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Під час першої світової війни в російській армії було понад б міль
йонів мобілізованих з України. Вся маса мобілізованих українців бу
ла скупчена переважно на фронтах проти Центральних держав. Всі 
ті російські найкращі бойові частини, що називалися сибірськими, 
туркестанськими, фінляндськими і т. д. стрілковими полками, скла
далися майже виключно з українців. Так само російська петербурзька, 
московська та варшавська ґвардія, й різні ґренадирські полки скла
далися або виключно, або переважно з українців. Коли додати кін
ноту й артелерію та спеціяльні технічні військові частини, виразно 
стане зрозумілим, що головний хребет боездатности російської армії 
творили українці.

Мобілізація втягнула до російської армії численні кадри українсь
кої, переважно сільської інтелігенції: народне вчительство, різних 
аґрономічних та кооперативних діячів та ін. Це був найбільш свідо
мий в армії український національний елемент, хоч його українські 
політичні прагнення не сягали далі бажання мати для України націо
нально-культурну автономію, а вже найбільше бажання було добити
ся для України національно-територіяльної автономії. В армії було 
бажання зосереджувати український національний елемент по мож
ливості в певних частинах її і підкреслювано весь час, щоб таке утво
рення національно-українських частин не шкодило боєздатності ро
сійської армії, а, навпаки, скріплювало її. Таке бажання було дик
товане загрозою окупації ворожими арміями в першу чергу України, 
отже її треба було боронити всіма силами, бо ніхто на Україні не спо
дівався ніякого добра й вигод для українського народу, коли він бу
де завойований імперіяльними державами.

Все це треба мати на увазі, коли ми торкаємося справи так званої 
«українізації армії». Всеросійська революція дала надію не лише 
українцям, але й іншим немосковським народам російської імперії на 
здійснення їх національних прагнень і бажань у межах російської
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республіки, яку всі хотіли бачити справді федеративною. Та з почат
ку революції справа майбутньої федерації держав різних народів, що 
мала б постати з царської імперії, висувалася досить обережно й не 
настирливо, бо всі вірили, що з московським народом зможемо дого
воритися мирно в інтересах його та народів, що заселювали на своїх 
етнографічних' землях простори колишньої імперії й разом будували 
її матеріяльний добробут, не зважаючи на культурно-національний 
та політичний гніт царської імперії. Інтелігенція різних народів, а в 
тому числі й українська, вірила, що московська інтелігенція щира в 
своїх гаслах «рівенства й братерства всіх народів», а тому з нею мо
жна буде домовитися в справі забезпечення національно-територія- 
льних прав всіх народів колишньої імперії. Отже, для оцінки процесу 
«українізації армії» мусимо завжди мати на увазі ті політичні й пси
хологічні настрої всього українського загалу, які панували на початку 
загальноросійської революції, поки українство розпочало й повело в 
тій революції свою власну національну революцію, здобуваючи, іноді 
в тяжкій боротьбі, свої національні позиції.

Першою українською революційною ластівкою був заклик до укра
їнського громадянства Товариства Українських Поступовців з 8 (21) 
березня 1917 року.

Тому що ця відозва тепер майже забута, а текст годі відшукати 
в різних історичних працях, я тут подам точний зміст її, як вона була 
надрукувана в усіх українських газетах і тисячами примірників роз
повсюджена на Україні та в Росії.

«ДО УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА 

(Заклик)

<чУкраїнці, громадяни! Товариші!

«Слушний час прийшов. Україна віками пригнічена, зведена до етно
графічної маси, окрадена й позбавлена всього — навіть національного 
ім’я свого — рушає „в сім’ї вольній, новій” визволених народів до нового 
життя. Час не стоїть і не жде на одсталих. Рушаймо вперед бадьоро й 
сміло туди, де зайнялася вж е зоря нашого національного визволення і 
воскресення.

«Зложене з автономних громад усієї України „Товариство Українських 
Поступовців”, що з 1897 року аж  до останніх днів вело на Україні націо
нально-культурну й політичну роботу під прапором автономії України, ф е
дерації всіх народів Росії й парляментарного устрою держави, — гаряче 
вітає новий лад, що розчинив широко тюремні брами для народів і -поклав 
шлях для вільного їх розвитку, іменем рідного краю закликає „Това
риство” організовані громади і все громадянство українське до праці на 
українській ниві. Широко розгорнулася вона і жде праць овників, як по
гожого дощу спрагла земля, як  женців у жнива родючі лани. Не час тепер 
на змагання, на суперечки. Треба всім разом рушити в тяж ку, хоч ра
дісну дорогу, щоб разом побороти „думою і волею єдиною” неминучі пере
шкоди. Ділом — не словами, творчою роботою треба виявити світові сили, що



УКРАЇНІЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ АРМ ІЇ 63

таїть в собі великий український народ. Цей приспаний віками велетень 
закутий нині прокидається, зриває кайдани і од своїх синів свідомих спо
дівається праці. Не слів, а діла.

«Українці, Громадяни!
«ПІДПИРАЙТЕ НОВИЙ ДЕРЖАДНИЙ ЛАД, бо він і тільки він несе 

волю Україні і що більша наша участь у йому, то ширших прав собі здо
будемо.

«ОРГАНІЗУЙТЕСЯ, бо тільки в поєднанні сила.
« С к и д а й т е с я  н а  н а ц і о н а л ь н и й  ф о н д  у к р а ї н с ь к и й ,  бо 

в матеріальних засобах підпора до практичної роботи.
«ЗАКЛАДАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ, насамперед народні, україні

зуйте теперішні, дбайте про середню й вищу освіту — бо тільки в нашій 
школі наша будучність.

«ВІДЖИВЛЯЙТЕ І ЗАСНОВУЙТЕ „ПРОСВІТИ” Й ИНШІ ТОВАРИ
СТВА, бо в них осередок культурної праці та початок організації на
ших сил.

«ПІДДЕРЖУЙТЕ УКРАЇНСЬКУ ПРЕСУ, бо вільне слово рознесе по 
всіх світах про наші домагання, бо вільне слово наше — символ воскре
сения, і його поставимо ми тепер на сторожі' наших прав.

«ВИЯСНЯЙТЕ НАРОДОВІ вагу і значення подій, основи вільного ла
ду: освідомляйте й розкривайте очі всім незрячим, бо тільки свідомий на
род не дасть вирвати здобуті вж е права.

«ДБАЙТЕ ПРО ХАРЧОВУ СПРАВУ й постачання всього потрібного на
родові, бо це дасть йому матеріальні сили на важкий подвиг боротьби.

«ГОТУЙТЕСЯ ДО ВСЕНАРОДНОЇ УСТАНОВЧОЇ РАДИ, де наш голос, 
голос великого українського народу повинен залунати чутно, твердо й 
однодушно, обстоюючи автономію рідного краю й вільний федеративний 
лад у державі.

«Українці, Товариші!
«Велика історична хвилина вимагає й великого напруження та жертв. 

Покажімо ж, що ми достойно встріли цю хвилину, що ми свідомо беремо 
страшну відповідальність, яку на плечі наші складає історія. Одкиньмо на 
сей час усе, що роз’єднує, і пам’атаймо тільки те, що нас єднає. Хай, 
ак за батька Хмельницького, запанує у нас „вола і дума єдина”.

«Дола України — в руках її синів,, її народу. Рідний край усіх дітей 
своїх скликає до роботи, її на, всіх нас вистачить, „Сміливо ж, браття, до 
праці ставайте! Час наступив вж е — ходім!” Пам’атаймо, що: не бувають 
вдруге такі хвилі і що історіа не прощає помилок, ваганна і недбальства.

«РАДА ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ:
«Ол. Вілінський, Ол. Долошинов, А. Вазлов, М. Демановський, Д. До

рошенко, М. Грушевський, С. Єфремов, В. Леонтович, Ф. Матушевський,
А. Ніковський, В. Прокопович, Л. іСтарицька-Чернахівська, Є. Чикаленко, 
Ф. Штайнгель, Л. Яновська.

«Р. Б. Організуйте громади під прапором „Товариства Українських По
ступовців (автономістів-федералістів)” Записуватись до „Товариства” гро
мадами можна, посилаючи заави до Бюро Товариства Українських Посту
повців — Київ, Педагогічний Музей, Володимирська ул. 57».

(«Нова Рада», 9 березна 1917 року).
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Це була та максимальна національна програма, з якою вступила 
в революцію українська провідна інтелігенція, властиво «українофі
ли». Ми з цієї програми бачимо, що відозва не була звернена до най
активнішого українського загалу, тобто до тих, що перебували в ро
сійських військових силах. Тоді в російських збройних силах була 
майже вся українська інтелігенція, а особливо та, що була зв’язана 
з народом: учителі народних шкіл, аґрономи, кооператори, земські дія
чі, учні вищих та середніх шкіл, у  масах якої завжди жевріла укра
їнська національна ідея — ідея національно-культурного й почасти 
політичного визволення українського народу.

*

На другий день по оголошенні цього заклику до українського гро
мадянства, 9 (22) березня, Українська Центральна Рада також вида
ла першу свою відозву до українського народу з гаслами, подібними 
до відозви ТУП-у. Як найбільше скупчена українська сила, військо
вики в російській армії негайно почали домагатися своїх національ
них прав. Уже 9 березня в Києві були скликані під проводом поруч
ника М. Міхновського збори українців, військовиків, що перебували 
в Києві. Ці збори ухвалили скликати на 10 березня в Києві військове 
віче, яке вибрало тимчасове українське військове бюро з 7 членів для 
організації справи українізації армії, себто до зведення до певних вій
ськових частин українців «не порупіуючи боєздатности російської 
армії».

14 березня таке саме віче відбулося в Харкові, потім в Одесі, Кате
ринославі, в Умані та в інших містах України і навіть поза Україною
— в Москві, Петрограді, Симбірську й ін. Цим розпочався ланцюг 
таких віч й організації українських гуртків та рад у різних частинах 
російської армії, спочатку в запіллі, а потім і на фронті.

Київ відразу став осередком і провідником українських військо
виків у російській армії, і військові його залоги поспішно почали тво
рити центральні провідні органи для організованого здійснення укра
їнізації збройних сил Росії.

Уже 16 березня в Києві була скликана ширша нарада українців- 
вояків київської залоги. Головою наради був полковник Павло Во
лошин — начальник штабу запасної бриґади; його заступником капі
тан Сахно-Устимович, а секретарем наради поручник М. Міхновсь- 
кий. На цій нараді було ухвалено заснувати Український військовий 
клюб імени гетьмана Павла Полуботка. Головою клюбу був обраний 
поручник М. Міхновський, а заступником його капітан артилерії Ган. 
Тут же було ухвалено розпочати організацію українських охочекомон- 
них полків різного роду зброї. Для цього було створено Український 
організаційний військовий комітет на чолі з полковником Глинським 
та командиром запасної київської бриґади полковником Волошиним. 
До президії Організаційного комітету були обрані також капітани 
Гоц, поручник М. Міхновський і прапорщик Павелко. Оцей організа
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ційний комітет властиво став першою центральною організацією для 
здійснення українізації у війську.

Як перший практичний крок своєї діяльности цей комітет органі
зував у Києві Перший український імени гетьмана Богдана Хмельни
цького полк. Організація полку була закінчена в день «свята квітів» 
у Києві, 18 квітня 1917 року.

Під цю пору в Києві на збірному етапному пункті зібралося біль
ше 3 000 українців вояків, що чекали на висилку їх на фронт у різні 
військові частини. Дехто з них перебував тут майже три місяці. За
хоплені хвилею національного пробудження, вони зібралися на свої 
загальні збори й постановили домагатися, щоб з них був організова
ний окремий український полк і, як такий, висланий окремою фор
мацією на фронт. Тому що російська влада була рішуче проти такого 
домагання, деякі старшини з етапного пункту вирішили організувати 
полк революційним шляхом, на що з ентузіязмом відгукнулася вся 
українська маса вояків, що були на етапному пункті.

Під проводом георгієвського кавалера, кілька разів пораненого 
штабс-капітана, що тепер видужував у Київі, Дем’яна Путника-Гребе- 
нюка за короткий час був зформований український полк, що обрав 
його своїм командиром. Разом з ним до перших кадрів старшин полку 
ввійшли бойові старшини: Семен Ярошенко, Василь Дмитриченко, Іван 
Лук’яненко, Станислав Ізбитський і Григорій Мичка. До полку вписа
лося 3 574 видужуючих вояків, і при нім, крім піхоти, були зформовані 
кадри артилерії, кінноти, відділу скорострілів та частини інженерії.

Закінчивши спішно формування полку, його командування почало 
домагатися від російського командування затвердження його Укра
їнським першим імени гетьмана Богдана Хмельницького полком. Але 
військово-демократична влада Київської військової округи назвала 
цей вчинок українців державним злочином, що, на її думку, може 
зруйнувати всю російську армію, коли він пошириться далі. Влада рі
шуче виступила на боротьбу проти такого «незаконного» вчинку. На 
допомогу їй прийшло все, що було в Києві ворожого українському 
національному рухові, а головне — національному відродженню. Різ
ні російські революційні організації, преса всіх напрямків, починаючи 
від чорносотенної газети «Киевлянин», включно з проґресивно-інте- 
ліґентською газетою «Киевская мысль», та київський революційний 
Совіт робочих і салдатських депутатів, разом з демократичною мійсь- 
кою думою, почали таврувати цей виступ українців як: тяжкий зло
чин проти революції, проти заповітів демократії, проти інтересів «ро
бочого люду», проти російської держави і т. д. Отже на голови «бун
тарів» посипалися обвинувачення в усіх «сімох гріхах». Ті обвинува
чення й напади робилися в такій нестриманій формі, були такого змія
сту, що ображали почуття не лише кожного свідомого українця, але 
й деяких «малоросів», коли навіть вони самі неприхильно ставилися 
до «самочинних» заходів українських вояків.

Це привело до того, що полк урядив 18 квітня демонстрацію на 
вулицях Києва, домагаючись визнання його російським командуван
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ням. З цією метою він вийшов вишикованими лавами з українськими 
прапорами і під проводом свого полковника Д. Путника-Гребенюка 
й старшин помаршував з оркестрою до помешкання Виконавчого ко
мітету салдатських депутатів з домаганням вжити заходів, щоб їх було 
визнано окремим українським полком. Ця демонстрація своєю спон- 
танностю й організованістю викликала в колах всіх російських ре
во люціонерів-русоцентристів переляк, про що свідчить у своїх спога
дах тодішній комісар Тимчасового уряду Київської округи полковник- 
революціонер К. Оберучев. На сторінках 221-234 своїх спогадів він 
пише так:1

«Несподівано дзвонить телефон. Член Виконавчого комітету совіта ро
бочих депутатів дзвонить і говорить, що моя присутність конче потрібна 
і що він негайно приїздить до мене автомобілем.

«За кілька хвилин приїздить він схвильований і розповідає, що сьо
годні натовп „дезертирів” з розподільного пункту, тисяч з чотири люду, 
вийшов на вулицю на чолі Зі обраним ними командиром полку, штабс-ка
пітаном Путником-Гребенюком, прямуючи до палацу (у цей час Виконав
чий комітет уже містився у палаці цариці Марії); вони поставили вимогу, 
щоб їх визнати „Першим українським гетьмана Богдана Хмельницького 
полком”.

«Совіт салдатських депутатів поставився до цього неґативно, бо вва
ж ав не можливим у такий спосіб організувати українське військо.

«Тоді „полк’ викликав генерала Ходоровича -(тодішнього командую
чого військами Київської округи — АВ. К.). Ходорович, щоб якось вийти 
з халепи, запропонував зібраним вибрати делегатів і з ними та Виконавчим 
комітетом обговорити це питання».

Далі Оберучев пише:
«До речі, про командира полку Путника-Гребенюка. Коли питання про 

формування полку було поставлене серйозно, кадрові старшини, що були 
обрані (ким? — В. К.) для формування полку, самі арештували його й 
привели до мене, щоб відправити його на фронт. Я відправив його в су
проводі офіцера».

Це був арешт штабс-капітана Д. Путника-Гребенюка. К. Оберучев 
не каже, куди саме його було відправлено, в яку військову частину 
й що сталося з ним? Мушу зазначити, що після тієї «відправки» ми 
ніколи й ніде не стрічали його імени в усі часи формування українсь
ких військ та взагалі в часи визвольної боротьби. Стає дивним, чому 
він не проявив себе після тієї «відправи»?

Потім, коли командуючий Південно-Західнього фронту генерал 
Брусілов затвердив формування полку в складі 500 вояків, на ко~ 
мадира полку був призначений Центральною Радою підполковник 
Юрій Капка, викликаний Організаційним комітетом як кадровий стар
шина з одного сибірського полку. Він був кілька разів поранений і 
на той час перебував у Києві.

Для характеристики взаємовідносин між українцями вояками та 
представниками влади «революционного русского народа» вважаю

1 К. М. О б е р у ч е в ,  Воспоминапия. Нью-Йорк, 1930.
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не зайвим описати коротко той випадок, що відбувся при зустрічі де
легації від українського полку з комісаром Тимчасового російського 
уряду, старим соціялістом-революціонером К. Оберучевим. Про цей 
випадок мені розповів один з учасників української делегації до Со- 
віта салдатських депутатів.

К. Оберучев був дуже роздратований виступом українських воя
ків і назвав їх «дезертирами». Це так обурило полкового командира 
штабс-капітана Д. Путника-Гребенюка, що він вихопив свою золоту 
(георгіевську) шаблю, якою нагорюжували особливо хоробрих офіце
рів за видатніші військові подвиги, і кинувся на Оберучева з словами:

«Ти мене, кільки разів пораненого й нагородженого кількома бо
йовими відзнаками, називаєш дезертиром!» Путника-Гребенюка стри
мали інші члени української делегації й заспокоїли його. Очевидно, 
це привело до арешту Гребенюка та висилки його «в супроводі офіце*- 
ра на фронт». Пізніше Богдановський полк був обстріляний на Посту 
Волинському кірасирами, коли полк ешельонами направлявся на 
фронт. Це сталося в ніч св. Пантелеймона, 26 липня. Тоді росіяни за
били 16 вояків полку, поранили ЗО, обеззброїли старшин полку та 
інтернували полк у районі Поста Волинського і пограбували зброю 
та військове майно.

Це було перший раз, коли в «безкровній революції» була пролита 
українська кров, і нею започатковано страшний кривавий мартиро
лог української боротьби проти централістичних російських напас
ників.

Це був перший грім, який несподівано вдарив з боку об’єднаних 
русоцентричних кіл, що велів українському громадянству взагалі, а 
вояцтву зокрема — більш уважно прислухатися до всього того, що 
діється в хмарах русоцентризму. Це вже з перших днів всеросійської 
революції показало українцям, що перед ними стоїть своя національ
на революція й тяж ка боротьба за свої права з революційним росій
ським народом. Проти формування українського полку почулися пог
рози російських демократичних і урядових організацій «розігнати 
багнетами бунтівників» і негайно під конвоєм відправити їх до тих 
частин, в яких вони були раніше.

Такий опір російської революційної демократії викликав більш 
активні заходи українців, і у відповідь на це Клюб імени Полуботка 
та Організаційний комітет розповсюдили по фронтах і в запіллі де
сятки тисяч відозв, закликаючи українських вояків у російських 
збройних силах об’єднуватися в свої національні згуртування й пода
вати негайно відомості про себе до Організаційного комітету. Як від
повідь на цю відозву скрізь почали відбуватися українські віча та за
сновуватися українські військові товариства, комітети, ради. Вже в 
другій половині квітня було утворено український військовий клюб 
у Москві. На фронті, в Тернополі, 8 квітня відбулося велике віче укра
їнців дієвої армії. Це віче ухвалило домагатися національно-терито- 
ріяльної автономії України з приєднанням до неї Галичини, Буковини 
й Кубані. Майже одночасно на з ’їзді вояків Західнього фронту була
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утворена в Менську Українська фронтова рада, а при штабі головно
командуючого фронтом організована Українська громада. Фронтовий 
з’їзд обрав на голову української фронтової ради С. В. Петлюру. На 
Північному фронті у П’ятій російській армії була створена Українська 
громада, а 26 квітня в Одесі відбулися установчі збори представників 
різних військових частин для створення Одеської української війсь
кової ради, діяльність якої охоплювала всю Одеську військову окру
гу, Румунський фронт та Чорноморську військову фльоту. Головою 
Ради був обраний старий український діяч лікар І. М. Лученко.

Відомості про створення на всіх фронтах та на всіх просторах ро
сійської держави українських військових організацій почали тисяча
ми надходити до Організаційного комітету, до «Клюбу гетьмана По
луботка» та до Центральної Ради. А разом з тим і скарги на різного 
роду перешкоди українцям організуватися, в той час як російські 
військові творили різні свої революційні комітети та інші організа
ції. До Центральної Ради й до Організаційного комітету почали все 
більше впливати повідомлення про арешти більш-менш активних ді
ячів військовиків, що пропагували створення українських військових 
організацій, а також активне навіть збройне поборювання організа
ції українських відділів у російських збройних силах.

Не зважаючи на всі перешкоди й залякування активних українців 
військово-польовими судами за ворохобню й дезертирство, українсь
кий військовий рух усе більше поширювався і скоро набрав спонтан
ного масового характеру, з яким російська влада вже не могла дати 
собі ради й почала пост фактум зважати на нього. Разом з тим, чим 
далі тим більше поставала конечність утворити всеукраїнський цен
тральний керуючий орган для того, що б цей спонтанний рух влити 
в певні організаційні форми й надати йому пляновости й одноціль- 
ности. Тому серед українців-вояків Київської залоги постало питання 
якнайскорішого створення такого керуючого центру, що, відбиваючи 
в собі всі прояви національного українського руху в усіх збройних 
силах Росії, керував би ними й був одним всеохоплюючим центром.

14 квітня 1917 року в приміщенні Центральної Ради в Києві, Орга
нізаційним військовим комітетом, українцями представниками деяких 
військових частин з фронту, київською залогою й різними військо
вими організаціями, що на той час були в Києві, прибувши до Києва
з різних частин фронту й запілля, були скликані збори.

Збори ухвалили таку постанову:
«З огляду на те, що єднання на національному ґрунті є неперемож

ною організаційною силою, скликати з’їзд представників української на
ції від військових частин, по можливості від усіх, де б вони не стояли, 
на таких умовах:

«1) Від українців кожної окремої частини — по одному представникові.
«2) Крім того, з українців кожних чотирьох частин — по одному офі

церу (чи лікарю, чиновнику), а там, де тільки одна частина — по два 
представники, з котрих один повинен бути салдат, а другий офіцер (чи 
лікар, чиновник).
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«3) В.ійськові українські організації — по 1—2 представники.
«Увага: окремою частиною лічиться полк, фльотський екіпаж, ок

рема морська команда, дівізіон, дружина, транспорт, окремий батальйон, 
госпиталь, парк і всяка окрема частина, котра має свій окремий розпо
рядок.

«Порядок денний з’їзду:
«1) Боротьба з дезертирством.
«2) Підтримання дисципліни та полагодження непорозумінь остан

ніх днів.
«3) Відозва до селян українців у харчовій справі.
«4) Пляномірність проведення одноплемінности полків і військових 

частин на Південному і Південно-Західньому фронтах, без найменшої шко
ди: для існування організації цілої армії.

«5) Питання про офіцерський командний склад та про поповнення 
тих військових частин, що організовані на підставі ч. 4.

«Скликання з ’їзду на 5—6 мая доручити Українському організаційно
му комітетові й Українській Центральній Раді».

Вислухавши цю постанову вояків, Центральна Рада ухвалила скли
кати на означений термін Перший всеукраїнський військовий з ’їзд.

Скликання Військового з ’їзду збурило всі протиукраїнські сили. 
Почалися більші напади російської преси та взагалі російських рево
люційних організацій. Українцям почали чіпляти латку австро-гер- 
манофілів, навіть аґентів Центральних держав, зрадників «своего оте- 
чества», платних аґентів, шпигунів і т. д. Одночасно військова влада 
заборонила вибирати делеґатів на з ’їзд, і лише організаційна сила та 
ентузіязм українців-вояків переміг усі перешкоди, хоч часами дохо
дило до збройної сутички між українцями та їх противниками. Обра
ним делеґатам влада не дозволяла їхати на з ’їзд і оголосила, що ті, 
хто поїде до Києва, будуть вважатися дезертирами з фронту й бу
дуть поставлені під військово-польовий суд.

Але українська національна стихія всі трудності переборола, і на 
з ’їзд прибуло понад 700 делеґатів, що, за підрахунком мандатної ко
місії, були прислані 1 580 702 організованими українцями-вояками.2

Цей з’їзд являв собою могутню демонстрацію організованости оз
броєного українського народу й відбувався в атмосфері великого на
ціонального піднесення. Так що російська преса трохи підібгала хво
ста й почала закликати українців до «збереження єдности револю
ційного фронту».

Отож, значна кількість делеґатів на з ’їзді викликала переляк се
ред «общерусской демократии», що примусило її звернутися до нього 
від імени Всеросійського виконавчого комітету рад робітничих і сал- 
датських депутатів з проханням не приймати рішучих постанов у 
справі націоналізації армії, щоб не згубити тим революції (звичай^- 
ний арґумент общеросів). Комітет Ради робітничих і салдатських де
путатів у Петрограді обіцяв справу організації окремих національних

2 «Вісник Українського війскового генерального комітету», ч. 1.
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військ обговорити на найближчому Всеросійському з ’їзді представни
ків усіх Совітів рабочих і салдатських депутатів 14 червня. Тому Ви
конавчий комітет просив українське вояцтво довіритися йому та звер
нутися до українців-вояків із закликом стриматися від самочинної на
ціоналізації армії. Ця телеграма викликала велике обурення серед 
делеґатів з ’їзду, і треба було зусилля провідникам його, щоб дальшу 
працю його ввести в більш спокійні береги.

Надаючи великого значення з’їздові, російська демократія не по
милялася в оцінці його сили, але дуже помилялася, коли гадала, що 
своїми постійними виступами проти та придирками до українського 
«шовіністичного» руху зможе його спинити або скерувати в бажано
му їй напрямку. Український національний рух тоді взагалі, а у вій
ську зокрема, підлягав своїм незламним внутрішнім законами, а зов
нішній вияв його регулювався лише реальним відношенням сил, з 
якими повсякчасно рахувалися керманичі організованого руху. Таким 
втручанням «общероси» лише нервували українські національні маси, 
викликали їх на ексцеси опору, що могло не раз довести до тяжких 
наслідків. Лише завдяки тактові, який проявляли в ті часи ті, кого 
хвиля національного руху поставила біля його керми, іноді й ціною 
неймовірних зусиль можливі ексцеси були своєчасно гальмовані. Цен
тральним пунктом постанов з’їзду були ухвали про українське на
ціональне військо й Український військовий генеральний комітет. У 
тих постановах між іншим говориться: « . . .  одним з дійсних могутніх 
засобів до піднесення духа, для зміцнення військових частин в одне 
суцільне, могутнє тіло — з’їзд визнає негайну націоналізацію армії на 
національно-територіяльному принципі. Зокрема з ’їзд оголошує по
требу організації української армії» . . .  «утворити тимчасовий Україн
ський військовий генеральний комітет при Українській Центральній 
Раді, який має відати українськими військовими справами і працюва
ти у тісному контакті з російським генеральним штабом».

До складу членів комітету було обібрано 18 делеґатів.
Таким чином постав український військовий керівний центр, який 

зв’язав тісно в одне ціле весь український військовий рух і дав йому 
закінчені організовані форми могутнього фактора українського націо
нального відродження.

Сконструювавшись і налагодивши роботу, Генеральний комітет ви
слав до Петрограду, разом з делегатами Центральної Ради, своїх чо
тирьох членів: О. Пилькевича, С. Письменного, Д. Ровинського й А. 
Чернявського. Делегація подала такі домагання:

«1) Оповістити в приказах по військових частинах і установах фрон
ту, тилу й фльоти про заснування та існування Українського військового 
генерального комітету при Київській Центральній Раді як органу, що ві
дає всіма військовими організаційними установами та питаннями, і до 
якого в цій справі повинні звертатися всі українські громади.

«2) Зажадати від усіх військових частин армії й фльоти пойменні 
списки генералів, штаб-обер-офіцерів українців, відомості про салдатів
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українців загальним числам у кожній частині, щоб відомості ці безпосе
редньо переслати в Генеральний комітет.

«3) Негайно зробити розпорядження про перевід із запасних частин, що 
знаходяться в центральній Росії, однієї дивізії важ кої артилерії, комплек
тованої українцями '(всякого ґатунку зброї), однієї польової батерії, а пе
ребуваючу нині в Києві гірську запасну батерію вважати українською. 
Всі частини спеціяльного призначення, що знаходяться в Києві, як пон
тонні, залізнодорожні й другі, українізувати, а вироблення пляну й по
рядку переходу їх віддати Українському генеральному комітетові.

«4) Дати Українському генеральному комітетові право для поповнення 
некомплекту в Першому заласному полку імени Богдана Хмельницького, 
а також і других частинах, що знаходяться в Києві, які творяться для 
відправлення маршових сотень у призначені на фронті три корпуси, і 
вимагати, щоб було поповнено їх тиловими українськими частинами роз
порядженням Українського військового генерального комітету.

«5) Якнайскорше виділити в тилових запасних частинах салдатів-ук- 
раїнців в осібні сотні, курені, команди, з умовою залишення їх покищо 
на тих ж е самих місцях і в тих ж е самих частинах, де вони тепер зна
ходяться.

«6) Зробити розпорядження про якнайскоршу передплату на скарбо
вий рахунок у всі частини фронту й тилу, в усі військові інституції і шта
би слідуючих українських газет: «Нова рада», «Робітнича газета», «На
родна воля», «Наше життя».

«7) Кооптувати до складу У. В. Ґ. К. одного офіцера-українця Гене
рального Штабу, одного гарматника, одного кавалериста, топотрафа й ко- 
зака-кубанця. Представників других спеціяльностей Генеральний комітет 
гадає можливим кооптувати з місцевих військових частин.

«8) Зробити розпорядження про видачу всіх старих запорозьких зна
мен та клейнодів (булави, бунчуки і т. д.), а також знамен городових ук
раїнських полків осібній українській делеґації, яка в короткім часі буде 
послана від Генерального комітету з Києва для прийняття й відвезення 
їх у Київський історичний музей.

«Знамена/ ці й клейноди хороняться в Ермітажі, а деякі в церквах і 
соборах Петербурґу, Москви і других міст Росії».3

Ці домагання були передані урядові 20 травня 1917 року. Про по
дорож делеґації Центральної Ради з членами Генерального комітету 
член її О. М. Пилькевич пише між іншим таке:

«Самим сильним аргументом звичайно для російського уряду були 
в цій делеґації представники організованого українського вояцтва. І дій
сно, вж е на авдієнції у президента ради російських міністрів князя Львова 
сильне враження зробила на цього представника російського уряду промо
ва полковника Пилькевича, який, закінчуючи своє слово, сказав: „В ра
зі відмовлення наших справедливих історичних домагань з боку Тимча
сового російського уряду, В;ам, пане міністре, доведеться мати діло з 
півтора мільйонами озброєного українського народу!”. Це для заскоруз- 
лої петербурзької правлячої бюрократії було як вибух бомби, що неспо
дівано розірвалася над їх  головами, бо на протязі 250 літ з ними ще ніхто 
так не говорив з України.

3 «Вісник Українського військового генерального комітету», ч. 1.
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«Але після двотижневого оббивання порогів у петербурзьких правля
чих і громадських центрах, засідань в різних комісіях, делегація поверну
лась до Києва з порожніми руками. Зате з твердим переконанням, що 
нам треба шукати правди тільки у себе дома, на Україні, покладаючися 
на власні сили і готуючись до впертої боротьби, бо нас у Петрограді не 
розуміли й відмахувалися, як  від настирливої мухи. Ми також  зрозуміли, 
що з нами тоді тільки будуть говорити й слухати, коли ми дійсно заго
воримо з ними тою мовою, яка їм зрозуміла, коли ми дійсно покажемо їім, 
що ті півтора мільйона багнетів, які ми організували, — це не порожній 
звук і не „красное словцо”. І, повернувшись додому, ми ще з більшим 
захопленням взялися за свою працю, бо час не чекав .. .»4

Для посилення дальшої боротьби за свої національні права, не че
каючи формальної відповіді від Тимчасового уряду на меморандум 
Центральної Ради, який подала Тимчасовому урядови делегація Цен
тральної Ради до Петрограду, Центральна Рада для скріплення своїх 
національних сил скликала в Києві Перший всеукраїнський селянсь
кий з’їзд, а кілька днів пізніше Другий всеукраїнський військовий 
з’їзд. На селянський з ’їзд прибуло 2 500 депутатів, представників по 
одному від кожної волостної селянської спілки; по два представники 
від Повітових комітетів селянської спілки й по два представники від 
губерніяльних організацій Селянської спілки.

Перший всеукраїнський селянський з ’їзд розпочав свою працю на 
два дні раніше Другого всеукраїнського військового з’їзду. На цей 
з’їзд прибуло революційним порядком, не зважаючи на заборону з ’їз
ду військовим міністром О. Керенським, 2 414 делегатів. Вони були 
репрезентантами 1 732 444 організованих вояків у всіх російських 
збройних силах фронтів, військової фльоти й запілля.

Розпочався другий етап революційної організації українських 
збройних сил, а разом з тим ще більше посилена боротьба Тимчасо
вого уряду та всіх російських революційних організацій і російського 
суспільства проти українського національного руху. Оборону україн
ських національних інтересів у першу чергу мусіло вести українське 
вояцтво, яке в цій боротьбі склало численні криваві жертви.

*

По Другому військовому з ’їзді Генеральний комітет остаточно пе
ребрав у свої руки українське вояцтво в російській армії. Воно прис
лухалося до нього, вірило йому та йшло тим шляхом, що він вказував 
у напрямку до здійснення завітної мети всього вояцтва — утворен
ня національної армії.

У незвичайно піднесеному настрої відбувалися праці з ’їзду. З ’їзд 
підтвердив усі постанови Першого всеукраїнського військового з ’їзду, 
затвердив склад першого Українського військового генерального ко
мітету та добрав ще 10 нових членів. Таким чином другий склад Ге

4 «Наша зоря», ч. 14. 1921.
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нерального комітету мав 28 членів, до яких ще були кооптовані при 
потребі кілька членів з Всеукраїнської ради військових депутатів, 
яка була обрана на цьому з ’їзді в кількості 132 членів. Всі члени 
Українського військового генерального комітету та Всеукраїнської 
ради військових депутатів були включені до складу членів Централь
ної Ради як представники війська.

По з ’їзді Генеральний комітет виробив плян українізації армії, бе
ручи на увагу постанову Всеукраїнських військових з’їздів та з’їздів 
різних українських військових одиниць. Плян був такий, щоб «не по
рушувати боєздатности російської армії, особливо на фронтах». Для 
цього Комітет домагався, щоб на Україні були українізовані всі запа
сні полки й військові частини, щоб з них поповнення посилалося в ті 
корпуси й дивізії, що стояли на Україні й мали б знову по війні бути 
розміщені на Україні. Цей плян навіть вище російське військове ко
мандування вважало доцільним і не шкідливим для боєздатности 
армії, але з мотивів політичних російський уряд відкинув цей плян, 
що внесло певну дезорганізацію в пляномірність українізації. До то
го, Комітет домагався, щоб усі мобілізовані українці призначалися до 
запасних частин, що були розташовані на Україні. Цього російський 
уряд не дозволяв, бо це значило скріпити військові сили України.

Найбільшого удару українізації та взагалі російській армії завдав 
наступ 18 червня (1 липня) на Південно-Західньому фронті. Там нас
туп розпочали головне три корпуси (6, 17, 41), які телеграмою чер
гового генерала Ставки раніше були призначені для українських по
повнень.

Ці корпуси зазнали великих втрат, і їм довелося після тернопіль
ського прориву відступити. Російський уряд, захоплений вдалим нас
тупом цих корпусів, що йшли з українськими національними прапо
рами, відзначив їх як героїчні корпуси «1 липня». Коли Генеральний 
комітет звернувся до уряду в Петрограді, щоб нарешті ці корпуси бу
ли визнані офіційним наказом по армії українськими, Комітет отри
мав відповідь, що слава їх належить всій російській армії, а тому для 
українізації будуть призначені інші корпуси. У той час, як російські 
поповнення вже бунтувалися й не йшли на фронт, у напрямі цих 
трьох корпусів з різних сторін Російської імперії, за наказом Генера
льного комітету, було в дорозі 138 ешельонів українських поповнень. 
Одержавши телеграму, що будуть призначені інші корпуси для укра
їнізації, Генеральний комітет послав телеграфічне розпорядження не 
йти тим ешельонам на фронт, поки не будуть призначені інші части
ни для українізації. Це затримало в дорозі біля тридцяти тисяч укра
їнізованих вояків, які, зневірившися в усіх обіцянках Тимчасового ро
сійського уряду, почали кидати свої ешельони й роз’їздитися по своїх 
селах. Це був найтяжчий удар російської влади по створенню україн
ської армії.

При цій нагоді бажаю спростувати вигадку, що Український вій
ськовий генеральний комітет складався лише з прапорщиків і салда- 
тів. У дійсності в ньому членами були по Другому всеукраїнському
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військовому з ’їзді: один генерал-майор генерального штабу, один ге- 
нерал-майор піхоти, три полковники, три підполковники, генераль- 
го штабу капітан Славінський, що при гетьмані був начальником його 
генерального штабу, два капітани, один штабс-капітан генерального 
штабу, двоє поручників, 8 підпоручників і прапорщиків, 8 було не 
старшин, а між ними С. В. Петлюра та В. К. Винниченко. Також були 
кооптовані: один лікар, один ветерінар, один військовий інженер та 
інші фахівці.

Українська Центральна Рада змогла проголосити свій Перший Уні
версал по закінченні Другого військового всеукраїнського з’їзду, коли 
вона переконалася, що зможе оперти свої домагання на підтримці 
українських військових мас.

*

Одночасно з самочинним поширенням українізації російський уряд 
та військова російська влада посилили боротьбу проти українізації 
армії. Всі пляни Українського військового генерального комітету, що 
мали своїм завданням влити українізацію в певні організаційні фор
ми, які навіть російське військове командування визнавало доціль
ними, але не могло їх прийняти до виконання тому, що з україніза
цією армії була тісно пов’язана політична справа. Тому всі пляни про 
упорядкування українізації армії відкидалися військовим міністром, 
а потім прем’єром російського уряду й головнокомандуючим Керенсь- 
ким. Це дезорганізувало пляномірність праці Українського військового 
генерального комітету, дезорганізувало роботу українських організа
цій, що працювали на місцях. Командування в українізованих частинах 
далі лишалося російським, а також у них працювали загальноросій*- 
ські революційні комітети, які перешкоджали українізації, маючи акти
вну підтримку від командування та комісарів Тимчасового уряду.

Український генеральний комітет намагався якнайбільше стягну
ти на Україну, в запасні полки українців, щоб таким чином україні
зувати місцеві залоги, але російське; командування цьому перешко
джало, і в більшості залогами на Україні були російські запасні час
тини, з тим розрахунком, що в кожному більшому скупченні запас
них частин українські мали бути в меншості. Разом з тим українізо
вані частини лишалися поза межами України, де вони були оточені 
переважаючою більшістю московських військ, «верньїх Временному 
правительству» й ворожих взагалі українському національному рухові.

Не зважаючи на всі заходи й домагання Українського військового 
комітету, ні одна добре впорядкована з українізованих частин не була 
переведена на Україну або на один з українських фронтів: Південно- 
Західній, Румунський, або в частину Західнього. Найліпше організо
вані українські частини тримали на Північному фронті або на Туре
цькому біля Трапезунду, а запасні полки та батальйони, що переважно 
складалися з українців, були розміщені в Московщині, в Закаспійсь
кому краю, над Волгою й навіть у Сибіру. На фронту бойові частини
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загальноросійської армії, що втратили боєздатність, направляли укра
їнські маршові .роти, або ешельони, що не були відповідно вишколені 
та приготовані до бойової служби на фронті. Висилаючи такі україн
ські ешельони на фронт, російська влада спочатку оголошувала, що 
їх відправляють в українізовані частини, а потім у дорозі, «за вимо
гою воєнних обставин», маршрут їх мінявся, і українські частини по
падали в полки й дивізії, що не призначалися до українізації.

Центральна Рада та Український військовий генеральний комітет 
і Рада військових депутатів напружували всі свої сили, щоб таку 
плутанину припинити й зберегти у відповідному стані українізовані 
частини. Для нас було зрозуміле, що така плутанина була свідомою 
деморалізацією українських частин і посиленням перешкод до укра
їнізації в армії. Це особливо стало помітне після того, як Українська 
Центральна Рада прийняла інструкцію Тимчасового уряду й видала 
свій Другий універсал, згоджуючися на підпорядкування російському 
урядові Генерального Секретаріяту України, виключаючи з нього ге
нерального секретаря військових справ. Разом з тим це підтяло рево
люційну працю Українського військового генерального комітету, на 
який перестало зважати російське військове командування.

Дехто вважає, що угода з Тимчасовим урядом, прийняття його ін
струкції й другий універсал управнили автономію України. Але треба 
знати, що в Росії ніякий закон не мав правної сили, поки він не опу
блікований російським сенатом, а сенат цього не зробив. Отже авто
номія України, визнана Тимчасовим урядом, не набула правної сили.

Хочу подати тут, що пише про це «визнання автономії України» 
проф. М. С. Грушевський:

«Коаліційне правительство російське дало свою згоду на утворення 
автономної української власти під натиском обставин, під враженням 
контрреволюційної корніловської авантури, в якій були замішані різні йо
го члени, викликаної «нею кризи, незвичайно грізних воєнних обставин 
(прорив ризького фронту, погрози Петербургові й т. д. Але коли йому 
за поміччю різних маневрів, як здавалося, удалося підвести! деякий фун
дамент під своє існування, під фірмою «демократичної наради», скликаної 
в середині вересня), вся дальша тактика цього «правительства Корейсько
го» у відносинах до України обернулася на те, щоб звести на ніщо ту ку
цу автономну власть, яку воно признало своєю інструкцією й затверджен
ням Генерального Секретаріяту. Воно ігнорувало його в своїх розпоря
дженнях на Україні, поручало тутешнім установам далі зноситися з ро- 
сшськими міністерствами, минаючи генеральних секретарів, від себе ви
значало вищих урядовців краю, не давало Генеральному Секретаріятові 
ніяких засобів на йото організаційну роботу, зіставляло без уваги всі його 
заяви й представлення, гальмувало його організаційні заходи. Російський 
сенат, цей всіми забутий останок старого устрою, схотів нагадати про се
бе, відмовившись розпублікувати інструкцію Генерального Секретаріяту,
і це з формального боку мало' б позбавити її обов’язкового значення. На
решті ж  це правительство задумало підняти руку* на саме існування Гене
рального Секретаріяту й Центральної Ради. З нагоди програми діяльности, 
предложеної Генеральним Секретаріятом Центральній Раді, де Ген. Се- 
кретаріят між іншим згадував про те, що він в найближчім часі візьметь
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ся до підготовлення українських установчих зборів, правительство Корей
ського попробувало зробити з цих українських установчих зборів притоку 
до обвинувачення Ген. Секретаріяту і Центральної Ради. Київському про
куророві иоручено взятися до розсліду (цієї справи й ужити проти Секре- 
таріяту і Центральної Ради карних заходів, а разом з тим викликало ге
неральних секретарів до Петербургу для вияснення цієї справи».5

Отже петроградський уряд ухвалив: « . . .  викликати більшість укра
їнського уряду в Петроград, немов для конференції, а там . . .  видніше 
буде, що з ними зробити. А зробити мали таку річ: арештувати гене
ральних секретарів у Петрограді, а в Києві розігнати Центральну Ра
ду швидким і рішучим наскоком. Ні Центральна Рада, ні Генеральний 
Секретаріят про ці пляни не знали. Потім тільки вияснилось, що в пе
троградській тюрмі вже були наготовлені камери для генеральних 
секретарів».6

Загальна політична криза в Російській республіці наближалася 
швидкою ходою. Більшовики поширили і розвинули свою пропаганду 
не лише проти Тимчасового уряду, але й проти «буржуазної» Цен
тральної Ради й повели свою широку розкладову пропаганду серед 
українізованих частин. У цьому їм або активно, або лише пасивно 
пособляло російське військове командування та різні російські рево
люційні організації. Українізовані частини, бачачи ворогів з усіх сто
рін, й не маючи надії на свою перемогу, почали деморалізуватися й 
нарешті розкладатися. Українське вояцтво зрозуміло безвиглядність 
своєї боротьби й почало, разом з російським, тікати з своїх військо
вих частин. Щоб якось вийти з хаосу, що запанував, штучно створе
ний російським військовим командуванням, російськими політичними 
організаціями, в союзі з якими йшли більшовики, для яких українсь
кі військові частини були «націоналістичні», буржуазні й т. д., Вій
ськовий генеральний комітет та Центральна Рада скликали на 2 ли
стопада Третій всеукраїнський військовий з’їзд.

На цей з ’їзд прибуло понад три тисячі делегатів, що репрезенту
вали біля чотирьох мільйонів українських вояків. Але з доповідей 
делеґатів вияснилося, що українізовані частини швидко почали зане
падати, розкладаючися морально, з огляду на всі свої невдачі добити
ся прав і сконцентрування їх на Україні. До того шалена агітація бі
льшовиків проти «буржуазних військ» Центральної Ради, а пізніше 
при захопленні ними влади в Петрограді, оголошення більшовицьким 
урядом загальної демобілізації армії та масова втеча з армії старшин
ського складу, привели до остаточного розкладу не лише російської 
армії, але й українізованих частин, з яких лише деякі формації, як 
Січові Стрільці, рештки полків Богдана Хмельницького та Полубот- 
ківського, частин Першого Українського корпусу під командою гене

5 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  «Ілюстрована Історія України». Київ-Відень: 
«Дніпросоюз», 1921. Стор. 539—540.

6 В. В и н н и ч е н к о ,  «Відродження нації», частина II. Київ-Відень 
1920, стор. 59—60.
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рала П. Скоропадського, частини Коша Слобідської України (чорні та 
червоні гайдамаки), Кінний полк імени кошового Гордієнка під ко
мандуванням полковника В. Петріва, частина Вільного Козацтва Ка
теринослава та Києва і ще з десяток окремих дрібних українізованих 
з’єднань стали в обороні Центральної Ради й вступили у криваву, зав
зяту війну з більшовицькими військами, що були зформовані на Мос
ковщині й опинилися під командою російських офіцерів на чолі з ге
нералом Брусіловим та іншими. Озброєні банди й цілий Другий Гвар
дійський корпус повели напад на українські міста, села, залізниці, 
грабуючи і плюндруючи Україну.

У такому хаосі Центральна Рада й українське військове міністер
ство не мали можливости організувати відповідну військову оборону 
України, а тому здесятковані й обеззброєні більшовиками українізо
вані частини не могли стати до відповідної оборони не лише україн
ських кордонів, а й усього терену України. Українізація армії лише 
залишила в спогадах той ентузіязм, самопожертву українців-вояків, 
той запал і зусилля, з якими вони прагнули створити свою націона
льну армію.


