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Ковальчук М. А. (Київ) 
 

На шляху до Крут:  
оборона Чернігівщини від наступу радянських військ  

у першій половині січня 1918 р. 
 
У середині грудня 1917 р. відносини між урядами Радянської Росії 

й Української Народної Республіки досягли найвищої точки напруги. 
Раднарком звинувачував Центральну Раду в  «контрреволюційній» 
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політиці й підтримці донського уряду Каледіна, який не визнав ра-
дянську владу. Після того, як Центральна Рада відхилила ультиматум 
Раднаркому з вимогами відмовитися від роззброєння  «революцій-
них» військ в Україні й підтримати боротьбу проти Каледіна, обидві 
сторони почали готуватися до збройного зіткнення. Радянський уряд 
наказав своїм військам просуватися на Дон через українські землі, не 
рахуючись з національними кордонами. 

Однак перша ж спроба 1-го Мінського революційного загону проби-
тися з Гомеля на Дон в другій половині грудня 1917 р. зазнали невдачі. 
Біля вузлової залізничної станції Бахмач, що на Чернігівщині, війська 
Центральної Ради перепинили шлях ешелонам Мінського загону. Не 
бажаючи битися проти українців,  «революційні» вояки помітингували 
й повернулися до Гомеля [1]. Начальник загону Р. Берзін, був змушений 
відправити частину своїх ешелонів на Дон через Брянськ. Та  «главко-
верх» Н. Криленко і начальник Революційного польового штабу при 
Ставці М. Тер-Арутюнянц очікували, що повторний наступ  «револю-
ційних» військ на Бахмач виявиться більш успішним. 

Керувати обороною України від більшовицького наступу уряд УНР 
призначив полковника Ю. Капкана, начальника 1-ї Сердюцької дивізії. 
Події під Бахмачем переконали Капкана, що зосереджених на цьому 
напрямку українських військ (2-й Український, 622-й Сопанівський 
полки, курінь Смерті) цілком достатньо для успішної протидії новим 
спробам ворожого наступу. Щоб убезпечити залізницю Конотоп – ху-
тір Михайлівський, в перших днях січня 1918 р. Капкан відправив до 
Новгород-Сіверського повіту відділ 2-го куреня Сердюцького 
ім. П. Дорошенка полку, сотню Галицько-Буковинського куреня й 
2 сотні Сердюцького ім. І. Богуна полку, під загальною командою сот-
ника Мантуляка. Цей загін розмістився у районі хутора Михайлівсько-
го – ст. Зернове. Крім того, до Конотопу було відправлено батарею зі 
складу Сердюцької гарматної бригади ім. М. Грушевського [2]. 

Але український командувач помилявся, очікуючи наступу против-
ника з брянського напрямку. Закінчивши реорганізацію своїх сил, 
Р. Берзін за наказом Революційного польового штабу при Ставці готу-
вався відновити просування на Бахмач. Переформований 1-й Мінсь-
кий революційний загін тепер складався з відділу матросів-балтійців, 
151-го П’ятигорського полку, кулеметної команди 60-го Сибірського 
стрілецького полку, чотирьох гарматних батарей і бронепотягу. 
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4 січня відділ матросів і 151-й П’ятигорський полк зайняли 
ст. Терехівка. При цьому розвідка у складі двох рот балтійців, роти воя-
ків і кулеметної команди захопила пасажирський потяг, який знаходив-
ся під охороною українських вояків. Роззброївши останніх, борці за ра-
дянську владу виїхали у захопленому потязі до ст. Хоробичі, де роз-
зброїли ще одну українську стежу. Інші вояки 622-го Сопанівського 
полку, пошкодивши залізничні мости перед ст. Городня і Камка, відсту-
пили до Сновська. Розвідка 1-го Мінського революційного загону, шви-
дко полагодивши залізничний тор, просувалася слідом. 

На під’їзді до Сновська  «революційні» вояки зупинились, поміти-
вши біля мосту через річку відділ українських вояків. Начальник роз-
відки так описав у доповіді подальші події:  «Швидко висадившись з 
вагонів, розвідка, розсипавшись в лаву і миттєво виставивши на пози-
ції кулемети, швидко рушила вперед. Українці, не допустивши нас до 
мосту, відкрили рушничний, кулеметний і гарматний вогонь.  
З боку українців у зіткненні працювали 10 кулеметів і 5 тридюймо-вих 
гармати, які стояли на платформах на ст. Сновська. З нашого боку 
працювало лише 6 кулеметів. Завдяки славній роботі товаришів моря-
ків, п’ятигорців і кулеметників 60-го Сибірського стрілецького полку, 
незважаючи на дуже сильний кулеметний і гарматний вогонь, незва-
жаючи на те, що українські вояки і офіцери стріляли і розривними ку-
лями, їх було моментально збито з позиції й вони поспіхом почали 
відступати. З нашого боку жертв: 2 вбитих, 4 важкопора-нених і кілька 
легкопоранених. З їхнього боку: 8 вбитих, а число решти поранених і 
вбитих українців з’ясувати не вдалося. Нами захоплено 2 кулемети. 
Станцію Сновську зайнято нами» [3]. 

Зайнявши Сновськ,  «революційні» вояки призупинили просування 
на південь і взялися відновлювати залізничне сполучення з Гомелем. 
Відділ робітників місцевого залізничного депо приєднався до борців за 
радянську владу. 151-й П’ятигорський полк зайняв Городню, але бі-
льше не виявляв бажання продовжувати бойові дії. Загін матросів-
балтійців до вечора 6 січня зосередився у Сновську. Розвідка 1-го 
Мінського революційного загону дійшла до ст. Низківка, де схопила 
двох українських офіцерів біля пошкодженого залізничного мосту [4]. 

У ці дні народний комісар військових справ РСФРР В. Антонов-
Овсієнко, який здійснював безпосереднє керівництво організацією 
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збройної боротьби проти  «донської контрреволюції», наказав Р. Бер-
зіну відправити зведений загін балтійців до Харкова. Але командир 
матросів І. Соболєв, начальник 3-ї колони Н. Яковлєв і сам Р. Берзін 
звернулися до наркома з проханням залишити балтійців у складі 1-го 
Мінського революційного загону. Яковлєв наголошував, що присут-
ність матросів конче необхідна для успішних операцій на Чернігів-
щині:  «Частини, які знаходяться під моїм командуванням, ненадійні, 
за винятком кулеметної команди 60-го стрілецького полку, яка під 
Сновською героїчно стріляла... Якщо ми підемо, то українці займуть 
[терен] аж до Терехівки» [5]. 

Зваживши всі обставини, Антонов-Овсієнко залишив загін бал-
тійців у складі загону Берзіна. Станом на 7 січня, матроський відділ 
налічував лише 240 чол. [6]. Саме ця жменька бійців і складала яд-
ро військових сил Раднаркому, які діяли проти військ Центральної 
Ради на Чернігівщині. 

Захоплення більшовиками Сновська занепокоїло українське ко-
мандування. Начальник залоги Бахмача хорунжий Скрипник прохав 
Київ негайно надіслати підкріплення. Але більшість вояків київської 
залоги не бажали залишати столицю. Навіть виведений на Чернігів-
щину загін сотника Мантуляка виявився ненадійним. У хуторі Ми-
хайлівському вояки 2-го куреня Сердюцького ім. П. Дорошенка пол-
ку почали мітингувати, вимагаючи повернути їх на різдвяні свята до 
Києва. Ю. Капкан був змушений задовольнити це прохання. Галиць-
ко-буковинська сотня і дві сотні Сердюцького ім. І. Богуна полку, не 
побажавши залишатись на позиціях, також повернулися до столи-
ці [7]. У Конотопі батарея Сердюцької гарматної бригади ім. М. Гру-
шевського, помітингувавши, виїхала до Києва (лише її командир, со-
тник С. Лощенко, залишився виконувати свій обов’язок). 

3-й Український запасний полк в Чернігові був практично небоє-
здатним. Стройові заняття у полку не велися, вояки займалися лише 
обговоренням політичних новин і торгівлею розкраденим скарбовим 
майном. За наказом М. Порша, командиром полку замість полковника 
В. Янченка було призначено полковника Й. Сулимовського. Але 
останній не прибув на місце служби і Янченко продовжував виконува-
ти обов’язки командира полку. Про переведення полку до іншого міс-
та, не кажучи вже про боротьбу з більшовиками, не могло бути й мови. 
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Ю. Капкан спробував залучити до операцій проти більшовиків 
розташований у Ніжині курінь ім. Т. Шевченка. Відразу ж після за-
хоплення противником Сновська, український командувач наказав 
куреню перейти до Бахмача. Але шевченківці на загальних зборах 
вирішили відправити до Бахмача лише збірну сотню, складену з доб-
ровольців. Та бажаючих взяти участь у поході проти більшовиків, 
марно хорунжий Осадчий закликав вояків виконати свій обов’язок і  
«очиститись від того, що плямує наш курінь» [8]. Шевченківці об-
межились лише тим, що відправили до Бахмача делегацію, яка мала 
з’ясувати становище на місці. 

У самому Бахмачі 2-й Український полк, поріділий внаслідок дезер-
тирства, майже не становив військової сили. Вояки вимагали відправити 
їх у Київ, слідом за іншими українськими частинами. Командир полку, 
полковник Дзино, благав командування повернути полк до складу 1-го 
Українського корпусу, щоб зберегти таким чином його боєздатність. 
Оскільки зі штабу корпусу надходили аналогічні прохання, Ю. Капкан 
дав дозвіл 2-му Українському полку виїхати на Правобережжя. 

Отже, для оборони Бахмача залишалися 622-й Сопанівський полк і 
1-й Український курінь Смерті. Сотник С. Лощенко за допомогою ко-
менданта ст. Бахмач поручника Красовитова спорудив пересувну гар-
матну платформу:  «Від ешелону своєї батареї Лощенко відчепив 
останню платформу, до якої поручник Красовитів дав паротяг. Цілу ніч 
під Різдво Христове робили вони імпровізований  «бронепотяг» зі шпал, 
мішків з піском, бляхи тощо. На ранок 25 грудня (7 січня – прим. М. К.) 
бронепотяг з однієї платформи й паротягу був готовий. Озброєння – од-
на гармата, один скоростріл  «Максим». Залога – 3 людей» [9]. 

На допомогу оборонцям Бахмача Ю. Капкан вирішив направити з 
Києва 1-шу Українську військову школу ім. Б. Хмельницького. Шко-
ла налічувала 20 старшин і 600 юнаків, частина яких перебувала у 
відпустках з нагоди різдвяних свят [10]. Але охоплені патріотичним 
піднесенням юнаки були готові негайно вирушити на захист батькі-
вщини, не дочікуючись решти своїх товаришів. Оскільки полковник 
Скорино протестував проти відправки школи на фронт, його заміни-
ли на посаді її начальника сотником Д. Носенком, готовим виконува-
ти накази командування. Командиром юнацького бойового куреня 
став сотник А. Гончаренко [11]. 
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Вранці 8 січня бойовий курінь 1-ї Української військової школи у 
складі 300 юнаків при 18 кулеметах прибув до Бахмача. 30 юнаків 
було відразу ж приділено на імпровізований  «бронепотяг» сотника 
С. Лощенка [12]. Крім того, Ю. Капкан збирався найближчим часом 
відправити на бахмацький відтинок бронепотяг, який саме повернув-
ся з експедиції до Полтави. Український командувач сподівався цими 
силами не лише відбити ворожий натиск на Бахмач, але й успішно 
контратакувати противника. 

Внаслідок різдвяних свят Р. Берзіну довелося відкласти на кілька 
днів наступ на Бахмач. За цей час з фронту в його розпорядження на-
дійшов 436-й Новоладозький полк. Крім того, до авангарду  «рево-
люційних» сил у Сновську приєднався бронепотяг ім. Леніна під ко-
мандою В. Пролигіна. 

Ввечері 7 січня до Сновська прибула делегація від куреня 
ім. Т. Шевченка, яка повідомила про бажання своїх товаришів всту-
пити в переговори з військами Раднаркому. Комітети 3-ї колони вже 
наступного дня ухвалили резолюцію, в якій роз’яснили українським 
воякам цілі свого перебування в Україні. Окрім традиційних фраз 
про необхідність боротьби з Каледіним і продовольчого забезпечен-
ня північних губерній, в резолюції йшлося:  «Ціль наших військ така: 
просуватися вперед для того, щоб допомогти українському братньо-
му народові скинути з нього буржуазну Українську Центральну Раду 
і допомогти йому здійснити цілковите народовладдя в Україні, тобто 
забрати всю владу до рук українських робітничих, солдатських і се-
лянських депутатів, допомогти йому самовизначитись, допомогти 
йому остаточно знищити вплив капіталу на демократію» [13]. Деле-
гати повезли цю резолюцію у свій курінь, а підбадьорені борці за ра-
дянську владу готувалися до продовження бойових дій. 

11 січня 3-тя колона 1-го Мінського загону відновила просування 
на південь. Цього дня  «революційні» війська без жодного опору за-
йняли ст. Мена, Макошино, Бондарівка. Авангард колони встиг за-
йняти залізничний міст через Десну, не давши українським воякам 
висадити його в повітря [14]. Лише в околицях Бондарівки  «броне-
потяг» Лощенка спробував контратакувати противника. Ось як опи-
сував цей бій один з учасників контратаки:  «Лощенко дав наказ до 
наступу. Розвідча дрезина, яка йшла по лівій лінії, була біля блокпос-
ту,  «бронепотяг» ішов по правій, він відкрив вогонь з передньої гар-



Громадянські протистояння в історії України:  
від непорозумінь і розбрату до національної консолідації 

 

 153

мати і двох скорострілів. Більшовики відповідали лише одним куле-
метом. Станція зайнята. Більшовики покинули на пероні навіть ку-
лемет, але вони з Бондарівки півколом рушили на станцію Доч,  
і Лощенко змушений був відступити, зірвавши за собою місток» [15]. 

Опівдні 12 січня матроси-балтійці зайняли ст. Доч, але після су-
тички з заставою юнаків і  «бронепотягом» Лощенка були змушені 
відступити. У бою юнаки полонили 2 матросів, ціною кількох легко 
поранених бійців [16]. На цей час основні сили 1-го Мінського рево-
люційного загону зосередилися на ст. Макошине. Стривожений ак-
тивністю противника, Берзін вказував начальнику 3-ї колони Яков-
лєву:  «Під час подальшого просування вперед Ви обов’язково виси-
лайте посилену бойову розвідку, особливо кінну розвідку, що дору-
чіть організувати т. Порядіну та керувати. Тепер ані кроку не робіть 
без розвідки і вживайте усіх заходів, щоб не було зайвих жертв» [17]. 

Ввечері 12 січня до Н. Яковлєва знову прибула делегація для пе-
реговорів, цього разу від Сердюцьких полків ім. І. Богуна, П. Сагай-
дачного, Т. Шевченка, що дислокувалися у Києві. Наступного дня 
представники балтійців, червоної гвардії й 436-го Новоладозького 
полку в звичних фразах пояснювали делегатам, що борються проти 
гніту  «буржуазії», а не проти українського народу [18]. Настрій по-
сланців з Києва свідчив, що серед військ Центральної Ради назріває 
розкол: частина вояків готова підтримати радянську владу. 

Тим часом загін матросів знову зайняв ст. Доч і знову був контр-
атакований юнаками і  «бронепотягом» сотника Лощенка. Чашу во-
єнного успіху схилив на бік останніх бронепотяг під командою сот-
ника Довгополова, який саме наспів з Києва. Учасник бою згадував:  
«Бронепотяг Довгополова, маневруючи на станції, вийшов на свій 
тор. Лощенко зі своїм  «бронепотягом» вийшов за семафор станції. 
Саме тоді перед мостом бронепотяг Довгополова  «бризнув» вогнем 
з гармат і 24 скорострілів  «максимів» по москвинах... Юнаки школи 
під командою Горошка йшли у наступ, хоч і в темноті. Місток по-
правлявся. Прибула в потягах піхота Довгополова. На снігу видніли-
ся тіла забитих москвинів. Довгополов наказав відвести до бази ра-
нених і залишитися в Часниківці, доки не повернеться ремонтна пла-
тформа з локомотивою, а він мав зайняти Доч. Повертаючись із Час-
никівки, Лощенко забачив титанічний бій бронепотягу Довгополова з 
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москвинами. Ешелони військової школи стояли біля блокпосту між 
станціями... На ранок бронепотяг Довгополова був перед семафором 
станції Доч, в бік Бондарівки...» [19]. 

Зайнявши Доч, обидва українські бронепотяги безперешкодно ді-
сталися Бондарівки й спільно з юнаками повели наступ на 
ст. Макошине. Зупинившись перед мостом через Десну,  «бронепо-
тяг» сотника Лощенка розпочав обстріл станції, в той час як юнаки 
перейшли річку по кризі. Бронепотяг сотника Довгополова просував-
ся вперед, коли несподівано в бій вступив радянський бронепотяг 
ім. Леніна. Один з юнаків згадував:  «По наступаючих ворог бив з 
Макошина. Лощенко зі своїми юнаками йшов уперед. Нараз броне-
потяг Довгополова почав відступати. Тендерна гармата була розбита, 
з її залоги нікого не залишилося, крім кусків тіла та мозку, передній 
вагон розірваний і кусні панцеру звисають. Відходив він поволі на 
Бондарівку... На другому боці мосту появився теж модерний броне-
потяг ворога. Артилерія Лощенка вліпила до нього кілька стрілів, і 
він почав спішно відходити від напрямку на міст. Вогонь був перене-
сений на станцію Макошино, до залізниці підтягалася юнацька піхо-
та, яку Лощенко забрав на свій  «бронепотяг», відступаючи перед пе-
реважаючими силами ворога на Бондарівку. Там застали пошматова-
ний і змасакрований бронепотяг капітана Довгополова. Сам він був 
тяжко ранений в ноги, які звисали йому, коли сидів в обсерваційній 
вежі. Юнаки тут сіли до своїх ешелонів. Почали відходити на стан-
цію Доч. Бронепотяг Довгополова сунувся повільно – він уже не був 
здібний ні до чого. Залога його була майже вся мертва, гармати зни-
щені, біля одної лежав поручник із відірваною головою... Були значні 
втрати. Виносили забитих і ранених до санітарного вагону. Довгопо-
лов ледве дихав від втрати крові...» [20]. 

Радянський загін не переслідував відступаючого противника. По-
нівечений український бронепотяг разом з санітарним вагоном відра-
зу ж від’їхав до Києва. С. Лощенко і А. Гончаренко більше не ризи-
кували наступати наявними силами на Макошине – хоча саме в ці дні 
до 1-ї Української військової школи повернулася з відпусток решта 
юнаків. Тепер бойовий юнацький курінь налічував майже 600 чол. 
Основні сили юнаків розташувались у Бахмачі, а 4-та юнацька сотня 
(80 юнаків) перейшла до Конотопу [21]. 
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Юнаки виявилися значно кращими оборонцями своєї батьківщини, 
аніж розпропагандовані вояки, які не бажали розлучатися з принадами 
постою в столиці й були готові вступити у переговори з противником. 
Навіть розміщені у Бахмачі 622-й Сопанівський полк й курінь Смерті 
виявляли дедалі менше бажання битися з більшовиками. Та водночас, 
самих лише юнаків було недостатньо для довготривалої оборони Бах-
мача від зростаючих сил противника. Оскільки настрій українських 
частин не залишився таємницею для червоного командування, вже в 
середині січня 1918 р. Р. Берзін розпочав підготовку до вирішального 
наступу проти військ Центральної Ради на Чернігівщині. 
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Кривобок О. П. (Ніжин) 
 

Роль місцевих органів влади в розвитку  
церковного розколу в УСРР у 1920-х роках  

(на матеріалах Ніжинської округи) 
 

Тема державно-церковних відносин завжди була непростою і зло-
боденною. Втім, її загальна оцінка у тоталітарний період на сьогодні 
вже не викликає принципових дискусій: очевидною є націленість ра-
дянської влади протягом 70-річного панування на повну ліквідацію 
релігійного життя і заміну його комуністичними ідеалами та ідеологе-
мами. Разом з тим, у конкретних напрямах, одним із яких є вивчення 
стосунків органів влади з церковними громадами у міжвоєнний пері-
од, залишається чимало нез’ясованих обставин. Особливо бракує де-
тальних досліджень на місцевому рівні. Якщо на загальноукраїнсько-
му матеріалі над означеною проблемою працювали А. М. Киридон, 
О. М. Ігнатуша та ін. [1], то стосовно проблематики церковного розко-
лу на матеріалах південної Чернігівщини маємо лише публікацію дже-
рел В. Ємельянова та В. Кулик до історії УАПЦ на Ніжинщині [2]. 

Відповідно, метою даної публікації буде розглянути роль місце-
вих органів влади у розвитку розколу церковних громад на території 
Ніжинської округи упродовж 1920-х років. 

Після приходу до влади у перші ж роки партія більшовиків зайняла 
відверто ворожу позицію до релігійних громад, переважна більшість 
яких належала до Російської православної церкви. Боротьба з її струк-
турами та й Церквою як такою стала однією з провідних цілей РКП(б) 
та КП(б)У і державних структур, котрі ними контролювалися. 

Вагоме місце в антирелігійній боротьбі було відведено програмі 
розколу церковної організації та церковних громад. Як приклад, мо-
жна навести матеріали засідання політбюро ЦК українських більшо-
виків 14 липня 1922 р., де одним із головних завдань визнавалося 


