозького куреня під коман
дуванням Петра Болбочана;

в) 1-й Запорозький кінно-гайдамацький полк ім. Костя 
Гордієнка, сформований з 3-го Запорозького куреня під ко
мандуванням Всеволода Петріва;

г ) 1-й Запорозький легкий гарматний полк на чолі з 
полковником В’ячеславом Парфенівим, який сформувати 
так і не вдалося;

д) Інженерний курінь на чолі з полковником Олексан
дром Козьмою, сформований з інженерної, телеграфної та 
залізничної сотень;

ж) 3-й Гайдамацький полк, сформований із Коша Сло
бідської України, а також вільного козацтва Київщини й 
Катеринославщини, командиром якого 12 березня 1918 року 
було призначено Олександра Удовиченка, який з січня 1918 

Олександр козьма року обіймав посаду начальника штабу Гайдамацького Коша 
Слобідської України.

Олександр Удовиченко народився 20 лютого 1887 року 
в Харкові [23]. Його батько походив із селян, служив у ро
сійській царській армії. Отримавши звання підполковника, 
набув персонального дворянства. Олександр Удовиченко 
виховувався у дитячому притулку принца Ольденбурзького. 
Закінчивши Військово-топографічне училище, з 1908 по 
1914 роки працював на посаді виконавця робіт Київської то
пографічної зйомки. З початком Першої Світової війни його 
було переведено до 129-го піхотного Бесарабського полку, 
де він брав участь у бойових діях. За бойові заслуги нагоро
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джений Георгієвською зброєю. Останнє звання в російській 
армії -  штабс-капітан. Після Лютневої революції брав актив
ну участь в українському військовому русі, зокрема, в І та
II Всеукраїнських військових з’їздах. З 16 грудня 1917 року
-  помічник начальника оперативного відділу Українського 
Генерального штабу військ УНР. З січня 1918 року -  началь
ник штабу Гайдамацького Коша Слобідської України.

Усі піші полки дивізії складалися з 2-х куренів по 4 сотні 
в кожному, у сотні -  3 старшини, 120 козаків та 2 кулемети. 
Крім того, при кожному полку мала бути створена кулеметна 
команда з 8 кулеметів та команда розвідки.

14 березня 1918 року з Києва відбули на фронт 2-й Запо
розький полк Петра Болбо- 
чана та інженерний курінь 
Олександра Козьми. Того 
ж дня Запорозький кінний 
полк ім. Костя Гордієнка, 
що йшов в авангарді запо
рожців, звільнив Лубни. 19 
березня 1918 року вже й вся 
піхота Окремої Запорозької 
дивізії взяла участь у подаль
шому наступі від Лубен. По 
ходу залізниці відступаючі 
ворожі війська намагалися 
руйнувати мости через річки, але для таких дій у них уже не 
вистачало ні часу, ні дисципліни.

Чутки про похід українсько-німецьких військ поширюва
лися блискавично. Але за відсутності політичної грамотності 
населення й елементарного зв’язку з центром йому часом не
можливо було визначитися, хто проти кого воює, а головне
-  навіщо? Так, намагаючись організувати селян на оборону 
проти українських військ у Лохвиці, загарбники проголошу
вали, що воюють проти царських генералів, в той час коли 
між селянами ходили чутки, що вони воюють проти україн
ців. Тому, коли жителі Лохвиці вирішили послати делегацію 
назустріч українським військам, щоб з’ясувати мету їхнього 
приходу, то загарбники не випустили делегацію з міста [24].

З Лубен Окрема Запорозька дивізія вирушила уздовж за
лізниці в напрямку Полтави. Кінний полк Всеволода Петріва
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Святого Микол ая на 

Засулля. Світлина 
початку XX століття
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одержав завдання обійти ворога, що відступав на Хорол
-  Білоцерківку -  Решетилівку, і перекрити йому шлях від
ходу на Полтаву. Українська піхота за Лубнами перейшла 
річку Сулу й розпочала наступ на станцію Солоницьку, де 
ворог намагався укріпитися. 2-й Запорозький полк повів 
рішучий штурм і ударом з флангу захопив станцію Соло
ницьку. Водночас усі частини Окремої Запорозької дивізії 
під командуванням Петра Болбочана перейшли через Сулу й 
розпочали загальний наступ з метою захоплення Ромодана. 
20 березня 1918 року ворог зважився на потужний плановий 
контрнаступ, намагаючись відбити Лубни та Гребінку. Запо
рожці зазнали великих втрат, але мужньо вистояли і наступ 
ворога зупинили. 21 березня 1918 року запорозька кіннота 
Всеволода Петріва здобула Хорол, а запорозька піхота 22 
березня після важкого бою -  Ромодан. Українському війську 
дісталися великі трофеї -  склади амуніції, переносні шпита
лі, потяги з військовим майном. У боях за Лубни та Ромодан 
чисельність частин Окремої Запорозької дивізії вже досягала
2 тисяч піхотинців та 450 кавалеристів, а також налічувало
ся 2 бронепотяги, 4 броньовики, 12 легких, 4 гірських та 2 
важких гармат [25].

Переслідуючи загарбників, 2-й Запорозький полк 23 
березня 1918 року визволив місто Миргород, а 24 березня -  
зайняв станцію Яреськи. Московські війська відступали по 
всьому фронту. 26 березня 1918 року цілий день ішли колони 
Окремої Запорозької дивізії уздовж залізниці, ведучи уперті 
бої з ворогом, наближаючись до Полтави, і, зрештою, найза- 
пекліші бої розгорнулися за Полтаву. Українські війська на
ступали двома напрямками -  з боку залізниці від Київського 
вокзалу і з південного заходу з боку Кобеляк.

За кілька днів до вступу українських військ до Полта
ви московські агресори та кримінальні злочинці безпере
шкодно грабували місто, намагаючись знищити все, що не 
вдалося вивезти. На Південному вокзалі залізничники ви
явили навіть вагон з динамітом і відігнали його на безпечну 
відстань. Але ворог однаково, залишаючи місто, вивозив 
чимало майна. Населення було перелякане мародерством, 
ніхто не почувався у безпеці. 24 березня 1918 року видатний 
український вчений Володимир Вернадський писав [26]:
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«Учора чекали, що прийдуть німці, але більшовики ще не 
пішли. Місто повне чуток. Вивезли гроші з банку. Учора та 
сьогодні Полтавою їздили автомобілі та наповнені Черво
ною гвардією карети і вивозили майно. Перед відходом не
впинно йдуть грабунки... У населення зростає ненависть до 
більшовиків... Не можна було й уявити собі, що таке могло 
статися, і що довелося пережити Росії: потрапила у  владу 
людей із «Мертвого будинку» Достоєвського... Немає суду, 
цілковита сваволя, не забезпечено честь і життя людей». 
З полтавських жінок загарбники на вулиці знімали хутра, з 
офіцерів зривали погони, в населення уночі робили труси -  
мешканці змушені були переховуватися або тікати з міста.

Володимир Вернадський згадує, що Полтава чекала нім
ців як рятівників [27]: «Змучені люди з жахом розуміли, що 
чекають німців без того обурення, яке було раніше, навіть як 
людей, що дадуть можливість перепочити... Ми живемо на 
околиці, в глухому провулку, й наша кімната виходить у двір. 
Але ми відчуємо себе у  владі розбійників, бо завжди можуть 
увірватися. Це те почуття, яке робить терпимою навіть 
німецьку навалу».

Ще раніше Вернадський зазначав, що від імені «Совітів» 
усім у місті порядкували євреї -  це посилювало антисеміт
ські настрої. На селі не сіяли значних площ, що могло стати 
причиною голодної зими. Ось чому московські загарбники 
викликали загальну антипатію.

«Проте за ними йдуть люди, -  зазначав 19 березня 1918 
року Володимир Вернадський, -  некомпетентні, неосвічені, 
які вірять їм та завзято бажають того, що їм обіцяють. 
Переводять все на більш реальний грунт: дати від заможні
ш ого-менш  заможному, який житиме так, як жив замож
ніший. Замість одного буржуя буде декілька дрібніших, але 
ще гірших буржуїв. Сумна роль соціалізму, який зник при цій 
перестановці» [28].

Останній бій перед Полтавою ворог дав під станцією 
Абазівка 26 березня 1918 року, проте бійцям 1-го Запороз
ького кінно-гайдамацького полку ім. Костя Гордієнка під 
командуванням полковника Всеволода Петріва вдалося 
обійти ворога з південного заходу і вступити у передмістя 
Полтави. 29 березня розгорнулися бої за місто -  у Полтаві 
велася справжня артилерійська дуель. Українські війська

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. КОЗАКИ 
БРИГАДИ НАТІЄВА У БОРОТЬБІ 
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ В 

1918 РОЦІ

Володимир Вернадський

35



РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. КОЗАКИ 
БРИГАДИ НАТІЄВА У БОРОТЬБІ 
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ В 

1918 РОЦІ

Полтава. Загальний вид. 
Світлина початку 

XX століття

поставили батарею в саду Інституту шляхетних дівчат (тепер
-  Технічний університет ім. Юрія Кондраткжа) й обстрілюва
ли скупчення ешелонів з награбованим добром на Південно
му вокзалі. Нападники натомість встановили гармати біля 
Хрестовоздвиженського монастиря, проте комендант міста 
Іван Бокитько перейшов на бік українського війська і на
казав бити по московських військах.

Зусиллями українських військ опір ворога було зламано. 
На бік українських військ перейшло близько 200 червоних 
козаків, чимало дезертирувало з московського війська. Під 
час визволення Полтави переможцям дісталося майже 1500 

вагонів з награбованим во
рогом майном. Командувач 
Окремої Запорозької диві
зії Олександр Натіїв одразу 
створив групу для обліку й 
охорони трофеїв. Увечері 29 
березня 1918 року зібралася 
міська дума, розпущена сво
го часу окупантами, а також 
було відновлено дію право
охоронних органів УНР.

Серед ворожих частин 
наростала дезорганізація. 
Головнокомандувачеві мос

ковських військ в Україні Володимиру Антонову-Овсієнку не 
вдавалося поліпшити ситуацію -  його накази просто ігнору
валися. За висловом Євгенії Бош (Майш) [29], «нашвидкуруч 
сформовані загони часто являли собою вкрай різнохарак
терну масу, яка не визнавала нічийого авторитету, крім 
свого командира загону... Командиром у таких загонах був 
той, хто сформував їх, а призначення командира штабом 
загрожувало розвалом загону. Досить часто в середовищі 
цих командирів зустрічалися авантюристи, пияки і цілком 
чужі радянській владі особи».

Наступного дня до Полтави прибула німецька кінна ди
візія під командуванням генерала фон дер Ґольца, що на
ступала із заходу від Кременчука. У  спогадах Вадима Щер- 
баківського вступ німецьких частин до Полтави зафіксовано 
як театральне дійство [ЗО]:
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«М и почули якусь дуже віддалену канонаду... Артилерій
ські постріли було чути дедалі частіше, й нарешті ми почули 
їх під самою Полтавою. А одного дня вранці ми побачили 
на вулицях Полтави німецьку кінноту, яка дуже спокійно 
собі стояла по різних площах міста, а потім почули якусь 
свистячу музику й побачили німецький піший відділ, що 
марширував по головній (Олександрівській) вулиці під цю 
музику. Попереду йшов здоровий, пишний і дуже гарний, літ 
під шістдесят, жид. Він був у  модному стильовому дорого
му хутрі й розхристаний так, щоб було видно коротенькі 
штани, білі довгі панчохи й високі чоботи. На голові у  цього 
жида була типова жидівська шапка з дуже дорогого хутра. 
Він ішов гордо, мабуть, щоб заспокоїти жидівське населення 
й показати йому, що воно знаходиться під охороною війська».

Спочатку німці справді справили на полтавчан велике 
враження своєю організованістю, високою дисципліною, 
однак з часом вони почали поводитися як господарі. Згодом 
очікування німців як визволителів змінилося на настороже
не почуття недовіри і зрештою -  невдоволення їхніми діями. 
8 квітня 1918 року Володимир Вернадський писав [31 ]:«Нім
ці все йдуть і йдуть. Одні відходять -  їх замінюють інші. І 
серед українців все сильніше йде сумнів. А в народі -  глухе не
вдоволення. Німці нерідко грубіянять... поводять себе так, 
ніби вони серед ворогів. У  селах, через які вони проходять, 
вони практично грабують, подекуди гвалтують жінок».

У Полтаві до складу Окремої Запорозької дивізії всту
пила значна кількість добровольців, переважно -  офіцери, 
гімназисти, семінаристи, кадети Полтавського кадетського 
корпусу, юнкери Віденського військового училища, що від
1917 року розташувався у місті, тощо. За рахунок добро- 
вольців-полтавчан, лубенців та уродженців інших містечок 
та сіл Полтавської губернії вдалося довести до звичайної 
чисельності 4-й Запорозький піший полк ім. Богдана Хмель
ницького (командир -  Олександр Шаповал).

У Полтаві до 1-го Запорозького кінно-гайдамацького 
полку під командуванням полковника Всеволода Петріва 
вступив на службу 20-річний Степан Скрипник, племінник 
Симона Петлюри, майбутній владика Мстислав, митропо
лит Української православної церкви у США. 1990 року на

Вадим Щербаківський

Степан Скрипник - 
майбутній Патріарх 

Мстисоав
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Помісному соборі УАПЦ в Києві 92-річного митрополита 
Мстислава було обрано першим патріархом Київським і 
всієї України.

Невдовзі до Полтави прибув 3-й Гайдамацький полк на 
чолі з новим командиром -  полковником Володимиром 
Сікевичем, який замінив на цій посаді 25 березня 1918 року 
Олександра Удовиченка.

Перебування українського війська у Полтаві було не
тривалим. Тут відбулася реорганізація Окремої Запорозької 
дивізії, про що свідчить наказ командира дивізії полковника 
Олександра Натієва [32 [:

«3 -го квітня 1918 р. Година 06 ранку, м. Полтава.
Легенда: Московські червоні війська під керуванням 

Ю.Коцюбинського відходять у напрямку Харків-Курськ. Кав
казька група їхніх військ під керуванням Єгорова і Лазарева 
поспішають захопити частину вугільного кряжу поблизу 
Микитівки, Дебальцево і там злучитися з комуністичними 
робітничими загонами Донецького району. їхня головна по
зиція -  поблизу Барвінкового. Збірні сотні б Гвардійського 
корпусу під керуванням Качелена і комуністки Марії Темзен
-  неподалік Констянтинової і Білолицької. Частини мають 
бути готовими до руху -  4 квітня 1918 р., о год. 3-й ранку.

Харківська група. К-р, полк. П.Болбочан:
а) Три курені 2-го Запорозького полку. Один у резерві.
б ) Дві важкі батареї і дві кулеметні сотні, одна кінна 

сотня, один бронепотяг. Решта резерв.
в ) Усім частинам вантажитися на станції «Полтава» 4 

квітня. Напрямок: Харків.
г ) Я  буду при Харківській групі. Поранених відправляти до 

Полтави. Перев’язочний пункт при потязі. М ої заступники: 
Сікевич і Болбочан.

Отаман Натієв.
Нач. генштабу сотник Вержбицький.

Старший ад’ютант сотник Шпилинський.
Слов’янська група. К-р полк. Сікевич:
а ) 1-й Запорозький ім. гетьмана Дорошенка полк -  З 

курені. Загродський.
б ) 4-й Запорозький ім. гетьмана Хмельницького полк 2 

курені. Шаповал.
в) 3-й Гайдамацький полк -  3 курені. Сотник Савелів. Дві
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батареї легкої, одна важкої артилерії -  сотник Одинець.
Панцирний потяг і бронепотяг -  полк. Болотов. Інженер

на сотня -  сот. Андрієвський і Білінський. Кінна сотня -  сот. 
Ляхович. Поранених відправляти у  Полтаву. Вантаження
-  станція «Полтава». Маршрут: Костянтиноград -  Лозова
-  Слов'янськ. Решта -  резерв. В авангарді -  Запорозький ім. 
кошового К.Гордієнка кінний полк -  полк. Петров.

Натієв».
Отримавши наказ, українські війська вирушили на Харків. 

Ворог намагався перегородити шлях під Мерефою й дати мож
ливість решткам своїх частин вивезти якнайбільше майна до 
Самари. Тому особливо запеклі й криваві бої із загарбниками 
відбулися саме в цьому районі. Ворожі агенти зробили спробу 
замаху на життя Петра Болбочана, але, на щастя, вона не вда
лася. Після бою під Мерефою для загарбників стало очевидним, 
що війна програна, -  вони виявилися нездатними вчинити 
серйозний опір українським військам, які 7 квітня 1918 року 
увечері зайняли Люботин. Тому вони відступили в напрямку 
Змієва та Чугуєва, і 8 квітня 1918 року українські війська під 
командуванням Олександра Натієва при допомозі німецьких 
військ генерала фон дер Ґольца оволоділи Харковом.

Не очікуючи рішення уряду, Петро Болбочан за пого
дженням із Олександром Натієвим призначив тимчасовим 
військовим комендантом Харкова Олександра Шаповала
-  командира 4-го Запорозького полку ім. Богдана Хмель
ницького, а його полк -  залогою міста. З огляду на те, що на 
той час не було відповідної особи, яка б перебрала цивіль
ну владу в губернії, Олександр Шаповал також виконував 
обов’язки губернського комісара.

З приходом українського війська до міста змінився стиль 
його життя. Внаслідок комуно-московських грабунків і ре
пресій населення міста опинилося на межі голоду. Але тепер, 
хоч і було встановлено провізійну владу, селяни почали при
возити харчові продукти, і місто стало оживати. Відпочивало 
й українське військо, поповнюючись добровольцями.

У Харкові чисельність 2-го Запорозького полку Петра 
Болбочана зросла до 6 тисяч чоловік за рахунок доброволь
ців з української інтелігентської молоді. До полку вступив 
студент першого курсу природничого відділення фізико- 
математичного факультету Харківського університету Борис
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Борис Антоненко- 
Давидович

*генральське звання 
за посадою в тодішній 

Армії УНР

Давидів (у майбутньому -  письменник, багаторічний в’язень 
комуно-московських концтаборів Борис Антоненко-Давидо- 
вич). Згодом він писав [33]:

«Я  залишив студіювання і вступив до полку. Мій батько 
був у війську десь в Естонії. Мати залишилася вдома одна, 
навіть не знаючи про мій вчинок. Я  хотів боронити Україну, 
хоч і не мав потягу до воєнної справи. Наш курінь розташу
вався в приміщенні жіночої гімназії. Знову почалася муштра, 
тільки українською мовою. Рій мав у  своєму складі 10 чоловік, 
чота -  20, сотня -  100 чоловік. Крім того, ройовий вважав 
за потрібне нас трохи просвітити, бо люд був різний -  сту
денти, робітники».

Попереду запорожців очікували нові бої. 9 квітня 1918 
року до Харкова прибув зі своїм штабом полковник Олек
сандр Натіїв і розпочав організацію адміністрації міста, за
твердивши всі розпорядження полковника Петра Болбочана. 
Водночас, на прохання Натієва, Військове міністерство для 
того, щоб наголосити значення операцій, що покладалися 
на Окрему Запорозьку дивізію, надало їй права корпуса.

10 квітня 1918 року до штабу Запорозького корпусу, що 
дислокувався в Харкові, прибув представник Військового 
міністерства і передав таємний оперативний наказ Олек
сандра Жуківського. Олександрові Натієву, який був підви
щений у військовому званні до отамана*, належало виділити 
з корпусу окрему групу на правах дивізії під командуванням 
полковника Петра Болбочана, перед якою було поставлене 
окреме стратегічне завдання: випереджаючи німецькі вій
ська на лінії Харків -  Лозова -  Олександрівськ -  Перекоп
-  Севастополь, звільнити Кримський півострів від кому- 
но-московських військ і захопити Севастополь. Кінцевою 
метою військової операції мав стати Чорноморський флот, 
який планувалося включити до складу Українських зброй
них сил. Групі Болбочана в ході операції ставилося також 
завдання захопити військове майно кримських портів [34].

У зв’язку з цим Харківську групу Петра Болбочана було 
перейменовано на Кримську. До складу Кримської групи зі 
Слов’янської було додатково переведено Запорозький кінно- 
гайдамацький полк ім. Костя Гордієнка під командуванням 
Всеволода Петріва, який став одночасно заступником Бол-
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бочана. Крім того, до групи увійшли Запорозький кінно- 
гірський гарматний дивізіон Олексія Алмазіва, три польові 
й одна гаубична батареї та інженерний курінь Олександра 
Козьми.

Особовий склад Запорозького корпусу одержав нові 
мундири захисного кольору англійського зразка. Кашкет 
був прикрашений кокардою з національною символікою. 
Старшинські відзнаки -  на комірі, посада відзначалася вуз
лами на лівому рукаві, у старшин -  золотим позументом, у 
козаків -  синім сукном.

У Харкові командуючий Запорозького корпусу отаман 
Олександр Натіїв улаштував військовий парад -  2-й Запо
розький полк під командуванням Петра Болбочана спільно з 
німецькими частинами пройшли через Харків церемоніаль
ним маршем. Приймав парад сам Натіїв спільно з німецьки
ми офіцерами. Парад справив на населення Харкова велике 
враження й мав велике пропагандистське значення. Після 
параду чимало офіцерів та солдатів колишньої царської ар
мії почали вступати до українського війська. А вже увечері 
12 квітня 1918 року Кримська група Болбочана потайки від 
німецького командування вирушила на Крим.

Чому Олександр Натіїв не очолив цей похід? Адже у ви
падку успіху військова кар’єра начальника Запорозького 
корпусу могла піти угору з карколомною швидкістю. Проте 
все дуже просто, як стверджують деякі історики [35]. Натіїв 
не страждав ні надмірним кар’єризмом, ні честолюбством. 
До того ж, він мав усі підстави покладатися на Петра Бол
бочана, який чудово зарекомендував себе протягом усього 
походу дивізії від Києва до Харкова, безпосередньо керуючи 
частинами під час бойових дій. Сергій Шемет зазначав, що 
під час походу Окремої Запорозької дивізії до Харкова Натіїв 
змушений був увесь свій час «віддавати справам організації 
зібраних нашвидку в Києві й посланих у похід частин» [36].

12 квітня 1918 року запорозька піхота прибула до Л о
зової, де на неї очікувала кіннота Всеволода Петріва, яка 
нещодавно 10 квітня і звільнила Лозову. З Лозової Кримська 
група Петра Болбочана через Павлоград та Синельникове 
вирушила в напрямку Олександрівська (тепер -  Запоріжжя), 
розбиваючи на своєму шляху численні підрозділи ворожих 
військ. За два дні до визволення групою Болбочана Павло-
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Олександр Пархоменко 
- павлоградський 

погромник, занесений 
Москвою до пантеону 

«героїв революції»

града ворожий загін Олександра Пархоменка, відступаючи
з цього повітового містечка, розстріляв кількасот офіцерів і 
місцевої молоді. Приклад злочину Міхаіла Муравйова в Ки
єві за кількістю розстріляних був меншим, ніж Пархоменка 
в Павлограді, відносно кількості населення в цих містах. 
Навіть у Полтаві та Харкові загарбницькі війська не чинили 
таких злочинів, як Пархоменко у Павлограді.

Внаслідок бою з ворожими військами під станцією Си
нельникове, в якому брали участь 2 курені, артилерія і кін
нота, 16 квітня 1918 року група Петра Болбочана оволоділа 
Олександрівськом. Одночасно було одержано відомості, 
що до Олександрівська з боку Херсона наближається ав
стрійська дивізія, а з боку Катеринослава -  15-а ландверна 
німецька дивізія під командуванням генерала фон Коша. 
Справді, наступного дня, як писав Олександр Удовиченко, 
до Олександрівська підійшла австрійська дивізія і зайняла 
бойові позиції для наступу на місто, бо ще не знала, що 
українські підрозділи вже захопили Олександрівськ. Непо
розуміння швидко з’ясувалося, й австрійська дивізія вільно 
увійшла до міста. Вона складалася із свідомих українських 
патріотів з Галичини, що утворювали в австрійській армії 
окремі формування під назвою «Українські Січові Стрільці», 
якими командував архікнязь Вільгельм фон Габсбург (пол
ковник Василь Вишиваний).

17 квітня 1918 року до Олександрівська прибув штаб 15-ї 
ландверної німецької дивізії на чолі з генералом фон Кошем, 
який мав завдання наступати на Крим. Командир українсько
го війська полковник Петро Болбочан вирішив випередити 
наміри німецького командування й 18 квітня вирушив на 
чолі Кримської групи до міста Мелітополь. Всюди на станціях 
місцеве населення гостинно вітало українські частини -  від
ра молока, гірки білих паляниць, ковбаси, сала. Як писав 
Никифор Авраменко, вояки могли пригощатися всім, чим 
забажають [38]. Наступного дня після запеклого бою група 
Болбочана зайняла Мелітополь. У місті було захоплено ван
тажні самоходи з награбованим майном та декілька десятків 
ящиків з набоями. Але слідом за українськими частинами 
до Мелітополя увійшла й 15-та ландверна німецька дивізія.

Тим часом ворожі частини відходили до Криму, де за відо
мостями розвідки, «Крымское Советское Правительство» в
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нагальному порядку організувало оборону на так званому 
Кримському перешийку при вході до Криму. Оволодіти цим 
перешийком, який відігравав ключову роль у боротьбі за 
Крим (як, наприклад, у боротьбі за Крим армії генерала 
Петра Врангєля), було дуже складною й ризикованою опе
рацією, що потребувала численних військ і технічних засо
бів. Але командир українського війська полковник Петро 
Болбочан, проаналізувавши загальну ситуацію і становище 
ворога, вирішив коротким і блискавичним ударом прорвати
ся в Крим уздовж залізниці Мелітополь-Джанкой. Розрахову
ючи тільки на свої незначні сили, він відважився піти на цю 
ризиковану операцію, пам’ятаючи основне своє завдання: 
зайняти Крим до приходу німецьких дивізій. Користуючись 
тим, що генерал фон Кош вирішив наступати на Крим після 
того, як уся його дивізія буде зосереджена в Мелітополі, 
Болбочан відірвався від 15-ї ландверної німецької дивізії й 
під прикриттям бронепотягів вирушив у напрямку Джанкоя. 
Зручним маневром у ніч на 20 квітня 1918 року він підвів 
свої підрозділи до так званих Сиваських переправ і рішучим 
ударом захопив їх, а 22 квітня зайняв станцію Джанкой. 
Ворог у безладді відступив до Сімферополя.

Для переслідування ворога було вислано кінний полк під 
командуванням полковника Всеволода Петріва. Але на станцію 
Джанкой несподівано прибув німецький бронепотяг. Його 
командир почав вимагати від полковника Петра Болбочана 
пропустити бронепотяг в авангард українського відділу, що 
прямував на Сімферополь. Рішуче, але чемно, українці від
мовили. Незабаром від генерала фон Коша прийшов наказ з 
вимогою припинити операції українських військ у Криму. На
томість із штабу українського війська надійшла відповідь, що 
недоцільно припиняти операції, які так успішно розвиваються.

24 квітня 1918 року Кримська група під командуванням 
полковника Петра Болбочана після короткого бою зайняла 
Сімферополь, населення якого оваціями вітало українське 
військо. А тим часом кінний полк на чолі з полковником 
Всеволодом Петрівим вирушив на Бахчисарай.

Однак конфлікт між німецьким та українським команду
ванням наростав. Від генерала фон Коша надійшов новий кате
горичний наказ про припинення операцій українських військ, 
в разі невиконання якого німці вважатимуть український відділ

Никифор Авраменко 
- літописець новітніх 

Запорожців

Роберт фон Кош
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як ворожу військову частину. У  вигляді першої частини репре
сій німці (перші ешелони яких прибули до станції Джанкой) 
перервали телефонне сполучення Кримської групи з Києвом.

Прибувши до Сімферополя, штаб німецької дивізії вдруге 
висунув категоричну вимогу Петрові Болбочану припинити 
наступ на Севастополь, інакше українські частини буде обез
зброєно. Для підтвердження цього ультиматуму німецькі 
війська зайняли позиції навколо українського відділу, наці
ливши на нього кулемети й гармати. У відповідь на це козаки 
Кримської групи також зайняли позиції до бою. Ситуація 
склалася дуже напруженою -  кожної хвилини міг розпочати
ся бій між українськими та німецькими військами, в якому, 
безумовно, мали перевагу німецькі війська, тим більше що 
до Сімферополя вже підходили ешелони нових німецьких 
піхотних дивізій та однієї бригади кінноти.

Через декілька годин командир Кримської групи укра
їнських військ отримав новий ультиматум -  скласти зброю 
й залишити Крим. Петро Болбочан відмовився виконати 
цей ультиматум, поки не одержить відповідного наказу від 
українського уряду [39], при цьому висунувши німецькому 
командуванню свої зустрічні вимоги [40]:

« І .  Тільки за наказом українського уряду Кримська група 
залишить Крим; до того часу вона залишається в Сімфе
рополі.

2. Не може бути мови про здачу зброї.
3. Німці повинні припинити ізоляцію українського вій

ська.
4. Дати можливість Кримській групі налагодити кон

такт з українським урядом, а якщо це виявиться неможли
вим, вислати спеціального кур’єра до Києва.

5. До того часу Кримська група не мусить мати жодних 
обмежень.

6. Кримська група залишається на своєму місці розта
шування. Ї ї  рух, за винятком господарських, транспортних 
і санітарних частин, буде проводитися за порозумінням і 
згодою німецького командування.

7. Всі добровольці, набрані в Криму, звільняються і більше 
не приймаються».

Домовленість, якщо німці погодяться з нею до 8-ї години 
вечора того ж дня, мали підписати генерал фон Кош та пол
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ковник Петро Болбочан, а також начальники українського 
й німецького штабів.

Тим часом вдалося налагодити контакт з Києвом, але 
командирові Кримської групи полковникові Болбочану було 
наказано чекати до 7 години вечора. Також надійшла звіст
ка, що отаман Олександр Натіїв уже поблизу Сімферополя.

Генерал фон Кош, ознайомившись з українськими вимо
гами, зауважив, що «збройний конфлікт завдасть найбільшої 
шкоди Українській республіці, оскільки вона втратить най
кращі кадри свого війська». Слід зазначити, що він, у свою 
чергу, також намагався уникнути збройних сутичок між 
українськими та німецькими підрозділами, чудово усвідом
люючи їх наслідки для обох 
сторін, і тому пообіцяв ще 
раз порушити справу Запо
розького корпусу перед сво
їм командуванням [39].

Для залагодження кон
флікту до Сімферополя при
був командувач Запорозько
го корпусу отаман Натіїв. Він 
повністю підтримав позицію 
Петра Болбочана й зі свого 
боку доклав зусиль для вихо
ду з конфліктної ситуації. Його візит вніс певні корективи у 
взаємини командирів обох військових одиниць -  Олександр 
Натіїв, як рівний за рангом з генералом фон Кошем та без
посередній начальник Болбочана, своєю присутністю при
пинив оперативне підпорядкування полковника німецькому 
генералові, внаслідок чого німці допомогли налагодити 
телефонний контакт з Києвом [39].

У результаті переговорів ставало дедалі зрозумілішим, 
що не німці, а саме українська влада спричинила україн
сько-німецький конфлікт у Сімферополі. Лише ворожий на
ступ на місто, як і передбачав Петро Болбочан, дещо змінив 
ситуацію і навіть змусив німців звернутися по допомогу до 
українців. Водночас 27 квітня 1918 року міністр військових 
справ УНР Олександр Жуківський по телефону віддав наказ, 
який було оголошено в присутності генерала фон Коша, 
про негайний вихід Кримської групи українських військ із
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Сімферополь початку 
XX століття
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Криму. Наказу про місце нової дислокації запорожці так і не 
одержали. Після нарад із командувачем корпусу отаманом 
Олександром Натієвим було вирішено відійти до Мелітопо
ля, де їх застав гетьманський переворот і де вони відсвятку
вали Великдень 1918 року.

У результаті Кримське угруповання української армії, 
якому загрожувало роззброєння німцями, було виведене з 
Криму і після тижневого перебування в Мелітополі зосеред
илося в місті Олександрівськ.

Незважаючи на вимушений відхід із завойованих позицій, 
кримська операція виявила блискучий талант Петра Болбо- 
чана як здібного воєначальника та продемонструвала спро
можність українців до творення власної регулярної армії, яка 
здатна протистояти як московській, так і німецькій арміям.

Бойові операції Запорозького корпусу під командуван
ням отамана Олександра Натієва, хоч і з допомогою німець
ких частин, безперечно, були найкращими сторінками в 
історії українського війська. Ці моменти відзначилися не 
тільки перемогою української зброї, а й ефективним команд
ним складом, досконалою організаційною структурою. Від
повідальні пости обіймали переважно висококваліфіковані 
офіцери з належною військовою освітою та бойовим досві
дом. Військо виявило найвищий рівень дисциплінованості, 
а населення, вперше за триста років, в українських вояках 
побачило своїх заступників. Недаремно до цього війська 
горнулися добровольці, особливо молодь.

Отаман Олександр Натіїв, змушений присвятити майже 
всю свою увагу організаційним та адміністративним спра
вам, фактично передав командування Запорозьким корпу
сом полковникові Петрові Болбочану.
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3. Звільнення Слов’янською групою 
українських військ 

Донецького басейну

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. КОЗАКИ 
БРИГАДИ НАТІЄВА У БОРОТЬБІ 
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ В 

1918 РОЦІ

Наведені матеріали про бойовий шлях Кримської групи 
українських військ під командуванням полковника Петра 
Болбочана висвітлені в ряді наукових праць різних авто
рів. Та на сьогодні, на наш погляд, в українській літературі 
несправедливо недостатньо уваги приділено висвітленню 
бойового шляху Слов’янської групи українських військ Окре
мої Запорозької дивізії, яку очолював за сумісництвом ко
мандир 3-го Гайдамацького 
полку полковник Володимир 
Сікевич. Згідно з наказом 
командувача Окремої Запо
розької дивізії полковника 
Олександра Натієва від З 
квітня 1918 року завданням 
С лов ’янської групи було 
звільнення від комуно-мос- 
ковських військ Донецького 
басейну.

Володимир Сікевич на
родився 23 серпня 1870 року 
в Таращі Київської губернії в
родині статського радника. Його батьки походили із давніх 
шляхетських родин. Батько Василь Мелентійович Сікевич був 
головою мирових суддів і головою дворянських зборів Таращі. 
Мати Наталія Данилівна походила з роду Смолодовичів, була 
донькою професора Київської Духовної академії [41]. У 7-річ- 
ному віці Володимир поїхав з батьком до Києва навчатися у 
гімназії і його дитинство проходило в будинку діда на розі По- 
чаїнської та Набережно-Нікольської вулиць. Закінчивши 3-ю 
Київську класичну гімназію 15 жовтня 1888 року, він вступив 
однорічником 2-го розряду до 131-го піхотного Тирасполь
ського полку. Згодом навчався у Київському Володимирському 
кадетському корпусі та Київському піхотному юнкерському 
училищі, яке закінчив за 2-м розрядом 1892 року. У  чині під
поручика його було направлено до 16-го Ладозького полку [42].

-я київська гімназія, 
в якій навчався 

Володимир Сікевич
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Володимир Сікевич 
- лицар і літописець 

Української Революції

1903 року Володимир Сікевич -  штабс-капітан, член 
офіцерського суду. За заслуги в російсько-японській війні 
нагороджений орденом Станіслава III класу. 1908 року отри
мав чин капітана й посаду командира батальйону, а в січні 
1910 року його було призначено начальником навчальної 
команди. За результатами інспекції його команди отримав 
орден Станіслава II класу.

Зрілим офіцером зустрів Володимир Сікевич Першу Сві
тову війну, на яку його відправили у складі 16-го Ладозького 
полку. З 16 серпня по 18 жовтня 1914 року він тимчасово 
виконував обов’язки командира 4-го батальйону цього пол
ку. 6 листопада 1914 року був контужений, а 7 листопада 
1914 та 2 січня 1915 років зазнав двох поранень. Лікувався 
у шпиталях Варшави, Вільна, Москви. Після одужання по
вернувся на фронт у діючу армію. 15 травня 1915 року його 
було призначено на посаду начальника господарчої частини 
полку та підвищено до звання підполковника, а 27 вересня 
1916 року -  до звання полковника.

За бойові заслуги нагороджений орденами Святої Анни II 
класу з мечем, Святого Володимира IV класу з мечем та стріч
кою, а також орденом Святої Анни IV класу «За хоробрість»
[42]. 27 березня 1917 року Володимира Сікевича було при
значено командиром 266-го Пореченського полку. Але події 
після Лютневої Революції в Петрограді стають поворотними 
в біографії Сікевича. Він подав рапорт на переведення до 
тилового військового підрозділу.

З травня 1917 року Володимир Сікевич очолив 6-й за
пасний полк, що базувався в Україні в районі Хмільника та 
Ізяслава. З 3 серпня 1917 року його було призначено поміч
ником командира 36-ї запасної бригади. Але до цього часу 
Сікевич уже був непохитним у своїх патріотичних поглядах. 
Натхненний будувати незалежність України, він бере участь 
у І, II і III Всеукраїнських військових з’їздах.

Після жовтневого перевороту в Петрограді Володимир Сі
кевич повернувся на посаду командира 6-го запасного полку 
і взяв курс на його українізацію. Уже 27 листопада 1917 року, 
здійснивши свій задум, Сікевич перейменував 6-й запасний 
піхотний полк на 2-й Український запасний полк. Один з 
його побратимів згадував: «Коли вибухнула революція, то 
він кинув царську службу, українізував своє військо і пішов
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на службу українському народові та його владі, Українській 
Центральній Раді» [41].

На посаді командира 2-го запасного полку Володимир Сі- 
кевич залишався упродовж всього періоду від початку першої 
комуно-московської навали на Україну до звільнення Києва 
від загарбників українськими та німецькими військами. Увесь 
цей час козаки 2-го запасного полку боролися з дезертирами 
російської армії, які залишили фронт і пішли блукати теренами 
України як найжорстокіша банда на світі, залишаючи на сво
єму шляху руїни, вогонь, попіл і трупи. З цього приводу варто 
навести вислів російського письменника українського похо
дження Федора Достоєвсько- 
го про московську людність:
«Народ, який блукає Європою і 
шукає, що можна зруйнувати, 
знищити заради розваги».

Як згадував пізніше Во
лодимир Сікевич [43], його 
штаб був розташований в 
околицях села Янів у зам
ку колишньої стародавньої У 
української родини, а згодом #

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. КОЗАКИ 
БРИГАДИ НАТІЄВА У БОРОТЬБІ 
ЗЛ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ В 

1918 РОЦІ

-  польського шляхтича графа 
Холонецького. Замок був ста
рого архітектурного стилю з 
колонами, вежами, збудований з каміння, цегли, заліза й 
цементу, стіни були такими товстими, що на вікнах можна 
було поставити два крісла й сидіти у них. Глибоко під землею 
знаходилися пивниці, в яких зберігалося різне приладдя, ко
лоди, кайдани, які колись володарі цього маєтку використо
вували для непослушних кріпаків та козаків. За розповідями, 
в такі диби був закутий уманський полковник Іван Гонта й 
чимало козаків після уманської кривавої різанини.

У кімнатах першого поверху замку розмістилися куле
метна сотня, служба зв’язку, телефон і телеграф. На другому 
поверсі знаходився кабінет самого Сікевича, кімната для 
старшин полку і довга кімната для писарів та інтендантури.

Звістку про підписання урядом УНР 9 лютого 1918 року 
договору з країнами Четвертого союзу Володимир Сікевич

Маєток у Янові, де 1917 
-1918 рр. містився штаб 
Володимира Сікевича. 
З малюнка Наполеона 

Орди
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Олександр Греков

отримав у Янові. Він одразу зрозумів, що німці не так бажа
ють рятувати Україну, як рятувати свою армію від голоду.

Відтак Володимир Сікевич у середині березня 1918 року 
послав з Янова до Києва у Військове міністерство підпол
ковника В.Дунаєва та члена полкової ради прапорщика 
І.Підвисоцького з проханням відправити на фронт 2-й укра
їнський піхотний полк, розташований у Янові, Калинівці, 
Покові та Хмільнику як українську частину. Мобілізаційний 
відділ при Військовому міністерстві відписав йому, що тепер 
не на часі це робити, аби не дратувати ворога. Це так роз
лютувало Сікевича, що він негайно сів на потяг і поїхав до 
Києва. Йдучи Володимирською вулицею неподалік оперного 
театру, він зустрів підполковника Олександра Удовиченка. 
Помітивши Сікевича, Удовиченко підбіг до нього і випалив
[43]: «28 березня гайдамаки мусять іти на фронт у Полтав
ський район на поміч 1-й бригаді. Я залишаюся в Києві при 
головному штабі, а Вам пропонується прийняти Гайдамаць
кий полк і йти з ним у похід».

Ця новина для Володимира Сікевича була дуже цікавою й 
трохи приголомшливою. Про Гайдамацький полк у нього не 
було абсолютно ніяких відомостей, але як людина військова 
вирішив: «Ну, як треба, нема ради, мушу йти». Сікевич по
прямував Фундуклеєвською вулицею (нині -  вулиця Богдана 
Хмельницького) до будинку Колегії Павла Галагана, де роз
міщувалося Військове міністерство УНР. Він зайшов до кабі
нету генерала Олександра Грекова, помічника Військового 
міністра УНР Олександра Жуківського. Генерал був давнім 
знайомим Сікевича по службі у Варшавському окрузі. По
бачивши його, він привітався і сказав [43]:

«Тутусі наші головні стратеги втратили все те зі свого 
військового досвіду, чого ніколи й не мали. Хочуть за будь-яку 
ціну позбутися у  Києві гайдамаків, які не можуть вибачити 
Центральній Раді, що усунули від керівництва їхнього улю
бленого Петлюру, і крім нього нікого не визнають. Підполков
ник Удовиченко залишається тут, а ви мусите йти з ними».

Володимир Сікевич дав згоду, але попросив дозволу залу
чити до походу 2-й Український піхотний полк. Генерал Гре
ков зрадів, що вдалося так легко вирішити проблему, тому 
вручив йому вже заготовлений наказ, і вони попрощалися. 
Сікевич попрямував до штабу гайдамаків на Володимирську

50



вулицю, де на нього вже чекав підполковник Олександр Удо
виченко. У штабі гайдамаків був цілковитий безлад -  не було 
нічого, що, за словами Сікевича, «ми досвідчені командири 
вважаємо за необхідне мати у штабі полку». Не було щоден
них полкових наказів, касової книжки, журналу днюваль
ного тощо. Підполковник Удовиченко вручив Сікевичу п’ять 
тисяч карбованців на харчування полку.

- А куди маю записати? -  запитав Сікевич.
Удовиченко розсміявся і промовив:
- Починайте все з самого початку, і це будуть перші гро

ші, які ви отримали. Так і запишіть.
Далі Удовиченко пояснив, що був у клопотах і не встиг 

ще нічого зробити.
- А де ад’ютант, скарбник, голова господарчої частини?

-  запитав Сікевич.
- Нікого немає. Все залишається у Києві -  не хочуть іти в 

похід, -  відповів Олександр Удовиченко.
Володимир Сікевич також дізнався від підполковника 

Удовиченка, що старшини і гайдамаки, дізнавшись про по
хід, майже всі, за винятком сотника Д.Одинця та кількох 
молодших старшин, залишили полк.

Варто зазначити, що сталося із знаменитим Гайдамаць
ким Кошем Слобідської України, який під командуванням 
Симона Петлюри виявив виняткову відданість і хоробрість 
у боях проти комуно-московських банд Міхаіла Муравйова 
та під час комуністичного заколоту на заводі «Арсенал» у 
Києві. Як уже згадувалося, Гайдамацький Кіш Слобідської 
України під час формування Окремого Запорозького загону 
в селі Гнатівка залишився окремою військовою одиницею. 
1 березня 1918 року разом з іншими українськими військо
вими частинами він одним із перших увійшов до Києва. 
Народ зустрічав гайдамаків з великим піднесенням та ра
дістю. Після визволення Києва від загарбників під впливом 
деяких членів Центральної Ради Симон Петлюра зрікся по
сади командира Гайдамацького Коша Слобідської України, 
зрозумівши, що його мрія -  створити велику й потужну 
українську армію -  зазнала краху через заздрощі й інтриги 
деяких членів Центральної Ради. Центральна Рада із задо
воленням прийняла відставку Петлюри і переформувала 
Гайдамацький Кіш Слобідської України в 3-й Гайдамацький
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Сергій Байлів (Байло). 
Наприкінці 1919 р. 
перекинувся на бік 

московських окупантів, 
дослужився в них до 
генеральського чину 
і був знищений ними 

1937 р.

полк. Цей полк 12 березня 1918 року сформував колишній 
начальник штабу Коша підполковник Удовиченко, але він 
одночасно був і членом Генерального штабу Армії УНР. Тому 
Удовиченко із задоволенням сприйняв собі заміну в особі 
полковника Сікевича.

Володимир Сікевич, як істинний патріот України, видав 
перший наказ по 3-му Гайдамацькому полку: 27 березня
1918 року о 1-й годині дня всім гайдамакам зібратися у 
штабі полку. А сам негайно ви'іхав до Янова і вже 26 березня
о 6-й годині ранку був на місці. Викликав усіх старшин 2-го 
піхотного полку й повідомив:

- Мене призначено командиром Гайдамацького полку, і 
28 березня я виступаю з ним на Полтавщину. Хто з вас має 
бажання, може вирушити зі мною в похід.

За годину Володимир Сікевич уже отримав рапорт охочих 
служити в Гайдамацькому полку. Згоду виїхати до Києва вияви
ли 12 старшин, панотець і двоє лікарів 2-го піхотного полку. Со
тникові В.Зінов’єву було наказано все майно полку перевезти 
до Києва. О 8-й годині вечора вони потягом виїхали з Янова, а
27 березня об 11-й годині прибули до штабу гайдамаків у Києві. 
Там їх чекали вояки, що залишилися на службі в Гайдамацько
му полку: сотник М.Савелів, син приятеля Сікевича по Ладозь
кому полку, якого Сікевич призначив своїм помічником, иггабс- 
ротмістр Сергій Байлів, старшина для доручень -  сотник Юрій 
Виноградів, сотники -  І.Гончаренко, О.Новиків, А.Підручний, 
Р.Ляхович, а також ЗО молодших старшин. Сікевич одразу 
ж призначив поручика В.Годзінського, сина панотця полку, 
ад’ютантом, сотника І.Дем’яненка -  скарбником, і вручив йому 
5 тисяч карбованців, отриманих від Олександра Удовиченка, 
наказавши записати їх у касову книжку. Начальником гос
подарської частини він призначив сотника В.Ольшанського, 
курінним отаманом 2-го куреня -  сотника Л.Фремонта, а ко
мендантом 3-го куреня -  сотника І Лесновського.

Полковник Сікевич одразу віддав наказ -  всьому особо
вому складу полку 28 березня 1918 року о 5-й годині вечора 
бути на станції «Київ-товарна», а начальникові господар
ської частини -  підготувати 6 потягів по 50 вагонів, кінські 
вагони, площадки для гармат, кухонь, кулеметів і возів. Піс
ля цього всіх гайдамаків відпустив для підготовки до походу.
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Наступного дня, 28 березня 1918 року, о 5-й годині вечора 
Володимир Сікевич прибув на станцію «Київ-товарна» (нині -  
«Київ-Московський»). Тут рядами стояли піші сотні, за ними
-  кінна сотня РЛяховича в пішому строю, далі -  4 легких гар
мати із запряжкою, а 2 -  без коней на площадках, санітарний 
та полковий обози і 2 патронні двоколки. Сікевич привітав 
козаків і дав команду сідати по вагонах, вантажити коней, 
гармати та обоз. За три години потяги були завантажені й 
вирушили навздогін полкам Окремої Запорозької дивізії під 
командуванням генерала Олександра Натієва.

Перед самим від’їздом до штабу полку на станцію прибув 
представник Військового міністерства, побажав щасливої 
дороги й передав листа від міністра генералові Натієву. Цьо
го листа Натіїв показав Володимирові Сікевичу в Полтаві. У 
листі говорилося про гайдамаків, як «великих розбишак», і 
щоб Натіїв звернув на них увагу, а як треба, то «розігнав їх 
на чотири вітри». Сікевич згодом писав: «Добре, що про це 
у Києві не знали ні я, ні гайдамаки, бо була б екслозія...».

Напевно, комусь із Військового міністерства та Цен
тральної Ради дуже хотілося забути про існування Гайда
мацького Коша Слобідської України під командуванням 
Симона Петлюри та його спадкоємця -  3-й Гайдамацький 
полк Окремої Запорозької дивізії Армії УНР. Тому дорога до 
Полтави була шляхом непорозумінь. Неподалік від Лубен 
ешелони полку зупинив німецький вартовий відділ. Воло
димир Сікевич вийшов до їхнього коменданта й довідався, 
що якийсь «патріот» надіслав німецькому командуванню 
телеграму з Києва, нібито ешелони гайдамаків виїхали само
чинно з Києва і на своєму шляху чинять бешкети, грабують 
та убивають людей. Сікевич показав комендантові наказ 
Військового міністерства про відправлення гайдамаків на 
фронт і попросив зробити по телефону запит на ті станції, що 
вони проїхали, чи були там якісь бешкети. Комендант зате
лефонував на декілька станцій, і звідти надійшли позитивні 
для гайдамаків повідомлення. Комендант дуже вибачився 
і пропустив ешелони далі. Сікевич зазначав, що «мало не 
сталося сутички, бо ми без бою не склали б зброї».

Це була одна із багатьох провокаторських акцій москов
ських комуністів, які переховувалися в Україні і провокува
ли українське населення виступати проти уряду УНР та її
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Збройних сил. Володимир Сікевич з приводу цього надіслав 
телеграму військовому міністрові Олександру Жуківському, 
але відповіді не отримав.

На станції Ромодан ешелони 3-го Гайдамацького полку 
зупинилися, щоб розім’ятися, нагодувати вояків і коней, а 
потім рушили далі. Неподалік від станції Гоголеве вороги під 
час відступу підірвали залізничний міст, і ешелони гайдама
ків мусили зупинитися. Треба було або їхати навкруги через 
Кременчук, або йти до Полтави 42 милі у пішому ладунку. 
Володимир Сікевич зібрав курінних на нараду, і було при
йнято рішення йти далі пішки.

У цей час до вагону Сікевича зайшов полковник Олек
сандр Козьма і сказав:

- Вас просить до себе заступник командира дивізії пол
ковник Сварика.

Сікевич зайшов до салону міжнародного потягу. Пол
ковник Василь Сварика зустрів його досить офіційно і по 
службовому сухо промовив:

- Що це ваші гайдамаки накоїли на станції Ромодан?
Сікевич у свою чергу запитав:
- А що?
Тоді полковник Сварика показав телеграму, підписану 

членами Центральної Ради, в якій повідомлялося: «Уже да
леко від залізничної станції Ромодан чути було як гайдамаки 
руйнують хати і крамниці бідних громадян своїми бомбами 
і кінними ватагами. Навколо залишили лише румовища, 
багато крові і трупів, між якими багато жидів. Вживайте 
негайно заходів для з ’ясування, хто винуватий».

Цей лист дуже обурив Володимира Сікевича, й він по
просив негайно зв’язатися по телефону з начальником Ро- 
моданівської станції, а головне -  з комендантом міста. За 
півгодини на запит полковника Василя Сварики надійшло 
повідомлення з Ромодана: «Ешелони пройшли в надзви
чайному порядку. На станції мали відпочинок і під цей час 
робили свої військові вправи, як пішими частинами, так і 
кінними. Усе населення із здивуванням і задоволенням спо
стерігало за ними і сердечно прощало. Ніяких скарг заявлено 
не було, за все, що брали, платили грішми».

Полковник Сварика розвів руками, а коли наступного 
дня якихось двоє, нібито членів Центральної Ради, приїхали

54



на ревізію дивізії, він назвав їх провокаторами і прогнав, 
бо старшини і козаки дивізії їм цих провокаторських вчин
ків не подарували б. Усі добре розуміли, що то була робота 
членів комуністичної партії як помста за вбивство Леоніда 
П’ятакова в січні 1918 року, коли велика підозра впала на 
гайдамаків. Пізніше Володимир Сікевич писав, що «такі 
доморослі «Шерлоки Холмси» мусіли б знати, що в цей кри
тичний час відбудови держави є їхнім основним обов’язком -  
залагоджувати справи і поширювати серед народу довіру до 
свого війська, а не робити провокації й допомагати слугам 
ворожих елементів!»

У селі Гоголеве 3-й Гайдамацький полк зупинився на добу 
для відпочинку. Наступного дня о 6-й годині ранку сурмачі 
заграли в похід. Це була неділя, священик відслужив коро
теньку відправу, сказав декілька добрих слів, благословив 
хрестом, і полк вирушив на Полтаву.

Музиканти заграли веселий марш, гайдамаки одягли 
шапки на праву брову, бадьоро поглядаючи, як їх прово
джають селяни. Залунала козацька пісня «Ми -  гайдамаки». 
Уже останній підрозділ вийшов за село, а люди все стояли 
біля парканів і дивилися вслід воякам-чарівникам, бо як же 
вони не чарівники, коли йдуть у бій на смерть веселими і 
щасливими, ідуть за волю України боротися і щастя та долю 
народу здобувати.

І подумалося Володимирові Сікевичу: «Н і, з такими 
людьми Україна не загине, а рано чи пізно волю собі здобуде,
і з цього шляху ніхто українців не зрушить, бо старі підуть 
туди, звідкіля немає повернення, середники посядуть їхнє 
місце, а за ними піде наша краса, наша надія -  наша укра
їнська молодь».
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Леонід П’ятаков 
-творець 

антиукраїнських 
бойових загонів у Києві 

наприкінці 1917 р.

2 квітня 1918 року 3-й Гайдамацький полк підходив до 
Полтави. Володимир Сікевич дав наказ зупинитися для від
починку, а також почиститися й причепуритися, щоб меш
канці Полтави бачили, яке гарне та славетне військо має 
Україна [44]. За годину під’їхали гарматники на чолі з со
тником Д.Одинцем, а згодом -  і піші гайдамаки на тачанках. 
Вони розповідали, як чудово приймали їх люди -  пригощали
і в дорогу виряджали з жалем у серці та сльозами на очах. 
Дорогою до них пристало близько двох десятків молодих
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хлопців, які зголосилися служити в полку, і все просилися 
до кіннотників та гарматників. Деякі з них навіть привели
з собою коней, яких залишили кіннотники ворожих військ, 
втікаючи до Харкова.

Тут гайдамаки відпочивали 2 години -  поїли, помилися й 
причепурилися як на парад. Володимирові Сікевичу підвели 
його коня, «золотого англійця» -  це була краса на весь полк. 
Козаки називали його не інакше як «Ляля». Кінь ніколи не 
стояв спокійно, а гарцював, граційно перебираючи ногами 
на місці. Коли полк входив до якогось міста, усі зглядалися 
на коня, як на якесь диво.

2 квітня 1918 року близько 4-ї години дня 3-й Гайда
мацький полк вступив до Полтави. Володимир Сікевич по
слав сотника Сергія Байліва доповісти Олександрові На- 
тієву про прибуття гайдамаків. Генерал Натіїв зустрів їх 
біля пам’ятника Іванові Котляревському, де зібралася маса 
народу. Мешканці Полтави ще не могли ніяк повірити, що 
прийшли не бандити, а справжнє державне національне 
українське військо.

Володимир Сікевич під’їхав на коні до генерала Натієва, 
який приймав парад гайдамацького війська, відзвітувався і 
став ліворуч від нього. Під бравурний марш музикантів уро
чисто пройшли гайдамацькі підрозділи: попереду йшла піхо
та, за нею -  гарматна сотня, і завершувала колону кіннота. Це 
було настільки видовищним дійством, що німецький оберст, 
який зі своїми штабістами був присутній на параді, сказав:

«Я ніколи не сподівався побачити тут таку чудову укра
їнську частину, в такому порядку і красі. Коли вони і в бою 
будуть такими як у поході, запевняю -  це буде непереможна 
частина. їх ніхто не здолає, що дай Боже!»

Після параду всіх гайдамаків було запрошено до майдану 
на щедре частування.

У цей час щось страшне загриміло в повітрі й земля ско
лихнулась, як під час потужної громовиці. На телеграфній 
станції було з’ясовано, що румуни, які стояли в селі Карлівка, 
залишили там велику кількість амуніції, тому виникла підо
зра, що ворог, знаючи про перебування в Полтаві українських 
та німецьких військ, висадив склади боєприпасів у повітря.

За наказом генерала Натієва, до Карлівки було вислано по
тяг з двома вагонами розвідки зі старшинами 3-го Гайдамаць
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кого полку та офіцерами штабу німецької частини. А українські 
війська Окремої Запорозької дивізії, що стояли у Полтаві, пішли 
на відпочинок, щоб набратися сил для подальших боїв.
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Після реорганізації Окремої Запорозької дивізії в Полтаві 
до складу Слов’янської групи мали увійти 1-й Запорозький 
полк Олександра Загродського, 3-й Гайдамацький полк Во
лодимира Сікевича, кінно-гайдамацький полк Всеволода Пе- 
тріва, 1-й Запорозький легкий гарматний полк та інженер
ний курінь. Але у зв’язку з формуванням Кримської групи під 
командуванням Петра Болбочана до її складу із Слов’янської 
групи було переведено кінно-гайдамацький полк Всеволода 
Петріва та інженерний курінь Олександра Козьми. Водночас 
до Слов’янської групи Сікевича було включено 4-й Запороз
ький полк ім. Богдана Хмельницького Олександра Шаповала 
та 1-й Запорозький легкий гарматний дивізіон полковника 
В’ячеслава Парфеніва.

У такому складі Слов’янська група під командуванням 
полковника Володимира Сікевича вирушила звільняти терени 
Донецького басейну від московських загарбників. Першим 
звільненим від ворога містом був Костянтиноград (тепер -  
Красноград). Потім після запеклого 12-годинного бою укра
їнське військо 19 квітня 1918 року визволило Барвінкове, 
втративши 9 убитих і 59 поранених козаків. 20 квітня 1918 
року 3-й Гайдамацький полк зайняв Слов’янськ, а наступного 
дня -  Бахмут. Далі Слов’янська група полковника Сікевича 
разом з німецькими військами звільнили Горлівку, а потім, 
після цілоденного бою, Микитівку -  осередок Донецького 
промислового округу, де особливо відзначилася 6-та сотня 
1-го Запорозького піхотного полку сотника Олександра Ко
валенка. Потім було звільнено Дебальцеве, Попасну, Юзівку 
(тепер -  Донецьк), станцію Колпакове, внаслідок чого розбиті 
ворожі війська безладно тікали за межі Донецького басейну.

Комуно-московські війська під командуванням Воло
димира Антонова-Овсієнка, не маючи підтримки з боку 
українського населення, намагалися сформувати військові 
частини з чужоземців. 22 квітня 1918 року начальник штабу 
4-ї окупаційної армії Густав Барабаш надіслав з Воронежа 
Антонову-Овсієнку телеграму такого змісту [45]:

«...М аєм оу наявності 2 батальйони сербів, які направ

Володимир Антонов- 
Овсіенко - безпосередній 

керівник двох 
московських окупацій 

України
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знищила 1938 р.

лено до Балашова для фомування у полки. У  Воронежі фор
мується 500 чоловік піхоти, у  Катеринодарі -  1000 угорців 
та німців, а також 2 батальйони поляків. У  Москві відбувся 
з ’їзд делегатів військовополонених всієї Росії й ухвалив: ви
ступити збройною силою проти німецьких військ. Комітети 
всіх національностей заявили, що посприяють між своїми 
земляками про вступ долав 4-ї армії. Особливо відзначилися 
румуни, які обіцяють у  найкоротший термін сформувати 10
000 багнетів. Через місяць можна розраховувати на армію 
в 15-20 тисяч багнетів. Я  відправився до Балашова вслід за 
сербами, щоб узяти в свої руки формування їхніх полків та 
керувати агітацією й набором всіх іноземців Південної Росії 
(мається на увазі Україна. -  О.Б.)... У Москві організовано 
мобілізаційний відділ у  найширшому масштабі. Відділ уже 
розіслав Совдепам відозву, прохаючи їх сприяння відносно 
набору чужинців до нашої армії».

Сам головнокомандувач окупаційними військами в 
Україні Володимир Антонов-Овсієнко 22 квітня 1918 року 
також видав розпорядження про формування революційних 
батальйонів із китайців, що працювали на різних підпри
ємствах Донецького басейну [46]:

«Фабрично-заводським та рудничним управлінням.
Категорично приписую ніяких перешкод для переходу 

китайських робітників у  Червону армію не чинити. Най
менша спроба в цьому відношенні спричинить найсуворішу 
відповідальність. Тов. Шен Чит-Хо уповноважується з фор
мування революційних батальйонів із середовища китайців, 
що працюють на заводах та рудниках Донецького басейну. 
Усі організації та установи зобов’язані допомагати Шен 
Чит-Хо в його роботі.

Главковерх Овсієнко-Антонов».
У цьому розпорядженні за порадою Владіміра Леніна Ан- 

тонов-Овсієнко поставив у своєму прізвищі слово «Овсієнко» 
на перше місце, щоб підкреслити своє українське походжен
ня. ЗО квітня 1918 року, незважаючи на широкомасштабні 
заходи комуно-московського керівництва, Слов’янська група 
під командуванням полковника Володимира Сікевича ді
йшла аж до земель Війська Донського і, таким чином, Укра
їну цілковито було звільнено від військ Росії [47].

Водночас із звільненням українськими військами теренів
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Донецького басейну від ворога було також ліквідовано чу
дернацький витвір Артьома (Фьодора Сєрґєєва) -  так звану 
.донецько-криворізьку радянську республіку” , проголошену
11 лютого 1918 року в Харкові на IV обласному з’їзді Рад робіт
ничих депутатів Донецького та Криворізького басейнів [48]. 
Цю «республіку» було створено на противагу Українській На
родній Республіці, яку 20 листопада 1917 року було проголо
шено Центральною Радою в Києві. Основним спонукальним 
мотивом московських комуністів було не допустити віднов
лення влади УНР в Донецько-Криворізькому регіоні -  тери
торії, винятково важливій з їхнього погляду в економічному 
і стратегічному аспектах, та приєднати її до Росії.

Географічно Донецько-Криворізька республіка охоплю
вала більшість земель споконвічно українського сходу та 
півдня -  це Донеччина, Харківщина, Сумщина, Херсонщина 
(включно з Кривим Рогом), Катеринославщина (включно з 
Олександрівськом), Єлизаветград (тепер -  Кіровоград), а 
також частина тодішньої Області Війська Донського з Та
ганрогом. Столицею республіки було проголошено Харків.

Керівництво цієї «республіки» навіть відправило ноту 
урядові Німеччини про своє існування з вимогою не порушу
вати її кордону. З наступом українських військ Слов’янської 
групи спільно з німецькими частинами на терени Донецько
го басейну долю .донецько-криворізької радянської респу
бліки” було вирішено: вона не проіснувала й двох місяців.

Хоча шлях, пройдений Слов’янською групою Запороз
ького корпусу Армії УНР, був не вельми довгим, але дуже 
важким для такого важливого завдання -  очистити землю 
своєї Батьківщини від різної московської нечисті. Похід 
відбувався в досить несприятливих умовах -  без амуніції, 
грошей та харчів. На всі телеграми Володимира Сікевича 
до Києва ніхто не відповідав -  ні Військове міністерство, ні 
Військовий міністр. Порятунком для Слов’янської групи були 
великі запаси одягу, взуття, білизни, які Сікевич мав в украї
нізованому ним 6-у армійському полку. Але амуніцією вони 
забезпечували себе лише відібраною в полонених, а харчу
валися або відібраною у ворога провізією, або продуктами 
гостинного населення сіл і містечок, які вони проходили. І 
все вони брали не з примусу -  або платили грішми, або об
мінювали на цукор, якого мали в запасі вдосталь.
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Як згадував пізніше Володимир Сікевич [49], розрадою, 
ніби дороговказною зіркою, в поході були отаман Олек
сандр Натіїв та втішні листи Симона Петлюри, колишнього 
командира гайдамаків. Стосовно звільнення Донецького 
басейну від комуно-московських військ та ліквідації,»Доне
цько-Криворізької республіки” Сікевич зазначав: «Ну, як би 
там не було, а ми свою роботу виконали, за що велика подяка 
всім старшинам і козакам Запорозького корпусу за ту чудову 
патріотичну роботу, яку вони провели на славу Україні».

Як тільки було встановлено телеграфну лінію, Володимир 
Сікевич надіслав телеграму Військовому міністру, Голові 
Центральної Ради, отаманові Олександру Натієву та Симо- 
нові Петлюрі такого змісту:

«24  квітня 1918 року о 3-й годині 26 хвилин війська 
Слов’янської групи зайняли станцію Колпаково, що на кордо
ні України і земель Війська Донського, вигнали ворогів далеко 
за межі України. Відтепер жовто-блакитний прапор на кор
доні цих земель демонструє цілому світові, що український 
народ має свою державу вільною і незалежною. Слава україн
ському народові, що скинув зі своєї матері кайдани, які вона 
носила триста років. Наші союзники у  двох переходах від нас. 

Отаман Сікевич».
Отаман Олександр Натіїв по прямому проводу подякував 

усій Слов’янській групі від свого імені та військ Кримської 
групи, а також від тих, для кого вільна Україна є мрією, щас
тям і долею. Це привітання піднесло дух козаків Слов’янської 
групи, і вони були щасливими в повному значенні цього 
слова. Одразу ж надійшла телеграма від Симона Петлюри: 

«Хай буде вам всім, мої любі запорожці, вічна слава! Ви 
зробили ту роботу, про яку мріяв наш народ цілі віки. -  Пет
люра, голова земців».

Володимир Сікевич очікував на привітання, але більше 
ніхто не відгукнувся, тоді він вирушив на кордон, де зібра
лися всі війська Слов’янської групи. Козаки встановили 
два високих стовпи, вималювали в жовто-блакитний колір
і намалювали на них з двох боків тризуб, а під ним зробили 
напис: «У.Н.Р», а до стовпів прикріпили український дер
жавний прапор. Священик відслужив молебень і окропив 
прапори свяченою водою. Тоді оркестр заграв гімн України, 
гармати дали салют, а козаки вигукнули могутнє: «Слава!»
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Сікевич згадував: «Це було таке свято для нашого війська, 
що його зможе зрозуміти лише той, для кого Україна дорож
ча за життя». По закінченні параду запорожці поставили 
на кордоні варту і гармати.

Наступного дня Володимир Сікевич одержав дві теле
грами від отамана Олександра Натієва. У першій телеграмі 
повідомлялося:

«Л озова -Б а рв інкове . Номер 6/13, ком ендант ові 
Слов’янської групи генералові Сікевичу: Слава вам і вашим 
славетним гайдамакам за велику хоробрість! Про ваші бої 
буде повідомлено військовому міністру. Слава тим, які про- 
лляли кров за свою рідну землю! -  Отаман Натієв».

Друга телеграма була призначена особисто Володимирові 
Сікевичу:

«Щиро дякую всій Слов’янській групі й Вам особисто за ви
конання завдання. Гадаю, що й подальший Ваш шлях буде теж 
таким великим і славетним. Слава про Ваш подвиг лунає по 
всій Україні. Слава гайдамакам, запорожцям і богданівцям! 
Тепер на вас накладається нове завдання: залиште на станції 
Колпаково залогу силою у дві сотні та батарею. Рештою гру
пи займіть увесь вугільний район Слов’янськ-Бахмут -  Черну- 
хіно -  Калишевоха! Не допускайте провозу державного майна 
за кордон України. Усе захоплене майно візьміть під свою 
охорону. У вугільному районі встановіть порядок і організуй
те видобування вугілля. Два мільйони пудів вугілля вишліть 
до Києва! -  25 квітня 1918 року, отаман Натієв, начальник 
штабу Вержбіцький, значковий Шпилінський».

На кордоні війська Слов’янської групи простояли два дні, 
а потім пропустили на кордон німців. Володимир Сікевич 
отримав від генерала Олександра Грекова наказ далі станції 
Колпакове не йти, бо то вже територія Війська Донського. 
Відпочивши і забравши зі станції Звєрєво (нині -  Російська 
Федерація) усі війська і весь залізничний склад Слов’янської 
групи в кількості 14 потягів, 23 паровозів, телефони й теле
граф, війська Слов’янської групи вирушили на призначені 
місця: 1-й Запорозький полк -  до Бахмута, 3-й Гайдамацький 
полк -  до Слов’янська та Микитівки, 4-й Запорозький полк 
ім. Богдана Хмельницького -  до Дебальцева, панцерники -  
до Краматорівки (нині -  Краматорськ). Штаб Слов’янської 
групи розташувався в Микитівці. Після дислокації полків
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відбулася зустріч Сікевича з німецьким комендантом, під 
час якої вони поділили свої обов’язки.

Українське військо приступило до виконання наступ
ного завдання -  рятування запасів вугілля, на яке почали 
зазіхати німці. Було завантажено чимало вугілля і негайно 
відправлено до Києва у розпорядження уряду УНР. Але німці
з кожним днем поводили себе дедалі нахабніше відносно 
українських вояків Слов’янської групи Запорозького кор
пусу. За спогадами Володимира Сікевича, 25 квітня 1918 
року, через донос якогось мерзотника, німці зробили обшук 
у Краматорську під приводом, що там знаходиться головний 
комуно-московський штаб. Вони свавільно заарештували 
полковника О.Болотова, 10 козаків і всіх без суду розстріля
ли, а панцерників забрали з собою. Сікевич негайно висунув 
німецькому командуванню протест, але звідти відповіли, що 
вчинили так за повідомленням чоловіка в уніформі австрій
ського офіцера, який вправно володів німецькою мовою, й 
за наданими ним документами виявилося, що панцерники 
у змові з ворогами проти німців. Сікевич розумів, що це 
була провокація, сфабрикована так званим «австрійським 
офіцером», тому він, за згодою німців, призначив слідство. 
Сікевич був переконаний, що полковник О.Болотов був 
людиною чесною, порядною і великим патріотом. Але в той 
час, коли йшло слідство, в Україні, зокрема в Києві, уже по
чинався великий нелад.
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4. Запорожці на роздоріжжі РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. КОЗАКИ
БРИГАДИ НАТІЄВА У БОРОТЬБІ 
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ В

Однак великий нелад в Україні почався значно раніше. і ш р о ц і

Хоча Запорозький корпус Армії УНР під командуванням 
отамана Олександра Натієва у квітні 1918 року успішно гнав 
ворожі війська за межі України, саме у квітні внутрішньо
політичне становище УНР різко погіршилося. У його основі 
лежали глибокі суперечності між офіційною політикою Цен
тральної Ради та союзним німецько-австрійським коман
дуванням. Передусім це стосувалося проведення аграрної 
реформи, що передбачала соціалізацію землі. Це водночас 
призвело до затягування селянами обробітку землі, що най
більше непокоїло німців та австрійців, котрі Україну з її 
продовольчими запасами розглядали як єдиний реальний 
засіб порятунку від загрози голоду в своїх державах. Аграр
на реформа значною мірою вдарила по амбіціях місцевих 
поміщиків, що зрештою знайшли підтримку в німецько-ав
стрійського командування, яке також почало втручатися у 
вирішення аграрного питання.

Відносини між Центральною Радою та командуванням 
німецько-австрійських союзних військ особливо погіршили
ся внаслідок видання 5 квітня 1918 року головнокомандува
чем німецько-австрійських військ в Україні фельдмаршалом Герм ан  ф о „  дйхгорн 

Германом фон Айхгорном наказу, що зобов’язував селян 
засіяти всі свої землі, а в разі відмови -  передати їх для ор
ганізації засіву колишнім власникам. За порушення наказу 
союзники суворо карали. Центральна Рада й уряд опротес
тували наказ і закликали населення не виконувати його.
13 квітня 1918 року на засіданні Ради Народних Міністрів 
присутні гостро критикували політику Німеччини й Австро- 
Угорщини щодо УНР, відверто називаючи її окупаційною.
Водночас учасники наради змушені були констатувати факт, 
що в уряду «немає жодної реальної можливості захистити 
інтереси населення» [50].

З огляду на присутність німецько-австрійської армії, яка 
втручалася у внутрішнє життя країни, організація державно
го апарату налагоджувалася з великими труднощами. Укра
їну поступово охоплював адміністративний і господарський 
хаос. Упродовж цього нетривалого часу Центральна Рада не
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могла припинити революційне безчинство й опанувати си
туацією. Після відступу комуно-московських військ з Украї
ни десятки тисяч московських комуністів переховувалися на 
території України, провокуючи населення виступати проти 
українського уряду -  мовляв, це він привів німців в Україну, 
щоб з їхньою допомогою знову передати землю поміщикам.

Дедалі більше невдоволення політикою Центральної 
Ради висловлювало середнє й заможне селянство, яке ви
магало скасування закону про соціалізацію землі. Наявність 
в Україні німецько-австрійських військ сприяла посиленню 
й консолідації опозиційних сил, які гуртувалися навколо 
консервативної політичної організації «Українська грома
да», засновником якої був генерал Павло Скоропадський. 
До неї належали також колишні провідники Вільного ко
зацтва, рядовики та офіцери 1-го Українського корпусу. 
«Українська громада» тісно співпрацювала з Українською 
хліборобсько-демократичною партією -  репрезентантом 
заможних селянських верств. Поява організованої опозиції 
викликала жваве зацікавлення німецького командування, 
яке на початку квітня 1918 року остаточно переконалося у 
неможливості подальшої співпраці з Центральною Радою 
і планувало усунути її від влади. Про це 4 квітня 1918 року 
рапортував до Відня австрійський представник Міністерства 
закордонних справ при військовому командуванні в Україні 
Карл Травтсмандорф [51].

У перших числах квітня 1918 року розпочалися інтенсив
ні переговори між німецьким командуванням та Павлом 
Скоропадським про підготовку майбутнього державного 
перевороту. Заручившись нейтралітетом німців, Скоро
падський дав вказівку своїм найближчим поплічникам -  
полковникам Олександрові Сахну-Устимовичу та Федорові 
Каракуці -  розпочати вербування не задіяних до служби 
офіцерів, яких у Києві на той час було вдосталь.

13 і 15 квітня 1918 року відбулися чергові зустрічі Павла 
Скоропадського з представниками німецько-австрійського 
командування -  майорами Гессе та Ярошем, який під час роз
мови виклав свій план організації державного перевороту. 
Скоропадський прагнув заручитися німецькою підтримкою, 
оскільки передбачав можливість збройного опору Січових 
Стрільців, що безпосередньо охороняли Центральну Раду та
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уряд. Представники німецько-австрійського командування, 
як писав у «Споминах» Скоропадський, «нічого певного... не 
сказали, хоч досить відверто виявили своє співчуття» [52].

Про переговори Павла Скоропадського з німцями дізна
лася Стрілецька рада -  організація, створена стрільцями та 
офіцерами полку Січових Стрільців під проводом полков
ника Євгена Коновальця, який негайно інформував про 
це членів Центральної Ради Івана Лизанівського, Миколу 
Чечеля та Миколу Шрага. Не дочекавшись від них ніякого 
реагування, він звернувся до Михайла Грушевського, але той 
заспокоїв -  мовляв, ніякої небезпеки з боку німців немає, бо 
в тому запевняв його представник німецького командування 
Тольценберг. Таке переконання Грушевського, як згадував 
Коновалець, було причиною того, що «напад німців на буди
нок Центральної Ради застав нас зненацька» [53].

23-24 квітня 1918 року під керівництвом начальника 
штабу німецьких військ в Україні генерала Вільгельма Трене
ра відбулася таємна нарада представників німецького та ав
стрійського командування, на якій було вирішено посилити 
тиск на уряд УНР, маючи на меті змінити його дотеперішню 
політику. Передбачалося зажадати від нього припинення 
на час перебування німецько-австрійських військ в Україні 
формування національної армії, запровадити німецькі вій- 
ськово-польові суди, скасувати земельні комітети.

Увечері 24 квітня 1918 року Павло Скоропадський про
вів нараду, на якій остаточно було затверджено план вій
ськового перевороту і з’ясовано ставлення до нього німців. 
Результатом наради стало прийняття німецькою стороною 
умови подальшої співпраці з новим режимом -  гетьмана
том, що мав встановитися в Україні внаслідок усунення від 
влади Центральної Ради. Під час наради було порушено й 
військові питання, якими генерал Скоропадський не міг 
знехтувати. Німецькі представники, хоча й погоджувалися 
на формування української регулярної армії, проте вимагали 
збереження за собою права контролю над її кількістю і ви
користанням [53].

Уже 25 квітня 1918 року про події в Києві довірена особа 
повідомила Володимирові Сікевичу телеграмою:

«25  квітня 1918 року. По всіх районах Києва відбува
ються мітинги проти Центральної Ради. Душа мітингів
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-  хлібороби. Поміж них Коваленко агітує за гетьмана.

кокардами, німці з ними приятелюють. Січовики цілими 
днями їздять панцирником по Києву. М іж  ними головну 
роль відіграє січовик Чернина, найенергійніиіий хлопець. 
Роль їхня пасивна. -  Зінов’єв».

Цього ж дня Володимир Сікевич отримує чергові теле
грами:

«У  ніч з 24 на 25 квітня заарештовано жида -  банкіра 
Доброго, який продав німцям велику цукроварню. Німці, як 
протест проти цього, оголосили військові польові суди й 
багато людей заарештовують. -  Пашкевич».

«У  Києві по вулицях ходять з рушницями багато добро
вольців. -  Зінов’єв».

26 квітня 1918 року командуючий німецькими військами 
в Україні фельдмаршал Герман фон Айхгорн видав наказ 
про запровадження в Україні німецьких військово-польових 
судів. Центральна Рада черговий раз гостро опротестувала 
це рішення й доручила урядові надіслати ноту протесту до 
Берліна. Ці події фактично ознаменували початок військо
вого перевороту.

В українських урядових колах запанував неспокій. Пред-

домив Павлові Скоропадському про можливі репресії з боку 
уряду, що спонукало його до активізації дій. Передбачаючи 
можливий опір переворотові «Синьої дивізії», у ніч з 26 на
27 квітня 1918 року німецькі війська оточили і роззброїли її. 
Так припинила своє існування військова частина, яка разом 
з Запорозьким корпусом була однією з найбоєздатніших в 
українській армії. Про це також було повідомлено Володи
мира Сікевича телеграмою:

«27 квітня. Німці обеззброїли і розігнали по хатах дивізію 
сіро- і синьо-жупанників. -  Зінов’єв».

28 квітня 1918 року німці заарештували військового 
міністра Олександра Жуківського під приводом його при
четності до викрадення директора «Руського банку» Абрама 
Доброго, який тісно співпрацював з німецькими військо
вими колами. Цього ж дня до зали засідань Центральної 
Ради увірвався загін німецьких солдатів із штабу 27-го ар-
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Приїхав до Києва генерал Келлер, князь Долгоруков і безліч 
російських офіцерів, з російськими відзнаками: погонами і

Александр Долгоруков ставник німецького штабу капітан Альвенслебен навіть пові-
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мійського корпусу під командуванням генерала Вацдорфа 
й заарештував міністра закордонних справ Миколу Любин- 
ського, міністра земельних справ Миколу Ковалевського, 
дружину міністра Михайла Ткаченка, коменданта Київської 
міліції П.Богацького і заступника міністра внутрішніх справ 
Г.Гаєвського. Про це негайно було повідомлено Володимира 
Сікевича телеграмою:

«28 квітня, 1918, в 3-30 пополудні німецьке військо ото
чило з усіх боків Центральну Раду, зробило там трус, за
арештувало міністрів Любінського та Гаєвського й іменем 
німецького уряду припинило діяльність всіх українських 
урядових інституцій. Є чутки, що хлібороби збираються по
ставити гетьмана за згодою німців. Кандидатів називають 
трьох, будьте на сторожі. -  Ткаченко».

Це, безумовно, був акт неприязні німецької союзної армії 
до уряду України, який запросив її для боротьби зі спільним 
ворогом, тому німецький посол фон Мумм і головнокоман
дувач німецької армії перепросили Український уряд за цей 
неприємний інцидент. Проте долю Центральної Ради було 
вирішено -  нейтралітет німців та австрійців гарантував 
Павлові Скоропадському успіх.

Події 28 квітня 1918 року вкрай дезорієнтували укра
їнські урядові кола. Ні Михайло Грушевський, ні прем’єр- 
міністр Всеволод Голубович не спромоглися вжити жодних 
заходів для свого захисту. На запитання Євгена Коновальця 
про подальші дії Січових Стрільців у даній ситуації вони ли
ше порадили тримати зв’язок з Військовим міністерством, 
яке насправді вже не існувало через арешт Олександра Жу- 
ківського. Єдиною військовою силою, на яку міг розрахову
вати уряд, залишався полк Січових Стрільців, однак і ним 
він не зумів скористатися через свою повну деморалізацію. 
Намагаючись врятувати становище, Коновалець звернувся 
до заступника військового міністра Олександра Грекова з 
пропозицією негайно вдарити по основних осередках скуп
чення гетьманських частин і роззброїти їх, однак генерал 
відмовився з посиланням на те, що про ставлення до пере
вороту спочатку потрібно запитати німецьке командування. 
У відповідь на запит його представник майор Ярош дав 
зрозуміти, що німецька сторона роззброєння добровольчих 
частин Павла Скоропадського вважає небажаним [55].

Михайло Грушевський - 
один з творців новітньої 
української державності

Всеволод Голубович
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29 квітня 1918 року Центральна Рада під посиленою 
охороною підрозділів Січових Стрільців відновила своє за
сідання, на якому було схвалено проект нової Конституції 
України, що його мала випробувати і прийняти Конститу
ційна комісія, скликання якої було призначене на 12 травня 
1918 року. На цьому засіданні Центральна Рада змінила 
земельний закон та обрала Михайла Грушевського першим 
Президентом Української Народної Республіки. Це були 
останні акти Центральної Ради.

Володимирові Сікевичу надійшли телеграми з Києва:
«Оголосіть негайно по всіх містах, що українська влада 

затвердила державну конституцію. -  Ткаченко».
«Оголосіть негайно, що Центральна Рада змінила земель

ний закон, за яким усьому населенню залишається приватна 
земельна власність по ЗО десятин на душу. -  Ковалевський».

«Оповістіть військо і громадян у  зайнятих вашими вій
ськами містах, що професора Грушевського обрано президен
том Української Республіки. -  Ткаченко».

А тим часом державні установи одна за одною переходи
ли до рук генерала Павла Скоропадського. Січові Стрільці 
організували оборону будинку Центральної Ради. При на
ближенні загонів Скоропадського Січові Стрільці відкрили 
вогонь і затримали їхнє просування.

Того ж дня на Хліборобському конгресі, на який приїхало 
близько 8 тисяч делегатів, Павла Скоропадського, що прибув 
у супроводі численного офіцерського ескорту, було проголо
шено гетьманом України. Церемонія помазання на гетьман
ство відбулася біля пам’ятника Богданові Хмельницькому на 
Софіївській площі в той час, коли ще засідала Центральна 
Рада. Спочатку начальник штабу полку Січових Стрільців 
Андрій Мельник мав намір розігнати зібрання артилерією, 
але врешті від цього відмовився, адже було очевидним, що 
на допомогу гетьманові Скоропадському в разі потреби 
виступить 30-тисячний німецький гарнізон Києва проти 
3-тисячного полку Січових Стрільців.

Подальшу охорону будинку Центральної Ради було припи
нено. Німецький відділ увійшов до зали засідань, вчинив об
шук, а його командир оголосив про розпуск Центральної Ради.

Увечері 29 квітня 1918 року відбулася зустріч Євгена 
Коновальця з Павлом Скоропадським, на якій обговорюва
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лося питання про перехід Січових Стрільців на гетьманську 
службу, але переговори закінчилися безрезультатно. Тоді 
німецьке командування поставило перед Січовими Стріль
цями ультиматум: негайне підпорядкування гетьманату або 
роззброєння.

ЗО квітня 1918 року офіцерська нарада під головуванням 
Євгена Коновальця вирішила скласти зброю і звільнити Сі
чових Стрільців від військової служби [56]. Припинила існу
вання ще одна з найбоєздатніших частин Армії УНР. Про це 
також було повідомлено Володимира Сікевича телеграмою:

«ЗО квітня, 1918. Січові Стрільці оточені зі всіх боків 
німецькими військами. їх  без 
бою обеззброїли і розігнали.
Полк Січових Стрільців ро
зійшовся, а частина, як нам 
повідомили, пішла до запо
рожців. -  Зінов’єв».

Запорозький корпус отама
на Олександра Натієва, зокре
ма Кримська та Слов’янська 
групи, знаходилися далеко від щ 
Києва, тому не могли реально 
вплинути на події, що відбува
лися в столиці України.

Від телеграм голова у Во
лодимира Сікевича йшла обертом. Тепер стало зрозуміло, до 
чого може призвести нерішучість керівників держави, осо
бливо коли немає змоги опертися на своє військо. Затерлося 
й слідство у справі полковника О.Болотова, бо це було не на 
користь німцям.
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Київ. Травень 1918 р. 
Молебень на Софійській 

площі з нагоди 
проголошення Павла 

Скоропадського 
гетьманом

Після гетьманського перевороту в Києві у житті Запо
розького корпусу почався новий період. ЗО квітня 1918 року 
Володимир Сікевич отримав від отамана Олександра Натієва 
телеграму:

«ЗО квітня, 1918. У  Києві державний переворот. Німці 
разом з хліборобами поставили на чолі Української держави 
генерала Скоропадського. Негайно приїжджайте в Олексан- 
дрівськ на військову раду. -  Натієв».

Володимир Сікевич у своїх споминах писав [57 ], що
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одразу зібрав командирів полків -  Олександра Загрод- 
ського, Олександра Шаповала та інших старших офіцерів 
Слов’янської групи -  і наказав підготувати потяг з двома 
вагонами, в яких вони невдовзі вирушили на військове за
сідання до Олександрівська. На станції Лозова якийсь мо
лодий старшина, призначений урядом гетьмана Павла Ско
ропадського начальником станції, виявляючи свою владу, 
відмовився пропускати потяг без дозволу з Києва. Сікевича 
так здивувало й обурило нахабство молодика, що він наказав 
посадити його під домашній арешт, а потім призначив свого 
начальника станції, й потяг вирушив за призначенням.

За декілька годин вони вже були на місці. Володимир Сіке- 
вич одразу ж повідомив отамана Олександра Натієва про свій 
приїзд, і невдовзі ад’ютант Натієва І.Шпилінський запросив їх 
до вагону генерала, де, крім отамана Натієва, на них чекали 
Петро Болбочан, Олександр Козьма та інші старшини Крим
ської групи Запорозького корпусу. Отаман Натіїв сердечно 
привітав усіх присутніх і відразу приступив до вирішення 
питань, пов’язаних з останніми подіями в Києві. З приводу 
ліквідації дійсного уряду та Центральної Ради й обрання Пав
ла Скоропадського гетьманом України отаман Натіїв надав 
перше слово Володимирові Сікевичу, який заявив:

- Гетьмана у давні часи обирало військо, а в цих виборах 
у військових частин в Україні ніхто навіть не запитав згоди. 
Тому ми мусимо запротестувати!

Полковник Всеволод Петрів сказав:
- Коли гетьман ігнорує нашим Запорозьким військом, 

ходімо всі на Кубань!
А  полковник Петро Болбочан промовив:
- Якби не німецька загроза, я ніколи б не погодився з 

цим переворотом.
Полковник Олександр Козьма заявив:
- У цю завірюху, в якій перебуває Україна, треба розумно 

полагодити справу, а не підливати масла у вогонь.
Дискусія затяглася на три години, і зрештою отаман 

Олександр Натіїв взяв слово:
- Тому, що Україна є в стані війни з москалями, і що 

на нашій землі є військо наших союзників, які прихиль
ні до цього перевороту, хоч і нелегально, але фактично 
його підтримали, треба цей вибір Скоропадського ви
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знати правомірним і виконати наказ привести військо 
до присяги, але з такою умовою: «М и  старшини й козаки 
Слов’янської та Кримської груп будемо вірними гетьмано
ві України Павлові Скоропадському доти, доки й він буде 
вірним сином України і всіма залежними від нього силами 
оборонятиме її  незалежність і соборність від всіляких 
зовнішніх і внутрішніх ворогів».

Цей текст було передано по прямому проводу військо
вому міністру гетьмана Павла Скоропадського генералові 
Олександрові Рогозі, який через годину запросив до апарата 
отамана Натієва й запитав:

- На якій підставі ви змінили текст присяги?
Отаман Олександр Натіїв відповів:
- А тому, що старшини й козаки іншого тексту не при

ймають, бо хочуть бути певними, що генерал Скоропадський 
буде, як і ми, вірним сином України і не піде з сусідами ні на 
які компроміси.

Наступного дня з Києва надійшла телеграма, в якій зазна
чалося, що текст присяги, запропонований командуванням 
Запорозького корпусу, гетьман Павло Скоропадський при
йняв. Після упертих суперечок було приведено до присяги 
козаків, які протестували проти ліквідації гетьманом Цен
тральної Ради під егідою німців.

Після наради командири Запорозького корпусу не дуже 
весело вечеряли і розмовляли до пізнього вечора, відверто ви
словлюючи свої думки з приводу останніх подій. Наступного 
дня вранці командири Слов’янської групи на чолі з Володи
миром Сікевичем вирушили до своїх частин на Донеччину.

Коли вони від’їхали зі станції Олександрівськ, Сікевич 
поглянув на широкі степи, де колись гуляли наші давні запо
рожці. Як у істинного патріота України, під стук коліс потягу, 
під враженням цього широкого степу, в голові Сікевича по
чали виникати та роїтися різні думки та спогади:

«Широке, широке, на сотні верст ковилою покрите, наше 
українське Гуляйполе. Скільки тут козацької та бусурман
ської крові пролито! Синє небо над цією землею світить, 
жайворонки співають, ластівки, як малі діти, попід небо 
летять, то кулею над самою землею бавляться, одна другу 
переганяють. На цих землях зародилася наша незрівнянна 
козацька могутня слава. Цією дорогою ті, що не могли зне-
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emu кріпацтва-неволі, кайданів, безправ’я, тікали на Запо
рожжя; цими степами запорожці йшли воювати турків і 
татар; цими полями видатний боєць України Іван Сірко зі 
своїми козаками йшов на Крим полонених визволяти; цими 
шляхами везли останнього кошового Запорозької Січі Кални- 
шевського на Соловки за наказом Катерини II. Не видно краю 
України, цієї великої, славетної, що колись була вільна, а по
тім поневолена, а тепер її дітьми та внуками знову з неволі 
визволяється. Забилося радісно серце, що знову Україна по
чинає жити. Радійте, діди наші, що вашими шляхами ідуть 
правнуки ваші й дітей сво'іх на ту саму дорогу спрямували. 
Була при вас вільна Україна, є й при нас, буде й при внуках 
наших, і ніяка сила не зупинить нашого духу!».

Після прибуття з Олександрівська на Донеччину коман
дири Слов’янської групи за наказом Володимира Сікевича 
вирушили до місць квартирування їхніх полків і одразу роз
почали роботу з приведення до присяги козаків підлеглих їм 
частин під новою юрисдикцією гетьманської влади.

Після відступу військ загарбників за межі України під 
натиском українських та німецьких військ їхній Верховний 
Головнокомандувач в Україні («республік Півдня Росії», як 
він себе називав) Володимир Антонов-Овсієнко 4 травня 
1918 року видав наказ №  4 про припинення військових 
дій, ліквідацію військових установ та передачі озброєння й 
майна у розпорядження Вищої військової ради РСФРР [58]:

«Радянські війська України та Донецької робітничої рес
публіки під натиском ворога відступили за межі України 
та згідно з вимогою Брест-Литовського договору піддалися 
на великоросійській території роззброєнню. У  зв’язку з цим 
та в повній згоді з Радянським урядом України та Донецької 
робітничої республіки оголошую про складення з себе повно
важень Верховного Головнокомандувача військами республік 
Півдня Росії та припиненні військових дій. Наказую підле
глим мені частинам, що не склали зброї, здати її терміново 
представникам військової влади Російської Федеративної 
Республіки.

Усі частини, установи та відомства підлягають термі
новій ліквідації, а їхнє майно належить здати за вказівкою 
ліквідаційної комісіїу розпорядження Вищої військової ради».
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Подібну заяву було відправлено Володимиром Антоно- 
вим-Овсієнком урядові Російської Радянської Республіки 
[59]:

«Виконуючи волю Радянської влади на Україні та в Доне
цькій республіці, я протягом двох місяців, в міру сво'іх сил, 
керував боротьбою Українських та Донецьких військ проти 
німецько-гайдамацького вторгнення.

Зараз Радянські війська відступили за межі України, як 
це визначено III Універсалом, але, згідно з вимогою Брест- 
Литовського договору, роззброєні за згодою керівництва 
Російської Республіки.

У  зв’язку з цим, за цілковитої згоди з вами заявляю про 
припинення військових дій проти німецько-гайдамацьких 
військ і про складання мною звання Верховного Головноко
мандувача Південних республік.

Висловлюю непохитну впевненість у  кінцевій перемозі 
робітничого класу та соціалістичної революції.

Колишній Верховний головнокомандувач 
Овсієнко-Антонов».

На основі заяви Володимира Антонова-Овсієнка Голова 
Ради народних комісарів Росії Владімір Ленін 4 травня 1918 
року видав наказ про припинення військових дій в Україні та 
роззброєння частин окупаційної армії на території Росії [60]:

«Повідомляючи про цю заяву всю військову владу прикор
донних з Україною Совдепів, приписуємо:

1) Найсуворіше стежити за тим, щоб окремі, ще не роз
зброєні загони колишньої армії Південних республік, термі
ново роззброювалися після переходу через кордон Російської 
Радянської Республіки.

2 ) Через парламентарів терміново поставити до відома 
німецькі та гайдамацькі війська про те, що радянські укра
їнські загони, які відступили за наш кордон, нами роззброєні 
й, таким чином, усунено будь-який привід для перенесення 
боротьби на територію Російської Республіки.

3 ) У зв’язку з цим через означених парламентарів запро
понувати німецько-гайдамацьким загонам укладати угоди 
про термінове припинення військових дій та встановлення 
демаркаційної лінії.

4 ) У випадку, якщо німецько-гайдамацькі загони, відхиля
ючи пропозицію чи нехтуючи умовами Брест-Литовського
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миру, продовжуватимуть наступ на нашу територію, за
хищатися до останньої краплі крові, мобілізуючи та озбро
юючи населення областей, що опинилися під загрозою інтер
венції».

З цього наказу можна зробити висновок, що комуністич
не керівництво Росії дуже боялося наступу німецьких військ 
на свою територію, тому приділяло значну увагу договорові 
між німецько-українською та російською сторонами про 
припинення військових дій та встановленні між ними де
маркаційної лінії.

Для укладення такого 
договору з німецько-україн- 
ською стороною з російського 
боку було призначено мирну 
делегацію на чолі з Йосифом 
Сталіним. Уже 4 травня 1918 
року на станції Коренево Кур
ського фронту такий договір 
було укладено. 5 травня 1918 
року телеграмою Ради Народ
них Комісарів РСФРР та ро
сійською мирною делегацією 
було надіслано інформацію 
у міста Вороніж - Антонову- 
Овсієнку, Ростов - Орджонікі- 
дзе, Брянськ, а також Військо

вій раді РСФРР з приводу укладення договору з німецько-укра- 
їнськими представниками про припинення військових дій і 
встановлення нейтральної зони між Україною та РСФРР [61]: 

«4  травня цього року на Курському фронті укладено до
говір м іж німецько-українською та російською сторонами 
про припинення військових дій. Текст договору: «Коренево, 4 
травня 1918 р. переговори для встановлення демаркаційної 
лінії м іж німецько-українськими військами та військами Фе
деративної Російської Республіки. Присутні: з німецької сто
рони - 1 )  майор фон Розенберг, командир Липинського 482-го 
піхотного полку району Суджа-Рильськ; 2 ) поручик запасу 
Кеніг Уленського 10-го полку, ординарець; 3 ) підпоручик Дис- 
тель, полковий ад’ютант. З російської сторони - 1 )  Зільбер- 
ман, начальник штабу військ Курського району; 2 ) П.Зайцев,
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секретар російської мирної делегації; 3 ) Н.Вииіневецький, 
військово-політичний комісар Курського району.

Умови договору:
1. Встановлено нейтральну зону шириною 10 кіломе

трів, яку обидві сторони не повинні переходити. З німецької 
сторони зона йде по лін ії Мазепівка -  Степанівка -  Нижня 
Грунь та перехрещення залізничного шляху Коренево -  Льгів, 
а також дороги Олександрівка -  Скрилівка -  Крем’яне -  Мала 
Локня -  Черкаська Порічна -  Курочанинівка -  Пушкарне -  
Черкаська Конопелька.

2. Вищеозначену зону не повинні переходити жодні охо
ронні та розвідувальні патрулі з обох сторін.

3. Реквізиція продовольчих припасів у нейтральній зоні за
бороняється кожній із сторін, а також приватним особам.

4. Обидві сторони не відповідають за перехід через позна
чені межі приватних осіб.

5. Межі зони не повинні порушувати й пілоти.
6.3 моменту підписання цього договору обидві сторони ма

ють гарантувати, що великих бойових дій не починатимуть.
7. У зв’язку з труднощами щодо повідомлення російських 

бойових частин про цей договір у повну силу він входить 
тільки з 4-ої години пополудні 5 травня 1918 року.

8. Питання про умови відновлення бойових дій вирішува
тимуться в Конотопі, де триватимуть переговори.

9 .3 цього договору будуть зняті чотири копії російською 
та німецькою мовами, і кожна сторона одержить дві копії 
договору -  російською та німецькою мовами. Крім того, 
німецькі представники отримають російський оригінал, а 
російські -  німецький.

10. Мета цього договору -  укладення перемир’я у  зв’язку 
з мирними переговорами. Цей договір прочитано всім пред
ставникам їхньою рідною мовою та ними прийнято й під
писано».

Повідомляючи про це, наказуємо вам терміново здійсни
ти відповідні кроки для укладення з німецько-українським 
командуванням аналогічного договору на вашому фронті, 
про що повинні своєчасно повідомити Раднарком у  Москві 
та російську мирну делегацію в Курську.

Голова Раднаркому-Ленін, 
Голова мирової делегації- Сталін».
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Подібні угоди до 18 травня 1918 року було укладено з усі
ма німецькими командувачами на окремих ділянках фронту 
від Гомеля до Донської області. Таким чином, на всьому 
протязі кордону між Українською державою та Росією було 
встановлено демаркаційну смугу.

У телеграмі від 5 травня 1918 року [61] наведено інфор
мацію про встановлення демаркаційної смуги з боку Укра
їнської держави тільки через населені пункти від Рильська 
до Суджі. Від Рильська демаркаційна смуга пролягала на 
схід від Глухова, потім -  на північ повз Хутір Михайлівський, 
а далі -  на північний захід від сіл Слобода Кам’янська, Буч- 
ки, Андрійковичі, Стародуб, Клинці, зрештою -  північніше 
Гомеля [62]. Уся Гомельська губернія, за визнанням німців, 
на той час входила до складу Української Держави. Нині Го
мель перебуває у складі Білорусі, а Андрійковичі, Стародуб, 
Клинці -  у складі Російської Федерації.

Однострої козаків Армії УНР (зліва направо):
- козак куреня Чорних Гайдамаків 3-го Гайдамацького пішого полку; 

- старшина полку Січових Стрільців;
- підстаршина Запорозького кінного полку ім. Костя Гордієнка;
- козак кінно-гірського гарматного дивізіону Олексія Алмазіва;

- козак київського гарнізону;
- козак 2-го Запорозького пішого полку ім. УНР
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Німецький кайзер Вільгельм і гетьман Павло Скоропадський

Р о з д і л  д р у г и й

За згоди малі держави зростають, 
за розбрату - великі руйнуються.

Саллюстій.

Політична ситуація на Лівобережжі 
Української Держави до серпня 

1918 року 

1. Запорожці на відпочинку

Як уже зазначалося, 2-й Запорозький полк під командуван
ням полковника Петра Болбочана після виходу з Криму в пер
шій половині травня 1918 року зосередився в місті Олексан- 
дрівськ. Підрозділи свого полку Болбочан частково розмістив
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Січові Стрільці

у найближчих селах біля Олександрівська, а решта перебува
ла у вагонах у самому місті. Тут же знаходився і штаб Запо
розького корпусу на чолі з отаманом Олександром Натієвим.

У ці дні 2-й Запорозький полк поповнився підрозді
лами Січових Стрільців. Після квітневих подій 1918 ро
ку, пов’язаних з гетьманським переворотом, полк Січових 
Стрільців під командуванням Євгена Коновальця було роз
формовано, але переважна більшість старшин і козаків ко
лишнього полку залишилася на Наддніпрянщині. За узго
дженням зі Стрілецькою Радою деякі січовики за доручен
ням Української партії соціалістів-революціонерів вирушили 

в різні місця України для агі
тації та підготовки повстан
ня проти гетьмана Павла 
Скоропадського. Це були пе
реважно молодші старшини 

Д  полку Січових Стрільців [1], 
чимало яких після гетьман
ського перевороту влашту
валися на службу до різних 
військових частин та уста
нов Української Держави. А 
близько 700 січовиків зна
йшли притулок у лавах 2-го 
Запорозького полку Запо

розького корпусу під командуванням отамана Олександра 
Натієва. У цьому полку, а також у Запорозькому легкогар- 
матному полку, їх було виділено в окремі підрозділи [2]. Про
те Січові Стрільці не покрили й половини особового складу 
запорожців 2-го Запорозького полку під командуванням Пе
тра Болбочана, які залишили полк, відмовившись присягати 
гетьманові Скоропадському.

Тим часом війська Кримської групи Запорозького корпусу, 
дислоковані біля Олександрівська, перейшли на мирне життя.

Незабутньою подією для запорожців стало відвідання 
перлини української козацької слави -  острова Хортиці [3]. 
Великим пароплавом козаки переправилися через Дніпро і 
пройшли пішки близько 4-х кілометрів до найвищого місця 
на острові. По дорозі запорожці затримувалися біля історич
них місць -  редуту на Вошивій скелі, оборонних фортифікацій
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першої Січі, виду на урочище Сагайдачного тощо. На найви
щому місці острова запорожці встановили зарання заготов
лений гранітний пам’ятник з хрестом і відповідним написом. 
Присутні дивилися на кількатисячну групу спадкоємців ко
лишньої козацької слави, і не в одного сяйнула сльоза на очах.

Після короткого відпочинку священик освятив пам’ятник, 
відслужив молебень за припинення боїв та панахиду по ко
лишніх і теперішніх борцях за волю України. Оркестр грав 
урочисті національні мелодії, а хор величаво співав. Петро 
Болбочан та інші старшини виголосили урочисті промови -  
це були зворушливі хвилини спокути, поваги і любові.

За сприяння постачальників полку було влаштовано помин
ки. Німці-колоністи, господарі Хортиці, несподівано привезли 
декілька возів масла, ковбаси, хліба, молока та інших продук
тів. Щедре частування під музику і співи тривало до пізнього 
вечора. Тут були присутніми представники всіх земель неосяж
ної України: Київщини, Полтавщини, Харківщини, Запорожжя, 
Волині, Поділля, Полісся, Бесарабії, Наддністрянщини та інших 
регіонів. Це урочисте зібрання запало кожному в душу як не
похитний символ соборності України. А увечері запорожці по
вернулися до місць квартирування полку.

Тим часом 1-й Запорозький кінний полк ім. Костя Горді
єнка під командуванням Всеволода Петріва ще знаходився у 
Криму, і тільки 10 травня 1918 року всі його ешелони без пе
решкод зосередилися на станції Акимівка, очікуючи на пере
пустку до Мелітополя, а вже 11 травня перший ешелон полку 
прибув до Мелітополя. Оскільки відносини з німцями були не 
вельми сприятливими, полк з дозволу отамана Олександра 
Натієва розмістився по селах, підтримуючи контакт зі шта
бом. Для дислокації полкові було відведено місцевість на пів
день від Мелітополя, аби при потребі перешкодити контакто
ві між групою генерала фон Коша та відділами, що перебува
ють у Мелітополі. Упродовж 12 та 13 травня полк освоїв нове 
місце розташування вздовж широкого шляху до Дмитрівки, 
розтягнувшись на 12 кілометрів. У такому напівбойовому ла
дунку настало буденне життя полку: муштра, освітня робота, 
контактування з селянами тощо [4].

Проте німці почали стежити за розташуванням гордієн- 
ківців, використовуючи кінні роз’їзди німецьких колоністів.
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Однак командування полку було напоготові й порадило па
нам колоністам поводити себе чемно, «бо вогонь є вогонь, і 
хати та будинки однаково горять...»

Щоб не сталося непорозуміння та конфлікту між німець
кими вояками та козаками Всеволода Петріва, командувач 
Запорозького корпусу отаман Олександр Натіїв викликав 
полк до Олександрівська. Але інформація про гетьманський 
переворот у Києві спровокувала конфліктну ситуацію в пол
ку -  весь особовий склад відмовився присягати гетьманові. 
Тоді Петрів вирішив об’їхати всі свої сотні та на Чорній раді 
спільно обміркувати проблему і прийняти рішення про по

дальші дії.
Як писав у своїх споминах 

Всеволод Петрів [5], спершу 
він завітав до «скоростріль- 
ців», але вони здебільшого 
мовчали і тільки промовля
ли: «Почекай, батьку, це тре
ба добре розжувати». Коза
ки другої сотні порадилися 
між собою й винесли резолю
цію: «Ніякого гетьмана, боро
нимо Україну, гуртуємо се
лян і революціонерів, і нехай 
хтось спробує відняти у нас 

зброю!» «Смертники», яких ще називали в полку «блакит
ною командою скорострілів», загукали: «Смерть за Україну, 
смерть ворогам її, ніякого гетьмана, веди, батьку! Усі гайда
маки, усі ми однакі!..»

Третя сотня устами свого командира винесла рішення: 
«Полкові й командуванню віримо, у полку залишаємось, ку
ди поведуть -  підемо, аби за Україну!»

Всеволод Петрів запитав:
- Але, брати, а як отаман поведе нас проти гетьмана?
- Хай, аби за Україну! -  гукнули козаки у відповідь.
Зв’язкова та господарча частини полку приєдналися до

другої сотні й прийняли її постанову, а автовідділ -  до тре
тьої сотні з її постановою.

Перша сотня після тривалої наради нарешті вислала до 
Всеволода Петріва делегацію на чолі з сотником Г.Нестроєвим
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та оголосила своє рішення: «Якщо гетьман підтвердить усі уні
версали Центральної Ради, якщо поверне зброю роззброєним 
українським відділам та скличе Установчі збори можемо його 
визнати. Але нехай спочатку приїде та Війську Запорозькому 
поклониться і на все заприсягне, тоді й дамо йому булаву, а до 
того часу -  немає гетьмана! Хай живе Україна!»

Гармаші артилерійського полку також вирішили розділи
ти з гордієнківцями радощі й незгоди. Козаки четвертої сотні 
кінного полку, відзвітувавшись останніми, виявили свою со
лідарність з гармашами, але вирішили гетьмана не визнава
ти і шукати зв’язків із селянством, зокрема на Полтавщині -  в 
районі Хорол-Єреськи (тепер -  Яреськи) -  для підготовки до 
неминучої боротьби проти гетьмана Павла Скоропадського.

Закінчивши протягом двох днів об’їзд частин полку, Все
волод Петрів повернувся до своєї кадрової Чорної сотні.

Зустрівши сотника М.Лохтіонова, запитав:
- Ну, що ж, товаришу сотнику, обдумали?
- Ну, а як полк?
- Полк вирішив не розходитися, але гетьмана не визна

вати. Тому разом будемо боронитися, тримати зв’язки і пра
цювати з населенням, -  відповів Петрів.

- Так, добре. А кому передати чемерки, частину коней 
та скоростріли, бо ми повертаємось до своїх домівок готу
ватися до повстання, а в чемерці на коні та зі скорострілом 
не всюди пройдеш? А  ти нам, батьку, видаси посвідчення, 
що ми демобілізовані?

- Звичайно. А залишитися вам при полку не можна? -  
запитав Петрів.

- Ні. Зв’язки триматимемо з тобою і з полком, щоб при 
потребі виступити одностайно, а залишатися не будемо, -  
відповідь сотника МЛохтіонова була остаточною.

Зібралося чимало кіннотників 1-го Запорозького пол
ку ім. Костя Гордієнка, але ніякі переконання й умовлян
ня не змогли змінити непохитне рішення козаків сотні 
М.Лохтіонова: «Ідемо до своїх домівок -  і квит!»

Всеволоду Петріву шкода було розлучатися з цими кіннот
никами, але нічого не міг вдіяти, тому віддав Чорній сотні 
останній наказ: все, що не можуть взяти з собою, здати до «Бла
китної скорострільної команди». До цього підрозділу з рухомо
го запасу він додав декількох козаків та перевів його на 6-куле-
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метну обслугу -  два «максими» на тачанках і чотири «кольти».
Командир 1-го Запорозького кінного полку ім. Костя Гор

дієнка полковник Петрів видав усний наказ: до з’ясування 
конкретних обставин і отримання вказівок від штабу корпу
су полк гетьмана не визнаватиме, залишаючись під керун- 
ком командувача Запорозького корпусу отамана Олександра 
Натієва для боротьби за волю України.

Всеволод Петрів дав наказ особовому складу полку вантажи
тися у вагони, виславши вперед розвідувальну команду. Ешело
ни полку вирушили на північ у такому порядку, як на Крим, ли

ше з посиленим вартуванням, 
остерігаючись супротивника. 
Тому в Олександрівськ полк 
не вступив, а для зручної дис- 

I локації та харчування коней 
вивантажився на станції Кон- 
кринівка, де, як писав пізніше 
у своїх спогадах Петрів [5],«... 
на пагорбах понад Великим Лу
гом і Кучугумом, по обидва бо- 

М .. ки річки Кінської, колишнього 
давнього кордону в Дикому По
лі між татарськими улусами 
та запорозькими зимівника- 
ми, лежать два села-Конкри- 
нівка та Царицин Кут. Перше

-  колишній запорозький зимівник, друге -  нове, велике, просторе 
село, але також з українським населенням. Між ними чорною во
дою плюскоче Кінська, вливаючись в Кучугум, а трохи далі знову 
тече окремим річищем. Долина Кінської в цьому місці -  широкий 
рівний степ, вкритий травою, на кілометр простягається ши
рокий простір для кінних вправ, а в її кінці, відокремлений наси
пом залізниці, тече тихий, широкий Кучугум, одне з широких рі
чищ Дніпрових, що підходить під високий крутий східний берег, 
який продовжується далеко у  рівну верховину цього берега. А за 
Кучугумом киває гіллям і листям байраків, гайків, шумить тра
вами, плюскоте потоками, усміхається озерцями та балакає 
пташиними голосами Великий Луг-Батько -  колиска колишньої 
козацької волі, а над ним красуються косогорами гарні чепурні 
садочки, білі хатинки і клуні з чорними стріхами, які дзижчан
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ням бджіл, людськими голосами, муканням корів та іржанням 
гайдамацьких коней відповідають Великому Лугові та плюско
тінню чорної води в Кінській. Мальовничий куточок - повний 
спогадів, легенд, казок».

В самому Олександрівську стояв легіон Українських Січо
вих Стрільців у складі австрійського війська на чолі з архік- 
нязем Вільгельмом Габсбургом та 2-й Запорозький полк під 
командуванням полковника Петра Болбочана. Але Всеволод 
Петрів вирішив поки що не йти на контакт з ними.

У селі Конкринівка, ближче до станції Конкринівка та міста 
Олександрівськ, що були джерелами ворожої небезпеки, розміс
тилися перша сотня, відділ зв’язку та штаб полку. Умови шляхів 
змусили також розташувати тут автомобільний відділ, решта 
підрозділів полку та артилерія зупинилися в селі Царицин Кут. 
Одразу було виставлено чоти для вартування у всіх напрямках.

У бік Олександрівська їх було виставлено на височині стан
ції Кучугум, де Всеволод Петрів наказав залишити частину по
рожніх ешелонів з пішою вартою, забезпеченою кулеметами 
та потягом з пильною охороною по залізниці до Олександрів- 
ська. Від станції Кучугум далеко в степ простягався глибокий 
і дуже крутий яр, у якому неподалік від станції розташувалося 
село Кучугум, через котре пролягали крутими спусками та під
йомами шляхи на Олександрівськ та Павлоград. На цих шля
хах у придорожніх корчмах стояли вартові чати, забезпечені 
телефонним зв’язком, які змінювалися через кожних два дні.

Деякі відділи за наказом командира полку щодня їздили 
на конях по Великому Лугу, досконально вивчаючи місце
вість. Господарська частина, підсилена інженерним та ав
томобільним відділами, виконуючи вказівку командування 
полку, взялася за пошук човнів і підготовку плотів для швид
кої переправи полку через річку Кучугум на випадок напа
ду супротивника. Особовий склад 1-го Запорозького полку 
ім. Костя Гордієнка на всякий випадок ретельно готував со
бі зручний плацдарм для можливого відступу до Великого 
Лугу, де у байраках, чагарниках, річищах могли знайти собі 
надійний притулок новітні чубаті козаки, які з’явилися на 
Великому Лузі після понад 200-річної перерви.

Над річкою Кінською козаками було прорито канави, 
влаштовано перешкоди, через які навчалися стрибати гай
дамацькі коні. Висіли мішки з сіном і стояли лози, на яких
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Олександр Лігнау

гайдамаки випробовували свої шаблі. По ярах, під кручами 
лунали постріли -  то гайдамаки перевіряли свою влучність 
у стрільбі. Жителі села Царицин Кут відвели для гайдамаків 
частину степу, де раз-по-раз гриміли гармати, а в самому Ца
рициному Куті диміли кузні, дзвеніли молоти, готуючи під
кови для коней, та пахло свіжою фарбою від возів.

Від командуючого Запорозького корпусу отаман Олек
сандра Натієва прибув ад’ютант довідатися про плани й по
дальші наміри 1-го Запорозького кінного полку на чолі з 
полковником Всеволодом Петрівим, оскільки командуван
ня австрійського війська, яке дислокувалося в Олександрів- 
ську, було дуже занепокоєне укріпленнями, полковими ста
нами та вартовими чатами навколо розташування полку. 
Ад’ютантові пояснили, що особовий склад полку тимчасово 
зупинився в цій місцевості для проведення навчальної вій
ськової виучки. З метою усунення непорозумінь полковник 
Петрів відправив до штабу Запорозького корпусу зв’язкову 
чоту для підтримання зв’язку між корпусом та полком.

Протест особового складу Запорозького корпусу під ко
мандуванням отамана Олександра Натієва проти приве
дення козаків до присяги, запропонованої гетьманською 
владою, та поведінка гайдамаків 1-го Запорозького кінного 
полку ім. Костя Гордієнка під командуванням полковника 
Всеволода Петріва не пройшли повз увагу гетьмана Павла 
Скоропадського. Він деякий час вагався: зберегти корпус 
чи віддати наказ про його розформування, адже корпус було 
створено зусиллями Центральної Ради, серед членів якої бу
ло чимало соціалістів, які в переважній більшості негативно 
сприйняли гетьманський переворот.

Про міркування гетьмана стало відомо у штабі Запорозько
го корпусу. Щоб розвіяти вагання й сумніви Павла Скоропад
ського отаман Олександр Натіїв разом з п’ятьма старшинами 
штабу корпусу вирушив з Олександрівська до Києва. Наказ про 
приїзд Натієва до столиці видав за власною ініціативою началь
ник Генерального штабу гетьманських військ полковник Олек
сандр Сливинський, щоб «помирити» гетьмана з отаманом. 
Натіїв зустрівся з помічником Військового Міністра генералом 
Олександром Лігнау, від якого дізнався про недовіру в оточенні 
Скоропадського до Запорозького корпусу, а також про наміри
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гетьмана сформувати власну гвардію -  «Сердюцьку дивізію».
Олександр Натіїв подав доповідь на ім’я військового міні

стра гетьманських військ, в якій запропонував переформува
ти Запорозькі полки у «Сердюцькі». У доповіді Натіїв коротко 
повідомив про бойовий шлях корпусу: з 2-х тисяч вояків, які 
входили до Окремого Запорозького загону на початку його 
формування, 100 загинули та 400 були пораненими у боях 
із військами московських загарбників на кривавих шляхах 
від Києва до Сімферополя та Донецького басейну. Оцінюючи 
фаховий рівень представників вищого командного складу, 
Натіїв охарактеризував їх таким чином [6]:

«1 -й піший Запорозький полк ім. П.Дорошенка, командир 
полковник Загродський -  брав участь у  бойових діях упродовж 
всього періоду боротьби з більшовиками*, але призначати йо
го командиром полку, а тим більше Сердюцького, -  недоцільно. 
Може виконувати обов’язки командира батальйону.

2-й піший Запорозький полк, командир полковник Болбо- 
чан -  чудовий стратег. Гідний обіймати посаду командира 
Сердюцької бригади.

3-й піший Запорозький полк ім. Б.Хмельницького, коман
дир полковник Шаповал -  своєю винахідливістю, енергією, 
знанням військової справи й хоробрістю цілком заслуговує 
на посаду командира Сердюцького полку.

1-й Гайдамацький піший полк, командир полковник Сі- 
кевич -  досвідчений, відважний та хоробрий воїн, здійснив 
блискучі операції в якості командуючого Слов’янської групи. 
Гідний обіймати посаду командира бригади.

1-й Запорозький кінний полк, командир полковник гене
рального штабу Петрів -  гідний обіймати посаду начальни
ка штабу Сердюцької дивізії.

1-й легкий Запорозький артилерійський полк, командир 
полковник Парфентьев -  блискучий артилерист, гідний обі
ймати посаду командира Сердюцького артилерійського полку.

1-й Запорозький інженерний полк, командир полковник 
Козьма -  чудовий стратег, гідний атестуватися на посаду 
командира бригади інженерних військ».

Отаман Олександр Натіїв у своїй доповіді дав також оцін
ку фахового рівня й іншим вищим командирам Запорозько
го корпусу.

Під час перебування Натієва в Києві відбулася його зустріч
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з гетьманом Павлом Скоропадським. Про цю зустріч, за пере
казами штабних офіцерів дивізії, полковник Всеволод Петрів 
оповідав так [7]: «Вони зустрілися в садочку біля будинку ко
лишнього генерал-губернатора, де знаходилася гетьманська 
ставка. Отаман Натіїв підготував та вивчив українською мо
вою цілий звіт, а також заготовив відповіді на можливі запи
тання, адже зустрічався з представником, мовляв, української 
спадкоємної влади. Гетьман підійшов до Натієва, привітався, 
уважно вислухав доповідь і задав низку запитань, як це при
таманно найвищому представникові влади».

Олександр Натіїв потім розповідав своїм штабістам: «Від
повідаю й відчуваю, що мій запас українських слів закінчу
ється, а тут почали сипатися абстрактні запитання, котрі ви
магають тями, якої я не засвоїв. Мене аж у піт кинуло, але ба
чу, що і в пана гетьмана чоло спітніло, і він потягнувся рукою 
до кишені за хустинкою. Мене охопив відчай, але я швидко 
опанував себе і промовив: «Дозвольте, ясновельможний пане 
гетьмане, відповідати по-московськи, бо я не українець, але й 
московська мова не моя!» Гетьман пожвавішав і сказав: «Гава- 
рітє па-русскі». Далі розмова пішла у спокійному руслі, й було 
прийнято рішення відправити до Олександрівська інспектора 
для з’ясування ситуації в лаштунках Запорозького корпусу».

В той час, коли отаман Олександр Натіїв перебував у 
Києві, в Олександрівську було влаштовано спільну вечерю 
легіону Українських Січових Стрільців (УСС), який вхо
див до складу 11-ї дивізії австро-угорської армії на чолі з 
командуючим Вільгельмом Габсбургом (Василем Виши
ваним), та запорожцями на чолі з полковником Петром 
Болбочаном, а також -  концерт у місцевому парку.

Вільгельм фон Габсбург народився 10 лютого 1895 року 
в родинному маєтку австрійських архікнязів Габсбургів-Лота- 
ринзьких, поблизу міста Пула (сучасна Хорватія) на острові 
Люсін тодішньої австро-угорської провінції Істрія в Адріатич- 
ному морі [8]. Походив з австрійського імператорського роду 
Габсбургів. Родинною гілкою роду, до якого належали батьки 
Вільгельма, була династія Габсбургів-Лотаринзьких.

Батьком Вільгельма Габсбурга був австрійський архік- 
нязь (ерцгерцог) Карл Стефан Австрійський (1860-1933)
-  син Карла Фердинанда Австрійського та Елізабети Фран-
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циски Австрійської. Мати -  австрійська архікнягиня Марія 
Терезія Австрійсько-Тосканська (1862-1933) -  була донькою 
архікнязя Карла Сальватора Австрійсько-Тосканського та 
Марії Імакуляти Бурбонської. Карл Стефан і Марія Терезія 
вступили в шлюб 28 лютого 1886 року у Відні.

Вільгельм Франц був наймолодшим серед шести дітей у ро
дині Карла Стефана та Марії Терези Габсбургів-Лотаринзьких. 
Родина певний час мешкала в Пулі. Оскільки мати Вільгельма 
походила з італійського роду, в сім’ї спілкувалися італійською 
мовою. За побажаннями батька Карла Стефана діти навчили
ся також німецької мови. Удома, крім загальної шкільної про
грами, приватні вчителі навчали дітей трьох мов: італійської, 
французької, англійської. У дитинстві Вільгельм захоплю
вався німецькими поетами 
Гейне, Лінавом, а також іта
лійськими -  Метастазіо, Дан
те, Петраркою, Боккаччо та 
іншими.

Батько Вільгельма був ад
міралом австрійського вій- 
ськово-морського флоту і час
то брав дітей, особливо хлоп
ців, у подорожі по Адріатично- 
му морю, на узбережжі якого
розташовувалося місто Пула. Упродовж шести років, починаю
чи з десятирічного віку, Вільгельм подорожував по світу разом з 
батьком та братами, відвідавши чимало країн Європи, Азії, Аф
рики та Америки.

3 1905 року Вільгельм Франц навчався у Віденському реаль
ному училищі, яке закінчив 1912 року. А вже наступного року 
Вільгельма та його брата Лео було відправлено на навчання 
до військової академії в австрійському місті Вінер-Нойштадг. 
Таке рішення батьків було досить несподіваним, оскільки ді
ти імператорської родини зазвичай автоматично отримували 
офіцерські звання в австро-угорській армії. Однак у родині ар
хікнязя Карла Стефана дітей виховували в спартанському дусі
-  батьки вважали, що вони не повинні відрізнятися від інших, 
мешкаючи в загальній кімнаті з усіма курсантами.

Навчання в академії давалося Вільгельмові легко. Тут він 
уперше самостійно ознайомився з працями Каутського, Ніц-
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ше та інших філософів. Окрім військової справи Вільгельм 
вивчав літературу та мови, серед яких вільним факультати
вом обрав українську. Його знайомство з українською куль
турою почалося ще в Живці, де українців була невелика кіль
кість. За власною ініціативою протягом 40 днів Вільгельм 
інкогніто перебував на Гуцульщині, де жив у простих се
лянських умовах і подорожував горами, милуючись карпат
ськими краєвидами. Ще в академії Вільгельм серйозно заці
кавився українською культурою, вивчав мову, захоплювався 
творами українських письменників та поетів -  Івана Фран
ка, Юрія Федьковича, Василя Стефаника, Тараса Шевченка 
та інших. Зокрема, його першою українською книгою була 
«Мала історія України» Михайла Грушевського. Вільгельм 
прочитав її взимку 1915 року з допомогою українського во
їна його сотні на прізвище Пришляк. Згодом зацікавлення 
історією та культурою переросло в активну участь у політич
ному житті українців Австро-Угорщини.

У лютому 1915 року Вільгельм Габсбург закінчив військо
ву академію, отримав звання лейтенанта і був направлений 
до 13-го уланського полку австро-угорської армії, який було 
сформовано переважно з українців Золочівського повіту (ни
нішньої Львівської області). У складі полку відбувалося по
дальше ознайомлення Вільгельма з українцями, до яких він 
виявляв неабияку прихильність. За його ініціативою сотню 
було повністю українізовано -  з її складу вилучено поляків 
та угорців, місце яких посіли винятково українці, що мали на 
уніформі синьо-жовті відзнаки. У війську відбулася своєрідна 
трансформація свідомості й поглядів Вільгельма Габсбурга: 
він не тільки досконало опанував українську мову, а й почав 
вважати себе українцем. Він заохочував своїх підлеглих до 
активного національного самовизначення, стверджуючи, що 
«коли я прилучуся до українського народу, то й вони можуть 
сміливо це робити». Один з його вояків-українців подарував 
Вільгельмові вишиту сорочку, яку він почав відкрито носити 
як у полку, так і за його межами. За патріотизм і любов до 
України його прозвали у полку Василем Вишиваним. Бра
терство і спогади про службу з українцями він проніс крізь 
більшу частину свого життя, навіть присвятивши пізніше 
своїм бойовим товаришам збірку віршів, підписавшись під 
нею не як Габсбург, а як Василь Вишиваний.
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За законами Австро-Угорської імперії кожного члена ім
ператорської родини по досягненню 21-річного віку авто
матично вводили до сенату країни. Таким чином, 1916 ро
ку Вільгельм Габсбург став членом парламенту й налагодив 
контакти з українськими депутатами, зокрема з головою 
Української Парламентарної Репрезентації -  Євгеном Петру- 
шевичем. Для українських політиків у Відні підтримка члена 
імператорської сім’ї виявилася справжнім благословенням. 
За протекції архікнязя вдалося призначити міністром охоро
ни здоров’я імперії українця Івана Горбачевського.

Детальніше Вільгельм почав вникати в українську пробле
му після знайомства з одним із провідних політиків Австро- 
Угорської імперії Костянтином Гужковським, який був пол
ковником австро-угорської армії й одним з небагатьох україн
ців, що займали адміністративну посаду в Галичині. Завдяки 
йому Вільгельм поступово дійшов розуміння необхідності дер
жавного оформлення етнічних українських земель. На цьому 
етапі не йшлося про повну незалежність, а про відокремлення 
українських земель у складі Австро-Угорської імперії, де б во
ни мали більше самоврядування і контроль над економічним 
та культурним життям. У цей час відбулася також перша зу
стріч Вільгельма Габсбурга з урядовими колами країни і, зо
крема, головою генерального штабу австро-угорських військ 
архікнязем Фрідріхом стосовно перспективи вирішення укра
їнських проблем. Конкретних обіцянок не було дано, однак 
завдяки клопотанню молодого Габсбурга уряд почав звертати 
більше уваги на українські проблеми.

Згодом Вільгельм познайомився з іншими провідними 
українськими політиками Австро-Угорської імперії -  Костем 
Левицьким, Євгеном Олесницьким та Миколою Васильком. 
Вони, безперечно, підгримували ідею утворення українсько
го коронного краю в межах Австро-Угорської імперії, тому з 
радістю сприйняли допомогу і протекцію члена імператор
ської родини, яка наближала їхні мрії до здійснення. Євген 
Олесницький вважав залучення архікнязя до української 
справи найбільшим успіхом українських політиків. Найголо
внішими проблемами і завданнями були передусім нейтра
лізація польського впливу на політику в Галичині, усунення 
поляків з керівних посад, українізація освіти і, зокрема, від
криття Українського університету у Львові. Також розгляда

Іван Горбачевський - 
українець, який став 

імперським міністром

Євген Олесницький
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Запорожці під час 
зустрічі з Українськими 
Січовими Стрільцями 

в Олександрівську, 
квітень 1918 р.

На передньому плані: 
ад’ютант В. Габсбурга 
—  сотник О. Луцький, 
полковник В. Петрів, 

ерцгерцог В. Габсбург, 
полковник П.Болбочан і 

М. Сільванський

лося питання об’єднання Буковини з Галичиною в одну про
вінцію чи коронний край, де переважало б українське насе
лення. Проте тривалий час вирішення українських проблем 
не було першочерговим завданням для центрального уряду, 
тому навіть протекція молодого Габсбурга не мала істотно
го впливу на зміну традиційного політичного курсу імперії.

Політика Відня стосовно вирішення українських проблем 
стала актуальною напередодні Першої Світової війни у 1913- 
1914 роках. Саме тоді високопосадовці імперії почали радити
ся з українськими політиками, зокрема з Євгеном Олесниць- 
ким, щодо перспектив українського руху як в межах Австро- 
Угорської імперії, так і на українських територіях Російської 

імперії. Значна роль в орга
нізації українського руху від
водилася митрополитові Ан- 
дреєві Шептицькому, який ще 
в серпні 1914 року надіслав 
у міністерство закордонних 
справ листа, де пропонував 
план можливої державної ор
ганізації українських земель. 
Зокрема, згідно з пропозиція
ми Шептицького, на чолі дер
жави мав стати гетьман Укра
їни з імператорської родини 

Австро-Угорщини. Оскільки в 1914 році Вільгельма Габсбурга 
вже розглядали як кандидата на булаву, Євген Олесницький 
наполегливо радив познайомити з ним Шептицького. Зустріч 
митрополита з Вільгельмом відбулася в жовтні 1917 року після 
повернення Андрея Шептицького з Росії із заслання.

Перед початком Першої Світової війни не було одностай
ності щодо майбутнього українських земель не лише серед 
австрійських урядовців, а й серед українських політиків. З 
одного боку, Австро-Угорщина не хотіла втрачати існуючі 
українські землі, а з іншого -  приєднання мільйонів україн
ців Росії могло б змінити національний баланс в імперії. Від
чуваючи, що із загостренням відносин з Росією і наближен
ням війни ідея поєднання держав у рамках династії Габсбургів 
може знайти підтримку серед керівних кіл імперії, Вільгельм 
зацікавився нею й почав шукати підтримку серед урядовців
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Австро-Угорщини та Німеччини. Розуміючи, що розбудова ве
ликої незалежної держави на сході на цьому етапі була мало
ймовірною, він зосередився на проекті перетворення імперії 
на федерацію. Передбачалося, що Україна зі столицею в Киє
ві мала стати разом з Угорщиною третьою складовою части
ною імперії, на чолі якої б стояв ерцгерцог-регент, можливо, 
з династії Габсбургів. Саме на цьому було зосереджено ува
гу та діяльність Вільгельма Габсбурга аж до осені 1918 року.

І ось на концерт у місцевому парку Олександрівська для 
зустрічі з українцем в душі Василем Вишиваним і його стріль
цями було запрошено старшин та гайдамаків на чолі з полков
ником Всеволодом Петрівим. З самого початку перебування
1-го Запорозького кінного полку в районі Олександрівська 
Петрів спільно зі своїми старшинами з недовірою ставився до 
Українських Січових Стрільців, але все ж дозволив гайдама
кам полку піти на зустріч з ними. Перед вечерею всі спосте
рігали, як гурт чубатих гайдамаків в компанії архікнязя Віль
гельма, який «дуже добре балакав по-українському», та його 
незмінного супутника патера Бона, прогулювалися по парку.

Ось як згодом описав цю подію Всеволод Петрів [9]:
«Своєрідна група: наші чубаті масивні хлопці з типовими 

українськими лицями, а між ними пещене обличчя архікнязя, мо
лоденького та щупленького хлопчика з русявим волоссям і голою 
верхньою губою в австрійському однострою та мазепинці й виго
лене, хитре, трохи пухле обличчя теж невеликого пана патера 
в довгополому однострою австрійського військового панотця».

Гайдамаки розповідали Всеволоду Петріву, що Вільгельм сам 
підійшов до них і почав розмову на військові та політичні теми.

- Теж простий такий. Простіший за нашого Республікан
ця (Петра Болбочана. -  О.Б.), та й гарно по-українськи ба
лакає! Не від того, щоб і Центральну Раду та її Універсали 
визнати, -  здивовано казали Всеволоду Петріву гайдамаки.

Гордієнківці вперто й наполегливо продовжували нази
вати 2-й Запорозький полк «Республіканським», а його ко
мандира Петра Болбочана -  «Республіканцем».

Вечеря вищого командного складу запорожців, гайдама
ків та стрільців відбувалася урочисто й помпезно. А в сусід
ньому відділенні веранди зібралися гайдамаки, яких ніяк 
не міг прогнати і звільнити веранду командир 2-го Запороз

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ПОЛІТИЧНА 
СИТУАЦІЯ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДО 

СЕРПНЯ 1918 РОКУ

Василь Вишиваний 
(1918 р.)
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Вільгельм Габсбург (у 
центрі) зі штабом УСС в 
Олександрівську, 1918 р.

ького полку Петро Болбочан, Його намагання призвели до 
того, що сам архікнязь Вільгельм заступився за гайдамаків:

- Вони вже перебули революцію і є також рівноправними 
громадянами, як і старшини, тому поза службою мають повне 
право брати участь в обіді, а не бути тільки свідками на веранді.

Новим здивуванням для гайдамаків стало те, що архік
нязь, привітавши запорожців тостом, повернувся до гайда
мацького столу й вигукнув:

- Гайдамацтву слава! -  перехиляючи цілком не князів
ським рухом добру чарку.

- Здоров був, Вишиваний! -  гукнули у відповідь гайдамаки.
- Це вже нечемно, -  нахилившись до Петріва, промовив

Болбочан.
А л е  сп р а в д і по- 

запорозьки, -  відповів Пе
трів.

Внаслідок першого зна
йомства вояків полку з ар- 
хікнязем Вільгельмом піш
ли чутки, що добре було б 
«охрестити хлопця в нашу ві
ру, бо хоч він і королівського 
роду, але з нього може вийти 
путящий гайдамака».

Але ще перед вечерею Пе
тро Болбочан запросив до себе Всеволода Петріва й запитав:

«Чи не погодилися б Гордієнківці, Дороиіенківці та козаки
2-го Запорозького полку вчинити невеличкий путч і проголо
сити гетьманом усієї України Василя Вишиваного? Це проти
ставило б німецьким впливам австрійські інтереси, допомогло 
б знищити російського генерала Скоропадського та всю його 
російсько-німецьку авантюру і приєднати до України Галичину. 
Така акція евентуально привабила б до нас чимало галицької 
інтелігенції та посприяла б відродженню дивізії синьожупанни- 
ків і полку Січових Стрільців, а водночас панам із «Антанти» 
було б вигідне і приємне ослаблення міці австро-німецької коа
ліції Василя Вишиваного, враховуючи його тривкі демократич
ні переконання, легко буде умовити через Українських Січових 
Стрільців та патера Бона підписати будь-яку конституцію 
напередодні скликання Установчих зборів, які можуть прого
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лосити його виборним гетьманом у ролі президента».
Всеволод Петрів згодом писав у своїх споминах [9]:
«Думка була непоганою, але я сказав Болбочану, що не 

можу дати остаточної відповіді, не порадившись зі своїми 
вояками та революційними селянсько-робітничими орга
нізаціями, з якими тримаємо контакт. Хоч і знаю напев
не, що Вишиваний справив би на селянство дуже позитивне 
враження, але, з одного боку, -  це балачки, а з іншого -  діло. 
На мою заяву Болбочан відповів, що порадив би мені бути 
обережнішим і не кокетувати з революцією, бо це тепер не 
в моді й може закінчитися поганими наслідками. Але він все- 
таки попросив мене якомога швидше до повернення Натієва 
влаштувати можливість ближчого знайомства архікнязя з 
гайдамацтвом, а при бажанні -  й селянством».

Привід для зустрічі архікнязя з гайдамаками Всеволоду 
Петріву не важко було відшукати, адже силами його полку 
велася активна й цілеспрямована просвітницька діяльність 
серед мешканців сіл, де вони дислокувалися. Завдяки цій ді
яльності було створено театральну селянсько-гайдамацьку 
трупу, яка підготувала до постановки виставу «Назар Стодо- 
ля». Тому було вирішено влаштувати селянське свято, вико
риставши для цього два великі суміжні сади -  поміщицький 
та шкільний -  на схилах вільних від дерев пагорбів Царици
ного Кута. На одному з них було споруджено сцену, яка давала 
можливість дивитися виставу тисячам глядачів. Коли все було 
готове, Петрів повідомив про це Петрові Болбочана, і той, як 
тимчасовий командувач Запорозького корпусу за відсутнос
ті Олександра Натієва, повідомив гордієнківців про перегляд 
вистави, на якій мав бути присутнім і архікнязь Вільгельм.

Цього дня у Павлограді, Олександрівську та Мелітополі 
було оголошено афішами про селянсько-гайдамацьке свято у 
Царициному Куті й запрошено гостей, за якими мали виїхати 
ешелони з невеликими козацькими вартами й запряженими 
кіньми возами, щоб громадяни могли хоч трохи відчути себе 
гайдамаками. Того ж дня на свято було організовано селян, які 
мали вислати бодай своїх представників (далекі мали прибу
ти ешелонами), щоб подивитися на справність українського 
війська та познайомитися з галицькими Січовими Стрільця
ми. Програмою свята передбачався огляд полку, спільний обід
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селян і війська та перегляд вистави «Назар Стодоля».
22 травня 1918 року, в день селянсько-гайдамацького свя

та, приїхало чимало гостей з Мелітополя, Олександрівська 
та Павлограда й разом з безліччю мешканців навколишніх 
сіл розмістилися на високих берегах над долиною річки Кін
ської в Царициному Куті. Всеволод Петрів вийшов зустрічати 
гостей -  архікнязя Вільгельма з почтом, Петра Болбочана із 
старшинами та багатьох інших.

У повітрі пролунав схвильований, з м’яким чужинським 
акцентом, юнацький голос Василя Вишиваного:

- Здорові були, гайдамаки!
- Здоров був, архікнязю! -  гримнули хором гайдамаки. 

Розпочався огляд 1-го За
порозького кінного полку ім. 
Костя Гордієнка: і комбіно
ваний наступ, і блискавич
на кінна атака, і спішуван
ня. Потім -  кінна атака у по
вному розгоні лав крізь лави, 
на що не всяка кіннота зва
житься, і нарешті -  потуж
на збірна атака в напрямі по
чесних гостей, від чого деякі 
почали злякано задкувати.

Галицькі Січові Стрільці із 
захопленням спостерігали це 

неймовірне видовище, якого, мабуть, з роду не бачили. «Та, 
правду кажучи, -  писав Всеволод Петрів у своїх спогадах, -  і я за 
16 років своєї дійсної служби такого не зустрічав. Гайдамаки з 
честю продемонстрували свою високу військову майстерність, 
хоча за весь час існування полку, де всі вважали себе його співт
ворцями, це був перший привселюдний військовий огляд».

Під час аналізу військового огляду 1-го Запорозького кін
ного полку Петро Болбочан зробив вельми позитивні висно
вки щодо військової виправки та ладунку гордієнківців. По
тім сотні одна за одною, співаючи, розійшлися на свої місця.

Архікнязь Вільгельм у супроводі Болбочана вирушив до Ца
рициного Кута. Але далі майдану, де зібрався великий натовп 
людей, проїхати не вдалося. До гостей підійшов голова сільради 
й від імені селян запросив усіх до столу на обід. Мешканці села
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та гості вирушили до саду, де нашвидкуруч було виготовлено з 
дощок столи, застелені вишитими скатертинами й прикрашені 
різнобарвними духм’яними польовими квітами. До столу по
дали різноманітні страви з похідних кухонь і тимчасових плит, 
де поралися молодиці, заграючи з гайдамацькими кухарями.

Селяни, увійшовши в роль господарів, привітно запро
шували присутніх до щедрої гостини. До гайдамаків вони 
давно вже звикли, але й Українських Січових Стрільців не 
цуралися й запитували:

- Де ж той Вишиваний?
А коли Вільгельм з’явився, здивувалися:
- І молоде воно, а все-таки архікнязь.
Після обіду гості вирушили до саду, де вусатий чумак при

прошував до бочок з пивом. Василь Вишиваний залишив 
свою охорону й разом з патером Боном пішов вести з селяна
ми розмову за пивом. А всі галицькі гості розтанули в садку 
в строкатому гамірливому селянському морі.

Коли стемніло, сад замиготів безліччю вогників, і на 
яскраво освітленій сцені почалася вистава. Під час вистави 
гайдамаки одягли архікнязя в козацьку бурку й шапку («бо 
холодно»), й хоч тим охрестили його в «нашу віру».

Свято закінчилося, гості вирушили по своїх домівках, і 
настали звичайні будні. За кілька днів прибув підрозділ хор
ватської кінноти австрійської армії з наказом гетьмана Пав
ла Скоропадського, який зобов’язував селян негайно повер
нути награбоване військове й поміщицьке майно, виорати 
й обсіяти свою та поміщицьку землю, інакше покарає їх, ви
славши союзні військові частини.

Це було, напевно, перше й останнє гайдамацько-селян
ське свято на теренах України в 1918 році за участю Укра
їнських Січових Стрільців, які прийшли до України у складі 
союзних військ іноземної держави. Тому це свято, яке мож
на назвати міжнародним, символізувало єдність українсько
го селянства та української народної армії з українцями по 
крові іншої держави. Під час півторамісячного перебування 
Українських Січових Стрільців під командуванням Василя 
Вишиваного в Олександрівську відносини між ними та за
порожцями були чудовими: ніколи не траплялося ані най
меншого непорозуміння. Прикладів такого єднання в Укра
їні годі було шукати аж до нинішнього часу.
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Село Масляниківка 
поблизу Єлисаветграду 
на Херсонщині, липень 
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Українські Січові Стрільці під командуванням Вишивано
го вели також велику просвітницьку та виховну роботу серед 
українського населення. За цей період місто українізувало
ся: українська мова набула значного поширення, зникли ро
сійські написи на установах та крамницях. Січові Стрільці 
використовували будь-які нагоди для налагодження націо
нально-культурного життя і встановлювали тісні контакти 
з місцевими осередками організації «Просвіта» та патріо
тично налаштованим населенням. Особливо тісні зв’язки у 
Січових Стрільців були з Олександрівською «Просвітою», у 
діяльності якої вони брали активну участь.

«Просвіта» організувала 
декілька прогулянок остро
вом Хортиця, в яких брали 
участь Січові Стрільці на чо
лі з Василем Вишиваним. Як 
уже зазначалося, УСС бра
ли також участь у заходах на 
острові Хортиця та Великому 
Лузі, які проводилися спільно 
із запорожцями під команду
ванням Петра Болбочана та 
Всеволода Петріва.

Поет, сотник Остап, зго
дом писав про перебування 
на Великому Лузі:

«Ніяке слово не може висловити радості, що молотом 
билася в серці кожного галицького українця в той день серед 
українського війська на Запорозькому Великому Лузі... Там 
ми найглибше відчули і власними очима побачили все мину
ле, вічну єдність України, її вчорашній і завтрашній день!»

Незаперечною заслугою легіону залишається те, що за не
обхідності підкорятися австрійському командуванню Січовим 
Стрільцям вдавалося паралельно проводити власну роботу із 
зміцнення української ідеї на Великій Україні та захисту укра
їнського населення від австрійського переслідування.

Стрілецька опіка над українським громадянством осо
бливо виявилася влітку 1918 року, коли по всій Наддніпрян
щині шаліли каральні експедиції, масові екзекуції та рекві
зиції: там, де перебували частини УСС, це не набувало таких
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зловісних форм, як в інших місцях. Січові Стрільці за будь- 
яких обставин намагалися взяти під оборону місцеве насе
лення, попереджували про небезпеку, а то й переховували в 
себе українських громадських діячів, представників селян
ства та інтелігенції, яких переслідувала гетьманська влада. 
Зазвичай стрілецькі експедиції завершувалися цілковитим 
порозумінням з місцевими мешканцями. Січові Стрільці 
вміли зацікавити співрозмовників знаннями та розумінням 
їхніх проблем, щирим співчуттям, нерідко корисною пора
дою, а потім -  перейти до національних справ, пов’язавши 
їх з місцевим життям. Якщо спочатку Січових Стрільців 
зустрічали з певною осторо
гою, то згодом -  проводили 
всією громадою аж за село, а 
мешканці сусідніх сіл, довіда
вшись про істинне обличчя 
вояків УСС, зустрічали їх хлі- 
бом-сіллю. Мали місце одру
ження стрільців з місцевими 
дівчатами, що символізувало 
духовне та кровне єднання 
двох регіонів України.

Перебування легіону УСС 
на Наддніпрянщині було ові
яне великим культурним і ду
ховним піднесенням як Січових Стрільців, так і українсько
го населення Наддніпрянщини: втручання стрільців у сферу 
культури та освіти сприяло розвиткові національної культури, 
журналістики, театру, музики тощо. Але явні симпатії Січових 
Стрільців до культурно-політичних інтересів Української Дер
жави, їхня широка та енергійна просвітницька й агітаційна 
діяльність не могли залишитися поза увагою австрійського 
командування. Така позиція Січових Стрільців не завжди по
добалася й деяким місцевим гетьманським урядовцям, тому 
до Відня, Берліна та Києва й місцевого австрійського коман
дування почали надходити доноси та скарги на вояків УСС, 
внаслідок чого австрійське командування вирішило перевес
ти УСС в інше місце. У першій половині жовтня 1918 року ле
гіон УСС було перекинуто на Буковину, де він розпочав підго
товку до вирішальних змагань на західноукраїнських землях.
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Прикметним є те, що після закінчення Другої Світової ві
йни, коли Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний) опинив
ся в руках каральних органів СССР, 23 вересня 1947 року, 
знаходячись в Лук’янівській в’язниці міста Києва на допиті, 
він підтвердив факт сво'іх зустрічей з Петром Болбочаном та 
Всеволодом Петрівим, які, за його словами, «висловлювали 
невдоволення політикою, яка проводилася Павлом Скоропад
ським в Україні, і пропонували мені об’єднати їх українську 
групу військ для організації перевороту, щоб у  подальшому 
очолити керівництво українським урядом. Однак від їхніх 
пропозицій я відмовився. Після цього розмови на цю тему 
між нами ніколи не поновлювалися» [10].

А для українського селянства півдня України настали важкі 
часи, що призвели до великих повстань, які почалися в Україні 
практично з березня 1918 року, а особливо після гетьмансько
го перевороту та створення гетьманських каральних загонів.

Січові Стрільці на відпочинку



2. На службі Українській Державі

Незабаром після селянсько-гайдамацького свята, органі
зованого командуванням 1-го Запорозького кінного полку 
ім. Костя Гордієнка, повернувся з Києва командир Запорозь
кого корпусу отаман Олександр Натіїв. Він повідомив про 
приїзд гетьманського посланця, колишнього генерал-ма- 
йора російської армії В.Приходька, для проведення огляду 
частин колишньої Кримської, а тепер Олександрівської гру
пи українських військ, які входили до складу Запорозького 
корпусу, щоб вирішити долю військових підрозділів, до яких 
гетьманська влада ставилася з упередженням. Невдоволе
ність гетьмана Павла Скоропадського запорожцями була 
зрозумілою: з українських частин, створених Центральною 
Радою до гетьманського перевороту, всі були розформовані -  
полк Січових Стрільців під командуванням Євгена Коноваль- 
ця та дивізія синьожупанників під командуванням Віктора 
Зелінського, -  і тільки Запорозький корпус залишався боєз
датним військом, поповнюючи свої ряди добровольцями.

Збільшення кількості запорожців відбувалося за рахунок роз
зброєних та розпорошених гетьманською владою інших україн
ських військових формувань. Січові Стрільці, представники віль
ного козацтва, найактивніші військовики, яких не задовольняли 
нові порядки, з різних причин не маючи змоги розійтися по міс
тах та селах, знаходили притулок в рядах Запорозького корпусу 
під командуванням отамана Олександра Натієва.

У середині червня 1918 року генерал В.Приходько з дво
ма ад’ютантами в товаристві Петра Болбочана, командира 
Олександрівської групи військ Запорозького корпусу, при
їхав автомобілем до села Конкринівка інспектувати 1-й За
порозький кінний полк під командуванням Всеволода Пе- 
тріва. Поки розроблявся порядок огляду, інспектор знайо
мився за списками зі складом полку.

Нарешті генералові В.Приходьку подали коня. Рукою в 
білій рукавичці він поплескав коня по шиї й за звичкою по
дивився на руку -  рукавичка залишилася білою та чистою.

- А добрі у вас коні, -  промовив він і підійшов до коней, 
поданих його ад’ютантам, погладив, оглянув і, переконав
шись, що наслідки такі самі, додав:

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ПОЛІТИЧНА 
СИТУАЦІЯ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ 
УКРАЇНСЬКО! ДЕРЖАВИ ДО 

СЕРПНЯ 1918 РОКУ

Віктор Зелінський

99



- Чищені добре!
- Та це ж кіннота, пане отамане, -  відповів Всеволод Пе

трів, помітивши вдоволення на обличчі генерала.
- Ну, тепер можемо їхати до полку, -  з радісним усміхом 

промовив В.Приходько.
Подальші події, пов’язані з інспектуванням та оглядом 

полку гордієнківців, Всеволод Петрів описав так [11]:
«Ось і Гордієнківська лава виблискує шаблями і чекає в 

нервовому напруженні. А що буде, коли пан отаман гукне, 
як гукнув перед іншими полками: «Слава ясновельможному 
пану гетьманові!»? Адже чубаті промовчать. Але, напевно, 
отримавши потрібну інформацію, після привітання дипло
матично виголошує: «Слава Україні!» «Слава!» -  тисячого
лосим гомоном загриміло у відповідь, перегукнулося луною 
між Конкринівкою й Царициним Кутом і покотилося стого
ном далеко по Великому Лузі.

- Будь ласка, покажіть алюри, -  ставши перед фронтом 
полку, промовив генерал Приходько.

Шикуємось у колону чотами, рушаємо ходою: вільно йдуть 
коні, не базікають вершники, гуркотять гармати та вози.

Стою біля Приходька й помічаю на його обличчі почут
тя вдоволення, яке буває в ласунів під час ситого обіду. Даю 
команду, і полк починає заїжджати чотами, а потім перехо
дить у рись: дрібно цокають кінські копити, рівно та твердо 
тримаються у сідлі вершники й міцним акордом гуркотять 
гармати. Приходько -  в захопленні й напрузі, мов людина, 
що слухає гарну музику. Рушаю навздогін полкові, виперед
жаю його, повертаю у зворотній бік і даю знак шаблею -  чва
лом! Чвалом на далеку відстань -  головний іспит умілості.

Я зупиняю коня біля групи інспекторів, а за мною гуде 
земля змішаними звуками чвалуючих коней та гуркотінням 
коліс, ніби наближається здалеку буря-громовиця. Проходять 
стрункі чоти, як забавки пролітають гармати, коні вихиту
ють на своїх могутніх спинах кулеметними набійними та ви- 

1895 р. буховими вантажами, ніби впорожні котяться вози, й тільки
натягнуті посторонки свідчать про те, що вони вантажені 
повним бойовим спорядженням. Коні дихають вільно, як на 
прогулянці, а гайдамаки сидять у сідлах, як у зручних фотелях.

- Добре, -  якось хрипко вигукує Приходько і додає: -  По 
передньому уступу -  стій!
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Задзвеніла сурма, і полк, немов линва, витягується у рівну 
струну. Раптом генерал понісся на коні вздовж вишикуваних 
рядів, і всі старшини полку рушили за ним. Доїхавши до ліво
го крила, Приходько повернувся до мене, і я побачив як дві 
сльозини спливають по його обличчю, а ще дві блищать на си
віючих вусах. Генерал роздратовано змахує їх рукою й каже:

- Вибачте, це вперше по революції, ба й по війні, таке ба
чу... Добре, гайдамаки! Слава вам! -  вигукнув він.

- Слава Україні! -  загриміли у відповідь голоси, й відго
мін широко покотився десь за Кучугумом.

- Усі з коней! -  даю команду, і гайдамаки кидаються ши
куватися до пішого ладунку.

За мить серед широкого степу вже стоять дві лави -  ви- 
шикуване гайдамацтво та коні, поміж якими сердито визи
рають готові до бою гармати.

І знову лунає над Великим Лугом:
- Добре, гайдамацтво!
- Слава Україні!
Після муштрового огляду сотні проходять повз інспекто

рів та старшин полку з піснями: «Гей гук, мати, гук, де коза
ки йдуть!» -  співає зв’язкова сотня; «А  вже років двісті!..» -
1-а сотня; «Ми гайдамаки, всі ми однакі...» -  гордієнківці 2-ї 
сотні; «А  чи пан, чи пропав, двічі не вмирати...» -  блакитні 
скорострільці; «Гей, не дивуйтесь, добрії люди, що на Вкраїні 
повстало!» -  3-я сотня; «Було колись на Вкраїні -  ревіли гар
мати!» -  крізь гуркіт коліс співають гармаші. Генерал При
ходько прислуховується до пісень, що не дуже відповідають 
гетьманським часам, але нецензурними їх не назвеш, тому 
він мовчки слухає і спостерігає за цим видовищем.

Потім посипалися запити і скарги... Переважна части
на гайдамаків у більш чи менш різкій формі нарікали на те, 
що гетьман зажадав затвердження своєї влади у війська та 
Чорної Ради і не підписав виданих іменем народу універса
лів про вольності й права посполитих.

- Бачите, -  звернувся генерал Приходько до командира 
полку, -  усе було б добре, якби не ця «претензія», якої ніхто 
не мав права подавати, бо до політики військовим -  зась!

- Це не політика, -  почув він у відповідь, -  лише віднов
лення запорозьких традицій, які завжди вимагали рахува
тися з волею народу, і якщо ясновельможний пан гетьман
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збирається відновлювати в Україні давні українські звичаї, 
то мусить з цим миритися!

Після військового огляду полку в селянському садочку ін
спекторів пригощали простим гайдамацьким обідом, при
правленим чаркою вина. Випили за український народ, за 
військо, за шановних гостей, а про гетьмана -  ні словечка, 
«нехай приїде, війську поклониться...»

Що там доповів про цих «революційних бандитів» гене
рал Приходько гетьманові, досі невідомо, але з полком нічо
го лихого не сталося».

Наприкінці травня -  на початку червня 1918 року на північ
но-східних кордонах Української Держави вже розпочинали вій
ськові акції московські загони, що знаходилися за нейтральною 
зоною -10-кілометровою демаркаційною смугою між Росією та 
Україною. Павло Скоропадський, вважаючи німецькі частини 
недостатньо сильними, відправив для зміцнення протимосков- 
ського фронту українські військові формування Запорозького 
корпусу під командуванням генерала Олександра Натієва.

Згідно з розпорядженням із Києва першим отримав наказ 
командувача Запорозького корпусу готуватися до військової 
операції командир Слов’янської групи генерал Володимир Сіке- 
вич. Йому було наказано передати охорону всього Донецького 
регіону місцевій цивільній та німецькій військовій владі й не
гайно вирушати потягами на Харківщину на нові місця призна
чення, де потрібно було замінити німецькі частини й перебра
ти контроль над усім округом українськими частинами [12].

Кому й навіщо прийшла в голову така ідея, Володимир Сі- 
кевич міг тільки здогадуватися, адже залишити мільйонне 
майно вугільного регіону напризволяще, на його погляд, було 
безглуздям! Після звільнення Донецького басейну від ворога 
Сікевичу з великими труднощами вдалося налагодити адмі
ністративний порядок, зокрема комунікації по перевезенню 
вугілля в усі регіони України для функціонування заводів, фа
брик, електростанцій, потягів, кораблів тощо. І тепер з чиєїсь 
лихої волі дати можливість чужинцям заграбастати це майно? 
Сікевич розумів, що внаслідок підпільної підривної діяльності 
московських агентів, яких в українському уряді було вдосталь, 
та їхньої змови з німецьким командуванням українське вугіл
ля та інше майно безперешкодно вивозилося за межі України.
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Але він, як людина військова, не міг порушувати наказу 
вищого командування, тому охорону державного майна пе
редав новій владі, а сам на чолі Слов’янської групи вирушив з 
Микитівни на Харківщину. Володимир Сікевич дав доручення 
командирові 1-го Запорозького полку ім. Петра Дорошенка 
полковникові Олександру Загродському відправлятися на по
тягах до станції Сватове й чекати там подальших наказів. Слі
дом за цим полком вирушив на Харківщину 3-й Гайдамацький 
полк під командуванням М.Савеліва, потім -  Сікевич зі своїм 
штабом, а за ним -  4-й Запорозький полк ім. Богдана Хмель
ницького на чолі з полковником Олександром Шаповалом.

На протязі всього шляху пересування Слов’янської групи 
на вузлових станціях німецька варта перевіряла документи, а 
також особовий склад, коней, амуніцію тощо, ніби вони були 
господарями. На одній зі станцій Володимир Сікевич дав ор
кестрові вказівку грати полковий марш та інші музичні твори 
національного характеру. Не встиг потяг зупинитися, як його з 
усіх боків оточили німці й почали вимагати, щоб запорожці за
лишили на станції свій оркестр і виконали всі їхні вимоги. Сіке
вич відправив ад’ютанта повідомити німцям, що в ешелоні пе
ребуває головний командир групи військ і він ніяких вказівок, 
крім наказів свого командування, не виконає. Він передав по 
телефону повідомлення про цей конфлікт генералам Олексан
дру Натієву, Олександрові Рогозі й німецькому командуванню.

А  тим часом німецький офіцер почав наполегливо вимагати, 
щоб оркестр на декілька днів залишився на станції. Ще мить, і га
рячі гайдамацькі голови ніхто б не втримав від бійки. На щастя, 
надійшли телеграми одночасно від генерала Олександра Натієва 
та німецького командування, щоб групу без будь-яких ексцесів 
пропустили далі. До вагону Володимира Сікевича завітав майор 
німецької армії і в дуже чемній формі вибачився за непорозумін
ня. Відтак Сікевич віддав наказ рушати далі.

У кінці травня 1918 року Слов’янська група під коман
дуванням Володимира Сікевича безперешкодно просунула
ся до демаркаційної лінії на Харківщині, зайнявши Старо- 
більський повіт аж до самого Білгорода (тепер -  Російська 
Федерація). 1-й Запорозький полк під командуванням пол
ковника Олександра Загродського зупинився чатувати на 
державному кордоні між землями Війська Донського та міс
том Білолуцьк, а 4-й Запорозький полк під командуванням
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полковника Олександра Шаповала зайняв дільницю демар
каційної лінії від міста Білолуцьк до міста Білий Колодязь. 
Штаб полку розмістився у слободі Олександрівка (тепер -  
Алєксандровка Воронізької області Російської Федерації), що 
у 15-ти кілометрах від річки Айдар. 3-й Гадамацький полк під 
безпосереднім командуванням полковника Сікевича зайняв 
ділянку кордону від міста Білий Колодязь до села Біленьке 
неподалік від міста Білгород Харківської губернії. У селі Бі
леньке (тепер -  Бєлєнькоє Білгородської області Російської 
Федерації) розташувався штаб 3-го Гайдамацького полку. У 
цей час Запорозькі полки Слов’янської групи, які несли вар
ту на кордоні з Харківщиною, мали лише незначні сутички з 
комуністичними партизанськими загонами.

У середині червня 1918 року згідно з наказом гетьмана Пав
ла Скоропадського та військового міністра Кримська (Олексан- 
дрівська) група під командуванням Петра Болбочана залишила 
Олександрівск і вирушила на з’єднання з полками Слов’янської 
групи під командуванням Володимира Сікевича. Згідно з нака
зом військового міністра Запорозький корпус під командуван
ням генерала Олександра Натієва було підпорядковано 7-му 
Харківському армійському корпусові армії Української Держави.

Отримав наказ вантажитися й вирушати до Слов’янська, 
де збиралися всі запорожці, й 1-й Запорозький кінний полк 
ім. Костя Гордієнка під командуванням полковника Всеволо
да Петріва. Із станцій Конкринівка та Кучугум поспіхом один 
за одним ешелони полку вирушили на північ від Дикого Поля, 
прощаючись з Великим Лугом.

2-й Запорозький полк під командуванням полковника 
Петра Болбочана зосередився на околицях міста Слов’янськ, 
а штаб дивізії Олександра Натієва -  у самому Слов’янську. 
З огляду на те, що 1-й Запорозький кінний полк ім. Костя 
Гордієнка у переважній більшості не прийняв присяги на 
вірність гетьманові Павлу Скоропадському, штаб дивізії у 
Слов’янську зробив спробу підтягнути гордієнківців під свій 
безпосередній нагляд. Але умови для розташування полку в 
місті були несприятливими для кінноти, тому полкові вдало
ся залишитися у Барвінковому, де він декілька днів простояв 
у вагонах, щоб довести неможливість розташування кінно
ти по міських будинках та перебороти протидії німців, які 
чомусь не бажали мати по сусідству полк кінних гайдамаків.
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Як і біля Олександрівська, Всеволод Петрів на всякий ви
падок зосередив підрозділ кулеметників у хуторі на пагорбі, 
звідки можна було обстрілювати станцію та під’їзди до неї. 
«Для практичних занять» було також встановлено дві гарма
ти, які, «щоб не обтяжувати обслугу», так і не доставлялися 
до ешелону. Цілий день сотні полку займалися військовою 
виправою в околицях сусідніх сіл, а увечері гайдамаки ма
ли вільний вихід з розташування полку, але ходили до міста 
групами й не ночували у вагонах, щоб на випадок нападу їх 
усіх разом не могли зненацька застукати в ешелонах.

Нарешті діставши дозвіл на вивантаження, 1-й Запорозь
кий кінний полк розташувався у Барвінковому на височи
ні над річкою. Всеволод 
Петрів, уживши найсуво- 
ріших заходів щодо укрі
плення бойових пози
цій полку з метою уник
нення роззброєння пол
ку німецькими частина
ми, вислав розвідуваль
ну групу до Лозової для 
перевірки шляхів, а гай
дамацькій варті, що за
лишилася в Конкринівці, 
наказав вислати до полку зв’язкових. Петрів на непередбачу- 
ваний випадок готував плацдарм для відступу або у Великий 
Луг, або в Хорольсько-Єреський район.

Настрої гордієнківців погіршувалися не тільки від нудьги -  
на них впливала агітація комуністичних московських та геть
манських пропагандистів. До того ж МЛохтіонов повідомив 
із Чернігівщини, що там може розпочатися активна боротьба 
проти німців. Петрів у розгубленні не знав як далі діяти. Він 
ставив собі запитання: чи мають право гордієнківці руйнувати 
легальний збройний осередок, який може бути корисним і для 
нелегальних, співзвучних їм формувань? У цей час політично
го проводу в гордієнківців не було, бо жодна українська партія 
з ними угод не укладала і зв’язку не підтримувала. Вони зали
шалися самотніми зі своїми військовими та політичними про
блемами, не зовсім довіряючи решті запорозьких формувань.
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Можна вважати, що у першій половині липня 1918 року 
Запорозький корпус під командуванням генерала Олександра 
Натієва на кордоні Харківщини з Росією не брав участі у ве
ликих бойових діях і фактично перебував на відпочинку. На 
той час кожен підрозділ українського війська мав свого за
ступника, покровителя, тобто святого, на честь якого щоріч
но відзначав традиційні полкові свята. Усі новітні запорожці, 
козаки Запорозького корпусу, за давньою традицією відзна
чали свято Покрови, але, крім того, кожен полк мав свого свя
того. Зокрема, козаки 3-го Гайдамацького полку за своє свято 
обрали день Петра і Павла -  12 липня за новим стилем. Цих 
святих вони вшановували ще й тому, що цього дня в Україні 
дозрівали до косіння пшениця й жито, а наступного дня вся 
громада йшла у поле збирати все, що Господь послав.

Це було чудове видовище: господарі з молитвою обтирають 
коси та серпи, молодиці й дівчата в білих, як сметана, сороч
ках та кольорових спідницях, підітканих до пояса, в очіпках і 
хусточках на туго закручених косах, хлопці й чоловіки в білих 
полотняних сорочках та штанях, тісно підперезаних очкурами,
-  квапливо вирушають в поле. Несуть з собою відра з водою, за
копують в землю по самі вінця й прикривають запаскою, щоб 
прохолодною водою втамувати спрагу під час жнив.

Володимир Сікевич святкування дня Петра і Павла 3-м 
Гайдамацьким полком у своїх споминах описав так [13]:

«Вранці за наказом командування корпусу було знято з 
варти всіх гайдамаків, яких змінили богданівці, й увесь полк 
зібрався в селі Біленьке в осередку свого розташування. На 
майдані було влаштовано престол і прибрано його квіта
ми та духм’яною травою. Військо та церковний хор стали 
навколо престолу, і панотець, полковий капелан, розпочав 
Службу Божу. Люди, які зійшлися з усіх околиць, були зди
вовані, що Службу Божу відправляють надворі, а не в церк
ві, але потім переконалися, що так краще, бо немає задухи. 
Хор співав надзвичайно мелодійно, а молитви « Отче наш», 
«Достойно», «Богородицю» та «Вірую» співали всі: і козаки, і 
селяни. По Службі Божій упорядники зібрали з поля урожай, 
і військо приготувалося до параду! Генерал З.Натієв, усі ко
мандири Запорозького корпусу та представники німецького 
командування зайняли свої місця на помості в очікуванні па
раду. Музиканти заграли полковий марш, і гайдамаки пішли
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повз своїх командирів: урочисто, бадьоро, рівно, як стріла, 
високо тримаючи голови і рівняючись на трибуну! Рушниці 
несли на лівому рамені рівно, вправно крокуючи в ногу. По
тім вишикуваними рядами пройшли гарматники й кіннота, 
вразивши і зворушивши присутніх до сліз.

Після параду всіх було запрошено на обід, під час якого на
дійшли телеграми від гетьмана Скоропадського, міністра 
Рогози, отамана Петлюри -  колишнього командира гайда
маків, який перебував на той часу в ’язниці (телеграму на
діслала його дружина). Ми негайно відправили телеграми у 
відповідь з подякою за привітання. Німці за чаркою під вра
женням параду щиро вітали нас, не шкодуючи компліментів.

О 4-й годині всі зібралися на полі неподалік від села, на 
якому було підготовлено площу для спортивних змагань і 
кінних перегонів, де кіннотники показували свої вправи, а по
тім відбулися перегони. Це був найцікавіший момент: люди 
захоплено вигукували, сміялися, а місцеві хлопці бігли навздо
гін гайдамацьким коням, намагаючись їх перегнати. Серед 
поля насипали високий курган, влаштували на ньому лавки, 
накрили від сонця тентами і запросили туди всіх старшин, 
місцевого пароха, мою дружину та інших. Як тільки розпо
чалося свято, кіннотники урочисто піднесли моїй дружині 
великий різнобарвний духм’яний букет квітів.

Усе поле було в забавах: в одному місці хлопці переганялися 
наввипередки на ходулях, в іншому -  грали в м ’яч-городки, а 
ще в іншому -  влаштували боротьбу «навхрест» і «на очку
рі». Під час забав музиканти грали, а хори співали. 05 -й  годи
ні вечора музиканти заграли танцювальну музику, і присут
ні танцювали, доки сонце не сховалося за небосхил, а потім 
ще довго гомоніли на призьбах біля своїх осель, вихваляючи 
українське військо. Чоловіки літнього віку казали: «От якби 
мені пару десятків літ з плечей скинути, слово честі -  пішов 
би з ними, бо це наше правдиве військо».

Цей день для Володимира Сікевича фактично став днем 
прощання зі своїм полком, для становлення якого він віддав 
так багато своїх сил та енергії. 10 липня 1918 року за нака
зом військового міністра його було призначено командиром 
31-го (згодом -  23-го) пішого Черкаського полку армії Укра
їнської Держави [14]. Наказ привіз сам командувач Запороз
ького корпусу генерал Олександр Натіїв, штаб якого на той
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час перебував у Слов’янську. Натомість 3-й Гайдамацький 
полк очолив активний учасник українізації 6-го армійсько
го корпусу царської армії полковник Микола Сільванський.

Уже опівночі після свята українське військо та місцеві меш
канці спали мертвим сном, за винятком вартових, які стерегли 
від біди своїх побратимів, та двох давніх друзів: полковника 
Володимира Сікевича та генерала Олександра Натієва. Вони 
довго розмовляли про минулу й сучасну ситуацію в Україні.

- Чому ми, українці, позаду навіть таких маленьких дер
жав як Литва, Латвія, Естонія та інших? Вони відразу стали 
самостійними і незалежними, а ми все когось просимо і чо
гось чекаємо! Дивно, чому генералові Юнаківу не дозволили 

організувати академію гене
рального штабу? Чому Цен
тральна Рада не сформувала 
регулярної армії? Це все на 
користь ворога! -  сипалися 
запитання з вуст Сікевича.

У відповідь Натіїв промо
вив:

- Це тому, що керівники 
держави не мали уявлення про 
державний устрій і блукали в 
нетрях соціалістичних утопій! 
Порадитися з фахівцями вва

жали для себе приниженням! Є у нас в Україні чесні, порядні про
фесіонали, державники, а всі вони -  на задвірках суспільства! Я
-  грузин, і тому лише душею вболіваю за Україну, а допомогти 
їй не можу, щоб не нажити собі ворогів!

Іван Крип’якевич зазначав [15], що генерал Олександр На
тіїв, як син поневоленої нації, служив своїй новій батьківщині 
бездоганно: кришталево чесний та хоробрий вояка, він серед 
особового складу дивізії був дуже шанованим та улюбленим на
чальником, не мав хворобливого честолюбства і справедливо 
оцінював заслуги своїх найближчих соратників та підлеглих.

Що стосується звільнення Володимира Сікевича з по
сади командира 3-го Гайдамацького полку, то однією з 
причин призначення його на посаду командира 31-го 
Черкаського пішого полку були наміри гетьмана Павла 
Скоропадського відправити полк на допомогу німецьким
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частинам та каральним гетьманським загонам для при
душення повстання українського селянства на рідній Сі- 
кевичу Таращанщині. Проте Сікевич свідомо відмовився 
виконувати цей наказ. Як уже зазначалося, саме в серед
ині липня 1918 року таращанські повстанці під проводом 
Федора Гребенка вели запеклі бої проти німецьких військ 
у районі станції Поташ. Незважаючи на категоричну від
мову брати участь у каральних акціях у краю, де він наро
дився і де пройшли його дитячі роки, гетьман Павло Ско
ропадський Сікевича поважав: він постійно знаходився 
біля гетьмана серед його наближених осіб.

А взагалі полковник Сіке
вич виконував накази будь- 
якої української влади -  Цен
тральної Ради, гетьмана Пав
ла Скоропадського, Директо
рії, -  якщо вони були на ко
ристь соборної України. Не
порозуміння і чвари між укра
їнськими владами на догоду 
їхнім амбіційним політичним 
інтересам вважав для України 
убивчими [16], але все життя 
залишався палким та істин
ним патріотом України.

Після відвідання 3-го Гайдамацького полку генерал На- 
тіїв виїхав до Києва, а після повернення скликав до ресто
рану в Слов’янську всіх старшин Запорозького корпусу для 
святкування якогось ювілею. Ось як описав цю подію у своїх 
споминах Всеволод Петрів [17]:

«У  великій залі купелевого ресторану (Слов’янськ -  купе- 
лева місцевість) подано обід з вином, під музику оркестру 
виголошуються промови. Після кількох чарок вина отаман 
Натієв звернувся до старшин з промовою, заявивши, що за
слуги запорожців перед Україною починає високо оцінювати 
не лише гетьманська влада, а й сам ясновельможний пан 
гетьман вважає, що запорожців треба викликати до Києва, 
де б вони склали надійну підвалину української збройної сили 
й перетворилися на гетьманську сердюцьку гвардію. За ви
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соку оцінку запорожців отаман підносить чарку з вигуком: 
«Слава ясновельможному пану гетьманові!..»

Недружнє і непевне «слава» під мелодію українського гімну 
загуло у  відповідь. Передостанніми встали гордієнківці, але 
чарок для віншування не піднесли.

Після цього полковник Болбочан у  якійсь дуже диплома- 
тично-завуальованій формі зазначає, що визнанням заслуг 
запорожців гетьман підносить себе в очах українців, дово
дячи, що він є справжньою українською владою, тому чарку 
за єдність і порозуміння всіх українців повинні випити всі.

Варто було мовчати, але важко стерпіти це торгування 
високими словами, тому я, порадившись з вояками свого пол

ку, взяв слово й зазначив, що 
хоч і дійсно перший президент 
українського парламенту ска
зав: «Українці мусять єдна
тися як Українці для захисту 
прав українського народу», але 
чи закликав він до єднання з 
тими, які цими правами на
роду нехтують? А щодо ви
знання наших заслуг сучасни
ми господарями України, то 
треба бути щонайменше слі
пим, щоб не помічати заслуг 

не тільки запорожців, але й роззброєних Січових Стрільців, а 
що стосується ласкавого запрошення до Києва, то славне То
вариство Низове Запорозьке, спадкоємцями яких ми себе вва
жаємо, за всю свою історію ніколи в сердюках не служило, на
віть при Богданові. Тому ця пропозиція не відповідає ні назві, 
ні нашим обов’язкам, бо невідомо, як ми зможемо в сучасних 
умовах на вулицях Києва «боронити права українського на
роду». Тому гордієнківці вважають за краще залишитися зі 
зброєю в руках на кордонах рідної землі боронити український 
народ від чужинської неволі та жахів війни. Для запорожців 
найголовніше: оберігати інтереси трудового народу, а не сер- 
дюцтво, тому вони мусять одностайно гукнути: «М и за на
род життя віддамо! Українському народові -  слава!»

«Слава-а-а!» -  також не зовсім дружно загриміли голоси 
під мелодію українського гімну.
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По цих промовах та недружніх вигуках «слава» стало зро
зуміло, що запорозьке військо прийшло до стану не такого 
справжнього, народного та революційного війська, якими бу
ли йусі інші військові формування того часу».

Після обіду генерал Натіїв взяв полковника Петріва під 
руку, відвів убік і почав переконувати, щоб він облишив свої 
вибрики та одужав від цього революціонізму, бо це зашко
дить і йому, і полкові, адже сила на боці гетьмана та німців.

Невдовзі після цього випадку полковника Петріва викли
кали до Києва у головне інтендантство військового міністер
ства для з’ясування фінансово-господарського стану полку, 
а заодно розвіяти чутки та легенди, які ходили по Києву про 
полк. Оскільки Всеволод Петрів погодився на це запрошен
ня, генерал Натіїв, який також збирався їхати до Києва, за
пропонував подорожувати разом з ним, але Петрів скорис
тався з чемності генерала тільки до Лозової, бо звідти Олек
сандр Натіїв повернув на Харків. Від Лозової Всеволод Пе
трів поїхав за маршрутом Костянтиноград-Полтава-Лубни 
німецьким вантажним потягом, в якому їхали представники 
різних національностей: українці, німці, москалі, жиди, пе
ревозячи з собою коней, крам та різне майно.

Серед українців було чимало людей, депортованих мос
калями з їхніх осель на сході, які їхали світ заочі шукати 
кращої долі, а також чимало представників Західної Укра
їни, вигнаних російськими військами із заходу на схід під 
час бойових дій у 1915-1916 роках, які тепер поверталися 
до своїх зруйнованих домівок. Серед москалів у ешелонах 
були здебільшого представники буржуазії та переодягнені в 
цивільне російські офіцери, які тікали від комуністів на захід 
і в потягах користувалися привілеями нарівні з німецькими 
вояками, тому займали місця у спальних вагонах. Німець
кими вояками були колишні полонені австро-угорської та 
німецької армій, поранені й відпускники. Жиди, що їхали у 
вагонах, були переважно лихварями та спекулянтами, які, 
підкуповуючи провідників потягу, везли з собою безліч різ
ного краму та майна, але була й незначна кількість таких, 
яких російські війська вивезли свого часу в якості заручни
ків, і які тепер також поверталися до своїх осель.

Були й інші категорії пасажирів, яких везли у переповне
них товарних вагонах як худобу під вартою за замкненими
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дверима: це українські селяни та робітники, яких за непо
слух новій владі в Україні німці везли в табори полонених у 
далеку Німеччину. Крім того, в потягах вивозили до Німеч
чини чимало коней та майна, куплених за «твердими» ціна
ми або реквізованих за непослух гетьманській владі. У ваго
нах перевозили також чимало скриньок одного розміру, ви
готовлених з біленьких дощечок з різними написами -  кожен 
німецький вояк мав право вислати з України додому 3-кі- 
лограмову скриньку на тиждень, як безкоштовну посилку.

А назустріч, у зворотному напрямку, йшли ешелони з попо
вненням для ав стро-німецької армії. Біля Костянтинограда, як 
писав згодом Всеволод Петрів [18], «розминувся з нами вельми 
дивний ешелон: з молодецькими вояцькими піснями їхали повні 
платформи російських офіцерів, деякі з них поблискували епо
летами на плечах. Ешелон супроводжували два «корніловці» з 
чорно-червоними погонами, на яких красувався череп з двома 
кістками навхрест. Я  був свідком, як перед ними виструнчився 
гетьманський начальник Конградської станції, й почув, як один 
із «корніловців» промовив до іншого: «Правільна, еті гєтьманци 
уважают представітєлєй афіцерско-руской армії».

Ще влітку під час правління гетьмана Павла Скоропад
ського в Києві було декілька вербувальних бюро, які на
бирали російських офіцерів до Добровольчої, Південної, 
Астраханської та інших «армій». Тоді з київських військових 
складів вантажилися й відправлялися гармати та інша вог
непальна зброя для Добровольчої та Південної армій, хоча 
в українських частинах її не вистачало.

Прибувши до Києва, Всеволод Петрів відвідав головне ін
тендантство, де відмовилися приймати полковий звіт, моти
вуючи це тим, що «невідомо, чи запорозькі частини існува
тимуть далі, й чому уряд гетьмана має вилизувати кашу, за
варену Центральною Радою, існування якої гетьманська вла
да не визнає». Але через деякий час звіт усе-таки прийняли.

Петрів зустрівся також з начальником Генерального 
штабу гетьманських військ полковником Олександром Сли- 
винським, який запропонував йому залишитися на посаді в 
Генеральному штабі, щоб таким чином уникнути неприєм
ностей, але Всеволод Петрів від цієї пропозиції відмовився. 
Дізнавшись, що потяг з вагоном генерала Натієва із запіз
ненням прибув до Києва, він негайно вирушив на залізнич
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ний вокзал запитати Олександра Натієва, чи не зможе він 
на зворотному шляху взяти його з собою. Але Натіїв пора
див йому подати рапорт про звільнення з посади командира 
полку у зв’язку з недугою, інакше впертість зіпсує йому всю 
кар’єру на майбутнє. Петрів відповів, що справжньому воя
кові говорити неправду не личить: «Я здоровий і мушу бу
ти корисним Україні». Наступного дня Всеволод Петрів мав 
намір виїхати до полку, але його взяли під домашній арешт, 
а ще через три дні йому повідомили про його звільнення в 
запас та про тимчасову заборону виїзду з Києва.

Невдовзі до Києва з полку приїхав гайдамацький посла
нець і повідомив Петріву, що його усунено від командуван
ня полком, натомість 1-й Запорозький кінний полк ім. Костя 
Гордієнка очолив полковник Микола Продьмо, який у 1917 
році був командиром Гайдамацького кінного куреня Одесь
кої Гайдамацької бригади. Частина особового складу на знак 
протесту залишила полк, а решту було перекинуто на москов
ський кордон, але гайдамаки відмовилися присягати гетьма
нові. У Богданівському полку деякі сотні також виявили солі
дарність з гордієнківцями, і навіть у 2-му Запорозькому пол
ку полковник Петро Болбочан роззброїв дві сотні за відмову 
присягати гетьманові.

Поки Всеволод Петрів шукав можливості виїхати з Києва,
2-й Запорозький полк під командуванням полковника Пе
тра Болбочана в середині липня 1918 року було перекинуто у 
Куп’янський повіт, де запорожці відбили наступ московських 
військ на Харківщині по лінії Старобільськ-Білолуцьк. Згодом 
за наказом гетьмана Павла Скоропадського на станції Сва
тове Куп’янського повіту на Харківщині було організовано 
огляд підрозділів 2-го Запорозького полку з метою перевірки 
їхньої боєздатності. Огляд проводив інспектор армії Україн
ської Держави генеральний хорунжий В.Приходько, а потім і 
сам військовий міністр генерал Олександр Рогоза. Вони висо
ко оцінили підготовку та озброєння полку, але у проросійськи 
налаштованих колах гетьманського уряду стан Запорозько
го корпусу викликав невдоволення. Неодноразово робилися 
спроби спровокувати конфлікт між гетьманом Павлом Ско
ропадським та єдиною на той час національною збройною 
силою -  Запорозьким корпусом під командуванням генерала
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Натієва. Окрім намірів проросійських сил налаштувати геть
мана проти командування корпусом -  генерала Натієва та 
полковника Болбочана -  запорожцям шкодили деякі військові 
посадовці, що намагалися позбутися їх як небажаних супер
ників у можливості впливати на політичні рішення влади.

Тому після огляду 2-го Запорозького полку військовий мі
ністр генерал Рогоза висловив невдоволення у зв’язку з намі
рами уряду розформувати корпус. Невдовзі він доповів про 
боєздатність корпусу гетьманові Павлу Скоропадському, який 
переконався, що Запорозький корпус є надзвичайно важли
вим бойовим угрупованням. Генерал Рогоза не лише особисто 

симпатизував Олександрові 
Натієву та Петрові Болбоча- 
ну, а й доклав чимало зусиль, 
щоб уберегти корпус від лік
відації.

Після всіх оглядів 2-й За
порозький піший полк під 
командуванням полковни
ка Петра Болбочана висунув
ся на демаркаційну лінію на 
Харківщині проти москов
ських військ, залишивши на 
станції Сватове полкові скла- 
ди-потяги. Для охорони скла

дів було призначено 10-ту сотню полку, що складалася із Сі
чових Стрільців. На демаркаційну лінію було також направ
лено залишки 1-го Запорозького кінного полку ім. Костя 
Гордієнка під командуванням полковника Миколи Продьмо. 
На кордоні полковник Продьмо запровадив нові порядки, 
після чого полк збунтувався і помарширував назад до стан
ції Сватове. 10-а сотня Січових Стрільців, отримавши наказ 
роззброїти полк гордієнківців, виконала його на станції Сва
тове швидко, справно і без втрат -  полк давно був готовий до 
цього, тому фактично не чинив ніякого опору. Таким чином, 
одна з найпотужніших військових одиниць Запорозького 
корпусу -  кінний полк ім. Костя Гордієнка, яким у минуло
му командував полковник Всеволод Петрів, так і не склав
ши присяги на вірність гетьманові Павлу Скоропадському, 
припинив своє існування.
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Уже в липні 1918 року московські загони, що перебували 
за нейтральною зоною на Харківщині, активізували свої дії 
вздовж великої частини демаркаційної лінії. В одній із місце
вих газет Полтавської губернії було таке повідомлення [19]: 

«На л ін ії Гомель-Білгород більшовицький загін, під
бурений лівими есерами, перейшов демаркаційну лінію у  
багатьох м ісцях».

Наступного дня у тій же газеті з’явилася нова інформація 
про підготовку московських загонів до активних дій [20]: 

«Протягом останніх днів на Брянському та Курському на
прямках українського фронту спостерігаються ознаки під
готовки більшовицьких військ до активних дій».

Дії московських військ за нейтральною зоною спосте
рігалися і протягом серпня 1918 року. Так, у телеграмі від 
20 серпня 1918 року в освідомчий відділ Державної варти 
та Чернігівському губернському старості про дії москов
ських загонів у районі нейтральної зони на кордоні з Хар
ківською губернією повідомлялося [21]:

« Отримано дані. Більшовики зосередилися в Олександрів- 
ському. Тисяча чоловік, 20 кулеметів, 8 гармат. Двадцятого 
збираються завдати удару на Коренево. Німецьким властям 
повідомлено».

Але в цей час найтривожніше становище склалося на 
Чернігівщині, де активізували свою діяльність партизанські 
загони всередині Чернігівської губернії, зокрема в Ніжин
ському повіті. 1 серпня 1918 року Чернігівський губернський 
староста відіслав військовому міністрові Української Держа
ви телеграму, в якій повідомив, що 1 серпня він отримав від 
повітового старости таку телеграму [22]:

«У  повіті почалася масова різня хліборобів, становище 
трагічне. Ніжин напередодні загального повстання. Про
симо допомоги».

Від себе Чернігівський губернський староста додав, нібито 
трагізм становища зростає через двомісячну затримку платні, 
що примусило комендантську сотню розійтися, а невпинні й 
безкарні напади на вартових, які з труднощами отримують 
зброю та набої, зменшують їх кількість. Неодноразові звер
нення до місцевих німецьких загонів не дають результатів 
через їхню нечисленність та несвоєчасне надання допомоги. 
Тому Чернігівський губернський староста просив найближ
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Залишки церкви 
Покрови Пресвятої 

Богородиці у Воронку 
- колись українському 

містечку

чим часом екстрено збільшити в Ніжині кількість німецьких 
військ і забезпечити зброєю та набоями українські підрозділи.

Внаслідок цих повідомлень на початку серпня 1918 року у 
ставці гетьмана Павла Скоропадського відбулася нарада, на якій 
розглядалися заходи з ліквідації партизансько-повстанського ру
ху на Чернігівщині. Одразу після закінчення наради на Чернігів
щину було відправлено військові частини для придушення кому
ністичного заколоту в Ніжинському та інших повітах.

Враховуючи досить складне становище на Чернігівщині та 
формування військових підрозділів Росії за нейтральною зоною, 

саме в такому неспокійному і 
стратегічно важливому районі 
Чернігівщини, що прикривав 
східні підступи до Києва, по
трібні були найнадійніші вій
ськові сили. Тому після огляду 
на початку серпня 1918 року 

" 2-го Запорозького пішого пол
ку під командуванням полков
ника Петра Болбочана інспек
тором армії генеральним хо
рунжим В.Приходьком та вій
ськовим міністром Олексан
дром Рогозою, було вирішено 
відправити його на Чернігів
щину. 2-й Запорозький полк, 

що складався з 16 піших сотень, а також кінної, технічної, са
мокатної сотень та 2-х батарей 1-го Запорозького гарматного 
полку, загальною чисельністю 5000 козаків, завантажившись 
у Куп’янську, вирушив потягом за маршрутом Харків -  Суми 
-Бахмач -  Гомель в район Новозибків -  Новгород-Сіверський.

Прибувши на станції Семенівка та Гомель, полк згідно з 
наказом вирушив похідним порядком до міста Воронок, де 
квартирувався штаб 2-го Запорозького полку, а також ко
мендантська, вишкільна, немуштрована сотні та постачан
ня, а муштровано-бойові сотні з артилерією зайняли лінію 
кордону від міста Стародуб до села Слобідка Камінська. Тут
2-й Запорозький полк під командуванням Петра Болбочана 
поступив у розпорядження командування розташованої на 
кордоні з Росією німецької військової частини.
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По дорозі до Харкова потяг на деякий час затримався на 
одній із станцій. Навпроти зупинився ешелон з російськими 
добровольцями, які їхали з Києва на схід до армії Антона Де- 
нікіна. Вони були одягнені в мундири з відзнаками царської 
армії, з російськими прапорами на кожному вагоні, а також 
перед локомотивом та позаду потяга. Один із вагонів добро
вольців зупинився навпроти вагону, в якому їхали вояки со
тні Січових Стрільців 2-го Запорозького полку. З обох сто
рін посипалися вигуки. Москалі почали глузувати над запо
рожцями -  над українським військом на українській землі, в 
Українській Державі. На скаргу запорожців не було звернено 
ані найменшої уваги, бо комендантом станції виявився зако
ренілий москаль. Тоді Січові Стрільці вирішили самі навести 
порядок: схопили кількох російських добровольців, затягли 
до своїх вагонів і добряче побили. Добровольці те ж саме вчи
нили з кількома запорожцями. Ситуація нагнітилася до такої 
міри, що обидві сторони вхопилися за гвинтівки, і почалася 
стрілянина. Запорожці витягли до дверей вагону кулемет.

У цей момент український та російський потяги рушили 
в різні сторони, але кулемет запорожців не припиняв обстрі
лу добровольчого ешелону, звідки неслася кулеметна стріля
нина у відповідь. В обох потягах залунали крики поранених 
та старшинські вимоги припинити стрілянину. Потяг запо
рожців задрижав від сотень голосів Січових Стрільців, які 
співали «Ще не вмерла Україна!»

Один із старшин полку Іван Вислоцький про цей епізод 
у своїх споминах писав [23]: «Стомлений цілодобовим чер
гуванням, я приліг у  вагоні на полицю відпочити, а з-під мо
єї лавки стрільці витягли закривавленого російського пол
ковника і на повному ходу потяга кинули його на залізнич
ну колію. Колеса потяга докінчили справу мо'іх стрільців, і 
в добровольчій армії стало на одного полковника менше». 
До цього випадку підходить вислів 18-річного українського 
письменника Миколи Гоголя: «Не бійся, горобцю, бийся з 
орлом», хоча на той час, може, він і не мав на увазі герб Ро
сійської імперії.

Потяг доїхав до Новозибкова, а далі до місць призна
чення запорожці вирушили у пішому ладунку. В одному се
лі, де мешкали так звані «старовіри», сотня Січових Стріль
ців зупинилася на нічліг. Іван Вислоцький у своїх споминах
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ро з д іл  д р у г и й , п о л іти ч н а  [23] наводить ще один випадок, який глибоко запав йому 
с и ту ац ія  н а  лів о б е ре ж ж і в пам’ять. У полку разом із сотнею Січових Стрільців несли
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДО . . -  . . І¥

серпня 1918 року  службу и інші сотні, у складі яких було чимало козаків із Над
дніпрянщини, що вживали багато російських слів. Старий 
дід, батько господаря хати, де ночував Вислоцький, розгні
вався на козаків-наддніпрянців і вилаяв їх: «Які ж ви укра
їнці, що не знаєте рідної мови, замість «тютюн» кажете «та
бак». Такі ви українці, що наскрізь просякли московщиною, 
а ще за Україну воюєте!» Дід з досади сплюнув і грюкнув за 
собою дверима. Засоромлені козаки розійшлися по хатах.

Прибувши на Чернігівщину, 2-й Запорозький полк зайняв 
відтинок кордону, який простягався на 60 верст [24] між річ
кою Десна (північніше міста Новгород-Сіверський) та міс
том Стародуб. Решта полків Запорозького корпусу залиши
лися нести охоронну службу на Харківщині -  на кордоні між 
Українською Державою та Росією: 1-й Запорозький піший 
полк чатував на державному кордоні між землями Війська 
Донського та містечком Білолуцьк, 3-й Гайдамацький полк
-  між містечками Білолуцьк та Ровеньки, а 4-й Запорозький 
полк -  від містечка Ровеньки до села Білий Колодязь. Кожен 
полк займав ділянку кордону, що приблизно дорівнювала 80 
верстам [24]. На той час ці полки мали лише незначні сутич
ки з комуністичними партизанськими загонами. Натомість
2-й Запорозький полк під командуванням полковника Петра 
Болбочана, починаючи з кінця серпня 1918 року, систематич
но брав участь у запеклих боях з червоними партизанськими 
формуваннями, які масово створювалися в нейтральній зоні.

Ось така ситуація склалася з дислокацією полків Запорозь
кого корпусу під командуванням генерала Натієва, штаб яко
го в цей час знаходився в місті Білокуракіне, що більше відо
мий таращанським повстанцям як «бригада Натієва», на кор
доні між Українською Державою та Росією на початок серпня 
1918 року. Напевно, ця ситуація була відомою Федорові Гре
бенку, коли 2 серпня 1918 року він із залишками таращан- 
ських повстанців перейшов через Дніпро і теренами Полтав
щини вирушив на Слобідську Україну, маючи намір добратися 
до Білокуракіного, щоб налагодити контакт із запорозькими 

Я  ія г В частинами, а, можливо, й увійти до їхнього складу [25].
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3. Повстанський рух 
на Лівобережній Україні 

під проводом московських комуністів
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А як же розвивалися події з розгортанням селянсько
го повстанського руху на Чернігівщині? Враховуючи, що 
там була нейтральна зона між Українською Державою та 
Росією, на розвиток повстанського руху впливали як зо
внішні, так і внутрішні чинники.

Як уже зазначалося, згідно з договором від 4 травня 1918 
року по всьому кордону між Українською Державою та Росі
єю було встановлено демаркаційну лінію, через яку не мали 
права переходити обидві сторони. Крім того, всі озброєні за
гони, що відступили з України під натиском українських та 
німецьких військ на територію Росії, підлягали роззброєнню.

Військові підрозділи Запорозького корпусу під командуван
ням генерала Натієва, які після перевороту перейшли на бік 
гетьмана Павла Скоропадського, разом із союзними німець
кими частинами в цілому дотримувалися на кордоні підпи
саних домовленостей, чого не можна сказати про московські 
війська, що відступили на територію Росії. Так, загін Червоно
го козацтва під командуванням Віталія Примакова охороняв 
комуно-московський „уряд” України й разом з ним відступив 
до Таганрога на береги Дону. Члени цього „уряду”, званого „на
родним секретаріатом”, ліквідованого за рішенням ЦК РКП (б), 
відправилися з Дону до Москви, а разом з ними в якості охоро
ни вирушив і полк «червоного козацтва» Віталія Примакова. 
Питання про роззброєння та подальшу долю полку за прохан
ням колишніх членів «народного секретаріату» розглядалися 
на президії Московської ради робітничих депутатів 14 травня 
1918 року, на якій було вирішено не роззброювати полк При
макова, а направити його в район нейтральної зони.

Більше того, організований у Москві 5-12 липня 1918 року
І з’їзд комуністичних організацій з України оформив створен
ня Комуністичної партії (більшовиків) України як складової 
та невід’ємної частини РКП (б). Головним завданням КП(б)У 
за рішенням з’їзду була організація в Україні збройного по
встання робітничо-селянських мас проти гетьманської та ні
мецької військової влади. З цією метою було створено вій-

Віталій Примаков - 
творець «червонного 
казачества», яке було 

учасником і прикриттям 
московської окупації 

України
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ськово-революційні комітети та повстанські штаби, діяльніс
тю яких керував «всеукраїнський центральний військово-ре
волюційний комітет» (ВЦВРК) на чолі з Андреем Бубновим, 
Володимиром Затонським, Юрієм Коцюбинським та ін.

Для активізації підпільної роботи та партизанської бо
ротьби проти гетьманської влади та німецьких військ в 
Україну було направлено комуністів: Яна Гамарника (Яко
ва Пудиковича), Івана Смірнова (Ласточкіна) та Володими
ра Логинова -  до Харкова, Станіслава Косіора -  до Києва, 
Юрія Коцюбинського -  до Полтави. Порушуючи мирні умо
ви між Україною та Росією, московське комуністичне керів
ництво за нейтральною зоною почало поспішно створювати 
партизанські загони, які здійснювали напади на територію 
Української Держави.

Члени ВЦВРК (зліва направо) Володимир Затонський, Юрій 
Коцюбинський та Андрей Бубнов
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В Україну через нейтральну зону ринула велика хвиля 
комуністичних агітаторів, які транспортували з собою л і
тературу, листівки, гроші, зброю і проводили формування 
та навчання партизанських загонів. У червні 1918 року з 
Москви прибув полк Червоного козацтва під командуван
ням Віталія Примакова, який розмістився в селі Почеп на 
Десні й почав брати активну участь у постачанні зброї по
встанським загонам на Чернігівщині.

Про спроби перевезення зброї через нейтральну зону та її 
кількість подано у комуністичному друкованому джерелі [26]:

«Гвинтівки, патрони, а часом і кулемети, везли на під
водах, прикриті сіном, гончарними виробами та іншим, або 
в залізничних вагонах між дровами. Партизани Чернігівщи
ни в основному отримували зброю зі складу, влаштованого 
в селі Колонтаївка Конотопського повіту, куди її доставляв 
працівник оргбюро й активний учасник більшовицького під
пілля К.Неровня. Допомагали у перевезенні зброї й військові 
частини. Один тільки 1-й Червоний козачий полк, який пере- 
буваву Почепі, протягом червня-липня 1918 року переправив 
для партизанів Чернігівської та Полтавської губерній 1700 
гвинтівок, 22 кулемети і 1500 гранат».

Активну участь у ролі зв’язкових з комуністичним підпіл
лям в Україні брали жінки. На жаль, серед них була й донька 
великого українського письменника Михайла Коцюбинсько
го -  Оксана Михайлівна Коцюбинська (1898-1920), дружина 
командира полку «червоного козацтва» Віталія Примакова. 
Вона, як і її брат Юрій Коцюбинський, пройнялася комуніс
тичною ідеєю, значний вплив на формування світогляду якої 
мав російський письменник Максим Горький, з яким Оксана 
Коцюбинська зустрічалася в 1917 році. «Хочу вміти допома
гати людям, -  писала вона в одному з листів до «Буревісни
ка революції», -  хочу жити по-людському! Знаєте, Олексію 
Максимовичу, кожне ваше слово, кожен рядок з вашого листа
-  мають дуже велике значення для мене» [27].

Напевно, зустріч Оксани Коцюбинської з Максимом Горь
ким відбулася до комуністичного перевороту в Петрограді, бо 
вже наприкінці 1917- на початку 1918 років автор революцій
них пісень-закликів про «Сокола» й «Буревісника» писав, що 
революція дала повний простір гидким і звірячим інстинктам, 
відкинула від себе всі інтелігентні демократичні сили, всю мо

Оксана Коцюбинська 
- нещаслива дочка 

великого українського 
письменника

щ , т

Максим Горький
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ральну силу Росії (якої в Московії ніколи не було!).
Максим Горький засуджував антинародну політику Владі- 

міра Леніна, викривав деспотизм комуністичних «кормчих» 
та їхніх підлеглих. У січні 1918 року він грізно критикував 
Леніна, який разом зі своїми сатрапами звинуватив Горького 
у зраді справи революції й пролетаріату з попередженнями 
та погрозами, сміливо заявляючи:

«Поголовне знищення інакомислячих -  давній, перевірений 
засіб внутрішньої політики російських урядів. Від Івана Гроз
ного до Миколи II цим простим і зручним засобом боротьби з 
крамолою вільно й широко користувалися всі наші політичні 
вожді -  чому ж Володимирові Леніну відмовлятися від такого 
спрощеного засобу? А він і не відмовляється, відверто заявляю
чи, що не погребує нічим для викорінення ворогів».

Продовжуючи засуджувати Леніна та його «уряд», Горь
кий 19 лютого 1918 року дав їм у пресі таку характеристи
ку: «...Вважаючи себе розумом народу, він своєю позицією 
намагається прищепити народові переконання в тому, що 
створив найрозумніший і найчесніший уряд, щиро відданий 
інтересам народу. Народні комісари прагнуть своєї мети, не 
соромлячись -  як не соромилися й інші уряди -  арештів, роз
стрілів і убивств інакомислячих, не гребуючи ніякими накле
пами і брехнею, спрямованими проти опонентів».

Внаслідок цих виступів комуністична слідча комісія 
прийняла рішення: «Заарештувати Максима Горького за 
цькування ним Ради Народних Комісарів». Але судити 
Горького не наважилися, і він залишився на волі -  надто 
великим був авторитет «Буревісника революції».

Невідомо, знала Оксана Коцюбинська про виступи Мак
сима Горького, коли ставала на зрадливу стезю допомоги 
комуністичному підпіллю на Чернігівщині?

Діяльність ЦК РКП (б ), а потім і ЦК КП (б)У  в напрямку 
організації й розвитку селянського повстанського руху на 
Чернігівщині була зовнішнім чинником, але значну роль ві
діграв і внутрішній чинник, який виник після гетьманського 
перевороту 29 квітня 1918 року.

Після приходу в Україні до влади гетьмана Павла Скоро
падського більшість демократичних організацій Чернігів
щини та Київщини почали протестувати проти перевороту.
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Досить показовою та переконливою відносно гетьманської 
влади була постанова демократичних організацій міста Ко
нотоп, які на початку травня 1918 року ухвалили резолюцію, 
підтриману Міською думою та Земськими зборами [28]:

«Усі обрані народом або призначені урядом Української 
Центральної Ради громадські установи залишатимуться на 
сво'іхмісцях незалежно від розпоряджень гетьманського помі
щицького уряду й виконуватимуть свої обов’язки, яких вони 
дотримуватимуться доти, доки їх силою не змусять зали
шити пости органів народної волі... Київський переворот є 
актом змови купки реакційно налаштованих українських по
міщиків і німецької військової влади, що грубо нехтує настро
ями й волею широких народних мас та демократичних сил. 
Цей похід нового уряду проти 
земельної реформи в Україні 
(йдеться про маніфест геть
мана П.Скоропадського. -
О.Б.) загрожує розоренням 
господарства всієї країни. У  
селянства знайдеться без
ліч способів не пустити по-1 
міщиківу їхні колишні маєт
ки, але якщо їм вдасться до- *" 
могтися цього й повернутися
назад при підтримці чужоземних багнетів, то селяни мають 
безліч засобів не допустити поміщиків до обробітку земель. 
А якщо і тут поміщикам ніщо не завадить, у  селян залиша
ється остання зброя: знищення посівів по всій Україні. Уліт
ку ми можемо стати свідками вогненного моря на наших ши
роких ланах і його наслідку -  загального голоду».

Безумовно, політика, яку провадила німецька окупаційна 
влада, реквізуючи худобу, зерно й інше майно, та гетьманські 
каральні загони проти селян по всій Україні, не могла не ви
кликати спротиву українського селянства. Невдоволення пе
реростало в ненависть, адже спалювалися цілі села, нароста
ла кривава розправа з населенням, поверталися назад у свої 
маєтки поміщики і своїми методами також карали селян.

Внаслідок такої політики нової влади по всій території 
Чернігівської губернії з неймовірною швидкістю почали 
формуватися селянські партизанські загони. Наростанням
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- активний помічник 
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України, за що згодом 

був «віддячений» 
каторгою на Уралі

повстанського руху скористалися як комуністичні організа
ції, що масово створювалися на Чернігівщині у травні-червні 
1918 року, так і військові формування Росії, що після першої 
агресії проти України перебували за демаркаційною лінією. 
Комуністичні підпільні осередки Чернігівщини почали вжи
вати найретельніших заходів для надання повстанському 
рухові організаційних форм, переконуючи населення, що 
єдиною владою народу може бути лише „радянська” влада, 
а єдиною партією, яка захищає інтереси трудящих, у тому 
числі й українських, є комуністична партія.

У Чернігові було створено «губернський військово-рево- 
люційний комітет» (ГВРК), який почав займатися придбан
ням і нагромадженням зброї. Активними членами «коміте
ту» були жиди, які розподіляли зброю між членами комуніс
тичної організації Чернігова. Головний склад зброї знаходив
ся у Нохи Шильмана, на думку деяких «історіографів» СССР, 
одного «з найвидатніших військових організаторів і керівни
ків майбутніх повстань» [29]. Новостворений Губернський 
революційний комітет енергійно взявся до роботи.

Але Ноха Шильман був не вельми здібним військовим ор
ганізатором, оскільки в червні 1918 року на допомогу чер
нігівським комуністичним підпільникам Москва відправи
ла до Чернігова в якості військового організатора Миколу 
Кропив’янського. Кропив’янський -  член РКП(б) -  колиш
ній підполковник царської армії, був сином заможного се
лянина родом із села Володькова Дівиця (тепер -  Червоні 
Партизани) Ніжинського повіту. Після закінчення Чугуїв
ського військового училища пішов на фронт Першої Світо
вої війни підпоручиком, а в 1917 році отримав звання під
полковника. Після Лютневої Революції 1917 року пристав до 
московських комуністів, а у квітні 1918 року його було при
значено начальником штабу 2-ї окупаційної армії, що мала 
завдання боротися за Донбас. Після відступу московських 
військ з України, познайомившись на таганрозькій нараді 
з Андрєєм Бубновим, відбув з комуністами до Москви. У се
редині травня 1918 року Микола Кропив’янський зв’язався 
у Москві з членами так званої «дев’ятки», які вважали себе 
«радянським урядом України» після ліквідації „народного 
секретаріату” , і запропонував план розгортання партизан
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ського руху в Україні проти «гетьманської влади і німецьких 
окупантів», який одразу було схвалено.

Після детальної розробки плану Микола Кропив’янський 
з’явився на Чернігівщині як особливоуповноважений з підго
товки повстання та організації «центрального штабу партизан
ських загонів» Чернігівщини та частини Полтавщини для ке
рівництва партизансько-повстанським рухом. На одному із за
сідань «губернського революційного комітету» Кропив’янський 
виклав свій план повстання, з яким ревкомівці погодилися. Піс
ля організації Центрального штабу повстанського руху вже у 
червні-липні 1918 року партизани Чернігівщини активізували 
свої дії проти гетьманських та німецьких військових частин.

Організований Кропив’янським «центральний штаб по
встанського руху» 19 червня 1918 року видав наказ №1 [ЗО], 
в якому закликав створювати військово-революційні органі
зації для підготовки збройного повстання проти гетьманської 
та німецької військової влади. Цей наказ разом з комуністич
ними прокламаціями було розклеєно в різних повітах Черні
гівщини. У червні 1918 року в Конотопському повіті німцями 
було роззброєно комуністичну бойову дружину, десять чоло
вік з якої було розстріляно. Переслідувані німцями повстанці 
з Чернігівщини відступили до села Клинці Сурозького повіту.

25 червня Микола Кропив’янський видав наказ №2, а 1 лип
ня 1918 року -  наказ №3, в яких поставив військово-революцій
ним організаціям завдання вербувати сили у партизанські заго
ни [31]. Захопившись незначним тимчасовим успіхом в органі
зації повстанських загонів на Чернігівщині, комуністи виріши
ли підняти «всеукраїнське» загальне повстання, натхненником 
якого був «вождь мірового пролетаріате» Владімір Ленін.

У цілому ряді повітів Чернігівщини Кропив’янський розпочав 
організаційну роботу щодо залучення до боротьби повстанських 
сил та розроблення плану загального повстання. Центр діяль
ності Кропив’янського та його штабу знаходився у Ніжинському 
повіті, куди планувалося стягувати головні партизанські сили.

Не маючи змоги стримувати початок виступу повстанських 
сил на Чернігівщині, особливоуповноважений «центрально
го штабу партизанського руху» Чернігівської та частини Пол
тавської губерній підполковник Микола Кропив’янський 17 
липня 1918 року підписав наказ №6 [32], який закликав до 
збройної боротьби проти гетьманської влади і встановлення
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Наум Точений. 
Світлина 1950-х років

влади Рад. На оригіналі наказу була приписка, зроблена від 
руки хімічним олівцем: «Наказ за № 6 отримує силу в ніч з 
п’ятого на шосте серпня за новим стилем. Уповноважений тов. 
Кропив’янський». З метою узгодження цього наказу з «черні
гівським революційним комітетом» від штабу Кропив’янського 
до Чернігова було послано Наума Точеного. Повідомивши «рев
ком» про план виступу повстанських загонів, Точений через 
Гродно й Гомель прибув у село Почеп, де перебувала кавале
рійська сотня під командуванням Віталія Примакова.

1 серпня 1918 року Микола Кропив’янський видав наказ 
№7 про початок загального повстання «проти гетьманщини 
та окупантів» [33], у якому Військово-революційним коміте
том Чернігівщини було запропоновано «негайно відновити не
обмежену радянську владу на Україні» (якої в Україні повною 
мірою ніколи не було), збирання хліба на полях виконувати 
всією громадою, але «увесь хліб переходить у  руки військово- 
революційних комітетів, які мають право ним розпоряджа
тися»  (для відправлення до Москви), а всім німецьким солда
там, командирам військових частин, начальникам німецьких 
гарнізонів пропонувалося «негайно скласти зброю і передати 
ії в руки місцевих військово-революційних комітетів», а хто не 
виконуватиме цей наказ, «буде розстріляний».

Такі дії партизанського штабу призвели до концентрації пар
тизанських загонів навколо Ніжина. 4 серпня 1918 року Чернігів
ський губернський староста телефонував до Києва [34]:

«Останніми днями анархія в Ніжинському повіті на
стільки посилилася, що представники українського уряду і 
навіть німецькі військові сили опинилися у  становищі сто
рони, яка обороняється».

У цей час ЦК КП(б)У, який перебував у місті Орел, отри
мав з партизанського штабу повідомлення, що Микола 
Кропив’янський підняв повстання на Чернігівщині, й події роз
виваються успішно. ЦК КП(б)У, відчувши як партизанська сти
хія зростає по всій Україні, вирішив повстання на Чернігівщині 
перейменувати на «всеукраїнське», а ВЦ ВРК, що знаходився 
в селі Почеп на Чернігівщині, 5 серпня 1918 року видав наказ 
№1 про загальне повстання [35]. У цьому наказі, як і в наказі 
№7 Кропив’янського, була також подібна нісенітниця, де реко
мендувалося все і всіх знищувати, але «берегти хліб на терито
ріях, очищених від супротивника», а також «негайно об’явити
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поголовну (!!!) мобілізацію всіх робітників та селян України, а 
тих, які ухилися від виконання військових обов’язків, об’явити 
поза законом (тобто -  розстріляти! -  О.Б. ) » .  Але в цих так зва
них «наказах» не вказувалося, хто мав їх виконувати на терито
рії України, зайнятій гетьманськими та німецькими військами.

Водночас «чернігівський ГВРК» випустив листівку, в 
якій доводив до відома повітових та волосних комітетів 
Чернігівської губернії наказ ВЦВРК і закликав почати 
втілювати його у життя [36]:

«У  н іч  на 6 серпня т ов. п ол к овн и к *
Кропив’янський почав бойові д ії у  Чернігів
ській губернії. Примаков та Боженко йдуть на 
з ’єднання. Повстання розпочалося, не дозволяй
те розпорошувати його частини, негайно ви
ступайте і знищуйте всі ворожі загони вашого 
району. Роззброюйте всіх, хто не з нами, озбро
юйте наших і мобілізуйте армію. Формуйте ве
ликі бойові одиниці. Робіть все рішуче й швидко.
Всіма силами підтримуйте зв ’язок із центром 
та сусідніми організаціями».

Віталій Примаков, виконуючи вказівку з цен
тру, розпочав наступ своєї кінноти в напрямку 
Новгород-Сіверського, по дорозі збільшуючи чи
сельність своїх загонів. Стрімка атака на місто 
була настільки несподіваною, що німці змушені 
були залишити Новгород-Сіверський на декіль
ка годин. Але сили були нерівними, і німці дуже 
швидко відновили свою тактичну перевагу: під
тягнули бронепотяг і відкрили вогонь по переправі. При
макову довелося негайно залишити місто, щоб не втратити 
шляхи для відступу й не опинитися в оточенні гетьманських 
та німецьких військ. Невдовзі він отримав наказ від москов
ського центру повертатися до нейтральної зони й поповню
вати там свої сили [37].

Однострої «чєрвониих 
казаков» 

Віталія Примакова

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ПОЛІТИЧНА 
СИТУАЦІЯ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДО 

СЕРПНЯ 1918 РОКУ

‘ насправді мав звання 
підполковника

Згідно з планом, розробленим «центральним штабом 
партизанського руху» ніжинського комуністичного повстан
ського осередку на чолі з Миколою Кропив’янським, першим 
мав розпочати повстання Веркіївський партизанський загін.

Як зазначало пізніше друковане видання СССР [38]:
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«Основною метою повстання було здобуття Ніжина, за
хоплення великих складів зброї, визволення від німців та геть
манців усієї території повіту й утворення там крупного ра
дянського повстанського району, опорної бази для подальшого 
розвитку воєнних дій у  напрямку на Конотоп, Чернігів та Київ».

Один з керівників комуністичного повстанського руху на 
Чернігівщині Наум Точений пізніше писав [39], що сигна
лом для інших партизанських загонів про початок повстання 
була заграва від підпаленої «куркульської» клуні на схід від 
села Веркіївка. Веркіївський партизанський загін, що скла
дався з мешканців довколишніх сіл Дроздівка, Дрімайлівка, 
Вересоч, Орлівка, Смолянка та інших, отримав завдання зни
щити німецько-гетьманський загін, розташований у Веркі- 
ївці (в економії Терещенка). Потім загін мав вибити німців 
із сіл Дрімайлівка, Дроздівка, Вересоч, Жуківка, Куликівка, 
Салтикова Дівиця і зайняти позицію в якості заслону з боку 
Чернігова. У подальшому, приєднавшись до повстанців Чер
нігівського та Городнянського повітів, Веркіївський загін 
мав атакувати німецьку та гетьманську залогу в Чернігові.

Піднявши своєчасно повстання, як писав Точений, Вер
кіївський загін оточив економію Терещенка, де в мурованих 
будівлях укріпилося понад 500 німців та гетьманців. Облога 
економії тривала від ночі до полудня. Повстанці, незважаю
чи на нищівний вогонь з боку маєтку, нехтуючи життям, з 
гранатами в руках кидалися в атаку, втративши при цьому 
31 чоловік убитими й 43 пораненими. Захопивши Веркіївку, 
частина загону відправилася для створення заслону з боку 
Чернігова. Невдовзі було зайнято села Дрімайлівку, Хибалівку, 
Кошелівку, Вересоч, Дроздівку, Орлівку, Салтикову Дівицю та 
інші. Влада перейшла до рук «військово-революційних комі
тетів», і за заготовленими раніше списками було проведено 
«мобілізацію» селян призовного віку (так звана «мобілізація» 
проводилася комуністами примусово, під багнетами. -  О.Б.).

Зрозуміло, що Наум Точений упереджено писавши ці рядки 
майже через 40 років, міг дещо й «забути». Тому звернемося до 
тодішніх офіційних документів, в яких подано інформацію про 
повстання в селі Веркіївка. Так, директор департаменту Дер
жавної варти Української Держави ГАккерман на основі даних 
освідомчого відділу Державної варти 9 серпня 1918 року подав 
таку інформацію про повстання в Чернігівській губернії [40]:
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«Губернський староста повідомив, що ним отримано 
телеграму від Ніжинського повітового начальника варти 
такого змісту: 6 серпня загін бандитів у кількості 200 чо
ловік здійснив напад на Веркіївку. У  бою загинули дільничий 
начальник варти Бочковський та 5 вартових, трьох варто
вих поранено, а з офіцерського загону, що охороняв економію, 
вбито 4 чоловіки, двох поранено та по-звірячому вбито де
кількох цивільних осіб. На допомогу було вислано загони ні
жинських і чернігівських вартових та німецький підрозділ, з 
якими заколотники вступили у  бій. Бандитів було розгром
лено, і загони повернулися до Ніжина. Наші втрати: одно
го вартового вбито, одного 
поранено, а також поране
но двох німецьких солдатів.
Бандити втратили близько 
50 чоловік.

Чиновник освідомчого від
ділу департаменту Держав
ної варти Полєтика повідо
мив, що банди повстанців з 
Ніжинського повіту перебра
лися до Чернігівського. 7 серп
ня вони були у Дроздівці та 
Куликівці. Бандити приму
сово вербують у  свої ватаги 
людей, залишаючи своїх упо
вноважених. За агентурними даними, на чолі банд стоять 
прапорщик Черняк та сільський вчитель Веселий. Бандит
ський штаб знаходиться в с.Веркіївка Ніжинського повіту».

А як же, за спогадами Наума Точеного, розвивалося повстан
ня в Ніжині [41]? Ніжинський партизанський загін, яким без
посередньо керував Микола Кропив’янський, виступив на день 
пізніше Веркіївського. Це, на думку Точеного, було помилкою, 
яка фактично стала причиною провалу плану захоплення скла
дів зброї. Несвоєчасний виступ загону був викликаний очікуван
ням приходу партизан із далеких сіл: Галиця, Данине, Лосинівка 
та інших. Німці вчасно передислокували з боку Києва до Ніжи
на дві дивізії й надійно укріпили район військових складів. На
ступного дня Ніжин з усіх боків був оточений партизанами. Пів- 
денно-західна група повстанців, розбивши німецький підрозділ,
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1918 р.

увірвалася до міста з боку вулиці Мільйонної в центрі Ніжина, де 
зав’язалися уперті бої. Особливо запеклий бій відбувся в районі 
міської в’язниці, де партизани, озброєні в основному ножами 
та вилами, билися в рукопашну й захопили будинок ніжинської 
варти. Гетьманців, які захищали будівлю, було повністю вирі
зано. Партизани захопили близько 200 гвинтівок і 3 кулемети.

Бій у Ніжині тривав цілий день. Перевага в артилерії (у пар
тизанів її не було), підхід бронечастин та підмоги з боку Києва 
та Бахмача дали можливість гетьманським і німецьким час
тинам витіснити партизан з району складів зброї. Сюди було 
стягнуто близько 5000 повстанців, але зброю мали не більше 
1000 чоловік, тому решта рвалася до складів, щоб захопити 

зброю. Під натиском броне
частин та вогнем гарматної 
шрапнелі, зазнаючи великих 
втрат, партизани почали від
ступати в напрямку сіл Синя
ки та Мильники. Відступ нео
зброєної частини повстанців 
перетворився фактично у па
нічну безладну втечу, що пев- 
ною мірою деморалізувало й 
озброєних партизанів.

Село Мильники під арти
лерійським обстрілом спа

лахнуло пожежами, що змусило партизанів відступити: одна 
група в напрямку Мрин -  Носівка, інша -  в бік Веркіївських 
лісів. Так закінчився, за спогадами Наума Точеного, бій за 
Ніжин. Гетьманські й німецькі частини зазнали відчутних 
втрат, однак втрати партизанів були значно більшими.

Поразку повстанців у бою за Ніжин Точений бачив у тому, що 
«ревкоми» на місцях, особливо в Ніжинському, частково Борз- 
нянському, Козелецькому та Чернігівському повітах, «призва
ли» по мобілізації близько 7 тисяч селян, але зброї не було, тому 
мобілізовані в розпорядженні «ревкомів» перебували фактично 
у повній бездіяльності. Крім того, до загонів мобілізованих «по
трапили куркулі та інші нестійкі елементи», які з перших днів по
чали вносити розлад у ряди повстанців, а коли надійшли звістки 
про невдалий похід на Ніжин, паніка та розлад значно зросли. В 
окремих селах «контрреволюційні елементи настільки знахабні-
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ли», що вдалися до арешту керівників «ревкомів».
Так, на наш погляд, майже через 40 років фантазував 

один з учасників і керівників повстання на Чернігівщині На
ум Точений про напад повстанців на Ніжин.

А ось як писав у 1922 році Михайло Майоров (Біберман 
Меєр Мовшев), який у липні 1918 року після І з’їзду КП (б)У 
очолив «київський обласний комітет Київської, Полтавської, 
Чернігівської та Подільської губерній», про напад повстанців 
на Ніжин під керівництвом Миколи Кропив’янського [42]:

«Товариш Кропив’янський, не дочекавшись наказу, за глас
ною ініціативою повів свій загін на станцію (Ніжин. -  О.Б.), 
здобув її  і бився три години, доки німці не отримали під
кріплення. Тоді він відступив у чернігівські ліси, а звідти 
з великими труднощами прорвався з німецького оточен
ня до російсько-українського кордону».

Але, як писав Майоров, у наказі №1 йшлося про те, що ко
муністична партія організувала партизанський рух в Україні, 
тому пропонувалося піднімати повстання в тих районах, де 
його не було, а наказ передати далі за призначенням. Та «київ
ський обласний комітет», одержавши наказ після виступу Ми
коли Кропив’янського, вважав, що його неможливо виконати, 
оскільки повстання на Чернігівщині зазнало краху «через від
сутність єдності між діями центру та партизанських осеред
ків, де виступи ліквідовуються, бо всюди ми зазнаємо поразок».

Таким чином, ЦК КП(б)У не вдалося організувати всеу
країнського повстання проти гетьманської влади під кому
ністичним прапором, тому пропонувалося його припинити, 
хоча воно припинилося само собою.

А як же реагували офіційні органи гетьманської та ні
мецької влади на комуністичні повстання в Чернігівській гу
бернії? У телеграмі Чернігівського губернського старости від 
8 серпня 1918 року в гетьманське Міністерство внутрішніх 
справ про напад повстанців на Ніжин повідомлялося [43]:

«Ніжин оточено бандами повстанців, німецькі війська зо
середилися в одному пункті міста. Грошей немає. Отримано 
дані, що з Чернігівського та Козелецького повітів банди пря
мують на Ніжин, а далі -  на Чернігів, залізничне сполучення 
Крути- Чернігів перерване. Необхідне термінове прийняття 
рішучих заходів з боку німецьких військ, надіслання грошей
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та зброї для створення своїх загонів».
У звіті німецького Генерального штабу від 8 серпня 1918 ро

ку про повстанський рух у Чернігівській губернії писалося [44]: 
«Неспокій триває в Козелецькому та Ніжинському повітах

і починається в південно-східній частині Чернігівського пові
ту. У Козелецькому повіті ватага у 300 чоловік продовжує 
вбивства і грабунки землевласників в районі сіл Держанівка, 
Киселівка, Іржавець. Є чутки, що ватага має намір захопи
ти Козелець та вчинити пограбування повітової скарбниці.

З Ніжинського повіту повідомляють, що там розпо
чалося повстання. На допомогу ніжинським ватагам з 
району Дроздівки відправлено близько 300 чоловік на 150 
підводах у  с.Веркіївку, щоб учинити спільний напад на Ні
жин. Зброя роздається у Веркіївці. Уздовж залізничного 
шляху Дроздівка-Муравійка знищено всі мост и».

Через три дні після першого нападу на Ніжин загін 
Миколи Кропив’янського здійснив повторний напад. У 
телеграмі від 10 серпня 1918 року Чернігівський губерн
ський староста повідомив про це у департамент Держав
ної варти Української Держави [45]:

«У  ніч на 9 серпня на місто Ніжин напала озброєна банда 
Кропив’янського у  кількості близько 600 чоловік. Було обстрі
ляно штаб повітової варти, квартиру начальника варти, 
українську комендатуру та вокзал, де було пограбовано ка
су. Напад відбито спільним українсько-німецьким загоном.

Очікується новий напад. Банди у  повіті не настільки чис
ленні, щоб являти собою велику небезпеку, але завдяки на
шим ваганням та зволіканням банди поводять себе вкрай 
сміливо й зухвало».

У звіті Генерального штабу військ Української Держа
ви від 12 серпня 1918 року про ситуацію на Чернігівщині 
зазначалося [46 ]:

«Більшовицький бандитський заколот охопив майже всю 
Чернігівщину, порушуючи встановлену перемир’ям демар
каційну лінію. Проти банд у  Чернігівський повіт вислано 
об’єднаний українсько-німецький відділ. Бандити, що прорва
лися до Ніжина, розбиті. Настрій людності Чернігівщини у  
зв’язку з більшовицьким рухом стурбований».

Незважаючи на фактичну поразку комуністичного по
встання в Ніжинському повіті 6-9 серпня 1918 року «чер
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нігівський губернський ВРК» вирішив перенести спробу 
повстання в Чернігівський повіт, для чого заздалегідь було 
обумовлено дату повстання: 21-24 серпня 1918 року. Але 
здійснити повстання комуністам не вдалося, про що у пові
домленні департаменту Державної варти губернським ста
ростам та градоначальникам України повідомлялося [47]:

« Унаслідок невдачі, що спіткала спробу широкого загаль
ного повстання 6 серпня, наступне було перенесене на 21-24 
серпня. Дійсно, в районі Чернігівської губернії збройний ви
ступ повстанців, запланований приблизно на 21-24 серпня, 
був докладно розроблений і м іг здійснитися, але вжитими 
заходами Державної варти головних ватажків руху в кіль
кості 9 чоловік було заарештовано, а також затримано ще 
37 чоловік, причетних до повстанського бунту.

На чолі повстанських організацій Чернігівської губернії 
стоїть «губернський військово-революційний комітет», під
порядкований «всеукраїнському центральному військово-ре
волюційному комітетові».

За планом, що підлягав здійсненню 21-24 серпня, передба
чався одночасний напад двома бандами на 3-й та 4-й райони 
варти, розташовані в селах Козел та Жукітки Чернігівського 
повіту, а потім спільне просування на Чернігів для знищення 
міської та повітової варт, звільнення заарештованих і на
пад на німецьку комендатуру.

З числа керівників, що встигли сховатися після л ік
в ідації повстання, були члени Чернігівського військово- 
революційного комітету, євреї Борис Гутман приблизно 
20-річного віку, один з найдіяльніших членів ВРК, та Лев 
Гендельман приблизно такого ж  віку.

Департамент Державної варти просить вжити най- 
пильніших заходів з розшуку згаданих осіб, а у  випадку вияв
лення заарештувати й відправити їх у  розпорядження Чер
нігівського губернського старости».

З цього повідомлення випливає, що основними орга
нізаторами та керівниками повстання на Чернігівщині 
були жиди, які входили до складу «губернського ВРК» та 
«чернігівського губкому». А  проливати кров під час по
встання мусили українські селяни.

Під час комуністичного повстання на Чернігівщині в пер
шій половині серпня 1918 року активізували свої дії партизан
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ські загони, що перебували за нейтральною зоною. З цього 
приводу Чернігівський губернський староста 17 серпня 1918 
року відправив до Києва директорові Держаної варти теле
граму такого змісту [48]:

«Червоноармійців у  кількості 200 чоловік, які захопили 
містечко Ямпіль, витіснив німецький підрозділ, захопивши 
кулемет ворога. Червоноармійці, що одночасно захопили Палі- 
ївку, також відступили, втративши 2 кулемети і гармату».

Про ситуацію, пов’язану з діями комуністичних партизан
ських загонів на Чернігівщині та за нейтральною зоною, у 
звіті Генерального штабу військ Української Держави від 19 
серпня 1918 року записано [49]:

«У  Глухівському повіті за кордоном скупчилося близько 
1600 червоноармійців, уся увага яких звернена на Крупець. 
Два загони більшовиків кількістю близько 500 чоловік з одні
єю гарматою гуртуються у Полковничій Стороні. Під Ямпо- 
лем і Крупцем трапляються збройні сутички з більшовиками.

У Ніжинському повіті головні сили більшовиків у  кількос
ті близько 2000 чоловік розташовані навколо сіл Веркіївка та 
Мильники. Гармат повстанці не мають, а кулеметів-5 . Началь
никам усіх більшовицьких загонів є полковник Кропив’янський, ко
лишній командир 3-го більшовицького корпусу, штаб якого знахо
диться в сМильники. У повіті відбувається мобілізація колишніх 
солдатів. Старшин забирають усіх без винятку.

У Стародубському повіті більшовицькі банди вчинили на
пад на села Мадіївка, Сергієвськ, Остроглядове та Кустичі.

У  Новгород-Сіверському повіт і більш овицькі банди 
з ’являються вздовж усіє ї демаркаційної смуги. Головні 
сили в очікуванні загального наступу на місто перебува
ють у  селі Віриничі.

У Чернігівському повіті пересування більшовиків зафік
совано в селах: Муравійка, Куликівка, Жуківка, Дроздівка, 
Орлівка та Олишівка. Рух припинено».

Про бої між повстанцями та гетьмансько-німецькими вій
ськами в серпні 1918 року в Ніжинському та інших повітах Чер
нігівський губернський староста 21 серпня 1918 року департа
ментові Державної варти Української Держави повідомив [50]: 

«Істотних змін у губернії не сталося. У Ніжинському по
віті було декілька сутичок українсько-німецьких підрозділів з 
бандитами, які зазнали відчутних втрат: чимало вбитих і
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поранених, захоплено багато кулеметів та гвинтівок; банди 
розгромлено. За чутками, для відновлення активних дій від
бувається перегрупування банд, оточених великими силами 
українсько-німецьких підрозділів. За останніми неперевірени- 
ми даними, Кропив’янський підпільно перебуває в розвідці... 
У селах Сновську та Добрянці Городнянського повіту готу
валося повстання проти існуючої влади, але ватажків було 
заарештовано й наведено порядок. За отриманими сьогодні 
повідомленнями, в решті повітів також спокійно».

Для придушення комуністичного повстання гетьманська 
влада спільно з німецьким командуванням нарощувала вій
ськові сили в Ніжинському та інших повітах Чернігівської гу
бернії, що призвело до поступового згортання повстанського 
руху на Чернігівщині. Як писав згодом Наум Точений [51], за
гони повстанців під натиском переважаючих сил супротивни
ка відступили з боями в глибину лісів, залишаючи за собою 
село за селом. Діяти повстанцям доводилося дедалі важче, 
район дій звужувався, тому вони розділилися на три загони. 
Найдовше тримався Дроздівський повстанський загін. Значно 
зменшився кількісний склад партизанського загону, яким ко
мандував сам Микола Кропив’янський. Він на чолі невелич
кого загону, як загнаний звір, переміщувався теренами Ні
жинського повіту, намагаючись не потрапити до рук німців.

Незважаючи на те, що повстанський рух на Чернігівщи
ні наприкінці серпня 1918 року почав згасати, Росія продо
вжувала різними способами доставляти зброю у цей район. 
Так, у телеграмі від 20 серпня 1918 року чернігівському та 
харківському губернським старостам департамент Держав
ної варти повідомив [52]:

«За отриманими департаментом даними, в Україну зі 
станції Зерново відправлено на Хутір Михайлівський два 
вагони з вибуховими речовинами, зброєю, агітаційною літе
ратурою російською, українською, німецькою та сербською 
мовами. Усе буде перевозитися як залізничним, так і гужо
вим транспортом, переважно жінками. Передбачається 
відправити ще близько сорока вагонів зі станцій Курськ та 
Льгів. Вживайте належних заходів для затримання осіб та 
вантажу. Про результати телеграфуйте».

Але незважаючи на величезну кількість зброї, яку постача
ла Росія, повстанський рух на Чернігівщині в останню декаду
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серпня 1918 року почав припинятися. У зведенні відомостей, 
що надійшли в освідомчий відділ департаменту Державної вар
ти Міністерства внутрішніх справ Української Держави між 23 
серпня та 3 вересня 1918 року інформацію про ситуацію з по
встанським рухом у Ніжинському повіті подано так [53]: 

«Спостерігається поступове утихомирення. 24 серпня 
затримано 8 бандитів. За повідомленням 27-го німецького 
корпусу, ситуація в районі Ніжина без змін. Великих банд ні
де не зафіксовано. Роззброєння населення триває.

За чутками, в Мильниках діяла банда з 19 чоловік на чолі 
з полковником Кропив’янським. 2 вересня банду бачили в лісі 
біля Кукихина. Німцями розстріляно 7 бандитів».

З цього повідомлення випливає висновок, що керів
ник повстанського руху на Чернігівщині підполковник 
Кропив’янський увесь час переховувався від німців. 9 ве
ресня 1918 року Чернігівський губернський староста у де
партамент Державної варти повідомив [54]:

«У  Ніжинському повіті німецький експедиційний загін знай
шов табір, залишений повстанцями за кілька годин до приходу 
німців. За деякими даними, на хуторі Масловщина Городнянсько- 
го повіту тимчасово переховується полковник Кропив’янський».

Яким же чином розвивалося комуністичне повстання 
на Полтавщині, яка також входила до сфери діяльності 
керівника «центрального штабу партизанських загонів» 
Миколи Кропив’янського? Подамо повідомлення інфор
матора Полтавському губернському старості про діяль
ність прилуцької організації К П (б )У  щодо проведення 
повстання від 22 серпня 1918 року [55]:

«У  серпні в селі Гнилиця дільничим начальником варти 
було затримано невідомого, під час обшуку якого виявлено 
наказ №6 Військово-революційного комітету із закликом ви
ступати проти німецької влади. Затриманий на допиті у 
повітового старости зізнався, що в Прилуках існує більшо
вицький комітет. За інформацією затриманого було вста
новлено квартиру, де збиралися більшовики, але частина з 
них напередодні увечері виїхала з міста. Завдяки інформації 
затриманих було заарештовано голову Прилуцького комі
тету більшовиків. За свідченнями затриманих, організація 
більшовиків розпочала свої дії після засідання у  Москві коо
перації української «дев’ятки», на якому було затверджено
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Клинці початку XX століття. Сюди відступили учасники 
Ніжинського повстання

план організації повстання в Україні, після чого у Прилуках, 
Кременчуку та Полтаві було створено революційні штаби.

Прилуцьким революційним штабом було дано наказ по 
селах до 12-ї години дня підняти всіх селян, знищити місцеву 
владу, варту та німців і захопити місто. З цією метою штаб 
роздав селянам 351 гвинтівку та 16 000 набоїв. Але повстан
ня відбулося мляво і не по всіх селах. Більшовицькі банди з Пе- 
револочної, Малківки та Кустівців підійшли до міста у ніч на 
8 серпня, але до міста банди не потрапили завдяки підсиле
ному нічному чергуванню укра їнських та німецьких патрулів. 
Усі заарештовані утримуються при німецькій комендатурі».

Зазнавши поразки у проведенні комуністичного повстан
ня на Чернігівщині та Полтавщині, «всеукраїнський ЦВРК» на 
початку вересня 1918 року прийняв рішення всі партизанські 
загони групами або поодинці відправити до нейтральної зо
ни в районі Середина Буда, Зерново -  Коренево, Унеча -  По
гар. Рятуючись від переслідування, Микола Кропив’янський 
разом з Наумом Точеним перейшли демаркаційну лінію в ра
йоні міста Клинці. До кінця вересня 1918 року всі учасники 
Ніжинського повстання, що залишилися живими, кількістю 
понад 500 чоловік перейшли до нейтральної зони.

Таким чином, надія на всеукраїнське загальне повстання на 
Лівобережній Україні, яке намагався організувати комуністич
ний уряд Росії, виявилася примарною, позаяк гетьманський уряд
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за допомогою німецьких військових частин вчасно встиг при
душити основні осередки опору і встановити адміністративний 
контроль над містами та селами Чернігівщини й Полтавщини, 
створивши там місцеві адміністрації й загони Державної варти.

Домагатися цього німцям доводилося інколи жорстокими 
методами, від чого страждало населення міст і сіл. Так, 1 верес
ня 1918 року партизанською групою було вчинено напад на ні
мецький підрозділ, який квартирував ся в земському училищі 
села ГҐятівське Стародубського повіту. Партизани обстріляли 
училище з кулеметів і поранили 12 німців. Як з’ясувалося потім, 
партизани мали намір убити місцеву поміщицю І.Чорнолуцьку, 
яка мешкала в тому ж училищі, на користь якої німцями бу
ло стягнуто з населення села П’ятівського та інших сіл 75 000 
карбованців за руйнування її маєтку, але поміщиця виявила
ся неушкодженою. На допомогу обложеним німцям прийшов 
допоміжний загін, і після перестрілки партизани поспішно від
ступили. Але населення села П’ятівського спіткало жорстоке 
покарання: усе село було спалене німцями, про що писалося 
згодом у чернігівській пресі [56].

Тим часом в нейтральній зоні вже розпочиналася підготов
ка до другої московської агресії проти України, але, на відмі
ну від першої, в цій агресії готувалися взяти участь і українці.

Українці проти Українців!
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Партизанський полк Таращанського повіту, 1918 р.

Р о з д і л  т р е т і й

У кожного своя доля 
і свій шлях широкий.

Тарас Шевченко.

Рейд таращанських повстанців 
Лівобережною Україною 

1. Рейд таращанських повстанців 
теренами Полтавської губернії

2 серпня 1918 року на світанку таращанські повстанці 
зупинилися неподалік села Халеп’я та пристані Витачів на 
правому березі Дніпра. Перед Федором Гребенком стояло 
надзвичайно важке завдання -  переправити на протилеж
ний бік Дніпра 2-тисячний загін повстанців, поранених та 
майно, яке містилося на 150 возах. На лівому березі Дніпра 
знаходилася пристань Кийлів, де, як і на пристані Витачів, 
швартувалися пасажирські пароплави.

Увесь високий берег ріки потопав у сизо-білому тумані. 
Три вершники -  Федір Гребенко, Павло Мозель та Олексій 
Лещенко -  стояли на краю урвища, намагаючись розгледі
ти місце переправи. Але в густому, як вата, тумані, ріка зо
всім не проглядалася, тому вершники вирішили спуститися 
вниз до самої води, де рибалка у своєму човні лаштувався
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Павло Мозель

Олексій Лещенко

відпливати від берега. Гребенко торкнув шпорами коня і 
почав об’їжджати берег, за ним рушили Мозель та Лещен
ко, тримаючись трохи на віддалі. Потім вершники повер
нулися до місця, де біля човна порався рибалка.

Раптом із густого туману пролунав низький басовий гу
док пароплава -  хрипкий і невпинний, подаючи тривожний 
голос попередження й остороги, мовляв: дивіться не наштов
хніться в тумані...

Гребенко завмер, прислухаючись до гудка, й обличчя йо
го враз посвітліло.

- Діду, і часто повз пристань проходять пароплави? -  за
цікавлено запитав він рибалку.

- Та як тобі сказати... Щогодини сунуть. Оце, як розвієть
ся туман, на Київ пройде «Ванюша», а за ним ще два.

- Пасажирські?
- Та, всякі...
- А від берега далеко пливуть?
- Від нашого близенько -  тут же глибина. Фарватер дер

жать, як кажуть по-вченому.
- Спасибі, дідусю! Оце те, що нам потрібно, -  радісно ви

палив Гребенко. -  Є переправа! -  звернувся він до своїх су
путників і вказав рукою на Дніпро.

Мозель та Лещенко переглянулися, нічого не зрозумівши.
- Не бачите? Розсіється туман -  побачите. Пароплави -  

наш порятунок!
Після цього закипіла кваплива й напружена підготовка 

до переправи. Як згодом описував переправу таращанських 
повстанців Павло Мозель [1], «на три версти вгору і вниз по 
Дніпру вислали варти охороняти берег і затримувати паро
плави, що мали надійти».

На пагорбі над Дніпром було виставлено на чатах вар
ту на чолі з Василем Балясом, озброєну двома гарматами 
та шістьма кулеметами, яка отримала завдання контр
олювати всі підходи до пристані, нікого не допускаючи 
на відстань гарматного пострілу.

Павло Мозель викликав командирів рот та ескадронів 
і наказав підводити частини та амуніцію до самого бе
рега. Раптом до Мозеля, який стежив за підходом обозу, 
причвалав дідок у старенькій пошарпаній одежині, зняв 
баранячу шапку і низько вклонився:
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- Здрастуйте... Ось послухайте діда.
- Доброго здоров’я. Кажіть, дідусю...
- Плоти, козаче, треба робити. Плоти... І човни беріть на

ші. Ними багато оружних людей можна переправити.
- А чимало тих човнів є? -  запитав Мозель.
- Бог його зна. Мо’, півсотні, а мо’, й сотня знайдеться. 

Хто їх щитав...
- Спасибі, дідусю, за раду. Так і зробимо. Ротні, сюди!
Невдовзі на березі закипіла робота: стягувалися коло

ди, завзято дзвеніли сокири, шурхотіли поперечні пили, 
випльовуючи з-під зубів тирсу, збивалися широкі плоти, 
підганялися вутлі рибальські човни. Перші повстанці 
складали на плоти свою поклажу, готуючись до незви
чайної, непередбачуваної переправи.

Уже сонце піднялося височенько. Рештки туману і 
мряки остаточно розвіялися, і тепер велична й могутня 
ріка сяяла чистим сліпучим смарагдовим блиском під 
таким же чистим високим небом, в якому пропливали, 
креслячи кола, дніпровські чайки.

Федір Гребенко стояв на високій кручі й оглядав широкий 
всдний простір: «Тільки чому це гостей не видно?» -  нетерпляче 
розмірковував він. Знову й знову вдивлявся у широкий простір 
Дніпра, очікуючи, коли ж нарешті на осяйному плесі зачорніє 
довгождана цяточка. Не витримав і запросив до себе Мозеля:

- А йди-но сюди, Павле. У тебе очі молодші -  швидше 
побачиш.

Мозель підійшов і став поряд з командиром. Тепер вони 
удвох вглядалися у сліпучу просторінь Дніпра.

- Запізнюються... -  зітхнув Гребенко.
- Мабуть, туман завадив, -  висловив припущення Мозель.
І тільки він це промовив, як на далекому обрії з решток

перлистого туману вирізьбилася якась химерна фігура, що 
при наближенні почала окреслюватись у щось темно-бла- 
китне, виразно зриме й таке бажане.

- Пароплав! -  радісно вигукнули обоє.
- Пароплав... -  ще раз для певності вимовив Гребенко й 

наказав гармашам приготуватися.
Угору по Дніпру, слухняно борючись із течією, надолу

жував згаяний із-за туману час «Ваня» -  крейсерський паса
жирський експрес.
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- Дайте попереджувальний! -  пролунав наказ.
Зблиснуло жерло гармати, глухо охнула й покотилася лу

на між крутими берегами. Спереду і позаду судна знялися 
вгору два стовпи води.

Пароплав перелякано загув, просячи пощади і здаючись на 
ласку повстанців. Партизанський сигнальник матрос О.Гудима 
дав прапорцями знак: «Причалюй!» І «Ваня», круто розвернув
шись, спрямував свій ніс до витачівського причалу. У такий же 
спосіб було зупинено ще два пароплави -  «Мукомол» і «Стрі
лок». Навіть на той час усі вони були застарілими «дніпровськи
ми посудинами», але добряче прислужилися таращанським по
встанцям. Пасажирів було тимчасово висаджено, вантаж пере
несено на берег, а біля команди поставлено надійну охорону.

- Отже, половину справи зроблено! -  промовив Федір Гре
бенко командирам, які, згуртувавшись навколо нього, допо
відали про готовність пароплавів і плотів штурмувати Дніпро.

- Готові! Готові! -  підхопили його слова командири.
Те «готові» дзвеніло на найвищих нотах. Один тільки Мо

зель стримано кривив уста, поглядаючи на Гребенка. Та й ко
мандир таращанських повстанців не поспішав ділити загальну 
радість: ще зосередженішим і зібранішим стояв перед ними.

- Скажете «гоп», як перескочите! Як Дніпро здужаєте! А 
поки що... Таке ускладнення: плоти наші хисткі, вершників 
не витримають, а пароплави для такого не пристосовані. Хо
ча б гармати й вози якось перекотити, і то було б добре. А  як 
з кіннотою?.. Не залишати ж на переправі?

Гребенко пильно вглядався в постаті своїх командирів: 
мовляв, що тепер скажете? Наче тінь упала на обличчя та- 
ращанців. Справді, як бути?

Раптом Олекса Лещенко, найближчий побратим Федора 
Гребенка, запально вигукнув:

- Є вихід!
- Є... -  підтвердив Павло Мозель.
- Здається, в самих вершниках? -  перепитав Гребенко і ще 

раз запитливо поглянув на замислені обличчя своїх побратимів.
- Так! Перебиратимемося на конях. Вплав! -  нарешті по

яснив Лещенко.
- Вірно! Коні в нас гарні, навчені. Бо хіба не так запорожці 

штурмували Дніпро?! -  додав один із командирів таращан
ських повстанців.
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- Тільки попруги, попруги відпускайте! -  докинув Данило 
Циплюк, командир таращанських розвідників.

- Отже, кіннота йде самопливом, -  махнув рукою Гребен
ко, даючи таким чином свою згоду на початок переправи.

Настала та довгождана хвилина, коли всі три пароплави 
один за одним відійшли від причалу Витачів, взявши курс на 
лівий берег Дніпра до причалу Кийлів. Основну частину пі
ших партизанів, поранених та різноманітне військове споря
дження перевезли на суднах, а гармати та вози переправили 
плотами, які курсували поряд з пароплавами.

Федір Гребенко зі свого командного пункту пильно спо
стерігав за впорядкованою метушнею своїх вояків. Поруч з 
ним стояв спокійно-врівноважений начальник штабу Пав
ло Мозель, який забезпечував переправу таращанських по
встанців, та найближчий і найвірніший побратим -  коман
дир кавалерійської сотні Олексій Лещенко. Поряд знаходив
ся штаб і зв’язківці.

Настала черга й для вершників.
- Олексію, годі спостерігати. Гайда! -  дав команду Гребенко.
Перша сотня кіннотників на чолі з Лещенком завантажи

ла амуніцію, верхній одяг та спорядження на плоти, зали
шивши тільки сідельця на спинах коней, попустивши попру
ги та розгнуздавши скакунів, повільно рушили до води. Коні 
прядуть вухами, хропуть, обережно нюхаючи воду... їм ні
коли ще не доводилося долати таку широку водну перепону.

- Но, пішли, пішли... -  і повели партизани своїх чотири
ногих друзів до прозорої прохолодної дніпровської води.

І попливли вершники поряд зі своїми вірними побратима
ми, які не раз їх виручали в бою: трималися хто за гриву, хто 
за хвіст, підгрібаючи вільною правою рукою. Вершники й ко
ні мужньо змагалися з могутнім потоком і перемагали його -  
вкрай напружені, сповнені сили й волі таращанські повстанці.

Нарешті допливли до середини Славутича, де їх очікував 
найстрімкіший й найпотужніший плин. Було дуже важко, але 
й цю перепону здолали молоді сміливці, вийшовши перемож
цями з небувалого випробування. Ще трохи -  і вже останні де
сятки метрів долають завзяті вояки. Нарешті ноги торкнулися 
дна, випірнули з води спини гриванів, і вершники, вхопивши 
коней за вуздечки, з радісним галасом вистрибнули на гаря
чий піщаний берег з не дуже теплої та незвичної купелі. Коні,

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. РЕЙД
ТАРАЩАНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ
ЛІВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ

143



РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. РЕЙД
ТАРАЩАНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ

ЛІВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ

струсивши з себе воду, повагом побрели берегом до зелені
ючих верболозів. А бійці, викручуючи мокру одежину, зігрі
валися під теплим вранішнім сонцем і заливалися перемож
ним сміхом разом зі своїм командиром Олексієм Лещенком.

Слідом за ними пустилися вплав решта ескадронів, суворо 
дотримуючись дистанції. Нарешті, подолавши стрімкі води мо
гутнього Дніпра, бійці радісними та щасливими вистрибували 
на жаданий берег. Щоправда, не всі виявилися такими сприт
ними: подекуди вершник чи кінь, не зумівши здолати швидку 
течію, мовчки занурювалися й знаходили своє останнє при
становище у безжалісній безодні дніпровських вод. Переправа 
через Дніпро вплав -  була серйозним іспитом на випробування 
спритності та хоробрості таращанських повстанців.

Нарешті Павло Мозель подав команду на переправу вар
тових застав, що охороняли берег Дніпра. Підійшла черга 
переправлятися на лівий берег і командирові таращанців 
Федору Гребенку, його штабу та зв’язківцям. Поряд стояла 
частина повстанців, які вирішили залишитися для продо
вження партизанської боротьби на Правобережній Україні.

Настала пора прощання. Забезпечивши переправу тара
щанських повстанців, до Гребенка підійшов начальник шта
бу Павло Мозель. Він був готовий у дорогу, а неподалік його 
очікував ординарець з двома осідланими кіньми. Настала 
сумовита хвилина прощання, коли мовлять останні слова і 
востаннє потискують руку...

- Прощаємося, Федоре Прохоровичу.
- Прощаємося, Павле Васильовичу.
- Чи побачимося ще колись?
- Думаю, що так. Але все у волі Божій.
- Ну, тоді до зустрічі, Федоре.
- До зустрічі, Павле.
Бойові побратими обнялися й почоломкалися...
Мозель скочив на свого коня, торкнув боки гнідого шен

келями -  і тільки легка курява знялася за ним та його вірним 
ординарцем, шлях яких лежав назад -  у Таращанський край.

Здавалося, і Гребенку можна вирушати на лівий берег 
Дніпра. Аж ні -  довелося затриматись.

Від чималого гурту висаджених із пароплавів пасажирів 
раптом відокремилися двоє -  батько й донька -  і наблизи
лися до Гребенка.

144



- Шановний командире, -  звернувся до нього батько, -  
коли всьому цьому настане кінець?

- Чому кінець? -  здивувався Гребенко.
Тоді, рішуче ступивши крок уперед, у розмову втрутила

ся дівчина:
- Коли буде кінець, громадянине командире, нашому че

канню та поневірянню? Коли припиниться знущання над 
беззахисними мандрівниками?! -  гнівно блиснула очима 
дівчина, притупнувши ногою.

Федір Гребенко подумки усміхнувся й стримано відповів:
- Мушу зауважити, що ніхто з вас не знущається і не зби

рається знущатися. Пароплави затримано на певний час, щоб 
переправити повстанське військо. Це завдання вже виконано, 
тому ваша подорож зараз продовжиться. Рештки обозу пере
правляться на плотах і човнах, відтак капітани суден мають 
вирішувати, коли їм подавати сигнали до посадки пасажирів.

Гребенко замовк, вглядаючись удалину, куди прямували 
останні повстанські плоти. Батько з дівчиною також мовчали.

- Ви з якого пароплава? -  порушив мовчанку Гребенко.
- З «Вані», -  затинаючись, промовила дівчина.
- Капітана «Вані» -  до мене! -  дав команду Гребенко, а 

коли капітан наблизився до нього, запитав:
- Коли ви нарешті відправите пасажирів?
- Єсть відправляти пасажирів! -  випалив капітан і кинув

ся виконувати наказ.
За кілька хвилин протяжний гудок пароплава сповістив 

про збір, і через хвилин двадцять «Ваня», переповнений па
сажирами, відплив від причалу, а за ним вирушили на Київ 
і решта пароплавів.

Останніми переправлялися санітари, незграбні обозни
ки, а поряд ними -  селяни, які рятувалися від карателів, та 
інші люди, що мандрували в обозі навздогін повстанському 
війську в інші краї шукати кращої долі.

Настав час і Федорові Гребенку з штабом та зв’язківцями 
переправлятися через Дніпро. Він різко звівся на стременах 
і завмер, ніби востаннє вглядаючись назад у далекий обрій 
перед розставанням з рідною Київщиною. Потім зіскочив з 
рисака, розгнуздав його, відпустив попруги і повів до води.

- Гайда! -  наказав він штабникам та зв’язківцям.
Старшини останніми долали Дніпро.
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Павло Мозель у своїх споминах «операцію» переправи 
через Дніпро описав так [1]:

«.. .Усього затримали три пароплави. Коні переправлялися 
вплав, а гармати й вози -  на брусах, покладених на зв’язані 
човни. Людей перевозили пароплавами. Переправа тривала 
6 годин. Під час переправи ворог повстанців не виявив. Лише 
після переправи з ’явилися аероплани і почали кидати бомби».

Переправа через Дніпро численного загону таращан- 
ських повстанців була останньою перемогою Федора Гре
бенка на теренах Київщини, перемогою його військового 
таланту. А попереду були нові перемоги та поразки.

Для таращанських повстанців маршрут був невідомий -  
теренами Лівобережної України вони рухалися навмання. 
Напевно, єдине, що твердо собі уявляв Федір Гребенко, -  це 
напрямок руху на схід України до Білокуракіного, де, за йо
го даними, знаходився штаб Запорозького корпусу під ко
мандуванням Олександра Натієва, відомого таращанцям як 
«бригада Натієва», в якому він мав намір знайти притулок 
для свого війська. Але в той момент Федір Гребенко не знав 
про ситуацію, що склалася у стані запорожців, а також не 
повною мірою уявляв собі, з якими труднощами доведеться 
зіткнутися під час походу на схід України.

Були труднощі в таращанських повстанців і з командним 
складом у зв’язку з поверненням до Таращі Павла Мозеля, а 
також Полікарпа Григоренка після бою під Ставищами. Але 
з Гребенком залишилися найближчий побратим Олексій Ле
щенко, командир розвідки Данило Циплюк, якого після пе
реправи Гребенко призначив начальником штабу, команди
ри рот Петро Тонковид, Пімен Кабула, Яків Волошин, брати 
Ткаченки, Потап Крижанівський, Віктор Туречек та багато 
інших бойових побратимів.

Після переправи через Дніпро основні сили таращан
ських повстанців плавнями підійшли до села Старе. Назу
стріч вийшли селяни і повідомили, що в селі стоїть німець
кий загін, а біля цукроварні чатує військова варта. Федір 
Гребенко прийняв рішення знищити німецьку залогу. Нім
ці відстрілювалися із-за цегляної огорожі цукроварні як із- 
за фортечних стін, але в упертому бою партизани знищили 
німецький загін і захопили цукроварню, звідки взяли з со-
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бою декілька підвід цукру [2]. Про захоплення Старинської 
цукроварні таращанськими повстанцями в офіційній пресі 
було надруковано повідомлення такого змісту [3]:

«У  п’ятницю, 2 серпня, озброєна банда, перебравшись че
рез Дніпро з Київщини на Полтавщину, оточила Старинську 
цукроварню, яка знаходиться за 18 верст від Дніпра. Після 
півторагодинного обстрілу ці люди вдерлися на територію 
цукроварні й перебили всю варту, а директора цукроварні Ель- 
мана та акцизного урядовця розстріляли. Уночі все награбо
ване у квартирі директора та інших службовців цукроварні 
було складено на підводи і вивезено. Складів цукру не зачіпали».

Після бою в селі Старе Федір Гребенко розмістив своїх 
повстанців у навколишніх селах і направив кінні роз’їзди 
уздовж Дніпра з метою розвідки. Упевнившись, що у най
ближчих селах немає німецьких загонів, він вирішив дозво
лити своїм воякам невеликий відпочинок після тривалого 
переходу до Дніпра та переправи на лівий берег.

Сам Федір Гребенко зі своїм штабом розмістився в лісі 
за селом Старе й одразу викликав до себе увесь командний 
склад таращанських повстанців. Поки вони сходилися, він 
сидів у глибокій задумі, прикривши очі рукою.

«Щ о робити? -  розмірковував Гребенко. -  Дніпро пере
йшли, від німців відірвалися. Поки що їх на Лівобережжі не 
так багато, і зараз їм не до нас. Німецькі загони розміщені в 
основному на залізничних станціях. Курс на схід, де базують
ся запорожці «бригади Натієва», має пролягати подалі від за
лізниць -  така тактика виправдала себе на Київщині. Там, 
на сході, можна знайти пристановище серед запорожців, які 
не прийняли присягу на вірність гетьманові Скоропадсько
му. Можна також залишитися партизанити на Полтавщині 
та Харківщині, але там немає великих лісових масивів та 
ярів, де можна переховуватися від німців. Треба розбитися 
на малі загони, тому що воювати з німцями численним заго
ном кількістю понад 1500 чоловік буде дуже важко. Можна 
спробувати пробитися на Чернігівщину, де з 5 на 6 серпня 
більшовик Кропив’янський планує підняти повстання в Ні
жинському повіті. Але нам з ним не по дорозі».

Гребенко намагався прийняти правильне рішення: він 
відслонив руку з обличчя, і присутніх пронизав пильний та 
допитливий погляд. Перед ним стояли Олексій Лещенко, Да-
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Данило Циплюк

Потап Крижанівський. 
Світлина 1960-х років

нило Циплюк, Потап Крижанівський, Василь Баляс, Петро 
Тонковид, Яків Волошин, брати Ткаченки, Пімен Кабула, ко
мандири рот та ескадронів.

Він звернувся до своїх побратимів:
- Сталося... Не найгірше, на що сподівалися, але стало

ся. Перемоги немає, але й поразки немає. Хоч і зазнали не
вдачі у бою під Ставищами, та моральна перемога за нами. 
Без втрат переправилися через Дніпро. Німцям не вдалося 
нас знищити, а це -  найголовніше. Отож, як нам бути да
лі? -  продовжував Федір Гребенко. -  Чи залишатися нам на 
Полтавщині, чи пробиватися на схід до запорожців? Якщо 
залишатися на Полтавщині, то потрібно розійтися невели
кими загонами і зв’язатися з місцевими повстанцями. Якщо 
пробиватися на схід, то треба йти усім загоном -  так легше 
буде боротися з окремими німецькими загонами. Але тре
ба йти подалі від залізниць, де стоять німецькі підрозділи.

Командири пропонували різні варіанти, але зрештою усі 
хором промовили:

- Йдемо разом. Наказуй, командире, -  все зробимо!
Мовчав тільки Баляс, спираючись на молоденького клена.
- А що думає командир батареї? -  звернувся до зем

ляка Гребенко.
Оте «командир батареї», здається, найбільше дошкуляло 

самозакоханому чваньковитому Балясу. Близько двох місяців, 
після звільнення 12 червня 1918 року зтаращанської в’язниці, 
він і досі є командиром батареї. У зв’язку з нестримним зрос
танням партизанських лав таращанських повстанців його 
вже не задовольняло скромне становище командира бата
реї, до якої входило дві гармати, і в душі він рвався до вищих 
посад. Але Гребенко не поспішав задовольняти його амбіції, 
тому останнім часом у душі Баляса засіла глибока образа на 
земляка, слава про якого вже рознеслася по всій Київщині.

Облишивши дерево, Василь Баляс ступнув уперед і 
надривно вигукнув:

- Т і л ь к и  на Ч е р н і г і в щ и н у  на д о п о м о г у  
Кропив’янському, де скоро розпочнеться загальне по
встання більшовиків проти німців!

Це було несподіванкою, яка боляче вразила Гребенка.
- Але чому, Василю? -  здивувався він.
- Тому...-затято промовив Баляс.
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- Хіба ми не можемо діяти тут? -  підтримав побратима 
Олексій Лещенко.

Баляс промовчав, але стало зрозуміло, що від своєї по
зиції він не відмовиться, бо вже на Полтавщині він уперто 
продемонстрував перед Гребенком свій більшовицький ха
рактер. Усі, хто знав його хоч трохи, збагнув: згоди від ньо
го тепер не діждешся.

Найдипломатичніше осягнув критичність становища Фе
дір Гребенко, який серед присутніх знав земляка найкраще. 
Тому, щоб уникнути марної суперечки (можливо, з часом 
щось переінакшиться?!), примирливо промовив:

- Що ж, з цією проблемою розберемося потім. А зараз... 
Зараз становище все-таки якось прояснилося. Будемо руха
тися на схід, маневруючи в різних напрямках-то на північ, 
то на південь -  подалі від залізниць, уникаючи зустрічі з чис
ленними німецькими загонами.

Надвечір 3 серпня 1918 року велика кінна валка возів, та
чанок, гарб вирушила в похід Переяславським повітом Пол
тавщини. Із села Старе таращанські повстанці просунулися 
до села Пристроми, а звідти попрямували на південь -  до сіл 
Харківці та Дем’янці, чим викликали занепокоєння у нечис
ленної німецької залоги, що стояла у Переяславі. Обминув
ши Переяслав, партизанський загін повернув на північний 
схід і через село Гайшин вирушив до села Студеники (тепер 
-Жовтневе), демонструючи німцям бажання перейти заліз
ницю між Березанню та Яготином. Але від Студеників Гре
бенко знову взяв курс на південний схід і через село Дениси 
спрямував загін до села Ташань, розташоване на високому 
березі річки Супій. Уперше в історичних джерелах село Та
шань згадується від 1146 року як укріплений пункт, спору
джений для захисту кордонів Переяславської землі. Біля Та- 
шані досліджено кургани бронзової доби (III—II тисячоліття 
до н.е.) та часів Київської Русі.

Варто зазначити, що рухові партизанського загону Фе
дора Гребенка німецькі регулярні частини перешкод не чи
нили, обмежуючись лише спостереженням за пересуванням 
повстанців, хоча в офіційній пресі Полтавської губернії від 
5 серпня 1918 року писалося [4]:

«Більшовицькі банди, що переправилися з Київської губер
нії, оточуються німецькими та українськими (гетьманськи-

•#

Петро Тонковид. 
Світлтна 1950-х років

Пімен Кабула
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ми. -  О.Б.) військами для їх знищення та ліквідації заколоту».
Щоб увести в оману німецьке командування та органи геть

манської влади відносно напрямку руху свого загону, Федір Гре- 
бенко увесь час посилав кінні роз’їзди до Дніпра, демонструючи 
бажання повстанців знову перейти на Правобережну Україну.

У секретному донесенні від 7 серпня 1918 року Київський 
повітовий староста повідомляв губернському старості про 
пересування таращанських повстанців через Київський по
віт до Переяславського повіту Полтавської губернії [5]:

«На додаток до письмових та особистих доповідей з при
воду появи в межах Київського повіту банди повстанців по
відомляю, що за даними ретельної розвідки чотири дні тому 
заколотники переправилися через Дніпро в район Переяслав
ського повіту Полтавської губернії й перебувають там на від
стані 18-20 верст від берега Дніпра в селах Старе, Вишеньки, 
Рудяків та Кальне. Кінні роз’їзди банди з’являються на самому 
березі Дніпра на висоті Трипілля-Ржищів, розшукуючи, напев
но, місце переправи на правий берег в район Київського повіту. 
Розвідкою також встановлено, що в районі Стайки-Ржищів 
організувалася банда з місцевих селян, яка має намір приєдна
тися до головної банди, що знаходиться, як уже доповідалося, 
на лівому березі Дніпра. Учора поблизу Кагарлика було затри
мано одного з повстанців головної банди.

Під час допиту встановлено, що банда сформувалася в ра
йоні Таращанського повіту кількістю близько 1000 чоловік, 
іменує себе партизанським загоном і має намір підняти за
гальне повстання з метою вигнання німецьких військ та від
новлення влади народу. На чолі банди стоїть селянин з Тара
щанського повіту в чині прапорщика Гребенко, який відстав 
від банди при переході через Київський повіт з товаришами в 
кількості 20 чоловік з метою агітації серед місцевих селян. До 
затримання решти агітаторів вжито заходів...»

З цього донесення випливає, що поява кінних роз’їздів на бе
резі Дніпра нібито свідчить про бажання таращанських повстан
ців знову повернутися на Правобережжя. Але це було не так. Фе
дір Гребенко дійсно залишив на правому березі Дніпра групу з 
20 чоловік для ведення агітації серед селян, однак наявність по
встанців на лівому березі Дніпра та можливість їхнього переходу 
на правий берег стривожили місцеву владу Київського повіту. У 
своєму донесенні Київський повітовий староста також писав:
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«...Південна частина повіту переживає надто тривожні 
дні. Місцеве населення, особливо інтелігенція -  адміністрація 
цукрових заводів та економій -  перебуває у  стані паніки. Міс
цевих військ ( в Обухові -1 25  чоловік піших німців, а в Кагарли
ку-німецька кулеметна рота) недостатньо для підтримання 
порядку на випадок народного повстання. Особливо непокоїть 
доля Кагарлика та Ржищева, в якому зовсім немає війська, між 
тим кагарлицький маєток є одним з найважливіших: тільки 
пшениці на даний час зберігається там на суму близько 200
000 карбованців, руйнування якого завдало б суттєвої шкоди 
державним інтересам. Я  звернувся до штабу 27-го німецького 
корпусу та 2-ї кавалерійської бригади за допомогою, але мені 
відмовили, вважаючи, що цей район поза небезпекою.

Повітовий староста -  Григор’єв».

Під час пересування таращанських повстанців від села Старе 
до Ташані Федір Гребенко почав помічати занепокоєння серед 
своїх бійців: насторожено-запитливі погляди, жваві розмови біля 
вечірніх вогнищ, а особливо втаємничені бесіди Василя Баляса 
зі своїми однодумцями. Віддаючи наказ вирушати із Сгудеників 
на південний схід до Ташані, він вкотре серцем відчув неприємні, 
болючі зміни в настроях, поведінці деяких командирів та бійців. 
Гребенко в цьому остаточно переконався в дорозі, коли колона 
повстанців рушила, розтягнувшись на версту або й більше, до 
нього, ніби випадково, а потім, як здогадався Гребенко, навмис
не прискакав Пімен Кабула і розпочав розмову.

Це сталося одразу за Студениками, коли Федір Гребенко 
їхав у авангарді колони. Позаду вів свій ескадрон Олексій 
Лещенко, тили прикривала кіннота, а вдалині то виринали, 
то зникали у білясто-блакитному тумані стрункі вершники
-  повстанські охоронні роз’їзди.

Пімен Кабула промовив, уникаючи погляду командира:
- Федоре Прохоровичу, комуністи вимагають зборів.
- Яких зборів? Ми у поході!.. -  різко відповів Гребенко.
- Треба зупинити колону й остаточно вирішити все. Та

ка воля більшості комуністів, -  підвів очі Кабула і глянув на 
Гребенка: в його погляді світилися жаль і співчуття.

- Чуєш, Циплюк? -  звернувся до нього Гребенко.
- Та наче чую... -  спробував відбутися жартом Данило 

Циплюк, однак його обличчя враз спохмурніло.
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ТАРАЩАНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ
ЛІВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ
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- То як бути?
- А як... Балясу та його галасунам рота не заткнеш. Ви

рішуй, коли збиратися, -  промовив Циплюк.
- Тоді... -  поміркувавши, відповів пригнічений Гребенко.

-  Тоді накажи зібратися в Ташані. Щоб усі командири були у 
зборі. Усі до одного!

Після прибуття повстанців до Ташані всі командири зі
бралися в маєтку князя Горчакова. Розпочалося напружене 
обговорення, яке перевернуло з ніг на голову все, що досі 
ніби й успішно складалося.

У розкішному князівському парку з самого ранку було 
велелюдно й гамірно. На збори комуністів було запрошено 
всіх командирів і бійців, які бажали дізнатися про результа
ти обговорення наболілої проблеми, а, можливо, й вислови
ти свою думку з приводу ситуації, що склалася в середовищі 
таращанських повстанців.

Головувати на зборах було доручено Вікторові Туречеку -  
людині не сторонній і, на загальну думку, найоб’єктивнішій. 
Він, взявши на зборах владу у свої руки, вирішив нікому не 
нав’язувати своєї волі, а діяти тільки на користь загальній справі.

- Маємо зараз вирішити, -  почав спроквола Віктор Туре- 
чек, -  як нам далі бути: залишатися на Полтавщині, рейду
ючи лівим берегом, податися далі на схід до запорожців у по
шуках притулку чи на Чернігівщину, а потім до більшовиків 
у нейтральну зону? Доповіді з цього питання не робитимемо, 
оскільки всім відома ситуація, що склалася. Під питанням за
лишилося тільки одне: до якої думки пристати, яке рішення 
схвалити? Саме для цього ми й зібралися. Маємо ухвалити: 
«за» чи «проти». Три пропозиції -  один вибір.

ТУречек обвів уважним поглядом притихлих повстанців 
і запитав:

- Отже, хто першим бере слово?
Усі загомоніли хором, перемовляючись між собою, а потім 

розпочалося обговорення та обмін думками. Командири, не оби
раючи слів і не щадячи самолюбства один одного, почали уперто 
сперечатися, і цій суперечці, здавалося, не буде кінця й краю...

- То як: ідемо на схід до запорожців, залишаємось на Пол
тавщині чи хтось хоче йти до більшовиків на Чернігівщину?
-  перепитав Федір Гребенко.

- Нічого нам тут робити! Нема чого йти до запорожців, які
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служать гетьманові! -  ступивши вперед, вигукнув на повні гру
ди Василь Баляс: його очі округлилися, мало не викотившись з 
орбіт, обличчя зблідло й тонкі ніздрі рівного носа нервово за
смикалися. -  Нічого тут товктися! Треба пробиватися до Ніжи
на, зв’язатися з Кропив’янським, а потім до нейтральної зони, 
до радянської Росії*! -  зухвало репетував Баляс. -  Зібрав Гре
бенко своїх крутихвостів та й думає, що, воюючи проти німців 
та гетьманців, він відстоює завоювання більшовицької револю
ції. Не потрібні нашій революції такі помічники!

- Помиляєшся, голубе! -  кричали з іншого гурту. -  Не ту
ди завертаєш! Ці крутихвости не одному такому, як ти, під 
хвіст солі насиплять і роги зіб’ють. Шулим бичком ходити
меш! Щоб не дуже буцався та хвицався... -  реготали бійці.

- А чого ж то так? -  не вгавав Баляс.
- А того, що як візьмемо Золотоношу та розгорнемо рух 

по всьому Лівобережжі, то ніякий чорт нам не страшний!
- Чорт не страшний, а німця голими руками не візьмеш. 

Об’єднаємося з Кропив’янським, тимчасово залишимо Укра
їну, а згодом з допомогою радянської Росії повернемося, 
розіб’ємо гетьмана і встановимо владу Рад.

- А що, у самого кишка тонка? -  запитав Олексій Лещен
ко. -  Що, сам злякався? Шукаєш, де легше й затишніше, ша
новний земляче?

- Ет, базікаєш, Олексію, чорт зна-що! -  відбивався коман
дир батареї таращанців, підморгуючи Данилові Циплюку, 
мовляв, уже і в боягузтві звинувачують.

А Циплюк, який уже виконував обов’язки начальника 
штабу таращанських повстанців, беззастережно підтримую
чи Федора Гребенка раніше, тепер вичікував, не виявляючи 
своєї прихильності до жодної зі сторін.

Прихильники Гребенка також не вгавали, наполегливо 
не погоджуючись з опонентами. Особливою активністю від
значався найближчий помічник Гребенка Лещенко.

- Та наші предки споконвіку тут козакували, виборюючи 
правду й волю на своїй землі! Чого ж бо це нам залишати 
Україну? Ідемо на схід, до запорожців, щоб разом з ними бо
ротися за незалежну Україну! -  обурювався Лещенко.

- Не підемо від Дніпра! У плавнях будемо ховатися та із 
засідок трощити німців! -  почувся чийсь дзвінкий голос із 
лівобічного гурту.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. РЕЙД
ТАРАЩАНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ

ЛІВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ

*так називали загарбану 
н и ми  М о с к о в щ и н у  
московські комуністи
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Тепер Віктор Туречек нічого не міг втямити і вдіяти, бо збо
ри гули, вирували: пропозиції сипалися з усіх боків, в супереч
ці брали участь не одиниці, не десятки -  увесь тисячоголосий 
натовп. Внаслідок суперечок поволі почали утверджуватися 
дві домінуючі позиції -  думка більшої частини повстанців, які 
вважали, що треба йти на схід, до запорожців «бригади Натіє- 
ва», і думка меншої частини, яка вважала за краще податися на 
Чернігівщину, а звідти -  у нейтральну зону до Росії.

Коли розстановка сил повстанців остаточно визначилася, 
головуючий Туречек, який в обговоренні участі не брав, вирі
шив розпочати голосування. Але перед цим годилося дізнатися 
про думку командира таращанських повстанців Федора Гре
бенка, який досі мовчав. Тільки його бліде зосереджене облич
чя свідчило про те, що він цю подію сприйняв близько до серця.

- Таращанці! -  пересилюючи гамір, звернувся до по
встанців Віктор Туречек. -  Варто почути думку командира. 
Послухаємо Федора Прохоровича!

- Послухаємо Гребенка!.. -  почулися поодинокі голоси.
Але Гребенко якийсь час у глибокій задумі зволікав,

не поспішаючи виступати. І лише після одностайного 
тисячоголосого громового «Гребенка!!!»  -  вийшов і став 
перед збудженою громадою.

- Шановні таращанці! -  почав промову рівним глухува
тим голосом Федір Гребенко. -  Побратими! Цікавитеся моєю 
думкою? Але ж ви мою позицію дуже добре знаєте: я висту
пав і виступатиму за те, щоб у цих обставинах іти в Білокура- 
кіне на Харківщину, де стоять козаки «бригади Натієва». Там 
ми зможемо перечекати, а потім разом з ними почати визво
ляти нашу землю від німців, боротися за незалежність нашої 
держави -  України. Проте я бачу, що моє прагнення чимало 
повстанців не підтримують. Тому, щоб не нав’язувати грома
ді своєї волі, вирішив скласти свої повноваження...

Постояв, поміркував і різко промовив:
- Нехай ще хтось походить у моїй упряжці... -  і низько 

вклонився таращанським повстанцям.
Хоч як тихо говорив Гребенко, а спантеличені повстанці до

бре почули несподівану для них промову, і всі суперечки, чвари 
та прикрі слова кудись поділися, ніби вивітрилися. Натомість усі, 
занімівши, слухали свого улюбленого командира, з яким здобу
вали не одну славну перемогу, чий військовий досвід і талант
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допоміг їм вирватися з німецького оточення під Ставищами й 
зумів привести неушкодженими за Дніпро аж на Полтавщину.

Як тільки Федір Гребенко замовк, принишклі лави тара- 
щанських повстанців раптом сколихнулися і за якусь мить 
вибухнули громовим ревищем:

- Не пустимо!
- Не дозволимо!
- Гребенко -  наш командир!
- Гре-бен-ка!!! -  скандували повстанці, поки він нарешті 

не вийшов з гурту і не став перед громадою.
Гребенко, піднявши руку, попросив тиші, а коли розша

леніла тисячоголоса хвиля вгамувалася, промовив тихо, але 
чітко й роздільно, щоб почули всі:

- Залишаюся... Але на чолі повстанців, які підуть зі мною на 
схід України в Білокуракіне, до запорожців «бригади Натієва».

Після слова «залишаюся» запанувала мертва тиша, і з цієї 
тиші командир таращанських повстанців зробив висновок, що 
долю голосування вирішено. І він не помилився: за ним серед 
тих, хто вирішив іти на схід до запорожців, стояли його побрати
ми -  Олексій Лещенко, Потап Крижанівський, Петро Тонковид 
та ще декілька командирів. А за Василем Балясом пішли Пімен 
Кабула, Данило Циплюк, Яків Волошин, брати Ткаченки та інші.

На прощання Гребенко ще раз звернувся до повстанців:
- Хто хоче йти до більшовиків на Чернігівщину, я вас не 

затримую -  нас розсудить час. Враховуючи, що в районі Ні
жина сконцентровано великі німецькі військові сили, я до
поможу вам перейти залізничний шлях між Яготином та Гре
бінкою, звідки ви зможете самі рухатися в напрямку Прилук, 
де німецьких військ менше. Хто з вас бажає повернутися до
дому, я не заперечуватиму.

Так у Ташані загін таращанських повстанців тимчасово 
розділився на дві групи.

Коли у 1923 році «творилася» історія 44-ї Київської 
стрілецької дивізії, деякі учасники тих подій у Ташані на 
річці Супій писали так [6 ]:

«Дійшовши до річки Супій, загін зупинився. Гребенко по
відомив партизан про скрутне становище й запропонував 
«сміливим духом» рушити вперед, а втомленим і хворим ви
дав по 100 карбованців і дозволив повернутися додому.

Зібравши решту партизан, Гребенко сказав:

В
Сергій Ткаченко

Семен Ткаченко
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* с е б т о  під в л а д у  
московських комуністів

- Ми не боягузи і готові йти на смерть, бо почуваємо 
правоту своєї справи.

Гребенко роздав увесь обоз місцевим селянам, а гармати 
вирішив утопити в річці. О 4-й годині ночі Гребенко потопив 
у річці 2 гармати з набоями та 33 кулемети, а сам із 600 ві
рними кіннотниками з 3-ма кулеметами подався до міста 
Золотоноші. Загін до міста не вступив, а обійшов його і ру
шив на Харківщину. Незважаючи на обстріл німецьких ае
ропланів, загін Гребенка й далі просувався вперед, не даючи 
можливості противникові себе виявити. Партизанам дово
дилося по 3-4 дні не їсти хліба, а живитися самим листям.

Партизани, окрилені тривкою впевненістю в досягненні 
своєї мети, покірно переносили всі злигодні й поспішали на 
Радянський* терен для з ’єднання з червоними частинами. 
Загін твердо тримався напрямку на Курськ...»

Це було неправдою, або не зовсім правдою. Федір Гребен
ко дійсно відпустив частину таращанських повстанців додо
му, які не хотіли або не могли йти далі із загоном. Але на річці 
Супій він не топив гармат та кулеметів, бо історичні архівні 
джерела підтверджують наявність у нього гармат і значної 
кількості кулеметів у наступних боях з німецькими військами.

Наведені факти свідчать про те, що Гребенко дійсно вів 
свій загін на схід, але не в нейтральну зону до Росії, до якої 
було значно ближче йти через Чернігівщину. Це підтверджує 
той факт, що Гребенко не мав наміру «сховатися» у нейтраль
ній зоні чи об’єднатися з комуністами на Чернігівщині, де го
тувався підняти повстання Микола Кропив’янський. Він про
сто вирішив допомогти перебратися через залізничний шлях 
частині таращанських повстанців, яку очолив Василь Баляс 
і з якою Федір Гребенко був разом протягом усього періоду 
спільної боротьби проти німецьких військ.
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2. Рейд таращанських повстанців у 
напрямку Харківщини

Після бурхливих подій, що відбулися у маєтку князя Горча
кова в загоні таращанських повстанців, з Ташані виступили 
дві окремі групи. Про це свідчить донесення Полтавського гу
бернського старости в гетьманське Міністерство внутрішніх 
справ та копія директорові департаменту Державної варти [7]:

«За щойно отриманими даними з повітів доповідаю: банди 
більшовиків, що вийшли з Переяславського повіту, розбилися 
на загони, один з яких пішов до села Перервинці Лубенського 
повіту, а потім повернув на південь Золотоніського повіту, 
другий - у  містечко Драбове Золотоніського повіту.. . »

Перший загін на чолі з Василем Балясом, в якому був Федір 
Гребенко із сотнею своїх вірних кавалеристів, дійсно пішов у на
прямку залізничного шляху Яготин-Гребінка. Другий загін, який 
тимчасово очолив Олексій Лещенко, вирушив на південний схід 
через село Чопилки, де переправився через річку Супій до села 
Безпальче. Тут колона повстанців змінила напрямок руху на схід 
до містечка Драбове, а потім попрямувала на південь через се
ло Великий Хутір і зайняла село Вознесенське, що за 16 кіломе
трів від Золотоноші. Такий напрямок руху дійсно демонстрував 
владі намір партизанів, як писалося в донесенні [7], «прямува
ти до Дніпра з метою переправи назад у  Київську губернію». Але 
повстанці намагалися насамперед уникнути сутичок з німець
кими численними загонами, направляючись на схід України.

З наближенням таращанських повстанців до села Воз
несенське німецький повітовий комендант Золотоноші 6 
серпня 1918 року видав розпорядження про оголошення 
міста у стані облоги [8 ]:

«З  сьогоднішнього дня надалі до особливого розпоряджен
ня місто Золотоноша оголошено у стані облоги.

Після 8-ї години ніхто немає права бути на вулиці, інак
ше осіб, що порушили цю постанову, буде заарештовано.

Зазначене немає слугувати приводам для тривог та турбот.
Капітан Ульріх, 

повітовий німецький комендант».
Рада Золотоніського повітового відділу Союзу хліборобів 

Полтавської губернії відправила гетьманові Скоропадському
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доповідну про захоплення повстанцями декількох волостей [8]: 
«Ясновельможний пане гетьмане, цілком несподівано для 

працюючого на полях населення в нашому повіті з ’явилася 
ватага більшовиків-грабіжників, що прийшла з Київської гу
бернії, й захопила Драбівську, Великохуторську та Безпаль- 
чівську волості. Вони вчинили убивство хліборобів та керів
ника Драбова Савицького, обставини вимагають екстрених 
заходів для придушення заколоту і порятунку жителів від 
бандитів. За останніми даними, заколотники мають намір 
захопити сусідні повіти. В ім’я праці та спокою, так необ
хідних для благополучності України, хлібороби ще раз про
сять вжити нагальних заходів для придушення заколоту 
Рада Золотоніського повітового відділу Союзу хліборобів».

Але на Золотоношу повстанці не наступали, бо німці пе
рекинули туди два ескадрони кірасирів. Тільки Олексій Ле
щенко на чолі ескадрону кінноти наблизився до Золотоноші 
з метою розвідки і знову повернувся до села Вознесенське, 
щоб продовжити рейд повстанців далі.

У звіті Генерального штабу українських військ від 7 серп
ня 1918 року про пересування таращанських повстанців те
ренами Полтавщини повідомлялося [9]:

« Ситуація не зовсім спокійна. Триває робота по збору 
майна. У Золотоніському повіті з ’явилася більшовицька ва
тага кількістю близько 1000 чоловік. 4 серпня знаходилася 
в районі села Демки і міста Золотоноші у  14 верстах північ
ніше Драбова. До Золотоноші прибули два ескадрони кіраси
рів. У  місті разом з німецьким комендантом вживаються 
заходи для знищення більшовицьких ватаг».

Про подальше переміщення повстанців із Золотоніського 
повіту писала також офіційна преса Полтавської губернії [10]: 

«Банди залишили повіт. Золотоніський загін варти пі
шов їх переслідувати. Подекуди спалахували заколоти, але 
вони були припинені. Під час більшовицької навали були гра
бунки: у Великому Хуторі з волосної управи забрано 70 000 
крб. У селіДрабове Баратинської волості вбито старосту».

Із села Вознесенське основна група таращанських по
встанців повернула на північний схід, пройшла села Кра- 
сенівку та Сазонівку, переправилася через річку Оржиця і 
зайняла село Савинці. 6 серпня 1918 року від села Савинці 
партизани різко повернули на південний схід і рухалися повз
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село Денисівна в напрямку до Оржиці, розсилаючи у всі во
лості розвідників і пропагандистів.

У звіті Генерального штабу військ Української Держави 
від 8 серпня 1918 року записано [11]:

«За наявними у штабі корпусу відомостями, більшовиць
кі ватаги пройшли район шостого корпусу і зайняли Драбове 
та Притинок, а потім просунулися на південний схід в район 
Кандибівка-Сапівка. Частина бандитів та селян, що прилу
чилися до них, 6 серпня вирушила на південний схід на Оржи- 
цю, вирізуючи на своєму шляху хліборобів, а друга частина 
окопалася в районі сіл Кандибівка та Сазонівка, виставивши 
на позиції дві гармати та кулемет. Охоронна сотня та кінна 
команда Золотоніського повіту висунулася до містечка Бого- 
духівка (20 верст на північний схід від Золотоноші). Організо
вується військова дружина, яка має вирушити в район Чевель- 
ча-Оржиця. З інших пунктів 7 серпня стягуються німецькі 
та інші війська. Крім того, німці вислали один батальйон до 
Переяслава і два ескадрони до Золотоноші.

На кордоні Хорольського повіту проводиться розвідка. При
близний склад бандитів -1000 чоловік з двома кінними сотня
ми, 4 гарматами, ЗО кулеметами та 150 кінними підводами. 
У загоні сувора дисципліна. Іменують себе есерами*, завдання 
я ких - відновити Центральну Раду, дати селянам землю і би
ти буржуїв. Вказівки з ліквідації цього повстання знаходяться 
в руках німецької військової влади, з якими коменданти суміж
них повітів повністю погоджуються. Німці вимагають не до
пускати нових банд з Київщини та Полтавщини».

Про рейд таращанських повстанців у цьому напрямку по
відомлялося також в офіційній пресі Полтавської губернії [12]:

«У  селі Селенче Денисівської волості вчора перебувало 
близько 800 чоловік більшовиків. Банда зайняла Оржицю і 
зупинилася у 5 верстах від неї».

За домовленістю з Федором Гребенком, загін під коман
дуванням Олексія Лещенка мав очікувати біля Оржиці його 
повернення із сотнею кавалеристів.

Щодо загону Василя Баляса, з яким пішов з Ташані Федір 
Гребенко з метою допомоги, то він, переправившись через річ
ку Супій, вирушив на північний схід через село Демки. До цього 
села почали прибувати селяни, частина яких приєдналася до

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. РЕЙД
ТАРАЩАНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ
ЛІВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ

‘ тобто членами партії 
соціал-революціонерів
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загону, а які запізнилися, повернулися до своїх домівок. В офі
ційній пресі Полтавської губернії було таке повідомлення [13]: 

«До села Демки прибув якийсь загін, що називає себе пар
тизанським, у кількості 5000 чоловік, добре озброєний гвин
тівками, кулеметами та гарматами. При вступі до села во
ни заарештували вартового, роззброїли його й відпустили.
О 4-й годині дня загін відбув у напрямку Лубенського шляху».

У цьому повідомленні кількість бійців загону вказана -  5000 
чоловік, але, як відомо, з Київської губернії у складі загону під 
командуванням Гребенка відправилося близько 1500-2000 чо
ловік. Загін, яким за відсутності Гребенка тимчасово командував 
Олексій Лещенко, за наведеними офіційними даними, налічував 
1000 чоловік, отже, в загоні Василя Баляса було понад 500 бійців.

З цією групою повстанців із села Демки через села Бирлівка 
та Яворівка Гребенко дійсно вирушив у бік залізничного шляху 
Київ-Полтава. Щоб не зустрітися при переході залізничного шля
ху з численними німецькими частинами, Гребенко не поспішав, 
проводячи ретельну розвідку в усіх напрямках. Чутки про пере
сування повстанців у напрямку Лубенського шляху дійшли і до 
Лубен. Щоб заспокоїти населення міста, у місцевій лубенській 
пресі було надруковано таке офіційне повідомлення [14]:

«У  зв’язку з тривожними чутками повітовий староста 
з дозволу німецької етапної комендатури повідомляє всім 
мешканцям міста Лубни та повіту, що ніяка небезпека з 
боку залишків розбитих партизанських банд не загрожує».

Проте Федір Гребенко не мав ніякого наміру нападати на 
Лубни, у нього було інше завдання -  переправити через залізнич
ний шлях загін повстанців, який вирішив іти на Чернігівщину на 
з’єднання з комуністичним загоном Миколи Кропив’янського. 
Тому тільки 7 серпня 1918 року загін Василя Баляса перейшов 
залізничний шлях Київ-Полтава, про що штаб німецького 27-го 
резервного корпусу доповів директорові особливого відділу Мі
ністерства внутрішніх справ Української Держави [15]:

«7.08. Банди Гребенка перейшли лінію Яготин-Лубниу пів- 
нічно-східному напрямку. Споряджено переслідування.

27-й резервний корпус». 
Залишивши варту біля села Кононівка, Федір Гребенко 

із загоном Василя Баляса вирушив через село Богданівка у 
село Жоравка, розмістивши партизан у селах Годунівка, Ле- 
бедівка, Сулимівка, Лозовий Яр, Лемешівка. Тут Гребенко
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вирішив зробити ретельну розвідку відносно розміщення 
німецьких військових підрозділів у північно-східному на
прямку, щоб обрати найбезпечніший маршрут для загону 
Баляса, а самому на чолі своєї сотні кіннотників повернути
ся до загону, який вів Олексій Лещенко.

У селі Жоравка відбулася зустріч Гребенка з полковником 
Всеволодом Петрівим.

Як же полковник Петрів потрапив до села Жоравка?
Після звільнення з посади командира 1-го Запорозького 

кінного полку ім. Костя Гордієнка полковник Всеволод Петрів 
перебував в запасі при Генеральному штабі українських військ 
без права виїзду з Києва. Наприкінці липня 1918 року він продо
вжував шукати можливості, щоб залишити Київ і зустрітися зі 
своїми однополчанами. І зрештою йому вдалося залишити Київ 
після зустрічі з генералом Володимиром Олександровичем, який 
обіймав посаду генерального старшини для доручень при геть
манові Павлові Скоропадському. Під час служби в лейб-гвардії 
Литовського полку Всеволод Петрів приятелював з Олександро
вичем, хоча той був на кілька років старшим за Петріва.

На момент їхньої зустрічі генерала Володимира Олексан
дровича було призначено командиром 12-ї пішої дивізії армії 
Української Держави, яка мала формуватися на Полтавщині 
у складі 6-го Полтавського корпусу. Штаб дивізії мав розта
шовуватися в Лубнах, а штаб корпусу -  в Полтаві. Олексан
дрович запропонував Всеволоду Петріву обійняти посаду 
начальника штабу 12-ї пішої дивізії [16]:

- Бачиш, -  мовив Олександрович, -  треба, щоб бодай на
чальник штабу був прихильним до українського слова. І гаразд 
буде, коли його знатимуть у тих околицях, з яких формувати
меться дивізія. А ти там був, і до того ж для кадрових військо
виків не чужим будеш, бо на війні був у штабі 1-го корпусу.

- Добре, -  відповів Петрів, -  а ти знаєш, що мене мають 
за бунтаря і тримають під доглядом?

- Менше з тим: я візьму тебе на поруки.
- А чи знаєш, що я все одно продовжуватиму акцію, за яку ме

не усунули з посади? -  продовжував задавати запитання Петрів.
- Гадаю, що в умовах регулярного війська це буде не

можливо та й мене не будеш підводити, -  відповів оста
точно Володимир Олександрович.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. РЕЙД
ТАРАЩАНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ
ЛІВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ

161



РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. РЕЙД
ТАРАЩАНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ
ЛІВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ

Володимир Слюсаренко

Всеволод Петрів трохи поміркував, повагався і нарешті 
погодився їхати до Лубен з генералом Олександровичем в 
якості начальника штабу 12-ї дивізії. Для нього цей від’їзд 
був порятунком з важкого становища і нагодою для понов
лення зв’язків з гордієнківціями свого колишнього полку.

Наприкінці липня 1918 року погожим літнім ранком 
у невеликому салоновому вагоні пасажирського потягу 
вищий командний склад 6-го Полтавського корпусу від
був до місця призначення.

Дорогою до Лубен велися розмови (переважно росій
ською мовою) про заведення у війську карної відповідаль
ності за порушення дисципліни -  начальник корпусу генерал 
Володимир Слюсаренко рішуче наполягав на тому, щоб не
ухильно дотримуватися у війську російського дореволюцій
ного порядку і не рахуватися зі всілякими «революційними 
дурницями», а брати за взірець німецьку армію. Обговорю
вався також наказ гетьманської влади про українську мову 
та українізацію командного складу. Начальник штабу кор
пусу просив до українського тексту додавати й російський 
переклад, щоб у перші місяці формування корпусу не витра
чати даремно часу на переклади зі словниками.

З прибуттям командного складу 12-ї дивізії до Лубен Все
володові Петріву з великими труднощами вдалося влаштува
тися у невеличкій кімнаті з телефоном чепурненького буди
ночку на березі Сули гарної української родини пана Гамалії.

До складу військовиків штабу 12-ї дивізії, крім Петріва, 
входило ще троє старшин, двоє з яких щодо української мови 
та національної свідомості були бездоганними, проте відбу
дову України уявляли можливою тільки «шляхом наведення 
порядку та упокорення народних мас неминучим застосу
ванням сили, але водночас під впливом нерадісних вісток 
у їхній свідомості почала повільно засвоюватися думка, що 
село під такою українською владою починає сумувати за ро
сійським революційним урядом» [17].

Завдяки такому старшинському складові у штабі 12-ї дивізії 
одразу почалося урядування українською мовою, але певною 
мірою стали на перешкоді машинописці, переважно вояки ко
лишньої російської царської армії, які хоч походили «з малоро
сів» та непогано розмовляли українською мовою, вміли писати 
лише російською, тому робили чимало помилок. Щоб запобіг-
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ти цьому, Петріву довелося умовити для такої роботи двох пан
ночок та одного студента, яких нараїв пан Гамалія, щоб дру
кували на машинках доти, поки не підучаться штабні кадри.

Протягом двох днів до Всеволода Петріва прийшло чимало 
колишніх гордієнківців, які перебували на той час у селах Пол
тавщини і зголосилися служити у 12-й дивізії. Генерал Володи
мир Олександрович був задоволений поповненням, зокрема 
й тому, що добровольці засвідчували свою особу потрібними 
документами, а чимало -  посвідки про службу в Запорозько
му корпусі. Але поповнення 12-ї дивізії, як і Петрів, не бажа
ло присягати гетьманові. За донесенням «доброзичливців» З 
серпня 1918 року Всеволода Петріва було звільнено з посади 
начальника штабу 12-ї дивізії й знову направлено до Києва в 
розпорядження начальника Генерального штабу українських 
військ [18], а фактично -  під поліційний нагляд.

Після триденного очікування полковника Петріва на ауді
єнцію у начальника Генерального штабу його нарешті запро
сили туди, і сотник Марко Безручко повідомив, що замість 
нього на посаду начальника штабу 12-ї дивізії безпосередньо 
гетьманською канцелярією було призначено генерала Васи
ля Петрова. Всеволод Петрів залишився «поза штатом» у роз
порядженні Генерального штабу і кожного третього дня мав 
з’являтися до сотника Безручка для реєстрації та отримання 
можливої випадкової роботи.

Під час очікування аудієнції у начальника Генерального 
штабу Петрів випадково зустрівся з двома колишніми гордієн- 
ківцями: один родом з Таращанщини, а другий -  з Чернігівщи
ни, котрі шукали шляхів до 1-го Запорозького кінного полку ім. 
Костя Гордієнка, яким командував раніше Петрів. Таращанець 
розповів Всеволоду Петріву про велике селянське повстання 
на Київщині, яке було ліквідовано переважаючими силами ні
мецьких військ. Рештки таращанських повстанців, рятуючись 
від цілковитого розгрому, вирушили на Лівобережну Україну 
шукати пристановища серед запорожців Запорозького корпу
су під командуванням генерала Олександра Натієва. Тому ко
мандир таращанських повстанців Федір Гребенко послав його 
підготувати для партизан притулок серед запорожців.

- Тепер, -  сказав таращанець, -  певно вже перейшли Дніпро 
нижче Трипілля і прямують повз залізничний шлях до Лубен.

Безумовно, як писав у своїх споминах Всеволод Петрів, по-
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встанцям могло поталанити пройти Україну аж до східних меж, 
але Запорозький корпус уже не міг бути для них прихистком 
[19]. У всіх полках корпусу були випадки масового супротиву 
новій гетьманській владі, навіть у найслухнянішому 2-му За
порозькому полку, яким командував полковник Петро Болбо- 
чан. У Запорозькому кінному полку ім. Костя Гордієнка новий 
командир Микола Продьмо завів звичаї колишньої російської 
царської армії: з полку було усунено весь командний склад 1-ї 
та 3-ї сотень, і лише 2-а сотня дотримувалася порядків, запро
ваджених гетьманською владою, підтримуючи давні гордієн- 
ківські традиції. У штабі полку з колишніх військовиків, крім
І.Корніяша та його помічника В.Андрієнка в господарській час
тині, не залишилося нікого. Чимало колишніх старшин полку 
без діла вешталися по Києву, а деякі від голоду робили ката
строфічні помилки, вступаючи до гетьманської охорони баро
на К.Штакельберга та «Астраханського Козацького Війська».

Ситуація була напруженою. Потрібно було негайно по
передити командира таращанських повстанців Федора Гре
бенка про марні надії на запорожців, щоб він помилково не 
потрапив до Василя Петрова -  нового начальника штабу 12- 
ї дивізії. З цією метою Всеволод Петрів попросив у сотника 
Марка Безручка дозволу не з’являтися в Генеральному шта
бі на реєстрацію і виїхати до Лубен для передачі урядових 
справ новому начальникові штабу 12-ї піхотної дивізії. Не 
гаючи часу, Петрів разом з гордієнківцями, з якими позна
йомився в Генеральному штабі, вирушив потягом до Лубен.

До Кононівки їхали без перешкод, але на останній стан
ції потяг затримався, пропускаючи ешелон, що рухався до 
Гребінки. У потязі ходили панічні чутки, що у Гребінці німці 
роблять загальну перевірку подорожніх і ось-ось повстанці 
захоплять Кононівку, а залізничники повідомили, що побли
зу Кононівки дійсно гуртується чимало повстанців.

Тоді Петрів вийшов з потягу й разом зі своїми супутниками 
вирушив до Жоравських хуторів, які розташовувалися непода
лік, щоб у своїх родичів Радзевичів отримати потрібну інфор
мацію. Та як тільки вони вийшли з Кононівки, як у сірому при
смерку вечора їх зупинила дуже цікава партизанська застава.

Петрів у своїх споминах партизанів описав так [20]:
«Дванадцять вершників на різномасних конях, осідланих

-  двома російськими офіцерськими, чотирма звичайними во-
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яцькими, трьома австрійськими, двома англійськими пере
гоновими сідлами і одним дамським з приладнаним другим 
стременом. Вершники були одягнені в селянський одяг, двоє 
озброєні обрізами, четверо шаблями і револьверами різної 
системи, а решта -  крісами та ножами. При варті було два 
вози з 15 озброєними піхотинцями, четверо з яких були одяг
нені у військовий, а решта -  в селянський одяг. На возі сто
яв кулемет -  легкий кінний «Максим», але, як ми згодом до
відалися, тільки з однією стрічкою і без запасних частин».

Дякуючи таращанцеві, який знав таємне гасло загону по
встанців, обійшлося без ускладнень. Супутники Всеволода 
Петріва пояснили партизанам, що вони є зв’язковими між 
колоною, яка рухається на південь від залізниці, та групою, 
спрямованою на північ, яка має зупинитися на відпочинок 
у Жоравці неподалік від хуторів.

З допомогою цього вартового партизанського роз’їзду Пе
трів зі своїми супутниками дістали з найближчого хутора віз і в 
супроводі вершника негайно виїхали до Жоравки. При в’їзді до 
села їх затримала партизанська варта і привела до командира 
загону -  інтелігентної молодої людини 28 років у сірій військо
вій шинелі із стомленим обличчям. Це був Гребенко.

Всеволод Петрів та Федір Гребенко були обопільно задоволе
ними новим знайомством. Гребенко звернувся до Петріва за по
радою для реалізації трьох важливих завдань: переправитися че
рез Сулу, куди німці кинули багато війська, переважно кінноту; 
обминути Полтаву; проскочити між Харковом і Слов’янськом. 
Гребенко повідомив Петріву про мету його повстанського рейду 
до Білокуракіного, де сподівався знайти притулок у запорожців. 
Також повідомив, що загін налічує 1000 чоловік, більшість з яких
-  кіннотники, а решта -  піші бійці на возах. Розвідка Гребенка 
розповсюджувала чутки у навколишніх селах, що повстанці ма
ють прориватися на Чернігівщину, тому з метою поширення цих 
чуток загін мав поспішати в напрямку Прилук.

Напевно, Гребенко не сказав Петріву, що він супроводжує 
частину загону таращанських повстанців, що виявила бажання 
йти до комуністів на Чернігівщину, де розпочалося селянське 
повстання під керівництвом Миколи Кропив’янського.

Невідомо, яким чином Федорові Гребенку вдалося переко
нати Василя Баляса не йти на Чернігівщину -  очевидно цьому
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посприяла інформація про великі скупчення німецьких військ 
в районі Ніжина. Але після отримання інформації від Всево
лода Петріва про ситуацію в Запорозькому корпусі Гребенко 
повернув загін Баляса в село Кононівка і знову перейшов за
лізничний шлях Яготин-Гребінка. Німці, помітивши зворот
ний рух повстанців Гребенка 7 серпня 1918 року, вважали, 
що вони прямують у напрямку станції Лазірки. Про це навіть 
було надруковано в офіційній пресі Полтавської губернії [21]: 

«Зустрівши перепону в своєму пересуванні, ватага банди
тів повернула в напрямку станції Лазірки. Станція укріпле
на німецьким гарнізоном з великою кількістю кулеметів».

Про ситуацію щодо станції Лазірки повідомлялося та
кож у звіті Генерального штабу українських військ від 9 
серпня 1918 року [22]:

«Не скрізь спокійно. 8 серпня увечері українсько-німецький 
загін відправився для ліквідації ватаги бандитів, які поверну
лися в район Оржиця-Кандибівка у  напрямку станції Лазірки 
(20 верст на захід від Лубен), де перебуває німецький гарнізон.

Банди перейшли в Лубенський повіт. За повідомленнями вті
каючих хліборобів, частина ватаги знаходиться в Антонівці, Бі- 
лоусівці таДенисівці по річці Оржиця. Подекуди в Золотонісько
му повіті з ’являлися більшовицькі банди, але їх було ліквідовано».

Проте Гребенко й не думав рухатися в напрямку станції Ла
зірки. Маршрут його групи пролягав на південний схід через 
села Погреби, Перервинці, Білоусівка, Круподеринці. Не захо- 
дячи в село Савинці, повстанці Гребенка пройшли Денисівку й 
наздогнали основну групу таращанських повстанців під тимча
совим командуванням Олексія Лещенка в районі села Оржиця.

Варто зазначити, що дотепер рухові партизанського загону 
Федора Гребенка німецькі регулярні частини особливих пере
шкод не чинили, обмежуючись лише спостереженням за пе
ресуванням таращанських повстанців. Незважаючи на це, рух 
повстанців був пов’язаний з великими труднощами: партизани 
рухалися здебільшого вночі по бездоріжжю, обминаючи насе
лені пункти, де були зосереджені численні гарнізони. Швидко
сті й непомітності руху значною мірою заважав великий обоз 
та поранені, тому партизани частину обозу поступово залиша
ли селянам. Населення сіл, через які проходив загін таращан
ських повстанців, висловлювало свої співчуття та прихильність 
і надавало підтримку. Селянська біднота попереджувала по-
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встанців про небезпеку, брала на догляд хворих та поранених, 
давала продукти харчування, коней і зброю, знаючи, що німці 
за це не помилують. Ці співчуття таращанськими повстанцями 
були заслуженими й цінувалися ними понад усе.

Найтяжчим злочином у загоні вважався грабіж простого на
селення, за який покаранням був розстріл. В одному із сіл Пол
тавської губернії партизан забрав гроші у селянки похилого віку, 
і вона прийшла скаржитися до Федора Гребенка. Він вишикував 
повстанців, серед яких вона впізнала кривдника. Гребенко виді
лив від кожної роти по декілька партизанів і наказав їм розстрі
ляти грабіжника [23]. Водночас партизани завжди повертали 
населенню майно, награбоване у них німцями та гетьманцями.

Але повстанці, напевно, забирали продукти харчуван
ня у багатих землевласників, про що також повідомляло
ся у місцевій пресі [24]:

«Н а околицях Лубенського повіту та 3-х волостей 
з ’явилися банди, які грабують хліборобів. Владою вжито 
відповідних заходів».

Поінформувавши Федора Гребенка про ситуацію у ста
ні запорожців і, взявши з собою двох зв’язкових, Всеволод 
Петрів негайно вирушив на возі через Гребінку до Лазірок, 
звідки мав намір доїхати потягом до Лубен. На всякий ви
падок взяв у старости села Жоравка посвідчення, нібито він 
проїздом із Києва гостював у Радзевичів і не мав змоги ви
їхати потягом, тому мандрує до Лубен возом.

До Лазірок вони доїхали без пригод. О 7-й годині ранку 
сіли до того самого потягу, з якого вийшли перед Гребінкою 
і в якому дійсно робили перевірку німці. Як тільки вони ви
їхали з Лазірок, обігнали довгу колону німецької кінноти, 
що мчала вздовж залізниці до Лубен. У  Лубнах гарячково 
готувалися до оборони міста від «більшовицьких банд», як 
охрестили гетьманці таращанських постанців: переслідувані 
німецькими військами на Правобережжі, партизани рухали
ся тепер Лівобережжям і могли напасти на Лубни.

Генерал Володимир Олександрович зі своїм новим началь
ником штабу та ад’ютантами готував позиції фронтом на за
хід, організовуючи дозори. Новий начальник 12-ї дивізії, літ
ній генерал із хворим обличчям був у розпачі від такої халепи, 
замість того щоб спокійненько «одержувати утримання на по-
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саді» -  це, мабуть, єдине речення, яке він засвоїв українською 
мовою. У штабі знаходилися зв’язкові від німців, які перебували 
під командою генерала Олександровича. Сергій Шемет -  ота
ман «Вільного Козацтва» у Лубнах -  із заклопотаним виглядом 
мотався містом верхи на спокійненькій кобилі з шаблюкою че
рез плече і наганом у руці. Зустрівши полковника Петріва, він 
згарячу запропонував генералові Олександровичу поставити 
його на чолі «Вільного Козацтва», а коли той несподівано пого
дився, він від цієї пропозиції раптом відмовився. «Вільне Коза
цтво» зЪкджалося до Лубен не лише зі зброєю, а й з родинами 
та майном, як колись шляхта готувалася до боротьби з «хлоп
ською ребелією». Чи могла бути користь від такого війська?

У Лубнах начальник 12-ї піхотної дивізії генерал Олексан
дрович до бою з таращанськими повстанцями готував 45-й 
полк, в організації якого свого часу брав участь полковник 
Всеволод Петрів на посаді начальника штабу дивізії. Тому в 
45-му полку, де серед вояків було чимало колишніх гордієн- 
ківців, почалося занепокоєння. Кадрові молодші старшини 
вирішили не вступати в бій із таращанцями, а навпаки -  до
помогти їм. Дозори 45-го полку, які не бажали виконувати 
наказу командира, поїхали з таращанськими зв’язковими, 
представивши їх деяким начальникам як провідників, до
повіли, що всі повстанці прямують на північ від Лубен до 
Прилук, куди й помчалася німецька кіннота, аби захопити 
повстанців на переправах, залишивши оборону міста піхоті.

Гетьманські каральні відділи, підбадьорені присутністю 
німецьких військ, пожвавішали й заметушилися -  від села до 
села лунало: «Бити тривогу для боротьби з більшовиками!»

Але таращанські повстанці, зморені щоденними походами, 
не мали наміру йти на Лубни -  через два дні жодного партизана 
не було на правому березі Сули. Вони своїми маневрами змі
нили напрям погоні німецької кінноти і всім загоном спокій
но повернули на схід, без перешкод подолали шлях від Оржи- 
ці до Лукім’я, переправилися через річку Сулу і подалися далі. 
Але рухатися таращанським повстанцям під проводом Федора 
Гребенка було дуже важко. Незважаючи на наявність великої 
кількості німецьких військ та гетьманських каральних загонів 
на Правобережжі, Гребенко зі своїми партизанами завжди був 
невловимим. Проте бойові обставини на Лівобережжі були не
сприятливими для його загону: незнання території, а особли-
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во відсутність надійних зв’язків серед населення міст та сіл, які 
вони мали на Правобережжі, створювали великі труднощі під 
час руху до східних кордонів України, де базувалися запорожці.

Цікавою є характеристика таращанських повстанців з бо
ку рідні Всеволода Петріва [25], про яку він дізнався, гостюю
чи в Радзевичів на хуторі у Жоравці. Його племінниці та інша 
далека родичка Семиградова розповіли, що являли собою по
встанці Таращанщини, про що писав у своїх спогадах Петрів:

«Обох племінниць, а останню (Семиградову. -  О.Б.), як ве
лику землевласницю, неможна було вважати прихильницями 
таращанців, однак вони запевняли, що таращанці поводилися 
не гірше від німецьких вояків, навіть видавали Семиградовій 
реквізиційну посвідку на сіно та овес для коней. Квитанції ви
ставляли у  карбованцях за підписом і печаткою повітового 
коменданта Таращі, призначеного Центральною Радою.

Повстанці були погано й різноманітно одягненими, а ще гір
ше озброєними. Було чимало поранених на возах, на яких їхали 
також жінки з дітьми, втікаючи від жорстоких репресій геть
манських каральних загонів. До чотирьох партизанських гар
мат, які тимчасово стояли у  дворі Семиградових, було всього 
60 чи 80 набоїв. Люди були вкрай виснаженими, але запевняли, 
що відступають тільки за браком амуніції, інакше боролися б до 
кінця. Щодо репресій, то таращанці нищили всіх представників 
гетьманської влади, а також членів партії хліборобів, вважаючи 
їх головними винуватцями запровадження гетьманської влади, 
від якої зазнали стільки лит. Семиградова, хоч і була великою 
землевласницею, уникла репресій лише толу, що не належала до 
жодних угруповань і ще до революції була відомою послідовною ді
ячкою (кадетського типу, який запроваджували гетьманці), ве
дучи пропаганду проти царизму, і заснувала безкоштовну шко
лу ручної праці для селян. Радзевичі мали лише невеличкий хутір 
та небагато землі, й також не належали до жоднихугруповань, 
притримуючись правих патріархальних поглядів».

Переправившись в селі Оржиця через річку Оржиця, та- 
ращанські повстанці знову у повному складі попрямували до 
села Лукім’я, де переправилися на лівий берег річки Сули, а 
потім різко повернули на південь до села Горошине.

Знову ні гетьманська влада, ні німецьке командування 
не могли розшифрувати напрямок руху повстанців. З цьо-
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го приводу чиновник з особливих доручень IV класу допові
дав міністрові внутрішніх справ Української Держави [26]:

«Більшовицька банда з ’явилася в селі Горошине, де було 
вбито урядника. За відомостями, банда переправилася з Ки
ївської губернії, пройшла мимо Яготина Переяславського по
віту й увірвалася в Хорольський повіт.

Спочатку населення припускало, з огляду на організоване й 
цілеспрямоване пересування, що банда складається з польських 
легіонів, до яких прилучилися по дорозі більшовики та грабіж
ники. Це припущення випливало з того, що напрямок руху бан
ди був невигідним для більшовиків, оскільки був спрямований до 
Кременчуцького, Миргородського та Полтавського повітів, а, 
можливо, у  подальшому й до Харкова та району Війська Дон
ського. Більшовики прийняли б рішення прямувати на Бахмач, 
звідки до району більшовицького заколоту на Чернігівщині бу
ло найближче. Порівняльна організованість руху пояснюється 
тим, що керував бандою якийсь Гребенко».

В одному з донесень у першій декаді серпня 1918 року в де
партамент Державної варти Української Держави про пересу
вання повстанців у Полтавській губернії повідомлялося [27]:

«Загін являє собою правильно організовану військову час
тину, ядро якої складають 9 рот по 150 чоловік, 2 роти ка
валерії по 150 чоловік, 2 гармати та 10 кулеметів. Загін везе 
з собою чимало награбованого майна, для перевезення якого 
вимагає від населення щоденно по 300 підвід. Загін поповню
ється селянами, прихильними до більшовицької ідеї. Від зу
стрічі з великими німецькими частинами ухиляється, вико
ристовуючи послуги місцевого населення. Таким чином, загін, 
що оголосив війну Україні та Німеччині, досі не ліквідований».

У такій організованості загону таращанських повстанців 
повною мірою проявився військовий талант Федора Гребен- 
ка, його уміння об’єднувати та згуртовувати навколо себе 
однодумців. Цьому, безумовно, сприяла благородна ідея, за 
яку боролися таращанські повстанці. У звітах Генерального 
штабу українських гетьманських військ часто зазначалося, 
що в місцях перебування повстанців місцеве населення бу
ло стурбоване партизанською агітацією із закликом до по
встання «проти землевласників з метою встановлення влади 
Центральної Ради та соціалізації землі».
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3. Останній вирішальний бій 
таращанських повстанців 

на теренах Полтавської губернії

Тим часом з’єднання таращанських повстанців на чолі з Фе
дором Гребенком швидкими темпами рухалися на схід Украї
ни. 9 серпня 1918 року партизани, залишивши Золотоніський 
та Лубенський повіти, попрямували головними силами до Кре
менчуцького повіту, змінивши після села Горошине напрямок 
руху на південний схід в район міста Глобине. Про заходи, які 
вживалися місцевою владою у зв’язку з рейдом повстанців те
ренами Полтавщини, повідомлялося у звіті Генерального шта
бу військ Української Держави від 12 серпня 1918 року [28]: 

«На Полтавщині не зовсім спокійно. З Лубенського пові
ту банди перемістилися в містечко Горошине Хорольського 
повіту, а також з ’явилися в містечках Дем’янівка та Іва- 
нівка того ж повіту. Наші й німецькі частини здійснюють 
розвідку в напрямку Лубни-Михнівці-Оржиця, і вислано чо
тири роз’їзди для розвідки на лінію Горошине- Іванівка. Крім 
того, з села Рокити Хорольського повіту в ніч на 8 серпня у  
цьому ж напрямку виступив батальйон піхоти. Цими заго
нами керують самі повітові коменданти».

Теренами Хорольського повіту таращанські повстанці 
пройшли з винятковою організованістю, рухаючись через 
села Дем’янівка, Іванівка, Крива Руда, Біле Озеро, Вербки, 
Малі Кринки, Великі Кринки, які розташовувалися на те
риторії Кринківської, Миколаївської та Манжелійської во
лостей, маючи намір якомога швидше перебратися через 
річку Псьол. Фактично за одну добу таращанські повстанці 
пройшли весь Хорольський повіт і 10 серпня 1918 року зосе
редилися біля села Манжелія (тепер Глобинського району). 
Упродовж усього рейду за ними пильно стежили німецькі та 
гетьманські розвідувальні загони.

У наведеному вище донесенні державного чиновника 
міністрові внутрішніх справ Української Держави також 
зазначалося [26]:

«Після появи банди в Хорольському повіті її негайно по
чали переслідувати німецькі війська, але вона встигла про
йти Хорольський повіт і вторгнутися до Кременчуцького. Ні-
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мецькі війська наздогнали її приблизно на межі цих повітів, 
де відбувся бій, в результаті якого банду було розгромлено».

Варто зазначити, що шлях від Дніпра до річки Псьол, на пра
вому березі якої розміщувалося село Манжелія, таращанські 
повстанці пройшли фактично за 9 днів, подолавши при цьому 
понад 300 кілометрів. Важкий тернистий шлях повстанці ряс
но окропили своєю та ворожою кров’ю, знищивши не один 
гетьманський каральний загін, не одну німецьку залогу. За 
підрахунками співробітників міністерства судових справ, під 
час рейду Полтавською губернією партизанами було знищено 
близько 200 німців і 120 службовців державної варти, але втра
ти повстанців вимірювалися також не однією сотнею загиблих.

Гетьманська влада та німецьке командування усвідом
лювали, що таращанські повстанці, дійшовши через Пол
тавщину аж до Слобожанщини, можуть запалити полум’я 
селянської війни, яке стрімко поширюватиметься й охо
плюватиме нові території, тому поступово підтягували на 
Полтавщину та Харківщину значні військові резерви. У цій 
ситуації партизанському загонові Федора Гребенка уника
ти боїв з німецькими військами ставало дедалі важче, тому, 
втікаючи від переслідування теренами Хорольського повіту, 
Гребенко намагався якомога шидше перейти річку Псьол.

Але 10 серпня 1918 року в селі Манжелія таращанські по
встанці вже не змогли форсувати річку Псьол, оскільки на лі
вому березі біля села Піски німці зосередили значну кількість 
своїх військ. Тоді повстанці різко повернули на північний схід
і 11 серпня вранці зупинилися в околицях села Прилипка, ма
ючи намір перейти річку Псьол по мосту в селі Хорішки непо
далік впадіння річки Говтви у Псьол. Саме тут відбувся най- 
запекліший бій таращанських повстанців з німецькими вій
ськами на Лівобережжі після переходу річки Псьол, внаслідок 
чого їм довелося різко змінити напрямок руху й відмовилися 
від ідеї походу-на схід України до запорожців «бригади Натіє- 
ва». У  селі Хорішки після переходу через міст річки Псьол ке
рівництвом таращанських повстанців на чолі з Федором Гре- 
бенком було допущено одну з небагатьох, але фатальних для 
долі партизанського загону, тактичних помилок.

Про це чиновник з особливих доручень у наведеному ви
ще донесенні міністрові внутрішніх справ Української Дер
жави повідомляв [26]:
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«Нахабство цих бандитів було настільки зухвалим, що, 
перейшовши через міст річку Псьол, вони вирішили знищити 
всіх німців. А щоб німці не змогли втекти по мосту, вони пі
дірвали його, але сталося навпаки. Розгромлені німецькими 
військами, бандити кинулися до річки, але за відсутності 
мосту змушені були переправлятися вплав».

Із села Прилипка таращанські повстанці направилися в село 
Хорішки, що знаходилося на відстані 2 кілометрів від перепра
ви. При вході в село їм довелося вступити у бій з ротою геть
манських та німецьких кулеметників. Подолавши опір супро
тивника, повстанці зупинилися на відпочинок. За спогадами 
Якова Волошина [29], Федір Гребенко наказав виставити на 
околиці села три кулемети, «щоб німці зненацька не звалили
ся їм на голови». Через деякий час прискакав на коні коман
дир застави з наказом пропустити німців, які наближалися до 
села, і вдарити їм у спину. Зав’язався запеклий бій, а в цей час 
німецький підрозділ одночасно напав на обоз з протилежного 
боку села. Партизани відбили атаку німців, але їхній натиск був 
настільки потужним, що загін Гребенка змушений був відсту
пити до ріки, та німці поступово почали оточувати повстанців.

Тоді Гребенко повів на прорив з оточення кавалерію, за 
якою ринулася піхота. Майже три кілометри мчалися повстан
ці до річки Псьол під вогнем німців і раптом опинилися перед 
високою скелею, що круто піднімалася з води, з вершини якої 
строчив німецький кулемет, а далі знову починався рівний 
берег. Щоб досягти його, партизани почали стрибати у воду.

У цьому місці річки Псьол течія була настільки сильною, 
що партизани з кіньми під шаленим вогнем супротивника 
ледве долали її. Повстанці й коні один за одним ішли на дно
-  вода багряніла від крові. Щоб пробити шлях піхоті, кіннот
ники ще раз кинулися в атаку. Спочатку їм таланило, але зго
дом німці знову відкинули кавалеристів до річки навальним 
штурмом. Тільки з настанням вечора бій закінчився.

У цьому бою у річці Псьол затонув разом з конем лісо- 
вичанин Олекса Лещенко, який організував з Федором Гре- 
бенком у квітні 1918 року Лісовицький партизанський загін
і був у нього першим помічником.

У бою під селом Хорішки таращанські повстанці зазнали 
значних втрат, у полон потрапило близько тисячі партизанів, 
яких відправили до полтавської в’язниці. Напевно, на резуль-
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Гаврило Лещенко

татах цього бою позначилося те, що партизани не здійснили 
ретельної розвідки, не мали досвіду форсування річок, а влас
норучно підірваний міст відрізав повстанцям шлях до відступу.

У наведеному вище донесенні чиновника з особливих 
питань зазначалося [26]:

«У  результаті обстрілу та переслідування німецькими вій
ськами чимало бандитів загинуло в річці -  не менше200 чоловік. 
За чутками, внаслідок зіткнення з німецькими військами вбито 
Ф.Гребенка. Загін розбився на три банди, але поступово кожну 
окремо було розгромлено (останній стався до 13 серпня). Залиш
ки бандитів розсіялися дрібними ватагами й розбіглися полісах 
та селах, переміщуючись переважно уночі ДоХорольського пові
ту на даний час стягнуто достатню кількість німецьких військ, 
які розбилися на дрібні загони з метою виловлювання залишків 
банди. Місцеве сільське населення, за деякими винятками, не 
вельми охоче брало участь у  цьому русі, але настрій піднесений».

Всупереч заяві чиновника Федір Гребенко у цьому бою не 
загинув. Залишилися живими Петро Тонковид, Потап Кри- 
жанівський, Віктор ТУречек, Данило Циплюк, Пімен Кабула, 
Яків Волошин, Василь Баляс, брати Ткаченки, юний ордина
рець Гребенка Гаврилко Лещенко та інші його побратими.

Після бою за наказом Гребенка залишки повстанців, яких 
налічувалося близько 500 чоловік, вишикувалися на право
му березі річки Псьол. Коли Гребенку повідомили про заги
бель Олексія Лещенка, від тяжкої розпуки він заплакав, хо
ча ніколи ніякі обставини не виводили його з рівноваги, не 
могли видушити з його сухих очей бодай сльозинку.

Федір Гребенко звернувся до повстанців:
- Збирайте патрони до німецьких гвинтівок, а російські 

кидайте у воду.
Партизани виконали наказ, бо все одно дістати набої до 

російських гвинтівок не було можливості. Оскільки запас ку
леметних стрічок майже скінчився, вони викинули у воду й 
кулемети, залишивши тільки три «Максими».

Коли повстанці знову вишикувалися, постало питання 
про напрямок руху такого нечисленного загону. Федір Гре
бенко розумів, що погано озброєні партизани, оточені з усіх 
боків німецькими військами, вже не можуть пробитися на 
схід України до запорожців «бригади Натієва». Йому все час-
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тіше приходила в голову думка про можливість залишитися 
на Полтавщині й продовжувати партизанську боротьбу про
ти німецьких військ та гетьманських загонів.

Раптом наперед виступив Василь Баляс і в різкій формі 
заявив про необхідність пробиватися в напрямку нейтраль
ної зони -  на територію Росії. Його підтримала більшість 
командного складу загону: Пімен Кабула, Данило Циплюк, 
Віктор ТУречек та інші. Гребенко зрозумів, що він не в змозі 
протистояти такому рішенню, бо настав час Баляса.

Ще не давши згоди вирушати до нейтральної зони, Федір 
Гребенко звернувся до повстанців:

- Якщо ми пробиватимемося всім загоном, німці 
розіб’ють нас. Щоб збільшити мобільність загону, ми повин
ні розділитися на групи.

Федір Гребенко твердо вирішив рухатися окремим заго
ном найвідданіших йому кавалеристів, з якими за необхід
ності можна було залишитися на Полтавщині й продовжи
ти партизанську боротьбу, як починав на Київщині у квітні 
1918 року. Та коли група з двохсот вершників рушила, слі
дом за нею пішли всі повстанці: ніхто не хотів залишати за
гін. Незважаючи на прикру поразку в запеклому бою на річ
ці Псьол, повстанці довіряли Гребенку й вирішили тільки з 
ним пов’язати свою подальшу долю. Гребенко розумів, що 
в цей важкий для повстанців час він не може їх залишити, 
тому в безвихідній ситуації взяв курс на північний схід, хо
ча його не полишала думка залишитися на теренах України.

Варто зазначити, що бою таращанських повстанців з 
гетьманськими та німецькими військами на річці Псьол було 
приділено значної уваги в різних офіційних засобах інфор
мації. У звіті Генерального штабу військ Української Держа
ви від 13 серпня 1918 року зазначалося [ЗО]:

«У  Кременчуцькому та Хорольському повітах настрій на
селення не зовсім спокійний, оскільки там знаходяться банди, 
які ведуть активну більшовицьку агітацію (у Зубанівській во
лості). У  районі села Голтва Кобеляцького повіту, біля злит
тя річокХорол та Псьол, оточено й розгромлено більшовицьку 
банду. За Ті нечисленними залишками ведеться переслідування».

В одній із газет, що видавалися в Полтавській губернії, 
про бій у селі Хорішки була така інформація [31]:

«12.08. Німці затримали бандитів (1200 чоловік) на схід від
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Полтави. Німецька артилерії, кулеметні обслуги та інфанте
р і ї  знищили переважну частину банди, більшість ватажків 
якої загинули на полі бою, а решта, уникаючи полону, кинулися 
врозтіч, залишивши свою зброю, амуніцію та майно».

В іншій газеті повідомлялося [32]:
«У  Хорошках (тепер -  Хорішки. -  О.Б.) у  більшовиків ви

лучено кулемет та гармату. Під час втечі у  річці Псьол по
тонуло понад 50 більшовиків, убито близько 300».

Наведена інформація з різних джерел свідчить, наскільки 
важливим було для української влади будь-якими засобами 
ліквідувати загін таращанських повстанців під проводом Фе
дора Гребенка, який подолав рейдом значну частину терито
рії Полтавської губернії. Тому не могла обійти увагою бій між 
німецькими військами і таращанськими повстанцями преса 
гетьмана Павла Скоропадського, негайно опублікувавши в 
декількох центральних газетах аналогічне повідомлення [33]:

«Авторитетні джерела повідомляють: ватаги Гребенка, 
що втікають з околиць Звенигородки під потужним натиском 
німецьких військ, знову згуртувалися в околицях села Манжелії 
(тепер Глобинського району. -  О.Б.)у кількості 1200 чоловік з 
10 кулеметами та кількома гарматами. Але німецькі війська 
вдалим маневрам відкинули їх до села Говтва (на північний схід 
від села Манжелії), де іЗс було оточено й розгромлено. Втрати 
повстанців -  близько 300 чоловік, 6 кулеметів, ЗО коней, 45 ти
сяч набоїв до гвинтівок та значна кількість амуніції. Решта 
ватагиу кількості 50-100 чоловік рятувалася втечею спочат
ку в північному, а потім у  східному напрямку. Німецькі загони, 
вислані втікачам навздогін, рішучими ударами розпорошили 
більшовицькі ватаги, причому найчисленнішу (близько 150 чо
ловік) було оточено в околицях Зінькова й остаточно розгром
лено. Ватаги Гребенка припинили своє існування. У  Полтавсько
му та Кременчуцькому повітах наведено порядок -  людність 
може знову повертатися до праці на полях».

Незважаючи на прикру поразку таращанських повстанців 
у бою із значно переважаючими силами німецьких військ на 
річці Псьол, рейд теренами Полтавщини від Дніпра до Псьолу 
з незначними втратами в сутичках з гетьманськими та німець
кими загонами можна вважати перемогою та ознакою вій
ськового таланту командира таращанських повстанців Федора 
Гребенка. Хоча в бою на річці Псьол було втрачено значну час-
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тину партизанського загону, Гребенку з основним ядром своїх 
партизанів все-таки вдалося вирватися з оточення, що також 
можна вважати перемогою його військового таланту.

Після запеклого кривавого бою в селі Хорішки та повернення 
нечисленного загону таращанських повстанців на правий берег 
річки Псьол Федір Гребенко зрозумів, що для партизанів на ча
сі постало завдання якомога швидше відірватися від німецьких 
загонів, що переслідували повстанців після бою на річці Псьол, 
тому загін обрав напрямок руху на північний схід до кордону 
Полтавської та Харківської губерній. Повстанці змушені були ру
хатися звивистими шляхами під постійною загрозою оточення 
німецькими військами. У ніч з 12 на 13 серпня 1918 року вони 
пройшли село Горбачі і переправилися через річку Хорал від села 
Федорівка. У селі Остап’є нарешті перейшли річку Псьол і лівим 
берегом повз село Бірки попрямували до села Білоцерківка, де 
зупинилися в лісовому масиві для відпочинку.

Про цей відтинок шляху таращанських повстанців у пресі 
Полтавської губернії було опубліковано повідомлення [34]: 

«Рештки більшовицьких повстанців, що втікали з-під Голт- 
ви, зосередилися у  містечку Зубожій*у кількості близько 300 
чоловік Проти них вислано загін. В ОстапЧ вбито вартового, а 
в Білоцерківці вбито 3-х вартових та пограбовано населення».

Про подальший напрямок руху таращанських по
встанців у звіті Генерального штабу військ Української 
Держави зазначалося [35]:

«З Білоцерківки банда попрямувала на Сагайдак, Шалидів- 
ку та Піщане, йу Воронянщині наткнулася на німецько-укра
їнські частини, але бою не прийняла і подалася до містечка 
Жоржівка, грабуючи на своєму шляху хліборобів, маєтки 
та вбиваючи їхніх власників. БіляЖоржівки банду зустріли 
вартові частини Зіньківського повіту й розгромили її, від
нявши дві гармати, п’ять кулеметів та обоз. 13 серпня бан
да через Дейкалівку та Бірки просунулася до селаЛютенька 
Гадяцького повіту. Назустріч було вислано невеликі німецькі 
та козацькі загони, які біля містечка Свинарне зустріли кін
ноту банди в кількості близько 200 чоловік -  в результаті 
бою було вбито трьох повстанців і дев’ятьох взято в полон».

Повідомлення про рух повстанців до села Лютенька було 
опубліковано також у офіційній пресі Полтавської губернії [36]:
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Лютенська церква 
Успіння Богородиці, 
повз яку 13 серпня 
1918 р. проходили 

таращанські повстанці

«Учора в хутір Янівщина прийшли більшовики. Вислано 
загін німецьких кулеметників, який сьогодні о 7-й годині ран
ку виступив проти більшовиків, котрі бою не прийняли й по
спішно відступили наДейкалівку та Бірки. УДейкалівці біль
шовики забрали з собою вартового йурядника, прихопивши 15 
000 карбованців. За чутками, більшовики в кількості близько 
250 чоловік при двох кулеметах узяли в селян нові підводи й 
вирушили до села Лютеньки Гадяцького повіту».

Ці повідомлення засвідчують, що з села Дейкалівка повстан
ці відхилилися на північний захід, маючи намір проскочити на 
північ між містами Зіньків та Гадяч, аби уникнути зустрічі з чис
ленними німецькими та гетьманськими загонами. Дорогою з Бі- 
рок до Лютеньки командування загону прийняло рішення роз
ділитися на дві групи, після чого кіннота на чолі з Федором Гре- 
бенком вирушила до села Лютенька, а частина загону на чолі з 
Василем Балясом, при якій залишився обоз, дві гармати та інше 
військове спорядження, польовими дорогами попрямувала у на
прямку Зінькова, маючи намір обійти його з півночі через село 
Тарасівка. Поблизу міста Зіньків групі Баляса довелося вступи
ти в сутичку із загоном гетьманської державної варти, внаслідок 
чого партизани змушені були залишити частину свого обозу. 

Про це у пресі Полтавської губернії писалося [37]:
«УЛютеньках (біля Зінькова) об'єднаний загін варти захо

пив у  більшовиків весь обоз, дві гармати, 11 бичків та чима
ло коней, ручної зброї, кулеметних стрічок та два екіпажі».

Але групі повстанців на чолі з Василем Балясом вдалося ві
дірватися від гайдамацького загону, заховатися в лісі за селом 
Тарасівка, зберегти дві гармати, частину обозу та зброї й набли
зитися до кордону між Полтавською та Харківською губернія
ми. По території Полтавської губернії таращанські повстанці 
пройшли 450 верст, долаючи інколи по 80 верст на добу. А тим 
часом кінний загін Федора Гребенка вступив у бій з німецьки
ми та гетьманськими підрозділами біля містечка Свинарне.

У звіті Генерального штабу військ Української Держави 
від 19 серпня 1918 року зазначалося [35]:

«14 серпня кінна команда козаків з німцями гнала банду 
від села Свинарне до кордону Гадяцького повіту через Веприк 
по шляху з Гадяча до Охтирки. Чимало повстанців розбіглося 
по лісах, а більша частина зібралася на хуторі Холодний, ку
ди було вислано кінних козаків з кулеметами. Зараз невеликі
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групи та окремі повстанці перебувають у Кременчуцькому, 
Хорольському, Миргородському, Зіньківському, Гадяцькому та 
Кобеляцькому повітах».

Дійсно, у навколишніх селах по маршруту пересування 
таращанських повстанців залишилося чимало партизанів, 
яких почала затримувати місцева влада.

Про це писала офіційна преса Полтавської губернії [38]: 
«Банду злочинців було розгромлено й затримано у  Голт- 

ві, частині з яких вдалося втекти. Окремі учасники банди 
блукають у навколишніх місцях Хорольського та Лубен
ського повітів. На даний момент затримано 22 чоловік, 
яких було відправлено до в ’язниці».

Невеличка група таращанських повстанців, залишивши 
загін Гребенка в Гадяцькому повіті, попрямувала через села 
Миргородського повіту до міста Миргород, аби залізницею 
добратися до рідної Київщини. Всюди їх затримували пред
ставники державної варти і відправляли до в’язниці.

Так, начальник Миргородської державної варти 16 серп
ня 1918 року рапортував Миргородському повітовому старо
сті про затримання двох повстанців [39]:

«Миргородський районний начальник державної варти при 
рапорті за №  761 від 15 серпня 1918 року представив мені двох 
більшовиків із партизанського загону Гребенка, затриманих у 
місті Попівка, -  Митяя Якова Нестеровича (віком 20 років) 
та Митяя Федора Кононовича (віком 19 років), які походять 
із Журжинської волості Звенигородського повіту Київської гу
бернії. До міста Лютеньки дійшло близько 4000 чоловік, де їх 
почали переслідувати німецькі війська, змусивши розбігтися, 
їхнім загоном командує «якийсь Кравченко» з міста Тараща, від 
якого вони отримували платню в розмірі 20 крб. на місяць».

У цьому рапорті також вкралася помилка відносно кількос
ті партизанів, оскільки після запеклого бою на річці Псьол у 
складі загону Федора Гребенка залишилося близько 500 чо
ловік. А що стосується прізвища «Кравченко», то тут або знову 
вкралася помилка, або цих двоє таращанських повстанців на
вмисно назвали прізвище «Кравченко» з метою ввести в ома
ну органи влади, які були переконані, що Гребенко загинув.

Іншим рапортом від 16 серпня 1918 року той же Мирго
родський повітовий начальник державної варти доповідав 
повітовому старості міста Миргорода [40]:
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«16 серпня старшим кінним вартовим було доставлено в 
повітову варту селян Журжинської волості Звенигородського 
повіту Київської губернії Матвія Кіндратовича Деркача та 
Федора Савовича Гавриленка, затриманих на хуторі Кошовий 
Савинської волості за підозрою в повстансько-більшовицько
му русі. Участь у більшовицьких партіях затримані заперечу
ють, але не довели причини, за якою вони вешталися в межах 
Миргородського повіту. Зрозуміло, що вони відстали від пар
тизанського загону більшовиків, розгромленого німецькими 
військами. Затриманих разом з протоколами дізнання від
правлено в розпорядження німецького коменданта».

Такий же ж рапорт про затримання повстанців було направ
лено Миргородському повітовому старості 17 серпня [41]:

«15 серпня в селі Зуївці затримано двох більшовиків, селян 
Таращанського повіту Київської губернії: Самила Дмитро
вича Малія -  Красилівської волості та Данила Кириловича 
Голоту -  Жидівсько-Гребельської волості. Під час супроводу 
означених осіб із Зуївців до Миргорода кінними вартовими 
Зуївської волості було затримано дорогою ще одного більшо
вика, який назвався селянином Озірнянської волості Василь
ківського повіту Київської губернії Михайлом Архиповичем 
Петренком (віком 19 років). За словами затриманих, їхній 
загін формувався в місті Ставище Таращанського повіту 
якимсь офіцером Гребенком. Два тижні тому їхній загін був 
розбитий німецькими частинами, і вони змушені були з Ки
ївської губернії перебратися до Полтавської. На озброєнні у  
них було дві гармати, декілька кулеметів та гвинтівки. У  се
лі Млини Гадяцького повіту вони розбіглися: частина пішла 
у Харківську губернію, а решта -  хто куди. Загін налічував 
близько 2000 чоловік (затримані стверджують по-різному). 
Усіх трьох направлено до німецької комендатури».

Проте, як відомо, у кінному загоні Гребенка не могло бути 
2000 повстанців, оскільки після бою на річці Псьол на шляху 
від Лютеньки до Гадяча його загін налічував трохи більше 500 
чоловік. Гребенко, відірвавшись сво'ім кінним загоном від пе
реслідування та просунувшись далі шляхом Гадяч -  Охтирка, 
зайшов на територію Харківської губернії в районі села Коми
ші й дорогою на Оленинське наздогнав загін Баляса, який із 
села Тарасівна Зіньківського повіту разом із залишками обозу 
також увійшов на територію Харківської губернії.
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4. Рейд таращанських повстанців 
теренами Харківщини 

на північ Української Держави

Поки загін таращанських повстанців на чолі з Федором 
Гребенком рухалися теренами Полтавщини в напрямку Хар
ківської губернії, на адресу повітових державних варт над
ходили термінові телеграми від адміністративних органів 
губернської влади. Так, з появою повстанців у межах Хар
ківщини губернське управління Державної варти 16 серпня 
1918 року розіслало начальникам повітових варт телеграму 
такого змісту [42]:

«За повідомленням Полтавського губернського старости, 
більшовицькі банди направляються через Харківську губер
нію на з ’єднання з військами в Росії. У  їхньому загоні в наяв
ності -  2 польських легіони, чимало поранених, лікарів та 
сестер милосердя. Губернське управління пропонує Вам вжи
ти екстрених заходів шляхом призначення в належних міс
цях розвідувальних патрулів. Про подальші обставини маєте 
негайно повідомляти губернського старосту».

У свою чергу Харківський губернський староста з при
воду пересування повстанців також дав вказівку телегра
мою начальникам повітових варт міст Суми, Лебедин, 
Охтирка, Зміїв та Богодухів [43]:

«Із Полтавської губернії більшовицькі банди прямують до 
Харківської губернії, іубернський староста запропонував вжи
ти екстрених заходів з метою недопущення їх у межі Харків
щини, про що маєте повідомляти німецьке командування».

А тим часом кінний загін під командуванням Федора Гре- 
бенка та частина повстанців з обозом на чолі з Василем Ба- 
лясом на підтвердження наведених у офіційних телеграмах 
даних швидкими темпами пройшли межу Зіньківського по
віту Полтавської губернії й увійшли на територію Лебедин- 
ського повіту Харківської губернії. Першу зупинку обидва 
загони зробили в селі Оленинське.

Про пересування таращанських повстанців із Лубенсько
го та Хорольського повітів через Зіньківський повіт Полтав
ської губернії Лебединський повітовий староста доповідав 
пізніше Харківському губернському старості [44]:
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«13 серпня цього року о 2-й годині дня Зіньківський по
вітовий староста повідомив мені по телефону, що в Зінь
ківський повіт з Лубенського та Хорольського повітів руха
ється озброєна банда кількістю понад 300 чоловік з 2 гар
матами, 6 кулеметами та значним обозом, що цілком схо
же на ймовірне переміщення в межі Лебединського повіту 
Внаслідок цього мною було негайно вислано роз'їзд на чолі 
з начальником кінної варти Лебединського повіту у складі 
двох офіцерів та 12 кінних вартових, метою якого було спо
стереження за появою банди в районі Боровенської волості, 
що межує з Полтавською губернією, оскільки в цьому районі 
проходить важлива дорога «Сагайдак» із Зіньківського пові
ту на місто Суми з розгалуженням біля хутора Калюжний 
на місто Лебедин. Я  звернувся до німецької залоги в місті 
Лебедин, яка налічувала всього 50 чоловік з двома кулеме
тами, і вона, звісно, відмовилася вислати підмогу на кордон 
Зіньківського повіту, але я ввійшов у порозуміння з німець
ким командуванням в Охтирці та Сумах, яке пообіцяло за
тримати банду поблизу станції Боромля».

Це донесення засвідчує, що на теренах Лебединсько
го повіту місцева державна адміністрація не мала в на
явності достатньої кількості військових сил для боротьби
з повстанцями, тому вона обмежувалася лише спостере
женням за їхнім пересуванням.

У донесенні Лебединського повітового старости Харків
ському губернському старості також зазначалося [44]:

«14 серпня о 10-й годині ранку банда кількістю 420 чоло
вік кінних, піших і на возах при 6 кулеметах та обозі близь
ко 20 двоколок перейшли межу Полтавської губернії в Ле- 
бединський повіт. Гармати залишили на кордоні Лебедин
ського повіту в селі Оленинське. Щоб не допустити нападу 
повстанців на Чупахівський завод, німцями було вислано 
загін у  кількості 40 чоловік з 2-ма кулеметами».

Із села Оленинське таращанські повстанці вирішили ви
ступити двома окремими загонами. До однієї групи, яка ви
рушила вперед, увійшли переважно кавалеристи та добре 
озброєні повстанці на чолі з Федором Гребенком, а до другої 
групи, що відстала, -  гірше озброєні бійці на чолі з Василем 
Балясом. До завдання першої групи загону входив пошук 
безпечнішого маршруту для обох груп. Щоб не вступати у бій
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з німецьким загоном у Чупахівці, партизани Гребенка із се
ла Оленинське повернули ліворуч, пройшли повз села Влізь- 
ки та Семенівку, а потім попрямували праворуч до села До- 
вжик, де роззброїли місцевого отамана, відібравши в нього 
револьвер системи «Наган» із сімома патронами та шаблю.

У донесенні Лебединського повітового старости Харків
ському губернському старості також повідомлялося [44]:

«Під час перебування банди в селіДовжикз Чупахівського 
заводу було вислано німецький загін у  кількості ЗО чоловік 
з кулеметом, який отримав завдання вести за бандою спо
стереження, не вступаючи в бій. Майже одночасно з появою 
банди в повіті, незалежно від розвідки кінного загону штабс- 
ротмістра Малі, начальником 4-го району Гудованим було 
вислано розвідку для слідкування за пересуванням банди».

Із села Довжик таращанські повстанці під проводом Фе
дора Гребенка вирушили в напрямку села Мартинівка і, об
минувши хутір Розсохуватий, попрямували до лісового уро
чища Радьків. Уночі з 14 на 15 серпня 1918 року повстанці 
розмістилися табором у Ротковському лісі, а їхні розвідники 
відправилися в село Мартинівку, де також роззброїли місце
вого отамана, відібравши в нього особисту зброю. 15 серпня
о 3-й годині ранку повстанці з’явилися у Буймерській еконо
мії Кеніг, де взяли 5 коней, у тому числі коня отамана Буй- 
мерської волості. Взамін повстанці залишили в Буймерській 
волосній земській управі двох своїх коней, забрали сургуч
ну та каучукову казенні печатки та пошкодили телефонний 
апарат. З наближенням німецького загону партизани віді
йшли в напрямку лісу «Дубина».

Про іншу групу загону таращанських повстанців на чо
лі з Балясом у донесенні Лебединського повітового старо
сти Харківському губернському старості зазначалося [44]:

«Того ж дня, 15 серпня, у  тому ж напрямку рухалася дру
га банда у  кількості близько 150 чоловік, яка, обминувши 
село Семенівку, направилася до хутора Радчуки, але вата
жок банди, очевидно, дізнавшись, що німецький загін з боку 
села Довжик та група кінних розвідників з боку села Куличка 
йдуть на перехоплення, почав роздавати фальшиві паспорти 
та гроші, наказавши всім розходитися. Близько 90 повстан
ців пішли із загону, залишивши коней та зброю, 27 з яких бу
ло затримано державною вартою. Крім того, представники
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державної варти відібрали в полонених 17 гвинтівок, 5 та
бель, ЗО патронів до гвинтівок та одну бомбу».

За спогадами Якова Волошина, один із повстанців запро
понував розійтися по селах, на що Василь Баляс відповів [45]:

- Хто хоче піти із загону, нехай іде. Силою тримати не бу
демо. До Росії добиватимуться лише ті, хто бажає цього. Шлях 
нелегкий, тому я не обіцяю вам на ньому ні хліба, ні відпочин
ку. Хто вирішив пробиватися додому -  прощайтесь...

Після цього Баляс почав роздавати повстанцям, які вирі
шили залишити загін, фальшиві паспорти та гроші й наказав 
розходитися. Вони попрощалися, віддали коней та зброю й 
вирушили в бентежну невідомість.

Для спостереження за загоном Баляса начальником 4-го 
району державної варти Лебединського повіту було вислано 
вартовий роз’їзд, який затримав ще 4-х повстанців. У них бу
ло вилучено 6 коней, ЗО патронів, одну гранату, а біля хутора 
Софіївського виявлено 9 гвинтівок та одну шаблю.

У загоні Баляса залишилося близько півтора ескадро
ну повстанців. Вони вирішили швидкими темпами наздо
гнати загін Гребенка, тому з хутора Радчуки Баляс повів 
своїх партизанів польовими дорогами через невеличкі 
села й хутори у напрямку села Буймер.

16 серпня 1918 року о 9-й годині ранку основний за
гін повстанців на чолі з Федором Гребенком виступив із 
села Буймер у напрямку Романівського цукрового заводу. 
За селом Буймер його наздогнала група Василя Баляса, а 
близько 3-ї години дня повстанці об’єднаним загоном уже 
рухалися по дорозі із села Стеблянка до Романівського за
воду. Два кінні роз’їзди із повстанського загону заїхали у 
заводський двір і обеззброїли вартового, але поблизу за
воду знаходився невеликий німецький загін, тому парти
зани змушені були звернути ліворуч, об’їхати завод та се
ло Малий Істороп (тепер -  Малий Вистороп) і спуститися 
в яр між селом Малий Істороп та Карлівською економією.

Біля села між німецьким та партизанським загонами спа
лахнула стрілянина, внаслідок якої німці втратили одного 
солдата убитим, а повстанці -  одного вбитого та 4-х пора
нених, з яких двох чоловік було підібрано, а двоє потрапи
ли в полон, і їх було доставлено до Лебединської в’язничної
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лікарні. Після припинення стрілянини повстанці попряму
вали до села Великий Істороп (тепер -  Великий Вистороп), 
захопивши в Карлівській економії 6 коней, частину упряжі, 
хліб, зброю та інше майно.

З появою повстанців біля Романівського заводу чима
ло робітників та місцевих жителів приєдналися до парти
занів, надаючи їм всіляку допомогу, а місцевий мешканець 
С.Повстенко супроводжував повстанців аж до села Великий 
Істороп. Перед селом повстанці зупинилися біля хутора й ви
слали до села в супроводі Повстенка двох партизанів. Один 
з них за інформацією місцевих жителів біля будинку волос
ної управи затримав отамана Максакова, а другий відпра
вився до управи й затримав вартового Дегтярьова, який у 
цей момент повідомляв по телефону управління державної 
варти про події в Романівці. Дегтярьова повстанці розстрі
ляли, а Максаков, скориставшись випадком, коли партиза
ни відпрягали коня, на якому приїхав до управи завідувач 
Карлівською економією, врятувався втечею.

У селі Великий Істороп партизани взяли у місцевого 
землевласника Бринінга 6 коней, екіпаж, частину фура
жу та хліба. Як і в селі Малий Істороп чимало місцевих 
мешканців також доброзичливо ставилися до повстан
ців, надаючи їм всіляку допомогу, внаслідок чого деяких 
з них було згодом затримано й відправлено до в’язниці 
«за пособництво бандитам».

Близько 8-ї години вечора повстанський загін під ко
мандуванням Федора Гребенка у супроводі С.Повстенка 
вирушив у напрямку залізничного шляху Суми -  Тростя- 
нець. За селом Великий Істороп німецький загін почав 
оточувати повстанців, але їм вдалося прорватися до Сум
ського повіту. Поблизу залізничного шляху повстанці зу
стрілися з німецьким вартовим роз’їздом, який, помітив
ши партизанів, повернувся до свого загону.

17 серпня 1918 року вранці над повстанським заго
ном почав літати німецький розвідувальний аероплан, 
але під вогнем партизанських гвинтівок повернувся до 
міста Суми, після чого повстанський кінний загін уже в 
межах Сумського повіту вирушив у напрямку села Вели
кий Бобрик.

У наведеному донесенні Харківському губернському ста-
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рості Лебединський повітовий староста також зазначав [44]:
«П ісля походу банди в різних містах повіту, зокрема 

в м істі Лебедин, чинами державної варти було затрима
но 26 учасників ватаги віком від 14 до 25 років, які свою 
участь у поході банди визнали, пояснивши, що банда фор
мувалася в повітах Київської губернії під проводом яко
гось Гребенка та його батька, тесляра за фахом. Хто та
кий Гребенко та яка мета походу бандитів, затримані 
повідомити не змогли, хоча деякі з них пояснювали, що 
Гребенко в чині поручика, і при зарахуванні до банди їх 
запевняли, що захищатимуть Україну від німців. За сло
вами деяких затриманих, формування банди відбувалося 
і добровільно, і примусово під загрозою смерті.

Виявлену владою банду в повітах Київської губернії, 
яка налічувала близько 5000 чоловік піших та 500 кін
них, німецькі війська розгромили й переслідували до Пол
тавської губернії, де їх громили ще декілька разів. Чимало 
їх загинуло в якійсь річці, завдяки чому до Лебединського 
повіту їх прибула порівняно невелика кількість. їхня ме
та -  прорватися до Великоросії.

У  одного з бандитів виявлено каучукову печатку Зубанів- 
ської волосної земської управи Хорольського повіту на Пол
тавщині, а в деяких виявлено паспорти на бланках, очевидно, 
пограбованих у тій же управі з відбитком тієї ж  печатки».

У відповідь на донесення Лебединського повітового 
старости адміністрація Харківського губернського старо
сти просила надіслати список затриманих повстанців для 
передачі їх до військово-польового суду. До списку парти
занів, яких було затримано представниками Лебединської 
державної варти з 16 по 24 серпня 1918 року, входило 22 
повстанці [46]. Вік повстанців в основному коливався в 
межах 18-23 років, хоча наймолодшому виповнилося 14, а 
найстаршому -  25 років. За національним складом у спис
ку затриманих було 20 українців, один унтер-офіцер укра
їнських частин австро-угорської армії, один жид та жод
ного росіянина. Соціальний склад затриманих був майже 
однорідний: 20 селян, 2 міщанина та жодного робітника. 
Географічна приналежність затриманих повстанців була 
трохи строкатішою: серед них були представники Тара- 
щанського, Звенигородського, Васильківського, Уман-
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ського, Канівського, Сквирського повітів Київської губер
нії та Переяславського Полтавської губернії.

В архівних матеріалах [47] знаходиться значна кількість 
справ з допитами таращанських повстанців, які з різних 
причин залишили загін Федора Гребенка й були затримані 
представниками німецької та гетьманської влади на тере
нах Лебединського повіту. Більшість із них стверджували, 
що «головним комендантом загонів був якийсь Гребенко». 
Конкретний напрямок загону їм був невідомий, але дехто 
вважав, що «певного шляху в них не було. Метою загону бу
ло вигнати німців та убивати міліцію». Деякі заарештовані 
повстанці стверджували, що на Харківщині загін розділився 
на дві групи, і партизани однієї з груп (на чолі з Василем Ба- 
лясом), відмовившись далі йти із загоном Федора Гребенка, 
викинули зброю у ставок і розійшлися в різні боки, а «загін 
Гребенка відправився в невідомому напрямку».

На жаль, відомостей про подальший шлях таращанських 
повстанців на чолі з Федором Гребенком ні в архівах Украї
ни, ні в документах гетьманської влади виявити не вдалося. 
Це можна пояснити тим, що на момент переходу 17 серпня 
1918 року з Лебединського до Сумського повіту Харківської 
губернії загін Гребенка був нечисленним і ніякої загрози не 
являв, відтак втратив зацікавленість з боку німецької та геть
манської влади. Тому в подальшому ми посилатимемося на 
спогади учасників та свідків тодішніх подій.

У 20-х роках відомий політичний діяч «радянської» 
України Володимир Затонський писав [48], що «сам Гре
бенко до кордону РСФРР не дійшов. Він з невеличкою гру
пою відокремився на Полтавщині й залишився далі вести 
дрібну партизанську діяльність на Україні». Але на основі 
наведених вище документів гетьманської влади можемо 
стверджувати, що це було не так.

В інших матеріалах споминів ветеранів 44-ї Київської 
стрілецької дивізії зазначалося [49]:

«Загін, обійшовши Золотоношу, рушив на Харківщину... 
Зберігаючи міцну впевненість, що вони таки досягнуть «на
кресленої мети», партизани покірливо переносили всі злигод
ні й чимдуж поспішали на Радянський терен для з'єднання з 
червоними частинами. Загін твердо тримався напрямку на 
Курськ. Не витримав тільки командир загону Гребенко: під

р озд іл  тр е т ій , ре й д
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Володимир Затонський 
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1938 р.
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партійне псевдо «хімік». 

В Україні «хімічив» 
також

давшись великому відчаю, він залишив свій загін і 26 серпня 
1918 року втік до Радянської Росії.

Бійці загону, довідавшись про втечу командира, спершу 
знетямилися, але під впливом ескадронного начальника т. 
Баляса вирішили будь-що добратися до Радянської землі та 
зв’язатися з російськими більшовиками».

Слова «накресленої мети» свідомо взято в лапки, оскіль
ки, як відомо, мета у Федора Гребенка була зовсім іншою. Чо
му ж тоді ветерани 44-ї Київської стрілецької дивізії в 1923 
році звинувачували Гребенка в тому, що він залишив загін 
та утік до Росії? Це, напевно, було пов’язано з тим, що вже 
через 5 років московська комуністична влада намагалася за
бути про Гребенка як видатного організатора та провідника 
селянського повстання на Київщині проти німецьких окупа
ційних військ та гетьманських каральних загонів, знищено
го нею в 1919 році, хоча до Росії прийшла й решта таращан- 
ських повстанців. А найголовнішою причиною було те, що 
Гребенко ніколи не був комуністом.

Чому ж тоді Федір Гребенко на чолі свого невеликого ка
валерійського загону пішов уперед, залишивши таращан- 
ських повстанців? На це запитання, на наш погляд, правиль
на відповідь подана краєзнавцем О.Фесенком [50], який 
стверджував, що «збори командирів вирішили послати йо
го до нейтральної зони для підготовки переходу російсько- 
українського кордону». Цю версію ми підтвердимо далі, по
силаючись на спомини таращанців, які дійшли до нейтраль
ної зони, та архівні документи.

Залишається встановити точнішу дату переходу повстан
ців на територію РСФРР, хоча всі історики впевнені, що це 
сталося на початку вересня, посилаючись на кореспонден
цію Андрея Бубнова [51] «про загін, який бився лише взятою 
у бою зброєю», датовану 2 вересня 1918 року, вважаючи, що 
цей день і є датою прибуття повстанців на територію Росії. 
Але в цій кореспонденції всі дати подано за старим стилем, 
тому дата 2 вересня за новим стилем відповідає 15 вересня, 
коли, ймовірно, було написано цю кореспонденцію.

Для встановлення точнішої дати переходу таращан- 
ських повстанців до нейтральної зони скористаємося 
протоколом допиту начальником Державної варти 3-го 
регіону Лебединського повіту затриманого 24 вересня
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1918 року біля села Штепівка Лебединського повіту се
лянина віком 23 років з села Мала Березянка Таращан- 
ського повіту Київської губернії І.Здольника [52]. Згідно 
з протоколом допиту І.Здольник пояснив:

«Я  служив у партизанській партії, яка боролася з німець
кими військами в Липовецькому, Уманському, Звенигород
ському повітах під командуванням Гребенка. Але найдовше 
партія знаходилася в селі Лісовичі Таращанського повіту, 
звідки родом Гребенко. Я  поступив до партизанського загону 
по своїй волі після святкування Святої Трійці. Брав участь у  
боях проти німецьких загонів на станції Поташ Уманського 
повіту, звідки німці змусили нас повернутися до Таращан
ського повіту, де стояли в селі Велика Березянка один день, 
а потім наша партія в кількості 5000 чоловік вирішила без 
бою пройти за кордон у Великоросію. Ми рухалися селами 
Полтавської та Харківської губерній, а біля села Мартинівка 
Лебединського повіту сталася сутичка з німцями, а також 
стрілянина біля якогось цукрового заводу. У якомусь яру ми 
зупинилися на нічліг, я виліз із яру на пагорб і ліг спати під 
кущем. Вранці партизани пішли далі, а я вийшов у  поле шу
кати великої дороги, але мене затримав німецький загін і від
правив до Суджанської в’язниці. У  в ’язниці я просидів близько 
місяця й був звільнений. З міста Суджа я йшов на Юнаків- 
ку та Суми великою дорогою (дорога Суми-Ромни. -  О.Б.). 
Поблизу села Ключики (тепер -  Ключинівка. -  О.Б.) мене зу
стріли прикажчики Шинкаренка й запропонували роботу в 
економії. Я  погодився попрацювати 7 днів, за що отримав
14 крб., а потім мене затримала міліція».

Як випливає з протоколу дізнання, І.Здольник посту
пив на роботу в економію землевласника М.Шинкаренка 
годувати худобу босим у подертому одязі. Під час пе
ребування в партизанському загоні він був при кухні, 
оскільки в нього була зламана рука, тому в бойових діях 
він участі не брав. Очевидно, це й стало причиною його 
звільнення з Суджанської в’язниці.

Отже, враховуючи, що І.Здольник сидів у Суджанській 
в’язниці близько 25 діб, 3 доби після звільнення йшов з міста 
Суджа до села Штепівка, відстань між якими складає 95 кі
лометрів, а потім 7 діб працював в економії М.Шинкаренка, 
то відлік часу між днем його затримання німецьким загоном
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та міліцією Державної варти складав близько 35-36 діб. Це 
означає, що коли 17 серпня таращанські повстанці на чолі 
з Василем Балясом з’явилися на території Сумського повіту, 
то вони могли подолати відстань до нейтральної зони за 3-4  
доби, отже, поблизу нейтральної зони повстанці мали бути 
20-21 серпня 1918 року. А якщо врахувати, що вони зупини
лися в лісі у 25 кілометрах від нейтральної зони і протягом 
трьох днів шукали зручного місця для переходу через кор
дон [49] за допомогою провідника, то датою переходу загону 
таращанських повстанців на чолі з Василем Балясом через 
нейтральну зону можна вважати 23-24 серпня 1918 року.

Тим часом Федір Гребенко зі своїм мобільним кавалерій
ським загоном також поспішав до нейтральної зони, уника
ючи зустрічі з німецькими загонами. Доводилося покладати
ся не так на силу, як на кмітливість та сміливість. Наблизив
шись до міста Суджа, він не став шукати бродів через річку, 
а вирішив перебратися на протилежний берег через міст. 
Розвідка донесла, що у місті знаходилася чимала німецька 
залога, оскільки через Суджу проходила межа нейтральної 
зони з боку Української Держави. Однак саме тут Гребенко 
вирішив переправлятися, використовуючи давно відпрацьо
вану тактику, пов’язану із сміливістю та несподіваністю, що 
певною мірою межує із зухвальством. Він також врахував, 
що німці не могли й подумати, ніби хтось наважиться насту
пати на Суджу, яка пильно охоронялася численним військом.

Глибокої ночі з 18 на 19 серпня 1918 року партизанський 
загін Гребенка увірвався до міста й галопом проскочив йо
го. Услід загонові здійнялася шалена стрілянина, але німці та 
гетьманці не наважилися у темряві переслідувати таращан- 
ців, які за хвилин 20 проскочили 10-кілометрову нейтральну 
зону. Вранці 19 серпня 1918 року, подолавши від Суджі за
галом близько 25 кілометрів, загін Гребенка прибув до села 
Велике Солдатське Курської губернії. Гребенко організував 
провідника -  жінку, яка й провела таращанський загін на 
чолі з Балясом через демаркаційну лінію нейтральної зони.

А як же добиралися до нейтральної зони теренами Сум
ського повіту таращанські повстанці на чолі з Василем Ба
лясом, коли Федір Гребенко зі своїм загоном пішов уперед? 
їхній шлях був нелегким. За споминами учасника подій
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Олексія Коваленка [53], рухатися доводилося тільки уночі, 
уникаючи зустрічі з численними німецькими підрозділами. 
Якось загін зупинився на лузі для випасу коней. Коваленко 
розгнуздав свого коня, поклав йому оберемок сіна, намотав 
повід на руку й ліг спати. А коли прокинувся -  загону нема! 
Що робити? Куди податися? Де його шукати?

Партизанів, які відстали в ту ніч від загону, було декіль
ка чоловік. Ніч видалася темною, безмісячною. Скочили 
на коней і кинулися в різні боки шукати сліди -  руками 
обмацували дороги в надії знайти сліди коней свого заго
ну, а коли нарешті знайшли їх, вирушили далі. Вранці на
близилися до якогось хутора -  біля крайньої хати в городі 
поралася жінка, копаючи картоплю.

- У вас німців немає на постою? -  привітавшись, поціка
вилися повстанці.

На розмову з хати вийшов господар. Він заспокоїв партиза
нів, пригостив хлібом, дав напитися води й почав розпитувати:

- Куди шлях тримаєте? Видно, подалі від них?
- Вгадали, дядьку, -  підтвердив Олексій Коваленко. -  

Шлях наш -  в Росію. Та ось біда -  відстали. Женемося-жене- 
мося за загоном, але не можемо наздогнати.

Господар поспівчував і запропонував:
- їхати вам треба на Конопельки. Там продасте коней -  

мій тамтешній знайомий допоможе. Він і в Росію проведе. 
А до цього села я вам допоможу дістатися.

Господар запріг у віз конячку, партизани прив’язали до 
нього своїх коней і під виглядом крамарів вирушили до Ко
нопельок.

Проїхали зовсім небагато і... на лісовій дорозі побачили 
партизана із свого загону Федора Лисенка.

- Ти що тут робиш? -  здивувався Коваленко.
- Як це що? -  образився Лисенко. -  Я в дозорі.
- У дозорі? А де загін?
- У лісі...
Повстанці подякували селянинові й сказали, що переду

мали продавати коней і далі не по'ідуть.
Описаний Олексієм Коваленком випадок дійсно міг ста

тися з партизанами, але, мабуть, в селі, яке мало іншу назву. 
Села з назвою «Конопелька» справді існували, але село Чер
каська Конопелька знаходилася на межі нейтральної зони
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Петро Кравченко, 
Василь Баляс та Федір 

Гребенко

з боку Української Держави, а село Руська Конопелька -  на 
межі нейтральної зони з боку Росії. Подальші спомини Ко
валенка засвідчують, що загін Василя Баляса на той час зна
ходився ще далеко від нейтральної зони.

Відсталі партизани, з’єднавшись зі своїм загоном, дали 
коням корму й посідали роз
повідати про свої пригоди.

Пішов дрібний дощик, і всі 
промокли до нитки. Вартові 
з дозору повідомили, що до
рогою рухається німецький 
роз’їзд у кількості близько ЗО 
чоловік. Довелося міцно три
мати коней за вуздечки, щоб 
вони іржанням не видали пар
тизанів. За роз’їздом потягну
лася нескінченна колона ні
мецьких військ.

Під холодним дощем у на
пруженому вичікуванні по
встанці простояли  цілий 
день, а з настанням темряви 
загін вирушив далі, пройшов
ши близько 20 верст. Вранці 
партизани лаштувалися пе
ретнути невелике поле, але 
налетіли німецькі аероплани 
й обстріляли їх з кулеметів.

Далі вони змушені були 
йти тільки вночі. Рухалися 
поволі, оскільки лісових доріг 
не знали, тому кожної хвили

ни могли натрапити на німецькі війська. Пробиралися ліса
ми подалі від населених пунктів, іноді завертаючи в хутори 
для поповнення запасів провіанту.

Не дійшовши 25 верст до нейтральної зони, загін зупи
нився в лісі. У різні боки було вислано розвідників у пошуку 
зручного місця для переправи через річку Псьол. А знайшов
ши його, загін переправився на правий берег і попрямував 
на північ, дійшовши до самої межі Сумщини, де річка Суджа
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впадає в річку Псьол. Перед повстанцями розкинулася роз
лога просторінь між лісами й левадами, напоєна різноманіт
ними річечками. Але добиратися туди було найважче. Коли 
долали драговину біля якогось лісового озера, довелося зали
шити весь обоз, крім одного воза, на якому везли кулемети.

Нарешті таращанські повстанці зупинилися в лісі пе
ред річкою Суджа у двох кілометрах від нейтральної зо
ни в очікуванні провідника. Партизани не знали, що це 
місце було обумовлене Федором Гребенком та Василем 
Балясом для зустрічі після поділу загону на дві групи біля 
села Великий Істороп. Тому вони сиділи тут чотири дні у 
невіданні, очікуючи провідника. Саме тут, біля річки Су
джа, представниками державної варти було затримано 
І.Здольника й доставлено до Суджанської в’язниці.

За спогадами Якова Волошина [54], у повстанців закін
чилися харчі, почуття голоду стало нестерпним, до того ж 
ішов невпинний дощ.

Наприкінці четвертого дня надвечір до них прийшла літ
ня жінка й попросила провести до командира. Василь Баляс 
сидів на пеньку під шинелею, накинутою на кущ.

- До нас гостя, -  підвівши жінку, звернувся до нього Яків 
Волошин. -  Каже, що жінка лісника.

- Що хочеш? -  промовив Баляс, здивовано поглядаючи 
на жінку.

- Можу провести вас на той бік, до Росії...
- А до німців ненароком не заведеш? -  недовірливо зир

кнув на неї своїми великими очицями Василь Баляс. -  Якщо 
збрешеш, то помреш...

Жінка посміхнулася:
- Якщо помирати, то на полі бою, а не в лісі гнити під до

щем. Чи довго тут просидите?
За спогадами Якова Волошина, повстанці їй повіри

ли і пішли за нею. Про те, що жінку-провідницю прислав 
Федір Гребенко, партизани дізналися від Василя Баляса 
тільки на початку 1919 року.

Крізь густу дощову пелену на відстані тридцяти кроків 
нічого не проглядалося, але жінка впевнено йшла попере
ду. Повстанці, непомічені німцями, наблизилися до річки 
Суджа, і дружина лісника показала брід. Партизани посади
ли її на віз і, переправившись через річку, вийшли на про-

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. РЕЙД
ТАРАЩАНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ
ЛІВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ

193



РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. РЕЙД
ТАРАЩАНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ
ЛІВОБЕРЕЖНОЮ УКРАЇНОЮ

тилежний берег. Згодом вони перейшли межу нейтральної 
зони з боку Української Держави поблизу села Черкаська 
Конопелька, а за годину перетнули межу нейтральної зони 
з боку Росії біля села Руська Конопелька. Усі без винятку по
встанці віддячили жінці-провідниці хто якими міг подарун
ками. Згодом, через багато років, Яків Волошин дізнався, що 
їхню провідницю німці розстріляли.

Скільки ж таращанських повстанців дійшло до нейтраль
ної зони разом з Федором Гребенком та Василем Балясом? 
Вивчаючи та аналізуючи за архівними матеріалами весь 
пройдений таращанськими повстанцями шлях від Дніпра до 
нейтральної зони, їхні втрати у боях з німецькими та геть
манськими загонами, а також добровільний вихід багатьох 
повстанців із партизанського загону на всьому шляху, мож
на стверджувати, що до Курської губернії Росії таращанські 
повстанці прийшли у кількості близько 200-250 чоловік.

Кінна розвідка таращанських повстанців
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5. Таращанські повстанці 
за нейтральною зоною

Поява озброєного партизанського загону таращанських по
встанців з великим досвідом ведення бойових дій була цілко
витою несподіванкою для московського керівництва повстан
ським рухом в Україні. Загін Василя Баляса з села Руська Коно
пелька одразу відправився до села Велике Солдатське Курської 
губернії, де повстанцям дозволили вибракувати чимало коней та 
продати їх місцевому населенню. На виручені кошти таращанці 
закупили у місцевих селян продукти харчування, які необхідні 
були зголоднілим партизанам для відновлення фізичних сил.

Відпочивши в селі Велике Солдатське, таращанські по
встанці доїхали на підводах до станції Дякове, завантажи
лися в залізничні вагони й вирушили до Курська. До міста 
таращанці увійшли строєм і розташувалися в авіаційних ка
зармах, де приміщення були чистими, але з голими тапчана
ми. Та це їх влаштовувало, оскільки до цього вони тривалий 
час ночували просто неба й досить часто під дощем.

У  Курську на загін Василя Баляса чекав Федір Гребенко. Як 
писав І.Пількевич [55], партизани загону Баляса «вороже зу
стріли свого колишнього командира. Вони не могли йому про
стити малодушності у найтяжчу для них хвилину. Через кілька 
днів Гребенка було відряджено на курси червоних командирів 
у Москву і до таращанців він більше не повернувся». Цьому, на 
наш погляд, «посприяв» Баляс, який заздрив Гребенку й тому 
не розповів таращанцям, що перехід до нейтральної зони орга
нізував для них саме Гребенко, що могло розвіяти вороже став
лення повстанців до свого колишнього командира.

У Курську таращанські повстанці отримали нове військо
ве обмундирування -  шинелі, штани, гімнастерки, череви
ки з обмотками, білизну -  і, таким чином, стали військовою 
одиницею комуно-московської армії. Маючи у своєму роз
порядженні військовий підрозділ з великим досвідом веден
ня бойових дій, московське керівництво одразу розпочало 
переговори з таращанцями про можливість їх використання 
на іншій ділянці фронту -  у боротьбі проти Чехо-словацько- 
го корпусу. Але таращанці категорично відмовилися від цієї 
пропозиції, заявивши про своє бажання воювати на україн-
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ській території проти німців. Така відповідь послужила сигна
лом до роззброєння й арешту виснажених у боях партизанів.

Про це начальник освідомчого відділу Державної варти 
доповідав 22 вересня 1918 року Харківському губернсько
му старості [56]:

«За отриманими відомостями, на початку вересня цього 
року в місто Курськ із Київської губернії прибула добре озброєна 
партія українських повстанців у кількості близько400 чоловік: 
їх майже всіх було роззброєно більшовиками -  відібрано гвинтів
ки та 2 кулемети. Пропозицію більшовиків виступити проти 
чехо-словаків вони не прийняли і заявили, що підуть воювати 
тільки проти німців. Близько 150 чоловік із них було відправ
лено до в’язниці, але через 2 дні їх було випущено й розміщено на 
дачіДружиніна, але ніякої зброї їм залишено не було».

До цієї доповідної, на наш погляд, вкралася помилка що
до кількості повстанців, які прибули до Курська з Київської 
губернії, хоча до тарашанських повстанців у нейтральній 
зоні міг приєднатися якийсь невеликий місцевий партизан
ський загін і разом з ними прибути до Курська.

Однак нагальна потреба доукомплектування особового 
складу московських червоноармійських загонів змусила їхнє 
керівництво перекинути таращанців в район міста Корене
во, де планувалася збройна акція проти німецької прикор
донної застави. Сюди було стягнуто близько 1000 чоловік,
20 кулеметів та 8 гармат. Напередодні бою частина тара- 
щанських партизанів відкололася від червоноармійців, пе
рейшла демаркаційну смугу у зворотному напрямку і приєд
налася до українських партизанів, що діяли в цьому районі. 

Про це у наведеному вище донесенні зазначалося [56]: 
«Під час виступу проти німців в районі Коренево, за дея

кими відомостями, частина цих повстанців примкнула до 
українських партизанів, що діяли проти німців у цьому райо
ні. Тоді більшовиками було відправлено 2 санітарних потяги 
до Коренево, які повернулися до Курська між 14 та 15 вересня».

Для наведення дисципліни серед таращанських повстанців 
московське командування 13 вересня 1918 року призначило 
Василя Баляса, як зазначено в архівній довідці від 11 травня 
1976 року за № 427/2, «старшим партизанського загону», 
який отримав право підписувати всі документи, що стосува
лися таращанських повстанців, з 13 по 22 вересня 1918 року
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[57]. Напевно, такі заходи московського командування були 
пов’язані з тим, що після повернення таращанських повстан
ців із села Коренево їхня кількість зменшилася порівняно з 
тією, що прибула до нейтральної зони з Федором Гребенком 
та Василем Балясом. Тому можна вважати, що в нейтральній 
зоні на території Курської губернії до 15 вересня 1918 року 
таращанських повстанців залишилося близько 150 чоловік.

Активні бойові дії в середині вересня 1918 року парти
занські загони за наказом московського командування про
водили з території нейтральної зони не тільки на кордоні з 
Харківщиною, а й на кордоні з Чернігівщиною. Найчастіше 
вони переходили на територію Української Держави вночі, 
оточували села, де стояли німецькі гарнізони чи гетьман
ські загони, вступали з ними у бій, а потім, за можливості 
захопивши зброю та боєприпаси, поверталися назад. У  ре
зультаті таких наскоків гинули не тільки партизани, німці й 
гетьманці, а значною мірою й мирне українське населення.

У зведенні відомостей, що надійшли до освідомчо- 
го відділу департаменту Державної варти Міністерства 
внутрішніх справ Української Держави від 13-19 вересня 
1918 року зазначалося [58]:

«Глухівський повіт. Напад більшовиків на місто Ям- 
піль ліквідовано. Німці просуваються вперед по л ін ії Ям- 
піль -  Михайлівський Хутір.

У Глухівському повіті, біля міста Ямполя та Михайлівсько
го Хутора, продовжуються бої, результати яких невідомі».

Що ж стало причиною нападу комуно-московських пар
тизанських загонів на Ямпіль та Михайлівський Хутір? Од
нією з причин став відхід 15 вересня 1918 року частини ні
мецьких військ на Західний фронт, іншою причиною було 
бажання пограбувати склади рафінадного заводу і вигнати 
німців та українських чиновників. Наступ партизанських 
загонів у кількості трьох рот (200-250 чоловік в роті) роз
почався з чотирьох боків. До складу рот входили юнаки з 
навколишніх сіл: Антонівки, Шатрище, Юрасівки, Камінки, 
Журавки та міста Новгород-Сіверський.

У рапорті начальника пограничного пункту варти на 
станції Хутір Михайлівський директорові департаменту Дер
жавної варти та Чернігівському губернському старості від 24 
вересня 1918 року повідомлялося [59]:
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«Уночі з 14 на 15 вересня 3-я рота пройшла до лісу в бікЯмпо- 
ля, де зупинилася в очікуванні вранішнього потягу на Конотоп. 
Дві інші роти оточили Хутір Михайлівський і зайняли позицію 
для атаки. О 7-й годині ранку з боку Хутора Михайлівського 
відійшов пасажирський потяг і через 1,5-2 версти від хутора 
був обстріляний партизанами. Потяг повернувся назад. Одно
го пасажира вбито, двох легко поранено. Після обстрілу потя
гу на Хутір Михайлівський розпочався наступ усіх рот. Німці 
відкрили артилерійський, кулеметний та рушничний вогонь, 
внаслідок якого банди партизанів було відкинуто назад. При
близно через дві години по вокзалу та заводу повстанці відкри
ли із двох гармат артилерійський вогонь, який тривав до 6-ї 
години вечора. Чинами державної варти пасажирів було виве
дено у  безпечні місця, хоча влучань у  вокзал не було, а завод за
знав незначних пошкоджень покрівлі Убитих на хуторі немає, 
легкопоранених -  двоє. Населення ховалося в льохах та ямах.

О 7-й годині вечора німецька артилерія відкрила вогонь по 
селу Юрасівка, від чого спалахнули пожежі. Уночі на 16 верес
ня подекуди чулася перестрілка. 17 вересня настало втихоми
рення, і життя почало поступово входити у своє русло. О 6-й 
годині вечора відправився пасажирський потяг на Конотоп».

Далі в наведеному рапорті повідомлялося, що під час 
бомбардування Хутора Михайлівського місцеві та зайшлі 
кримінальні елементи почали грабувати багажі пасажи
рів, залишені в потягу та на вокзалі, а також чинити гра
бунки на шляхах та в селянських обійстях. Проте чинам 
Державної варти вдалося припинити свавілля й більшість 
награбованого майна повернути власникам. 17 та 18 ве
ресня 1918 року на станцію знову почали прибувати ні
мецькі війська. Після нападу партизанів навколо Хутора 
Михайлівського лежало безліч тіл убитих повстанців. На 
жаль, підбурені московською агітацією, у цьому нападі за
гинули юнаки віком від 16 до 20 років у подертому одязі, 
які мали, за визначенням начальника пограничного пунк
ту, «вигляд сільських покидьків», тобто були бідняками.

Ми спеціально докладно подали опис нападу повстан
ських загонів на станцію Хутір Михайлівський, оскільки 
через декілька днів він повторився, але тепер у нападі брав 
участь партизанський загін таращанців на чолі з Балясом.

Після повернення таращанських повстанців із села Коре-
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нєво до Курська московське командування вирішило на прак
тиці перевірити їхню боєздатність. Тому таращанців термі
ново відправили на станцію Зерново, де вони взяли участь в 
одній із нічних вилазок до Хутора Михайлівського. Наслідки 
бою з німцями залишилися невідомими, але командир тара
щанців Василь Баляс так прагнув виявити свій військовий та
лант перед московським командуванням, що зазнав тяжкого 
поранення й потрапив до шпиталю на лікування. А таращан- 
ські повстанці повернулися до села Зерново, і згодом їх роз
містили по селянських оселях у селі Юринівка.

Якщо підвести деякі підсумки відносно розвитку селян
ського повстанського руху на Київщині та Чернігівщині вліт
ку 1918 року, то варто, передусім, зупинитися на відмінностях 
між повстаннями на Київщині під проводом Федора Гребенка 
та Чернігівщині під керівництвом Миколи Кропив’янського. 
Проте спочатку варто навести характеристику селянських по
встань проти німецьких окупантів та гетьманських каральних 
загонів, яку подав Київський губернський староста у  допо
відній записці від 1 серпня 1918 року Міністрові внутрішніх 
справ Української Держави після відвідання Звенигородки, 
Таращі, Білої Церкви та Канева [60]:

«У  Звенигородському, Таращанському, частині Канівсько
го та Уманського повітів ведеться активна агітація за по
встання, і банди формуються шляхом примусового набору. 
Повстання очолюють Павловський, Шевченко, Гребенко, Мо
зель та інші. Банди повстанців формуються двох категорій:

а) о р г а н і з о в а н і  -  військові, ядро яких складається з 
добре озброєних дисциплінованих партизанів, зведених у  роти 
та кінні загони (на добрих конях) при упорядкованому обозі Ці 
банди притримуються такої мети: встановлення у повному 
обсягу всіх здобутків революції; встановлення влади Централь
ної Ради та утвердження 3-го і 4-го Універсалів; боротьба з 
Державною Українською владою та німецькими військовими 
силами. Крім того, останнім часом місцеве населення заклика
ється до священної війни для вигнання німців за межі України;

б ) р о з б и ш а ц ь к і  б а н д и ,  до складу яких значною 
мірою входять злочинні елементи. Ці банди не мають чітко 
визначеної організації й мають за мету грабування маєтків, 
окремих населених пунктів, знищення представників влади,
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охоронців правопорядку, землевласників та їхніх представ
ників, а також частини інтелігенції та жидів».

Таращанське селянське повстання, на наш погляд, взагалі 
мало свої особливі відмінності від селянських повстань, що від
бувалися 1918 року в інших регіонах України. Організатором
і провідником таращанського повстання був командир Лісо- 
вицького партизанського загону Федір Гребенко, який завдяки 
своїм організаційному та військовому таланту об’єднав навко
ло свого загону ряд інших невеликих партизанських загонів, 
що діяли поблизу села Сгавшце Таращанського повіту. У резуль
таті об’єднання 11 червня 1918 року з’явилося велике військо
ве формування таращанських повстанців на чолі з Гребенком.

Зайнявши 12 червня 1918 року місто Таращу, повстанці 
організували свій Революційний штаб і Тимчасовий револю
ційний комітет, які прийняли звернення до українського на
роду та звернення «Чого ми домагаємось» до всіх воюючих 
сторін в Україні. У зверненні Революційний штаб повстанців 
повідомляв, що таращанські повстанці борються «за повер
нення всіх здобутків революції, зазначених у 3-у та 4-у Уні
версалах Центральної Ради, повернення прав Центральної 
Ради та всіх демократичних інституцій».

Основним ворогом в Україні влітку 1918 року таращанські 
повстанці вважали німців. Тому головним девізом таращан
ських повстанців під проводом Федора Гребенка було гасло:

«Геть німців з України! Хай живе радянська влада, але без 
більшовиків! Хай живе вільна, самостійна і ні від кого не за
лежна Україна!»

Це гасло свідчило про те, що таращанські повстанці відсто
ювали самостійну Україну без протекторату будь-якої держа
ви. Вони підтримували Центральну Раду й були проти кому
ністичної «влади Рад». Можна вважати, що вони боролися за 
Центральну Раду, вважаючи її рідною національною владою.

З 20 червня по 2 серпня 1918 року з’єднання таращан
ських повстанців здійснювало рейди теренами Таращан
ського, Звенигородського, Канівського та Уманського пові
тів Київської губернії, вступаючи в запеклі бої з німецьки
ми військами та гетьманськими каральними загонами. Та
ращанські повстанці мали на озброєнні гармати, кулемети, 
гвинтівки, гранати, набої, які вони здобували в нелегких 
боях проти німецьких та гетьманських загонів.
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Після важкого бою біля Ставищ з чисельнішими німець
кими регулярними військами таращанські повстанці на чолі 
з Гребенком вирвалися з оточення в кількості близько 1500- 
2000 чоловік з гарматами, кулеметами та іншою зброєю, обо
зом у 150 возів, пішими та кінними, пройшовши теренами Ки
ївського повіту, переправилися через Дніпро в районі сіл Ви- 
тачів та Кийлів і вступили на територію Полтавської губернії.

Звивистими шляхами, подалі від залізничних шляхів протя
гом понад 20 днів з 2 серпня 1918 року спочатку в напрямку до 
Запорозького корпусу під командуванням генерала Олексан
дра Натієва, а потім у район нейтральної зони таращанські по
встанці під проводом Федора Гребенка пройшли теренами Пе
реяславського, Лубенського, Золотоніського, Кременчуцького, 
Хорольського, Зіньківського та Гадяцького повітів Полтавської 
губернії, а також -  Лебединського та Сумського повітів Харків
ської губернії. На конях, возах та пішими тільки по території Лі
вобережної України вони пройшли близько 800 кілометрів. Під 
час походу таращанські повстанці витримали чимало сутичок 
та боїв з німецькими та гетьманськими загонами, переправив
шись через декілька річок. Не навчені у своїй більшості тонко
щам військової справи та при поганому озброєнні таращанські 
повстанці під час рейдів Правобережжям та Лівобережжям Укра
їни осягли тактику ведення бою під керівництвом штабу на чо
лі з Гребенком, який приймав важливі рішення і здійснював їх.

Проходячи теренами Правобережної та Лівобережної Украї
ни, таращанські повстанці переконували місцеве українське се
лянство, що вони борються проти німців. При цьому Федір Гре
бенко виносив суворе покарання повстанцям за спроби маро
дерства та пограбування простих українських селян, а відібране 
в німців майно повертав його власникам. Серед таращанських 
повстанців не було робітників, оскільки повстання було суто 
селянським -  ініціатором та організатором таращанського по
встання не виступала жодна з партій, що знаходилися у великих 
промислових центрах України. Тому в цьому плані Ніжинське 
повстання та повстання в інших повітах Чернігівщини суттєво 
відрізнялися від Таращанського селянського повстання.

Під час виникнення стихійних селянських повстань, а та
кож створенні окремих партизанських загонів на Чернігівщині 
не знайшлося особистості, яка б згуртувала ці загони у велике 
партизанське з’єднання для боротьби проти німецьких окупа-
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цінних військ та гетьманських каральних загонів. Тому цю роль 
взяли на себе комуністичні організації -  спочатку РКП(б), а по
тім КП(б)У, гуртуючи навколо свого війська повстанські сили на 
теренах Чернігівщини. Зброя для повстанців у величезній кіль
кості постачалася Росією через демаркаційну зону.

Для керівництва партизанським рухом на Чернігівщині ЦК 
КП(б)У створив «всеукраїнський центральний військово-рево- 
люційний комітет» за нейтральною зоною, чернігівський гу
бернський та волосні «військово-революційні комітети», чле
нами яких значною мірою були жиди, а також «центральний 
штаб партизанського руху» на Чернігівщині й частині Полтав
щини під керівництвом Миколи Кропив’янського.

У своїх наказах комуністичні комітети закликали повстанців 
воювати не тільки проти німецьких та гетьманських загонів, а 
й проти українських селян, які не бажали йти до партизанських 
загонів і не підгримували комуністичну ідею. Основним гаслом 
провідників повстанського руху на Чернігівщині був девіз: «За 
владу Рад під керівництвом комуністів!», а питання незалежнос
ті України було для них ворожим.

Щодо простих селян партизанські загони Миколи 
Кропив’янського досить часто поводили себе як бандити, зали
шаючи після себе трупи невинних людей, пограбовані й пони
щені храми, розгромлені осередки «Просвіти» та хати-читальні. 
Одна з колишніх черниць Введенського жіночого монастиря у 
Ніжині в жахливих барвах змальовувала моторошну картину 
дикого свавілля так званих «повстанців» Кропив’янського [61]:

«Під час партизанщини частішали розбійницькі напади на 
монастир: озброєні люди вламувалися до святої обителі, крив
дили монашок, забирали ікони, книги, особисті речі сестер».

Порівняно з таращанським повстанням, організовані 
московськими комуністами селянські повстання як в Ніжин
ському повіті під керівництвом Миколи Кропив’янського, 
так і в інших повітах Чернігівської губернії відбувалися з 
початку серпня 1918 року тільки протягом близько одного 
місяця, тому були тимчасовою локальною подією.

А сам Кропив’янський після поразки ніжинського по
встання, як загнаний звір, переховувався на різних хуторах, 
поки не втік до Росії.
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Палац гетьмана Павла Скоропадського у  Києві

Р о з д і л  ч е т в е р т и й

Історія Росії - історія країни, 
яка колонізується.

Василь Ключевський.

Ситуація напередодні другої комуно- 
московської агресії проти України 

1. Військове протистояння 
запорожців з ворогами на кордоні

Протягом усього періоду перебування Запорозького корпу
су під командуванням генерала Олександра Натієва на Харків
щині його ряди поступово зменшувалися і в результаті корпус 
було згорнуто у дивізію. Причиною змін були випадки складан
ня присяги на вірність гетьманові та його урядові. 1-й Запороз
ький кінний полк ім. Костя Гордієнка відмовився від присяги, і 
його було розформовано, у 3-му Гайдамацькому полку стався 
заколот -  чимало старшин та козаків залишили полк, внаслідок 
чого особовий склад корпусу значно зменшився. У результаті
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інтриг за власним бажанням залишив посаду начальника За
порозького корпусу генерал Натіїв. На його місце було призна
чено промосковськи налаштованого генерала Миколу Бочков- 
ського, який для запорожців виявився зовсім чужим.

Під час знайомства генерала Бочковського з вишикува- 
ним особовим складом 2-го Запорозького полку під коман
дуванням Петра Болбочана його спіткав прикрий конфуз, 
описаний у споминах Никифором Авраменком [1]:

«На привітання генерала російською мовою:
- Здорово, українци! -  жодного голосу.
Генерал повторив привітання:
- Здорово, українци! -  знову гробове мовчання, а потім 

почувся глухий гамір в рядах.
- Ето что значіт, полковнік?! -  звернувся він до 

П.Болбочана.
- Струн-ко! Полк право-руч! Чотами правим крилом за

ходь, на Білолуцьк марш! -  подав команду П.Болбочан.
Стрункими колонами полк помарширував, ображений 

та обурений. Якби не становча команда полковника, могло 
закінчитися гірше».

Після цього випадку на початку серпня 1918 року 2-й Запо
розький полк було відправлено на Чернігівщину. Генерал Мико
ла Бочковський у полках Окремої Запорозької дивізії намагався 
витравити національний дух запорожців, застосовуючи систему 
звільнення від служби та пониження у військових рангах особли
во активних українців. Дізнавшись про ситуацію в дивізії, Петро 
Болбочан відвідав гетьмана Павла Скоропадського, переконав 
його у недоречності дій Бочковського і домігся скасування руй
нівних та дискримінаційних наказів генерала [2].

Не знайшовши спільної мови із запорожцями, генерал 
Микола Бочковський невдовзі втік до білогвардійців на Дон.

На чернігівській прикордонній смузі 2-й Запорозький полк 
під командуванням підполковника Болбочана протягом трьох 
місяців вів виснажливі бої з московськими червоноармійськи- 
ми загонами, які розпочали свою активну діяльність задовго до 
прибуття на Чернігівщину 2-го Запорозького полку.

У телеграмі від 13 липня 1918 року Чернігівський губерн
ський староста повідомив у департамент Державної варти [3]:

«У  Суражському, Новгород-Сіверському, Глухівському, Коно
топському, Рильському повітах за демаркаційною лінією біль
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шовики чинять цілковите руйнування сільських господарств. 
Населення прифронтової зони зазнає розбійницьких нападів та 
грабунків. У  Суражу більшовики поспішно евакуюють до Вели
короси інвентар, майно фабрик та заводів. Знову прошу пере
містити демаркаційну лінію у  глибину губернії».

З цього повідомлення випливає, що такі безчинства мо
гли чинити тільки комуністичні банди Росії, оскільки в лип
ні 1918 року українських повстанських загонів за демарка
ційною лінією ще не було. Тому служба на кордоні 2-го За
порозького полку під командуванням підполковника Петра 
Болбочана, як і інших гетьманських військових частин, була 
дуже напруженою.

Ознайомлюючись з архівними справами, в яких подано 
матеріали про виникнення селянського повстанського руху 
та інших конфліктів на Чернігівщині влітку 1918 року, мож
на виділити два основних напрямки боротьби німецьких та 
гетьманських військових частин, а також підрозділів 2-го За
порозького полку під командуванням Петра Болбочана про
ти комуно-московських виступів на Чернігівщині.

П е р ш и й  н а п р я м о к  -  зовнішній, проти військо
вих загонів Росії, які всупереч договорові про перемир’я між 
Українською Державою та Росією масово створювалися за 
демаркаційною лінією, нападали на міста та села України і 
продовжували різноманітну підривну діяльність проти Укра
їнської Держави. Боротьбу проти московських загонів увесь 
час вели гетьманські та німецькі частини, а з початку серпня 
1918 року в ній брав участь 2-й Запорозький полк під коман
дуванням підполковника Петра Болбочана.

Д р у г и й  н а п р я м о к ,  що розвивався на території Чер
нігівської губернії, пов’язаний з селянським повстанським 
рухом, проти якого вели боротьбу німецькі військові частини 
та гетьманські загони Державної варти. Цей рух розвивався 
як шляхом створення комуністичних партизанських загонів, 
організацією яких займався Микола Кропив’янський, так і 
шляхом виникнення розбійницьких банд, які довільно ство
рювалися фактично в кожному селі. Останні стихійно вини
кали кількістю 10-20 чоловік і займалися бандитизмом, на
падаючи на обійстя заможних людей, а також на маєтки ве
ликих землевласників та багатих хліборобів.

Для ліквідації повстанського руху на Чернігівщині адміні
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Олександр Сахно- 
Устимович

стративна влада гетьмана Павла Скоропадського шукала особу, 
якій можна було доручити місію упокорення повстанців. На
прикінці серпня 1918 року влада звернула увагу на полковника 
Всеволода Петріва [4], який після повернення на початку серп
ня 1918 року до Києва зі штабу 12-ї дивізії під командуванням 
генерала Володимира Олександровича тривалий час шукав ро
боту. Було чимало пропозицій від різних установ, що розвелися 
в Києві, але на жодну він, як український патріот, не погодився.

У вересні 1918 року, коли 2-й Запорозький полк під команду
ванням полковника Петра Болбочана брав участь у боях з кому
ністичними загонами на кордоні з Росією, Всеволод Петрів наре
шті отримав запрошення від представника Державної варти на 
аудієнцію до Олександра Сахно-Устимовича, який був у гетьма
на якимсь церемоніймейстером чи гофмейстером. Коли увечері 
Петрів завітав до кабінету Сахно-Устимовича, той одразу поціка
вився, чи зможе полковник Петрів терміново сформувати зі своїх 
колишніх гордієнківців військовий підрозділ, оскільки на півночі 
знову насуваються грізні ворожі хмари, а німці не вічно перебу
ватимуть в Україні. Коли Петрів кивнув галовою на знак згоди, 
Сахно-Устимович запитав, яким чином він збирається вирішити 
цю проблему. Петрів відповів: коли буде наказ, свобода пересу
вання для нього та гайдамацтва і відповідні кошти, то упродовж 
двох тижнів можна сформувати з досвідчених вояків боєздатний 
військовий підрозділ у кількості близько 1500 чоловік.

Ця відповідь заінтригувала Сахно-Устимовича:
- Отже, маєте зв’язки?
- Так, маю, -  відповів Всеволод Петрів.
- Які? -  нетерпляче цікавився господар розкішного кабі

нету в козацькому стилі.
- Це моя справа, -  з гідністю тримався гість.
- Отже, мені не довіряєте?
- Очевидячки.
- Ну, гаразд. Зайдіть завтра до першого генерал-квартир- 

мейстера, він з вами докладніше поговорить про це.
Наступного дня Всеволоду Петріву повідомили там, що на 

Чернігівщині серед населення поширюються впливи комуніс
тів, які організовують повстанські ватаги, що не дають спокою 
місцевим мешканцям, і з якими не можуть впоратися ні німець
кі, ні гетьманські війська, тож потрібно відправити туди рішучу 
людину для організації боротьби партизанськими методами з
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метою ліквідації банд. Ця людина отримає «диктаторське повно
владдя» й має організувати відповідний військовий підрозділ з 
добровольців. Зброю та все необхідне видадуть німці, які дуже 
високо цінують військові здібності гордієнківців, виявлені біля 
Полтави, Хоралу та в Криму. То чи не погодився б їхній колишній 
командир взяти на себе місію наведення ладу на Чернігівщині?

Полковник Всеволод Петрів спочатку замислився: 
з’явилася чудова нагода зв’язатися зі своїми колишніми од
нополчанами, тому він прийняв пропозицію, але з умовою, 
що німці не втручатимуться в його справи, оскільки має на
мір проводити акцію з допомогою «державотворчих еле
ментів», відтак ручається: за місяць буде наведено порядок.

Поміркувавши, перший генерал-квартирмейстер запро
понував Петріву перемовитися з представниками партії хлі
боробів Чернігівщини, які даватимуть вказівки й допомо
жуть в організації набору добровольців. А також пообіцяв, 
що гайдамаки-гордієнківці, які перебувають у Білокуракіно- 
му на Старобільщині, перейдуть у розпорядження Петріва.

Петрів відповів, що може взяти на себе такі обов’язки лише 
за справжньої особистої диктатури, за умови підпорядкування 
військових обставин на Чернігівщині волі командира гордієнків
ців. Але бути знаряд дям у чиїхось руках він ніколи не погодиться.

Гетьманський генерал-квартирмейстер заявив, що пові
домить про ці вимоги у відповідні інстанції. На цьому й за
кінчилося «вербування» полковника Всеволода Петріва до 
гетьманської влади, і вже більше ніхто не намагався наді
лити його «диктаторськими» повноваженнями.

Активну участь у нападах на територію Української Дер
жави з-за нейтральної зони, зокрема й на позиції 2-го Запо
розького полку під командуванням Петра Болбочана, брав 
1-й полк Червоного козацтва на чолі з Віталієм Примако- 
вим, який у своїх спогадах про бої з запорожцями писав [5]:

«У  серпні-вересні [1-й полк] захопив у гайдамаків 2-го За
порізького полку в бою під Михайлівським Хутором 2 три
дюймові гармати і 9 кулеметів, а під час бою біля Великих 
Андрійковичів один батальйон [1 -го  полку] був розбитий 
зведеною німецькою бригадою із трьох полків».

У серпні-вересні 1918 року Росія почала концентрувати й на
рощувати військові сили на кордоні з Українською Державою,
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які на підставі міжнародного права та у відповідності з догово
ром про перемир’я прийнято вважати бандами розбійників.

Про концентрацію московських військових сил у Нов- 
город-Сіверському та Глухівському повітах у чернігівській 
пресі 6 вересня 1918 року повідомлялося [6]:

«У  Новгород-Сіверському повіті сили більшовиків сягають 
кількості 1500 чоловік з гарматами та кулеметами. Північ
ніше Хутора Михайлівського зосереджено близько 1000 чоло
вік. У Глухівському повіті більшовики гуртуються, головним 
чином, в районі села Есмані, де озброєних червоноармійців та 
селян, які мають на озброєнні гармати та кулемети, нарахо
вується близько 2000 чоловік. Населення міст Новгород-Сівер- 
ського, Кролевця та Глухова вельми стурбоване присутністю 
на кордоні такої кількості озброєних більшовицьких загонів».

Але з початку вересня 1918 року ці московські загони не тіль
ки почали концентруватися на кордоні з Україною, а й розпоча
ли активну діяльність шляхом набігів із-за демаркаційної смуги.

Так, 9 вересня 1918 року Чернігівський губернський старо
ста повідомив у департамент Державної варти про активізацію 
дій московських загонів на кордоні з Українською Державою [7]: 

«У  Глухівському повіті настрій населення тривожний. 
На кордоні зафіксовано підсилення більшовицьких загонів, 
які риють окопи. Вислано загони для розшуку та пересліду
вання. У Новозибківському повіті ситуація спокійна. У  при
фронтовій зоні трапляються випадки збройних грабунків 
та вбивств. Заарештовано злинського міського голову за 
причетність до антидержавної більшовицької діяльності 
та шкідництво... У  Стародубському повіті збройні набіги 
більшовиків з-за демаркаційної лін ії тривають».

Зі створенням у кінці вересня 1918 року за нейтральною 
зоною повстанських полків у складі двох дивізій почасті
шали їхні напади на позиції Окремої Запорозької дивізії як 
на Чернігівщині, так і на Харківщині. Один із таких нападів 
описав у своїх спогадах свідок цієї події С.Цап [8]:

«7  жовтня 1918 року зчинився переполох. З передових ку
леметних точок доповіли по телефону в штаб 1-го куреня, 
що «через ліс прорвалася московська частина, але зустріну
та кулеметним вогнем, відступила за демаркаційну лінію». 
Командир 1 -го куреня сотник Петро Содоль-Зілинський на
казав провести ретельну контррозвідку в бік ворога навіть
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за демаркаційною лінією. Командир 4-ї сотні куреня сотник 
Іван Гоженко викликав виконуючого обов'язки бунчужного со
тні хорунжого Іларіона Сеся і повідомив про наказ командира 
1-го куреня. І.Сесь за кілька хвилин зібрав близько 50 добро
вольців і підготувався до походу в розвідку, забезпечивши загін 
легкими кулеметами та гранатами. Покотив густий туман, 
ставало все темніше й темніше. У цей час надійшов інший на
каз курінного: розвідку скасувати, оскільки нічого особливого 
не сталося -  червоні просто вводять нас в оману. Ніч минула 
спокійно, незважаючи на постійне строчіння кулеметів з обох 
сторін «у  небо» та декілька звичних гарматних пострілів, 
на які у прикордонній смузі ніхто, напевно, не звертав уваги.

8 жовтня раннім досвітком пролунала тривога на право
му фланзі... крізь густий туман з боку ворожих позицій по
чали поблискувати вогники. Регулярні частини більшовиків 
намагалися оточити район Слободи Кам’янської. Наша ар
тилерія вела влучний вогонь по наступаючих лавах черво
них, які сунули колонами... 3-тя сотня пішла в контратаку 
першою у південно-східному напрямку. Однак ворог значними 
силами за допомогою артилерії оточив сотню, перервавши 
сполучення з іншими підрозділами. Розпочався упертий, за
пеклий бій, невигідний для нечисленних військових частин 
у лісовій горбисто-багнистій місцевості. І за короткий час
3-ю сотню було майже цілком знищено ворогом, який почав 
закріплюватися на пагорбах і оточувати сотні 1-го куреня.
4-та сотня хорунжого І.Сеся наткнулася на ворожий куле
мет, але, на щастя, вдалося закидати його гранатами. У  
цей момент з ’явилися три щільні лави наступаючого воро
га. Зв’язок з лівим крилом сотника Гоженка був перерваний. 
Більшовики пішли у черговий шостий наступ...»

Напевно, саме цей бій мав на увазі командуючий
5-го корпусу українських військ, генеральний значковий 
ОДеревицький, коли 11 жовтня 1918 року надіслав повідо
млення до Міністерства військових справ з Чернігова про 
наступ московських частин на місто Стародуб [9]:

«За отриманими даними, повстанські червонокозачі час
тини пересуваються з Полісся в напрямку Стародубського 
повіту. У Погар прибуло 1500 піхотинців, 50 кіннотників з 4 
гарматами та 10 кулеметами. Скупчення їхніх загонів вияв
лено також в Унечі, Гринєво та Андрійковичах. В останньо

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. 
СИТУАЦІЯ НАПЕРЕДОДНІ 

ДРУГОЇ КОМУНО- 
МОСКОВСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ 

УКРАЇНИ

209



РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. 
СИТУАЦІЯ НАПЕРЕДОДНІ 

ДРУГОЇ КОМУНО- 
МОСКОВСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ 

УКРАЇНИ

му пункті відбувається бій частин 2-го Запорозького полку з 
Червоними козаками. Німці, очікуючи наступу на Стародуб, 
мають намір залишити П'ятівське. Настрій дуже тривож
ний. Вживаються заходи до евакуації із Стародуба скарбниці».

Про бій запорожців з нападниками згадував також Ники
фор Авраменко [10]. Він писав, що в цьому бою був тяжко пора
нений в обидві ноги Борис Гоженко -  аби не потрапити до рук 
ворога, він підірвав себе гранатами. Коли зовсім розвиднилося, 
нападники почали відходити і потрапили під боковий вогонь 
групи курінного Михайла Зелінського. Нападники спробува
ли атакувати, але під нищівним кулеметним вогнем змушені 
були швидко відступити до Десни. У момент, коли Зелінський 
мав намір повести свій підрозділ у багнетну атаку, його звалила 
підступна куля матроса, який також упав мертвим на полі бою.

Втрати запорожців були значними -  крім Бориса Гожен- 
ка, загинуло 27 молодших старшин та козаків. Тіла запорож
ців були страшно покаліченими ворогом: вибрані очі, розпо
рені животи, поламані руки й ноги -  так московські матроси 
по-звірячому добивали поранених. Запорожці поховали по
леглих у Воронку під траурний марш оркестру з відданням 
військової пошани триразовим залпом.

Близько півсотні полеглих московських матросів було похо
вано у спільній могилі. Шестеро полонених, яких супроводжував 
чотовий Петро Дяченко, не дійшли до Воронка. Перебуваючи під 
жахливим враженням блюзнірськи понівечених нападниками 
тіл запорожців, кіннотники їх просто порубали.

За мужність та героїзм, виявлені на кордоні у боях проти 
ворогів, 9 жовтня 1918 року гетьман Павло Скоропадський 
висловив подяку особовому складу 2-го Запорозького пол
ку і наказав міністрові військових справ нагородити їх вій
ськовими відзнаками, а 14 серпня 1918 року воякам полку 
було присвоєно особливий нагрудний знак. Петра Болбоча- 
на за вміле керівництво полком у боях проти московських 
загонів було підвищено у військовому чині до полковника.

В одному з комуно-московських історичних джерел пізні
ше стверджувалося, що напад на запорожців 9 жовтня 1918 
року здійснив Таращанський полк «порядком репресій за 
арешт більшовиків» [11]. Але, за споминами Никифора Ав- 
раменка, в цьому бою брали участь переважно московські 
матроси. На наш погляд, Таращанський полк, що отримав
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таку назву від таращанських повстанців у нейтральній зо
ні, був нечисленним, тому не міг самостійно здійснити та
кий потужний напад на запорожців. Тому немає сумніву, 
що в цьому бою брали участь частини московських військ.

Але, формуючи сили для наступу на Україну, московське 
командування готувало з українських повстанців справжніх 
військових. Як зазначалося в іншому московському історич
ному джерелі [12], «військове навчання здебільшого проводи
лося у справжніх фронтових умовах. Теоретичні знання пере
вірялися й закріплювалися у незначних військових операціях 
проти німецько-гетьманських військ. Щоправда, трапляли
ся випадки і досить серйозних сутичок... ПідГлуховом, Ш ну
рівкою, Порохівкою, Новгород-Сіверським та в інших районах 
брала участь навіть важка артилерія. Особливо потужно 
били обстріляні гарнізони Глухова і Стародуба».

Через декілька днів із-за демаркаційної смуги московські 
війська вчинили напад на село Картушино, в якому розміщу
вався штаб 4-го куреня запорожців, сотня піхоти, батарея та 
кулеметна команда. Напад також було вчинено на світанку і, 
передусім, на артилерійську батарею. Варта своєчасно зреа
гувала й відкрила вогонь, піднявши весь гарнізон. Скорис
тавшись темрявою, нападники швидко відступили до лісу.

Полонені, як зазначав Никифор Авраменко [13], називали 
себе повстанцями з України, частина з яких брала участь у на
паді на Слободу Кам’янську. Вони також повідомили, що в ней
тральній зоні перебувають декілька тисяч озброєних вояків, що 
мають підготовлену позицію та артилерію, головні сили яких 
розміщені в селі Андрійковичі. Командування і магазини роз
міщувалися на станції Унеча на території Росії.

У зв’язку з цим було прийнято рішення вчинити напад на 
московські позиції в районі демаркаційної смуги силами ні
мецького батальйону та 4-го куреня 2-го Запорозького полку з 
батареєю й кінною сотнею. Біля Андрійковичів розпочався бій 
з великими силами «повстанців», які вперто оборонялися у під
готовлених окопах. Близько 20 ворогів було взято в полон. Кінна 
сотня також взяла декількох полонених, однак їх знищив чото
вий Петро Дяченко -  людина відважна, але водночас немилос
тива. Полонені підтвердили відомості про свою базу на станції 
Унеча, де перебували магазини і шпиталь. Вони називали се
бе «богунцями», а командира -  «отаман Чорт» (Микола Щорс).
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Микола Щорс - головний 
«герой» московської 

окупації України, за що 
і вшанований в Україні 

пам’ятниками і назвами 
вулиць

Це свідчить про те, що німці й запорожці билися з «богунським 
полком», яким командував Щорс. Але було встановлено важли
вий факт, що напади на Україну почалися з прибуттям до Унечі 
великої ватаги російських матросів. Запорожці втратили 4 уби
тими та 11 пораненими, а німці під час наступу зазнали значні
ших втрат -  в окопах лежали трупи німецьких солдатів, а також 
чимало трупів московських матросів. Никифор Авраменко зго
дом у своїх споминах запевняв, що у «Богунському палку» були 
переважно московські, а не українські, «богунці».

Напади на позиції 2-го Запорозького полку під команду
ванням полковника Петра Болбочана московські загони про
довжували протягом усього жовтня аж до 5 листопада 1918 
року, коли полк було перекинуто до Харкова. Ось як опису
вала ці напади 28 жовтня 1918 року місцева офіційна преса 
Полтавської губернії [14]:

«Знову українському війську доводиться вступати в бо
ротьбу з окремими виступами радянських військ, які, не
хтуючи умовами укладеного договору про перемир’я, прори
ваються через демаркаційну смугу і відкривають вогонь по 
українських охоронних прикордонних частинах та населених 
пунктах. За останніми офіційними даними, більшовики об
стріляли Стародуб, Новгород-Сіверський та селище Мєшко- 
во. їхнє вторгнення у зазначені пункти ліквідовано силами 
українських та німецьких частин. У багатьох місцях довело
ся проводити операції за допомогою артилерії.

Більшовики, маючи чисельну перевагу та велику кіль
кість гармат і кулеметів, зазнали значних втрат. Згідно з 
останнім повідомленням полковника Болбочана, всюди від
новлено колишній порядок».

Військові дії московських загонів проти німецьких, гетьман
ських військових частин та полків Окремої Запорозької дивізії 
відбувалися не тільки на Чернігівщині, а й на Харківщині. При
ведемо декілька повідомлень про зосередження та дії москов
ських загонів на кордоні Української Держави на Харківщині.

У зведенні відомостей, що надійшли до освідомчого 
відділу департаменту Державної варти Міністерства вну
трішніх справ Української Держави від ЗО вересня 1918 
року повідомлялося [15]:

«У  ніч на 27 вересня розвідувальна сотня поблизу Мартинів-
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ки Суджанського повіту наткнулася на банду в кількості близь
ко 800 чоловік, яка обстріляла сотню кулеметним і рушничним 
вогнем. Сотня відступила, втративши 3 чоловік вбитими та 7 
пораненими. Виявлено скупчення латвійців та матросів в районі 
демаркаційної смуги поблизу Суджі та є у  наявності відомості 
про підготовку повстання в Суджі Необхідно вжити терміно
вих заходів для захисту населення від більшовицької різанини».

Це повідомлення засвідчує, що на українсько-москов
ському кордоні в районі міста Суджа з’явилися латвійські та 
московські матроські загони. А  вже 2 жовтня 1918 року в міс
цевій офіційній пресі Полтавської губернії з’явилося повідо
млення про бандитський напад загону московських матросів 
на біженців у районі нейтральної зони з боку України [16]: 

«Внаслідок нападу більшовиків на станцію Коренево по
страждало понад 400 біженців. 14 червоноармійців убито. 
Спеціальною комісією в Курську з ’ясовано, що ініціаторами 
нападу були матроси. Розстріляно 8 чоловік».

Як уже зазначалося, на Харківщині вздовж демаркаційної лі
нії аж від земель Війська Донського разом з німецькими війська
ми розміщувалися полки Окремої Запорозької дивізії: 1-й Запо
розький піший полк, 3-й Гайдамацький полк та 4-й Запорозький 
піший полк. У зв’язку з відмовою присягати на вірність гетьма
нові деяких підрозділів полків ставлення гетьманської влади до 
них не завжди було позитивним порівняно з 2-м Запорозьким 
полком під командуванням полковника Петра Болбочана. Судя
чи з архівних матеріалів, опальні підрозділи брали меншу участь 
у боях з московськими загонами, тому гетьманська влада не вва
жала за необхідне видавати їм таку необхідну платню.

Про це навіть писалося в одній із московських вій
ськових газет [17 ]:

«На станції Сватово Гайдамацький полк, що відмовився 
складати присягу гетьманові, три місяці не отримує жалу
вання. Цими заходами гетьманська влада хоче примусити 
полк до саморозформування».

Незважаючи на негативне ставлення гетьманської влади до 
деяких полків Окремої Запорозької дивізії, що стояли на кордо
ні з Росією на Харківщині, їм також доводилося захищати насе
лення від усіляких комуністичних заворушень, хоча запорожці 
й не брали участі у великих боях проти комуністичних загонів 
порівняно з бійцями 2-го Запорозького полку.
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У телеграмі повітового старости міста Валуйки (тепер -  
Росія) від 13 листопада 1918 року Харківському губернсько
му старості повідомлялося [18]:

«У  нейтральній зоні та уздовж кордону почалися масові 
заворушення більшовиків, які поспішно виїжджають, вивозя
чи майно в різних напрямках. Від Лисок до Палатівки розби
рається залізничне полотно, до повіту проникають числен
ні озброєні банди. В одинадцяти верстах від міста на маєток 
Шевича було вчинено сьогодні збройний напад банди в кількос
ті близько 40 чоловік. Наполегливо прошу вислати мені зброю 
та набої, поки не пізно. У місті маю намір організувати 500 
чоловік добровільної дружини, на що гроші виділить міська 
скарбниця. Нагальна організація трьох резервних сотень -  
Валуйської, Бірочайсько'ї, Острогозької -  триває.

Прошу надати термінові асигнування на придбання ко
ней, сідел, кожухів із загальних залишків згідно з доповіддю 
зборів старост та інспекторів Державної варти -  не мен
ше 700 гвинтівок, 10 кулеметів і якомога більше патронів.

Повітовий староста Жданович». 
Таким чином, уздовж кордону між Українською Держа

вою та Росією, що проходив через Харківщину та Чернігів
щину, протягом літа-осені 1918 року почали масово скупчу
ватися комуно-московські війська, метою яких, як уже за
значалося, було загарбання України.

214



2. Формування «українських» дивізій 
на території Росії

Зазнавши поразки у спробі підняти серпневе всеукраїн
ське повстання силами українських селян, Росія та її сателіти
-  ЦК КП (б)У та «всеукраїнський центральний військово-ре- 
волюційний комітет» (ВЦВРК) -  не відмовилися від ідеї за
воювання України шляхом продовження боротьби з німець
кими військами та гетьманською владою в Українській Дер
жаві. Незважаючи на те, що між Німеччиною та Росією було 
укладено договір про перемир’я, Росія продовжувала грубо 
порушувати умови договору не тільки силами своїх заго
нів, а й руками самих українців, тобто нечисленних загонів 
українських повстанців, що скупчилися в нейтральній зоні 
після поразки «всеукраїнського» повстання на Чернігівщи
ні. Українські повстанці невеликими групами проникали на 
територію України, чинили напади на німецькі гарнізони та 
загони Державної варти, виводили з ладу телефонний і те
леграфний зв’язок тощо, тобто виконували підривну роботу 
проти Української Держави.

А тим часом, проаналізувавши невдалу спробу селянсько
го повстання на Чернігівщині та північній частині Полтав
щини, ЦК КП(б)У та ВЦВРК вирішили сформувати регуляр
ні «українські» комуністичні війська й готувати їх до нової 
агресії проти України. Формування цих військ розпочалося 
зі створення двох повстанських дивізій 22 вересня 1918 року 
після видання ВЦВРК наказу №6 [19]. Викликає здивування 
розмах формування кількісного складу повстанських дивізій. 
У першому пункті наказу зазначалося, що всі повстанські за
гони, розташовані в нейтральній зоні поблизу демаркаційної 
лінії, формуються в такі бойові одиниці:

1. Піхотні полки, які складаються з 3-х батальйонів по 
З роти, у кожній роті -  3 взводи, у кожному взводі -  3 відді
лення по 12 чоловік, враховуючи командирів взводів та від
ділень. Усього полк повинен налічувати 1080 багнетів.

2. Три кінні сотні при кожному полкові або 1 сотня на 
батальйон.

3. По одній артилерійській батареї при кожному полкові, 
у кожній батареї -  3 взводи по 2 гармати.
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4. Одна кулеметна команда на полк з 12 кулеметами кож
на, 6 взводів по 2 кулемети «Максим» у кожному. Кулемети 
розміщувалися на двоколках або на підводах іншого типу.

5. Кінно-в’ючні кулеметні команди з 8 кулеметами сис
теми «Кольт».

6. Команди зв’язку -  телефонні, мотоциклетні та самокатні.
7. Обозні частини.
Згідно з наказом №6, усі полки, батальйони, роти та бата

реї зводилися у дві дивізії. Становить інтерес перша дивізія, яка 
формувалася на дільниці демаркаційної лінії Сураж -  Унеча -  
Стародуб -  Новгород-Сіверський -  Зерново -  Глухів, тобто на 
півночі Чернігівщини. Враховуючи, що цю дивізію в майбут
ньому мали направити в Україну для боротьби з українцями, 
ВЦВРК прийняв рішення, згідно з яким полки повинні мати 
назву місцевостей, де вони воювали або формувалися. Таким 
чином, московське командування прагнуло продемонструвати, 
що в полках воюють українці, тому вони мають бути популяр
ними серед українського населення. Командирів полків також 
призначали з українців, які воювали у цих партизанських за
гонах, до того ж вони були відомими комуністами.

Під час формування першої дивізії до її складу ввійшли 
такі підрозділи:

1. Перший полк Червоного козацтва під командуванням 
відомого комуніста Віталія Примакова, який було створено в 
кінці 1917 року на противагу загонам Вільного козацтва, що 
масово організовувалися на Київщині в 1917 році. До складу 
цього полку мали входити 3 сотні, які ще потрібно було допо
внити бійцями та кіньми, а також 1-2 піші польові батареї.

2. Другий Таращанський полк, до якого мали увійти 3 кінні 
сотні та 2-а піша польова батарея. Згідно з наказом №6 коман
диром Таращанського полку було призначено Василя Баляса, 
але оскільки він перебував у госпіталі на лікуванні після пора
нення біля Хутора Михайлівського, то формувати полк йому 
не довелося. Згідно з архівною довідкою [20], з 22 вересня по
2 грудня 1918 року командиром повстанського партизансько
го Таращанського полку було тимчасово призначено Михайла 
Барона, який займався формуванням полку.

Постає запитання: чому не доручили формування Таращан
ського полку Федорові Гребенку, який підняв селянське повстан
ня в Таращанському повіті Київської губернії, а потім залишки
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партизанів привів до нейтральної зони? Відповідь може бути 
однозначною: Гребенко не сприймав комуністичної ідеї й на
лежав до партії есерів. Чи вдалося московському військовому 
керівництву перекувати Гребенка на комуніста, буде видно далі.

А тим часом у нейтральній зоні він зустрів Т.Юр’єва, 
з яким вони були разом у розвідці в Угорщині 1916 року. 
Т.Юр’єв, який працював у ВЦВРК, умовив Федора Гребен
ка поїхати до Москви на командирські курси, після яких міг 
отримати військову посаду в Червоній армії. Гребенко, як 
писав В.Манілов, дійсно відбув 26 серпня 1918 року до Мо
скви, тому не мав ніякого відношення до формування Тара- 
щанського полку й ніколи не входив до його складу.

У наказі №6 від 22 вересня 1918 року не вказано, які ще 
повстанські загони увійшли до складу Таращанського пол
ку та місце його формування. Як уже зазначалося, після бою 
під Хутором Михайлівським таращанці повернулися на стан
цію Зерново. За спогадами Олексія Коваленка [21], із станції 
Зерново вони відправилися до села Юринівка, де знаходили
ся нечисленні розрізнені партизанські загони, що прийшли 
до нейтральної зони з України. З частини цих загонів і тара- 
щанських повстанців було сформовано 1-й батальйон, коман
диром якого було призначено Пімена Кабулу, і до якого було 
також включено частину московських червоноармійців. 2-й 
батальйон очолив Василь Боженко, який прийшов до ней
тральної зони з невеличким партизанським загоном, що від
ступив з Києва разом з московськими військами під натиском 
Окремої Запорозької бригади на початку березня 1918 року.

З частини таращанських повстанців у складі 2-го Тара
щанського полку було створено 1-й кавалерійський ескадрон 
на чолі з Василем Балясом, до складу якого увійшли Петро 
Тонковид, Яків Волошин, І.Долицький, Данило Циплюк, бра
ти Сергій і Семен Ткаченки та інші таращанці. Нарешті Ба
ляс позбувся принизливого прізвиська «командир артиле
рії», яке він носив у загоні таращанських повстанців на чолі 
з Федором Гребенком.

Ким же був Михайло Барон, якого московське командуван
ня призначило 22 вересня 1918 року першим командиром Та
ращанського полку? Барон народився 1894 року в Ходоркові 
Сквирського повіту Київської губернії. Його старший брат Арон 
був відомим анархістом і саме він залучив Михайла Барона до
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анархістського руху. Наприкінці 1917 року Михайло Барон спіль
но з Віталієм Примаковим організував у Харкові полк Черво
ного козацтва і став помічником у Примакова. Під час першої 
московської навали на Україну полк за розпорядженням Міхаіла 
Муравйова йшов у авангарді московських військ, першим увій
шов до Полтави, захопив пошту, телеграф і телефонну станцію. 
У січні 1918 року під час наступу банд Муравйова на Ки'ів полк 
Примакова переправився через Дніпро по льоду біля монастиря 
Межигір’я і, зайшовши загонам Центральної Ради в тил, зайняв 
Куренівку й Поділ. Частина полку напала на авіапарк і знешко
дила 12 аеропланів Центральної Ради.

При відступі з Києва у березні 1918 року полк Віталія При
макова йшов в ар’єргарді московських військ і брав участь у 
боях за Дарницю під час наступу Окремого Запорозького за
гону військ Центральної Ради. Невдовзі Михайло Барон очо
лив оборону Полтави від українських військ, що підступили 
до неї. Саме тоді Барон залагодив конфлікт між комуніста
ми і анархістами, що під той час спалахнув у Катеринославі.

Маючи неабиякий дефіцит військових кадрів з України, 
керівництво ВЦВРК призначило саме Михайла Барона пер
шим командиром Таращанського полку 1-ї повстанської ди
візії у нейтральній зоні.

3. Третій полк ім. Богуна, до складу якого входили 3 кінні со
тні та 1 кінна польова батарея. Командиром повстанського пар
тизанського полку ім. Богуна було призначено Миколу Щорса. 
Полк формувався в районі Унеча -  Сураж -  Брянськ з розрізне
них нечисленних партизанських загонів, командиром жодно
го з яких Щорс не був. До складу полку ім. Богуна увійшли 1-й 
Дніпровський партизанський загін, загони під командуванням 
В.Михалдики, М.Зєвакіна, І.Тищенка, О.Завгороднього, кінна 
сотня В.Бажори, загін села Кулаги, загін села Розорені Хутори та 
батальйон Густава Барабаша. Батальйон Барабаша було сфор
мовано у Брянську з колишніх червоноармійців, які залишили
ся там після відступу московських військ з України у квітні 1918 
року під натиском Окремої Запорозької дивізії під командуван
ням Олександра Натієва та німецьких військ.

Чому повстанський полк, який формував Микола Щорс, 
одержав назву «ім. Богуна»? 1-й Дніпровський партизанський 
загін організував біля Золотоноші Антон Шарий. Повстанці 
деякий час переховувалися в хащах численних на той час ост
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ровів на Дніпрі. Одним з найбільших був острів Богун. Як пи
сав краєзнавець О.Фесенко [23], з минулого століття там була 
пристань. Острів названо на честь Юрія Войновича Богуна, про 
якого в енциклопедії Брокгауза та Ефрона записано: «Мало
руський старшина, який був повішений поляками перед штур
мом польським військом Чигирина, де засів Наливайко в 1596 
році». Тому Шарий, який організував партизанський загін, взяв 
собі військовий псевдонім «Богунський». Проте Антона Богун- 
ського, який привів свій партизанський загін до нейтральної 
зони на Чернігівщині, не призначили командиром повстан
ського полку ім. Богуна, тобто полку, названого на його честь, 
проте повстанці загону називали його Богуном.

Богунського з початком формування повстанських полків 
1-ї дивізії було направлено до Миропілля для організації 5-го ка
валерійського полку, що мав увійти до 2-ї повстанської дивізії. 
Проте згодом його відкликали з нейтральної зони і направили 
до Москви для навчання на командирських курсах.

Які заслуги мав перед комуністами Микола Щорс, що во
ни призначили його командиром партизанського полку ім. 
Богуна? Спробуємо проілюструвати життя й діяльність Що
рса перед його появою в нейтральній зоні у вересні 1918 року, 
використавши документальні матеріали, виявлені в середині 
1980-х років працівниками колишнього Центрального Дер
жавного архіву Жовтневої революції УРСР [24].

Микола Щорс народився 25 травня 1895 року в місті 
Сновськ Чернігівської губернії. По закінченні Чернігівського 
духовного училища з вересня 1911 по 24 березня 1915 років 
навчався у Полтавській духовній семінарії. У Віленському вій
ськовому училищі, яке було евакуйоване до Полтави після по
чатку Першої Світової війни, Щорс за прискореним чотиримі
сячним курсом у 1916 році здобув спеціальну військову освіту, 
після закінчення якого отримав військове звання підпоручика. 
Після закінчення військового училища його було направлено 
до Симбірська у 142-й піхотний полк, а звідти на фронт. У трав
ні 1917 року Щорс проходив курс учбової траншейної коман
ди при штабі 9-ї армії, які обслуговували гармати й міномети 
на передньому фланзі оборони. Перебуваючи на Румунському 
фронті, Щорс захворів на туберкульоз, внаслідок чого його бу
ло евакуйовано в тил. ЗО грудня 1917 року відбувся повторний 
лікарський огляд, і на підставі акту, складеного при огляді, було
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Марія Спірідонова - 
одна з творців кар’єри 

Миколи Щорса

Єлєна Стасова. 
Також сприяла 

кар’єрі майбутнього 
«українського Чапаева».

порушено справу про звільнення Щорса у відставку. У січні 1918 
року Щорс тимчасово мешкав у Сімферополі, після чого ви
їхав до міста Сновськ Чернігівської губернії, де він народився.

За лю тий-червень 1918 року документів про діяль
ність Миколи Щорса не збереглося. Як писав краєзнавець
О.Фесенко [25], Щорс «не був командиром ні Сновського, 
ні Семенівського партизанського загонів, оскільки доку
ментальних слідів діяльності цих загонів, як з’ясувалося 
після XX з’їзду КПРС, досі не знайдено».

4-10 липня 1918 року Микола Щорс був присутній на за
сіданнях V Всеросійського з’їзду Рад у Москві як гість, кви
ток якому було підписано Марією Спірідоновою від партії 
есерів [26]. У кінці липня 1918 року Щорс звернувся у пред
ставництво ВЦВРК у Москві з проханням направити його на 
підпільну роботу. Його прийняв Й.Баварський -  начальник 
Оперативного відділу наркомвійск РСФРР по забезпеченню 
українських повстанців (наявність такого відділу засвідчує, 
яка пильна увага приділялася Росією розвиткові повстан
ського руху на території Української Держави).

За неопублікованими спогадами Й.Баварського [27], Ми
кола Щорс прибув до нього за рекомендацією секретаря ЦК 
РКП (б) Єлєни Стасової, відрекомендувався штабс-капітаном 
(насправді був у чині підпоручика), мовляв, приїхав до Мо
скви із Сибіру (насправді із Самари), ніяких партійних до
кументів не мав. Баварський порадив йому, як військовому 
спеціалістові, поїхати до нейтральної зони і дав записку в 
оперативний відділ. Там Щорсу видали довідку, яка дозво
ляла «в ’їзд у місто Брянськ та зворотний виїзд до Москви».

6 серпня 1918 року в окупованому німцями Мінську Микола 
Щорс отримав медичну довідку про те, що в нього «відсутні хво
роби, які перешкоджають вступу до учбових закладів». 12 серпня 
1918 року Щорс здав документи для вступу на медичний факуль
тет Московського університету. Перші згадки про перебування 
Щорса в нейтральній зоні датуються 10 вересня 1918 року [27].

Таким чином, ім’я Миколи Щорса в нейтральній зоні було 
маловідомим, навіть в оригіналі наказу №6 від 22 вересня 
1918 року його прізвище було надруковано як «Щерс» [19]. 
Можна зробити висновок, що основну роль у призначенні 
Щорса командиром 3-го полку ім. Богуна відіграло направ
лення з Москви. Московське керівництво вважало, що для
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формування військових полків потрібна була людина з твер
дою рукою, здатна організувати й згуртувати розрізнені не
численні загони у стрункий військовий організм. І такою 
людиною, як далі стане відомо, був Микола Щорс.

4. Четвертий повстанський полк, до складу якого мали уві
йти 3 кінні сотні, взвод легкої артилерії, що згодом мав роз
горнутися у батарею 4-гарматного складу. Полк формувався 
переважно з партизанів, що брали участь у Ніжинському по
встанні. Командиром полку було призначено Якова Киселя.

Командиром 1-ї повстанської «української» дивізії було 
призначено вірного комуніста Миколу Кропив’янського. На
чальником штабу дивізії став Сергій Петриківський, який до 
свого прізвища додав партійну кличку «Петренко».

Яким чином відбувалося формування повстанських пол
ків, що входили до дивізії Миколи Кропив’янського? На нашу 
думку, цей процес пройшов небезболісно. На той час у ней
тральній зоні діяли органи прикордонних ЧК («чрєзвичайной 
комісії»), яку очолив Фелікс Дзєржинскій для боротьби з «во
рогами» комуністичного режиму та проведення червоного 
терору, що вже розпочався з перших днів вересня 1918 року.

У містечку Унеча, де формувався повстанський полк ім. 
Богуна, ЧК очолила Фрума Хайкіна, яка народилася 1896 ро
ку в Новозибкові. Її «преторіанською гвардією» стали китай
ці, казахи та представники інших національностей, залучені 
Тимчасовим Урядом для будівництва залізниці.

Це невеличке містечко на демаркаційній лінії стало цен
тром революційного терору. З півночі на південь, у прагнен
ні пробитися на територію Української Держави, накочува
лася хвиля людей, які намагалися врятуватися від комуніс
тичного терору в Росії. І цю хвилю втікачів у містечку Унеча 
приймала голова ЧК Фрума Хайкіна, про жорстокість якої 
писав один із учасників громадянської війни [28]:

«фрума Хайкіна -  невеличкого зросту, чорнява, худень
ка, сміливий та енергійний командир -  гроза буржуазії. Вона 
жорстоко розправлялася з ворогами радянської влади. До
статньо їй було дізнатися про неприйнятні погляди білогвар
дійця чи буржуя-експлуататора, наказувала: «Розстріляти!», 
і китайці цю місію виконували бездоганно».

Розстрілювала «Фрума Єфімовна» не тільки ідейних во

Сергій Петриківський

Фєлікс Дзєржинскій
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соратниця Миколи 
Щорса у нищенні 
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Мала «щастя» 

спілкування із Фрумою 
Хайкіною в Унечі

рогів революції -  інтелігенцію, а й заможних селян, які не 
бажали віддавати вирощене своїми руками зерно.

Восени 1918 року відома російська письменниця Надежда 
Теффі, відомий російський сатирик та гуморист Аркадій Авер
ченко і ще декілька осіб оформили в Москві документи на виїзд 
з Росії до Києва. Проте місцеві органи влади за розпорядженням 
комуністичного уряду користувалися такими повноваженнями, 
що ці документи не тільки не давали гарантії, що начальство 
прикордонних пунктів пропустить їх на територію України, але 
й не гарантувало їм збереження життя. Знищивши людей за 
власною волею, представники місцевої влади за прийнятими 
канонами комуністичної «моралі» навіть не перевищували своїх 
повноважень, а про незаконну конфіскацію майна годі й казати.

Надєжді Теффі й Аркадію Аверчєнку довелося виїж
джати з Росії через Унечу. Згодом обоє у своїх спогадах «із 
захопленням» змальовували зустріч з Фрумою Хайкіною. 
Аверченко у своєму пародійному листі до Владіміра Лені
на стисло й іронічно написав:

«Ти віддав наказ затримати мене на станції Зерново, але 
я перед від’їздом зовсім забув тобі сказати, що поїду через 
Унечу. Не чекав цього? До речі, спасибі тобі. В Унечі твої ко
муністи прийняли мене чудово. Щоправда, комендант Унечі
-  знаменита курсистка товариш Хайкіна -  спочатку хоті
ла мене розстріляти. «За що?» -  запитав я. «За те, що ви у 
своїх фейлетонах лаяли більшовиків». Я  вдарив себе у  груди 
і скривджено вигукнув: «А  ви читали мої останні фейлето
ни?» -  «Ні, не читала» -  «Так годі тоді говорити!» А що «годі 
говорити», я, зізнатися, й сам не знаю, оскільки в останніх 
фейлетонах -  ти пробач, голубчику, за різкість -  просто пи
сав, що більшовики -  шахраї, вбивці ймародери... Очевидно, 
тов. Хайкіна не зрозуміла мене, а я її не переконував».

За спогадами Надєжди Теффі, Фрума Хайкіна була абсо
лютним вершителем долі людей -  власноручно обшукувала, 
власноручно судила, власноручно розстрілювала! За день до 
зустрічі з Теффі та Аркадієм Авєрчєнком Фрума Хайкіна била 
прикладом гвинтівки російського генерала, а потім облила 
гасом й заживо спалила його за те, що він провозив зашиті 
в генеральських лампасах «керенки». Загалом, за спогадами 
очевидців, вона знищила в Унечі близько 200 військових, що 
намагалися проїхати на територію України [28].
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У цей час в Унечі з’явився молодий красень Микола Щорс, 
який взявся формувати новий військовий підрозділ. Біля ньо
го почало крутитися чимало жінок, зокрема, медсестри Соня 
Алтухова та Антоніна Розенблюм, а також Есфір Рогг -  перший 
начальник політвідцілу дивізії, одеський політпрацівник з під
пільним стажем. У дивізії вона пробула недовго -  її усунули з 
посади. За деякими даними, в революцію Есфір пішла за ро
мантикою, але випробування часом не витримала. В оточенні 
безлічі молодих, вродливих, енергійних чоловіків захопилася 
наркотиками і до 1920 року стали наркоманкою.

Призначення Миколи Щорса командиром полку ім. Бо
гуна повстанцями 1-го Дніпровського партизанського заго
ну було сприйнято дуже болісно. Справа в тому, що в цьому 
загоні залишилися командири окремих партизанських за
гонів -  М.Зєвакін, В.Михалдика, О.Завгородній та інші, які 
прийшли із своїми загонами до нейтральної зони разом з 
Антоном Богунським. Так, В.Михалдика заявив [29]: «К о
лишньому офіцерові, який відступив, а потім втік до Сибіру, 
я свій загін не довірю! З крові й вогню я гартував та форму
вав свій загін, а тепер передати якомусь Щорсу?!.»

Незважаючи на таке ставлення до Миколи Щорса, 
В.Михалдика все-таки погодився з призначенням його ко
мандиром 1-го батальйону в полку ім. Богуна, а В.Бажора 
приступив до формування кавалерійського ескадрону.

Подібний настрій серед командирів окремих партизан
ських загонів зрештою призвів до повстання у новосформо- 
ваному полку ім. Богуна, яке виникло «завдяки» жорстокості 
Хаї (Фруми Хайкіної). Вона розстріляла чимало партизанів, 
тому повстання було спрямовано проти неї та її китайців. 
Ось як відбувалося повстання партизанів у процесі форму
вання повстанського полку ім. Богуна [28]:

«Увечері 21 вересня в палітвідділі зібрався увесь командний 
склад. З доповіддю мав виступити М.Щорс. Нарада ще не поча
лася, як раптом тииіу селища пронизала кулеметна черга, почу
лися постріли гвинтівок. У  Боннському полку почався заколот. 
Бунтівники оточили приміщення політвідділу, штабу полку, 
увірвалися до кабінету М.Щорса, оголосивши його заарештова
ним, але М.Щорсу поталанило втекти через вікно. До 23-ї години 
бунтівники розгромили ЧК, заарештували декількох командирів,
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захопили штаб полку, вокзал, телеграф, розігнали ревком, зруй
нували залізничну колію, а також послали делегацію до німців 
та гайдамаків із запрошенням зайняти Унечу».

Фрумі також вдалося врятуватися: вона кинула гранату в 
натовп повстанців і зникла. Повстання було придушено, причо
му головну роль у цьому виконала саме Фрума Хайкіна. Виник
нення повстання в полку ім. Богуна та його придушення збли
зило двох командирів -  голову ЧК міста Унеча Фруму Хайкіну 
та командира повстанського полку ім. Богуна Миколу Щорса. 
Після придушення повстання проблем з формуванням полку 
ім. Богуна більше не було. Хайкіна приєдналася до Щорса, і те
пер їхня діяльність відбувалася пліч-о-пліч.

Кілька наказів по Богунському полку було видано за їх
німи спільними підписами, та й більшість питань вирішува
лися спільно. Так виник наказ про забезпечення повстанців 
полку чобітьми [ЗО]:

«Іменем революції наказуємо нетрудящому населенню міс
та Унечі протягом трьох днів здати 500 пар чобіт у розпо
рядження командувача Богунського полку.

Голова ЧК -  Ф.Хайкіна.
Командир Богунського полку М.Щорс». 

Рівно через три дні полк був забезпечений взуттям і гото
вий вирушити в похід на Україну -  кулями й вогнем очищати 
землю від «ворогів комунізму». А разом з полком готувалася 
йти і Фрума Хайкіна, вірна подруга Щорса, а згодом і дружина.

Повстанці люто ненавиділи Фруму Хайкіну, навіть декіль
ка разів стріляли в неї, але безуспішно. А  вона разом із Ми
колою Щорсом крок за кроком «виковувала» з українських 
повстанців «дисципліновану, залізну бойову більшовицьку 
частину» -  Богунський полк.

Подамо ще одну версію знайомства Щорса з Хайкіною, 
вигадану деякими авторами в 1930-х роках, коли творилася 
легенда про Щорса, як героя [31]:

«У ревкомі Щорс зустрівся з розвідницею свого колишньо
го Семенівського загону -  Фрумою Ростовою. Весною 1918 
року в одному з боїв проти німецьких окупантів вона була 
поранена й потрапила в полон. 20-річній дівчині-єврейці 
загрожував розстріл, але випадок врятував її. Після повер
нення з полону Фруму Ростову було відправлено партією в 
Унечу для роботи у прикордонному ЧК. У перші дні форму-
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вання Богунського полку вона зблизилася зі Щорсом по ро
боті. Незабаром дівчина-чекістка стала його найкращим 
товаришем-помічником, а потім і дружиною».

Але, як уже зазначалося, Микола Щорс ніяким пар
тизанським загоном не командував і зблизилася Фрума 
Хайкіна, яка потім взяла собі псевдонім «Ростова», зі Що
рсом зовсім за інших обставин.
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Під час створення 1-ї Української дивізії, напевно, найменше 
проблем було з полком Червоного козацтва під командуванням 
Віталія Примакова, оскільки він був фактично сформований.

Формування полків 1-ї повстанської дивізії завершилося 
26 вересня 1918 року. Цього ж дня було видано наказ № 1, 
яким було призначено командирів полків і встановлено їхню 
нумерацію. Напевно, саме стараннями Фруми Хайкіної полк 
ім. Богуна в цьому наказі отримав № 1. Нумерацію полків і 
командирів було встановлено таким чином: перший -  Богун- 
ський, командир Микола Щорс; другий -  Таращанський, ко
мандир Михайло Барон; третій -  Ніжинський, командир Яків 
Кисіль; четвертий був без номера й іменувався -  Український 
Червоного козацтва під командуванням Віталія Примакова.

Друга повстанська дивізія формувалася на ділянці де
маркаційної лінії Глухів -  Рильськ -  Колонтаївка -  Суджа
-  Беленихіне -  Куп’янськ -  Харків. Вона також мала склада
тися з 4-х полків, але, згідно з наказом від 26 вересня 1918 
року, тільки 1-й полк формувався на базі повстанського за
гону Глухівського повіту. Які повстанські загони входили до 
решти полків, у наказі не вказувалося. Командиром 2-ї по
встанської дивізії було призначено Владіміра Ауссема.

Яким же був кількісний склад цих повстанських дивізій? 
Володимир Антонов-Овсієнко пізніше писав [32], що перша 
дивізія, розташована в нейтральній зоні біля Унечі, мала у сво
єму складі 5000 чоловік, а друга дивізія, розташована поблизу 
Курська, налічувала 3000 чоловік. Попри гучні назви україн
ських повстанських полків 1-ї дивізії, українців у них було ду
же мало, серед яких таращанці могли складати близько 100 
чоловік. Це підтверджується також дослідженнями історика 
Ярослава Тинченка [33], який писав, що «у  період перебування 
українських радянських частин у нейтральній зоні... до обох 
полків почали залучати партійних активістів з Росії та де
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зертирів з німецької та австро-угорської армій. Тому вже до 
грудня 1918 року, коли обидва полки досягли штатного скла
ду, відсоток власне українців у них був дуже невеликим». У 2-й 
«українській» дивізії українців було ще менше, тому вона скла
далася винятково з московських комуністичних загонів. Як 
писав Володимир Антонов-Овсієнко, «артилерії вони майже 
не мають, обмундировані та озброєні дуже погано. Дисциплі
на у  цих частинах зовсім відсутня».

Тому з гучними назвами «українських повстанських пол
ків» під командуванням Миколи Щорса, Михайла Барона 
(жида за національністю), Василя Боженка та інших загар
бувати Україну мали йти московські війська. Володимир 
Антонов-Овсієнко наводить заяву «українського» комуніста 
Якова Епиггейна (Яковлева):

«Незважаючи на те, що чимало робітників та селян, особли
во на Чернігівщині, на нашому боці, без перекидання значних сил 
Червоної Армії нічого й розраховувати не тільки на успіх револю
ційного руху на Україні, ай на його виникнення».

А поки що «українські» повстанські полки мали готува
тися до походу проти Української Держави.

226



3. Підготовка другої комуно- 
московської агресії проти України

Після створення двох «українських» дивізій Росія почала 
ще активніше готуватися до другої агресії проти України. З Ро
сії в район нейтральної зони розпочалася нагальна доставка 
різноманітної зброї. Про це стало відомо у департаменті Дер
жавної варти Української Держави з повідомлення Генераль
ного консула України у Москві. 17 жовтня 1918 року департа
мент Державної варти повідомив Харківському та Чернігів
ському губернським старостам про вживання заходів щодо 
затримання ешелонів зі зброєю з Москви [34]:

«Генеральний консул Української Держави у  Москві зноси
нами №111 від 22 вересня цього року повідомив у  Міністер
ство внутрішніх справ, що, за наявними у нього відомостя
ми, більшовицькі організації направляють з Москви до стан
ції Зерново Московсько-Київсько-Воронізького залізничного 
шляху вагони з вогнепальною зброєю та вибуховими речови
нами, на станції Зерново ці вагони розвантажуються на під
води і, користуючись слабкою охороною демаркаційної лінії, 
безлюдними дорогами перевозять вантажі на Україну для 
забезпечення ними українських більшовиків.

Вагони з вибуховими речовинами відправляються заліз
ницею без найменування вантажу і навіть без накладних.

Доводячи до відома, департамент Державної варти 
просить вжити належних заходів до затримання поді
бного роду вантажів».

А тим часом 17-22 жовтня 1918 року в Москві відбув
ся II з’їзд КП(б)У, на засіданні якого 18 жовтня 1918 року 
головуючий Володимир Затонський оголосив привітання 
«повстанським військам України» [35]:

« I I  з ’їзд Комуністичної партії України вітає повстанську 
армію Радянської України, що формується. З’їзд упевнений, 
що стійкість, організованість, свідомість, дисциплінова
ність та мужність трудівників зламають усі перешкоди і, 
зруйнувавши диктатуру буржуазії, затвердять і на Україні 
червоний стяг Радянської влади. Україна є зараз форпостом 
світової контрреволюції, й на нашу долю випало найсерйоз
ніше завдання боротьби з контрреволюцією за владу Рад, за
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перемогу комунізму. У цій боротьбі повстанська армія віді
грає важливу й почесну роль. З’їзд упевнений, що цю роль ар
мія Радянської України виконає з належною гідністю.

Хай живе світова революція!
Хай живе повстанська армія Радянської України!»
Мимоволі виникає запитання: якою ж треба було володі

ти впевненістю і фантазією Володимирові Затонському, аби 
двома нечисленними «українськими» дивізіями вигнати з 
України 400-тисячну німецьку армію та ліквідувати владу 
на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським в Українській 
Державі? Цю акцію можна було здійснити тільки за допо
могою мільйонної армії Росії.

Напевно, цим привітанням Володимир Затонський нама
гався розрядити напруження, що виникло в перший день ро
боти з’їзду, коли між «лівими» членами ВЦВРК Затонським, 
Георгієм П’ятаковим та іншими і «правими», яких представляв 
Еммануіл Квірінг, розгорнулася фракційна боротьба. Значну 
підтримку «правим» надав начальник штабу 1-ї української 
повстанської дивізії Сергій Петриківський [36]. Наприкінці 
засідання 18 жовтня 1918 року він отримав слово для приві
тання з’їзду від імені «Першої дивізії повстанських військ ра
дянської України». У своїй промові Петриківський привітав 
учасників з’їзду із звільненням повстанськими частинами міс
та Стародуб та повідомив про підготовку до генерального на
ступу на Україну. Напевно, він мав на увазі рух повстанських 
загонів до міста Стародуб, про що вже повідомлялося [9], але, 
як відомо, після повернення німецьких військ повстанські 
частини знову відступили до нейтральної зони.

На наступному засіданні з’їзду 19 жовтня 1918 року висту
пив представник ЦК РКП(б) Лєв Камєнєв (жид - Розєнфєльд), 
який не схвалив окремих дій «українських» повстанців:

«Шлях до Києва та встановлення там радянської влади ле
жить не через Стародуб, не через Ніжин; шлях до відновлення 
радянської влади на Україні лежить через Ростов, шлях до пе
ремоги лежить через зони розгромлених контрреволюційних 
виступів на Ростов та Вороніж. Там ми зосередимо свої сили, 
оскільки там найслабші пункти, оскільки там немає сполучен
ня німецьких військових сил із силами російської контрреволю
ції, оскільки входимо, таким чином, у  Донецький басейн, і наші 
війська створюють там центр подальшого наступу».
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Цим виступом Лев Камєнєв підтвердив, що основну 
«скрипку» в нападі на Україну гратимуть регулярні війська 
Росії, а не дві українські повстанські дивізії, які, за висловом 
Володимира Затонського, складали «повстанську армію ра
дянської України». Але «українські» дивізії також планува
лося перекинути в район Воронежа.

У своїй резолюції II з’їзд КП (б)У  зазначив, що в Україні 
склалися сприятливі умови для боротьби за встановлення 
радянської влади. Головною умовою успіху боротьби проти 
влади гетьмана Павла Скоропадського в Українській Державі 
з’їзд визнав об’єднання України з Росією. Безумовно, натхнен
ником боротьби з метою ліквідації самостійної Української 
Держави був «вождь світового пролетаріату» Вдадімір Ленін.

У промові на засіданні ЦК РКП(б) від 22 жовтня 1918 року він 
зазначив [37]: «Якщо при владі втримається гетьман, то Росія 
повернеться в кордони Московського князівства XV століття».

Подібну позицію зайняли потенційні союзники укра
їнців у майбутній боротьбі з московськими комуністами, 
що прагнули відновити російську «єдіную і нєдєлімую» 
імперію, -  так звані «білогвардійці».

А тим часом, готуючись до другої московської навали на те
риторію України, командирові 1-ї повстанської дивізії Миколі 
Кропив’янському, яку після II з’їзду КП(б)У було включено до 
складу повстанської армії «радянської України», потрібно було 
наводити порядок і дисципліну. У полках 1-ї повстанської дивізії, 
сформованої з осіб різних національностей (українці, росіяни, 
татари, китайці тощо), дисципліна була на дуже низькому рів
ні, навіть у 1-му полку Червоного козацтва Віталія Примакова.

24 жовтня 1918 року Микола Кропив’янський видав по 
дивізії наказ №10 [38]:

«У  1 -му полку Червоного козацтва спостерігається цілий ряд 
небажаних явищ: чимало безвідповідальних осіб приходить до 
самого штабу полку, який являє собою місце зборища для тан
ців та ігор, в районі штабу полку спостерігається стрільба по 
курях, забезпечення полку не налагоджено -  немає робітників 
на ідосні, відсутні чергування, внаслідок чого відбуваються не
бажані явища, а інколи справа доходить до бійки, трапляється 
дезертирство, серед кавалерії полку спостерігаються безцільні 
й нерозсудливі кінні перегони на показ сільським бабам».

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. 
СИТУАЦІЯ НАПЕРЕДОДНІ 

ДРУГОЇ КОМУНО- 
МОСКОВСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ 

УКРАЇНИ

229



РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. 
СИТУАЦІЯ НАПЕРЕДОДНІ 

ДРУГОЇ КОМУНО- 
МОСКОВСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ 

УКРАЇНИ

Почастішали випадки дезертирства і в 2-му Таращансько- 
му полку, про що йшлося в наказі №11 від 26 жовтня 1918 ро
ку [39]. Винуватцями цього явища Микола Кропив’янський 
вважав командний склад полків, який «не здатний привести 
свої підрозділи до необхідного рівня дисципліни та порядку. 
Сам командний склад очевидячки не користується відповід
ним авторитетом серед особового складу своїх частин. На
казую командному складові опанувати себе і стати прикла
дом в усьому для своїх підлеглих». У наказі також зазначалося, 
що «я  оголошую нещадну війну всім дезертирам, які насмі
лилися самовільно залишити ряди повстанців і йти додому 
зі зброєю, військовим обмундируванням та спорядженням».

ЗО жовтня 1918 року Микола Кропив’янський видав наказ 
№13 по 1-й піхотній дивізії повстанської армії, в якому йшло
ся про організацію забезпечення дивізії продуктами харчуван
ня, фуражем та зброєю, а також про посилення дисципліни у 
полках дивізії. Цікавим є пункт 8 цього наказу [40]:

«Останнім часом у частинах безвідповідальними особами та 
провокаторами ведеться наполеглива діяльність з дезорганізації 
повстанських військ довіреної мені дивізії На цю вудочку ловить
ся навіть командний склад. Розпускаються чутки, що дивізію 
мають відправити на Донський фронт. Це справжня дурниця.

Товариші повстанці! Прошу прийняти заходи обережнос
ті, щоб серед вас не розносилися неправдиві чутки. Стан на
ших частин найближчим часом має значно поліпшитися...

Товариші повстанці, дотримуйтеся спокою, зачекайте 
рішення Центру й не вірте чуткам, що розпускаються без
відповідальними особами».

Однак «Центр» в особі головнокомандувача комуністичними 
збройними силами Росії Іоакіма Вацетіса дійсно видав наказ про 
передислокацію українських повстанських дивізій на Донський 
фронт, але це сталося в другій половині листопада 1918 року.

За наказом № 13 від ЗО жовтня 1918 року у складі 1-ї пі
хотної дивізії було утворено дві бригади: до 1-ї увійшли 1-й 
та 2-й полки під командуванням Віталія Примакова, до 2-ї -  
Богунський і Таращанський полки. Командиром 2-ї брига
ди було призначено Миколу Щорса, який залишився також 
командиром Богунського полку.

1 листопада 1918 року Микола Кропив’янський з нака
зом №13 від ЗО жовтня 1918 року з міста Почеп, де знахо
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дився штаб 1-ї піхотної дивізії, виїхав до Унечі й, не заходячи 
у штаб Богунського полку, направився в одну з рот і почав 
вести серед вояків агітацію. Того ж дня він був присутнім на 
зборах командного складу, під час яких у полку стався за
колот. Кропив’янський сів у потяг і вирушив до міста Орел.

Виступ Сергія Петриківського на II з’їзді КП(б)У 18 жовтня 
1918 року та заколот у Богунському полку позначилися на долі 
командування 1-ї повстанської дивізії. У першій декаді листо
пада 1918 року Микола Кропив’янський змушений був скласти 
повноваження начальника дивізії, і керівництво дивізією пере
йшло до спеціальної колегії. Окрема група вояків Богунського 
полку наполегливо висувала на пост командира дивізії Миколу 
Щорса, натомість на посаду було призначено Петриківського.

9 листопада 1918 року в Німеччині відбулася революція, 
внаслідок якої режим кайзера Вільгельма II було повалено. 
Почалися повстання робітників, заворушення у військах і на 
флоті, виникали «Ради солдатських депутатів». Ці події мали 
великий вплив на розвиток ситуації в Україні. 11 листопада 
1918 року Німеччина уклала договір про перемир’я з сусідніми 
державами і тим самим поставила свої збройні сили в Україні 
в скрутне становище. Того ж дня головнокомандувач Східним 
фронтом видав наказ про евакуацію німецьких військ з Украї
ни, після чого німецькі солдати мали перед собою тільки одну 
мету -  якомога швидше повернутися додому.

У ніч на 14 листопада 1918 року німецька Рада солдатських 
депутатів вирішила: 1) німці повинні залишити Україну протя
гом трьох днів; 2) залишаючи Україну, не підтримувати геть
манських військ; 3) залишити всю зброю та склади на місці; 4) 
під час відходу не знищувати мостів, залізничних шляхів тощо.

А за день до цього сталася ще одна подія, яка хоч і не набу
ла широкого розголосу серед українських політичних кіл, усе ж 
відіграла важливу роль у подальшому розвитку подій в Україні. 
13 листопада 1918 року Раднарком РСФРР на чолі з Владіміром 
Леніним вирішив однобічно анулювати Брестський договір і 
таким чином са м  с о б і (!!!) розв’язав руки відносно подаль
ших планів щодо України. Водночас Раднарком видав наказ 
ліквідувати всі українські консульські установи, що існували 
на Московщині за часів гетьманської влади, анулював видані 
ними документи, а також документи Українського уряду, щоб
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стерти всі сліди існування Української Держави.
З виведенням німецьких військ з України та розпорошен

ням незначних українських військових підрозділів по країні 
виникла сприятлива ситуація, на яку так очікували москов
ські комуністи. Тому подальші події, пов’язані з наступом 
московських військ на Україну, почали розвиватися швид
кими темпами. Розпочалася інтенсивна кмуністична агітація 
серед солдатів у німецьких військових частинах.

Про комуністичну агітацію серед німецьких солдатів і 
ситуацію в Полтаві губернський староста повідомив у Мі
ністерство внутрішніх справ 13 листопада 1918 року [41]: 

«За минулу добу в Хорольському, Лохвицькому та Ромен- 
ському повітах сталися три збройні напади. Ситуація над
то тривожна. Німецьке командування офіційно повідомило 
мене про відхід німецьких військ з губернії протягом шести 
тижнів. Останніми днями вони навіть уночі вивозять про
дукти й одяг. Більшовицька агітація серед німецьких солда
тів ведеться успішно, внаслідок чого представник німецьких 
солдатів Полтавського гарнізону обіцяв підтримку місцевим 
більшовикам. Необхідно терміново прислати 9000 гвинтівок,
11 000 000 патронів, 40 кулеметів, 10 гармат і 5000 снарядів. 
Відсьогодні в Полтавській губернії оголошено військовий стан. 
Не можна гаяти жодного дня. 6-й корпус формує офіцерів».

Тривожна ситуація склалася на кордоні Чернігівщини з Ро
сією, оскільки з відходом 2-го Запорозького полку під команду
ванням полковника Петра Болбочана до Харкова кордон захи
щати вже було нікому. 13 листопада 1918 року в Плухівському 
повіті німецькі війська залишили Хутір Михайлівський та Ямпіль
і прибули до Глухова для охорони залізничного шляху Шостка
-  Маків -  Глухів. Для охорони Хутора Михайлівського та Ямпо- 
ля військових сил у державної варти залишилося недостатньо.

У Рильському повіті стояли в очікуванні наказу про на
ступ на Україну 1-й, 2-й, 3-й, 4-й та 7-й суджанські полки 
московських військ, що входили до складу 2-ї Української 
повстанської дивізії. 14 листопада 1918 року Чернігівський 
губернський староста відправив телеграму в департамент 
Державної варти з проханням надіслати додаткові військові 
сили у зв’язку з очікуваним наступом Червоної армії та ре
волюційним настроєм німецьких солдатів [42]:

«З Москви надійшла інформація: якщо до 15 листопада ці час
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тини не перейдутьу наступ, то будуть замінені іншими. У Ста- 
родубському повіті у  зв’язку з перемир’ям виникла паніка -  ні
мецькі солдати заявили, що скоро самовільно підуть на батьків
щину, оскільки проливати кров у  боротьбі з більшовиками не ба
жають. У німецьких частинах створюються Ради солдатських 
депутатів. Жителі в паніці залишають Стародуб. Те ж  саме 
спостерігається в Новгород-Сіверському повіті У районі Клин
ців бродять банди. У повітах, що межують з демаркаційною лі
нією, неможливо сформувати сильні хліборобські загони та до
бровільні дружини, здатні відбити наступ більшовиків. Для цієї 
потреби недостатньо також і сил державної варти. У випадку 
виникнення безладдя всі урядові установи, в тому числі й служ
бовці приречені на загибель. Спроба захищатися малими силами 
призведе до кривавої бійні Для охорони кордону від вторгнення 
більшовиків переконливо прошу терміново прислати регуляр
ні війська або загони особливого корпусу, в достатній кількості 
артилерії, а також терміново прислати 5 вартових резервних 
сотень, що формуються Волинським губернським старостою 
для Чернігівщини. Якщо прифронтова смуга буде захищеною від 
вторгнення більшовиків, то силами варти, хліборобських заго
нів та добровільних дружин, у випадку відходу німецьких військ, 
внутрішній порядок у  губернії можна зберегти».

Але у гетьмана Павла Скоропадського не було регуляр
них військ, аби прислати їх на Чернігівщину, та й бракувало 
часу. Єдине, на що він спромігся, це видати наказ про запро
вадження з 15 листопада 1918 року в губернії військового 
стану, про що писала Чернігівська губернська газета [43]:

«Воєнний стан. За наказом гетьмана Чернігівська губер
нія оголошується на воєнному стані».

Широку агітацію серед солдатів німецької армії проводи
ли агітатори-комуністи організацій РКП(б), що знаходили
ся на території Росії за демаркаційною лінією, та агітатори 
Богунського полку. Вони провели акцію настільки успішно, 
що «представники революційних солдатів Німеччини», де
легати Лищичінської Ради солдатських депутатів спільно з 
Унечською організацією РКП(б) у телеграмі Леніну від 13 
листопада 1918 року писали, що вони «вітають у вашій особі 
світову революцію». У відповідь «вождь світового пролета
ріату», голова Раднаркому РСФРР надіслав їм вказівки [44]:

«Тепер дуже потрібно, аби революційні солдати Німеччини
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Леонід П’ятаков. Один 
з головних помічників 

Москви в окупації 
України. Проте доля 
є мінливою. Москва 

знищила його 1937 р.

взяли термінову дійову участь у звільненні України. Для цього 
необхідно: по-перше, заарештувати білогвардійців та представ
ників української влади, по-друге, вислати делегатів від револю
ційних військ Німеччини вусі німецькі військові частини в Укра
їні для нагальних спільних дій за визволення України. Час не тер
пить. Не можна втрачати ні години. Негайно телеграфуйте, 
чи приймають цю пропозицію революційні солдати Німеччини».

Кремлівський мрійник чудово розумів, що такими вказів
ками він фактично втручався у внутрішні справи сусідньої 
суверенної країни, якою на той час була Українська Держава 
та з якою ще велися мирні переговори. Звичайно, представ
ники «революційних солдатів Німеччини», що знаходилися 
на кордоні з Росією, не могли вплинути на загальну ситуа
цію в німецьких військах по всій Україні.

У телеграмі-відповіді від 16 листопада 1918 року коман
дир Богунського полку Микола Щорс повідомив Леніну [45]:

«Переговори проводилися через штаб Богунського полку з 
п’ятьма гарнізонами. У німецьких солдатів переважає настрій 
у комуністичному дусі. Офіцери відсторонені й не берутьучас- 
ті ні в переговорах, ні у  виборах до комітетів. Заходів проти 
них не вживають, незважаючи на наші поради. Завтра мають 
відбутися вибори полкових комітетів, а у  вівторок -  дивізій
ного. У  кінці тижня сподіваються скликати армійський з ’їзду 
Києві. Вжито заходів до присутності там інтернаціоналістів. 
Необхідно надіслати великі сили із Центру».

Але в «Центру» на той час були вже свої плани.

17 листопада 1918 року за рішенням ЦК РКП(б) та Раднар- 
кому РСФРР у Москві було створено Революційну Військову 
Раду Українського фронту, до складу якої увійшли Йосиф Ста
лін, Георгій П’ятаков, Володимир Антонов-Овсієнко, Володи
мир Затонський. Чим же диктувалася необхідність створення 
такої військово-політичної структури? Справа в тому, що 14 
листопада 1918 року Український Національний Союз ство
рив Директорію, яка оголосила повстання проти гетьмана 
Павла Скоропадського з метою відновлення влади Україн
ської Народної Республіки. ЦК РКП(б) та Раднарком РСФРР 
за всяку ціну вирішили зірвати план Директорії.

У розпорядження Реввійськради Українського фронту, 
якій підпорядковувалися дві «українські» повстанські дивізії,
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головнокомандувач комуністичними збройними силами Ро
сії Іоакім Вацетіс призначив додаткові військові частини, що 
отримали назву «група військ Курського напрямку», коман
дувачем якої було призначено Володимира Антонова-Овсі- 
єнка. 19 листопада 1918 року Реввійськрада Українського 
фронту віддала наказ про початок наступу на Українському 
фронті, і цю дату можна вважати початком активної підго
товки до другої московської агресії проти України. Розпоча
лися тільки окремі напади московських військ на територію 
Української Держави по всьому фронту нейтральної зони.

У донесенні Чернігівського губернського старости від 19 
листопада 1918 року директорові департаменту Державної 
варти повідомлялося [46]:

«Ямтііль та Хутір Михайлівський Глухівського повіту зайня
ті більшовиками. Навколо Глухова на відстані 12-30 версту 
напрямку Севська накопичуються значні сили радянських ре
гулярних військ, які кільцем оточують Глухів. Населення в па
ніці Заможні класи та інтелігенція поспішно виїжджають із 
Глухова. Немає надії на зупинення більшовиків, оскільки внаслі
док відходу німців не залишилося надійних військ, а хліборобські 
загони поки що не сформовано. Ще раз наполегливо прошу екс
трено надіслати достатні надійні військові сили».

З цього донесення випливає, що підготовку до другої агре
сії проти України Росія розпочала за допомогою регулярних 
військ, не оголошуючи війни Українській Державі, як цього 
вимагають дипломатичні відносини між державами. Більше 
того, делегація Росії 7 листопада 1918 року припинила мир
ні переговори з Українською Державою й відбула до Росії. 17 
листопада 1918 року вночі на Гомельський вокзал у супрово
ді чиновника Міністерства закордонних справ прибув потяг, 
який охоронявся німецьким караулом із Києва, з московською 
делегацією -  74 чоловіки на чолі з Дмитром Мануїльським.

Для виправдання другої агресії проти України ЦК КП(б) 
У терміново поквапився створити «тимчасовий робітничо- 
селянський уряд України». Тому вже 20 листопада 1918 ро
ку Реввійськрада групи військ Курського напрямку видала 
директиву повстанським організаціям України про мобілі
зацію сил повстанців та план їхніх дій «на підтримку військ 
Тимчасового робітничо-селянського уряду України, які розпо
чинають наступ проти контрреволюційних банд, що приду
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шили свободу українського народу» [47].
Ця директива Реввійськради групи військ Курського напрям

ку свідчить про те, що так званий «тимчасовий робітничо-селян- 
ський уряд України», напевно, було створено в середині листо
пада 1918 року, тобто до початку агресії більшовицьких військ 
проти України, але офіційні документи про створення цього 
більшовицького «уряду» України на той час були відсутніми.

Незважаючи на те, що головнокомандувач комуністич
ними збройними силами Росії Іоакім Вацетіс призначив до 
групи військ Курського напрямку додаткові збройні сили, 
Володимир Антонов-Овсієнко на початок агресії проти Укра
їни так їх і не одержав. Тому 22 листопада 1918 року він від
правив листа Владіміру Леніну про підготовку військових 
сил для «звільнення» України [48]:

«Дорогий Володимир Ілліч!
За вказівкою Раднаркому Реввійськрада вирішила терміно

во приступити до активних операцій на Україні 17листопада 
сформувалася Рада Українського фронту, яку секретно названо 
Радою групи Курського напрямку. Гі склад: я, т. Сталін, т. За- 
тонський. За вказівкою Вацетіса, в наше розпорядження мають 
поступити: а) 43-й Воронізький робітничий полк, 2-а Орловська 
кавалерійська дивізія та наявні продовольчі папки; б) Московська 
робітнича дивізія, яка, за відомостями Головкома, має вже зна
ходитися у Воронежі; в) повстанські частини на Україні; г ) загін 
Кожевникова з-під Уфи; броньований потяг з Москви.

Отже, до мене перейшли поки що тільки частини двох по
встанських дивізій -  в обох близько 4000 чоловік, погано забез
печених, недостатньо дисциплінованих і розкиданих на протя
зі 300 верст. У Курську та Орлі формуються частини 4-ї й 9-ї 
дивізій та продовольчі полки, але за відсутністю забезпечення 
нічого корисного з цього не може вийти. Орловський округ ні
чого не має, й ніхто йому нічого не дає. А Вацетіс запропонував 
мені опиратися на цей округ, тобто на цілковиту пустоту.

Я  вичерпав усі інстанції й тепер звертаюся до Вас.
Допоможіть.
Володимир Ілліч, нас запрошують на Україну. Робітники 

всюди виносять привітання більшовикам, таврують радов- 
ців, а радовці торжествують завдяки нашій бездіяльності 
та поспішно гуртуються й організовуються. До Києва під
тягуються німці, в Катеринославі, за чутками, стоять « до
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бровольці», у  Донецький басейн прямують козаки.
У цих умовах я вирішив іти в наступ. Зараз можна го 

лими (та зухвалими) руками взяти те, що потім дове
деться брати лобом.

Із сердечною повагою, Антонов».
Це звернення Володимира Антонова-Овсієнка до «вождя 

світового пролетаріату» свідчить про те, що московські війська 
на Україну запрошували робітники, які переважно були з Мос
ковщини. А українське селянство хотіло звільнитися від німець
ких окупаційних військ та гетьманських каральних загонів, в 
яких також переважно були офіцери російської царської армії.

Важко встановити загальну кількість московського вій
ська, що готувалося до наступу на Україну, бо московські 
установи намагалися не наводити реального числа, натомість 
перебільшуючи кількість військових сил супротивника. Так, 
тільки один загін Іннокєнтія Кожевнікова, що складався з та
тар, налічував близько 6 тисяч чоловік. До складу групи військ 
Курського напрямку під командуванням Володимира Антоно
ва-Овсієнка входили також два полки Всеросійської Надзви
чайної Комісії, інтернаціональні частини з угорців та інших 
національностей і 4-й Кавказький продовольчий полк [49].

А тим часом напади військових загонів Росії на терито
рію Української Держави тривали. 22 листопада 1918 року в 
місцевій офіційній пресі Полтавської губернії про напад мос
ковських банд на Глухів було подано таку інформацію [50]:

«Сьогодні вранці значними більшовицькими бандами бу
ло здійснено напад на Глухів. Сформованим у Глухові офіцер
ським загоном спільно з кінною сотнею пограничної варти 
та загоном державної варти наступ було відбито, при цьому 
взято полонених, 14 кулеметів, гвинтівки та гранати. Біль
шовики втратили убитими близько 200 чоловік».

Після бою у Глухові московські банди відступили в напрямку 
села Есмань, оточили й захопили його. Про це в офіційній пре
сі Чернігівської губернії було опубліковано повідомлення [51]:

«До місця боїв вислано підкріплення з метою ліквідації 
більшовицького нападу».

21 листопада 1918 року командувач групи військ Курсько
го напрямку Володимир Антонов-Овсієнко отримав від голов
нокомандувача військ РСФРР Іоакіма Вацетіса директиву про
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передислокацію 1-ї повстанської дивізії на південь від Курська, 
що мала увійти до рухомої групи військ, на яку покладалося за
вдання нанесення удару в тил військам генерала Петра Крас- 
нова в напрямку на Мілерово. Повстанці, збурені чутками про 
передислокацію, після тривалого мітингування категорично 
відмовилися вантажитися в ешелони. Володимир Антонов- 
Овсієнко у доповідній записці Іоакіму Вацетісу повідомив [52]:

«Більшість організованих з чернігівців частин відмо
вилися виконувати наказ про переміщення з Чернігівщи
ни. Проведено розслідування. Начдива 1-ї повстанської 
дивізії усунено від командування».

У доповідній записці йшлося про начдива Сергія Петри- 
ківського, який очолював 1-у повстанську дивізію.

У зв’язку з такими подіями в 1-й повстанській дивізії Рев- 
військрада групи військ Курського напрямку розглядала питан
ня про її роззброєння, але дивізію було тільки перейменовано 
в Особливу повстанську дивізію, командиром якої 21 листопа
да 1918 року було знову призначено Миколу Кропив’янського.

24 листопада 1918 року Микола Кропив’янський видав на
каз №21 по Особливій дивізії повстанської армії України [53]:

«Військовою радою групи військ Курського напрямку мене 
призначено командиром Особливої повстанської дивізії від 21 
листопада 1918 року.

1-а повстанська дивізія від цього дня називатиметься 
Особливою повстанською дивізією.

До складу Особливої повстанської дивізії увійдуть такі 
частини:

1. Богунський полк та його батарея.
2. Частини Таращанського полку, з якого вилучається 

батарея.
3. Штаб колишньої 1-ї повстанської дивізії з усіма рота

ми та командами буде перейменовано у  штаб Особливої по
встанської дивізії.

4. До складу Особливої повстанської дивізії додається 
один взвод артилерії та батарея Зюка.

До складу Особливої повстанської дивізії тимчасово вхо
дитиме два полки:

1. Богунський полк.
2. Ніжинський полк.
До складу кожного полку входитиме 3 батальйони з дода-
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ними до них окремими командами та по одному ескадрону».
Згідно з цим наказом командиром Богунського полку бу

ло призначено Миколу Щорса, а політичним комісаром пол
ку тимчасово було призначено Михайла Кирпоноса. Микола 
Кропив’янський дуже прагнув залучити до складу своєї диві
зії Ніжинський полк, на посаду командира якого в нього ще 
не було кандидатури. Політичним комісаром Ніжинського 
полку він тимчасово призначив Наума Точеного, свого со
ратника по Ніжинському повстанню в серпні 1918 року. Цим 
наказом фактично ліквідовувався Таращанський полк, що 
не влаштовувало представників командного складу полку, 
тому вони на своєму засіданні прийняли резолюцію [54]: 

«Командний склад 2-го Таращанського полку на засіданні 
24 листопада цього року, розглянувши питання про призна
чення начальником дивізії т. Кропив’янського, постановив: 
у зв’язку з тим, що вказана особа своїми деякими розпоря
дженнями під час перебування на посаді начальника дивізії 
довів свою нездатність командувати дивізією, його грубе 
ставлення до командного складу дивізії тільки призводить 
до розкладу та дезорганізації полку, примушує з недовірою 
ставитися до його заходів, що пост начальника дивізії після 
висловленої йому раніше недовіри дозволить йому поквита
тися з командним складом, який його не задовольняє.

Довести до відома голови Центрального Військово-рево- 
люційного комітету та командувача військами Антонова 
про те, що ми не довіряємо т. Кропив’янському і просимо з 
посади начальника дивізії усунути».

Серед тих, хто підписав цю резолюцію, були командир пол
ку Михайло Барон, командири 1-го батальйону Пімен Кабула та
2-го батальйону -  Василь Боженко, а також командир 1-го еска
дрону Василь Баляс. Того ж дня, 24 листопада 1918 року, цю ре
золюцію було направлено командирові 2-ї бригади Миколі Що
рсу з проханням відправити їхню резолюцію за призначенням.

Аналогічне засідання командного складу відбулося 24 
листопада 1918 року в Богунському полку, на якому було 
прийнято звернення [55]:

«Голові Всеукраїнського Центрального військово-революцій
ного комітету т. П’ятакову та Вищій військовій раді України.

Командний склад Богунського полку, до якого входять 
члени комуністичної партії (більшовиків), категорично ви-
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магаєусунення з посади колишнього й знову призначеного на
чальником дивізії т. Кропив’янського, оскільки:

1) Попередньою своєю діяльністю т. Кропив’янський до
вів повну нездатність командувати дивізією.

2) Останніми розпорядженнями по дивізії руйнуються 
налагоджені справи та вноситься цілковита дезорганізація.

3) Розпорядження про формування якихось каральних за
гонів викликає в нас упевненість, що за допомогою цих заго
нів він хоче звести особисті рахунки з командним складом 
дивізії, який йому не довіряє.

4 ) Цілим рядом інших вчинків т. Кропив’янський довів 
свою неспроможність командувати дивізією, втратив вся
кий авторитет та викликав недовіру не тільки в очах ко
мандного складу, а й серед солдатів, до яких він намагаєть
ся апелювати.

5) Особливо розкладає налагоджену справу в армії остан
ній наказ (йдеться про наведений нами наказ №21 від 21 лис
топада 1918 року).

6) Заявляючи про вищевикладене, командний склад по
переджує, що він останнього наказу начальника дивізії №
21 не визнає до приїзду уповноваженого делегата, якого має 
направити Вища військова рада та ВЦВРК, а у  випадку не 
усунення т. Кропив’янського від посади начальника дивізії, 
складає із себе повноваження, хоча в такий момент совість 
політичного працівника такого не схвалює.

У  чому й підписуємося».
Під цим зверненням стояли підписи командира Богун- 

ського полку Миколи Щорса та ще більше 10 чоловік ко
мандного складу. Напевно, заколоти командного складу Бо- 
гунського й Таращанського полків подіяли на командування 
групи військ Курського напрямку, оскільки вже 25 листопа
да 1918 року надійшло повідомлення начальника штабу Вій
ськової ради групи військ Курського напрямку про дислока
цію Українських повстанських дивізій [56]:

«Особлива повстанська дивізія т. Кропив’янського.
Штаб дивізії -  станція Унеча.
Район дій -  Чернігівська губернія та Гомельський район.
З л івого флангу -  дивізія Ауссема, з правого -  радян

ські війська.
До складу Особливої повстанської дивізії входять: Богунський
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полк -  станція Робчик, Таращанський полк -  штаб полку в ра
йоні Стародуба, штабні роти й команди, у  тому числі Ніжин
ська рота, штаб колишньої 1-ї Української дивізії. Також у ра
йоні Стародуба ще знаходяться: 1 -а батарея Богунського полку 
та 1-а батарея Таращанського полку. Цим батареям наказано 
зосередитися у  Льгові, де вони повинні отримати маршрут».

Це повідомлення свідчить про те, що Богунський і Таращан
ський полки було збережено як військові одиниці Особливої 
повстанської дивізії. Залишився на посаді начальника дивізії 
Микола Кропив’янський, але штаб дивізії розмістився в Унечі.

2-а Українська дивізія під командуванням Владіміра Аус- 
сема, штаб якої, згідно з цим повідомленням, розмістився у 
Льгові, вже не йменувалася «повстанською». До складу дивізії 
входило три піхотні бригади, бригада Червоного козацтва під 
командуванням Віталія Примакова та ще декілька полків. Ці 
військові підрозділи розташувалися в районі Глухова, Риль- 
ська, Суджі, Сум, Курська, Старого Осколу та Нового Осколу.

Еммануіл Квірінг напередодні повідомив телеграмою Йо- 
сифа Сталіна про військові дії 2-ї повстанської дивізії [57]:

«Нашими частинами зайнято Хутір Михайлівський, Ям- 
піль, Рильськ, Суджу, Коренево, Миропілля та ін. У  Рильську, 
Хуторі Михайлівському, Суджі та ін. захоплено цукрові заводи 
з величезним запасом цукру, зокрема у Рильському -  півміль- 
йона пудів. Наші частини продовжують наступ, але охорона 
заводів дуже ненадійна, тим більше, що в Хуторі Михайлів
ському сконцентровано близько 5000 біженців, які все розно
сять. Просимо терміново перемістити продовольчі загони».

Незважаючи на те, що з нейтральної зони московські 
війська постійно чинили напади на українську територію, 
у ці важкі часи українські цукрові заводи переробляли си
ровину, вирощену працелюбними українськими селяна
ми. При цьому цукру було настільки багато, що його ви
стачало не тільки для вивозу до Німеччини, а й мільйони 
пудів потрапляли до рук московських військ та біженців з 
Росії, які тільки в Україні бачили свій порятунок.

А як же у цей час оцінювала ситуацію у прифронтовій 
зоні влада Української Держави на Чернігівщині? У до
несенні Чернігівського губернського старости міністрові 
внутрішніх справ Української Держави від ЗО листопада 
1918 року повідомлялося [58 ]:
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«Після відходу німецьких військ з  прикордонних пунктів у  
Глухівському повіті більшовики зайняли більшу частину по
віту. Варта залишила пограничні пункти, внаслідок чого по
вітова адміністрація втратила можливість контролювати 
поведінку біженців з Великоросіі Поінформованість влади зни
зилася за відсутністю інформаторів. Відхід німців з Ямполя 
та Хутора Михайлівського, захоплення їх більшовиками, виса
дження мосту під Маковим, накопичення радянських збройних 
сил поблизу Глухова породили паніку серед населення. Замож
ні класи та інтелігенція поспішно залишають Глухів. Форму
вання хліборобських та добровільних дружин не налагодже
но. Засобів протидії більшовикам немає, які вкрай знахабніли 
внаслідок бездіяльності та потурання німців.

У Новозибківському повіті більшовики перейшли демар
каційну лінію і вирушили на Велику Топаль. Проти них ви
слано загін козаків. Становище тривожне. Настрій німець
ких військ загалом спокійний, однак почали з ’являтися п’яні 
ватаги, які розспівують революційні пісні...

У  селі Лищичі Стародубського повіту прибув батальйон 
більшовиків у  повному складі... Для вступу на територію по
віту внаслідок відходу німців більшовики мають намір від
правити два піхотні полки. Настрій у повіті тривожний. 
Для охорони кордону потрібна невелика регулярна військова 
сила. Зволікання призведе до ускладнень.

У  Суражському повіті вздовж демаркаційної лінії спосте
рігається накопичення більшовицьких військ. У Робчику та 
інших населених пунктах вздовж демаркаційної л ін ії тра
пляється братання німців з більшовиками. Вжито нагаль
них заходів для формування добровільних загонів. У  Клинцях 
настрій надто тривожний у зв’язку з подіями в Німеччині, 
що почалися з політичними бродіннями серед солдатів ні
мецької армії та зниженням дисципліни».

Це донесення засвідчує, що московські загони поступово 
почали займати окремі міста і села на території Чернігівської 
губернії вздовж усієї демаркаційної лінії. Наприкінці листопа
да 1918 року до штабу групи військ Курського напрямку з ре
комендованим листом від Йосифа Сталіна прибуло близько 
20 колишніх царицинських робітників, серед яких були Іван 
Локатош, Олександр Беленкович та інші. Локатош негайно 
відправився для інспекції та переформування 1-ї Української
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повстанської дивізії, а Беленкович, який твердо заявив про се
бе як противника «партизанщини», вирушив у район Суджа- 
Льгів для формування запасних підрозділів московських військ.

Як уже зазначалося, спробу перекинути 1-у повстанську 
дивізію в район Курська, куди стягувалася також 2-а по
встанська дивізія, реалізувати не вдалося. Наказ було ви
конано лише незначною частиною підрозділів 1-ї повстан
ської дивізії -  кінним полком Віталія Примакова та батареєю 
Михайла Зюка. Командування групи військ Курського на
прямку не могло пропустити повз увагу виступ повстанців 
та командного складу Богунського і Таращанського полків 
проти повторного призначення командиром дивізії Миколи 
Кропив’янського.

Враховуючи, що до кінця листопада 1918 року команду
вання групи військ Курського напрямку не мало у своєму 
розпорядженні достатньої кількості регулярних військ, аби 
розпочати другу агресію проти України, Реввійськрада про
довжувала вести роботу з організації повстанських частин.
1 грудня 1918 року з’являється розпорядження Реввійськра- 
ди групи військ Курського напрямку про призначення Івана 
Локатоша командиром Особливої повстанської дивізії [59]:

«Наказуємо вам з отриманням цього приступити до ко
мандування Особливою повстанською дивізією замість т. 
Кропив’янського.

Гов. Кропив’янському наказуємо передати дивізію т. Ло- 
катоиіу і прибути у розпорядження Військової Ради».

Згідно з розпорядженням Реввійськради командира дивізії 
Миколу Кропив’янського було звільнено з посади, а політич
ного комісара дивізії було віддано під суд. Новий начальник 
Особливої повстанської дивізії Іван Локатош отримав наказ 
виявити винних у непокорі з командного складу дивізії, за
арештувати їх і віддати під суд. Не вдалося з’ясувати, кого з 
командного складу Богунського і Таращанського полків було 
заарештовано, але відомо, що було звільнено з посади коман
дира Таращанського полку Михайла Барона, на місце якого
2 грудня 1918 року було призначено Василя Боженка [60].

Але на цьому реорганізація повстанських дивізій не за
кінчилася. 2 грудня 1918 року для упокорення бунтарського 
духу серед повстанців Реввійськрада групи військ Курського

Олександр Беленкович.
Один з активних 

учасників московської 
окупації України. 
Розстріляний під 
Москвою 1937 р.
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напрямку видала два розпорядження про переформування 
Особливої повстанської дивізії та 2-ї повстанської дивізії у 
дві бригади [61]. Особливу повстанську дивізію, до складу 
якої входило 2500 багнетів, 250 шабель, 35 кулеметів, 4 гар
мати, розташовану по лінії Клинці -  Стародуб -  Єленки, було 
перейменовано в 1-у бригаду 1-ї «радянської української» ди
візії із збереженням за нею розширеного штабу відповідно до 
бойових потреб. Богунський полк було відправлено до Ста- 
родуба для об’єднання з Ніжинським полком у 1-й «радян
ський український» піхотний полк. Таращанський полк було 
об’єднано з Новгород-Сіверським полком у 2-й «радянський 
український» піхотний полк, зосереджений біля Хутора Ми
хайлівського. Кавалерію було виділено в 4-й ескадронний 
полк, по два ескадрони якого було тимчасово залишено при 
Стародубській та Новгород-Сіверській групах. Ескадрон під 
командуванням Василя Баляса також залишався при Тара- 
щанському полку. 2-у повстанську дивізію планувалося пе
реформувати в 1-у бригаду 2-ї повстанської дивізії, до складу 
якої входило 4 піхотні та 2 кавалерійські полки.

Декілька днів Іван Локатош знайомився із станом справ у 
Особливій повстанській дивізії, яку так і не було переформо
вано у бригаду. Навпаки, 6 грудня 1918 року Локатош видав 
наказ про перейменування Особливої повстанської дивізії в
1-у «радянську українську» дивізію [62]:

«З  цього числа я вступаю на посаду командувача Осо
бливою повстанською дивізією замість т. Кропив’янського.

З цього числа Особливу повстанську дивізію переймено
вано на 1-у Радянську українську дивізію».

Цим наказом Іван Локатош також віддав розпорядження 
командирам полків, що входили до складу дивізії, 8 грудня 
1918 року прибути до штабу дивізії: Богунського полку -  Мико
лу Щорса, Таращанського -  Василя Боженка, Новгород-Сівер- 
ського -  Тимофія Черняка, Ніжинського -  В.Несміяна, а також 
командира батальйону О.Шестакова для вирішення нагаль
них справ дивізії.

Після вступу на посаду командира дивізії Іван Локатош
7 грудня 1918 року доповідав Володимирові Антонову-Овсі- 
єнку: «Дивізія перебуває в найнеорганізованішому і найбез- 
ладнішому стані». 4 грудня 1918 року Локатош у Стародубі 
наказав розстріляти 7 чоловік з Таращанського полку ніби-
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то «за бандитизм». Таким чином він намагався запровади
ти сувору дисципліну серед «повстанців», хоча на той час 
до складу дивізії входили переважно червоноармійці Росії.

8 грудня 1918 року названі вище командири 1-ї «радян
ської української» дивізії зібралися у штабі, крім яких були 
присутніми член «тимчасового уряду України» Васілій Авєрін 
і начальник штабу дивізії Сергій Петриківський. На засіданні 
командного складу дивізії Іван Локатош згідно з протоколом 
підтвердив, що дивізія «являла і являтиме собою орган Чер
воної армії Радянської Росії», а випадки самочинної реквізи
ції продовольства необхідно в корені знищити.

Василь Боженко натомість зазначив, що повстанці за відсут
ністю нормального забезпечення обмундируванням та продо
вольством вчиняють реквізиції у багатих власників і тільки за 
необхідністю. Сергій Петриківський у своєму виступі висловив 
думку, що не вважає за потрібне згортати 1-у повстанську диві
зію у бригаду, до якої прилучився Микола Щорс, зазначивши, 
що такі заходи є технічно нездійсненними.

На завершення засідання командний склад дивізії по
просив Васілія Авєріна доповісти Військовій Раді про тех
нічну і стратегічну неможливість перейменування дивізії у 
бригаду. При цьому найменування дивізії вирішено зміни
ти на «1-у радянську дивізію» з назвою полків: 1-й «радян
ський» Богунський полк, 2-й «радянський» Таращанський 
полк, 3-й «радянський» Новгород-Сіверський полк. Ніжин
ську роту було приєднано до 1-го «радянського» Богунсько- 
го полку, а Щорс залишився також командиром бригади.

Які ж події відбувалися у штабі групи військ Курського на
прямку напередодні другої московської агресії на Україну, поки 
йшла реорганізація повстанських дивізій? Як уже зазначалося, 
під час створення групи військ Курського напрямку головноко
мандувач комуністичними збройними силами Росії Іоакім Ва- 
цетіс обіцяв виділити Володимиру Антонову-Овсієнку додаткові 
військові частини, але до 5 грудня 1918 року Антонов-Овсієнко їх 
так і не отримав, тому в його групі російських регулярних військ 
майже не було. І тільки 5 грудня 1918 року за рішенням Реввійсь- 
кради РСФРР командуючому групи військ Курського напрямку 
Антонову-Овсієнку було остаточно передано такі військові час
тини [64]: два полки Надзвичайної Комісії, два продовольчих
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полки, інтернаціональні частини, 4-й кавалерійський продо
вольчий полк і загін під командуванням Інокєнтія Кожевнікова.

За спогадами Володимира Антонова-Овсієнка [65], йому 
також було виділено 2 батареї з Москви, пішу сотню Яшвілі 
та сотню (близько 60 чоловік) Олександра Беленковича з Ца
рицина. Водночас загін Кожевнікова налічував один ешелон 
бійців (близько 500 чоловік), третина з яких була неозбро
єною, а в 4-му кавалерійському продовольчому полку було 
сформовано тільки один ескадрон, оскільки решта не мала 
коней. Напевно, неозброєних російських червоноармійців 
гнав до України голод грабувати українське населення.

Після отримання додаткових військових частин Воло
димир Антонов-Овсієнко, тепер уже командуючий «україн
ською радянською армією», відправив 7 грудня 1918 року 
головнокомандувачу комуністичних військ Росії Іоанікію 
Вацетісу доповідну записку про формування «радянських 
українських» полків з повстанських загонів [66], в якій до
повів про кількісний склад отриманих військових частин і 
відмову найбоєздатнішої частини повстанських сил, сфор
мованих із чернігівців, підкоритися наказові перейти з Чер
нігівщини в район Курськ -  Білгород.

У доповідній записці Володимир Антонов-Овсієнко зазна
чав, що «враховуючи особливості повстанських частин та 
владні вимоги політичного характеру, вказані частини до
велося групувати на трьох основних напрямках: Стародуб- 
Городня (Бахмач) -  Чернігів; Курськ (Суджа) -  Білгород -  Хар
ків; Касторна -  Валуйки -  Куп’янськ». Дивізія під команду
ванням Івана Локатоша мала рухатися в першому напрямку.

Далі у доповідній записці було сказано:
«Розпорядженням нашої Реввійськради усім повстанським 

частинам наказано увійти до радянських українських пол
ків. Ті, хто відмовиться, оголошуються ворогами Радянської 
України. Усі повстанські частини об’єднуються у  три брига
ди штатного складу: у  Стародубі -  Новозибкові; Суджі -  Бе- 
ленихіно; Новому Осколі -  Валуйках.

Крім того, у  другу чергу формується бригада в Хуторі 
Михайлівському-Рильську. При кожній бригаді -  запасні ба
тальйони, що формують роти в бригаду, та школи нижчого 
командного складу.. . »

У цій доповідній записці Володимир Антонов-Овсієнко та-
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Загальний вид Старю дуба, колись українського міста, початку XX століття

кож просив «терміново забезпечити частини зброєю й, пе
редусім, не тільки загін Кожевникова, а й бригаду, що фор
мується в Новому Осколі. Ручаюся, що тоді вона буде цілком 
боєздатною, і можна буде розпочати основну операцію».

Безумовно, під «основною операцією» малася на увазі 
друга московська агресія проти України.

У ході переформування всіх повстанських частин по 
фронту демаркаційної л ін ії у вигляді бригад одразу ж 
з’явилося зведення штабу «української радянської армії» про 
дислокацію всіх підрозділів [67]. Усі частини групи військ 
Курського напрямку зводилися у три дивізії. Для нас найці
кавішою є 1-а «радянська українська» дивізія, яка складалася 
з двох бригад. Командиром бригади було призначено Івана 
Локатоша. Штаб бригади розміщувався у Стародубі, до скла
ду якої входило три полки:

1-й «радянський український» полк, що формувався з Бо- 
гунського та Ніжинського піхотних полків.

2-й «радянський український» полк, що формувався з 
Таращанського та Новгород-Сіверського піхотних полків.

З цих полків виводилася кавалерія по два ескадрони, 
на базі яких формувався 1-й кавалерійський «радянський 
український» полк, 2-а легка батарея і 3-я батарея артиле
рійського дивізіону. Ескадрон Василя Баляса також виво
дився до складу 1-го кавалерійського «радянського україн
ського» полку.

Згідно з наведеною вище доповідною запискою Володими
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ра Антонова-Овсієнка, в Хуторі Михайлівському мала форму
ватися нова бригада. У зведенні штабу групи військ Курського 
напрямку вона мала назву «2-а», яку також було включено до 1 -ї 
«радянської української» дивізії. Командиром цієї бригади було 
призначено Федора Гребенка, про якого не згадувалося протя
гом трьох місяців. На жаль, ми не можемо надати інформацію 
про його перебування в Москві на командирських курсах, але, 
напевно, московське керівництво оцінило його військовий та
лант, доручивши формування бригади в Хуторі Михайлівському.

До 2-ї бригади також мало входити три полки:
3-й «радянський український» полк, що формувався 

на базі загону О.Шестакова, який розміщувався в Хуторі 
Михайлівському.

4-й «радянський український» полк, до якого мали 
увійти переформовані з піхотних полків 1-го Петроград
ського та 5-го Глухівського полків.

З цих полків та сотні Олександра Беленковича також ви
ділялася кавалерія до складу 2-го кавалерійського «радян
ського українського» полку. До складу 2-ї бригади було вве
дено також легкий кавалерійський дивізіон, що знаходився 
в Рильську.

Хоча ці полки носили назву «український», вони форму
валися переважно з червоноармійських військових частин 
Росії. Кого було призначено на посади командирів полків у 
2-й бригаді під командуванням Федора Гребенка, невідо
мо. Можна тільки зазначити, що під час планового пере
формування московських військ на Чернігівщині, згідно
із зведенням оперативного відділу штабу «української ра
дянської армії», Гребенко за посадою стояв вище за Мико
ли Щорса та Василя Боженка.

Варто також зазначити, що у зв’язку з поспішною підго
товкою до другої агресії проти України переформування мос
ковських «українських» військ так і не відбулося.
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Пам’ятник відновлення УНР на Софійській площі у Києві.
Грудень 1918 р.*

Р о з д і л  п ' я т и й

Договори з Росією не варті того паперу, 
на якому вони написані. 

Отто фон Бісмарк.

Зовнішні та внутрішні сили проти 
Української Держави 

1. Заходи Раднаркому Росії 
проти України

Після підписання мирного договору з Україною у Бресті Цен

*з публікації Олександра 
Кучерука



г

Християн Раковський. 
«Болгарскій 

рєволюционєр» на 
послугах Москви. 
Розстріляний нею 

1941 р.

тральні держави вимагали від Раднаркому Росії вчинити так са
мо для врегулювання й улагодження відносин між державами 
Східної Європи, що посприяло б у наданні допомоги жертвам 
війни, які масово мігрували з Московщини в Україну і навпаки.

Головою Української делегації для переговорів з комуно- 
московським урядом до Курська було направлено Миколу 
Порша, але з приходом до влади гетьмана Павла Скоропад
ського його було відкликано до Києва. 12 травня 1918 року 
московський комісар закордонних справ Георгій Чєчєрін 
повідомив гетьмана, що на пропозицію німців він готовий 
послати свою делегацію до Києва з метою мирних перегово
рів і попросив дозволу на сталий і вільний проїзд через укра
їнський кордон членів Московської делегації та її кур’єрів.

Українське Міністерство закордонних справ у відповідь 
заявило:

1) погоджується на загальне перемир’я на українсько- 
російському фронті;

2) налагодить телеграфний зв’язок між Києвом та Мо
сквою;

3) задіє залізничну лінію Київ -  Москва через Курськ, ку
ди приїде Московська делегація;

4) підготує приміщення в Києві для 40 членів делегації й 
виділить їм необхідну охорону [1].

Головою Московської делегації Раднарком призначив 
Християна Раковського, а головним секретарем -  Дмитра Ма- 
нуїльського (обидва -  «сумнівної» національності). 22 травня 
1918 року Московська делегація прибула до Києва. Членами 
московської делегації були переважно жиди, зокрема один із 
секретарів делегації М.Грановський був добре знаний у Киє
ві, оскільки саме він пограбував державний банк української 
столиці під час першої московської агресії в лютому 1918 року.

Головою Української делегації гетьман Павло Скоропад
ський призначив сенатора -  професора Сергія Шелухіна, 
який мав у своєму розпорядженні вісім комісій, що готували 
рекомендації з конкретних питань. Переговори відбувалися 
в залі Малої Ради й велися за посередництвом перекладача.

Спочатку московські комуністи домагалися, щоб україн
ські делегати мали повноваження не лише від міністрів, а й 
від самого гетьмана, чим намагалися підкреслити «буржуаз
ний» характер гетьманського режиму в Україні. Натомість

250



українські делегати домагалися усунути від переговорів усіх 
осіб, що плюндрували Україну під час першої нетривалої 
московської окупації в лютому 1918 року.

12 червня 1918 року договір про тимчасове перемир’я 
між обома державами все-таки було підписано без конкрет
ного визначення демаркаційної лінії, внаслідок чого грома
дяни обох держав могли вільно переїжджати на свою тери
торію. Було також налагоджено залізничне, телеграфне та 
поштове сполучення.

Після підписання вступного договору гетьман Павло Ско
ропадський відкрив українські місії в Москві й Петрограді та 
ЗО консульських місій в різних місцевостях Росії. Усі ці місії 
штурмувала маса людей, які бажали виїхати в Україну. Ці
каво, що україномовне населення, яке компактною масою 
проживало в московських провінціях, просило прилучити 
його до України, наприклад -  Річиця, Пінськ, Мозир, Гомель, 
Могилів, Путивль, Рильськ, Суджа, Грайворон, Білгород, Ко- 
роча та багато інших.

Найбільшою складністю у подальших переговорах було 
питання про державний кордон. Обґрунтовуючи необхідність 
включення до складу України північних повітів Чернігівщини, 
західних і південно-західних повітів Курської та Воронізької 
губерній, а також Донецького вугільного басейну з районом 
Таганрога, Сергій Шелухін висунув аргументи економічного 
й етнічного характеру. Московська делегація висловила зго
ду з таким підходом до визначення приналежності території, 
однак висунула зустрічні претензії на чотири повіти Черні
гівської губернії, усі південні повіти Курської та Воронізької 
й навіть на частину Харківської та Катеринославської губер
ній. У Донбасі Християн Раковський окреслив лінію кордону 
між двома державами, що відхилялася від 125 до 200 верст на 
захід від етнографічної межі. Тактика керівника московської 
делегації була зрозумілою: залишити під контролем гетьман
ської влади лише територію, захоплену німцями, -  і не більше.

У доповідній записці про хід переговорів, адресованій урядо
ві, Сергій Шелухін заявив: Раднарком Росії розпочав переговори 
тільки тому, що змушений підкоритися умовам Брестського ми
ру, але проводить їх формально, без зацікавленості в кінцевому 
результаті. «Російська делегація потопила всю роботу в нескін
ченних балачках», -  таким був висновок Шелухіна [2]. І справді,

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. ЗОВНІШНІ
ТА ВНУТРІШНІ СИЛИ ПРОТИ

УКРАЇНСЬКО} ДЕРЖАВИ
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Вільгельм фон Мірбах

Боріс Донской

в точній відповідності з вказівками Владіміра Леніна Християн 
Раковський затягував переговорний процес, вичікуючи розви
тку подій у світовій війні, яка наближалася до кінця.

У зв’язку із затягуванням комуністами переговорів 
гетьман Павло Скоропадський хотів декілька разів їх пе
рервати. А тим часом з Москви під виглядом членів деле
гації наїхала велика кількість терористів та агітаторів, які 
здійснювали в Україні терористичні акти й вели антиукра
їнську пропаганду. Навіть сам Християн Раковський, всю
ди хизуючись своєю риторикою та салонними манерами, 
водночас вів антиукраїнську пропаганду.

Про створення однієї з терористичних організацій у 
донесенні директора департаменту Державної варти Ки
ївському столичному отаманові від 15 серпня 1918 року 
повідомлялося [3 ]:

«За даними, що надійшли до департаменту Державної 
варти після ліквідованого залізничного страйку, із середови
ща службовців-більшовиків, які невдоволені невдалим страй
ком, за сприяння більшовиків, що прибули з Великоросії із 
значною сумою грошей, створено так званий революційний 
трибунал під назвою «Чорна рука». Членами цього трибуналу 
кидаються бомби на вокзалах, чиняться терористичні ак
ти проти представників влади та залізничної адміністра
ції, цілі потяги, що відправлялися під час страйку всупереч 
наказам страйкового комітету, оголошувалися «поза зако
ном». До означеної злочинної організації входять головним 
чином службовці, які займали при більшовиках посади комі
сарів Червоної гвардії та начальників більшовицьких штабів 
на залізничних шляхах».

Безумовно, саме за вказівками з Москви й за участі 
комуністичних організацій у Києві на Звіринці стався ви
бух порохового складу, де загинуло 200 чоловік, а 1000 
зазнали поранень. Через тиждень вибухнула пожежа на 
Подолі, внаслідок якої близько 10 тисяч людей залиши
лися без даху над головою. В Одесі злетів у повітря мага
зин з амуніцією, спричинивши сотні жертв.

За почином московських соціал-демократів було створено 
організацію «Чорна сотня», що запланувала ряд замахів: убила 
німецького посла в Петрограді фон Мірбаха та головнокоман
дувача німецької армії в Україні фельдмаршала фон Айхгорна
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разом з його ад’ютантом, капітаном фон Декодером. Убивця 
кинув бомбу, що пошматувала фельдмаршалові лівий бік, а 
ад’ютантові відірвала ноги, від чого обидва померли в лікарні. 
Убивцею виявився Боріс Донской, віком 23 років, який при
знався, що приїхав з Москви в Україну знищити фельдмарша
ла Айхгорна, а також повідомив, що заплановано замахи на 
гетьмана Павла Скоропадського, генерала Тренера та посла 
фон Мумма. Донского було засуджено до смерті й повішено.

Наступником фельдмаршала Айхгорна став генерал фон 
Кірхбах, який прибув до Києва 4 серпня 1918 року. Убивство 
Айхгорна викликало серед населення України масове обу
рення, а майже в усіх європейських країнах преса коменту
вала цей замах як прагнення московських комуністів зірвати 
український мирний договір, підписаний у Бресті.

Альфонс Мумм фон 
Шварценштейн

А як же розвивалися події в оточенні гетьмана Павла 
Скоропадського після його приходу до влади 29 квітня 1918 
року? Скоропадський прагнув гетьманувати на власний 
розсуд, тому його відносини з українськими політичними 
партіями не мали позитивного характеру. Навіть хлібороби- 
демократи, які ставили собі в заслугу розформування Цен
тральної Ради, почувалися скривдженими, оскільки гетьман 
практично не рахувався з їхніми рекомендаціями. Менше 
ніж за місяць після встановлення гетьманської влади вини
кла нова опозиційна політична організація «Український 
Національно-Демократичний Союз», завданням якого було 
об’єднати громадян України навколо ідеї державного будів
ництва. До цієї організації увійшли соціалісти-самостійники, 
соціалісти-федералісти, трудова партія, організація україн
ських залізничників, поштово-телеграфна спілка та хлібо- 
роби-демократи, які очолили Союз.

24 травня 1918 року Український Національно-Демокра
тичний Союз подав гетьманові меморандум із звинувачен
ням в упередженому ставленні до представників українських 
партій при формуванні кабінету міністрів, роблячи ставку на 
російських кадетів, октябристів і взагалі на представників не
українських суспільно-політичних груп. У  меморандумі також 
ішлося про заборону з’їздів, припинення діяльності громад
ських організацій «Просвіта», вживання московської мови в 
судах, усунення українців з високих військових командних по

Гюнтер фон Кірхбах
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ро з д іл  п ’я т и , зо в н іш н і

ТА ВНУТРІШНІ СИЛИ ПРОТИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Павел Мілюков

стів, хвилювання народних мас через земельну реформу тощо.
В опозицію до гетьмана став також Всеукраїнський Зем

ський Союз на чолі з Симоном Петлюрою. 7 червня 1918 ро
ку Земський з’їзд ухвалив заяву, в якій різко критикувалася 
гетьманська політика «безоглядної реакції та реставрації 
старого ладу». З’їзд висунув вимогу негайно скликати тим
часову Державну законодавчу раду з депутатів, які входили 
до складу органів місцевого самоврядування та представни
ків центральних організацій, політичних партій, профспілок 
і кооперативів, а до кінця року -  Українські Установчі Збо
ри. Гетьман Павло Скоропадський на заяву відповів репре
сіями. 12 липня 1918 року було ув’язнено Симона Петлюру.

Такі меморандуми та заяви не змінювали ситуації, навпа
ки -  погіршували її, оскільки активні колись люди зайняли 
«очікувальну позицію», а ті, що виконували державну робо
ту, почали саботувати розпорядження уряду.

Крім труднощів, які витікали з середовища українського 
суспільства, у гетьмана Павла Скоропадського їх виникало 
вдосталь з боку російських мігрантів, які, втікаючи від кому- 
но-московської кулі, отримували в українських консульствах 
паспорти і виїздили до України. І тут, замість вдячності за при
тулок, одразу ж починали планувати відродження «єдіной і 
нєдєлімой». В українській столиці вони мали свої організації 
та клуби, де планували боротьбу проти Української Держа
ви, серед яких виділялися «Київський Національний Центр» 
та «Союз Відродження Росії». Провідник російських кадетів 
Павєл , проживаючи деякий час у Києві, в дуже нелояльний, 
цинічний спосіб переконував німців, що Україна знову пови
нна бути прилучена до Росії. Мілюков планував переворот
і захоплення влади, заявляючи, що «чим довше триватиме 
в Україні непорядок, тим легше буде прилучити її до Росії».

У чотирнадцяти великих містах України діяло близько 4 
тисяч законспірованих московських офіцерів та студентів, 
які під проводом капітана Герца все робили для знищення 
Української державності та відбудови Росії. Вони навіть на
смілилися опублікувати у своєму органі «Русский Голос» 
інтерв’ю з членом комуно-московської мирної делегації в 
Києві Дмитром Мануїльським, який стверджував, що «ма
тушка Рассєя» може воскреснути або як «єдина» монархія, 
або як федеративна комуністична республіка [4].
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Тому влітку 1918 року позиції гетьманської влади різко 
погіршилися, що призвело до перегрупування політичних 
сил в Україні. Основна частина українських есерів підтри
мувала селянський повстанський рух на Київщині, в якому 
брали участь і таращанські повстанці під проводом Федора 
Гребенка, а на Чернігівщині розвивалася партизанська бо
ротьба проти німецьких та гетьманських військ, яку очолю
вав Микола Кропив’янський за підтримки Росії.

Поміркованіші соціалістичні партії вирішили об’єднатися 
в політичний блок, який не виключав можливості мирного 
вирішення питання про владу, хоча й не вельми наполягав 
на цьому. Ініціативу об’єднання політичних партій, культур
них, економічних та професійних організацій взяли на се
бе українські соціал-демократи на чолі з Володимиром Ви- 
нниченком та Симоном Петлюрою. Вони увійшли до складу 
Українського Національно-Демократичного Союзу й витіс
нили звідти хліборобів-демократів. Блок одержав іншу на
зву -  Український Національний Союз [5]. Він проголосив, 
що виступатиме за встановлення в Україні законної влади, 
відповідальної перед парламентом, і боротиметься за демо
кратичний виборчий закон згідно з п’ятичленною формулою 
(прямі, рівні, загальні, таємні та пропорційні вибори). На 
початку вересня 1918 року Винниченко очолив Український 
Національний Союз, після чого негайно вступив у контакт з 
керівниками комуно-московської делегації в Києві Христи- 
яном Раковським та Дмитром Мануїльським.

Переговори велися Винниченком у будинку заступни
ка Міністра фінансів Василя Мазуренка, який був соціал- 
демократом і брав активну участь у переговорах. Микита 
Шаповал, один з видатних українських соціал-демократів 
та організаторів змови проти гетьмана Павла Скоропад
ського, з цього приводу писав [6 ]:

«Але в нас був ще один, найнебезпечніихий для українців, 
фронт -  більшовики всередині й за межами України. За під
готовку цього фронту взявся Винниченко, вступивши через 
посередників у  переговори з Мануїпьським, що перебував у 
Києві в якості члена мирної делегації, яка вела переговори 
з гетьманським урядом про мир між Україною та Росією...

Переговори з Мануїльським базувалися на тому, щоб до
могтися нейтралітету більшовиків у  боротьбі проти німців,

Володимир Винниченко 
- один із творців 

новітньої української 
державності
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оскільки проти Радянської Росії не було ніяких ворожих намірів. 
Ніяким чином ми не прагнули завдати комусь шкоди, тому на
ша політика ґрунтувалася на одній ідеї: домовитися з сусідніми 
країнами задля безпеки України. З такими намірами ми вели 
переговори з Мануїльським, хоча я не браву них участі. Винни
ченко розпочав переговори сам, іноді інформуючи мене про їх
ній стан. Нашіумови: Росія визнає повну самостійність Украї
ни, а Україна визнає самостійність Росії, Україна матиме свій 
устрій, який затвердить Конституція: суворий нейтралітет 
по відношенню до всіх держав. Більшовики на це погодилися й 
пообіцяли допомогу в розмірі 3 мільйонів карбованців, вимага- 

євген чикаленко ючи> Щ°б Винниченко підписав оборонний союз України з більшо
вицькою Росією проти Антанти. З огляду на загальний прин
цип нашої політики, яка відповідала твердому настрою всього 
українського суспільства -  дотримуватися нейтралітету, та
кий письмовий договір ми відмовилися укладати й залишилися 
при чесному слові обох сторін не завдавати взаємної шкоди».

Вищенаведені думки Микити Шаповала з перспективи 
майже сторіччя видаються нам не лише прикро-болісними, 
а й свідчать про глибоко наївне незнання лукавства москов
ських комуністів. У даному випадку вони дбали тільки про 
те, щоб знайти й організувати сили для руйнування соці- 
ально-політичного укладу Української Держави зсередини, 
оскільки вони почувалися поки що слабкими для боротьби 
проти німецьких дивізій, що перебували в Україні.

На той час Християн Раковський та Дмитро Мануїль- 
ський від імені Раднаркому Росії обіцяли допомогу Україн
ському Національному Союзові за умови, що він організує 
повстання проти гетьмана, а також зобов’язалися визнати 
самостійність відродженої УНР. У свою чергу Володимир Ви
нниченко зобов’язався легалізувати діяльність комуністів на 
території України. Оскільки Винниченко не мав мандату на 
ці переговори від ЦК УСДРП, який не довіряв Раднаркому, 
сторони обмежилися усною домовленістю.

Вірогідно, у той час Володимир Винниченко був не тіль
ки палким українським патріотом, а й успадкував від загаль- 
норосійської культури найхарактернішу рису російської ін
телігенції -  віру в месіанське призначення Росії. Можливо, 
Винниченко хотів перенести цю віру на свій рідний укра
їнський ґрунт, вважаючи себе месією для України. Він очі-

Володимир Леонтович
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кував, що український соціалістичний уряд зможе безпере
шкодно вести свою роботу, а український народ засвідчить 
усьому людству диво й винесе на сво'іх плечах тягар улашту
вання держави на соціалістичних засадах.

Деякі відомі громадські діячі України -  зокрема, Євген Чи- 
каленко та Володимир Леонтович -  під час зустрічі з Володи
миром Винниченком та Микитою Шаповалом, які готували 
повстання проти гетьмана Павла Скоропадського, перекону
вали їх, що таке повстання буде на користь Москві, оскільки 
полегшить їй завдання загарбати Україну. Винниченко від
повів їм різко, запевнивши, що він має домовленість з мос
ковськими комуністами, які дали слово честі не втручатися в 
українські справи. А коли Чикаленко та Леонтович висловили 
рішучий сумнів з приводу довіри Москві, Винниченко почав 
глузувати з них, самовдоволено демонструючи відчуття сво
єї інтелектуальної вищості над ними. До чого довели Україну 
комуно-московське «слово честі», самовпевненість Винничен- 
ка, а також значною мірою вплив на українську політику його 
дружини -  жидівки Розалії, стане відомо далі. Але, зважаючи 
на описані події, кінець літа 1918 року у внутрішній політиці 
Української Держави видався дуже напруженим.

Не менш напруженим було становище Української Держа
ви за правління гетьмана Павла Скоропадського у зовнішній 
політиці. Політична ситуація в Україні значною мірою усклад
нювалася наростаючою концентрацією військ Росії на кордо
ні з Україною. Власного війська Українська Держава практич
но не мала через відповідну позицію Берліна та Відня, тому в 
разі внутрішніх заколотів та зовнішньої агресії збройні сили, 
здатні захистити Українську Державу, у гетьмана Павла Скоро
падського були відсутніми. А це могло призвести не тільки до 
знищення гетьманського режиму, а й української державності.

Відтак гетьман Скоропадський усвідомлював нагальну 
потребу домогтися поступок від Берліна у справі створення 
власного війська та в інших напрямках державотворчого 
розвитку України, а домогтися поступок від Німеччини мож
ливо лише дипломатичними методами, зокрема шляхом по
літичної згоди німецького кайзера Вільгельма II.

2 вересня 1918 року з Києва до Німеччини на запрошення 
кайзера Вільгельма II для офіційної особистої зустрічі виїхав
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Георг фон Гертлінг

Пауль фон Гінденбург

гетьман України Павло Скоропадський [7]. Від’їзд планував
ся у цілковитій таємниці й ретельно готувався за безпосеред
ньої участі німецької «Оберкоманди» в Києві. З прибуттям 
до Німеччини у гетьмана Скоропадського відбулася перша 
зустріч з кайзером Вільгельмом II, під час якої йому було 
вручено великий хрест ордену Червоного Орла, а членам 
делегації також було вручено відзнаки німецьких орденів.

Під час візиту Павло Скоропадський побував у різних міс
тах Німеччини, де в нього були зустрічі з високопоставлени
ми особами: Рейхсканцлером фон Гертлінгом, заступником 
Державного Секретаря фон Буше, графом Берхемом, фель
дмаршалом фон Гіндебургом, братом кайзера Вільгельма II
-  принцом Генріхом Пруським, іншими військовими та ци
вільними урядовцями. Скоропадський також відвідав про
мисловця Густава Круппа й оглянув його заводи в Ессені.

Загалом візит гетьмана України Павла Скоропадського до 
Німеччини та підсумки його зустрічі з кайзером Вільгельмом 
II були вдалими. Німецький уряд погодився з остаточною пе
редачею Україні Чорноморського флоту в Севастополі й від
мовився надалі підтримувати кримських сепаратистів, що 
дозволило приєднати Кримський півострів до Української 
Держави. Київ також заручився підтримкою й з інших тери
торіальних питань, зокрема північних та східних кордонів 
України. Гетьман Скоропадський отримав також згоду кай
зера Вільгельма II на створення регулярного українського 
війська шляхом формування восьми армійських корпусів.

Павло Скоропадський з’явився у своєму палаці 17 верес
ня 1918 року так само несподівано, як і зник, але повернув
ся з Берліна надзвичайно задоволений візитом. Саме після 
поїздки до Німеччини Скоропадського почали титулувати 
«Його Світлістю Ясновельможним Паном Гетьманом всієї 
України», як називав його в Німеччині кайзер Вільгельм II.

Зустрічі гетьмана Павла Скоропадського з кайзером Віль
гельмом II, державно-політичною елітою та торговельно-еко- 
номічною верхівкою Німеччини його дуже змінили -  у нього 
буквально голова пішла обертом: почав менше працювати, 
поводився дедалі самовпевненіше, не помічаючи кардиналь
них змін у суспільно-політичному житті країни, перестав від
чувати пульс навколишнього життя, зосереджуючи все більше 
уваги на зовнішніх ознаках свого правління [7]. Було замов
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лено його світлини, видано короткий нарис його бойової ді
яльності, порушено питання про виготовлення значків, яки
ми мав намір нагородити учасників недавнього перевороту, 
сформовано комісію з істориків та вчених щодо встановлен
ня гетьманської відзнаки, розпочато розробку орденів тощо. 
Його увагу постійно відвертали численні родичі, які прибули 
з Росії, а в неділю після сніданку гетьман з родиною катався 
на пароплаві по Дніпру й обідав на лоні природи.

А які ж події відбувалися в Українській Державі за відсут
ності гетьмана Павла Скоропадського? Заручившись домов
леністю з Володимиром Винниченком, Християн Раковський 
широким фронтом розгорнув діяльність з підготовки повстан
ня проти гетьмана. Безумовно, відповідні органи мали інфор
мацію про таку діяльність московських комуністів в Україні. 
Так, у повідомленні департаменту Державної варти всім гу
бернським старостам, Київському, Одеському та Миколаїв
ському отаманам від 11 вересня 1918 року зазначалося [8]: 

«За отриманими даними повідомляємо, що «всеукраїнська 
організація камуністів-більшовиків» має у  своєму розпоряджен
ні величезні грошові кошти та досвідченихробітників-агентів. 
Останні роз’їжджають по містах України і мають спілкування 
з військовими сотнями, яких схиляють до повстання одночасно 
по всій Україні, та закликають збройною силою знищити пере
дусім командний склад і штаби українського війська, а також 
австро-німецький військовий командний склад та їхні штаби. 
Крім того, ці агенти вербують на службу добровольців-селян з 
колишніх солдатів і «товаришів» спеціально для знищення всіх 
вартових. Одним із таких агентів у Подільській губернії є жид 
Гольштейн родом з Києва, син відомого банкіра».

Не минуло й тижня як за тими ж адресами 16 вересня 
1918 року освідомчий відділ департаменту Державної вар
ти відправив листа з такою інформацією [9]:

«За наявними в Департаменті відомостями, у жовті мі
сяці передбачається загальне повстання в Україні з метою 
повалення гетьманської влади та вигнання за межі України 
австро-німецьких військ.

Як сама організація повстання, так і підтримка його 
зброєю та грішми належить ініціативі більшовиків.

З цією метою в межах Великоросії всюди відбувається 
збір коштів на проведення загального страйку, переважно

Рш
нШ 'уЯ
Генріх Гогенцоллерн, 

кайзерів брат
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залізничного, причому, за достовірними даними, збір сягає 
мільйонів карбованців.

Просимо вжити найрадикальнішихзаходів для ліквідації 
спроби організації повстання, що носитиме руйнівний харак
тер з непоправними наслідками, тому необхідно застерегти 
населення, що подібна спроба позначиться найважчим чи
ном передусім на самому населенні».

Після повернення гетьмана Павла Скоропадського 17 ве
ресня 1918 року з Німеччини та отримання дозволу кайзе
ра Вільгельма II на формування власного війська він робить 

спроби навести лад у державі 
шляхом оголошення мобілі
заційного набору новобран
ців. Але московські комуніс
ти на чолі з Християном Ра- 
ковським пішли на виперед
ження, про що в агентурній 
записці по освідомчому від
ділу Міністерства внутрішніх 
справ від 25 вересня 1918 ро
ку повідомлялося [10]:

«П ід тимчасовим голову
ванням доктора Раковського 
в Українській Державі створю
ється Бюро партії більшови
ків, членами якого є чимало ді
ячів колишніх українських Рад, 

представників нелегально існуючих більшовицьких організацій 
в Україні від залізничних службовців, робітників та селян. Ме
та цього Бюро -  пропагувати в Україні більшовицьку ідею та 
влаштувати під час наступного призову державний переворот. 
Для цього з Москви запрошено 2000 агітаторів, які прибудуть 
днями для реєстрації у  вищезазначеному Бюро, де їх розподі
лять по регіонах, вручать відповідні інструкції, а також да
дуть вказівку раз на два тижні з’являтися у Бюро з письмовим 
звітом про настрій у  військах, робітничих та селянських ма
сах. Головне завдання цього Бюро складається з семи пунктів:

1) скористатися новим призовом і підняти новобран
ців проти існуючого ладу;

2 ) зупинити рух потягів, влаштувавши страйк на за-
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лізничних шляхах для припинення постачання продуктів 
у Центр;

3) підняти селянську бідноту проти куркулів та помі
щиків;

4 ) припинити працю на заводах, видати зброю робітни
кам і виступити в місто;

5) зайняти всі гетьманські урядові установи, арсенал, 
палац гетьмана, банки, скарбницю та міліцію;

6) заарештувати за заготовленими списками всіх відо
мих діячів, керівників установ та осіб, що належать до за
можного класу;

7) більшовицькі прикордонні частини у встановлений 
день одночасно по всьому фронту мають з боями вступити 
на українську територію; цей виступ має бути підготовле
ний до наступного призову.

Новосформована рада ще не обрала місто, в якому базува
тиметься головне Бюро, але за деякими припущеннями його 
планується влаштувати в Києві або Вінниці, для чого 10 чи 
11 вересня до Вінниці було послано 5 чоловік для пошуку під
ходящої квартири чи будинку для Бюро.

Раковський на засіданні в готелі «Іт алія» заявив:
- Товариші! Раднарком наказав мені за всяку ціну здійсни

ти переворот на Україні. Коштів не шкодувати, аби тільки 
було зроблено справу.

На одному із засідань було порушено питання відносно гро
шей та наступних значних витрат, на що Раковський відповів:

- Гроші будуть отримувати через мене. Якщо ми цей при
зов пропустимо, то потім буде пізно, такого зручного випадку 
не повернемо. Відносно залізничних службовців та робітників 
я спокійний, оскільки більшість належить до нашої партії й 
покладене на них завдання сумлінно виконають, а селянські 
маси потрібно підготувати, на що агітатори та часу нас є».

Таким чином, агентурна записка засвідчує, що за наяв
ності усної домовленості між Володимиром Винниченком 
та Християном Раковським про те, що московські війська 
під час повстання проти гетьманської влади відвертати
муть на кордоні увагу гетьманських військ, керівництво 
Росії насправді планувало другу агресію проти України, 
тому робило все, щоб гетьманську владу в Україні було 
повалено руками самих українців. У цьому московським
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комуністам допомагав Український Національний Союз 
на чолі з Винниченком, для чого керівництво Росії продо
вжувало масово направляти в Україну своїх агентів.

У зведенні агентурної інформації, що надійшла в освідом- 
чий відділ Міністерства внутрішніх справ Української Дер
жави від 28 вересня 1918 року, повідомлялося [11]:

«З  Москви в Україну виїхало близько 200 більшовицьких 
офіцерів, переважно молодого віку, споряджені великими 
грошовими сумами, для здійснення загального повстання в 
Україні з метою повалення гетьманської влади та вигнання 
за межі держави австро-німецьких військ.

З цією метою офіцери, що організували свій центр у  Киє
ві, мають роз’їхатися по різних губерніях України, організу
вати штаби по містах та волостях, провести облік людей, 
які співчувають їхній ідеї та мають заховану зброю.

Запропоновано звернути особливу увагу на так званих 
безробітних офіцерів, військових чиновників та колишніх 
солдатів, які в часи більшовизму стояли на чолі банд».

Ведучи антиукраїнську та антигетьманську агітацію, мос
ковська делегація на чолі з Християном Раковським зволіка
ла з переговорами, тому гетьман Павло Скоропадський хо
тів декілька разів перервати переговори, оскільки з Москви 
під виглядом членів делегації дедалі більше прибувало про
пагандистів. Тільки у вересні 1918 року з Москви приїхало 
270 осіб. На переговорах справа остаточно застрягла на ви
значенні українсько-російського кордону.

Після 9 жовтня 1918 року переговори було перервано, 
а в ніч з 10 на 11 жовтня гетьманська жандармерія затри
мала 200 осіб з Московщини, яких Український уряд не ви
знав членами делегації, оскільки спіймав на антиукраїнській 
пропаганді. В Одесі перебувало московське Генеральне кон
сульство на чолі з М.Беком, у якого під час обшуку було зна
йдено чимало компрометуючого матеріалу, внаслідок чого 
його було вислано до Курська разом з десятьма колегами, а
11 жовтня 1918 року гетьманська жандармерія відправила 
до в’язниці ще близько 200 підозрілих осіб.

Такі дії гетьманської влади проти московських агітаторів 
не сподобалися владі Росії, тому вона в особі свого представ
ника Адольфа Йоффе скаржилася на те, що гетьманська жан
дармерія напала на вагон Християна Раковського й вилучила
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дипломатичну пошту, а самого Раковського було ув’язнено в 
Бахмачі. Невдовзі його було звільнено, але в Харкові вагон, в 
якому він перебував, було відчеплено та ізольовано. Кімнату 
Дмитра Мануїльського та приміщення членів московської де
легації було сплюндровано, повідомляв Йоффе.

У свою чергу, Дмитро Мануїльський, який підтримував 
зв’язок з головою УНС Володимиром Винниченком, що готу
вав антигетьманське повстання, також дозволив собі нахаб
ний виступ, опублікувавши статтю у московській газеті «Из- 
вестия», в якій повідомив, що гетьман Павло Скоропадський 
готується до війни з Москвою, оскільки німецькі агенти в 
одностроях гайдамаків (сердюків) тероризують російських 
громадян. Мануїльський також надіслав ноту до Українсько
го міністерства закордонних справ, в якому вимагав: 1) звіль
нення ув’язнених комуністів; 2) повернення вилучених мате
ріалів і документів; 3) покарання винних; 4) перепрошення 
з боку Українського уряду за інциденти з гарантією, що таке 
не повториться; 5) опрацювання консульської конвенції [12].

Таку нахабність у суверенній державі могли дозволити собі 
члени делегації лише Росії, щоб замаскувати свою антиукра
їнську діяльність, яка не припинилася з першими арештами її 
представників. З цього приводу варто навести вислів Наполе- 
она Бонапарта: «Московіти не просто найжорстокіші дикуни, 
а й найпідліші, оскільки в них немає жодного уявлення про мо
раль. Європейці згадають мене, коли Росія захопить Європу».

Керівник особливого відділу в донесенні від 13 жовтня 1918 
року начальникові штабу гетьманських військ повідомив [13] :

«Особа, причетна до центральних більшовицьких органі
зацій, яка днями приїхала з Москви, повідомила, що «в  радян
ських сферах» спостерігається виняткове озлоблення проти 
України взагалі та особливо Києва, як осередків, що живлять 
контрреволюційний рух. Розпочати якісь акції в широких 
масштабах за наявності тут німецько-австрійських військ 
радянські верховоди не наважуються. Але в очікуванні мож
ливого виводу цих військ ними вживаються відповідні захо
ди, щоб, по-перше, негайно скинути існуючу владу в Україні, 
по-друге, порахуватися із взятими на облік контрреволюці
онерами, які емігрували з Великороси, а також «привести в 
порядок офіцерство та буржуазію».

За їхніми розрахунками, упродовж нинішнього літа їм вда-
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лося розмістити в одному лише Києві не менше 10-12 тисяч чер- 
воноармійців, розподілених в різних частинах міста із значни
ми запасами зброї та амуніції Більшість із них забезпечені гро
шовими коштами й перебувають тут в якості безробітних.

Українські військові частини, що заново формуються, біль
шовики не вважають спроможними чинити серйозний опір, 
оскільки молоді солдати являють собою «сирий матеріал», 
придатний за своєю природою скоріше сприймати й захоплюва
тися доступними для його інтелекту гаслами більшовизму. У  
можливість швидкої мобілізації офіцерства та заможних кла
сів у  військову силу, здатну вчинити серйозний опір більшовиць
кому повстанню, у  Москві не вірять через інертність цих кіл 
та їхні сподівання на підтримку німецько-австрійських військ

Крім того, великі надії покладаються більшовиками на про
паганду, що ведеться московськими «інструкторами» в Україні.

Готуючи ґрунт для повстання проти гетьманської влади в 
Україні, Раднарком Росії для його прискорення не виключав 
проведення терористичних актів проти гетьмана Павла Ско
ропадського. Було встановлено, що есери-терористи виношу
вали план замаху на гетьмана під час офіційного візиту до Ні
меччини. Слідом за гетьманом до Берліна мали відправитися 
два бойовики цієї групи і там здійснити терористичний акт. 
Наміри ліквідації гетьмана Скоропадського та членів керівни
цтва Української Держави плекали й члени російської монар
хічної організації «Союз порятунку України». Не важко здога
датися, від кого ці монархісти збиралися «рятувати» Україну.

З огляду на це дуже цікавим є «Лист невідомого», що якимсь 
чином 13 жовтня 1918 року потрапив до особливого відділу 
Генерального штабу гетьмана України, в якому зазначалося:

«До Вас, ясновельможний Пане Гетьмане, звертається 
Син України. Якщо у Вас і насправді душа та серце Українця, 
то Ви зрозумієте мене, а також зрозумієте, що мене приму
сило писати Вам цього листа. Я два-три дні тому приїхав 
до Києва для того, щоб убити фіктивного голову української 
делегації С.Шелухіна, а якщо набереться сили, то й голову 
такого ж фіктивного від Росії - Х.Раковського. Але у зв’язку 
з тим, що очевидячки це ні до чого не приведе, тобто мир 
С.Шелухіна та Х.Раковського - між ними, не кажу - між Укра
їною та Росією, не буде укладено, та він, по суті, нічого собою 
й не являє, висловлюючись просто - «переливання з пустого в
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порожнє», то прислів я змусило мене це рішення скасувати.
Але все ж мій «браунінг» та дві гранати - готові. Я  знаю, 

що приречений і цього нітрохи не страхаюсь; днем раніше, дво
ма пізніше - однаково. Але ось я випадково помітив, як Ви, ясно
вельможний Пане, не поважаєте тих, хто привів Вас до трону 
Гетьмана. А саме: пам’ятники колишніх російських царів паплю
жаться, руйнуються. Хто ж винний? Зрозуміло - Ви. Не бійтесь, 
будьте сміливим, якщо Ви чесна людина, то підіть у  сад біля уні
верситету Святого Володимира й подивіться пам’ятник Олек
сандрові, що з ним накоїли. Не більше як упродовж двох-трьох 
днів якісь недолюдки відбили літери серед білого дня. Чи можливе 
це? Якщо ні, то Ви нечесна людина, а нечесним людям (підкрес
лено в оригіналі листа. - О.Б.) на Україні місця не мусить бути, і 
ось в цьому випадку - заклинаю себе живим Богом - обойма мого 
«браунінга» та дві бомби «призначені для Вас».

Будьте спокійними, я раніше тижня-двох Вас турбува
ти не стану.

Колишній Ваш солдат, а тепер - підданий. 
м.Київ.»

Терористичні акти готувалися також проти керівника 
Донського уряду генерала Петра Краснова, про що депар
тамент Державної варти секретним листом від 31 жовтня 
1918 року повідомив Київського столичного отамана [14]:

«Начальник контррозвідувального відділення штабу Пів
денної Армії зносинами від 7 жовтня 1918 року за № 665 по
відомив секретні дані про те, що Радою Народних Комісарів 
на початку серпня було відряджено до Києва радянського чи
новника під виглядом дипломатичного працівника, на яко
го було покладено керівництво терористичними актами.

Завдання полягало в організації замахів на керівництво 
Українського та Донського урядів, на що було, згідно з резо
люцією Троцького, виділено близько 4 мільйонів карбованців. 
Терористи мали прибути з Росії та зібратися в Києві, де в 
готелі «Марсель» мали зустрітися з вищевказаним чиновни
ком для отримання від нього відповідних директив.

У першу чергу мав відбутися замах на гетьмана Скоро
падського та генерала Краснова, але в цю справу втрутився 
Мануїльський ( член більшовицької мирної делегації) й напо
ліг на тому, аби вплинути на Дону на ліву частину кола під
купами та агітацією і знешкодити генерала Краснова вла-
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штованими перевиборами, але аж ніяк не замахом, що може 
негативно подіяти на маси й зіпсувати розпочату справу.

З метою влаштування виборів на Дону інтенсивно пра
цювали над цією проблемою Богучарський та лікар більшо
виків Попов, які намагалися вплинути на командний склад, 
але ці заходи зазнали краху, після чого було вирішено діяти 
за допомогою терору. Для вирішення цього питання 6 серп
ня в одному з готелів Харкова мав відбутися з'їзд, на який 
приїхав із Курська член головної військової ради під’єсаул По- 
здняков (справжнє прізвище невідоме)».

Далі в цьому документі перераховувалися особи цієї 
організації, які проживають у Новочеркаську, що мали 
здійснити акт терору.

На завершення наведемо ще одні агентурні дані особли
вого відділу Добровольчої армії від 13 листопада 1918 року, 
тобто напередодні повстання проти гетьманської влади, яке 
розпочав Український Національний Союз [15]:

«Більшовиками вироблено план на випадок збройного по
встання: передусім захопити арсенал, військове міністерство, 
обеззброїти офіцерські дружини та сердюків -  для цього вони 
засилають агентів, які останнім часом під виглядом україн
ців проникли в Україну з Росії та реєструються біженцями, 
що пробираються на батьківщину на Волинь та Холмщину,
-  і формують для цієї мети кадри. Потім негайно мають ово
лодіти центральною телефонною станцією, для чого призна
чено латвійців-біль шовиків. Свій виступ вони ставлять у  по
вну залежність від результатів боротьби «щирих» з нинішнім 
урядом та позиції, яку займуть німецькі війська».

Ці агентурні дані свідчать про те, що свій виступ проти 
гетьманської влади в Україні Москва пов’язувала з розвитком 
повстання, яке планував розпочати Український Національ
ний Союз, тому залежно від ходу повстання московські кому
ністи прагнули скористатися його результатами. Безумовно, 
гетьман знав про підготовку повстання та роль у ньому Рад- 
наркому Росії, тому 8 листопада 1918 року, напередодні рево
люції в Німеччині, було остаточно припинено українсько-ро- 
сійські «мирні» переговори, які й так ні до чого не привели.

А тим часом біля кордонів України почали інтенсивно 
нагромаджувати свої сили комуністичні війська Росії, готу
ючись до другої агресії проти України.
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2. Повстання проти гетьманської 
влади в Україні

Готуючись до повстання проти гетьманської влади, керівни
цтво Українського Національного Союзу на чолі з Володимиром 
Винниченком почало шукати спільників серед військових час
тин, які були в розпорядженні гетьмана Павла Скоропадського. 
Серед таких частин на Лівобережній Україні для цієї мети най
більше підходив 2-й Запорозький полк під командуванням пол
ковника Петра Болбочана, який дислокувався на Чернігівщині.

Приблизно через тиждень після бою запорожців з москов
ськими військами під Хутором Михайлівським та Картуши- 
ним до міста Воронок, де розміщувався штаб 2-го Запорозь
кого полку під командуванням полковника Петра Болбоча
на, як писав Никифор Авраменко [16], прибуло троє незна
йомців, якими Авраменку було наказано опікуватися. Увече
рі разом з командирами куренів Іваном Дубовим та Павлом 
Зельницьким вони зайшли до помешкання Петра Болбочана 
й застали там прибульців.

Гостями виявилися представники Українського Національ
ного Союзу (УНС), які докладно і всебічно ознайомили присут
ніх із ситуацією в Україні та на світовій політичній арені. Деле
гати повідомили, що на кінець жовтня 1918 року в Україні скла
лося досить складне політичне становище, яке вимагає рішучих 
заходів. В уряді гетьмана провідні посади обіймають головним 
чином москалі, почалися репресії проти українських політич
них та культурних діячів, перебував у в’язниці Симон Петлюра, 
змушений був переховуватися від переслідування Володимир 
Винниченко. Усі українські партії й організації, об’єднані в Укра
їнський Національний Союз, постановили підняти збройне по
встання проти гетьманського режиму і взяти владу в свої руки.

Представники УНС заявили, що до реальних військових сил, 
на які опирається Український Національний Союз, належать: 
на Правобережжі -  полк Січових Стрільців у Білій Церкві, Чорно
морський Одеський полк, інструкторська старшинська школа, 
Вільне козацтво, селянські повстанські загони; на Лівобережжі -  
Окрема Запорозька дивізія, дивізія Сірожупанників, Вільне коза
цтво та інші частини. Найголовніша надія покладається на запо
рожців, тому успіх значною мірою залежить від їхнього рішення.
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Петро Болбочан і його старшини з великою увагою слухали 
делегатів Українського Національного Союзу, розуміючи, що по
літична ситуація в Україні дійсно склалася дуже непроста, тому 
досить довго панувала тиша. Потім напружений і зблідлий Бол
бочан запропонував трьом старшинам по черзі висловити свою 
думку, починаючи з наймолодшого -  Никифора Авраменка.

- Чи гетьманові відомо про Національний Союз? Як ста
виться Національний Союз до особи гетьмана? Я присягав 
йому на вірність, -  задав Авраменко декілька запитань.

- Може, й відомо, але не в цьому справа. Найголовніше в 
його оточенні -  у нього руки зв’язані німцями й москалями, 
-  відповів один із членів делегації.

- Як власне називається повстання і проти кого спрямо
ване? -  знову задав запитання Авраменко.

- Повстання має бути скероване проти німецько-австрій
ської окупації та гетьманського уряду, а власне проти росіян- 
монархістів і чорносотенців, які прагнуть перебрати владу в 
Україні у свої руки, -  відповів член делегації.

- Подаю свій голос за підпорядкування Національному 
Союзові, -  сказав Авраменко.

- Приєднуюсь до думки сотника Авраменка із застережен
ням недоторканості особи гетьмана, -  промовив Іван Дубовий.

- Приєднуюсь до слів сотників Дубового та Авраменка, -  
висловив свою думку сотник Павло Зельницький.

- Чи будуть ще запитання? -  промовив Петро Болбочан.
- Коли сподіватися на початок повстання? -  запитав 

Зільницький.
- За 7-9 днів вас буде перекинуто до Харкова, де ви діста

нете гасло й захопите місто, -  відповів інший делегат.
- Хто стане на чолі всіх збройних сил? -  запитав сотник 

Дубовий.
- Головним отаманом ухвалено Симона Петлюру, голов

нокомандувачем військ Лівобережної України -  присутнього 
тут полковника Петра Болбочана! -  відповів делегат.

- Хто представляє Національний Союз, його верховний 
орган? -  запитав Никифор Авраменко.

- Керівним органом є Директорія у складі: Винниченко, 
Петлюра, Швець, Макаренко та Андрієвський -  усі діячі ви
датні й знані на культурній і громадській ниві, -  відповів ще 
один делегат.
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Вислухавши всіх промовців, Петро Болбочан сказав:
- Панове делегати! Ви почули слова мо'іх довірених старшин, 

які перегукуються з моєю думкою. Долучаємося до повстання з 
вірою і глибоким переконанням правоти починань Національ
ного Союзу. Чекатимемо гасла й додаткових розпоряджень.

Отримавши згоду Петра Болбочана, делегати повідоми
ли, що мають намір виїхати до командування московських 
військ, розташованих за демаркаційною лінією. Делегація 
запевнила Болбочана, що Володимир Винниченко порозу
мівся з представниками російської мирної делегації, і посол 
Християн Раковський пообіцяв дружній нейтралітет під час 
повстання. Як тільки повстанці візьмуться за зброю, москов
ські комуністи зобов’язалися виманити до кордону гетьман
ські війська, натомість Винниченко від імені майбутнього 
Українського уряду пообіцяв їм легалізувати комуністичну 
партію в Україні. Тому делегати порадили Петрові Болбоча- 
ну порозумітися з московськими червоноармійськими час
тинами, розташованими на кордоні з Україною.

Хоча Болбочан дав згоду на участь у повстанні, проте ка
тегорично відмовився йти на згоду з комуністами. Він пока
зав членам делегації голу долоню руки і промовив:

- Буду балакати з ними тоді, як на цій долоні виросте во
лосся [17].

На підтвердження того, що розмову закінчено і він не за
важатиме делегації зустрітися з керівництвом московських 
військ за нейтральною зоною, Петро Болбочан промовив:

- Сьогодні вами опікуватиметься командир 2-го куреня Ду
бовий. Бричку й кінну охорону для вас підготовлено. Добраніч!

Прощаючись, сотник Зельницький іронічно промовив:
- Не дуже вірю у вашу місію за нашими заставами.
На що один із делегатів одізвався:
- Чарка п’ється до дна!
- Дивіться, щоб ця чарка не стала нам у горлі, -  додав 

Павло Зельницький.
Про результати поїздки делегації Українського Націо

нального Союзу до командування московських комуністич
них військ Никифор Авраменко у своїх споминах писав [18]:

«На третій день вони повернулися прямо на мою квар
тиру. Не спілкуючись ні з ким, спали як убиті, а увечері під 
охороною виїхали до станції Семенівка.

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. ЗОВНІШНІ
ТА ВНУТРІШНІ СИЛИ ПРОТИ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
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Ігор Троцький (у центрі) 
зі старшинами свого 

куреня

Не повелося, видно, їм у Щорса, а я й н е  запитував. Все 
було написано на їхніх заклопотаних обличчях, а решту по
яснив довгий сон».

Після від’їзду делегації УНС 2-й Запорозький полк по
чав обережно готуватися до 
переїзду в Харків, а на почат
ку листопада 1918 року, здав
ши німцям ділянку охорони 
кордону, полк повантажився 
в ешелони і без затримки при
був до Харкова.

Настав грізний і неперед- 
бачуваний час. Як уже зазна
чалося, у переможеній зго
лоднілій Німеччині 9 листо
пада 1918 року вибухнула ре
волюція, у військах почалися 
заколоти солдатських Рад, а 
Австро-Угорщина розпалася 
на декілька незалежних кра
їн. У кубанських степах зміц
ніла в боях Добровольча ар
мія Антона Денікіна і йшла 
на Дон, наближаючись до До
нецького вугільного басей
ну. Козаки, донці й кубанці, 
які досі вели важку бороть
бу проти московської Черво
ної Армії, визнавали тільки 
одне гасло: «За єдіную і нє- 
дєлімую Росію!» До Одеси й 
Миколаєва пливли ескадри 

з десантом, а до Новоросійська -  кораблі зі зброєю, одягом, 
продуктами та медикаментами. На півночі Чернігівщини го
тувалися до другої агресії проти України численні москов
ські комуністичні війська. Над Українською Державою, не 
підтриманою Заходом, нависла загроза: «Бути чи не бути».

На той час у Харкові також було неспокійно -  комуністичні 
організації відкрито заявляли про можливість збройного по
встання. Для демонстрації присутності українських військо-
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вих сил у місті командуючий 7-го Харківського корпусу гене
рал Олександр Лігнау 12 листопада 1918 року влаштував парад 
військ, у якому брав участь 2-й Запорозький полк під команду
ванням полковника Петра Болбочана [19]. Генералові Лігнау, 
який за походженням був німцем-колоністом, 2-й Запорозький 
полк дуже сподобався. Під час маршу військ вулиці Харкова були 
переповнені народом, який супроводжував їх вигуками «Оіава!»

Під час огляду і маршу українських військ у Харкові до 
них прилучився кінно-піший курінь ім. Кармелюка кількіс
тю 350 шабель та багнетів під командуванням полковника 
Ігоря Троцького. Хоча курінь був одягнений різноманітно і 
не створював враження регулярної частини, але марширу
вав справно і з натхненням.

Ось така ситуація склалася на сході Української Держави 
напередодні повстання, яке готував Український Національ
ний Союз проти режиму гетьмана Павла Скоропадського, у 
якому активну участь мав узяти 2-й Запорозький полк під 
командуванням полковника Петра Болбочана.

А як же розвивалися відносини гетьманської влади з 
Українським Національним Союзом напередодні повстан
ня проти гетьмана Павла Скоропадського?

На початку осені 1918 року стало очевидним, що Цен
тральні держави невдовзі програють війну. Наприкінці жов
тня Перша Світова війна поступово завершувалася, і події на 
політичній карті світу почали блискавично змінюватися. У 
другій половині жовтня 1918 року перед Англією, Францією, 
Америкою та Італією капітулювали Болгарія й Туреччина. 
Австрія не могла далі вести війну проти Італії й розпалася 
на національні держави, внаслідок чого опір Німеччини на 
французькому фронті став безнадійним. Австрійські війська, 
які перебували у Південній Україні, поділилися на національ
ні частини і почали залишати Україну, повертаючись додо
му. Несподіваний розгром німецьких військ на Західному 
фронті, а слідом за ним деморалізація і розклад німецьких 
збройних сил у Німеччині та Україні, де на ці сили опирала
ся українська гетьманська влада, були основним чинником, 
що прискорив листопадові події 1918 року.

Гетьман Павло Скоропадський, отримавши від німців «по
раду» змінити свій русофільський курс на український, зму-

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. ЗОВНІШНІ
ТА ВНУТРІШНІ СИЛИ ПРОТИ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
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Вільгельм Зольф

Дмитро Дорошенко

шений був піти на поступки. Міністр закордонних справ Ні
меччини Зольф 10 жовтня 1918 року направив послові в Ки
єві Мумму телеграму, в якій було намічено програму дій для 
України [20]. Наведемо деякі основні пункти з цієї програми: 

«1. В Україні як самостійній державі наша гегемонія по 
можливості зберігається.

2. Німецько-український мирний договір не підлягає ре
візії загальним мирним договором.

3. Гетьманові буде дано вказівку про українізацію уряду 
та проведення аграрної реформи, при цьому він має опира
тися на Національний Союз, який згодом може відігравати 
роль Національних зборів.

4. Великоруські елементи та агенти Антанти мають 
бути усуненими з України...».

Розпочалися переговори гетьмана Павла Скоропадсько
го з Володимиром Винниченком та Українським Національ
ним Союзом. Але формуванню нового уряду перешкоджала 
позиція правих політичних партій, які вороже ставилися до 
Українського Національного Союзу, вплив яких на загальні 
політичні та військові обставини за останні тижні значно 
зміцнів. Відтак ці партії, мета яких була спрямована на при
єднання України до Росії, усіма силами намагалися не допус
тити, щоб представники українських національних сил отри
мали вирішальний вплив в уряді гетьмана Скоропадського. 
Тому спроба залучення до гетьманського уряду діячів Укра
їнського Національного Союзу провалилася.

У цій ситуації німецький уряд безпорадно опустив руки 
й визнав своє безсилля, оскільки вже неможливо було вря
тувати сприятливої ситуації, так безвідповідально втраченої 
німцями за весь час перебування в Україні. Коли наприкін
ці жовтня 1918 року міністр закордонних справ Української 
Держави Дмитро Дорошенко приїхав до Берліна, міністр за
кордонних справ Німеччини заявив [21]:

«М и вже нічим не можемо вам допомогти, але для нас 
важливо, щоб збереглася і втрималася самостійна Україна».

Але гетьман Павло Скоропадський не міг змінити си
туацію, безпорадно кидаючись на всі боки у відчайдушних 
пошуках підтримки. Почався гарячковий пошук військової 
сили, яка здатна певною мірою замінити підтримку німець
кої армії, але в межах тодішньої Української Держави такої
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сили не було. Тому погляд гетьмана Скоропадського та йо
го уряду в пошуку союзника, на яку можна було опертися, 
був спрямований не на власну національну потенцію, а на 
зовнішні сили, від яких за найкращих умов не можна було 
очікувати допомоги й підтримки. Гетьман почав вести пере
говори то з командуванням союзних військ Антанти, що сто
яли в Болгарії, то з московськими добровольцями на Дону, і, 
зрештою, він вирушив на Дон на переговори з командуючим 
білогвардійських військ Росії генералом Петром Красновим.

Згодом генерал Краснов у своїх споминах писав, що під 
час зустрічі з ним гетьман Павло Скоропадський у відкритій 
розмові заявив [22]:

«Ви, звичайно, розумієте, що я, флігель-ад’ютант та ге
нерал почту його величності, не можу бути щирим україн
цем та говорити про вільну Україну, але водночас, дякуючи 
своїй близькості до государя, змушений сказати, що він сам 
занапастив імперію й сам винен у своєму падінні. Зараз не 
може бути й мови про повернення до імперії та відновлен
ня імперської влади. На Україні мені довелося обирати -  або 
самостійність, або більшовизм, і я обрав самостійність».

У розмові з генералом Петром Красновим гетьман Павло 
Скоропадський просив його бути посередником між ним та 
генералом Антоном Денікіним для укладення спільного со
юзу проти московських комуністів.

Гетьман Скоропадський казав генералові Краснову:
- Хіба не можемо ми або наші представники десь зібра

тися та домовитися? Ми всі -  російські люди, і нам необхід
но врятувати Росію.

Але генерал Денікін категорично виступав проти неза
лежності України, тому рано чи пізно від нього можна було 
очікувати удару в спину як для гетьмана, так і для україн
ської державності. Тим часом виникла дуже сприятлива си
туація для тих московських чорносотенних кіл в Україні, що 
вже давно крутилися біля гетьмана Скоропадського і навіть 
без його відома «заворачівалі всємі дєламі».

Сприятливі події та обставини додавали московським ко
лам в Україні впевненості, що наближається час, коли можна 
буде здійснити мрію про повернення України до складу «єдіной 
і нєдєлімой», тому в період другої половини гетьманщини мос
ковський елемент фактично почував себе господарем в Укра

Пьотр Краснов

Антон Денікін
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їні. Наче гриби після дощу на вулицях столиці та губернських 
міст почали з’являтися московські офіцери в золотих царських 
погонах. Під носом гетьманської резиденції по ресторанах і 
кав’ярнях московські офіцери виспівували царські гімни, і все 
частіше на вулицях виникали конфлікти між офіцерами та пе
рехожими, які «посмєлі» розмовляти українською мовою.

Телефоністи перехопили повідомлення гетьмана Павла 
Скоропадського, яким він передавав урядові в Києві, що дій
шов згоди з генералом Петром Красновим на підставі, нібито 
Україна має увійти у федерацію до складу Росії, а це означало, 
що вона перестає бути самостійною державою. Про результа
ти переговорів гетьмана Скоропадського з генералом Красно
вим було повідомлено голові Українського Національного Со
юзу Володимирові Винниченку. 29 жовтня 1918 року в Києві 
відбулася нарада представників УНС -  Винниченка, Микити 
Шаповала та генерала Олександра Осецького з представника
ми Січових Стрільців -  полковником Андрієм Мельником і со
тником Федором Черником (полковника Євгена Коновальця 
у Білій Церкві не було). Володимир Винниченко повідомив, що 
переговори УНС з гетьманом Павлом Скоропадським з приводу 
формування уряду з представників українських партій не дали 
ніяких результатів, а також повідомив про переговори гетьма
на Скоропадського з генералом Петром Красновим з приводу 
федерації. На нараді було вирішено виступити збройно проти 
гетьмана Скоропадського, якщо він захоче ідею включення 
України до Російської Федерації втілити в життя. Відтак Січо
ві Стрільці почали готуватися до повстання проти гетьмана.

14 листопада 1918 року з’явилася грамота гетьмана Павла 
Скоропадського, якою його уряд зобов’язувався «об ’єднати 
Україну з майбутньою небільшовицькою Російською дер
жавою». Цей суперечливий крок було зроблено з метою здо
бути підтримку налаштованих проти більшовиків росіян та 
переможної Антанти.

У ніч на 14 листопада 1918 року в Києві відбулося таємне 
засідання Українського Національного Союзу, в якому взя
ли участь представники політичних партій, Селянської спіл
ки, профспілки залізничників та Січових Стрільців. Присут
ні відхилили ідею відновлення Центральної Ради і створили 
п’ятиособовий верховний орган Української Народної Респу
бліки -Директорію, головою якої було обрано соціал-демокра
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та Володимира Винниченка. Від Січових Стрільців членом Ди
ректорії було заочно обрано соціал-демократа Симона Петлю
ру, який обійняв посаду Головного Отамана військ УНР. Пред
ставником Селянської спілки в цьому органі став проректор 
Київського державного університету, професор геології Федір 
Швець, за партійною приналежністю -  член УПСР. До складу 
Директорії увійшли також адвокат, соціаліст-самостійник Па
нас Андрієвський, та керівник профспілки залізничників Андрій 
Макаренко. Директорія створювалася з конкретною метою -  
для ліквідації гетьманського режиму, після чого передбачалося 
заново визначити форму державної організації УНР [23].

Мету й заходи, які стояли перед Директорією після пова
лення гетьманської влади, висвітлив головний інспіратор та 
організатор повстання проти гетьмансько-московської спіл
ки Володимир Винниченко:

«Директорія, розпочинаючи революцію, поставила її під 
прапор демократичних гасел і відновлення Української На
родної Республіки, повернення всіх демократичних свобод, 
знищення старостів та відновлення демократичних місце
вих як міських, так і земських самоврядувань. У  соціальній 
сфері: земля -  селянам, восьмигодинний робочий день, охоро
на професійних інтересів працівників, словом, усе, що входило 
до програми всіх українських урядів».

Друга людина після Винниченка Микита Шаповал, 
який найбільше часу й зусиль віддав для організації по
встання, згодом писав:

«Ночуючи разом з Винниченком, не раз обговорювали всі 
деталі затіяної нами справи як з погляду політично-про- 
грамного й тактичного, так і організаційно-технічного. Ми 
дійшли думки, що гаслами повстання мають бути: повален
ня гетьманського режиму й відновлення УНР, усунення нім
ців з України та скликання Українських Установчих Зборів».

Відтак Директорія, поваливши гетьманський режим і 
звільнивши Україну від московсько-німецької «опіки», по
становила захопити владу в свої руки й відновити Українську 
Народну Республіку. При цьому Директорія мусила рахувати
ся зі всіма можливостями: зокрема мала бути готовою до то
го, що вірні гетьманові війська разом з німцями придушать 
повстанський рух, ворожий гетьмансько-російській спілці й 
певною мірою німцям, а також мала рахуватися з тим, що в

Андрій Макаренко

Федір Швець
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Роман Сушко

останній момент її сподівання на народний рух не збудуться і 
вона з Окремим загоном Січових Стрільців у Білій Церкві, що 
мав стати ядром повстання, залишиться наодинці.

Звільнений із в’язниці Симон Петлюра разом з генералом 
Олександром Осецьким негайно подався до Білої Церкви, де в 
той час проходили переформування Січові Стрільці під коман
дуванням полковників Євгена Коновальця та Андрія Мельника. 
А 15 листопада 1918 року до стрілецьких казарм у Білій Церкві у 
повному складі прибула Директорія. На зустрічі із стрілецькими 
старшинами Петлюра виголосив промову, зміст якої подав у сво
їх спогадах командир легкої артилерії Січових Стрільців сотник 
Роман Дашкевич, у майбутньому-генерал-хорунжий армії УНР:

«Може, у  деяких стрільців і є сумніви, чи зможе жменька 
Січових Стрільців перемогти гетьманські війська, москов
ських добровольців, а, може, й німецькі війська, але ми муси
мо піти в бій, щоб довести перед історією, майбутніми по
коліннями й перед світом, що Україна без бою, без пострілу 
не погодилася на втрату своєї самостійності. Але я вірю, 
що ми переможемо. Інші народи були у кращому становищі, 
коли здобували свою незалежність, бо мали свідомий народ, 
а ми будуємо одночасно і націю, і державу».

Головний отаман військ УНР, може, й вірив у перемогу, та 
коли було підраховано сили, то ситуація видалася не вельми 
втішною, але Симон Петлюра у приватній розмові із стар
шинами висловився:

«Звичайно, хіба можна розраховувати, що чотирма гар
матами та кількома сотнями вояків ми розіб'ємо гетьман
ські й німецькі полки, але ми мусимо пожертвувати собою».

На успіх повстання можна було розраховувати тільки при 
нейтралітеті німців, тому 16 листопада 1918 року сотник Роман 
Сушко та чотар Володимир Чорній подалися до «Зольдатенра- 
ту» німецької залоги в Білій Церкві на переговори. На той час 
у німецькому війську змагалися дві сили -  командний склад і 
«Зольдатенрати», які утворилися після капітуляції Німеччини 
на Західному фронті. Білоцерківський «Зольдатенрат» хотів 
погодитися на нейтралітет, але на всякий випадок звернувся 
до армійського «Зольдатенрату» в Києві, який мав намір домо
витися про перенесення повстання до того часу, поки вони не 
виїдуть з України. Директорія пообіцяла німцям за дотриман
ня нейтралітету дати змогу спокійно виїхати до Німеччини.
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16 листопада 1918 року вранці на зібранні Січових Стріль
ців було зачитано гетьманську грамоту про федерацію і на 
радість усіх проголошено, що Січові Стрільці визнають від
нині владу Директорії й переходять під її підпорядкування. 
У грамоті гетьмана Павла Скоропадського зазначалося:

«Україні першій належить виступити у справі всеросійської 
федерації, кінцевою метою якої буде відновлення великої Росії. 
Глибоко переконаний, що інші шляхи були б загибеллю для са
мої України. Я  закликаю всіх, кому дорога її майбутність, тіс
но пов'язана з будучиною і щастям усієї Росії, об’єднатися біля 
мене і стати грудьми на захист України та Росії...».

На таку декларацію гетьмана Павла Скоропадського, 
згідно з якою Україна втрачала незалежність, могла бути 
тільки одна відповідь -  збройне повстання для оборони са
мостійної Української Держави. Таку відповідь на грамоту 
гетьмана дали Український Національний Союз, як політич
ний провід українського народу, Січові Стрільці, а також За
порожці, Чорноморці, Низові козаки та повстанці.

Надвечір 16 листопада 1918 року сотня Січових Стрільців за
йняла Білу Церкву, внаслідок чого в місті було проголошено вла
ду Директорії й відновлено Українську Народну Республіку. Того 
ж дня перший бойовий ешелон під командуванням сотника Ро
мана Сушка вирушив з Білої Церкви в напрямку Фастова, а над
вечір 16 листопада ешелон прибув на станцію Фастів. Стрільці 
без опору роззброїли гетьманську варту й поставили свою залогу 
з кулеметами. Вранці 17 листопада 1918 року умову Директорії 
про нейтральність німців було укладено з представниками ки
ївської «Зольдатенрати» у білоцерківських казармах. Цією умо
вою Німеччина взяла зобов’язання дотримуватися нейтраліте
ту, залишаючи Директорії час на організаційну роботу. 17 лис
топада по полудні до Фастова прибув другий ешелон, до складу 
якого входив стрілецький авангард під командуванням сотни
ка Федора Черника, а потім одразу вирушив у напрямку станції 
Мотовилівка. А  в ніч на 18 листопада 1918 року до Фастова при
був третій ешелон зі штабом Січових Стрільців і Директорією.

З метою захоплення Фастова російське білогвардійське 
командування вислало з Києва свій авангард: батальйон до
бровольців з московських офіцерів, полк зі складу гетьман
ської «Сердюцької дивізії», бронепотяг, гарматну батарею 
та ескадрон кінноти. Гетьмансько-московським військом
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командував полковник Александр Святополк-Мірскій.
Коли стрілецький авангард під командуванням сотника 

Федора Черника прибув на станцію Мотовилівка, стало відо
мо, що московське військо підійшло до станції Васильків. Один
із старшин телеграфував зі станції Мотовил івка до Фастова:

«Н ічого не знаємо про силу ворога, але знаємо, що мусимо 
перемогти, знаємо, що проти нас ідуть дві взаємовиключні 
ідеї. Думаю, що швидко побачимося. Київ мусить бути наш».

Наступного дня, 18 листопада 1918 року, вранці закипів бій 
у Мотовилівському лісі й на полях села Плісецьке. Для втри
мання і перехоплення ініціативи вирішальний бій між селом 
Мотовил івка та містом Васильків розпочався зовсім випадко
во. Стрілецькі бронепотяги, знаходячись у бойовому контакті 
з ворожим бронепотягом, вели з ним смертельний поєдинок. 
Стрілецький кулеметний підрозділ паралізував підхід ворожих 
резервів, але чисельна перевага ворога була явною. Пекельний 
вогонь гармат, кулеметів та гвинтівок, від якого кипів Мотови- 
лівський ліс, свідчив про те, що бій іде не на життя, а на смерть.

Подальший хід бою, який тривав до третьої години дня, за
свідчив, що стрілецька воля -  «Київ мусить бути наш» -  вияви
лася сильнішою від чисельної переваги ворога. Морально бій 
було виграно стрільцями ще перед полуднем, а фізично завер
шив перемогу бронепотяг сотника Романа Дашкевича, який у 
гарматному поєдинку пошкодив ворожий бронепотяг настіль
ки, що той змушений був зійти з поля бою. Потім стрілецькі 
бронепотяги виїхали на висоту ворожих шеренг і боковим ку
леметним вогнем знищили решту ворожого війська. Атакую
чій стрілецькій піхоті залишилося лише ліквідувати недобит
ки. Москалям не було пощади -  ніхто із золотопогонників не 
залишився живим. Стрільці брали у полон лише гетьманських 
сердюків. Цього ж дня надвечір стрільці захопили станцію Ва
сильків, залишивши на Плісецьких полях сотні ворожих трупів.

А  тим часом у німецькому армійському «Зольдатенраті», 
почасти під впливом французького консула Еміль Енно, а зго
дом і «Оберкоманди», настрої в німецькому війську почали змі
нюватися -  прихильники суворого нейтралітету залишилися в 
меншості. У цій ситуації почало переважати супротивне угру
повання, яке мало намір заступитися за гетьмана та російські 
формування й активно виступити проти повстання, але рішен
ня «Зольдатенрату» виступити проти Директорії було прийнято
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19-20 листопада. Та вирішувати проблему з ліквідації повстан
ня було вже пізно. Січові Стрільці, розгромивши 18 листопада 
гетьмансько-російські підрозділи біля Мотовилівського лісу,
19 листопада 1918 року з’єдналися з Чорноморським Кошем, 
що прибув з Козятина та Бердичева, зайняли місто Васильків 
і приступили до організації селянських повстанських загонів.

Через декілька днів республіканські війська захопили пози
ції навколо Києва, але на заваді стало німецьке військо в Києві, 
до складу якого входило близько 20 тисяч вояків. Німецьке ко
мандування не сподівалося, що повстання матиме такий успіх 
та охопить великі простори України. Німці віддавали перева
гу й підгримували уряд гетьмана Павла Скоропадського, який 
виконував усі «побажання» німецького військового команду
вання, тому вони прагнули врятувати уряд гетьмана Скоропад
ського, перед яким мали певні зобов’язання, адже він прийшов 
до влади завдяки саме волі уряду Німеччини.

28 листопада 1918 року представниками Директорії було 
підписано з німецьким командуванням умови про перемир’я, 
опубліковані в центральній пресі 29 листопада 1918 року [24]: 

«1. Укладається угода про попереднє перемир’я в районі 
Києва.

2. Українські республіканські війська відходять на л і
нію, позначену червоною смугою на карті, яка додається... 
Звільнення л ін ії має бути проведено до 6 години вечора 29 
листопада. На решті фронтах біля Києва українські респу
бліканські війська залишаються на відстані 20 кілометрів 
від центру міста.

3. Німецькі війська Київського гарнізону зобов’язуються 
не переходити лінію, позначену голубою лінією на карті, що 
додається.

4. Полонені, досі взяті українськими та німецькими вій
ськами, мають бути терміново обміняними.

5. Німецьке командування спонукає урядові війська віді
йти до Києва.

6. Тільки після виконання цієї угоди на основі встановле
них принципів, стосовно яких уже досягнуто часткової до
мовленості, у  головній німецькій штаб-квартирі Київської 
групи військ вестимуться подальші переговори.

7. Німецькі війська на майбутнє беруть на себе захист 
українського населення Києва».

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. ЗОВНІШНІ
ТА ВНУТРІШНІ СИЛИ ПРОТИ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

279



розд іл  п'ятії, з овн іш н і
ТА ВНУТРІШНІ СИЛИ ПРОТИ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Умови про перемир’я було підписано представниками Ди
ректорії, штабу німецьких військ та Рад німецьких солдат
ських депутатів. Республіканці змушені були прийняти умови 
німців, оскільки на той час у Директорії ще не було військової 
сили, здатної протистояти численному німецькому війську. 
У ніч на ЗО листопада 1918 року республіканські війська ві
дійшли на 20 кілометрів від Києва і зайняли позиції. На по
чатку грудня 1918 року війська Директорії, що облягли Київ, 
було реорганізовано в «Осадний корпус». Командиром кор
пусу було призначено полковника Євгена Коновальця, а на
чальником штабу -  полковника Андрія Мельника. Час почав 
працювати на користь Директорії, внаслідок чого під Києвом 
скупчилося 50 тисяч республіканського війська. Для гетьма
на Скоропадського та німецьких військ настав скрутний час.

А яким же чином розвивалися події з початком повстання 
проти гетьмана Павла Скоропадського, очолити яке на Лівобе
режній Україні мав 2-й Запорозький полк під командуванням 
полковника Петра Болбочана? Найважливішим фактором для 
Болбочана стала діяльність в Україні не тільки московських ко
муністів, а й українських москвофільських кіл, які спільно з ро
сійською еміграцією в Україні домагалися ліквідації самостійної 
Української Держави і вже у серпні-вересні 1918 року почали ор
ганізовувати свою збройну силу. З дозволу німецького коман
дування та за його фінансовою підтримкою на Воронізькому 
протикомуністичному фронті формувалася так звана російська 
«Южная армія», до якої набирали добровольців з усієї України. 
Це формування проводив спеціальний комітет, який дбав, щоб 
по всіх містах України з російських і москвофільська налаштова
них українських офіцерів створювалися збройні підрозділи для 
захоплення влади в Україні [25]. Російська кадетська партія, яка 
мала своїх членів на відповідальних посадах в Українському уря
ді також підтримувала підготовку російських і москвофільських 
кіл до повалення гетьманської влади в Україні.

Тому такий розвиток подій спонукав полковника Петра 
Болбочана підтримати повстання під керівництвом Дирек
торії проти російських імперських планів. Саме так Болбочан 
і запорожці усвідомлювали мету та суть повстання, до якого 
почала готуватися українська демократія, об’єднана в Україн
ському Національному Союзі. Але ще перед повстанням Бол-
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бочан відвідав гетьмана Павла Скоропадського і звернув його 
увагу на москвовські інтриги в Україні, які стали причиною 
невдоволення Українського Національного Союзу, і відверто 
заявив, що на випадок повстання не буде на боці гетьмана.

Домовляючись про участь запорожців у повстанні, Болбо
чан домагався від організаторів «не руйнувати адміністратив
ного і державного апарату, створених гетьманом. Водночас 
вимагав, щоб на чолі війська було призначено авторитетну 
військову людину. Йому було обіцяно виконати обидві вимоги» 
[26]. Внаслідок цього полковник Петро Бол бочан із запорож
цями вирішили підтримати повстання проти гетьманського 
режиму та московського шовіністичного руху в Україні.

Дізнавшись про початок повстання під керівництвом 
Директорії проти гетьмана Павла Скоропадського, 2-й За
порозький полк під командуванням полковника Петра Бол- 
бочана в ніч на 17 листопада 1918 року здійснив державний 
перевороту Харкові й оголосив владу Директорії. За допомо
гою декількох інших військових підрозділів, які також взя
ли участь у змові, вояки 2-го Запорозького полку захопили 
головну пошту, телеграфну й телефонну станції, роззброїли 
міську залогу, що складалася з частин 7-го Харківського кор
пусу армії Української Держави, а також російські офіцерські 
загони. Усе відбувалося за цілковитої бездіяльності німців.

Наступного дня вранці на Павлівській площі відбувся парад
2-го Запорозького полку, під час якого полковник Петро Бол бо
чан офіційно проголосив владу Директорії Української Народної 
Республіки, після чого його було призначено головнокомандува
чем збройних сил Директорії на Лівобережній Україні. Ніде пере
ворот не відбувся так упорядковано як у Харкові. Запорожці не 
допускали жодних ексцесів -  всіляке свавілля та злочини суво
ро каралися. Державний апарат намагалися зберегти непоруш
ним, тому всі чиновники залишилися на своїх місцях, тільки за
мість губернського старости на чолі цивільної адміністрації було 
призначено представника Українського Національного Союзу.

Про переворот у Харкові 22 листопада 1918 року телегра
мою без підпису було повідомлено Раднарком Росії в особі 
Йосифа Сталіна [27]:

«Москва, Раднарком, Сталіну, копія Радеку.
Підтверджуються дані. Харків у руках петлюрівців. Хар

ківську, Полтавську, частину Чернігівської губерній безкровно
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Гнат Михайличенко

малими силами зайнято петлюрівцями. Петлюра гарантує 
добровольчим офіцерам недоторканість та умови негайного 
виїзду з України. У Харкові комуністи виступають відкрито. 
Робітники приймають резолюції більшовиків. Частина німців 
у  Харкові за владу Рад, пропонується активний союз».

Полковникові Болбочану за несприятливих умов доводило
ся встановлювати владу УНР на Лівобережній Україні. Харків
ські комуністи 26 листопада 1918 року вирішили організувати 
Раду робітничих депутатів, про що повідомлялося у пресі [28]:

«26 листопада в Харкові організовується Рада робітни
чих депутатів. Вибори до Ради дали більшість більшовикам. 
Ліві есери всюди провалилися. Меншовики та праві есери не 
наважилися виступати на заводах та фабриках.. . »

У відповідь на дії комуністів та монархічних організацій 
головнокомандувач арміями Лівобережної України полков
ник Петро Болбочан видав наказ [29]:

«Наказ
по арміях Лівобережної України.

Параграф 1.
Оголошую військовий стан у Харківській, Чернігівській і 

Полтавській губерніях тау Бахмутському й Луганському по
вітах. Будь-які з ’їзди та збори без мого дозволу забороняю. 
На місцеве самоврядування цей наказ не розповсюджується.

Параграф 2.
Оголошую, що ніяких Рад робітничих депутатів та монар

хічних організацій, які прагнуть захопити владу, не допущу.
Підкреслюю -  ми боремося за самостійну демократичну 

Українську Республіку, а не за єдину Росію, якою б вона не бу
ла -  монархічною чи більшовицькою.

В Українській Республіці будуть забезпечені права всіх 
груп населення та націй, які живуть на її території. 
Підписали: Головнокомандувач арміями Лівобережної України -  

Отаман Болбочан.
Начальник штабу -  Шелест».

Видавши наказ, Петро Болбочан відправив частину свого 
полку до Полтави, де склалася тривожна ситуація. Ліва група 
українських есерів-боротьбистів і українських соціал-демо- 
кратів виступили проти офіційної лінії своїх партій, стали на 
комуністичну платформу й вирішили взяти участь у збройній 
боротьбі проти Директорії за відновлення радянської влади.
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Для цього вони створили Центральний революційний комі
тет, до складу якого увійшли Микола Шинкар, Гнат Михай
личенко, Василь Блакитний, ВЛашвич, МЛитвинець, Олек
сандр Шумський.

У Полтаві Шинкар очолив Революційний комітет, що скла
дався з комуністів, лівих есерів-боротьбистів та лівих соціал-де- 
мократів, до якого увійшли: Василь Блакитний, ВЛазарський, 
П.Маслик, М.Мотузко та інші. Виступаючи на зборах, бороть
бист Микола Шинкар сказав, що «Балбочан і Директорія -  неві
домо що за люди, а от московські більшовики -  справжні прияте
лі трудового народу, і що, мовляв, він та його компанія у  першу 
чергу простягнуть руку до своїх московських товаришів» [ЗО].

Підбуривши мешканців навколишніх сіл, у ніч на 27 листо
пада 1918 року повстанські загони, очолювані Революційним 
комітетом під проводом Миколи Шинкара, зайняли Полта
ву. Загони збиралися на дворищі Кочубея, куди прибули по
встанці з Диканьки, Василівки, Великих Будищ, Михайлівки. 
Диканська група повстанців захопила на станції «Полтава- 
Київська» вагони зі зброєю й після короткочасного обстрілу 
зайняла «Червоні казарми». Перед нападом повстанців на 
місто більшу частину війська, що стояло в казармах, було ви
слано на Свинківку боротися проти підрозділів 2-го Запороз
ького полку під командуванням полковника Петра Болбочана.

Зайнявши «Червоні казарми», повстанці швидко захопили 
західну й північно-західну частини міста. До ранку їхні передо
ві дозори почали наближатися до вулиці Круглої та «арештант
ських рот». Поблизу будинку ремесельного училища відбулася 
перестрілка з невеликим офіцерським загоном, що засів з куле
метами на дзвіниці Троїцької церкви. Близько 11-ї години ранку 
передові загони повстанців з’явилися на Монастирській вулиці й 
попрямували до будинку, де знаходився штаб 6-го Полтавського 
армійського корпусу, яким командував генеральний бунчужний 
Володимир Слюсаренко. Оточивши будинок штабу, повстан
ці відкрили кулеметний та рушничний вогонь. Обстріл тривав 
близько півгодини, після чого повстанці запропонували обо
ронцям здатися, однак штаб корпусу відмовився від пропозиції 
і продовжував відстрілюватися до 2-ї години ночі 27 листопада.

Надвечір 27 листопада 1918 року повстанці оволоділи 
містом і проголосили «радянську владу». Колишній член 
Центральної Ради, а тепер голова Революційного комітету,

Василь Блакитний

Олександр Шумський. 
Думав домогтися 
«українізації» під 

керівництвом Москви, 
але не встиг. 1946 р. 

був вбитий за наказом 
Йосифа Сталіна
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Микола Шинкар вислав по лінії телеграму [31]:
«Всім, всім. Сьогодні, 27 листопада, о 6-30 годині ранку 

Полтаву зайняли революційні війська. Вуличні бої трива
ють, але перевага на боці повстанців.

Начальник революційного штабу М.Шинкар».
Повстанці звільнили політичних в’язнів, серед яких бу

ли комуністи та учасники Таращанського повстання під 
проводом Федора Гребенка. Як уже зазначалося, після за
пеклого бою таращанських повстанців на річці Псьол вели
ка кількість таращанців потрапила в полон і була припро
ваджена до Полтавської в’язниці. І тепер на їхнє місце було 
ув’язнено представників гетьманського уряду, включно з 
генералом Володимиром Слюсаренком, губернським старо
стою А.Яновським та повітовим старостою А.Мгибреєвим.

Влада Ревкому протрималася в Полтаві тільки два дні. 29 
листопада 1918 року до міста прибув 2-й Запорозький полк, 
яким тимчасово командував Павло Зельницький. Він дору
чив ад’ютантові полку Никифору Авраменку взяти кінну со
тню і з’ясувати ситуацію. Як писав у своїх споминах Авра
менко [32], він з двома козаками, озброєними ручними ку
леметами та гранатами, вирушив до «Червоних казарм». Бі
ля широкої брами з хвірткою стояло двоє вартових, від яких 
він довідався, що в казармах знаходиться отаман повстанців. 
У сірій черкесці, з малиновою вставкою на грудях і такого 
ж кольору шликом на шапці Авраменко піднявся по сходах 
на другий поверх. Прохід був забитий озброєними людьми.

У чималій кімнаті за столом сидів у цивільному пальті бо
родатий отаман, якась жінка, чорнявий худий чоловічок се
мітського типу та ще декілька чоловік. Коли Никифор Авра
менко відрекомендувався, то з великим здивуванням упізнав 
в отаманові колишнього штабс-капітана Миколу Шинкара з
4-ї Фінляндської дивізії, з яким він познайомився 1917 року 
в Бердичеві на військовому з’їзді Південно-Західного фрон
ту. Шинкар був непоганим промовцем і не раз виступав від 
імені поміркованої партії трудовиків.

Шинкар упізнав Авраменка без особливого натхнення. Ав
раменко повідомив, що його запрошують до штабу полку для 
обговорення ситуації, що склалася. Жінка і «чорнявий» кидали 
на нього повні ненависті погляди. Шинкар повідомив, що «ні
куди не поїде і шукати порозуміння не збирається. Владу Ди-
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ректорії повстанці не визнають, мають власну дорогу». Він по
відомив, що формує бригаду і на Ки'ів піде самостійно, і взагалі 
в нього часу немає, бо поспішає на Селянський з’їзд.

Шинкар поїхав до великого будинку, де тлумилися люди, 
групами заходячи до будинку. Туди зазирнув і Авраменко -  у 
величезній залі та на балконах зібралося близько 1500 чоловік 
переважно з гвинтівками. На сцені за столом сиділи Шинкар, 
жінка, «чорнявий» та ще двоє чоловіків.

У цей час саме говорив «чорнявий»:
- В Полтаву кто-то вступіл, кто нє прізнайот советской 

власті! Так ми же єму скажем, товаріщі, -  рукі прочь!..
Потім виступила жінка з промовою, повною ненависті до 

«капіталістів і буржуїв у Директорії, зрадників революції». 
Звісно, обоє говорили російською мовою.

Виступали й інші промовці, але раптом -  тиша. Усі огля
нулися назад -  з вулиці головними дверима увійшли четве
ро старшин кінної сотні, якою командував Петро Дяченко, 
стали в ряд, запалили люльки і почали спокійно спостеріга
ти за діями присутніх. Зала завирувала.

Никифор Авраменко вийшов на вулицю і побачив со
тню -150  шабель, що стояла лицем до будинку. Показавши 
Петрові Дяченку Миколу Шинкара та його оточення, Авра
менко звелів тримати сотню напоготові й простежити, куди 
відбуде Шинкар, а сам вирушив у розташування полку і про 
все доповів Павлові Зельницькому. Вони негайно зв’язалися 
з Харковом і повідомили Петра Болбочана про ситуацію у 
Полтаві. У відповідь отримали категоричний наказ: «Ш ин
каря із штабом заарештувати. Скупчених у  казармах роз
зброїти. Болбочан вирушає до Полтави, де прийме рішення».

Перший пункт наказу запорожці виконали справно -  за
арештованих було доставлено до готелю, зайнятого для вій
ськових потреб, і посаджено під варту.

Ось як описував Петро Дяченко арешт Миколи Шинкара 
і так званого «Революційного комітету» [33]:

«Отримавши наказ заарештувати комуністичний 
штаб, який розміщувався в одній із шкіл на околиці Полта
ви, по тривозі підняв чоту і риссю поїхав до школи. Силою уві
рвалися всередину і виявили там близько 20 чоловік -  штаб 
на чолі з Шинкарем. Під час обшуку було виявлено чимало 
короткої зброї та велику суму грошей. Серед заарештова-
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них було дві жінки («емансиповані дами»), які намагалися 
агітувати козаків, намовляючи їх повернути зброю проти 
своїх старшин, які, мовляв, є «панськими прихвоснями». їх  
усіх відпровадили до штабу і здали гроші».

Никифор Авраменко у своїх споминах писав, що крім 
зброї та грошей, які Петро Дяченко вручив Авраменку, в 
Миколи Шинкара було вилучено папери, адресовані Росією 
з директивами Раднаркому про повстання проти Директорії. 
Запевнення Християна Раковського про зичливий нейтралі
тет свідчило про закореніле московсько-жидівське лукавство 
і зрадливість комуно-московської «політики».

Друге завдання було складнішим і небезпечнішим. Близь
ко 3-ї години по обіді Никифор Авраменко з пішою розвідкою, 
озброєною кулеметами, та десятком кінних ординарців підій
шов до казарм. Гармата промчалася мимо варти і розвернула
ся, спрямувавши на казарми дуло. Разом з ординарцями він 
в’їхав у браму і попросив одного з вартових покликати когось
із старших командирів. Невдовзі вийшли двоє чоловіків, один 
з яких назвався командиром полку, а інший -  його ад’ютантом.

Авраменко повідомив, що отамана Шинкара взято під 
арешт, і попросив, аби всі вийшли з казарм, вишикували
ся густою колоною, гвинтівки залишили у ставницях («коз
лах»), а гранати склали окремо. На це він виділив ЗО хвилин.

Усе відбулося швидко і справно, після чого Никифор Ав
раменко звернувся до повстанців:

- Як військові одиниці з цього моменту ви звільняєтеся 
від обов’язків. Зброю маєте залишити у станицях і спокійно 
повернутися до казарм. Хто має бажання служити Батьків
щині, буде по-братськи прийнятий у наші ряди -  отримає 
одяг, взуття і зброю. Але я бачу -  ви без вечері, тому зараз 
приїдуть кухні. А тепер спокійно рушайте в казарми. 

Наступного дня у полк вступило близько 1500 чоловік. 
Про роззброєння повстанців у «Червоних казармах» ЗО 

листопада 1918 року в Полтавській пресі було опубліковано 
повідомлення [34]:

«Третього дня увечері до «Червоних казарм», де знахо
дився Військово-Революційний комітет, увійшли війська 
загону полковника Болбочана, підсилені німецькими час
тинами. Повстанців, які перебували в будівлі «Червоних 
казарм», було роззброєно, а Військово-Революційний комі-
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mem оголошено розпущеним. Роззброєння проведено безпе
решкодно, без жодного пострілу».

Зовсім по-іншому було подано інформацію про роззбро
єння повстанців у «Червоних казармах» через 50 років у ма
теріалах комуно-московської історіографії [35]:

«...Поки повстанці очищали місто від гетьманців, нім
ці притримувалися нейтралітету. А коли до Полтави при
йшли петлюрівські війська Болбочана, вони допомогли 
останнім розбити партизанів. Захоплених у полон парти
занів роззброювали й кидали до в’язниці. Частина повстан
ців повернулася до Диканьки...»

Дійсно, частина селян розійшлася по селах, а перед тим 
вимагали виплатити їм по 40 карбованців добових [36], тоб
то платню, обіцяну їм комуністичними організаторами по
встання проти гетьманської влади.

29 листопада 1918 року до Полтави прибув полковник 
Петро Болбочан зі своїм штабом і оголосив владу Директо
рії. Місцевий театр привітав прибуття українського війська 
постановою п’єси «Богдан Хмельницький».

Миколу Шинкара та інших проводирів повстання у Полта
ві було засуджено до розстрілу за бунт на військовій території. 
Причиною такого судового вердикту була жорстока розправа 
Шинкара з представниками гетьманської адміністрації Пол
тави та штабу 6-го Полтавського армійського корпусу після 
захоплення міста. За його наказом було розстріляно коман
дуючого корпусу генерального бунчужного Володимира Оио- 
саренка, командира пішої дивізії Л.Богаєвського та близько 
100 старшин українського війська. Це був безпрецедентний 
факт масового знищення офіцерських кадрів української ар
мії співвітчизниками [37], як відробіток брудних коштів, на
даних «повстанцям» московською комуністичною клікою.

Виконати вирок було доручено сотникові Петру Дяченку, 
який цю подію описав у своїх споминах [33]:

«Через деякий час -  новий наказ: пустити по Ворсклі -  під 
лід -  комуністичних проводирів, у  тому числі й Шинкаря. По
садивши 5 чоловік на штабний віз, вирушили до Ворскли. У 
дорозі Шинкар стрибнув із воза і кинувся вздовж вулиці на
втікача, а потім забігу  підворітню. Ще на вулиці я встиг з 
коня двічі в нього вистрелити, а потім з двома козаками по
бігли слідом. Перед цим випав сніг, і сліди Шинкаря було добре
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видно. Через декілька кроків на слідах з ’явилася кров і далі її 
ставало дедалі більше. Сліди вели до провалля, що густо по
росло дерезою, під якою вже снігу не було, тому сліди зникли. 
Обшукали всі закутки -  зник, як камфора».

Повернувшись до штабу, Дяченко доповів Болбочану, що 
завдання виконано не повністю, оскільки Шинкару вдалося 
втекти, на що Петро Болбочан відповів:

- Якщо від вас утік над Ворсклою, то в інших зробив би 
те саме біля штабу.

Болбочан після припинення повстання почав відновлю
вати у Полтаві інституції місцевої влади. Про це у місцевій 
Полтавській пресі було опубліковано повідомлення [38]: 

«Полтава зайнята Болбочаном. Формується міліція, яка 
підпорядковується військовій владі. Відновлено розпущену 
думу. Управу, яка користувалася великим авторитетом, як 
ділова, залишено без будь-яких змін».

Незважаючи на такі зусилля Болбочана, становище на Лі
вобережній Україні не було стабільним. Московські комуністи, 
що на початку повстання проти гетьмана Скоропадського ли
цемірно прикидалися союзниками Українського Національно
го Союзу, раптом без оголошення війни, як це прийнято у до
мовленостях між цивілізованими державами, по-бандитськи 
кинули в Україну переважаючі військові сили й накинулися на 
Лівобережжі на нечисленне українське військо. Українські по
встанці, які на початку повстання підтримували Директорію, 
через деякий час почали розходитися по домівках, а деякі з них 
перетворювалися в окремі партизанські загони переважно на 
комуністичній платформі, відмовившись підгримувати Дирек
торію. За таких обставин республіканські війська запорожців 
під командуванням полковника Болбочана до середини грудня 
1918 року змушені були відступити до Кременчука.

А тим часом, прийнявши 28 листопада 1918 року німець
кі вимоги та підписавши з німецьким командуванням угоду 
про перемир’я, республіканські війська стояли поблизу Ки
єва понад два тижні. Упродовж цього часу німецькі війська 
в Україні з кожним днем дедалі більше деморалізовувалися, 
а їхня боєздатність знижувалася. Німецьке командування в 
Києві розуміло, що їхнє військо не спроможне чинити опору, 
і змушене було почати переговори з Директорією та прийня-
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ти українські умови. Німці зобов’язалися не втручатися в по
літичні обставини в Україні й не брати участі у боях. Загаль
ний наступ на Київ штаб Осадного корпусу під командуван
ням Євгена Коновальця призначив на 14 грудня 1918 року.

14 грудня 1918 року гетьман України Павло Скоропад
ський востаннє увійшов до свого палацу й залишив у кан
целярії заяву такого змісту:

«Я, гетьман усієї України, протягом семи з половиною 
місяців докладав усіх зусиль, щоб вивести край з того важ
кого становища, в якому він перебуває. Бог не дав мені сил 
впоратися з цим завданням. Нині я, з огляду на обставини, 
які тепер склалися, керуючись винятково благом України, 
відмовляюся від влади.

Павло Скоропадський,
14 грудня 1918 року». 

З канцелярії заяву було відправлено телеграмою на ім’я 
Київського міського голови та опубліковано у пресі [39].

Цього ж дня Директорія звернулася до гетьманської Ради 
Міністрів з вимогами скласти свої повноваження. Враховую
чи політичну ситуацію, що склалася в Україні, Рада Міністрів
14 грудня 1918 року прийняла постанову [40]:

«Обговоривши вимоги Директорії, Рада Міністрів поста
новила скласти повноваження й передати владу Директорії.

Голова Ради Міністрів -  Гербель». 
Цю постанову підписали ще шість міністрів.
14 грудня 1918 року німці залишили Київ, забравши з 

собою Павла Скоропадського. Про обставини виїзду Скоро
падського з Києва разом з німцями в телеграмі, яку комуно- 
московські органи в Києві направили з Києва до Харкова 24 
березня 1919 року, повідомлялося [41]:

«В одеських газетах з ’явилося повідомлення про обставини 
втечі колишнього гетьмана з Києва. У  момент, коли петлюрів
ські війська зайняли Печерськ, гетьман Скоропадський у своїй 
звичній бурці вийшов з палацу й направився до будинку держав
ного банку, де забрав свої коштовності, й пішов до німецької 
комендатури. Після обіду гетьмана під виглядом німецького 
офіцера усього забинтованого винесли на ношах з комендату
ри і поклали в санітарний автомобіль. Санітарним потягом 
гетьмана повезли до Брест-Литовська, а звідти через Краків 
та Яси доправили до Бухареста. Наприкінці лютого гетьман
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Зустріч Директори у К иєв і 19 грудня 1918 р.

приїхав до Одеси, де на той час проживала його родина. Після 
тривалих клопотань він домігся розпорядження французького 
командування на виїзд до Женеви. На початку березня гетьман 
виїхав туди з родиною, грішми та коштовностями».

16 травня 1919 року к о л и ш н ій  гетьман України Павло 
Скоропадський прибув до Гельсингфорса.

А 14 грудня 1918 року військові підрозділи Директорії 
тріумфально увійшли до Києва і проголосили відновлення 
Української Народної Республіки. Київ було здобуто по 26 
днях від початку антигетьманського повстання, організо
ваного Українським Національним Союзом.

Наступного дня, 15 грудня 1918 року, на Софіївському 
майдані кияни вітали переможні війська Директорії. До сто
лиці полк за полком вишикуваними колонами вступали укра
їнські вояки, що з веселими піснями йшли займати призна
чені їм помешкання, а за ними довгими валками тягнулися 
селянські вози, на яких поважні сивовусі дядьки везли харчі 
своїм синам: «Українське село вливалося в золотоверхий Київ, 
свою столицю -  чорнозем змивав чужинецький намул. Україн
ська мова перестала в цю хвилину бути контрреволюційною, 
українська державність -  німецькою вигадкою».

Урочистий парад військ приймав біля пам’ятника Богда
нові Хмельницькому полковник Євген Коновалець зі своїм 
штабом. А кількома днями пізніше Київ вельми велелюдно
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Зустріч Всеволода Петріва із Симоном Петлюрою на Софійському майдані

святково й радісно вітав Директорію.
Полковник Всеволод Петрів [42], споглядаючи веселі та 

грізні лави, почав усвідомлювати, що це було не марення. Він 
бачив малинові стрічки під кокардами з тризубом, чув, як 
сивий обозний гукав, вирушаючи за харчами: «Пам’ятайте, 
хлопці, бережіть завойоване, бо це -  наша праця».

Колишній полковник царської армії Всеволод Петрів біля 
стін Святої Софії думав у ці хвилини про те, що не потрапи
ли українці знову до «переяславського» капкану російських 
білогвардійців, до якого намагався затягнути Павло Скоро
падський. Ці роздуми перервав далекий гомін, що доносився 
від будинку Центральної Ради й швидко докотився вигуками 
«Слава» аж до Святої Софії. З’явилися три військові автомобі
лі, у першому з яких була виструнчена, з рукою біля папахи, 
знайома постать Симона Петлюри. Проїхали аж ген за Ми
хайлівський монастир, де також гуло тисячоголосе «Слава», 
розвернулися й біля пам’ятника Богданові Хмельницькому 
вийшли на велелюдний майдан.

Головний Отаман військ УНР зупинився перед Всеволо
дом Петрівим, і веселий вогник засвітився в його очах:

- З нами, пане полковнику?
- А де ж мав би бути справжній гайдамака?
- А  ті -  хто? -  повів поглядом Симон Петлюра в бік най

ближчого вояцтва.
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Читання Декларації Директорії на Софійському майдані 26 грудня 1918 р.

- Інструкторська Школа старшин! -  доповів Петрів.
- Українізовані? -  перепитав Петлюра.
- Та ні! Українці! -  відчеканив Петрів.
Симон Петлюра ще на мить затримався перед своїм 

соратником по січневих та березневих боях за Київ і за
доволено промовив:

- Такі Україні потрібні! Старшини -  українці!
А від Святої Софії посунули корогви, й відлуння твердим 

маршем тисяч ніг, цокотом підків кінноти, гуркотом коліс 
гармат повз пам’ятник Богданові Хмельницькому покотило
ся вдалечінь. Вигукам «Слава» не було кінця. Надворі люту
вав мороз, наче віщував тяжку долю відновленій Українській 
Народній Республіці, але війська, незважаючи на мороз, мар
ширували бадьоро, чітким вояцьким кроком.

З огляду на те, що Січові Стрільці під командуванням 
Євгена Коновальця були основною військовою силою, 
яка у бою під Мотовилівкою схилила перемогу на бік 
Директорії, варто навести висловлювання Коновальця, 
а також точку зору історика українського зарубіжжя Іс- 
идора Нагаєвського з приводу подій за часів гетьманської 
епохи у його історичній праці [43]:

«Спростовуючи закид, що галицькі Січові Стрільці зруй
нували самостійну Україну, він оповідав про своє побачення 
з гетьманом, унаслідок якого отримав доручення реоргані-
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Володимир Винниченко і Симон Петлюра на Софійському майдані 
у грудні 1918 р.

зувати загін Січових Стрільців для служби гетьманові. Він 
сказав, що гетьман справив на нього дуже гарне враження. 
Полковник Коновалець не мав сумніву щодо доброї волі й па
тріотизму гетьмана, але московські загони своїм просуван
ням зачепили національне почуття Січових Стрільців, вна
слідок чого вони виступили проти гетьманського режиму 

Коновалець стверджує правильність передбачування 
гетьмана, що з моменту виїзду німців з України за неї по
чнеться війна червоних москалів з білими. Однак нічого не 
було зроблено для усунення лиха та консолідації українських 
сил. Можна вважати, що опоненти гетьмана не завдавали 
собі клопоту аналізом серйозності становища, адже, крім 
негативного ставлення до нього, вони не зробили нічого для 
внутрішнього замирення. Як уже зазначалося, була можли
вість усунути від впливу анархічні елементи, і тоді ніколи 
не було б федеративної грамоти з неіснуючою Росією.

В історії народів досить часто трапляються важливі мо
менти, коли їхній інстинкт самозбереження бере гору над почу
ваннями серця і змушує одиниці та цілі групи людей до солідар
ного підпорядкування всіх сил народу своєму проводові, щоб вря-
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тувати націю в поході до сповнення свого, Богом даного, призна
чення. І  чим вищою є свідомість одиниць чи груп, тим більшою 
є їхня посвята і щирішою стає їхня пожертва. Об’єднана нація 
є невмирущою, а форма державного правління навіть упродовж 
однієї генерації може змінюватися багаторазово, як ми мали 
можливість у  цьому пересвідчитися, бо форма правління зале
жить від поступу та зовнішніх чи внутрішніх чинників.

Затяжна опозиція до гетьманського режиму та початок 
громадянської війни напередодні неминучої боротьби Украї
ни на чотири фронти не свідчать про великий державно-по
літичний розум українських політичних груп і фракцій, що 
діяли наприкінці 1918 року. Вони поставили свої партійні 
програми вище добра нації та її державності.

Це сталося в період дуже рідкісного історичного момен
ту, коли Галичина й Буковина, а частково й Закарпаття, з 
розвалом Австро-Угорської імперії проголосили свою само
стійність і з перших тижнів свого державного життя по
кладалися на поміч своїх наддніпрянських братів, але пова
лення гетьманського режиму, громадянська війна та агресія 
більшовиків ці надії перекреслили».

Епілог німецької політики в Україні став загалом трагіч
ним. Відштовхнувши від себе українське національно свідо
ме громадянство, не знайшовши симпатії в колах російської 
контрреволюції, німці зрештою опинилися серед ворожого 
моря. З гіркотою й розчаруванням, в холоді й голоді, обідрані 
й роззброєні повстанцями поверталися німецькі підрозділи 
до своєї батьківщини, напевно, не розуміючи причин нена
висті до них українського населення.

294



3. Витоки комуністичних урядів 
України: 

грудень 1917 -  листопад 1918 років

Після комуністичного перевороту в Петрограді 7 лис
топада 1917 року для Центральної Ради настав перелом
ний політичний період, коли потрібно було визначитися 
із шляхом розвитку національно-демократичної революції 
в Україні. Не визнавши комуністичного уряду Росії, Цен
тральна Рада взяла курс на утворення самостійної дер
жави. 20 листопада 1917 року вона Третім Універсалом 
проголосила утворення Української Народної Республіки 
(УНР). Але в цьому універсалі знову зазначалося про намір 
УНР не відділятися «в ід  Російської Республіки і зберігати її 
єдність... допомогти, щоб уся Російська Республіка стала 
федерацією рівних і вільних народів».

Проте комуністичну організацію Києва це не влаштовува
ло, тому вона за прикладом своїх петроградських однодумців 
також прийняла рішення захопити владу в свої руки. Однак 
під час проведення виборів до Всеросійських Установчих Збо
рів, які відбулися 25 листопада 1917 року, відбулася блискуча 
перемога українських партій. Із загальної кількості кандида
тів у депутати за українськими списками пройшло понад 75%, 
а комуністи отримали близько 10%. Результати виборів за
свідчили, що симпатії до «українських» комуністів РСДРП(б) 
серед українського народу були незначними й недостатніми, 
аби претендувати на керівну роль у суспільстві.

Тому комуністична організація Києва, зазнавши поразки 
на виборах, вирішила вдатися до іншого маневру -  вона іні
ціювала скликання Всеукраїнського З’їзду Рад робітничих, 
селянських та солдатських депутатів. Розрахунок на успіх 
полягав у тому, що на з’їзді буде обрано «центральний вико
навчий комітет Рад України, який усуне Центральну Раду, і, 
таким чином, відбудеться зміна влади в Україні мирним шля
хом, тобто за сценарієм їхніх петроградських однодумців.

За їхньою пропозицією київські комуністи 16 грудня
1917 року скликали Всеукраїнський З’їзд Рад. З метою до
сягнення більшості на з’їзді вони встановили дискриміна
ційні норми представництва від селянських мас: там, де іс-
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нували роздільно ради робітничих і селянських депутатів 
губернських міст, ради робітничих депутатів посилали на 
з’їзд 7 чоловік, а селянські -  4 чоловіки, від повітових міст 
відповідно по 5 і 2 представників. Надавалося право об 
рання депутатів на з’їзд Румунському та Південно-Західно- 
му фронтам, Чорноморському флоту, корпусним та армій
ським комітетам, створеним московськими, які до України 
не мали ніякого відношення [44]. За спиною київських ко
муністів («соціал-демократів») стояли ЦК РСДРП (б ) і Рад- 
нарком Росії, очолювані Владіміром Леніним.

На з’їзд прибуло більше двох тисяч делегатів, але всупе
реч очікуванням його організаторів делегати з’їзду бурхли
вими оваціями зустріли голову Центральної Ради Михайла 
Грушевського і переважною більшістю голосів висловили 
цілковиту довіру й рішучу підтримку Українській Централь
ній Раді та її Генеральному Секретаріатові.

Цьому посприяло й те, що до Центральної Ради від Рад- 
наркому РСФРР надійшла телеграма, в якій Центральну Ра
ду було звинувачено в тому, що вона пропустила озброєне 
військо з Південно-Західного та Румунського фронтів на Дон 
до Алексея Калєдіна, а також було висунуто ультиматум, в 
якому зазначалося, що коли такі дії не припиняться, то Рад- 
нарком змушений буде оголосити Центральній Раді війну.

Отже, надії київських комуністів на «мирну» ліквідацію 
Центральної Ради шляхом її переобрання виявилися нездій
сненними. Представництво делегатів від комуністів було не
значним -  менше 10%. Цікаві дані містяться у звіті про Все
український З’їзд Рад у Києві, в якому зазначалося, що «спи
сок делегатів від Рад робітничих і солдатських депутатів... 
свідчить про те, що на обох зЪдах і Донбасько-Криворізька 
область, і південь України мали дуже слабке, випадкове пред
ставництво. Так, на партійному з ’їзді в Києві було присутніх 
делегатів: від 8 організацій Київської губернії, 6 -  Чернігів
ської, 3 -  Подільської, 2 -  Полтавської губерній і лише по од
ному від Катеринославської та Херсонської губерній. Харків, 
Луганськ, Кривий Ріг, Одеса та Миколаїв на такий надзви
чайно важливий з ’їзд не прислали жодного делегата» [45].

Тому ця мізерна кількість комуністичних представників 
(близько 80 чоловік), за винятком декількох лівих есерів та 
українських соціал-демократів, залишила з’їзд, нелегально
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зібралася у помешканні профспілок і постановила оголосити 
себе, як писав у своїх спогадах Володимир Затонський [46], 
повноважним Всеукраїнським З’їздом Рад України, обра
ти Центральний Виконавчий Комітет (ЦВК) Рад України та 
створити перший радянський уряд України, Народний Се
кретаріат у складі 9 народних секретарів.

На голову ЦВК було намічено єдиного серед комуністів 
українського соціал-демократа Юхима Медведєва, який 
порвав зі своїми однопартійцями й пішов проти Централь
ної Ради. Після цього всі виїхали до Харкова для проведен
ня «1-го всеукраїнського з’їзду рад», який відбувся 24-25 
грудня 1917 року спільно з делегатами III з’їзду Рад Доне
цького та Криворізького басейнів.

25 грудня 1917 року «1-й всеукраїнський з’їзд рад» у Хар
кові проголосив встановлення «радянської влади» в Україні, 
обрав членів ЦВК у складі 40 чоловік, серед яких українців 
було лише 13 чоловік. ЦВК на своєму засіданні затвердив 
склад «народного секретаріату» -  першого «радянського 
уряду України», до складу якого увійшли Фьодор Артьом 
(Сєргєєв), Владімір Ауссем, Євгенія Бош, Сєргєй Бакінскій 
(Людвіг Бєрнгєйм), Владімір Люксембург, Василь Шахрай, 
Еммануіл Лугановскій (Португєйс), Володимир Затонський, 
Євген Терлецький. Голову уряду було ухвалено не обирати, і 
всі засідання проводила Євгенія Бош.

Рада робітничих депутатів Харкова сприйняла цей «уряд» 
України дуже неприязно, не бажаючи його визнавати, вна
слідок чого помешкання йому не виділили, й уряд само
чинно захопив редакцію газети «Південний край». Справа 
в тому, що харківські комуністи вважали Донбас, Кривбас і 
Харківщину територією Росії, не бачили необхідності в окре
мому, хоч і радянському, центрі для України. Хоча харківські 
комуністи об’єдналися з київськими формально на «І всеу
країнському з’їзді рад», але це об’єднання було нетривким. 
Фьодор Артьом, запеклий українофоб та україноненависник, 
та його прихильники не поділяли концепції побудови неза
лежної, бодай «радянської», України.

За таких обставин стали зрозумілими подальші дії харків
ських комуністів, які наприкінці січня 1918 року проголоси
ли створення «Донецько-Криворізької радянської республі
ки» у складі РСФРР, яку було ліквідовано у квітні 1918 року

Сергей Бакінскій 
(Людвіг Бєрнгєйм)

Василь Шахрай
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після звільнення Донецького басейну Слов’янською групою 
Окремого Запорозького корпусу армії УНР під командуван
ням полковника Володимира Сікевича та німецьких військ.

Так званий «І всеукраїнський з’їзд рад» став початком тра
гічних подій у подальшій українській історії, оголосивши Цен
тральну Раду поза законом. Але з’їзд, що проводився у Харко
ві, не мав відповідного кворуму, щоб виступати від імені укра
їнського народу, а тим більше створювати уряд України. Де
легати, які залишили з’їзд у Києві й виїхали до Харкова, пред
ставляли 49 Рад. В Україні на той час налічувалося 242 Ради, 
тобто їхніми представниками в Харкові була лише п’ята час
тина Рад, до того ж майже не було представників селянства. 
Тому Харківський «з’їзд Рад» не був легітимним -  так званий 
«з’їзд Рад» був нахабною цинічною витівкою московсько-жи- 
дівських комуністичних кримінальних елементів.

Створений на черговому засіданні ЦВК ЗО грудня 1917 року 
остаточний склад першого «українського радянського уряду» 
тим більше не мав ніякого права представляти себе від імені 
українського народу, оскільки це був «уряд» без території, ар
мії та жодного адміністративного апарату на місцях, якого не 
визнавала навіть Харківська Рада робітничих депутатів. Фак
тичну та формально-юридичну силу та владу в Україні мав тіль
ки Генеральний Секретаріат, створений Центральною Радою.

За таких обставин становище комуністичного ЦВК та «на
родного секретаріату» було надзвичайно складним, тому для 
посилення «радянського уряду України» ЦВК попросив ЦК 
РСДРП(б) прислати когось із комуністів-українців. Петроград 
прислав Миколу Скрипника, який і очолив комуністичний 
«уряд України». Крім того, цей «уряд» дуже прагнув визна
ння його Раднаркомом РСФРР. Наприкінці грудня 1917 року 
«народний секретаріат» відправив Володимира Затонського 
до Петрограда з метою оформити його як офіційного пред
ставника України при Раднаркомі РСФРР. При цьому Микола 
Скрипник наполягав, щоб усе було юридично оформлено, але 
Раднарком не бажав сковувати себе конкретним рішенням, 
уникаючи конфлікту з Центральною Радою.

Володимр Затонський почав вимагати офіційного визна
ння «українського радянського уряду». Через тижневу тяга
нину було ухвалено, що Раднарком РСФРР визнає «народний
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секретаріат» законним радянським урядом України, а Воло
димир Затонський входить до складу Раднаркому РСФРР як 
представник «вільної Української Республіки з ухвальним 
голосом в усіх справах, що стосуються України, а також до
радчим голосом в інших питаннях». У такій примітивній 
шахрайській формі було встановлено формальний зв’язок 
між РСФРР і так званою «радянською Україною».

Під час першої московської агресії (агресія -  «неспровокова- 
ний збройний напад однієї держави на іншу з метою загарбан
ня її території, ліквідації чи обмеження і! незалежності» )  [47] 
Росії проти України, коли банди Міхаіла Муравйова захопили 
Київ у лютому 1918 року, «радянський уряд» України також пе
реїхав до Києва. Серед членів цього «уряду» був і «народний се
кретар з військових справ» Юрій Коцюбинський, син видатного 
українського письменника Михайла Коцюбинського.

У боях за Київ та після його захоплення московськими 
військами під командуванням Міхаіла Муравйова та Юрія 
Коцюбинського було вчинено безглузду криваву жорсто
кість: зруйновано і спалено чимало будинків -  пам’яток 
культури, а також знищено безліч жителів столиці України. 
Видатний український літературознавець, академік, свідок 
тих подій Сергій Єфремов писав [48], що «не було прикладу, 
щоб мільйонне місто з мирною людністю, жінками й дітьми, 
хворими й старими підпадало під таке пекельне бомбарду
вання... Із соромом, огидою, пекучим болем згадуватимуть 
люди страшні чорні дні над Києвом у січні 1918 року...». А у 
своєму зверненні до Коцюбинського він писав [49]:

«Пане Коцюбинський!
Серед імен, власники яких нахвалялися обернути Ки

їв -  серце України й красу землі нашої -  в руїну, зробити з 
нього купу гною та сміття, почасти свої вихваляння ви
правдали, -  одне ім ’я зупиняє на собі увагу, від якого най
більшим жахом віє. Це ваше, пане Коцюбинський, ім ’я! Мо
рально нам байдуже, що робили з Києвом ваші товариші. 
Але не однаково нам, що серце України в залізних лещатах 
здушила людина, яка носить прізвище Коцюбинський. Це 
прізвище вся Україна знає. Знає як великого художника та 
великого громадянина, що служив Рідному Краєві не тіль
ки своїм майстерним пером, а й кладучи в гурті з інши
ми цеглину за цеглиною на будинок відродження вільного
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українського народу. Своїм широким серцем він охопив бо
лі трудящого люду, пережив з ним найтяжчі, найтемніші 
часи, пережив і початок воскресіння й на той світ пішов
з твердою вірою, що встане правда, встане воля, а з ними 
й рідна Україна та великий народ український встануть 
до нового життя. Надії ці були справдилися. Воля справді 
засяяла під українським небом. І  от приходять люди, що 
цю волю знову кладуть у домовину й важке віко пудовими 
набоями прибивають. І м іж  ними -  людина з прізвищем 
Коцюбинського, славного батька звироднілий син...»

З підходом до Києва військ Центральної Ради та ні
мецьких частин «радянський уряд» України 28 лютого
1918 року, як уже зазначалося, відбув до Полтави. Згід
но з рішенням ЦВК Рад України «народний секретаріат» 
рішенням від 7 березня 1918 року в Полтаві обрав своїм 
членом Володимира Антонова-Овсієнка і призначив його 
«верховним головнокомандувачем усіх військ радянської 
України», які прийшли з Росії під командуванням Міхаіла 
Муравйова та йому подібними, які все українське вважа
ли ворожим, «контрреволюційним».

У зв’язку з потужним наступом підрозділів Окремої За
порозької дивізії під командуванням полковника Олексан
дра Натієва та німецьких військ на схід України радянський 
уряд змушений був 9 березня 1918 року відбути з Полтави 
до Катеринослава (тепер -  Дніпропетровськ). У  цій ситуа
ції ЦВК скликав 17-19 березня 1918 року «II з’їзд рад Украї
ни» в Катеринославі, більшість делегатів яких представляли 
партії комуністів РСДРП(б), а також лівих есерів та україн
ських лівих соціал-демократів. На з’їзді виникла суперечка 
щодо перспектив «радянської влади» в Україні. Окремі чле
ни «народного секретаріату» ще напередодні з’їзду запро
понували припинити боротьбу проти Центральної Ради й 
розпочати з нею переговори, тимчасово відмовитися від 
встановлення «радянської влади» в Україні, щоб зберегти 
комуністичну партію в умовах німецької окупації та вла
ди Центральної Ради. Але «II всеукраїнський з’їзд рад» ли
ше закликав народ України до боротьби проти німецько- 
австрійських військ та повалення влади Української Цен
тральної Ради, хоча на той час рішення з’їзду практичних 
позитивних наслідків дати не могло, проте його метою бу-
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ло «об’єднання та згуртування революційних сил України у 
боротьбі проти окупантів і національної контрреволюції».

На з’їзді головою «народного секретаріату» було призна
чено Миколу Скрипника, а головою «всеукраїнського ЦВК» 
став Володимир Затонський. Скрипник на чолі надзвичайного 
посольства «української радянської республіки» одразу ж ви
їхав до Москви, а Затонський разом з іншими членами уряду, 
не зумівши протистояти наступу Окремої Запорозької дивізії 
та німецько-австрійських військ, що успішно просувалися на 
схід, 22 березня 1918 року вибули з Катеринослава до Таган
рога. Це місто стало останнім притулком «радянських уря
дових установ», створених на «II всеукраїнському з’їзді рад».

Переїзд органів влади «радянської України» викликав за
непокоєння серед донських козаків, частина з яких вважа
ла, що цю територію з часом буде приєднано до «української 
радянської республіки». З цього приводу «ЦВК Рад України» 
опублікував спеціальну декларацію, в якій констатувалася 
відсутність будь-яких претензій на Ростовський і Таганрозь
кий округи, а переїзд до Таганрога викликаний потребою 
організації сил для боротьби з Українською Центральною 
Радою. На початку квітня 1918 року Володимир Затонський 
виїхав до Ростова-на-Дону, де перебувала Донська рада на
родних комісарів, для врегулювання конфлікту. Однак пе
реговори Миколи Скрипника в Москві та Затонського в 
Ростові-на-Дону викликали досить негативну реакцію з бо
ку Йосифа Сталіна, який обіймав посаду наркома у спра
вах національностей РСФРР. На прохання довести до відо
ма Раднаркому РСФРР та голови уряду України пропозицію 
керівних працівників Криму, Кубані та Донської області про 
створення Федерації Південних радянських республік і до
помогти у вирішенні питання про отримання урядом радян
ської України грошей, Затонський одержав категоричну від
мову Сталіна. У самій ідеї об’єднання радянських республік 
на Півдні Росії Москва вбачала створення окремого центру 
протистояння її політиці, що аж ніяк не входило до її планів. 
Тому Сталін 4 квітня 1918 року в розмові по прямому прово
ду з головою «ЦВК рад України» Володимиром Затонським
із сарказмом заявив [50]: «М и всі тут (у Москві) вважаємо, 
що ЦВК України повинен, морально зобов’язаний залишити 
Таганрог і Ростов. Досить гратися в уряд і республіку, пора
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кидати гру». Таке зневажливе ставлення з боку членів уряду 
Росії до «народного секретаріату» яскраво свідчило про сту
пінь його суверенності та маріонетковий характер. Причи
ною такого ставлення було те, що московському керівництву 
влітку 1918 року вже не потрібен був жоден уряд України -  
йому потрібно було встановити «радянську владу» в Україні 
та приєднати її до Росії. Саме в такому ставленні полягала 
справжня драконівська пожадлива суть військово-політич
ної доктрини комуністичної Москви щодо «українського ра
дянського уряду».

Таке ставлення до «радянського уряду» України було 
пов’язане також з тим, що в разі продовження ним військо
вих дій Німеччина та Австро-Угорщина дістали б привід зви
нуватити РСФРР у порушенні умов Брестського договору про 
визнання суверенітету України і розпочати проти Москви 
військові дії. Росія не була до цього готовою, навпаки, їй 
потрібно було послати до Києва мирну делегацію. Але вод
ночас це свідчило про те, що всі попередні заяви російської 
сторони про визнання прав України на державний сувере
нітет були лише лицемірною грою.

20 квітня 1918 року було скликано останнє засідання 
«ЦВК рад України», де було ухвалено його розпустити, на
томість було прийнято рішення реорганізувати органи «ра
дянської влади» в Україні й створити Бюро для керівництва 
боротьбою проти німецьких окупантів та Центральної Ра
ди -  так званої «дев’ятки». До неї увійшли комуністи -  Ми
кола Скрипник, Володимир Затонський, Георгій П’ятаков, 
Андрєй Бубнов, ліві есери -  Опанас Сіверо-Одоєвський, Єв
ген Терлецький, Сєргєй Мстіславскій, М.Сьомушкін та один 
український соціал-демократ -  Микола Врублевський. Та
ким чином, «Українська Радянська Республіка» припинила 
своє існування. Наприкінці квітня 1918 року, коли практич
но вся територія УНР була очищена від московських військ, 
а рештки відступили на територію Росії, штаб Володимира 
Антонова-Овсієнка також офіційно самоліквідувався, хоча 
це сталося трохи пізніше -  4 травня 1918 року.

Бюро, яке ще називали «повстанською дев’яткою», напри
кінці квітня 1918 року разом з оргбюро по скликанню з’їзду 
для створення Комуністичної партії України -  КП(б)У -  за
лишило Таганрог, до якого наближалися протикомуністичні
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війська, і виїхало до Москви. Але українські комуністи не за
лишили в Таганрозі величезної кількості різноманітного май
на, яке вони награбували під час відступу з України -  його у 
«дев’ятки» набралося аж на три ешелони, які й вирушили до 
Москви. Один із ешелонів, в якому їхали Володимир Затон- 
ський та Станіслав Косіор, супроводжував загін Червоного 
козацтва під командуванням Віталія Примакова.

У Москві члени «дев’ятки» розмістилися в колишньому го
телі «Дрезден» у номерах «люкс». Військовими справами відав 
Андрей Бубнов, який організував групу, що мала забезпечува
ти зброєю та боєприпасами партизанські загони як на тери
торії України, так військові частини, що передбачалося фор
мувати в нейтральній зоні. Очолював групу Й.Баварський, до 
якого у вересні 1918 року, як уже зазначалося, завітав Микола 
Щорс за направленням до нейтральної зони.

Одночасно з останнім засіданням ЦВК в Таганрозі 20 квіт
ня 1918 року відбулася партійна нарада представників різних 
партій, на якій було обрано оргбюро для скликання партій
ного з’їзду комуністів України, яке очолив Микола Скрип
ник. Прийнята на нараді резолюція проголошувала ство
рення КП(б)У, яка мала бути організаційно відокремленою 
від РКП (б). Така позиція стурбувала московський партійний 
центр -  керівництво комуністичної Росії добре розуміло, що 
виділення КП(б)У може призвести до державного відокрем
лення України від Росії. Щоб мати вплив на рішення з’їзду, ЦК 
РКП (б) на чолі з Владіміром Леніним зробив усе, аби такий 
з’їзд відбувся у Москві, що й сталося 5-12 липня 1918 року.

Щодо «радянського уряду» України -  «народного секре
таріату», то, керуючись вказівками ЦК РКП (б), за підтрим
ки наркома у національних справах РСФРР Иосифа Сталіна, 
з’їзд прийняв резолюцію такого змісту [51]:

«Враховуючи: 1) що повстання на Україні розвиваєть
ся не під гаслом відновлення влади Народного Секретаріа
ту, а під гаслом відновлення радянської влади на Україні та 
об’єднання Радянської України з Радянською Росією; 2 ) що На
родний Секретаріат не зміг із-за цілого ряду умов стати в 
період громадянської війни на Україні її організаційним цен
тром, не є тим бойовим прапором, за яким могли б піти ши
рокі маси; 3 ) що існування Народного Секретаріату, як цен
тру Радянської влади, в умовах відсутності Рад як органів

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. ЗОВНІШНІ
ТА ВНУТРІШНІ СИЛИ ПРОТИ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Станіслав Косіор. 
Учасник московської 

окупації України і 
один з організаторів 
Голодомору 1932 - 

1933 років. Знищений 
московським режимом 

1939 р.

303



РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. ЗОВНІШНІ
ТА ВНУТРІШНІ СИЛИ ПРОТИ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

влади на місцях, є шкідливою фікцією, що веде до самообма
ну мас... І з'їзд комуністичних організацій України ухвалив:

1. Оголосити Народний Секретаріат розпущеним.
2. Доручити ЦК партії організувати Центральний вій

ськово-революційний комітет... »
Таким чином, замість «радянського уряду» України було 

створено «центральний військово-революційний комітет» 
(ЦВРК) для організації повстання в Україні, який у подаль
шому здобув назву «всеукраїнський ЦВРК».

На основі різноманітних наведених матеріалів можна 
стверджувати, що після перевороту в Петрограді у листопаді
1917 року Росія постійно втручалася у внутрішні справи Укра
їни, докладаючи величезних зусиль, аби не випустити «такой 
лакомьій кусочек» зі своїх кривавих зажерливих лап. Склика
ний комуністами України за «рекомендацією» Росії й проведе
ний з порушенням встановленої процедури «І всеукраїнський 
з’їзд рад» не отримав підтримки та повноправного представни
цтва населення України, не висловлював волевиявлення укра
їнського народу, тому не був правомочним приймати будь-які 
рішення. Це означає, що створені рішенням неправомочного 
з’їзду органи «радянської влади» в Україні -  ЦВК рад України та 
«народний секретаріат» -  також були незаконними. «Радянську 
владу» в грудні 1917 -  квітні 1918 років в Україну було прине
сено на багнетах військових сил РСФРР, тобто іншої держави, 
що кваліфікується як агресія проти Української Народної Рес
публіки. З приводу захоплення Києва і встановлення «радян
ської влади» в Україні командувач московськими бандами Мі- 
хаіл Муравйов у своєму наказі зазначив [52]:

«Цю владу ми несемо з далекої півночі на вістрях багне
тів і там, де її встановлюємо, всіляко підтримуємо силою 
цих багнетів».

Втративши Україну після створення першого «радянсько
го уряду» у зв’язку з окупацією її німецько-австрійськими 
військами, Росія не полишила намірів її повернути, але зму
шена була змінити свою тактику. Раднарком РСФРР вирішив 
здійснити це не відкритим наступом на Україну, а створити 
видимість вирішення цієї проблеми українським населенням 
під керівництвом КП(б)У, створеним у Москві.

Як уже зазначалося, перша спроба повторного приєднання
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України шляхом загального повстання в серпні 1918 року під 
керівництвом «всеукраїнського ЦВРК» зазнала краху. Ставка 
робилася в основному на повстання селянських мас України, 
але вони не відгукнулися на заклик комуністів, а виступили 
проти німецьких військ переважно під гаслами боротьби за 
незалежність України. Тоді Раднарком РСФРР знову змінив 
свою політичну лінію, зробивши ставку на військову силу.

Почалася інтенсивна підготовка до другої збройної агресії 
проти України шляхом формування «українських» повстан
ських дивізій та комуністичних військових частин Росії в ней
тральній зоні. Це відбувалося в той час, коли Раднарком Росії, 
як уже зазначалося, офіційно визнавав Українську Державу і 
проводив «мирні» переговори з гетьманським урядом, а пара
лельно співпрацював з Українським Національним Союзом, 
який готував повстання проти гетьманської влади.

У зв’язку з революцією в Німеччині до середини листопа
да 1918 року ситуація в Україні змінилася. Український Наці
ональний Союз створив Директорію, яка 14 листопада 1918 
року розпочала повстання проти гетьманської влади, внаслі
док чого вже через декілька днів уся Україна була об’єднана під 
владою Директорії. ЦК РКП(б) та Реввійськрада Росії прогаяли 
ініціативу початку повстання в Україні, яке почалося під керів
ництвом Українського Національного Союзу, проте урядова 
кліка комуністичної Росії поквапилася виправити цю помилку.

17 листопада 1918 року за рішенням ЦК РКП(б) та Раднар- 
кому РСФРР у Москві було створено «революційну військову 
раду» Українського фронту під зашифрованою назвою «рада 
групи військ Курського напрямку», яка 19 листопада 1918 ро
ку віддала наказ про початок наступу на Українському фрон
ті. Але в ситуації, яка склалася з початком евакуації німець
ко-австрійських військ з України, відкритий наступ червоно- 
армійських частин РСФРР означав би неприховану військову 
агресію з метою окупації України. Тому запланований наступ 
необхідно було здійснювати під серйозним приводом.

Таким приводом міг стати новий «радянський уряд» Укра
їни, але провести черговий «всеукраїнський з’їзд рад» на те
риторії незалежної України, де ще перебував великий кон
тингент німецько-австрійських військ, для створення такого 
уряду було неможливо. ЦК РКП(б) прийняв рішення про ство
рення «тимчасового робітничо-селянського уряду України»,
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який і мав відіграти роль політичного прикриття в заплано
ваній агресії Росії проти України. На наш погляд, такий уряд 
було створено таємно вже 17-19 листопада 1918 року, оскіль
ки 20 листопада свою директиву повстанським організаціям 
України про мобілізацію повстанських сил та плану їхніх дій 
з метою «звільнення» України (від українців!) Реввійськрада 
групи військ Курського напрямку видала «на підтримку військ 
Тимчасового робітничо-селянського уряду України...» [53].

Цей «уряд» було створено без найменшої участі україн
ського народу, без участі будь-якої політичної чи громадської 
організації, навіть без відома членів ЦК КП(б)У. Це підтвер

див член ЦК КП(б)У Володи
мир Затонський. На його за
питання до Йосифа Сталіна: 
«Чому про створення Україн
ського радянського уряду на 
чолі з Г.П’ятаковим ЦК КП(б) 
У дізнався пост-фактум?», 
той відповів: «Усякому ово
чу свій час. Ну, який же з них 
вийде революційний уряд? їм 
би у профспілках сидіти, а ще 
краще кооперацією займати
ся» [54].

Тому «тимчасовий робіт
ничо-селянський уряд України» за рішенням ЦК РКП(б) ство
рювався на чужій території, у залізничному вагоні на вокзалі 
міста Курськ, а його організатором був нарком національних 
справ Росії Йосиф Сталін [53]. Так удруге, за грубого втручан
ня партійного й державного керівництва Росії, творився «ра
дянський уряд» для України. Але, якщо у грудні 1917 року ство
рення «радянського уряду» України в Харкові відбулося хоча й 
на нелегітимному «І всеукраїнському з’їзді рад», все-таки було 
дотримано формального боку справ, то цього разу неможливо 
було навіть оголосити «радянський уряд» українським, оскіль
ки ради його не обирали на території України -  цей уряд не ре
презентувала жодна політична сила України. У Москві навіть не 
подумали над тим, як може існувати радянський уряд України, 
коли самих рад на території України немає.

Таке грубе втручання Росії у внутрішні справи України
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викликало роздратування й обурення навіть у середовищі 
комуністів України, лівих есерів та соціал-демократів. З 
різкою критикою форми створення «тимчасового робітни- 
чо-селянського уряду України» у березні 1919 року на «III 
всеукраїнському з’їзді рад» виступив представник фракції 
соціал-демократів Михайло Авдієнко, назвавши так зва
ний уряд «незаконнонародженим». Він заявив:

«Цей уряд України повинен бути цілком українським, 
а ми бачимо величезну русифікацію і той напрямок, який 
веде уряд -  напрямок централізації, т ієї самої централі
зації, яка була при царизмі».

На з’їзді від фракції українських есерів також виступив
В.Шелонін:

«Цей уряд не був обраний ніякими авторитетними ро
бітничо-селянськими з'їздами, а був призначений ЦК партії 
більшовиків. Замість того, щоб залучити всі революційні си
ли до творчої роботи, утверджується партійна диктатура 
однієї парт ії- партії комуністів» [56].

Хоч «уряд» був створений в середині листопада та пере
бував у Курську і було сформовано групу військ Курського 
напрямку, проте офіційне оголошення про наявність україн
ського уряду довго зволікалося -  «уряд» перебував на неле
гальному становищі. Раднарком РСФРР близько десяти днів 
не тільки зволікав з його офіційним оголошенням, а просто 
ігнорував при вирішенні тих чи інших питань, пов’язаних з 
Україною. Таке становище уряду підтверджує зміст телеграм 
та інших інформаційних матеріалів, якими обмінювалися чле
ни так званого «уряду» і владні особи ЦК РКП(б) та Раднар- 
кому РСФРР. Більшість цих документів, які розкривають істо
рію створення другого «радянського уряду» України, десяти
літтями були невідомими широкому загалові громадськості.

У телеграмі голови «тимчасового робітничо-селянського 
уряду України» Георгія П’ятакова та члена уряду Володими
ра Затонського на ім’я завідувача відділом зовнішніх відно
син ВЦВК Росії Карла Радека (жид -  Кароль Собельзон) від
27 листопада 1918 року повідомлялося [57]:

«Москва, Радеку.
Благаю Вас з ’ясувати питання про наше політичне та 

військове становище. Плутанина московських вказівок не
ймовірна. Треба встановити єдність командування, єдність
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цивільної влади, вирішити питання про уряд, про взаємодію 
військової та цивільної влади. Наші доповіді знаходяться у  
Сталіна, Вацетіса. Прошу допомогти мені умовити Москву 
не плутати нашу роботу. Відповідайте терміново.

Курськ, вокзал. - П ’ятаков, Затонський».
Суть невизначеності «тимчасового робітничо-селянського 

уряду України» полягала не лише в непослідовних, плутаних 
вказівках Раднаркому РСФРР, а й у тому, що паралельно з цим 
«урядом» існував «всеукраїнський ЦВРК», організований згід
но з резолюцією І з’їзду КП(б)У. Цей комітет та органи ЧК, які 
входили до нього, не визнавали «тимчасового робітничо-се
лянського уряду України». Вони виконували розпорядження 
Курського губвиконкому, а водночас окремі військові частини 
підлягали Реввійськраді групи військ Курського напрямку, а 
інші -  Орловському військовому округу [58].

28 листопада 1918 року Георгій П’ятаков та Володимир 
Затонський відправили до Москви чергову телеграму [59]: 

«Москва, Раднарком, Сталіну, 
копія, Раднарком, Леніну 
копія, Комзакордонсправ, Радеку.
Цілий ряд міркувань примушує нас думати, що Ви спеку

люєте діяльністю Петлюри. Попереджаємо не повторюва
ти помилок, зроблених в листопаді сімнадцятого, а також у  
Бресті, недопущення в делегацію Ради в переговорах. Петлюра 
не опирається на маси, проте користуючись нашими гаслами 
непротивлення нашої сторони, обростає масами, тому вияви
ти свою справжню сутність буде важче. Болбочануже видав 
наказ про недопущення радянських та монархічних організа
цій, а також необхідність боротьби з усіма, що стоять за єд
ність Росії-більшовицькими чи монархічними організаціями. 
Болбочан ляпнув тільки, що приховує ці накази, бо є хитрі по
літики типу Петлюри, Порша, Винниченка. Глибоко впевне
ні, якщо діяльність Петлюри закінчиться перемогою, вся ця 
компанія може знайти спільну мову із союзниками під гасла
ми боротьби з більшовизмом і створити об’єднаний фронт. 
У всякому випадку ми повинні знати точно і ясно Вашу лінію. 
Чи вважаєте Ви потрібною відому Вам інституцію, зокрема, 
видання документа № 2 чи йдете шляхом узгодженості? Про
симо термінової недвозначної відповіді.

П ’ятаков, Затонський».
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У телеграмі на першому місці стоїть прізвище Иосифа 
Сталіна, а це означає, що подальшу долю «тимчасового ро- 
бітничо-селянського уряду України» мав вирішувати комісар 
з міжнаціональних відносин Росії Сталін. Але Володимир За- 
тонський прагнув якомога швидше дізнатися про реакцію 
московського керівництва, тому, крім телеграми, спробував 
ініціювати розмову по прямому телефонному проводу зі Ста
ліним, який грубо знехтував запрошенням Затонського до 
телефону, відтак розмова відбулася із співробітниками Ста
ліна. (У грабіжника, кримінального злочинця Иосифа Джу- 
гашвілі, якого московські історіографи намагалися кваліфі
кувати як «політичного в’язня», поволі почала формуватися 
кровожерна диктаторська психологія). У розмові, копію тек
сту якої Затонський попросив передати Владіміру Леніну, а 
також вимагав приїзду Сталіна, як члена Революційної Вій
ськової ради Українського фронту, зазначалося [60]:

«По-перше, ми вчора з Квірінгом посилали запит: вима
гаємо відповіді, потім передано рішення «В.К.К.П.У.» про не
обхідність приїзду, аби на місці розібратися в тій неймовір
ній плутанині, яка виникла внаслідок суперечливої політи
ки Центру, оскільки при багатовладді на місці та невизна
ченості взаємовідносин -  працювати зовсім неможливо.. . »

Скорочення «В.К.К.П.У» взято в лапки, оскільки воно так 
подано в оригіналі тексту російською мовою. Під скорочен
нями «В.К.», очевидно, мався на увазі «всеукраїнський ЦВРК».

На телефонний дзвінок Володимира Затонського Йосиф 
Сталін відповів у той же день, 28 листопада 1918 року, також 
телефонним дзвінком своїх співробітників [61]:

«Передайте товаришу Затонському, що я приїхати не мо
жу. Організовано Всеросійську Раду оборони, до якої мене об
рано членом. Я  дуже заклопотаний, тому не можу приїхати. 
До Вас уже вислано Антонова. Прибуде Беленкович, приїзду 
якого домагається Артем. Приїдуть також українці, серед 
яких є досвідчені командири Царицинського фронту. Доклад
ніше повідомимо в листі. Якщо є неузгодження, вирішуйте їх 
разом з Антоновим. У Ваших руках усі права.

Сталін».
Це телефонне повідомлення від Иосифа Сталіна роздра

тувало Володимира Затонського. Він негайно зателефонував 
до Москви й запросив Сталіна на розмову, але той знову не
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підійшов до телефону. Тоді Затонський попросив співробіт
ників Сталіна записати текст телефонограми [62]:

«Вибачте, але це якесь знущання: я повідомив тричі, що 
ніяких розбіжностей у  нас немає. Усе лихо в тому, що Центр 
своїми суперечними розпорядженнями та невизначеністю за
плутує ситуацію, яка створюється ніби навмисно.

Від імені ЦК ставлю Вам пряме запитання: чи даєте Ви нам 
можливість діяти ? Це стосується як опублікування документа 
№2, так і створення спільного командування йуправління По
літика, яка досі проводилася, змушує мене та Юрія (П’ятакова
-  О.Б.) поставити питання ребром про ставлення до Петлюрів
ського руху, бо тільки спробою зробити ставку на Петлюру мож
на пояснити деякі розпорядження, якщо вони не викликані цілко
витим незнанням обставин і небажанням їх знати. У відповідь 
на всі запити Ви говорите про присилання працівників -  це дуже 
добре. Але приїзд Беленковича -  це значно гірше, якщо не зовсім 
погано, адже Ви кидаєте фразу про те, що всі права у  наших ру
ках. Якщо це не глузування, то напрошується висновок про тер
мінове опублікування документа №2, а потім наказу від нашого 
імені про створення спільного фронту та спільного командуван
ня Авантюра, так авантюра. Прошу відповісти зрозуміліше.

Затонський.
Записку терміново передати Сталіну, копію -Леніну».
Цю телефонограму було відіслано Володимиром Затон- 

ським у Москву 28 листопада 1918 року о 15 годині ЗО хви
лин. Напевно, вона подіяла на Йосифу Сталіна, оскільки вже
о 16 годині 10 хвилин надійшло повідомлення з Москви [62]:

«Затонському, Курськ.
Чекайте листа, який буде відправлено Вам завтра. Яс

ніше по проводу не можу, мова про глузування недоречна й 
залишається для Вас самих. Беленковича викликав Артем, 
порозумійтеся з Артемом. Сталін».

Далі у повідомленні було дописано фразу: «Коли приїде 
Антонов, передайте йому, щоб зателефонував Сталіну».

Невідомо, з яких причин виникали протиріччя між 
Володимиром Затонським та українофобом Фьодором 
Артьомом, який очолював військовий відділ у «тимчасо
вому робітничо-селянському уряді України», але Йосиф 
Сталін Артьому дуже симпатизував.

До кінця дня 28 листопада 1918 року між Затонським та
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Сталіним відбувся обмін ще декількома телеграмами віднос
но опублікування документу № 2 [62]:

«Курськ, тов. Затонському.
Якщо Ви бажаєте опублікувати другий документ, мо

жете опублікувати. Ми не заперечуємо. Повідомте тіль
ки місто. Чекаю відповіді. Сталін».

«Москва, Кремль, Сталіну.
Ми сьогодні намітили Суджу, маємо намір виїхати вранці 

в ті краї. Дякую, що нарешті відповіли хоч на одне запитан
ня. Чекаємо Антонова і листа. Затонський».

«Курськ, Затонському.
Відповідайте прямо. Будете публікувати чи ні? Можу від

дати у друк другий документ або для недільного номера. У  
Вас із Суджею остаточно вирішено чи ні? Дайте точну від
повідь. Сталін».

«Москва, Кремль, Сталіну.
Із Суджею вирішено. Публікуємо завтра -  29 листопада. 

Чи не можна листа, якого Ви обіцяєте відправити завтра, 
надіслати сьогодні? До відправлення потягу ще три годи
ни. Затонський».

«Курськ, тов. Затонському.
Тов. Сталін просив передати, що листа буде відправле

но завтра».
28 листопада 1918 року о 19 годині 10 хвилин Володимиром 

Затонським було відправлено у Москву ще одну телефонограму:
«Москва, Кремль, Сталіну.
Гаразд, будемо чекати. Відносно Беленковича: оскільки Ви 

з Артемом за нього поручаєтеся, нехай їде-т ут  командний 
склад надзвичайно потрібний. Варто Вам із свого боку на
тякнути Берлінській Раді про можливість переїзду україн
ських німців, оскільки, не маючи розпоряджень згори, почува
ють себе дуже незатишно серед ворожого населення, не дові
ряють нам. Вони під час відступу підривають мости, під Во
рожбою, як і в суботу під Білгородом, була стрілянина. Якби 
з боку Берліна стався хоч найменший поштовх, усе на фрон
ті моментально б змінилося. Про поведінку німецької армії, 
яка фактично підтримує гетьмана та Раду, будемо про
тестувати ми, але пропозицію німецькому урядові відносно 
транспортування військ з України належить зробити Вам.

Затонський».
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На архівному примірнику тексту цього повідомлення 
стоїть напис:

«Відповіді не буде».

У наведених телеграмах Йосифу Сталіну Володимир За- 
тонський просив дати дозвіл на опублікування документу 
№2. Під назвою цього документу приховувався «Маніфест 
Тимчасового робітничо-селянського уряду», з яким Затон- 
ський планував звернутися до українського народу [63]. Але 
перед публікацією маніфесту необхідно було дати офіційне 
оголошення про наявність такого українського уряду.

Тому 28 листопада 1918 року Володимир Затонський на
діслав ще одну велику телеграму на ім’я Йосифа Сталіна (ко
пію -  Владіміру Леніну), в якій було висунуто рішучі вимоги 
про легалізацію «тимчасового робітничо-селянського уряду 
України» та оприлюднення маніфесту. Як уже зазначалося, 
Сталін дав згоду на публікацію маніфесту.

У телеграмі Володимира Затонського повідомлялося [64]: 
«Необхідність легалізації Тимчасового уряду дикту

ється міркуваннями: нехай то буде «Тимчасовийуряд» чи 
«Крайовий ревком» -  справа не в назві. Необхідний орган 
радянської влади, який зм іг би керувати й стати дійсним 
центром радянської роботи на Україні, якому підпорядко
вувалися б усі радянські працівники і який, таким чином, 
зміг би зосередити у  своїх руках усю надзвичайно важку 
та складну роботу з відновлення радянської влади на м іс
цях. Відсутність твердої л ін ії центру дезорганізує нашу 
роботу і примушує глибоко замислитися над тим, чи не 
варто взагалі припинити цю комедію».

Далі Володимир Затонський запропонував: 
«...По-перше, потрібно дати нам дозвіл оголосити себе 

«Тимчасовим робітничо-селянським урядом України», вида
ти « Маніфест» і діяти як справжній уряд України; по-друге, 
всю політичну частину роботи у  визволених областях по
трібно зосередити в руках Тимчасового уряду; по-третє, 
необхідно встановити єдність командування, зосередивши 
його в руках Тимчасової ради Курського напрямку (у май
бутньому -  Військради Української армії); по-четверте, під
порядкувати всі військові сили, які діють на Українському 
фронті, Військраді Курського напрямку; по-п’яте, необхід-
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но запропонувати не розпоряджатися військовими силами 
нашого фронту, заздалегідь не попередивши нас».

Того ж дня, 28 листопада 1918 року, відбулося перше за
сідання «тимчасового робітничо-селянського уряду України» 
за участю п’яти його членів: Володимира Антонова, Фьодора 
Артьома, Володимира Затонського, Еммануіла Квірінга та 
Георгія П’ятакова. Напевно, стенограма засідання не велася, 
оскільки зберігся тільки протокол № 1 [65]. Цікаво, що на 
цьому засіданні питання про формування уряду не стояло, а 
розглядалося лише питання про проголошення «тимчасово
го уряду України». Це ще раз підтверджує той факт, що його 
було створено ще в середині листопада й ролі в ньому було 
розподілено Раднаркомом РСФРР.

Головою «тимчасового уряду України» було призначено 
відомого своїм цілковитим несприйняттям національної 
державності України Георгія П’ятакова. Провідну позицію в 
цьому уряді посідав і Володимир Затонський.

Місцем перебування нового незаконного фіктивного «ра
дянського уряду України» за кордоном згідно з протоколом 
№1 було обрано місто Суджу. На цьому засіданні було при
йнято декрет про організацію Військової ради «української 
радянської армії», у якому зазначалося:

«З  метою об’єднання всіх військових дій, спрямованих про
ти ворогів робітничо-селянської влади на Україні, Тимчасо
вий робітничо-селянський уряд України постановив:

1) створити Військову раду Української радянської армії;
2 ) підпорядкувати йому всі збройні сили, що діють на 

території України;
3) призначити до складу Військової ради товаришів Сер- 

геєва (Артема), Затонського, Овсієнка (Антонова)».
Далі у протоколі №1 йшлося про те, що перед опубліку

ванням цього декрету потрібно узгодити його з Військовою 
Радою РСФРР, для чого до цієї Ради мали відправитися Ге
оргій П’ятаков та Фьодор Артьом. їм було доручено також 
з’ясувати у Москві питання про фінансування «тимчасо
вого робітничо-селянського уряду України». Воістину: хто 
платить, той замовляє музику! Еммануілу Квірінгу й Васі- 
лію Авєріну за протоколом №1 необхідно було виїхати до 
Суджі, а Володимир Затонський мав залишитися при «вій
ськовій раді» в Курську. Від імені ЦК КП(б)У йому було до-
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ручено вести переговори з німецькою делегацією та заяви
ти про існування «тимчасового робітничо-селянського уряду 
України». Нарешті про звернення до німецького державно
го керівництва у протоколі №1 зазначено: «Звернутися до 
Соціалістичного Уряду Німеччини за сприяння уряду РСФРР 
і зажадати визнання уряду України -  Тимчасового робітни
чо-селянського уряду». Не більше й не менше -  «зажадати»! 
Але у протоколі №1 не було наведено повного складу «тим
часового робітничо-селянського уряду України».

29 листопада 1918 року з дозволу Йосифа Сталіна наре
шті було оприлюднено «Маніфест Тимчасового робітничо- 
селянського уряду України» [66], в якому проголошувалося:

«Іменем повсталих робітників і селян, іменем революцій
ної армії України владу гетьмана повалено, а владу робітни
ків і селян, владу Рад на Україні відновлено».

А далі стверджувалося, що «члени Центрального Вико
навчого Комітету Рад України, йдучи назустріч волі по
всталих робітників, селян і солдатів, очолили повсталі 
маси і за постановою Центрального Комітету Комуніс
тичної партії більшовиків України утворили Тимчасовий 
робітничо-селянський уряд України».

При уважному ознайомленні з «Маніфестом» впадають у 
вічі принципові суперечності в його змісті. По-перше, «влада 
рад» оголошувалася від імені «повсталих робітників, селян 
і солдатів революційної армії України». Архівні документи 
спростовують наявність у той період загальноукраїнського 
повстання робітників і селян з метою встановлення «радян
ської влади» в Україні. ЦК КП(б)У та «центральний військо- 
во-революційний комітет» України у той період навіть не 
порушували питання про організацію повстання в Україні 
після серпневого провалу, а, навпаки, застерігали від перед
часного виступу. Зокрема, 18 жовтня 1918 року в резолюції 
II з’їзду КП(б)У підкреслювалося [67]:

«...Визнаючи необхідним масовий терор для послаблен
ня противника, як для виснаження німецьких солдатів, 
так і особливо для знищення білогвардійців, офіцерів, жан
дармів, буржуазії, партія рішуче й категорично висловлю
ється проти партизанської війни, особливо у прикордон
ній смузі, яка могла б залучити робітників України та 
Росії до несвоєчасного загального виступу або полегшити
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німецькому командуванню внести озлоблення й згуртуван
ня в окупаційні війська проти Радянської Росії».

Загальновідомо, що в цей період повстання проти геть
мана Павла Скоропадського відбулося під проводом Дирек
торії, яка на час проголошення «Маніфесту» контролювала 
майже всю територію України. Таким чином, «тимчасовий 
робітничо-селянський уряд» України, який знаходився в Кур
ську, навіть не володів достовірною інформацією про події в 
Україні. Щодо «революційної армії України», то такої армії 
тоді не існувало, оскільки саме на території Росії формува
лися війська армії для наступу на Україну.

Крім того, члени проголошеного уряду стверджували, 
що вони були «членами Центрального Виконавчого Коміте
ту Рад України». Тут наявною є спроба напуску політичного 
туману, кволі намагання надати урядові сумнівної легітим- 
ності, нібито його члени представляли ради робітничих, се
лянських і солдатських депутатів. Але відомо, що ЦВК Укра
їни на своєму останньому засіданні 18 квітня 1918 року в 
Таганрозі самоліквідувався.

Далі зазначалося, що «Маніфест» скасовував владу геть
мана Павла Скоропадського та його уряду, оголошував по
за законом накази Центральної Ради, проголошував роздачу 
землі селянам, націоналізацію заводів, фабрик, банків, тор
говельних установ, промислових підприємств, підвищення 
заробітної платні тощо. Звісно, ці гасла й обіцянки були ли
цемірним капканом не так «тимчасового уряду України», як 
ЦК РКП(б) для загарбання України.

Але в «Маніфесті» московський уряд пообіцяв:
«Тимчасовий уряд заявляє, що, упоравшись з контррево

люцією та відновивши радянську владу на місцях, він скликає 
Всеукраїнський з'їзд Рад робітничих, селянських та червоно- 
армійських депутатів, якому й передасть усю владу в країні» .

Тільки в кінці «Маніфесту» дізнаємося про склад «тимча
сового робітничо-селянського уряду України», який «від імені 
повсталих робітників та селян України» підписав цей «Мані
фест»: голова уряду -  Георгій ГГятаков, члени уряду -  Климент 
Ворошилов (Луганськ), Фьодор Артьом (Харків), Еммануіл 
Квірінг (Катеринослав), Васілій Авєрін (Катеринослав), Во
лодимир Затонський (Київ), Юрій Коцюбинський (Чернігів). 
Як бачимо, у складі «робітничо-селянського уряду України» не
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було вже жодного робітника та селянина з широких просторів 
України. Як обіцяв Йосиф Сталін Затонському, «Маніфест» бу
ло опубліковано в центральній пресі 1 грудня 1918 року [68].

Ідея створення тимчасових «радянських урядів» у колиш
ніх колоніальних країнах Російської імперії, у тому числі й 
українського, дуже сподобалася «вождеві світового проле
таріату» Владіміру Леніну, який напередодні опублікування 
«Маніфесту Тимчасового уряду України», 27 листопада 1918 
року, надіслав телеграму головнокомандуючому збройними 
силами більшовицької Росії Іоакіму Вацетісу [69]:

«З  просуванням наших військ на захід та Україну ство
рюються обласні (навіть не 
«республіканські»!!! -  О.Б.) 
тимчасові радянські уряди, 
покликані закріпити Ради 
на місцях. Ці обставини ма
ють ту позитивну якість, 
що позбавляють можливос
ті у шовіністів (шовінізм
-  імперська націоналістич
на колоніальна політика по 
відношенню до загарбаних 
країн. -  О.Б.) України, Лит
ви, Латвії, Естляндії (Есто
нії. -  О.Б.) розглядати рух 
наших частин, як о к у  п а ц  
і ю, і створюють сприятливу 

атмосферу для подальшого просування наших військ. Без цих 
обставин наші війська в окупованих областях знаходилися б 
у скрутному становищі, оскільки населення не зустрічало б 
їх, як визволителів. Зважаючи на це, просимо дати команд
ному складові відповідних військових частин вказівку про те, 
щоб наші війська всюди підтримували тимчасові радянські 
уряди Латвії, Естляндії, України та Литви, але, звісно, тіль
ки радянські уряди».

Як засвідчили майбутні події, населенню України таке 
«визволення» за 70 років «радянської влади», а після 1945 
року -  Литві, Латвії та Естонії, коштували дуже дорого.

Як бачимо, у наведеній телеграмі Владімір Ленін підтвер
джує той факт, що вищезгадані війська -  це війська Росії, а
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характер цієї військової акції -  окупаційний. Таким чином, 
Ленін розкрив справжню мету створення «тимчасового ро
бітничо-селянського уряду України», який мав відіграти роль 
ширми, за якою Раднарком Росії проводив свою експансіо
ністську політику щодо України з метою встановлення кому
ністичного режиму. Водночас створювалася видимість, що 
нібито наступ в Україні проти «контрреволюційних військ» 
гетьмана та Директорії ведуть не війська Росії, а українські 
війська «тимчасового робітничо-селянського уряду України».

Дозвіл Москви на оприлюднення тексту «Маніфесту Тим
часового робітничо-селянського уряду України», який бу
ло опубліковано у московській пресі 1 грудня 1918 року, 
розв’язав руки членам цього так званого «уряду». Згідно з 
прийнятим декретом про організацію Реввійськради укра
їнської радянської армії (протокол №1 від 28 листопада 1918 
року) 1 грудня 1918 року було видано секретний наказ про 
офіційну організацію «реввійськради радянської армії Укра
їни», з якого наведемо окремі положення [70]:

«Декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду 
України ЗО листопада 1918 року за №4 засновано Революцій
ну військову раду радянської армії України у складі: коман
дуючого -  В.Овсієнка (Антонова) та членів -  В.Затонського 
та ФЛртьома (Сєргєєва). При Реввійськраді засновується 
штаб, начальником якого призначається Ауссем...

Про перехід у  відання Реввійськради радянської армії Укра
їни тих чи інших військових частин буде оголошено в наказі 
по всіх частинах особливо.

Підписали: Овсієнко (Ант онов), Затонський, Артьом 
(С єргєєв)».

У тексті цього наказу наводиться посилання вже на де
крет «тимчасового уряду України» від ЗО листопада 1918 ро
ку, але текст цього декрету не вдалося відшукати.

Варто зазначити, що з наведених вище телеграм Георгія 
П’ятакова та Володимира Затонського в Москву Йосифу Ста
ліну випливає, що ЦК РКП(б) і Раднарком РСФРР не узгодили 
своїх дій при створенні «тимчасового робітничо-селянського 
уряду України» ні з представниками ЦК КП(б)У, ні з «всеукра
їнським ЦВРК». Це свідчить про невизначеність політичного 
статусу створеного «уряду», адже одночасно з його існуван-
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ням ще діяв «всеукраїнський ЦВРК». Тому навіть після «лега
лізації» «тимчасового уряду України» його невизначене ста
новище не змінилося. Яскравим свідченням цьому є телегра
ма, відправлена П’ятаковим Сталіну 7 грудня 1918 року [71]:

«Москва, Раднарком, Сталіну.
Артьом повсякчас перешкоджає працювати, очевидно, 

неправильно уявляє бажання Центру. Якщо наші дії розхо
дяться з планами Центру, достатньо повідомити нам. Ні 
про які свідомі розходження з Вашими вказівками не може бу
ти ймови. Якщо вважаєте наше існування зайвим, скажіть, 
так і зробимо. Але допустити, щоб Артьом робив по-своєму, 
спираючись на авторитет Центру, не можемо.

Прошу Ваших конкретних вказівок для того, щоб знати 
думку Центру з таких питань:

1) Чи вважаєте Тимчасовий уряд необхідним винятково 
як ф і к ц і ю  (розрядка автора. -  О.Б.) чи фактично керів
ний Центр?

2 ) Якщо Центр не дає військових частин, чи допустиме 
самостійне формування?

3) Чи вважаєте Реввійськраду Курського напрямку фак
тичним керівним військовим центром України згідно з на
шою постановою?

4) Чи є колишній Центральний ревком України існуючою 
інстанцією чи передає всі повноваження урядові?

На всі запитання ми маємо свої відповіді, не бажаючи су
перечностей з Центром через те, що Артьом посилається на 
Центр проти нас. Необхідно мати Вашу відповідь на ці за
питання. Прошу терміново надіслати відповідь на моє ім’я.

П ’ятаков».
Якою була відповідь на телеграму П’ятакова, невідомо.
А напередодні Георгій П’ятаков відправив Фьодору Ар- 

тьому телеграму [71]:
«В якості завідуючого військовим відділом несете передусім 

відповідальність за наявність на нашому фронті достатніх 
військових сил. Досі нічого не зроблено для самостійного форму
вання. За відсутності підтримки з боку Центру всі починання 
залежать від нашої власної енергії у  справі формування та по
стачання. Якщо ви енергійно не візьметеся за самостійне фор
мування, справа точно зірветься. Пам’ятайте -  відповідаль
ність покладається на вас, Центр не може нам нічого дати».
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Більше того, Володимир Антонов-Овсієнко наводить сло
ва із записки Володимира Затонського Йосифу Сталіну, в 
якій повідомлялося [72], що кредити, відпущені через Орлов
ський округ, закриті, й Курський губвоєнком пропонує ні
яких видів забезпечення, особливо обмундирування, укра
їнським частинам не відпускати. Можна було б налагодити 
своє власне інтендантство, але на це немає грошей -  «дово
диться займатися продажем цукру та іншою спекуляцією».

Ось таке було ставлення Росії до так званих «українців».
Але варто навести ще один цікавий, а, можливо, й уні

кальний, рукописний текст проекту постанови, написаної, 
судячи з почерку, Георгієм П’ятаковим, в якому в приниз
ливій формі викладено пропозиції, що стосуються взаємо
відносин «тимчасового радянського уряду України» з цен
тральними інституціями Радянської Росії -  ЦК РКП(б) та 
Раднаркомом.

Наведемо цей текст повністю [73]:
«З метою внесення порядку у  відносини з центральними ін

ституціями РСФРР, усунення відмінностей та встановлення 
твердої спільної товариської лінії, що відповідає директивам 
ЦК РКП, та збереження у  таємниці того факту, що ТУ («тим
часовий уряд». -  О.Б.) є органом ЦК РКП, ТРСУУ («тимчасовий 
робітничо-селянський уряд України». -О .Б .) ухвалив:

1. Усі зносини з ЦК РКП, РНК та іншими інституціями від 
імені ТРСУУ проводяться винятково за підписом голови уряду.

2. Зносини здійснюються через уповноваженого т. Ста
ліна т. Кулика.

3. Ніхто з членів уряду не має права самостійно контак
тувати з центральними інституціями РСФРР, крім Тим
часового уряду.

4. У  випадках, коли той чи інший член уряду не згоден 
із загальною або окремою діяльністю Тимчасового уряду, 
він зобов’язаний поставити питання про зміну ц ієї д і
яльності на обговорення Тимчасового уряду й передусім 
отримати вотум уряду.

5. Члениуряду, що залишилися у  меншості, мають право 
апелювати до Центру тільки після занесення до протоколу 
своєї окремої думки.

6. Апелювати до Центру меншість має право тільки у  
письмовому вигляді, поставивши до відома голову уряду.
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7. Окрему думку можна доводити тільки до відома ЦК 
РКП або Раднаркому й ніяким чином не можна (підкреслено 
в оригіналі тексту. -  О.Б.) робити заяви, що йдуть врозріз з 
усією діяльністю Тимчасового уряду технічним (підкреслено 
в оригіналі тексту. -  О.Б.) органом Раднаркому.

8. Агенти ТУ (не члени) не мають права самостійно кон
тактувати з ЦК РКП та РНК і можуть налагоджувати 
зв’язок з центральними інституціями тільки через членів 
ТУ в порядку, встановленим цією постановою.

З метою подальшого сприяння розвиткові робітничо-се
лянської революції та внесення ясності у виконання питань 
революційної діяльності на Україні ТРСУУ безпосередньо звер
тається до ЦК РКП та РНК з такою заявою:

1. ТРСУУ створено на основі постанови ЦК РКП та є його 
органом, тому виконує всі розпорядження й накази ЦК РКП 
беззаперечно.

2. ТРСУУ не будучи по суті самостійним органом, не ство
рював і не збирається створювати свого незалежного коман
дування, назвавши Реввійськраду Курського напрямку «Рев- 
військрадою Української радянської армії» винятково для 
того, щоб вона сприймалася населенням як «Радянська армія 
України», а не про наступ російських (підкреслено в оригіналі 
тексту. -  О.Б.) військ, тобто продовжувати політику, роз
почату створенням ТРСУУ. Це перейменування не означало 
й не означає по суті ні про які зміни, тим більше, що особо
вий склад цієї Реввійськради визначений не нами (підкресле
но в оригіналі тексту. -  О.Б.), а центральними інституціями 
РСФРР й фактично негласно є тією ж  самою Реввійськрадою 
групи військ Курського напрямку, що отримала тільки іншу 
вивіску для України (підкреслено в оригіналі тексту. -  О.Б.).

3. На підставі заяв окремих членів ТРСУУ, не уповнова
женими на те ТУ у  справах, Головнокомандування РСФРР... »

Зміст останнього пункту в проекті постанови не зовсім 
зрозумілий. Можливо, автор у ньому не повністю висловив 
свою думку, але так його подано в оригіналі рукописного 
тексту проекту постанови російською мовою.

На цьому проекті постанови не поставлено дату написання, 
але її явно було написано після 1 грудня 1918 року, коли було ви
дано наказ про створення Реввійськради радянської армії Украї
ни [70]. Текст проекту постанови засвідчує, що подальші розпо-
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рядження та накази, які стосувалися так званих «повстанських» 
дивізій, мали видаватися від імені Реввійськради групи військ 
Курського напрямку. Після 1 грудня 1918 року розпорядження, 
які наводилися у попередньому розділі, так і видавалися. Не ви
кликає сумніву, що на це були вказівки керівництва Росії, які не 
визнавали Реввійськради «радянської армії» України.

Але наведений рукописний текст проекту постанови ще 
раз підтверджує, що другу агресію проти України організу
вала Росія, прикриваючись «тимчасовим робітничо-селян- 
ським урядом України», який, до речі, не користувався в Ро
сії авторитетом у наведеному вище складі.

Судячи з красномовних фактів, причиною такого три
валого листування українських комуністів Володимира За- 
тонського та Георгія П’ятакова з керівниками уряду Росії бу
ло небажання останніх бачити на чолі «тимчасового уряду» 
України когось з українців.

Тому Георгій П’ятаков ще 6 грудня 1918 року надіслав Йо- 
сифу Сталіну телеграму [74]:

«Раднарком, Москва, Сталіну.
Вважаю: ваш обов’язок пояснити Іллічу неприпусти

мість ситуації, що склалася. Ми беремо на себе колосальний 
обов’язок перед усіма. Сил нам ніяких не дають. Якщо вва
жаєте українську боротьбу важливою, потрібно зробити 
висновки. Нам не тільки не дають сил, а й забирають звід
си. Становище розпачливе. Необхідно дійсно серйозно відне
стися до справи. Передайте Вацетісу, нехай дає сили, зброю, 
обмундирування, інакше катастрофа стане неминучою. Ви 
знаєте, я ніколи не впадаю у відчай, зараз зовсім спокійний, 
але зобов’язаний сказати правду, щоб Ви вжили заходів.

П’ятаков».
Крім того, незрозумілу для Георгія П’ятакова та Володи

мира Затонського політику проводив запеклий українофоб 
Фьодор Артьом, про що повідомлялося в телеграмі П’ятакова 
Затонському 6 грудня 1918 року [75]:

«Курськ І, Реввійськрада, Затонському.
Повідомте точніше про самостійну політику Артема. 

Скажіть Артему: Центральний Ревком згідно з постановою 
з ’їзду заміщував уряд. З виникненням останнього Централь
ний Ревком природно передає всі свої права урядові.

П’ятаков».

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ. ЗОВНІШНІ
ТА ВНУТРІШНІ СИЛИ ПРОТИ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. ЗОВНІШНІ
ТА ВНУТРІШНІ СИЛИ ПРОТИ

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Звісно, Фьодор Артьом проводив політику РКП(б), чле
ном Центрального комітету якої він був з березня 1918 року.

Слід також зазначити, що поряд із ситуацією навколо 
«тимчасового уряду України» анулювання Брестського дого
вору розв’язало руки Раднаркому РСФРР від усіх зобов’язань 
щодо України, під яким він підписався у березні 1918 року. 
Так, 24 грудня 1918 року в центральній пресі Росії з’явилася 
постанова за підписом заступника наркома закордонних 
справ Льва Карахана, в якій повідомлялося установам РСФРР 
про те, що «після анулювання Брестського договору Україна 
більше не визнається радянським урядом Російської Респу
бліки самостійною державою», і пропонувалося цим устано
вам «терміново скасувати всі постанови, що стосуються ко
лишніх українських громадян, і вважати всі документи, ви
дані українською владою, недійсними. Від дня опублікування 
цієї постанови всім особам та установам, які представля
ли інтереси колишньої Української держави в межах РСФРР, 
пропонується негайно припинити свою діяльність і зняти з 
приміщень, які вони займали, вивіски й оголошення, які за
свідчували їхню діяльність як установ та посадових осіб ко
лишньої Української держави» [76].

Аналогічну постанову було прийнято відносно Грузії, яка 
також московським урядом не визнавалася самостійною 
державою. Таким чином, усі особи, які на території Росії вва
жали себе українськими та грузинськими громадянами, «ви 
знаються російськими громадянами, як такими, що є підле
глими всім декретам і постановам радянської влади РСФРР».

Водночас Естонія, Латвія та Литва, територію яких зали
шили німецькі війська, де до влади прийшли радянські «тим
часові робітничо-селянські уряди», Раднаркомом РСФРР бу
ли визнані самостійними державами.

Продовження у  наступній книзі.
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Курськ 38, 75,135, 156,187, 
195, 196,199, 213, 225,

236, 238, 241, 243, 246,
250, 262, 266, 306, 307,

308,310,311,313,315, 
321

Курська губернія 190,194,195, 

197, 251 
Кустичі 134 

Кустівці 137
Кучугум, річище 82, 83,101, 

104
Лазірки 166,167 
Лебедин 181,182,186 
Лебединський повіт 181, 182,

184,186, 187,188,189, 
201

Лебедівка 160 

Лемешівка 160 
Липки, місцевість 14 

Липовецький повіт 189 
Лищичі 242 

Лісовичі 189
Лозова 39, 40,41, 61, 70,105, 

111
Лозовий Яр 160 

Лосинівка 129 
Лохвицький повіт 232 
Лохвиця 33

Лубенський повіт 157,166,

167,171,179, 181,182,
201

Лубни 33, 34, 53, 111,160, 161,

162,163,164,166,167, 
168,171 

Луганськ 296, 315 

Луганський повіт 282 

Лукім’я 168,169

Львів 89

Львівська область 88 

Льгів 75,135, 241, 243 
Люботин 39 
Люсін, острів 86 

Лютенька 177,178,179,180 

Мадіівка 134 
Мазепівка 75 

Маків 232, 242 
Мала Березянка 189 
Мала Локня 75 

Малий Вистороп 184 
Малий Істороп 184,185 
Малі Кринки 171 

Малківка 137 
Манжелійська волость 171 
Манжелія 171,172,176 

Мартинівка 183,189 
Масляниківка 96 

Межигір’я 218
Мелітополь 42, 43,46, 79,80, 

93, 94 
Мерефа 39

Микитівка, станція 38, 57, 61, 

103
Миколаїв 270, 296 
Миколаївська волость 171 

Мильники 130,134,136 

Миргород 34,179,180 
Миргородський повіт 170, 

179, 180 
Миропілля 219, 241 

Михайлівна 283 
Михнівці 171 

Мілерово 238 
Млини 180 
Могилів 251 
Мозир 24, 251 

Москва 48, 58, 75,119,121,
124,126,136, 195,217,
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219, 220, 222, 227, 232, 

234, 236, 246, 248, 250,
251, 252, 253, 257, 260,

262, 263, 264, 266, 281,
301, 302, 303, 304, 305, 

306, 307, 308, 309, 310,
311,313,317,318, 321 

Мотовилівка 277, 278, 292 
Мрин 130 

Муравійка 132,134 

Наддніпрянщина, край 78, 96, 
97,118 

Наддністрянщина, край 79 
Нижня Грунь 75 

Ніжин 115,116,126, 128,129, 
130,131,132,136,153,
155,166, 202, 228, 331 

Ніжинський повіт 115,116,

124,125, 126,129,130,
132.134, 135,136,147,
202

Новгород-Сіверський 116,118, 
127, 197,211,212, 216 

Новгород-Сіверський повіт

127.134, 204, 208, 233 
Новий Оскал 241, 246, 247 
Новозибків 116,117, 221, 246 

Новозибківський повіт 208,

242
Новоросійськ 270 

Новочеркаськ 266 
Носівка 130

Одеса 252, 262, 270, 290,296 

Озірнянська волость 180 
Олевськ 24
Олександрівна Валуйського по

віту 104 

Олександрівна Рильського по
віту 75,115 

Олександрівськ 40,41,42, 46,

59, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 
80, 82, 83, 84, 86, 90, 91,
92, 93, 94, 95,105 

Оленинське 180,181,182,183 
Олишівка 134 
Орел 126,231,236 
Оржиця 159,166,168,169,171 

Оржиця, ріка 158,166,169 
Орлівка 128,134 

Остап’є 177 
Остроглядове 134 

Охтирка 178,180,181,182 
Павлоград 41,42, 83, 93, 94 

Палатівка 214 

Паліївка 134 
Переволочна 137 
Перекоп 40 

Перемишль 23 

Перервинці 157,166 
Переяслав 149,159 
Переяславський повіт 149,

150,157,170,187, 201 
Петроград 31,48,121, 251,

252, 295, 298, 304 
Печерськ, місцевість 14, 289 

Пінськ 251 
Піски 172 

Піщане 177 

Плісецьке 278 

Погар 137,209 
Погреби 166 

Поділля, край 79 
Поділ, місцевість 218, 252 

Подільська губернія 131,259, 

296
Полісся, край 25, 79, 209 

Полтава 27, ЗО, 31, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 42, 53, 54,
55, 56, 57,111,120,137,

160,161,165,176, 207,
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 218, 219, 232, 282, 283,
284, 285, 287, 288, 300 

Полтавська губернія 6, 10, 37,

115,121,125, 131,139, 

149, 150,157, 158, 159,
160,166,167,170, 171, 
172, 175,176, 177,178, 

179, 180,181,182,186, 

187, 189, 201, 212, 213,
232, 237, 281, 282, 296 

Полтавський повіт 170,176 

Полтавщина, край 4,10,11, 

21,52, 79, 81, 118,125,
136,137, 138,147,148,

149,152,155, 158,159,
161,163,171,172,175, 
176, 181,186, 187, 202,

215
Понурівка 211 
Попасна 57 

Попівка 179 
Поташ, станція 109,189 

Почеп 121, 126, 230 
Прилипка 172,173 

Прилуки 136,137,155,165,
168

Пристроми 149 

Псьол, ріка 171,172, 173,174,
175,176, 177, 179,180,

192,193, 284 
Пула 86, 87 
Пушкарне 75 
П’ятівське 138,210 
Радчуки 183,184 
Радьків, урочище 183 
Решетилівка 34 

Ржищів 150,151 
Рильськ 74, 76, 225, 241, 246, 

248, 251 
Рильський повіт 204, 232

Річиця 251 
Робчик 241 
Ровеньки 118 
Рогатин 21 
Розсохуватий 183 

Рокита 171 
Роменський повіт 232 

Ромни 189 
Ромодан 34, 54 

Ростов-на-Дону 74, 228,301 
Рудяків 150

Руська Конопелька 192,194, 

195
Савинська волость 180 
Савинці 158,166 

Сагайдак 177,182 

Сазонівка 158,159 
Салтикова Дівиця 128 

Самара 39, 220 
Сарни 24, 25
Сватове 103,113,114,213 
Свинарне 177,178 
Свинківка 283 
Святошин, місцевість 14 
Севастополь 40,44,258 
Семенівка Лебединського по

віту 183 
Семенівка Новозибківського 

повіту 116, 269 
Сергієвськ 134 
Середина Буда 137 
Сибір, країна 220, 223 
Симбірськ 219 

Синельникове 41,42 
Синяки 130

Сімферополь 43,44,45,85, 

220
Сквирський повіт 187,217 

Скрилівка 75
Слобода Кам’янська 76, 209,
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211
Слобожанщина, край 172 
Слов’янськ 39, 57, 61,104, 108, 

109,110, 165 
Смолянка 128 

Сновськ 135,219,220 
Солоницька, станція 34 

Софіївський 184 

Ставище 146,148,155,180, 
200 , 201 

Стайки 150

Старе 146,147,149,150,151 
Старий Оскол 241 

Старобільськ 113 
Старобільський повіт 103 

Старобільщина, місцевість 207 

Стародуб 76,116,118, 209, 
210,211,212,216, 228, 

233,241, 244, 246, 247 
Стародубський повіт 134,138, 

208, 209, 233, 242 
Стеблянка 184 

Степанівна 75 
Студеники 149,151 

Суджа 74, 76, 189,190,192, 
193, 213, 225, 241, 243, 

246, 251,311,313 
Сула, ріка 34, 162,165,168,

169
Сулимівка 160 
Суми 116,181,182,185,189, 

241
Сумський повіт 185,187, 190, 

201
Сумщина, край 59, 192 

Супій, ріка 149,155, 156,157, 

159
Сураж 205, 216, 218 

Суражський повіт 204, 242 
Сюсферд 21

Таганрог 31, 59, 119, 251, 301, 

302, 303, 315 

Тарасівка 178,180 
Тараща 10,47,146,169,179, 

199, 200, 331 
Таращанський повіт 139,150,

180,186,189,199, 200,
216

Таращанщина, місцевість 109,
163,169 

Ташань 149, 151,152,155,157, 

159
Тифліс (Тбілісі) 25 
Трипілля 150, 163 
Тростянець 185 

Тустановичі 23 
Уманський повіт 20,186,189, 

199, 200 
Умань 21

Унеча 137,209,211,212,216,
218, 221, 222, 223, 224, 

225, 231, 240, 241 
Фастів 27, 277, 278 
Федорівна 177 
Халеп’я 139
Харків 13, 32, 38, 39,40, 41,

42, 56, 59,111,116,117,
120,165,170, 212, 218,
225, 232, 246, 263,266,

268, 270,271, 281, 282, 
285, 289, 296, 297, 298, 

306, 315, 332, 337 
Харківська губернія 104,115,

177,180,181, 187, 189, 
201, 251, 281, 282 

Харківці 149

Харківщина, край 4,6,10, 59, 
79,102,103,104,106,

113, 114, 115,118,147,

154,156,157, 172,181,
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 187.197, 203, 208, 212, 

213,214, 297
Херсон 20,42 
Херсонська губернія 296 
Херсонщина, край 59, 96 

Хибалівка 128 
Хмільник 48, 50 

Ходорків 217 
Холодний 178 

Хорватія, країна 86 

Хорішки 172,173, 175,176,
177

Хорол 34, 81, 207 
Хорол, ріка 175,177 

Хорольський повіт 159,170,
171,172,174,175,179,
181,182,186, 201, 232 

Хортиця, острів 78, 79, 96, 97 
Хотинський повіт 18 
Хутір Михайлівський 76,135,

197.198, 199, 207, 208, 
216, 217, 232, 235, 241, 

242, 244, 246, 248, 267
Царицин 246

Царицин Кут 82, 83, 84, 93,

94,100 
Чебахаза 21 
Чевельча 159 
Червоні Партизани 124 
Черкаська Конопелька 75,191, 

194
Черкаська Порічна 75 

Чернігів 124,126, 128,131, 
133, 209, 246, 315, 327, 

328
Чернігівська губернія 115,121,

123.125.127.128.131, 

132,133,135, 202, 205,
219, 220, 233, 237, 240,

242, 251,282, 296

Чернігівський повіт 128, 129,
130.131, 132,133,134 

Чернігівщина, край 13,105,
115,116, 118,119, 121, 

122,124,125,126,128,
131.132, 133,134, 135,

136,137, 138,147,148, 
152,154, 155,156, 160,
163,165, 170,197,199, 
201, 202, 204, 205, 206, 
207, 208, 212, 214, 215,
216, 219, 226, 232, 233,
238, 241, 246, 248, 251,

255, 267, 270, 327, 328
Чопилки 157 
Чугуїв 39 

Чупахівка 183 
Шатрище 197 
Шостка 232 
Штепівка 189 

Юзівка 57 
Юнаківка 189 

Юрасівка 197, 198 
Юринівка 199,217 

Яворівка 160

Яготин ЗО, 149,155,157,160,
166,170 

Ямпіль 134,197, 232, 235, 241 

Янів 49, 50, 52 
Янівщина 178 

Яреськи 34,81 

Яси 289
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Іменний покажчик

Авдієнко Михайло 307 
Авєрін Васілій 245, 313, 315 

Аверченко Аркадій 222, 223 
Авраменко Никифор 42,43, 

204,210, 211,212, 267, 

268,269, 284, 285, 286,
324, 326, 331, 332, 335 

Айхгорн Герман, фон 63,66, 
252,253 

Аккерман Г. 128 

Алмазів Олекса 16, 20, 26, 27, 
41,76 

Алтухова Соня 223 

Альвенслебен 66 

Андрієвський Панас 268,275 
Андрієвський, сотник 39 

АндрієнкоВ. 164 
Антоненко-Давидович Борис 

40, 324
Антонов-Овсієнко Володимир 

36, 57, 58, 72, 73, 74, 225,
226, 234, 235, 236, 237,

238, 244, 245, 246, 248,
300, 302, 309, 313, 317, 

319
Артьом (Сєрґєєв) Фьодор 59, 

297, 309, 310, 313, 315, 
317,318, 321,322 

Ауссем Владімір 225, 240, 241, 

297, 317 
Баварський Й. 220, 303 
Бажора В. 218,223 
Байлів (Байло) Сергій 52,56 
Бакінскій Сєрґєй (Бернгейм 

Людвіг) 297 

Баляс Василь 140,141, 148, 
149, 151, 152,153, 155,

156,157,159,160,161,

165,166,174,175,178,

180,181, 182,183, 184,
187,188,190,192,193, 

194,195, 196,197,198, 

199, 216, 217,239, 244, 
247

Барабаш Густав 57,58,218 

Барон Арон 217 
Барон Михайло 216,217,218, 

225,226, 239, 243 

Безручко Марко 163,164 
БекМ. 262

Беленкович Олександр 242,
243, 246, 248, 309, 310, 

311 
Берхем 258 
Білінський 39 

Блакитний Василь 283 

БогацькийП. 67 
Богун Юрій 219 
Боженко Василь 127,217, 226,

239, 243, 244, 245, 248 
Бокитькоіван 36 
Болбочан Петро 15, 16, 17, 18,

19, 26, 32, 33, 34, 38, 39, 
40, 41,42,43, 44,45, 46, 

47, 57, 70, 77, 78, 79, 83,
85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 

96, 98, 99, 104,110,113,

114,116, 118,164, 204,
205, 206, 207, 210, 212, 

213, 232, 267, 268, 269, 
271, 280, 281, 282, 283,

285, 286, 287, 288, 308, 

323, 324, 325, 326, 331, 
335,336 

Болецький Костянтин 24, ЗО
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК Болотов О. 39,62,69 

Бон 91, 92, 95 
Бонапарт Наполеон 263 
Бочковський 129 

Бочковський Микола 204 
Бош (Майш) Євгенія 36, 296, 

297, 324 
Бринінг 185
Бронський В’ячеслав 16, 25, 26 

Бубнов Андрей 120,124,188, 
302, 303 

Буше 258
Василько Микола 89 

Вацдорф Бернард 67 

Вацетіс Іоаким 230, 235, 236,
237, 238, 245, 246, 308, 

316,321 
Вержбицький Павло ЗО, 38, 61 

Вернадський Володимир 11, 

34, 35, 37, 324 
Веселий 129

Винниченкова Розалія 257 
Винниченко Володимир 255,

256, 257, 259, 261, 262,
263, 267, 268, 269, 272, 
274, 275, 293, 308 

Виноградів Юрій 52 

Вислоцький Іван 117,118,326,

327
Вишиваний Василь 42, 86,

87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 98 

Вишневецький Н. 75 

Волошин Яків 146,148,155, 

173,174,184, 193,194,
217

Ворошилов Климент 315, 316 
Врангель Пьотр 43 
Врублевський 302 
Габсбург Вільгельм (Василь Ви-

шиваний) 42, 83, 86, 87,

88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 
95, 96, 98 

Габсбурги-Лотаринзькі, рід
86, 87

Габсбурги, рід 86, 87, 90, 91 

Габсбург Карл Сальватор 87 
Габсбург Карл Стефан 86, 87 

Габсбург Карл Фердинанд 86 
Габсбург Лео 87 

Габсбургова-Бурбон Марія Іма- 

кулята 87 
Габсбургова Елізабета Фран

циска 86 

Габсбургова Марія Терезія 87 
Габсбург Фрідріх 89 

Гавриленко Федір 180 

ГаєвськийГ. 67 
Гамалія 162,163 
Гамарник Ян (Яків Пудико- 

вич) 120 

Гендельман Лев 133 
Гербель Сергій 289 

Гертлінг Георг, фон 258 
Герц 254 
Гессе 64
Гіндебург Пауль, фон 258 

Гогенцоллерн Вільгельм, кай
зер 77, 231, 257, 258, 260 

Гогенцоллерн Генріх 258, 259 
Гоголь Микола 117 
Годзінський В. 52 
Гоженко Борис (Іван?) 209, 

210
Голота Данило 180 

Голубович Всеволод 67 
Гольштейн 259 
Гончаренко Аверкій 13 
Гончаренко І. 52 
Горбачевський Іван 89
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Горчаков, князь 152,157 

Горький Максим 121,122 
Грановський М. 250 

Гребенко Федір 2, 4, 5,10, 11, 
12,31,109,118,139,140,
141,142,143,144,145, 
146,147,148,149,150,
151,152,153,154,155,

156,157,159,160,161,
163,164,165,166,167, 
168,170,171,172,173,

174,175,176,177,178, 

179,180,181,182,183, 
184,185, 186,187,188,
189,190,192,193,194,

195,197,199, 200, 201, 
216,217,248, 255,284 

Греков Олександр 50,61, 67 

Григоренко Полікарп 146 
Григор’єв 151
Грушевський Михайло 28, 65,

67, 68, 88, 296 
Гудима О. 142 

Гудований 183 
Гужковський Костянтин 89 
Гутман Борис 133 

Гольц Карл-Леопольд, фон дер 

36, 39
Тренер Вільгельм 65,253 
Дашкевич Роман 16, 23, 276, 

278, 325 

Дегтярьов 185 
Декслер 253 

Дем’яненкоІ. 52 
Денікін Антон 117,270,273 

Деревицький О. 209 
Деркач Матвій 180 

Дзєржинскій Фєлікс 221 
Дистель 74 

Добрий Абрам 66

Довбар-Мусницький Юзеф 24 

Долгоруков Александр 66 
Долицький 217 

Донской Боріс 252, 253 

Дорошенко Дмитро 14, 28, 272 
Дубовий Іван 267, 268, 269 
Дунаев В. 50

Дяченко Петро 210,211,285,
286, 287, 288, 335 

Ельман 147 
ЕнноЕміль 278 
Епштейн (Яковлев) Яков 226 
Єфремов Сергій 299,336 
Жданович 214 
Жуківський Олександр 15,

16, 23, 28, 40,45, 50, 54, 
66, 67

Завгородній О. 218, 223 

Загродський Олександр 16,
20, 21, 26, 32, 38, 57, 70, 
85,103

Затонський Володимир 120, 

187, 227, 228, 229, 234,
236, 297, 298, 299, 301,

302, 303, 306, 307, 308, 

309,310,311,312,313,
315,316,317,319, 321, 
330, 336 

Здольник І. 189,193 

Зелінський Віктор 99 
Зелінський Михайло 210 

Зельницький Павло 267, 268,
269, 284, 285 

ЗєвакінМ. 218,223 

Зільберман 74 

Зінов’єв В. 52, 66, 69 
Зольф Вільгельм 272 

Зюк Михайло 238, 243 

Іконніков Владімір 19 
Йоффе Адольф 262, 263
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК Кабула Пімен 146,148,149,

151,155,174,175, 217, 

239
Каледін Алексей 296 
Калнишевський Петро 72 

Каменев (Розенфельд) Лев 

228,229 
Капкан Юрій 29 

Каракуца Федір 64 
КараханЛєв 322 

Качелен 38
Квірінг Емануїл 228, 241, 309, 

313,315 
Кеніг 74
КєллєрФьодор 66 
Кирпонос Михайло 239 
Кисіль Яків 221, 225 
Кіквідзе Васо 24, 26,27 
Кірхбах Гюнтер, фон 253 
Ключевський Василь 203 
Ковалевський Микола 67, 68 
Коваленко Микола 66 
Коваленко Олександр 57 
Коваленко Олексій 191,192,

217, 328, 329, 331, 332 

Ковенко Михайло 15,16 
Кожевніков Інокентій 237, 246 

Козьма Олександр 16, 21, 32, 
33, 41, 54, 57, 70, 85 

Коновалець Євген 13,15,16,

17, 23, 27, 28, 65, 67, 68, 

69, 78, 99, 274, 276, 280, 
289, 290, 292, 293 

КорніяшІ. 164 
Косіор Станіслав 120,303 
Коцюбинська Оксана 121,122 
Коцюбинський Михайло 121,

299
Коцюбинський Юрій 31,38, 

120,121, 299, 300, 315

Кочубей 283

Кош Роберт, фон 42, 43, 44, 45, 

51,79 
Кравченко Петро 192 

Краснов Пьотр 238, 265, 273, 
274

Крижанівський Потап 146,
148, 155,174 

Крип’якевич Іван 14,108, 323,
325, 327 

Кропив’янський Микола 124,
125,126,127,129,131,

132,134,135,136, 137, 
147,148,153,156,160,

165,199, 202, 205, 221, 
229, 230, 231,238, 239,

240, 241, 243,244,255 
Кулік Ізраїль 319 

ЛазарськийВ. 283 
ЛашвичВ. 283 

Левицький Кость 89 

Леонтович Володимир 256, 
257

Лесновський І. 52 

Лещенко Гаврило 174 

Лещенко Олексій 139, 140,
142,143,144,146,147,
149,151,153,155,157,
158,159,160,161,166,
173,174 

Ленін Владімір 31, 58, 73, 75,
122,125, 222, 229, 231,
233, 234, 236, 252, 296,
303, 308, 309, 310, 312, 

316,317 
Лизанівський Іван 65 

Лисенко Федір 191 
ЛитвинецьМ. 283 

Лігнау Олександр 84,271 
Логинов Володимир 120
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Локатош Іван 242, 243, 244, 
245, 246, 247 

Лохтіонов М. 81,105 

Лощенко Семен 26 
Лугановскій (Португєйс) Емма- 

нуіл 297 
Луцький О. 90, 96 

Любинський Микола 67 
Люксембург Владімір 297 

Ляхович Р. 39, 52, 53 

Мазуренко Василь 255 
Майоров Михайло (Біберман 

Меєр) 131,328 
Макаренко Андрій 268, 275 

Максаков 185 
Максимович Антон 16 

Малій Самило 180 
Маля 183

Манілов В. 217, 328 
Мануільський Дмитро 235,

250, 254, 255, 256, 263, 

265
МасликП. 283 

МгибреєвА. 284 
Медведев Юхим 297 
Мельник Андрій 68, 274, 276, 

280
Митяй Федір 179 

МитяйЯків 179 
Михайличенко Гнат 282, 283 

Михалдика В. 218, 223 
Мілюков Павел 254 

Міляшкевич 13 
Мірбах Вільгельм, фон 252 

Мозель Павло 10,139,140,
141,142,143,144,146, 

199
МотузкоМ. 283 
Мстіславскій Сергей 302 
Мумм фон Шварценштейн Аль

фонс 67, 253, 272 

Муравйов Міхаіл 14,19, ЗО, 42, 
51,218, 299, 300, 304 

Нагаєвський Ісидор 292, 325, 

334, 335, 336 
Натіїв Олександр 10,11,13,

25, 29, ЗО, 31, 32, 36, 38, 
39, 40, 41,45, 46, 47, 53, 
56, 60, 61, 63, 69, 70, 71, 

78, 79,80, 82, 84, 85, 86,
93, 99,102,103,104,106, 

107, 108,109, 111,112,

113,114,118,119,146,
147,154,155, 163,172,

174, 201, 203, 204, 218,
300

Неровня К. 121 

Несміян В. 244 
НестроєвГ. 80 

НовиківО. 52 
Одинець Д. 39,51,55 

Олександрович Володимир
161,162,163,167,168, 
206

Олесницький Євген 89,90 
Ольшанський В. 52 
Омельченко Т. 13 
Орда Наполеон 49 
Орджонікідзе 74 
Осецький Олександр 23, 274, 

276
Парфенів В’ячеслав 32, 57, 85 
Пархоменко Олександр 42 
Пашкевич 66
Петлюра Симон, Головний Ота

ман 15,16,17,20,23,26, 
27, 28, 29, 31, 37, 50, 51, 

53, 60,107, 254, 255, 267,
268, 275, 276, 282, 291, 
292, 293, 308, 310

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК Петлюрівна Леся 107 

Петлюрова Ольга 107 
Петриківський Сергій 221,

228, 231,238, 245 
Петрів Всеволод 16,19, 20, 22,

32, 33, 34, 35, 37,40,41,

43, 57, 70, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 90, 91, 92,

93, 94, 96, 98, 99,100,

104, 105,109, 111,112, 
113, 114,161,162,163, 

164, 165,166, 167, 168, 

169, 206, 207, 291, 292,
326, 327, 329, 331, 336 

Петров Василь 163,164 
Петрушевич Євген 88, 89 
Письменний Степан 16 

Підручний А. 52 
ПількевичІ. 195 
ПовстенкоС. 185 
Полєтика 129 

Порш Микола 250, 308 
Примаков Віталій 27,119,121, 

126, 127, 207, 216, 218, 

225, 229, 230, 241, 243, 
303

Приходько В. 99,100, 101,102,

113,116 
Пришляк 88

Прісовський Костянтин 15,16, 

17,18,19,21,22, 23, 24,
26, 27, 28, 29 

Продьмо Микола 113,114,164 
П’ятаков Георгій 228, 234, 239, 

302, 306, 307, 308, 310,

313,315,317,318,319, 
321

П’ятаков Леонід 55 
Радек Карл (Сабельзон Кароль) 

281, 307, 308

Радзевичі, родина 164,167,

169
Раковський Християн 250,

251, 252, 255, 256, 259,

260, 261, 262,263, 264,

269, 286 
РоггЕсфір 223

Рогоза Олександр 71,103,107,
113,114,116 

Розенберг 74 
Розенблюм Антоніна 223 
Савелів М. 38,52,103 
Савицький 158 
Савицький, сотник 23, 26 
Сахно-Устимович Олександр

64, 206 
Сварика Василь 54 

Святополк-Мірскій Александр
278

Семиградова 169 
Семиградови, родина 169 
Сесьіларіон 209 

Сіверо-Одоєвський Опанас 302 

Сікевич Василь 47 
Сікевич Володимир 38, 47, 48, 

49, 50,51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 

85, 102,103, 104,106,
107,108,109, 298, 325, 
326

Сікевичева-Смолодовичівна 
Наталія 47 

Сільванський Микола 90,108 
Сірко Іван 72
Скоропадський Павло, геть

ман 4,11, 64,65,66, 67,
68, 69, 70, 71, 77, 78, 81,
84, 86, 92, 95, 98, 99, 102, 
104,107, 108,109,112,
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113,114,116,119,122,

123,147,157, 161,176, 
203, 204, 206, 210, 228,

229, 233, 234, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 257, 

258, 259, 260, 262, 263,

264, 265, 267, 271, 272, 
273, 274, 277, 279, 280, 
281, 288, 289, 290, 291, 
315, 325 

Скрипник Микола 298, 301,
302, 303 

Скрипник Степан (Патріарх 

Мстислав) 37 

Сливинський Олександр 16, 

84,112
Слюсаренко Володимир 162, 

283, 284, 287 
Смірнов (Ласточкін) Іван 120 

Спірідонова Марія 220 
Сталін Йосиф 59, 74, 75, 234, 

236,241,242, 281,283,

301, 303, 306, 308, 309,
310,311,312,314,316,

317,318,319, 321 
Стасова Єлєна 220 
Стефаник Василь 88 

Сушко Роман 276, 277, 326 
Сьомушкін М. 302 

Темзен Марія 38 

Терещенко 128 
Терлецький Євген 297, 302 

Теффі Надежда 222 
Тинченко Ярослав 22, 225, 

323, 324, 325, 326, 327, 
329, 333, 335 

Тищенко І. 218
Ткаченки,брати 146,148,155, 

174
Ткаченко Михайло 67,68

Ткаченко Семен 155,217 

Ткаченко Сергій 155,217 
Тольценберг 65 

Тонковид Петро 146,148,149, 
155, 174,217 

Точений Наум 126, 128,129, 
130, 131,135, 137, 239,
328

Травтсмандорф Карл 64 
Троцкій Лев (Бронштейн Лей

ба) 27,265 
Троцький Ігор 270, 271 
ТУречек Віктор 146,152,154,

174,175 
Удовиченко Олександр 16, 32, 

38, 42, 50, 51, 52, 324 

Ульріх 157 
Федькович Юрій 88 

Фесенко О. 188, 219, 220, 330, 
332 

Фок Яков 18 

Франко Іван 88 

Фремонт Л. 52 
Хайкіна Фрума 221, 222, 223,

224, 225 
Холонецький,граф 49 

Цап С. 208

Цишіюк Данило 143, 146, 148, 
151, 152,153,155,174,

175, 217 

Черник Федір 274, 277, 278 
Чернина 66
Черняк Тимофій 129, 244 
Чечель Микола 65 
Чикаленко Євген 256, 257 
Чорній Володимир 276 
Чорнолуцька І. 138 
Чудновський Григорій 27 
Шаповал Микита 255,256,

257, 274,275

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК Шаповал Олександр 16,21, 

ЗО, 37, 38, 39, 57, 70, 85, 
103,104 

Шарий (Богунський) Антон 

218,219 
Шахрай Василь 297 

Швець Федір 268, 275 
Шевич 214 

Шевченко 199 
Шевченко Тарас 88,139 

Шелест 282 
Шелонін 307

Шелухін Сергій 250,251,264 
Шемет Сергій 41,168 

Шен Чит-Хо 58 
Шептицький Андрей 90 

Шестаков О. 244, 248 
Шильман Ноха 124

Шинкаренко М. 189 

Шинкар Микола 29, 283, 284,

285, 286, 287, 288 
Шпилинський Олександр 38, 

61
Шпилінський І. 70 

Шраг Микола 65 
Штакельберг К. 164 

Шумський Олександр 283 
Щорс Микола 211,212,218,

219, 220, 221, 223, 224,
225, 226, 230, 231, 234,

239, 240, 244, 245, 248,
270, 303, 332 

Юр’євТ. 217 
ЯновськийА. 284 

Ярош 64, 67 
Яшвілі 246
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ДОДАТКИ .. З ДЕКЛАРАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДИРЕКТОРІЇ, 

що зробила Директорія
Героїчним поривом українського озброєного трудового 

народу зметено з лиця землі української руйнуюче 
поміщицько-монархічне панування - гетьманщину.

Україну вичищено від карних експедицій, старост, 
жандармів та инших злочинних інституцій пануючих 
класів. Відновлено національно-персональну автономію, 
що забезпечує право кожної нації на вільне життя.

Цензові думи та земство, наставлені гетьманським 
урядом, скасовано і відновлено демократичні, 
вибрані всенародним голосуванням органи місцевого 
самоврядування.

До повного вирішення земельної реформи Директорія 
Української Народньої Республіки оголосила: всі дрібні 
селянські господарства і всі трудові господарства залишаються 
в користуванню попередніх їх власників непорушними, 
а решта земель переходить у користування безземельних і 
малоземельних селян, а в першу чергу тих, хто пішов у військо 
Республіки для боротьби з б[увшим] гетьманом. Верховне 
порядкування цією землею належить Директорії Української 
Народньої Республіки. Ця постанова стосується також до 
монастирських, церковних і казенних земель. Для переведення 
реформи организовано Народні Земельні Управи.

По «наказу N 1 Директорії селянам» робляться описи 
контрибуцій, взятих поміщиками з селян для повернення їх 
покривдженим. Так само ведуться слідства по всій Україні з 
приводу тих зловживань і злочинств, які було учинено над 
селянством поміщиками та гетьманським урядом.

Постановою 9 грудня Директорія одмінила всі закони
і постанови гетьманського уряду в сфері робітничої 
політики. Відновлено восьмигодинний робочий день. Знов 
установлено колективні договори, право коаліцій і страйків, 
а також усю повноту прав робітничих фабричних комітетів.

В усіх инших галузях життя Директорія так само одмінила 
всі закони й постанови гетьманського уряду, направлені 
проти інтересів трудящих класів і шкідливих для всього 
громадянства.

Уповноважена силою і волею трудящих класів України
- Верховна Влада Української Народньої Республіки
- Директорія цими заходами довершила перший акт 
соціального та національно-політичного визволення 
українського народу.

26.12.1918
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Мала острова Хортиця Якова Новицького з реаліями 1918 р. на час 
відвідання острова Запорожцями Петра Болбочана і Січовими Стрільцями 

Василя Вишиваного
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Олександр Гнатович Бондаренко народився 
7 лютого 1939 р. в селі Лісовичі Таращансь- 
кого району Київської області.
1966 р. закінчив Київський політехнічний 
інститут.
Кандидат технічних наук.
Автор та співавтор близько 180 наукових 
праць в галузі автоматизації зварювальних 
процесів, робототехніки, ергономіки та 
неруйнівного контролю. З них 47 авторсь
ких свідоцтв та 4 патенти на винаходи. 
Зараз Олександр Бондаренко працює стар
шим науковим співробітником Інституту 
електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН 
України.
2012 р. вийшла у світ його книга «Повернен
ня із забуття», написана у  співавторстві 
з братом, Іваном Бондаренком. У  книзі 
висвітлено справжню історію Тара- 
щанського повстання 1918 р., спотворену 
попередніми дослідниками...


