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За два роки історична наука підбиватиме підсумки сторічного ося-
гнення героїчних і драматичних подій Української революції 1917–
1921 рр., і праця кіровоградського історика Ю. С. Митрофаненка 
«Українська отаманщина 1918–1919 рр.», безсумнівно, посяде своє 
місце на цьому непростому шляху наукового пізнання. Задум пред-
ставленого видання автор виношував давно. Чи не десятиліття прой-
шло від того дня, коли молодий вчитель історії з Кіровоградщини 
Ю. С. Митрофаненко приїхав до Дніпропетровська і розповів про своє 
прагнення науково осмислити складну й недостатньо вивчену тему 
отаманщини періоду Української революції. Ерудиція й ентузіазм 
сільського вчителя викликали симпатію, що й зумовило мою згоду на 
наукове керівництво з даної теми. Так Юрій Станіславович став здо-
бувачем кафедри історії України Дніпропетровського національного 
університету ім. Олеся Гончара.

Наступні роки були наповнені копіткою й напруженою працею 
молодого дослідника. Адже треба було поєднувати непросту вчи-
тельську роботу в школі з поїздками до архівів, бібліотек, виступами 
на наукових конференціях, складанням кандидатських екзаменів, 
написанням наукових статей і тексту дисертації. Втім, за кілька років 
ціль було досягнута. У 2011 р. автор даного видання успішно захис-
тив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 
наук за темою «Отаманщина як суспільний феномен Української ре-
волюції періоду Директорії (1918–1919 рр.)» у спеціалізованій вче-
ній раді Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету 
ім. Олеся Гончара, повною мірою продемонструвавши свій науковий 
потенціал. Позитивно те, що Ю. Митрофаненко не зупинився на до-
сягнутому. Якось в один із приїздів молодого вченого до Дніпропет-
ровська у нас у ході розмови виникла думка про написання книги. 
І сьогодні з приємністю можу констатувати, що колишня  мрія авто-
ра стала реальністю.

Відтак робота кандидата історичних наук, старшого викладача 
кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського об-
ласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Василя 
Сухомлинського Ю. С. Митрофаненка є результатом багатолітніх 
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і плідних досліджень. Представлена праця стосується складної і 
ще недостатньо розробленої у вітчизняній історіографії проблеми 
з суспільно-політичної історії України періоду Української рево-
люції 1918–1919 рр. 

Підготовлена книга Ю. С. Митрофаненка написана на основі 
достатньо широкого кола першоджерел. Особливо слід відмітити, 
що автор увів до наукового обігу низку важливих архівних матері-
алів, віднайдених у архівосховищах Києва та Кіровограда. Праця 
свідчить, що вчений-історик виробив цілком самостійну методику 
дослідження, має власний науковий погляд на проблему і гарний 
стиль викладу.

Праця вирізняється науковою новизною, адже системний і спе-
ціальний розгляд отаманщини як феномену Української револю-
ції періоду Директорії 1918–1919 рр. здійснено вперше. В центрі 
уваги автора книги — історичне явище отаманщини. У розділах 
видання послідовно простежено генезис отаманщини у контекс-
ті суспільно-політичної ситуації кінця 1918 – початку 1919 рр.,
розкрита сутність, особливості й типологізація отаманщини як 
суспільного феномена та боротьба Директорії проти отаманщини 
у січні–вересні 1919 р. Така структура роботи дозволила  автору 
дослідити процес зародження, розвитку та еволюції цього історич-
ного явища. Виклад матеріалу в розділах, репрезентативні й віро-
гідні висновки по роботі свідчать, що Ю. С. Митрофаненко не тіль-
ки суттєво приростив конкретно-історичний матеріал, а й багато 
зробив для його теоретичного осмислення. А це особливо важливо, 
адже неперехідна цінність історії — в її уроках.

Усе вищезазначене дає всі підстави стверджувати, що праця 
Ю. С. Митрофаненка «Українська отаманщина 1918–1919 рр.» акту-
алізує важливий і ще малознаний фактичний матеріал, містить нові 
наукові висновки й узагальнення і може зацікавити не тільки вче-
них-істориків, а й широкий освітянський загал, краєзнавців, студен-
тів ВНЗ та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Тож бажаю 
Вам, шановні читачі, цікавого і змістовного читання.

Доктор історичних наук, професор
С. І. Світленко
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Отаманщина як оригінальна форма суспільного руху пе-
ріоду Директорії 1918–1919 рр. посідає чільне місце серед 
недостатньо вивчених проблем Української революції 1917—
1921 рр. Це явище суттєво вплинуло на засади внутрішньої 
та військової політики УНР 1919 року, негативно позначив-
шись на результатах боротьби за державну незалежність.

Однак серед сучасних дослідників отаманщини не існує 
єдиної точки зору на визначення цього терміну. Частина на-
уковців і публіцистів почали вкладати у концепт «отаманщи-
на» відмінний від первинного значення та розуміння зміст. 
Вони використовують це поняття для позначення діяльності 
загонів під керівництвом отаманів, звертаючи увагу передусім 
на структурну одиницю — отаманський загін. Поняття «ота-
манщина» виникло, ймовірно, на початку 1919 р. Саме в цей 
час воно поширилося в офіційних документах військової та 
політичної влади УНР, на шпальтах преси. Учасники боро-
тьби за незалежність у своїх спогадах завжди намагалися 
розмежувати поняття «отаманщина» та «повстанський рух». 
Поняття «отаманщина» використовувалося учасниками 
Української революції не для позначення організаційної фор-
ми загону, яке очолював отаман, а для характеристики змісту 
діяльності повстанської частини, іноді і кадрової, для загонів, 
які виступали проти Директорії.

Отже, у новітній українській історіографії відбулося спо-
творення первинного змісту дефініції «отаманщина», що й 

Присвячується
пам’яті моїх бабусь:

Марії Борисівни Куниці та
Валентині Вереміївни Куниці
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призвело, через довільне використання цього поняття, до ото-
тожнення цього деструктивного явища з поняттям повстанст-
ва, яке мало позитивний зміст. Тому цілком справедливими є 
пропозиції дослідників провести чітку межу між повстансько-
партизанськими загонами, корисними для процесів державо-
творення, та подібними за формою формуваннями, які шко-
дили національному рухові [404, c. 241]. Яскравим прикладом 
може слугувати Черкащина, де одночасно діяли загони холо-
дноярців на чолі з В. Чучупаком — представники героїчної 
сторінки українського повстанства на підтримку державності, 
а зовсім поруч колишній сусід та союзник Свирид Коцур тво-
рив «ЧНР» (Чигиринську республіку), ворожу до української 
державності.

Попри очевидну значущість цієї проблеми соціально-полі-
тичної історії визвольних змагань для розуміння місця, ролі 
та значення суспільних девіантних (нонконформістських) 
рухів в історії державотворення, отаманщину як своєрідний 
відтинок Української революції вивчили недостатньо. Історія 
отаманщини періоду Директорії важлива для усвідомлення 
особливостей перебігу Української революції 1917–1921 рр., 
розуміння причин її розгортання та поразки. Актуальністю 
визначається потреба розрізнити отаманські формування з 
національно-політичним забарвленням, які діяли на користь 
державотворення, від подібних за формою загонів, контро-
версійних стосовно політики Директорії. Дослідження спри-
яє розумінню історичного значення діяльності цілої низки 
персоналій, які були керівниками отаманських формувань. 
Значущість цієї теми визначається відсутністю праць, в яких 
міститься системний аналіз проблем генезису, функціонуван-
ня, трансформації та поступової ліквідації отаманщини.

Аналіз історіографії проблематики отаманщини довів, 
що увага дослідників переважно акцентувалася на розгляді 
отаманщини як складової військової політики чи своєрідної 
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форми повстанства. Поза увагою істориків опинилися динамі-
чні зміни, які спричинили конфлікт отаманських формувань 
національного спрямування з Директорією й перетворили 
отаманщину на деструктивну силу щодо центральної влади 
УНР. Подібний статичний підхід до проблеми, тобто розгляд 
на певному історичному зрізі, без урахування трансформації 
цього явища, призводив до ототожнення отаманщини з повс-
танством та спотворення сутності цього історичного явища.

У книзі отаманщину вперше розглянуто як суспільний фе-
номен доби Директорії, ознакою якого було системне непід-
корення офіційний владі УНР з боку девіантних мілітарних 
груп національного спрямування (отаманських формувань).

Також у монографії запропоновано історичну реконструк-
цію отаманщини як явища Української національно-демок-
ратичної революції періоду Директорії 1918–1919 рр. Метою 
дослідження було:

увести до наукового обігу нові архівні матеріали з істо-
рії отаманщини;
простежити причини генезису отаманщини та її транс-
формації на деструктивний до влади Директорії чин-
ник;
виокремити своєрідні риси отаманщини;
типологізувати отаманські формування;
встановити засоби боротьби Директорії з отаманщи-
ною та їхню ефективність;
відстежити роль отаманщини у процесах українського 
державотворення у 1918–1919 рр.

Хронологічні рамки визначені в межах листопаду 1918 р.
— грудня 1919 р. — від антигетьманського повстання до поча-
тку Першого зимового походу, коли відбувався процес гене-
зису, утвердження, поширення й трансформації отаманщини 
як складової суспільно-політичних процесів періоду Директо-
рії. Врешті заколот отаманів Волоха-Данченка-Божка призвів 
до розпаду регулярної армії та переходу до повстанської боро-
тьби не окремими загонами, а спільними акціями під єдиним 

—

—

—
—
—

—
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керівництвом М. Омеляновича-Павленка. Один з його учас-
ників, І. Мазепа відзначав організованість та єдність повстан-
ців на відміну від отаманщини.

Територіальні межі дослідження охоплюють Лівобережжя, 
Правобережжя, Південь України — терени, на яких перебува-
ли урядові структури УНР та діяли отаманські формування. 
Саме тут сформувалося явище, яке можна позначити терміном 
«українська отаманщина». Під час підготовки монографії:

до наукового обігу введено нові документи з історії 
української отаманщини;
вперше здійснено спробу системного аналізу отаман-
щини, виокремлення її як явища Української націона-
льно-демократичної революції;
встановлено причини, генезис, сутність, трансформа-
цію цього суспільного феномена;
розглянуто отаманщину як різновид девіантного сус-
пільного руху, спрямованого проти політики Директо-
рії;
виявлено особливості отаманських формувань, мен-
тальності її лідерів та рушійних сил, найхарактерніші 
вияви цього історичного явища;
проаналізовано персоналії маловідомих отаманів;
запропоновано новий варіант типологізації отаманщи-
ни;
висвітлено форми боротьби Директорії з отаманщи-
ною та її наслідки;
встановлено місце та значення отаманщини в історії 
Української революції.

P.S. Тим, хто буде читати цю книгу, хочу порадити наступ-
не: професійний історик може читати її з першого розділу 
(аналіз історіографії та джерельної бази), іншим читачам 
раджу починати читання з другого розділу, бо перший може 
здатися вам занадто складним і не дуже цікавим.

—

—

—

—

—

—
—

—

—
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За хронологічними періодами та критеріями походження 
історіографію отаманщини доцільно розподілити на декілька 
груп: українську діаспорну, українську радянську, українську 
сучасну, зарубіжну. Колишні учасники національно-визволь-
них змагань: Володимир Винниченко, Дмитро Дорошенко, 
Павло Христюк, Ісак Мазепа першими у 20–30-х рр. ХХ ст. 
приділили увагу цьому історичному явищу. Зокрема, В. Вин-
ниченко у праці «Відродження нації» значне місце відвів ана-
лізу отаманщини. Колишній голова Директорії назвав цей су-
спільний феномен окремим періодом Української революції, 
що хронологічно охоплює грудень 1918 р. та увесь 1919 р. Він 
трактував це явище як систему непідкорення військової влади 
політичній, що призвело до поразки Директорії. Засновником 
отаманщини В. Винниченко вважав С. Петлюру, бо той ви-
ступив проти підпорядкування армії політикам. Незважаючи 
на неоднозначне, певною мірою, ставлення автора до С. Пет-
люри, ця історична праця — вартісне джерело для розуміння 
отаманщини. Висновки автора базуються на особистих спо-
стереженнях, документи він майже не використовує, однак 
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його зауваження, акцентування уваги на проблемі отаманщи-
ни сприяли розгортанню подальшої дискусії, верифікації за-
пропонованих суджень [327].

Український історик Д. Дорошенко, на відміну від В. Вин-
ниченка, не брав участі у роботі Директорії та був против-
ником антигетьманського повстання, яке стало головною 
причиною генезису отаманщини. Характеризуючи цей сус-
пільний феномен, він назвав його деструктив-ним чинником 
Української революції та безпосереднім наслідком повстання. 
Проте провину за зародження подібного явища він покладає 
не на одного С. Петлюру, а на Директорію у цілому, бо її ліде-
ри не змогли запропонувати конструктивної концепції розви-
тку державотворення [283, с. 396–399].

П. Христюк не зупинявся детально на сутнісних ознаках 
отаманщини, розглядаючи лише окремі її аспекти у кон-
тексті внутрішньополітичної боротьби в УНР у січні 1919 р.
Серед причин отаманщини він назвав мобілізаційний закон, 
земельне законодавство, невизначеність політичного кур-
су Директорії, існування різних форм місцевої влади, які 
конкурували одна з одною. Визначальною була й позиція 
С. Петлюри, який підтримував отаманщину у процесі боро-
тьби за владу у Директорії. На думку П. Христюка, отамани, 
підконтрольні С. Петлюрі, активно втручалися у державні 
справи, не підкоряючись політичній владі [495, с. 23–24].

З перших історіографів Української революції тільки 
І. Мазепа не емігрував з УНР у 1919 р., продовжуючи ві-
дігравати провідну роль у прийнятті важливих державних 
рішень. Аналізу отаманщини він присвятив значне міс-
це у книзі «Україна в огні й бурі революції 1917–1921 рр.» 
[409]. Автор ґрунтовно проаналізував причини її виник-
нення, процес поширення та наслідки, вказав на регіональну 
специфіку. Колишній прем’єр УНР розглядав отаманщину як 
прояв непідкорення військових, особливо повстанських ота-
манів, вищій політичній та військовій владі, відокремлюючи 
це явище від повстанського руху. Прихильник С. Петлюри, 
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він не схильний покладати на Головного Отамана всю про-
вину за нездатність подолати отаманщину. Однак, І. Мазепа 
відзначив, що С. Петлюрі не вистачило рішучості у боротьбі з 
цим феноменом. Автор праці належав до УСДРП, тому йому 
притаманна певна суб’єктивність в оцінках ролі політичних 
партій у поширенні отаманщини [409].

Інформацію про отаманщину знаходимо у книгах Микити 
Шаповала, але він, на відміну від попередніх дослідників, зга-
дує про неї лише епізодично [506–508].

С. Петлюра не залишив праці, присвяченої історії Укра-
їнської революції, але епістолярна спадщина, тексти пу-
блічних виступів, статті дозволяють зрозуміти його ста-
влення до проблеми отаманщини. На відміну від своїх 
критиків, С. Петлюра не вважав, що отаманщина відіграла 
виключно негативну роль в історії визвольних змагань [433, 
с. 518–521]. На думку Головного Отамана, цей феномен був 
породженням історичних обставин, до якого додалися пси-
хологічні і ментальні чинники. С. Петлюра відзначив, що 
свідомо використав отаманщину для реалізації власної по-
літичної програми, і вона свою місію виконала. Коли ж це 
явище набуло шкідливих для УНР форм, то він розпочав з 
ним рішучу боротьбу. С. Петлюра також розрізняв отаман-
щину та повстанський рух. Повстанство він вважав силою, 
яка протягом всього періоду визвольних змагань підтри-
мувала військо УНР, а представники отаманщини відсто-
ювали егоїстичні або вузькокорпоративні інтереси [433, 
с. 518–521].

Оцінка С. Петлюрою феномена отаманщини виглядає ціл-
ком об’єктивною. Хоча й суперечливим виглядає визнання 
факту її користі для українського державотворення у період 
1918–1919 рр. Думки Головного Отамана про використання, 
трансформацію цього явища та необхідність боротьби з ним є 
надзвичайно вагомими. Отаманщина була прикметною рисою 
військово-політичного життя УНР протягом усього 1919 р. 
і хто, як не Головний Отаман, міг детально оцінити її. Погляди 
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С. Петлюри на сутність феномена визначили постановку про-
блеми книги: розгляд даного явища не як форми повстансько-
го руху, а складової державної політики Директорії.

Усі вище зазначені праці належать політичним діячам 
Української революції. Однак отаманщина була складовою не 
лише політичних процесів, а й військового будівництва. Тому 
у подальшому інтерес до її аналізу виявили не лише політики, 
а військові: офіцери ДАУНР та керівники РСЧА. Зокрема, у 
20-х рр. з’являються праці Миколи Капустянського та Олек-
сандра Доценка. Один з найґрунтовніших військових аналі-
тиків генерал-квартирмейстер М. Капустянський у вичерп-
ному дослідженні «Похід Українських армій на Київ-Одесу в 
1919 році» зупинився на аналізі отаманщини та процесах, які 
вона спричинила. Автор використав значну джерельну базу: 
щоденники бойових дій, накази, відозви до війська. До того 
ж М. Капустянський не належав ні до партії УПСС, ані до їх 
опонентів з УПСР та УСДРП. Це дозволило йому уникнути 
політичної заангажованості. На відміну від політиків, увага 
генерала зосередилася на процесах поширення отаманщи-
ни в армії УНР. Він вважав отаманщину одним із найбільш 
вразливих місць армії Директорії. Її виникнення пов’язував з 
прорахунками політичного керівництва у військовій політиці, 
а також здебільшого негативно оцінював роль повстанських 
отаманів у військовому будівництві [305].

Схожі погляди на місце отаманщини в історії Української 
революції обстоював полковник О. Вишнівський. Його праця 
одна з небагатьох цілком присвячена феномену отаманщини 
[329].

Автори «Історії українського війська» не належали до ко-
лишніх військових ДАУНР. Вони розглядали отаманщину 
як негативний чинник, що позначився на боєздатності армії 
УНР у 1919 р. Досліджуючи витоки отаманщини, виокреми-
ли об’єктивний та cуб’єктивний фактори. До першої групи 
вони віднесли селянський характер армії, викликаний анти-
гетьманським повстанням; до другої — нездатність Директорії 
організувати дисципліноване регулярне військо [373].
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У 50–70-х рр. побачили світ праці Л. Шанковського [503; 
504] та О. Удовиченка [488]. Проте їх автори не приділили 
значної уваги проблемі отаманщини, згадуючи це явище фра-
гментарно. Серед інших напрацювань колишніх військових 
діячів армії УНР, у яких побіжно згадувалася отаманщина, 
відзначимо книги О. Доценка [358], В. Савченка [448], Л. Це-
гельського [496], В. Петріва [434].

Крім узагальнюючих праць, феномен отаманщини проана-
лізовано у дослідженнях, присвячених біографіям отаманів. 
Одним із перших авторів цього напрямку історіографії ота-
манщини був колишній полковник УНР Михайло Середа. 
Львівський альманах «Літопис Червоної калини» у 30-х рр. 
протягом кількох років друкував його нариси, присвячені ота-
манам. У передмові до них редактори часопису зазначили, що 
вважають за необхідне знайомити читачів не лише з героїч-
ними сторінками історії визвольних змагань, але й з явища-
ми, які потребують критичної оцінки. М. Середа запропону-
вав розглядати отаманщину крізь призму вчинків її найбільш 
одіозних особистостей. Автор був кадровим офіцером, тому 
здебільшого негативно оцінював діяльність повстанських ва-
тажків. У працях М. Середи, через брак архівних джерел, тра-
плялися неточності. Проте він одним із перших проаналізував 
ментальність отаманів та звернув увагу на їх своєрідне бачен-
ня свого місця в історії визвольних змагань [454–464].

Нагромадження значного фактологічного матеріалу з іс-
торії Української революції, актуалізація уваги авторів чис-
ленних спогадів на отаманщині привернули увагу до цього 
явища з боку аналітиків українського політичного життя. У 50–
60-х рр. з’явилися праці, у яких було подано аналіз сутності про-
блеми або висвітлювалися її конкретні сюжети. Зокрема, Іван 
Лисяк-Рудницький у книзі «Українська революція з перспек-
тивою сорокаліття» назвав отаманщину руїнницьким громад-
сько-політичним явищем, яке було одною з основних проблем 
Директорії. На його думку, існування отаманщини свідчило 
про нездатність керманичів УНР перейти від революційної 
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фази державного будівництва до легітимної. Українська влада 
не змогла сформувати у населення правову свідомість, тому ве-
личезний потенціал Української революції виявився безплід-
ним через авантюрницькі дії політиків та отаманів [394].

Для Дмитра Донцова отаманщина — соціально-політичне 
явище доби Української революції, «невдала спроба наполео-
нізму» [356; 357]. Основна риса феномену — стихійність. Од-
нак в УНР був відсутній лідер, який би зміг опанувати її та 
повести за собою [357].

Філософ-публіцист Микола Шлемкевич назвав отама-
нщину одною з трьох складових української національної 
ідеї, поряд з демократичною та монархічною. Однак з ча-
сом, на його думку, цей союз розпався через нездатність 
політиків очолити його та приборкати анархічні настрої 
повстанських ватажків. Тому отаманщина, «ця прадавня 
своєрідна українська ідея», була спотворена через відсут-
ність керманичів, які були здатні направити прояви пасіо-
нарності у конструктивне русло [510].

Богдан Коваль більш детально зупинився на трактуванні 
витоків отаманщини. До них він відносив традиції козацтва та 
ментальність української нації: схильність до самоорганізації, 
локальний сепаратизм та харизму отаманів. Визначаючи сут-
ність отаманщини, автор назвав її негативним явищем, дест-
руктивною силою, яка паралізувала центральну владу. На його 
думку, особистістю, здатною вгамувати свавілля отаманів, міг 
бути П. Болбочан. Однак через конфлікт із С. Петлюрою ця 
спроба не була реалізована [371].

Історик Наталія Полонська-Василенко вбачала причи-
ни суспільного феномену у негативному впливі земельного 
закону. Саме після його оголошення почався розклад армії 
Директорії. Крім того, відсутність чіткої політичної програ-
ми робила плинними настрої отаманів. Низький авторитет 
С. Петлюри серед військових, брак досвідчених фахових кад-
рів, мізерність регулярної армії не дозволяла Директорії успі-
шно боротися з отаманщиною [437].
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Ісидор Нагаєвський не відкидав зв’язку земельного закону 
з поширенням отаманщини. Другою причиною історик вва-
жав протиборство між українськими політичними партіями. 
Третім чинником, на його думку, була неефективна система 
управління військом, видання суперечливих наказів з різних 
інстанцій невпорядкованого військового відомства. До всього 
додавалася кадрова проблема відсутності фахових національ-
но-свідомих старшин [424].

Серед праць, присвячених отаманщині, варто виокремити 
ті, які були створені під впливом міжпартійної боротьби між 
УСДРП, УПСР та УПСС. Їх автори, використовуючи партій-
ний підхід до оцінки явищ, ставили перед собою конкретне за-
вдання: виправдати своїх однодумців і звинуватити політич-
них опонентів. Отаманщина була визнана всіма сторонами 
як негативне явище, яке зашкодило досягненню поставленої 
мети. Але відповідальність за її шкідливі прояви та наслідки 
покладалася на опонентів [374; 490; 51]. Зокрема, колишній 
прем’єр Борис Мартос назвав винними у заколотах проти 
влади УНР партію соціалістів-самостійників. На його думку, 
заколоти проти державної влади, які завдали значної шкоди 
УНР, були наслідком політичної складової підривної діяль-
ності УПСС, яка не мала політичного впливу. Про бунти ва-
тажків, прихильників УПСС чи УСДРП, він не згадував або 
називав їх незначними та другорядними [410; 411].

Петро Мірчук [412] та Роман Млиновецький [416], прихи-
льники УПСС, солідарні з Б. Мартосом у негативних наслідках 
політичного «розполітикування» отаманів. Однак відзначили, 
що першими бунти проти офіційної влади розпочали повстан-
ські ватажки, які діяли під гаслами партій «лівого напрямку», — 
Зелений, М. Григор’єв. У 1920 р. представниками партії УПСС 
було видано ряд брошур, у яких рішуче відкидалася причетність 
саме до «негативної отаманщини», натомість наголошувалося 
на зв’язках з отаманами-державниками [374; 490; 511].

У 60-і рр. побачило світ восьмитомне дослідження Матвія 
Стахіва «Україна в добу Директорії». Один із розділів кни-
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ги цілком присвячено отаманщині. Автор залучив до аналізу 
цього явища нові джерела. Він розглянув генезис, причини, 
трансформацію отаманщини на деструктивний чинник рево-
люції. Історик подав власне визначення отаманщини, здійс-
нив спробу класифікації отаманських формувань у добу Ди-
ректорії. Дослідник розглянув цей феномен у контексті подій 
світової історії, підкресливши, що незважаючи на унікальність 
української отаманщини, схожі процеси мали місце у Росії 
та Польщі. Він заперечував тезу про С. Петлюру як єдиного 
винуватця у поширенні отаманщини. М. Стахів визначив ос-
новні принципи методології дослідження отаманських рухів, 
поєднавши вплив суспільних законів занепаду центральної 
влади в умовах революції з антропологічним фактором: мо-
тивами виступів отаманів проти Директорії. Незважаючи 
на симпатію до С. Петлюри, дослідник відзначив факт неспра-
ведливого розстрілу П. Болбочана. Аналізуючи наслідки ота-
манщини, історик назвав думку про масовість отаманщини 
«оптичним обманом», вважаючи прояви отаманщини більш 
епізодичними, ніж системними. Праця М. Стахіва продовжує 
залишатися до нашого часу найбільш ґрунтовним та об’єктив-
ним дослідженням з історії отаманщини [479].

Отже українська діаспорна історіографія хронологічно 
охоплює період 20–70-х рр. ХХ ст. Незважаючи на присутню 
в ній суб’єктивність, яка пояснюється політичними симпа-
тіями авторів, праці діаспорних істориків містять значний 
фактичний матеріал, який відсутній у працях наступних 
поколінь дослідників проблематики. По-друге, вироблені 
ними концепції стали основою для визначення отаманщи-
ни як історичного явища. По-третє, контроверсійність по-
глядів породжувала дискусію проблеми. Хоча більшість ав-
торів були одностайними у визначенні негативної сутності 
отаманщини. Саме представниками діаспорної історіогра-
фії було вперше вжито концепт «отаманщина», який вико-
ристовувався виключно для позначення негативної, стосов-
но влади Директорії, діяльності повстанських отаманів та 
окремих кадрових офіцерів (П. Болбочан, В. Оскілко).
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Радянський період історіографії охоплює 20–60-і рр. 
ХХ ст. Незважаючи на властиву тенденційність та партій-
ні підходи, вона є корисною цілком оригінальним трак-
туванням подій в Україні у 1919 р. У працях радянських 
істориків можна віднайти визначення отаманщини, харак-
теристики окремих постатей та аналіз проблеми парти-
занщини, що виглядає цінним при проведенні компаратив-
ного аналізу однопорядкових явищ. Найґрунтовнішим до-
слідженням залишається книга Володимира Антонова-Ов-
сієнка «Записки про громадянську війну». Для командую-
чого Українським фронтом у війні проти Директорії УНР 
у 1918–1919 р. отаманщина — це форма політичного режиму, 
подібного до військової диктатури. На його думку, отамани 
були виразниками антирадянського курсу Директорії. При-
чинами отаманщини В. Антонов-Овсієнко вважав політичні 
та військові чинники. Армію Директорії, сформовану з дріб-
них отаманських одиниць, він назвав слабкою та недисцип-
лінованою [311].

Крім В. Антонова-Овсієнка про отаманщину згадували 
Лев Троцький [486; 487], Андрій Бубнов [319], Борис Козель-
ський [387], Микола Какурін [375–376]. Цікавою з погляду 
на особистість автора здається праця М. Какуріна. У 1918–
1919 рр. він перебував на службі в армії УНР, а у 1920 р. пе-
рейшов на бік РСЧА. Причинами поширення отаманщини 
М. Какурін назвав бажання середнього та великого селянства 
мати власну збройну силу, що призвело до поширення впли-
ву отаманських формувань по Україні. Він відзначив нездат-
ність отаманських формувань реалізувати ані політичні, ані 
військові завдання [375–376].

Для наступного покоління радянських істориків отаман-
щина не стала об’єктом наукових досліджень. Кількість дос-
лідників, які торкалися у своїх працях теми отаманщини, була 
незначною. Зокрема, Андрій Лихолат вважав запровадження 
отаманщини свідомим кроком з боку з Директорії для боро-
тьби з селянами, які підтримували радянську владу. На його 
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думку, територія УНР навмисне була поділена на округи, 
якими керували отамани, вороже налаштовані до більшови-
зму [402].

Загалом праці інших радянських істориків, наприклад, 
М. Супруненка [482], І. Шермана [509], не відзначалися 
оригінальністю трактувань сутності та проявів явища ота-
манщини. Для представників радянської історіографії — це 
терористична буржуазно-кулацька диктатура, яка ігнорува-
ла владу Директорії, а зі встановленням в Україні у 1920 р. 
більшовицької влади модернізувалася у політичний банди-
тизм. Важливою для розуміння сутності отаманщини була 
стаття Михайла Раковського, у якій було подано аналіз григо-
р’євщини, щоправда з використанням традиційних для радян-
ської методології партійних та класових підходів при оцінці 
повстанських рухів [441].

Спільним концептуальним положенням у цих роботах є уни-
кнення згадки про контакти з отаманськими формування взим-
ку–навесні 1919 р. Зокрема, епізоди співпраці з М. Григор’євим 
замовчувалися. Представники української отаманщини пода-
валися як недалекоглядні та жорстокі керівники загонів кримі-
нального спрямування. Для характеристики їх діяльності було 
використано ярлик «політичний бандитизм». Подібні підходи 
не сприяли об’єктивній оцінці цього історичного явища, тому 
працям цього напрямку проблематики історіографії властиво 
тенденційне висвітлення історії отаманщини.

У 90-і рр. пробудження інтересу до власного минулого та 
демократизація історичної науки спричинили сплеск уваги 
до проблеми отаманщини. Хоча кількість праць, присвячених 
добі Директорії, важливою ознакою якої була отаманщина, 
поступалася іншим періодам Української революції, що від-
значили автори узагальнюючих історіографічних досліджень: 
Валерій Капелюшний [377], Леонід Радченко [440]. 

Одними з перших, хто привернув увагу до необхідності науко-
вого комплексного аналізу феномену отаманщини із залученням 
нових джерел, були історики Валерій Солдатенко [470–478], Сер-
гій Литвин [397–401], Владислав Верстюк [436].
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Підходи до проблеми, оцінки причин та наслідків отама-
нщини у зазначених науковців мають відмінності, тому по-
требують окремого розгляду. Знаний історик В. Солдатенко 
визначив отаманщину, як одну з найменш досліджених сторі-
нок періоду визвольних змагань, виокремивши її як феномен, 
прикметну ознаку періоду Директорії. Отаманщину дослідник 
трактує як процес непідкорення військової влади політичній, 
ініційований С. Петлюрою. У подальшому це призвело до бо-
ротьби за егоїстичні інтереси при ігноруванні загальнодер-
жавних. Праці В. Солдатенка містять глибокий осмислення 
процесів отаманщини, її вплив на процеси державотворення 
періоду Директорії. Історик пропонує змістовний історіогра-
фічний аналіз, розглядає різні аспекти цього феномену, подає 
оригінальну інтерпретацію джерел [470–478].

Відомий дослідник С. Литвин визнав отаманщину фе-
номеном цілком відмінним від повстанства. Оцінюючи це 
явище як деструктивне, котре відіграло негативну роль в іс-
торії визвольних змагань. Проте, на відміну В. Солдатенка, 
який покладає значну частину провини за шкідливі наслідки 
отаманщини на С. Петлюру, С. Литвин вважає отаманщину 
породженням об’єктивних явищ. Він зазначив, що в україн-
ській історіографії так званого винниченківського напрямку 
склалася традиція всю вину за негативні прояви отаманщи-
ни покладати саме на Головного Отамана. Вважаючи подібні 
підходи хибними, історик шукає витоки отаманщини у по-
єднанні генетичних чинників, особливостей суспільно-полі-
тичної ситуації та недовіри населення до центральної влади, 
тобто ознак, властивих для країни, яка перебуває на стадії 
становлення. Орієнтація С. Петлюри на армію при розбу-
дові владної вертикалі видається йому цілком виправданою 
в умовах військового протиборства. Також С. Литвин наво-
дить документи, які свідчать про боротьбу Головного Ота-
мана з випадками порушення субординації та непідкорення, 
які допускали отамани. Зберігаючи об’єктивність, він визнає, 
що С. Петлюра, незважаючи на певні успіхи, виявився безси-
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лим через складну військово-політичну ситуацію остаточно 
подолати отаманщину [397–401].

Крім С. Литвина, ставлення С. Петлюри до отаманщини 
розглядається В. Іванисом [368], Б. Дорошенко-Товмацьким 
[355] та іншими представниками петлюріани [469].

У книзі «Політична історія ХХ ст. Революції в Україні: по-
літико-державні моделі та реалії» [436] приділено увагу впли-
ву отаманщини на політичний курс Директорії. Аналізуючи 
причини явища, В. Верстюк зазначив, що «ембріон отаманщи-
ни був закладений у тій політико-державній моделі, яку тво-
рила Директорія» [436, с. 300]. Армія, позбавлена контролю 
з боку держави, стала джерелом небезпеки для функціону-
вання державного механізму. Сутність отаманщини полягала 
у підпорядкуванні політичної та цивільної влади військовим, 
оскільки армія була найбільш розгалуженою та дієвою струк-
турою. Однак діяльність отаманів мала деструктивний зміст 
та компрометувала Директорію. У контексті політичної бо-
ротьби отаманщину розглянуто В. Ткаченком [483], авторсь-
ким колективом книги «Українська революція і державність 
(1917–1920 рр.) за редакцією Т. Бевз [491], а також у моно-
графіях, присвячених національно-визвольним змаганням. 
Зокрема, це стосується досліджень О. Рубльова та О. Реєнта 
[489], Ю. Павленка та Ю. Храмцова [429].

Львівський історик Ярослав Грицак вважає отаманщину 
проявом війни «всіх проти всіх», яка була характерною озна-
кою ситуації в Україні у 1919 р. Отамани, маючи чисельні 
озброєні загони, відстоювали вузькокорпоративні інтереси. 
В умовах безвладдя вони контролювали цілі регіони, ігнору-
ючи боротьбу за українську державність, ставали організато-
рами єврейських погромів [340; 341].

Авторський колектив монографії «Цивілізаційна історія 
України» на чолі з Олегом Рафальським у розділі, присвяче-
ному історії УНР, подає визначення отаманщини, її основні 
прояви, а також визначає вплив феномену на політику Дирек-
торії [346]. Проблема отаманщини згадується в узагальнюю-
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чих працях з історії Української національно-демократичної 
революції. Зокрема, у монографіях Володимира Вериги [325], 
Володимира Литвина [395–396].

Явища отаманщини були проаналізовані дослідниками 
військової історії УНР. Ярослав Тинченко, автор кількох 
монографій, упорядник бібліографічних довідників, збірок 
спогадів та архівних документів доби Української револю-
ції, назвав отаманщину однією з головних причин поразок 
визвольних змагань [484–485; 305]. Під цим терміном він 
розумів нерегулярну структуру війська та ведення бойових 
операцій силами дрібних частин. Надзвичайно вартісним 
для дослідників історії української армії є біографічний до-
відник офіцерського складу українських збройних сил пері-
оду 1917–1919 рр., який містить дані про багатьох отаманів 
[484].

Дослідник військової історії УНР Михайло Ковальчук 
не вбачає в отаманщині ознак феномену. На його думку, сут-
ність цього явища полягає у відсутності військової дисцип-
ліни та свавіллі окремих командирів, які призвели до проти-
стояння військових державним лідерам. Своє продовження 
отаманщина знайшла під час подій 1920–1921 рр. у формі 
військової опозиції С. Петлюрі. Крім того, М. Ковальчук до-
пускає використання дефініції отаманщина для позначення 
виявів антибільшовицького повстанського руху, який актив-
но тривав до 1921 р. [382–386].

Михайло Стопчак торкається проблеми витоків отаман-
щини, визначення її сутності та наслідків [481]. Автор здій-
снив історіографічний аналіз праць істориків, які згадували 
отаманщину у процесі військового будівництва. У контексті 
військової політики та використання козацької спадщини при 
організації армії згадується отаманщина також у досліджен-
ні Володимира Задунайського [359–360]. Аналізу військової 
політики Директорії, зокрема, впливу отаманщини на ефек-
тивність збройних сил, присвячені дослідження Жанни Мини 
[414–415].
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Володимир Сергійчук розглянув деякі аспекти отаман-
щини при висвітленні сторінок історії українсько-єврей-
ських взаємовідносин. Він вважає отаманщину стихійною 
силою, з якою С. Петлюра почав боротися з першого мо-
менту її появи. Однак війна на кілька фронтів та відсутність 
достатньої кількості сил не дозволили у цілому подолати ота-
манщину, яка була виявом національної та соціальної рево-
люції та виявляла своє прагнення до волі у найрізноманітні-
шій та, часом, дикій формі [465–468].

Микола Держалюк подає оригінальне тлумачення причин 
отаманщини. Він привертає увагу до факту подібності соці-
алістичних гасел Директорії та РНК УСРР, тому отамани 
не вбачали між ними різниці і змінювали свою політичну орі-
єнтацію  залежно від стратегічної ситуації [352].

Вододимир Сідак у книзі «Національні спецслужби у добу 
визвольних змагань» стверджує, що заснування контррозвід-
ки на чолі з Миколою Чеботарівим було реакцією на існуван-
ня отаманщини та її шкідливі прояви [450]. В інших працях, 
присвячених діяльності спецслужб, він наводить приклади 
порушень законів з боку отаманів, згадує про труднощі боро-
тьби з ватажками, які користувалися підтримкою політиків 
[449–453].

Володимир Лободаєв у дисертаційному дослідженні з іс-
торії Вільного козацтва та створеній на її основі монографії 
звертає увагу на подібність явищ Вільного козацтва, повстан-
ства та отаманщини. Він відзначив, що після ліквідації віль-
нокозачих підрозділів Центральною Радою та Гетьманатом, 
вони відродилися у формі отаманщини у період Директорії. 
Історик виявив подібність сутнісних ознак Вільного козацтва 
та отаманщини, відзначив труднощі у підпорядкуванні даного 
руху центральній владі, наявність у діях вільнокозачих отама-
нів авантюристичних та анархічних мотивів. Однак, незважа-
ючи на певну спорідненість та спадковість, кожну з цих форм 
суспільного руху революційної доби на Україні він вважає ці-
лком самостійним явищем з відмітними рисами, які були при-
таманні різним періодам Української революції [403–404].
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Отаманщина трансформувалася у цілком своєрідне сус-
пільне явище з повстанського руху. Тому дослідники селян-
ських рухів не оминають увагою проблеми отаманщини. Це 
стосується досліджень П. Захарченка [361], О. Михайлюка 
[423], Ю. Кульчицького [388], А. Лисенка [392], О. Несте-
рова [425], А. Ісакова [369], П. Стегнія [480], В. Щербатюка 
[516]. Праці подібного спрямування несуть в собі інформацію 
про ідеологію повстанців, тактику військової боротьби, ана-
лізують контакти повстанців з українською владою, спроби 
організації та координації повстанського руху, здійснюється 
компаративістичний аналіз подібних явищ — отаманщини та 
партизанщини.

Історик Павло Гай-Нижник в одній із найновіших публі-
кацій розглядає соціальну базу отаманщини, її роль та місце 
у національно-визвольній боротьбі [331]. Отаманщина була 
прикметною рисою Директорії, тому при аналізі її внутрі-
шньої та зовнішньої політики історики торкаються проблеми 
отаманщини. Серед таких дисертаційні дослідження Р. Вас-
ковського [321–322], В. Яблонського [517], Р. Варгатюка 
[323], В. Лозового [405–408].

З-поміж сучасних дослідників доби Української револю-
ції до теми отаманщини звертаються автори книг, присвя-
чених особистостям доби Директорії. Найбільша кількість 
праць, які стосуються постатей отаманщини, належить до-
сліднику Роману Ковалю [378–381]. Він обстоює оригіна-
льний погляд на місце даного явища в історії визвольних 
змагань. Р. Коваль розглядає отаманщину як альтернатив-
ний погляд на створення армії, організацію місцевої влади 
та українсько-єврейські стосунки. Тому це була не боротьба 
за егоїстичні чинники, а намагання захистити національні 
інтереси. Дослідник навіть пропонує за допомогою понять 
розрізняти типи позитивної та негативної діяльності вата-
жків. Дефініцію «отаманщина» треба вживати для харак-
теристики повстанських загонів, які підтримували УНР, 
а «отаманія» — для позначення формувань, які не підпоряд-
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ковувалися владі. Термін «отаман» він вважає потрібним за-
стосовувати для позитивної характеристики. Натомість «ота-
манчиками» варто називати особистостей, які шкодили УНР. 
До таких він відносить Біденка, Ангела, Палія, Гришка, 
Гуцула, Коцура [379, с. 302].

Позитивними моментами досліджень Р. Коваля є нагрома-
дження значного фактичного матеріалу, популяризація теми, 
велика кількість досліджень з використанням підходів біогра-
фістики. Проте йому властиві ігнорування принципів багато-
факторності та об’єктивності, що призводить до ідеалізації та 
романтизації отаманщини. Наслідки отаманщини він вважає 
позитивними, а поразку визвольних змагань пов’язує з нез-
датністю влади використати потенціал повстанського руху.

Історик Віктор Савченко у своїх працях назвав отаман-
щину виявом авантюристичної складової революційного пе-
ріоду. Отаманські загони були альтернативним державі полі-
тичним курсом, який полягав у поєднанні ідей сепаратизму, 
анархізму та соціалізму. Як результат сформувався «отаман-
ський соціалізм»: режим регіональної напіввійськової дикта-
тури, яка не підпорядковувалася центральній владі. Відсут-
ність політичної та військової доктрини, агітація більшовиків, 
умови військового часу, нерішучість С. Петлюри у боротьбі 
з отаманщиною призвели до її розквіту [445–447]. Цей дос-
лідник здійснив першу спробу комплексного дослідження фе-
номену отаманщини в умовах революційного періоду на те-
ренах Російської імперії. Він застосував регіональний підхід, 
окремо розглянувши феномен отаманщини в Україні та Росії. 
Серед вогнищ «російської отаманщини» він виокремив райо-
ни Сибіру, Тамбовщині, терени Чорноземної Росії. В. Савчен-
ко здійснив аналіз біографій знаних та маловідомих постатей 
— представників цього явища [445].

Володимир Горак відзначив оригінальний характер від-
носин між С. Петлюрою та отаманами на прикладі М. Гри-
гор’єва. Автор не схильний вважати їх стосунками началь-
ника та підлеглого, а трактує союзницькими чи договірними. 
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Кожна сторона існувала незалежно одна від одної. Під ота-
манщиною історик розуміє політичний курс, репрезентований 
С. Петлюрою та заможним селянством, які не згоджувалися 
на впровадження радянської влади в УНР. Однак цим самим 
Директорія поставила інтереси певної соціальної групи (се-
реднього та заможного селянства) вище за інтереси незамож-
них, що призвело до соціального конфлікту [343–345].

Крім В. Горака, постаті отаманів розглядаються Ю. Дми-
тренком [353], О. Дем’янюком [351], К. Петриченко [435], 
М. Шатайло [508], А. Лисенком [393]. Т. Геращенко присвя-
тила дві статті аналізу витоків, ідеологічної основи та наслід-
ків повстання В. Оскілка [332–333]. Л. Никифоров [426] та 
В. Грабовецький [337] одними з перших привернули увагу 
до постаті Р. Самокишина та історії полку Січових Стріль-
ців «Вільних козаків». У статті О. Божка простежується роль 
Ю. Тютюнника в історії революційних подій 1917–1921 рр. 
[317], а В. Улянич аналізує діяльність Ю. Божка [492].

Володимир Сідак, Тетяна Осташко, Тамара Вронська 
у книзі «Петро Болбочан: трагедія українського державника» 
подають історичний портрет полковника у контексті суспіль-
но-політичної ситуації в УНР у 1919 р. Їхня праця, в основу 
якої покладена ґрунтовна джерельна база, є спробою реабілі-
тації постаті П. Болбочана. Автори вважають неприпустимим 
його зараховування до переліку військових, звинувачених 
в отаманщині, на відміну від справжніх отаманів, колишніх 
повстанських ватажків О. Волоха, Ю. Божка, Й. Біденка. 
[449]. Роль постаті П. Болбочана у подіях Української рево-
люції розглядається також істориком П. Брицьким [318].

Автор цієї книги також дослідив історію особистостей ота-
манського руху та проаналізував значення та наслідки ота-
манщини в історії Української революції [417–422].

Краєзнавець Григорій Гусейнов значну увагу присвятив 
постаті отамана М. Григор’єва, вперше дослідив долю інших 
лідерів руху, зокрема С. Масенка. Він віднайшов нові деталі 
та факти з історії григор’євщини [347–350]. Один з його на-
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рисів присвячений особистості Ю. Тютюнника [323]. Воло-
димир Ревегук розглянув діяльність повстансько-партизан-
ських загонів на території Полтавщини, звернувши увагу 
на їхні конфлікти з Директорією [442].

Розкрити сутність отаманщини як феномену Української 
революції допомагає аналіз праць дослідників, які розгляда-
ють іншу форму альтернативного селянського руху — махнов-
щину. П. Аршинов — один з її ідеологів — проаналізував гри-
гор’євщину, відзначивши її відмінності від махновщини [312]. 
Серед сучасних дослідників махновського руху варто згадати 
праці В. Верстюка [326], В. Волковинського [330], А. Бєлаша 
[316]. Дослідження В. Чопа дозволяють провести ґрунтовний 
компаративістичний аналіз між двома формами українського 
партизанства: махновщиною та отаманщиною [498–502].

У науково-довідкових виданнях значний обсяг інформа-
ції про учасників отаманського руху вміщує «Енциклопедія 
українознавства» [366; 444] та «Довідник з історії України» 
[354].

Отже, до здобутків сучасної української історіографії 
варто віднести акцентування уваги на феномені отаманщи-
ни, залучення нових документів, інтерпретацію джерел, ви-
користання сучасних наукових методів дослідження, вироб-
лення концептуальних підходів, наявність контраверсійних 
оцінок, наукової дискусії, що сприяє об’єктивному науково-
му аналізу.

Зарубіжну історіографію варто розділити на російську та 
західноєвропейську. Сучасна російська історіографія розгля-
дає проблему отаманщини у контексті власної історії [336]. 
Своєрідний тип «російської отаманщини», який був поши-
рений головним чином у Сибіру, Тамбовщині, чорноземній 
смузі Росії. Представники російської історичної науки на-
зивають «Отаманщину» проявом революційного феномену, 
коли в умовах слабкості центральної політичної влади та зни-
ження військової дисципліни поширюються випадки регіона-
льного сепаратизму та невиконання наказів. Це призводило 



28

до втрати контролю над територіями, військових поразок та 
розкладу регулярних частин [320; 324]. Деякі інші російські 
історики, зокрема В. Шулдяков та А. Посадський вважають 
отаманщину закономірним проявом реакції на слабкість вла-
ди та оцінюють місце даного феномену в історії громадянської 
війни більш позитивно [438; 515; 516]. Значну увагу проблемі 
отаманщини приділяють дослідники історії Сибіру, де вона 
була найбільш поширена [314; 390; 431]. Проблем української 
отаманщини при аналізі петлюрівщини торкається російсь-
кий дослідник періоду національно-визвольних змагань Сер-
гій Шумов [517].

У західній історіографії приділяється значно менше ува-
ги проблемам Української революції та отаманщині зокрема. 
У 50-х рр. вийшла праця Алекса Меніна [519], у якій роз-
глядається процес розвитку історії української державності 
з ХІХ ст. до середини ХХ ст. Аналізуючи період Директорії 
в УНР, він відзначив, що тоді в Україні діяла значна кількість 
непідконтрольних урядові «місцевих банд». Вони не викону-
вали наказів командування та бунтували проти центральної 
влади. Для позначення даних процесів автор використовує 
термін «отаманщина», а провідників називає отаманами [519]. 
М. Бейкер проаналізував стан сучасної української історі-
ографії, звернувши увагу на необхідність глибшого аналізу 
селянських рухів [315]. Проблемам українського селянсько-
го повстанського руху, його ідеології та рушійним силам при-
свячені дослідження А. Адамса [310], А. Граціозі [338–339]. 
Крім того, для з’ясування сутності отаманщини як своєрідної 
форми охлократії у роботі було використано дослідження 
західних філософів та соціологів: Т. Гобса [335], Х. Ортега-і-
Гассета [427], Е. Гіденса [334].

Проаналізовані праці від перших дослідників до сучасних 
істориків, незважаючи на присутні в них недоліки, були і за-
лишаються до нашого часу надзвичайно вартісними для ана-
лізу суспільного феномену отаманщини. Навіть незважаючи 
на часом притаманну суб’єктивність, упередженість, виробле-
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ні їхніми авторами концепції щодо причин, сутності та наслід-
ків даного явища, обґрунтовані підходи до вивчення феномену 
залишаються актуальними для наступних поколінь дослідни-
ків революційної доби в Україні. Аналіз історіографічного 
комплексу свідчить, що незважаючи на вивчення проблема-
тики отаманщини з 20-х рр. ХХ ст., вона не стала предметом 
окремого розгляду. Тому у вітчизняній та зарубіжній історич-
ній науці відсутні узагальнюючі праці з проблеми української 
отаманщини революційної доби 1917–1921 рр.

Документальні актові джерела з історії складного та супе-
речливого явища отаманщини складаються з нормативно-
правових та судово-адміністративних. Серед першої групи 
— закони, накази Директорії, Головного Отамана, Штабу Діє-
вої армії УНР (ШДА УНР), постанови, відозви отаманських
формувань, доповіді, телеграми, звіти Інформбюро армії УНР.

Основна частина нормативних документів (оригінали або 
копії) зберігається у сховищах ЦДАВОВУ, де знаходиться ос-
новний масив документів Директорії УНР. Крім ЦДАВОВУ
частина нормативних документів належать до джерельної 
бази ЦДАГО та ДАКО (Київської області).

Другу групу актових джерел становлять судово-адмініс-
тративні документи, які включають в себе слідчі матеріали, 
що стосуються ватажків отаманських формувань. Це прото-
коли слідства, судових засідань, допитів, допитні листи, дані 
свідків, пояснення обвинувачених, вироки суддів. Необхідно 
зазначити, що серед судово-адміністративних матеріалів тра-
пляються нормативні документи (зразки посвідчень, накази, 
відозви). У ЦДАВОВУ зберігаються матеріали справи по об-
винуваченню А. Волинця та П. Болбочана. У ЦДАГО — слідчі 
справи Й. Біденка, О. Козира-Зірки, І. Семесенка, О. Палієн-
ка та деяких інших (ксероксні копії), О. Волоха (оригінал). 
Основний масив — актові документи. У фондах також наявні 
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листівки, відозви, звернення отаманських загонів, листи ота-
манів, протоколи з’їзду державних інспекторів.

Якщо у ЦДАВОВУ та ЦДАГОУ зберігаються матеріали 
обвинувачених у злочинах проти УНР, то ДГА СБУ містить 
справи обвинувачених у злочинах проти більшовицької влади 
в Україні. З ДГА СБУ застосовано 3 фонди, 3 справи, одна 
з яких — «Петлюрівські отамани» — нараховує 17 томів. Го-
ловним чином було використано свідчення отаманів під час 
допитів про свою діяльність у 1919 р., а також нормативно-
правові документи періоду їх революційної діяльності.

Серед архівного матеріалу фондів ЦДАВОВУ та ЦДАГО
наявні також джерела наративного характеру: спогади ота-
манів І. Струка, М. Шляхового, опис історії Київської гру-
пи Ю. Тютюнника.

Основу використаних опублікованих джерел становлять 
нормативно-правові документи, вміщені у таких збірниках: 
«Громадянська війна на Україні, 1918–1920. Збірник доку-
ментів та матеріалів», «Директорія, Рада Народних Міністрів. 
Документи і матеріали», «Симон Петлюра. Статті, листи, до-
кументи. Том Четвертий». Інформацію про епізоди військо-
вої співпраці УГА з повстанськими формуваннями ДА УНР 
та окремими отаманськими загонами знаходимо у збірнику 
«Денник Начальної команди УГА».

Періодичні видання доби Української національно демо-
кратичної революції, що зберігаються у Науковій бібліотеці 
імені В. Вернадського, вміщують нормативно-правові акти, 
поточно-хронікальну інформацію, публіцистичні матеріали, 
документи політичних партій, військових частин, отамансь-
ких формувань. За походженням їх можна розділити на дві 
групи: більшовицькі та уенерівські. Преса УНР за призначен-
ням та характером класифікується на партійні видання, ча-
сописи військових частин, урядову пресу, друковані видання 
повстанців, регіональні часописи.

Вагоме місце у дослідженні посідають наративні джерела 
особового походження: мемуари учасників визвольних зма-



31

гань. Частина їх опублікована на еміграції, а деякі перевида-
но у незалежній Україні. Незважаючи на цінність наративних 
джерел, вони мають суб’єктивний характер: містять непереві-
рені дані та суб’єктивні висновки, тому потребують ретельної 
верифікації.

Отже, основу дослідження становлять актові джерела (нор-
мативні та судово-адміністративні), введені до наукового обі-
гу (більша частина) та раніше опубліковані, які доповнюються 
наративними джерелами та матеріалами періодичних видань.

Основний масив архівних матеріалів для вивчення ота-
манщини зосереджено у ЦДАВОВУ та ЦДАГОУ. Вони ста-
новлять основу неопублікованих джерел. Значна кількість 
використаного джерельного матеріалу знаходиться в архіві 
ЦДАВОВУ у ф. 1078 (Генеральний Штаб Армії УНР, 1919–
1920) в описі 1, де міститься 99 справ. Більшість справ опи-
су 1 — накази, оперативні розпорядження, телеграми, листу-
вання про ведення бойових дій, положення дисциплінарного 
статуту. Вони подають характеристику дій повстанських час-
тин на фронті та в запіллі у складі Дієвої Армії УНР у період 
грудня 1918 р. — червня 1919 р. В архівних справах містяться 
згадки про отаманів М. Григор’єва, І. Семесенка, В. Оскілка, 
А. Волинця, Ю. Божка, П. Болбачана, О. Козира-Зірку, О. Па-
лієнка, Д. Соколовського [1–48].

До матеріалів фонду 1077 (Військове Міністерство Укра-
їнської Держави, 1918 рік) випадково потрапила лише одна 
справа 1919 р., яка стосується історії Київської групи Ю. Тю-
тюнника. Вона дозволила простежити шлях та розглянути 
епізоди співпраці однієї з найкращих повстанських частин 
з регулярними полками та виявити ставлення Ю. Тютюнника 
до спроб антиурядових виступів з боку інших отаманів [52]. 
Матеріали про Ю. Тютюнника знаходимо також у ф. 3504 
[51]. У цьому ж фонді спогади іншого відомого отамана — Іль-
ка Струка, які висвітлюють епізоди генезису отаманщини, 
сприяють розумінню фактів мінливості отаманських настроїв 
[50].



32

У фонді 1429 (Фонд Канцелярії Директорії) зберігаються 
матеріали засідань Директорії, які містять звернення та ме-
морандуми, спрямовані на її розгляд. Серед матеріалів фонду 
матеріал про історію повстання отамана В. Оскілка, основу 
якого становлять свідчення шанувальників отамана. Вони 
намагаються спростувати звинувачення на його адресу у дер-
жавній зраді, порівнюючи повстання з антигетьманським. Та-
кож зі справ даного фонду використано документи з історії 
1-го Залізничного куреня А. Макаренка [100–106].

Справи ф. 1092 (Міністерство Військових Справ) дозво-
лили проаналізувати відносини представників військової 
та цивільної влади, визначити причини їх протистояння та 
конфліктів. Вони вміщують звернення представників місце-
вої цивільної влади та роз’яснення з приводу їх повноважень 
центральними органами влади УНР [53].

Найцікавішу знахідку виявлено у ф. 2208 (Міністерство 
Юстиції УНР), де було виявлено справу під назвою «Обви-
нувачення отамана Волинця у ворожих діях проти петлю-
рівського військового командування». До того вона не ви-
користовувалася дослідниками. Вдалося з’ясувати, що зміст 
справи не відповідає назві. Насправді це історія приборкан-
ня отаманом А. Волинцем Летичівської (Меджибізької) се-
лянської республіки, яка діяла під більшовицькими гаслами. 
Під час придушення виступу отаман допустив перевищення 
повноважень, що стало причиною для проведення слідства. 
Матеріали справи дозволили виявити характер стосунків між 
отаманським загоном та цивільним населенням, особливос-
ті судочинства УНР у роки військового протиборства, різну 
оцінку ситуації з протилежних боків [54–62].

Матеріали фонду 3172 (ШДА УНР. Загальний відділ) до-
зволили розкрити питання про організацію судових процесів 
над іншими отаманами та порівняти їх наслідки. Документи 
також було використано при аналізі епізодів боротьби Дирек-
торії з отаманщиною [70–85].
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Справи фонду 2248 (Накази Головнокомандуючого Пів-
денно-Західного району військ УНР) висвітлюють аспекти 
проведення мобілізації та стосунків ДА УНР з цивільним 
населенням. Інформацію про визнання отаманщини негатив-
ним явищем, яке вплинуло на результати боротьби за Лівобе-
режну Україну у січні–лютому 1919 р., вміщено у наказі Голо-
вного Отамана війську Української Народної Республіки від 
12 лютого 1919 р. [63–69].

Фонд Військового Міністерства (ф. 1075) виявився най-
більш цінним для розкриття теми боротьби Директорії з 
отаманщиною. Там зосереджені накази Головного Отамана 
про передачу влади цивільним органам після перемоги по-
встання проти Гетьманщини та заборону отаманам встанов-
лювати власний диктаторський режим. Накази та постанови, 
видані влітку 1919 р., свідчать про цілеспрямовану боротьбу 
Директорії з недоліками, породженими отаманщиною та на-
маганням недопущення поширення кризових явищ у подаль-
шому [86–99].

У ф. 526 (Канцелярія Головного Отамана Українських Рес-
публіканських військ) містяться телеграми, донесення, листи 
отаманів до С. Петлюри, які дозволили простежити еволюцію 
стосунків С. Петлюри та низки отаманів [108–121].

Використані також окремі документи фондів ф. 3809 
(Особистий фонд Симона Васильовича Петлюри) [107], 
ф. 2188 (Начальна команда Галицької армії ЗО УНР) [122–
123], ф. 4465 (Колекція документів та матеріалів українсь-
ких емігрантських націоналістичних установ, організацій та 
осіб) [49].

Важливе значення для розкриття теми мають документи, які 
зберігаються у ЦДАГО, ф. 269 (Колекція документів «Україн-
ський музей у Празі»). Серед матеріалів фонду — слідчі справи 
отаманів Й. Біденка, І. Семесенка, О. Козир-Зірки, І. Золота-
ренка, О. Палієнка. Матеріали фонду опрацьовано невеликою 
кількістю дослідників. Віднайдені документи належать до нор-
мативно-правових, судово-адміністративних, наративних (епі-
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столярій, автобіографії). Вони розкривають особливості ме-
нтальності отаманів, їх розуміння своєї ролі у визвольних 
змаганнях та характеру стосунків з центральною владою. Ма-
теріали справ засвідчують факт прикриття злочинів отаманів 
з боку політиків. Серед документів — свідчення працівників 
політичного департаменту МВС з детальною характеристикою 
отаманських формувань [124–164].

У ф. 263 (Колекція позасудових справ реабілітованих) 
було виявлено справу одіозного повстанського отамана 
О. Волоха, репресованого радянською владою у 30-х рр. 
Її матеріали містять автобіографію отамана, у якій він розкри-
ває принципи своїх взаємовідносин з Директорією та інши-
ми отаманами у період перебування в лавах армії УНР [172]. 
Серед матеріалів ф. 263 віднайдено також постанови з’їзду 
державних інспекторів у Києві, у яких зазначалося про не-
обхідність рішучої боротьби з проявами отаманщини [169]. 
Особливий інтерес можуть становити листівки, видані шта-
бом «Запорозької Січі» Ю. Божка [165–168].

Аналіз повстанського руху та проблем отаманщини подав 
учасник визвольних змагань Марко Шляховий. Його спогади 
знаходяться у ЦДАГО (ф. 5). Автор привернув увагу до ам-
бітності отаманів, аналізуючи причини конфліктів з предста-
вниками центральної влади УНР та УСРР, описує епізоди 
збройної боротьби, висвітлює відносини між отаманськими 
ватажками, аналізує аспекти ідеології отаманських форму-
вань [171]. Серед документів фонду інтерес становить відозва 
отамана Д. Терпила (Зеленого) з роз’ясненням його політич-
ної позиції під час розриву з Директорією [170], а серед доку-
ментів ф. 57 (Колекція документів з історії КПУ) — листівки 
дивізії М. Григор’єва [173].

Державний галузевий архів СБУ зберігає матеріали про 
керівників отаманського руху, зібраний представниками 
ОДПУ та НКВС. Це багатотомні справи ф. 5 (Справи нереа-
білітованих осіб), спр. № 66646 (під загальною назвою «Пет-
люрівські отамани») у 29 томах. Однак вміщені в них дані 
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головним чином стосуються епізодів боротьби з більшовика-
ми, що не входить до теми дослідження, через це застосуван-
ня документів було фрагментарним. У процесі дослідження 
було використано справи отаманів Гайового, Орлика, Гулого-
Гуленка, Усатого-Головко, Заболотного, Гуляй-Біди, Шляхо-
вого, Гончара, Левченка, Гризла [174–186].

Цікавою виявилася знахідка документа у ф. 6 (Справи 
реабілітованих осіб), спр. № 69 270. Це сорокатомна спра-
ва уряду УНР. У т. 11 — Справа Т. Сиротенка, колишнього 
військового міністра, згадується про підтримку отаманів-
правопорушників членом Директорії О. Андрієвським [187].
У ф. 13 (Фонд друкованих видань) зберігається протокол 
допиту Ю. Тютюнника В. Балицьким, у якому повстансь-
кий ватажок розкриває цікаві епізоди стосунків отаманських 
формувань з центральною владою. Він також звернув увагу 
на психологічні особливості командирів нерегулярних фор-
мувань, які визначали характер їх стосунків з підлеглими, 
політиками та командуванням [188–189].

Оригінальною видається знахідка у Державному Архіві 
Кіровоградської області. Це дослідницька кваліфікаційна 
робота для вступу до аспірантури інституту історії у 1930 р.
Робота датується 1930 р. та присвячена григор’євському 
руху. Незважаючи на партійний підхід, заангажованість 
автора та тенденційність висновків, вона містить оригіна-
льні висновки, цікавий фактичний матеріал та посилання 
на вже втрачені джерела [206].

Серед фондів Державномго Архіву Київської області ви-
користано дві справи ф. Р-2798 (Канцелярія Київського
 губернського комісара). Серед справ фонду — докумен-
ти присвячені генезису отаманщини, повноваженням губерн-
ських комісарів та «отаманів міст», наказ Є. Коновальця 
про боротьбу з отаманщиною [190–196]. Надзвичайно ціка-
вим для розуміння оцінки С. Петлюрою отаманщини є текст 
промови Головного Отамана на засіданні Надзвичайної сесії 
Київської губернської ради 30 грудня 1918 р. [195].
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Ф. Р-3050 (Київська районна комісія єврейського суспіль-
ного комітету з допомоги постраждалим внаслідок погромів), 
спр. № 37 містить накази та відозви українських отаманів —  
Ю. Тютюнника, А. Волинця та інших менш відомих представ-
ників отаманських формувань [204–205].

Тема отаманщини фрагментарно була відображена у ви-
даних збірниках документів, присвячених добі Української 
революції. Окремі архівні матеріали, які стосувалися історії 
Директорії, були використані упорядниками збірника до-
кументів «Громадянська війна на Україні» [208]. Найбільш 
вартісними документами виглядають інструкції по боротьбі 
з партизанщиною, явищем, подібним до отаманщини, видані 
наприкінці 1919 р. Л. Троцьким та Г. Петровським на початку 
1920 р. Лідери більшовиків визнали подібні феномени одними 
з основних причин втрати контролю над Україною у 1919 р., 
а також визначили засоби боротьби з їх проявами [238–239].

Окремі згадки про партизанщину та отаманщину знаходи-
мо у збірниках документів «Громадянська війна на Катери-
нославщині» [207], «Директиви командування фронтів Чер-
воної Армії» [210], у яких висвітлюються епізоди боротьби 
з армією УНР у 1919 р. на Україні.

У 1974 р. у США було видано «Денник Начальної коман-
ди УГА». До моменту видання джерело вважалося втраченим. 
У цьому джерелі згадується про взаємодію УГА з повстанця-
ми, подається ставлення офіцерів Галицької армії до повстан-
ських частин ДА УНР, згадується про існування анархічних 
селянських республік. «Денник» містить інформацію про ота-
манів Павловського, Шепеля, Зеленого, Тютюнника. Крім да-
них про військові операції, наявні матеріали судового процесу 
над генералом М. Тарнавським, А. Шаманеком, М. Лисняком, 
які були ініціаторами угоди з ЗСПР всупереч рішенню полі-
тичної влади. Цей акт підпадав під звинувачення у «політич-
ній отаманщині» [209].

Представники історичної науки в діаспорі для досліджен-
ня проблеми отаманщини могли використати збірники доку-
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ментів, присвячених політичній діяльності Головного Отама-
на. Мова йде про тритомник «Симон Петлюра: статті, листи, 
документи». Наприклад, у другому томі вміщено лист С. Пет-
люри до Миколи Удовиченка, у якому розкрито його ставлен-
ня до причин, сутності та наслідків отаманщини, зазначено її 
найбільш знакових представників [224, с. 518–522]. У 90-х рр. 
ХХ століття ці збірники стали доступними українським істо-
рикам.

Однак цього було недостатньо для всебічного вивчен-
ня та системного аналізу складного феномену отаманщини. 
Лише протягом останніх років ситуація почала змінюва-
тися на краще. У 2006 р. вийшли в світ два збірника доку-
ментів, у яких було вміщено значний, порівняно з раніше ви-
даними, об’єм джерел для подальшого вивчення історії Укра-
їнської революції періоду Директорії. Це четвертий том збір-
ника архівних документів «Симон Петлюра: статті, листи, 
документи», раніше невідомих широкому загалу, під редак-
цією В. Сергійчука. На відміну від попередніх збірників, де 
в основному містилися статті, листи Головного Отамана, ця 
книга наповнена архівними матеріалами, значна частина яких 
вперше вводилася до наукового обігу. Збірник також містить 
великий масив документів, присвячених боротьбі С. Петлюри 
з отаманщиною [225–237].

У цьому ж році було видано двотомний збірник документів 
«Директорія, Рада Міністрів Української Народної Республі-
ки» під редакцією В. Верстюка. У першому томі опублікова-
но журнали засідань Директорії та Ради Народних Міністрів 
у період з грудня 1918 р. по грудень 1919 р., у другому — зако-
ни, постанови, декларації Директорії та уряду УНР з листопада 
1918 р. по грудень 1920 р. Серед більше ніж 1 200 вміщених 
документів було відібрано накази 1918–1919 рр., які вплинули 
на генезис отаманщини. Окремі матеріали збірника стосують-
ся отаманів І. Семесенка, В. Оскілка, П. Болбачана, Ю. Божка, 
Д. Соколовського, Зеленого (Д. Терпила) [213–223].
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Для об’єктивного висвітлення складних сторінок україн-
сько-єврейських стосунків та розуміння мотивації організато-
рів погромів було використано матеріали збірника документів 
під назвою «Книга погромів в Україні, в Білорусі та Європей-
ської частини Росії в період Громадянської війни» під редак-
цією Л. Мілякової. Видання вміщує дані про отаманів І. Семе-
сенка, О. Козира-Зірку, О. Палієнка, М. Григор’єва [211].

Незважаючи на цінність та значущість згаданих видань, 
джерельна база для комплексного дослідження отаманщини 
залишалася достатньо вузькою. На необхідність залучення 
нових архівних матеріалів вказували всі дослідники дано-
го феномену як на передумову всебічного та об’єктивного 
розгляду місця та значення цього явища в історії україн-
ських визвольних змагань 1917–1921 рр. Важливим джере-
лом для розуміння сутності отаманщини є матеріали преси 
1918–1919 рр. Періодичні видання — синтетичний вид дже-
рельної бази, які вміщують документи різних видів, норма-
тивно-правові акти та постанови, які стосуються отаманщи-
ни. Зокрема, це газети «Життя Поділля» [253–254], «Друг 
народа» [252], «Вільна Україна» [241–244], «Вістник УНР» 
[245–247], «Повстанець» [257–258]. Катеринославські га-
зети «Республіканець», «Нове слово», «Придніпровський 
край» друкували інформацію про полк Січових Стрільців 
«Вільних козаків» отамана Р. Самокиша та «Запорізьку Січ» 
Ю. Божка [259–262]. «Робітнича газета» подала резонансний 
матеріал про арешт іншого відомого повстанського ватажка 
А. Гулого-Гуленка [263]. Цікаві матеріали було віднайде-
но у військових періодичних виданнях: «Дзвін» [248–251], 
«Козацький голос» [255], «Український козак» [264–269].

Газета «Комуніст» — центральний друкований орган 
більшовиків в Україні у травні–червні 1919 р., на своїх шпаль-
тах чимало місця відводила отаманщині та партизанщині. По-
встання М. Григор’єва проти більшовицької влади викликало 
значний резонанс. Л. Троцький у кількох публікаціях висвіт-
лює власне бачення витоків та сутності саме української ота-
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манщини [486–487]. Між ним та його опонентом А. Бубновим 
розгорілася жорстка полеміка щодо причин поширення цього 
явища та визначення засобів боротьби з нею [319].

Отже, у газетних матеріалах вдалося віднайти законодавчі 
акти та постанови, які не збереглися в архівних справах. Крім 
того, статті, вміщені на шпальтах преси, дозволяють з’ясува-
ти ставлення громадськості до цієї суспільно-політичної про-
блеми, розглянути різні погляди на сутність цього феномена.

Значний обсяг нараховують наративні джерела: спогади та 
щоденники колишніх учасників визвольних змагань, у яких 
вони торкаються проблеми отаманщини. Щоденник Євгена 
Чикаленка простежує еволюцію деформації армії УНР в бік 
деструктивної сили. Аналізуючи використання історичних 
традицій при формуванні війська, він назвав їх непридатни-
ми, такими, що ведуть до анархії. Серед причин отаманщини 
авторитетний меценат та громадський діяч вказав незадовіль-
ну кадрову політику, неавторитетність центральної та слаб-
кість місцевої влади [308]. Згадки про деформації військового 
будівництва, викликані отаманщиною, погляди С. Петлюри 
на стосунки з П. Болбочаном містяться у щоденникових запи-
сах М. Шаповала [309], листуванні В. Липинського [393].

Мемуари діячів Української революції можна розподіли-
ти на кілька груп: свідчення кадрових військових офіцерів, 
спогади отаманів, мемуари представників різних політичних 
партій. До окремої групи віднесемо спогади діячів спецслужб 
УНР М. Чеботаріва [307] та І. Вислоцького [273].

Перша — спомини військових. Класифікуємо їх за армій-
ською приналежністю: офіцери армії УНР, УГА, РСЧА, повс-
танських частин. Найзмістовніші враження про отаманщину 
у власних мемуарах залишили представники офіцерського 
корпусу Дієвої армії УНР. Євген Коновалець одним із перших 
спробував визначити її місце в історії визвольних змагань. Він 
назвав отаманщину «цілком своєрідним явищем» доби Укра-
їнської революції. Командир корпусу УСС подав власне ба-
чення причин генезису та історичних наслідків. Класифіку-
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ючи отаманщину, Є. Коновалець поділив її на «військову» та 
«тилову». Аналізуючи наслідки отаманщини, відзначив шкі-
дливий вплив на структуру збройних сил, вказав на необхід-
ність боротьби з отаманами під час бойових дій, що негативно 
позначилося на результатах боротьби за незалежність [292].

Рішучим противником отаманщини був Олександр Удови-
ченко. Полковник ДА УНР піддав критиці отаманщину, не-
гативно відносився до перебування у лавах регулярної армії 
повстанських частин, висловлював сумніви у ефективності 
співпраці з подібними одиницями [304].

Значне місце аналізу отаманщини відвів у спогадах Ми-
хайло Омелянович-Павленко. Крім історичних традицій, ви-
токи цього явища військовий вбачав у помилках урядів Ге-
тьманату при проведенні військової реформи та запізнілому 
рішенню про формування козацтва. Він незадовільно оцінив 
отаманську методу формування армії. М. Омелянович-Пав-
ленко спробував розкрити суть прикметних рис отаманщи-
ни: ментальності повстанського ватажка та «отаманського 
права», яке панувало серед нерегулярних частин УНР [296].

Василь Прохода — полковник армії УНР, відзначав 
об’єктивну зумовленість отаманщини. До цього додали-
ся помилки С. Петлюри: довіра О. Волоху та подібним 
до нього ватажкам, зволікання у боротьбі з отаманщиною. 
Це посилювало безконтрольність та свавілля. В. Прохода 
привернув увагу до заходів С. Петлюри при боротьбі з ота-
манщиною (притягнення до відповідальності, усунення 
з посади), які дали позитивні результати [297–298].

Відомий письменник Борис Антоненко-Давидович, учас-
ник визвольних змагань, початки отаманщини виводив з не-
поваги військових до С. Петлюри. У подальшому це призвело 
до зниження боєздатності армії. Отаманщина була джере-
лом постійних військових конфліктів, підривала авторитет 
центральної та місцевої влади, призводила до втручання вій-
ськових у політичні процеси [272].
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Член УГА Володимир Волицький назвав отаманщину 
породженням революційної доби. Сутність явища він вбачав 
у непідпорядкуванні владі, яке призвело до загальної кри-
зи та поразок. Ставлення його до наслідків отаманщини не-
однозначне. Він відзначав, що отамани виявляли геройство, 
але «виступаючи відокремлено, розпорошували національну 
енергію, анархізували населення і демобілізували наші сили» 
[274]. Крім В. Волицького згадки про участь у визвольних 
змаганнях на теренах Наддніпрянщини залишили інші пред-
ставники УГА — О. Назарук [295] та О. Станимір [300].

В. Оскілко — єдиний із зарахованих до представників ота-
манщини військовий, хто залишив спомини. Він намагався 
обґрунтувати вимушеність свого антипетлюрівського заколо-
ту бажанням врятувати УНР від катастрофи, змінивши владу 
та зовнішньополітичний курс [428].

Повстанські ватажки залишили значно менше спогадів та 
оцінок подіям визвольних змагань. Яків Орел-Гальчевський 
не погоджувався з оцінкою отаманщини з боку кадрових офі-
церів. На його думку, їм також були властиві невиконання 
наказів, критиканство та порушення субординації. Отаман 
звернув увагу на утиски повстанських отаманів регулярника-
ми, намаганням нав’язати їм власне, часто хибне, стратегічне 
бачення процесу ведення війни. Ігнорування ж повстанського 
способу ведення війни, недовіра до народних ватажків стали 
причинами поразки у війнах як з РСЧА, так і з ЗСПР [276; 
277].

Подібні погляди покладено в основу спогадів колишніх 
бійців «Нової Запорізької Січі» про Ю. Божка. Вони звину-
вачують його критиків у тенденційності та заангажованості, 
намагаються ідеалізувати свого отамана [280—281; 287; 288].

Михайло Дорошенко, навпаки, критикував отаманщину. 
Він визначив її як спадкове явище, яке несло у собі руїну. 
Кожен з отаманів хотів творити Україну під своїм власним 
проводом, тому не бажав співпрацювати з іншими та підпоряд-
ковуватися центральній владі. У своїй боротьбі вони відзна-
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чалися властолюбством, авантюризмом, безвідповідальністю. 
Незважаючи на те, що М. Дорошенко належав до учасників 
повстанського руху, він негативно оцінив роль отаманщини 
в історії боротьби за незалежність [284].

Ментальність та світогляд повстанського ватажка яскраво 
відтворені у спогадах інших відомих отаманів Петра Дяченка 
[285], Нестора Махна [294] та Юрка Тютюнника [302–303].

Керівник контррозвідки та комендант запілля М. Чебота-
рів детально зупинився на аналізі причин та сутності отаман-
щини, етапах та методах боротьби з нею. Феномен він вважав 
деструктивним явищем, породженим слабкістю центральної 
та місцевої влади. Однак дії влади з ліквідації її проявів не від-
значалися послідовністю та узгодженістю, тому остаточно 
подолати проблему не вдалося. Свідченням керівника контр-
розвідки властива певна суб’єктивність, однак його спогади 
достатньо інформативні та мають оригінальне трактування 
подій [307].

З оцінками М. Чеботаріва погоджується В. Вислоцький — 
старшина розвідчого відділу НК УГА. Щоправда, його оцінки 
отаманщини є більш гострими та негативними [273]. Деякі 
згадки про засоби боротьби з порушенням дисципліни в армії 
знаходимо у спогадах керівника Державної інспектури Воло-
димира Кедровського [289].

Окрему групу мемуарів становлять книги політичних 
діячів. Більшість з них належать представникам УПСР та 
УСДРП, які звинувачували у поширенні отаманщини діячів 
УПСС. Зокрема, Панас Феденко назвав причиною поширення 
отаманщини спробу соціалістів-самостійників посилити свій 
вплив на суспільно-політичну ситуацію в країні. Брак підтрим-
ки та ідеології вони компенсували контактами з отаманськими 
формуваннями, використовуючи їх для організації заколотів 
проти офіційної влади. Підсилена підтримкою УПСС отаман-
щина навесні 1919 р. перетворилася у складну проблему Дире-
кторії [306].
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Максим Ковалевський, член УПСР, джерелом отаман-
щини назвав конфлікт між військовою та політичною владою. 
У результаті утворилося два осередки державної влади. Більш 
вагомою виявилася військова, яка спиралася на отаманів. Але 
він відзначив, що С. Петлюра, як демократ, не використав пе-
ремогу над опонентами для впровадження диктатури [291].

Іван Майстренко, представник партії боротьбистів, причи-
ною отаманщини вважав вплив революційної стихії. Напри-
клад, УГА, яка формувалася в інших умовах, відзначалася 
більш високою дисципліною, ніж Дієва армія УНР, яка несла 
в собі «глибоку руїну суспільних відносин» [293].

Спогади гетьмана Павла Скоропадського дозволяють зро-
зуміти, що, незважаючи на обрання його кошовим Вільного 
козацтва, він не вірив у його перспективу і був рішучим про-
тивником відновлення Вільного козацтва, яке було передумо-
вою виникнення отаманщини [212; 299].

Антон Денікін, головнокомандувач збройних сил Росії, 
згадує про отаманщину у контексті варіанту можливого вій-
ськового союзу з УНР. Окреме місце А. Денікін приділив 
григор’євщині. Коментуючи перехід М. Григор’єва на бік чер-
воних узимку 1919 р., назвав вчинок отамана «зрадницьким» 
[282].

Лідер єврейського руху С. Гольдельман згадував про ор-
ганізацію деякими отаманськими формуваннями єврейських 
погромів та спроби боротьби з ними з боку Директорії. Він 
вказував на неспроможність Директорії подолати цю пробле-
му [279].

Окремі згадки про отаманщину або ватажків отаманських 
формувань містяться у мемуарах Н. Авраменка [270], В. Андрі-
євського [271], М. Галагана [275], у збірнику спогадів про рево-
люційний період на Єлисаветградщині «Роки боротьби» [278].

Таким чином, джерельна база є достатньою для висвітлення 
теми. Подана класифікація свідчить, що вона складає цілісну 
систему документів, які є достатньо репрезентативними, віро-
гідними, автентичними. Значну частину документів уперше 
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введено до наукового обігу. Більшість з них — актові джерела: 
нормативні та судово-адміністративні. Крім того, вперше було 
використано матеріали періодичних видань, які торкалися 
проблеми отаманщини. Весь опрацьований комплекс матері-
алів та періодичних видань свідчить про репрезентативність 
джерельної бази. Отже, різноманітний масив джерел дозволяє 
комплексно та об’єктивно дослідити основні питання заявле-
ної тематики.

У процесі написання книги була вироблена методика 
дослідження цього неоднозначного явища. Отаманщина 
1918–1919 рр. розглядалася як суспільний феномен доби Ди-
ректорії УНР, одне з найбільш суперечливих явищ періоду 
визвольних змагань. При аналізі обставин, у яких відбувалося 
формування та трансформація отаманщини, зверталася увага 
на суспільно-політичну ситуацію в УНР. Всебічно оцінюва-
лися головні події та факти. Враховувалися зміни у політиці 
Директорії, при використанні отаманських загонів, еволюція 
у ставленні отаманів до влади Директорії та Головного Ота-
мана Симона Петлюри до представників руху отаманщини.

Дослідження базувалося на використанні біографічного, 
регіонального, просопографічного, інтенціоналістичного та 
функціоналістичного підходів. Зокрема, для виявлення при-
чин трансформації системи отаманщини з форми підтримки 
державної влади на деструктивний чинник було використано 
поєднання двох підходів: інтенціоналістичного та функціо-
налістичного. Перший дозволив визначити мотиви Симона 
Петлюри при використанні отаманщини у процесі розбудови 
української державності. Другий — зрозуміти наміри отама-
нів при використанні наданих повноважень.

В основу генетичного методу покладено уявлення про те, що 
кожна система проходить у своєму розвитку кілька етапів: за-
родження, формування, пік розвитку, зникнення або перетво-
рення на іншу систему. Всі ці стадії простежуються в роботі як 
стосовно всього феномену отаманщини, так і відносно окремих 
отаманських формувань. Застосування генетичного методу до-
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зволило відстежити ментальні зв’язки рушійних сил отаман-
щини з козацтвом.

Метод періодизації використано для виявлення сутнісно 
відмінних етапів розвитку отаманщини. Для виявлення дина-
міки явища застосовувався діахронний (динамічний метод). 
Вивчалися зміни у мотивах та напрямках діяльності різних 
типів отаманських формувань, простежувалися зміни у роз-
витку отаманщини від лояльних до режиму Директорії груп 
до формувань, які виступали проти офіційної влади УНР. Од-
ночасно, при аналізі явищ у найважливіших стадіях їх розви-
тку використовувався статичний метод, тобто аналіз структу-
ри і функції певного об’єкта на певний час, на конкретному 
часовому зрізі.

У дослідженні також використовувався метод історичної 
персоналістики. Його було застосовано для аналізу постатей 
ватажків отаманських загонів: Ю. Божка, Й. Біденка, І. Семе-
сенка, Р. Самокиша, В. Оскілка, П. Болбочана.

Для комплексного вивчення отаманщини поряд з підхода-
ми біографістики використовувався метод просопографічного 
аналізу діяльності суспільних груп — отаманських формувань. 
Даний підхід було застосовано для визначення внутрішньої 
ієрархії в групі, пріоритетів влади та впливу, стилю поведін-
ки, притаманної членам групи, у зіставленні зі стилем епохи, 
самовизначення індивіда щодо групи. Методику просопогра-
фічного аналізу було покладено в основу виявлення спільних 
та відмінних рис отаманських груп різних типів.

Під час аналізу сутності отаманщини та зіставлення з осо-
бливостями повстанського руху різних епох застосовували-
ся історико-порівняльний та історико-типологічний метод. 
Для порівняння однопорядкових явищ, властивих револю-
ційним процесам на Україні, отаманщини та партизанщини 
використовувався компаративний метод.

При опрацюванні джерел вживалися методологічні засади 
історичної герменевтики: текстологічного аналізу, історичної 
критики джерел, термінологічного аналізу понять. Застосу-
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вання методу кореляції сприяло комплексному використанню 
методів для системного розгляду місця отаманщини в історії 
Української революції. Крім історичних методів використо-
вувалися й інтердисциплінарні підходи при визначенні сут-
ності історичного явища отаманщини. Дослідження при-
свячено проблемам соціально-політичної історії, тому було 
використано підходи соціологів до вивчення девіантних сус-
пільних груп. Зокрема, соціологічні теорії Чарльза Тілі [334, 
с. 584–586]. Крім того, до теоретико-методологічної бази було 
залучено методи конфліктології, які дозволили визначити 
сутність конфліктів між Директорією та отаманськими фор-
муваннями.

Отже, аналіз застосування сукупності сучасних принци-
пів, підходів, методів історичного дослідження, використання 
міждисциплінарного інструментарію уможливили об’єктивно 
розглянути отаманщину та визначити її місце в українсько-
му державотворенні 1918–1919 рр. Це дозволило підготувати 
книгу з історії української отаманщини. На сьогодні не існує 
узагальнюючої історичної праці, присвяченої комплексному 
аналізу феномену отаманщини на теренах колишньої Росій-
ської імперії в умовах громадянської війни та національно-
визвольних змагань на її теренах. Запропоноване дослідження 
є спробою створення такої праці, а в подальшому — розгляду 
наслідків української отаманщини для виникнення військо-
вої опозиції до Головного Отамана у 1920–1921 рр.
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Отаманщина — одна з прикметних рис доби Директорії 
1918–1919 рр., спричинена процесами формування Вільного 
козацтва у добу Центральної Ради та повстанства доби Геть-
манщини. Незважаючи на подібність та спорідненість цих 
мілітарних суспільних рухів, вони притаманні різним етапам 
Української революції та мають суттєві відмінності. Тому ота-
манщину варто розглядати своєрідним явищем Української 
революції періоду Директорії, яке виникло наприкінці 1918 р. 
як одна з форм підтримки влади УНР, а згодом перетвори-
лося на деструктивну силу стосовно її політичного курсу як 
окрема девіантна форма суспільного збройного руху.

Історик В. Лободаєв, аналізуючи процес поступової лі-
квідації Вільного козацтва в 1918 р., зазначив, що сукуп-
ність притаманних йому рис збереглася, знайшовши свій 
подальший розвиток у революційних подіях 1919–1921 рр. 
На його думку, відображенням явища була низка різнопла-
нових селянсько-повстанських рухів, а найближчим спад-
коємцем вільнокозачого руху стала саме отаманщина — 
суперечливе та неоднозначне явище доби Директорії УНР 
[404, с. 237–249].
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Дійсно, добровільні мілітарні суспільні рухи, які очолили 
ватажки-отамани, зазнали розквіту під час протигетьмансь-
кого повстання та в добу Директорії. Осінь 1918 р. стала від-
правною точкою у відновленні потужності повстанських заго-
нів, ліквідованих за Гетьманату. Повстання відновило вплив 
нерегулярних формувань, яких підтримувала Директорія як 
свою головну мілітарну силу. Організатори повстання вико-
ристовували потенціал селянських загонів під керівництвом 
отаманів, які в той період ідеологічно та організаційно підпо-
рядковувалися Директорії.

Директорія УНР — В. Винниченко, О. Андрієвський, Ф. Швець 
та С. Петлюра під час урочистого параду. Київ, грудень 1918 р.

Основу повстання проти гетьмана становили повстансько-
партизанські загони під керівництвом отаманів. У подальшо-
му спеціальним наказом званню «отаман» було надано вагу 
державного рангу, який дорівнював найвищому офіцерсько-
му чину. За висловом Є. Маланюка, це мало «героїчний па-
тос і державницький стиль» [305, c. 309]. У наказі, виданому 
з нагоди перемоги над Гетьманщиною, зазначалося: «Не мо-
жна не відзначити тих лицарів славних, на плечах яких ви-
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несено найбільший тягар праці, яким армія наша найбільше 
зобов’язана своїм поспіхом. Іменем Директорії Української 
Народної Республіки В. Тютюннику, Коновальцю, Мельни-
ку, Балбачану наказую іменуватися отаманами». У наказі та-
кож було відзначено О. Шаповала та В. Оскілка, однак ранг 
отамана вони не отримали [37, арк. 3 зв.].

Василь Тютюнник Євген Коновалець

Петро БолбочанАндрій Мельник

Перші «офіційні» отамани Директорії

С. Петлюра відзначив, що в умовах браку кваліфікованих 
військових кадрів, передача влади у війську колишнім повс-
танським ватажкам відіграла вирішальну роль у поваленні 
Гетьманщини й закликав у подальшому використовувати цей 
досвід [195, арк. 40 зв.].
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Проте майже одразу виникла проблема, пов’язана зі стату-
сом нового рангу. Отаманами почали себе називати пересічні 
ватажки селянських повстанських загонів, що виникали у про-
цесі повстання. Надалі Директорія проголошувала отаманами 
вже не просто визначних діячів, а звичайних військових чи на-
віть представників цивільної влади. Зокрема, існувала посада 
«отаман міста» [192, арк. 31]. Таким чином, у порядок підпо-
рядкування через довільне використання звання «отаман» 
було внесено велику плутанину, що ускладнило управління 
збройними силами. Бо кожен ватажок, якому було надано чин 
отамана чи який проголошував себе ним, відмовлявся визна-
вати іншого отамана та ігнорував керівництво.

Отаманами у період повстання ставали військові, ображе-
ні гетьманською владою, колишні діячі українського війська 
доби Центральної Ради та керівники руху Вільного козац-
тва, і просто авторитетні у повітах особистості, які не мали 
до військової справи жодного відношення. Повстанські загони 
формувалися за наказами керівників повстання, а іноді сти-
хійно як прояв бажання боротися з гетьманською адмініст-
рацією чи поміщиками.

Розглянемо кілька способів формування отаманських 
підрозділів. До військового міністра Олександра Грекова на-
дійшло звернення одного з таких отаманів: «З огляду на те, 
що молодій УНР загрожує зо всіх сторін дуже велика небез-
пека, уникнути якої можливо тільки маючи певну озброєну 
силу, я, користуючись на Звенигородщині популярністю і 
певним авторитетом серед селянства, а також, маючи певну 
кількість певних людей, прошу Вас, пане міністре, дозволи-
ти мені сформувати полк під назвою «1-й Звенигородський 
Української Народної Республіки полк» [28, арк. 99].

Невдовзі ватажок отримав позитивну відповідь: «Мною свід-
читься, що згідно з резолюцією військового міністра УНР ота-
манові Звенигородського повіту Михайлу Павелковському до-
зволяється сформувати полк під назвою «І-й Звенигородський 
полк УНР» на підставі доклада Павелковського з резолюцією 
п. Військового міністра. Всі військові і адміністративні інститу-
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ції повинні допомагати о. Павелковському всіма засобами у фор-
муванні вище згаданого полку. Отаман Мельник» [27, арк. 112].

Другим способом було при-
значення отаманів Директорією
та направлення їх у певний ре-
гіон для організації збройних 
виступів проти Гетьманщини. 
Вони отримували посвідчення, 
у яких іменувалися представни-
ками офіційної української вла-
ди. Зокрема, саме таке посвід-
чення отамана для доручень при 
Генеральному Штабі отримав 
одіозний подалі Йосип Біден-
ко [144, арк. 84]. У наказі зазна-
чалося: «Цим доручається Вам 
негайно відправитися зі своїми 
військовими силами на Волинь, 
зайняти там важливі пункти, по-
ставити скрізь владу, яка б визнавала Українську самостійну 
Народну Республіку і її Уряд Директорію» [145, арк. 85].

Іноді, маючи подібні посвідчення, ватажки очолювали вже 
створені іншими селянські загони. Селяни називали таких 
отаманів «людьми Петлюри». Учасник повстанського руху 
А. Останній згадує, що саме завдяки такому посвідченню став 
ватажком М. Григор’єв, який прибув з мандатом на Херсонщи-
ну в район сіл Григорівка та Верблюжка, очоливши вже створе-
ний загін, який доповнив своїми прихильниками [347, с. 324].

Інший відомий отаман Ілько Струк згадував, що підставою 
для отримання або самопроголошення отаманства були зв’яз-
ки з керівниками Українського Національного Союзу, товари-
ства «Батьківщина», які брали участь у підготовці повстання. 
Під час виступу проти гетьмана І. Струк підняв свій район і 
захопив Чорнобиль. Згодом отаман озброїв тритисячний загін, 
з яким рушив на Київ [50, арк. 39 об.].

Загін І. Струка
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Крім цього, керівниками заго-
нів ставали самочинні отамани, 
які з власної ініціативи утворю-
вали повстанські збройні загони 
для підтримки повстання. Учасник 
повстанського руху М. Дорошенко, 
аналізуючи процес утворення по-
дібних загонів, відзначає: «В умовах 
слабкості Гетьманщини отаманчи-
ки вийшли з лісів… Народ, не лише 
молодь, а й старші, колишні вояки, 
охоче вступали до загонів, бо боя-
лися, щоб і в майбутньому не дово-
дилося їм підставляти своїх плечей 
під нагайку гетьманського війська, 
як то вже було в літі за ту панську 
землю» [284, c. 22]. Наприклад, са-

мостійно організували загони та встановлювали владу Дирек-
торії такі відомі ватажки, як: І. Семесенко, Ангел, Д. Терпило 
(Зелений), Р. Самокиш, Д. Соколовський, А. Волинець. Деякі 
з них відіграли значну роль в успіхах Директорії. Зокрема, 
дивізія Зеленого здобувала Київ, а полк Січових Стрільців 
Р. Самокиша в січні 1919 р. — Катеринослав, М. Григор’єв ус-
пішно воював на півдні України.

Роман Самокиш Ананій Волинець

Д. Терпило
(отаман Зелений)
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Однак наділені повноваженнями, отамани іноді не зов-
сім чітко уявляли собі програму та навіть склад Директорії. 
Й. Біденко згадував: «Мені було доручено скинути гетьман-
ську владу у західних повітах Волині. І більше нічого не було 
сказано (ні словесно, ні письмово). Мені не пояснили, чи мені 
доручається зорганізувати якийсь загін, чи я призначаюся ко-
мандиром загону, корпусу, сотні» [153, арк. 187].

Інший отаман Олекса Козир-Зірка — командир кінно-
го полку «Партизанського січового стрілецтва», у зверненні 
до населення м. Овруча намагався роз’яснювати засади полі-
тики УНР, допустивши при цьому кілька помилок. Отаман 
згадав про п’ять універсалів, напевне, зарахувавши до чоти-
рьох універсалів Центральної Ради і п’ятий, виданий від імені 
Симона Петлюри, а перераховуючи склад Директорії вказав 
чотирьох осіб, забувши про Андрія Макаренка [138, арк. 33].

Учасник визвольних змагань В. Прохода вважає, що при-
чини подібного розбрату потрібно шукати ще у момент орга-
нізації повстання. Саме тоді його ініціатори «не спромоглися 
генерувати й поширити власні програмні ідеї, забезпечити ор-
ганізаційні засади руху, ще раз демонструючи розпорошеність, 
неузгодженість українських сил, що орієнтувалися на суве-
ренне, національне державотворення» [298, с. 147]. У подаль-
шому це мало негативні наслідки для українського державо-
творення.

Поступово мережа повстанських загонів швидко охопи-
ла периферію. Це було однією з причин успіху. 27 листопада 
1918 р. у розпал повстання проти гетьмана Директорія опри-
люднює «Закон про мобілізацію». Вона оголошувалася тим-
часовою і нетривалою для закріплення демократичного ладу 
та підготовки нової української армії по черговому призову, 
однак призвела до поширення отаманщини на периферії [214, 
c. 385].

Під закріпленням демократичного ладу розумілося лік-
відувати гетьманську адміністрацію силами повстанських 
загонів. Наказ підписали всі члени Директорії, крім А. Ма-
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каренка. У цьому полягала відмінність від попередніх нака-
зів, що сприяли формуванню отаманщини, підписаних тіль-
ки С. Петлюрою та О. Осецьким [213, с. 386]. Наголошуємо 
на цьому моменті, оскільки нерідко вся провина за наслідки 
мобілізаційного наказу сучасниками й дослідниками покла-
дається виключно на С. Петлюру. Вважаємо, що в даному 
випадку, колективна відповідальність за негативні явища, 
які спричинив цей наказ, має лягати на всіх членів Дирек-
торії, які його санкціонували. Після мобілізації значно зріс 
кількісний склад армії УНР, однак до неї потрапило чимало 
ненадійного елементу. Крім того, не вистачало кількості ква-
ліфікованих офіцерських кадрів для керівництва бойовими 
одиницями новоствореної армії.

Усвідомлюючи появу кризових явищ, представники 
військової влади намагалися не допустити їх поширення. 
Формування загонів повстанців здійснювалося під кон-
тролем центральної влади через уповноважених з Києва. 
Полки, які виявляли непослух і відмовлялися виконувати 
накази, розформовувалися. Порушники військової дисцип-
ліни підлягали демобілізації. Загони, які формувалися ота-
манами та повітовими комендантами чи комісарами, повинні 
були мати характер регулярної армії. Зброя видавалася за 
наявності дозволу Директорії чи Штабу Армії на формування 
загону [229, с. 220].

Директорія, на відміну від Центральної Ради чи Гетьма-
нату, вітала створення добровільних військових формувань, 
навіть самочинних. Забороняти їх створення українська влада 
почне навесні–влітку 1919 р., коли почнуть виявлятися нега-
тивні сторони отаманщини. Представники військової влади, 
отамани, кількість яких значно зросла після мобілізації, шви-
дко встановлювали контроль над регіонами, де ще не було 
представників нової центральної влади. Уже під час повстання 
отаманщина легалізується, тобто отаманам надаються вагомі 
владні повноваження, а інститути комісаріатів та комендатур, 
представників місцевої влади перебували на стадії форму-
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вання. Наведемо фрагмент з одного з наказів С. Петлюри від 
24 листопада 1918 р.: «Для охорони свобод та справедливого 
ладу закликаємо населення України по селах та містах, щоб 
негайно зорганізували військові частини по громадах і пові-
тах. Команду над народнім військом беруть в кожному повіті 
найстарші чином військові старшини української народності» 
[226, с. 210; 107, арк. 8–8 зв.].

Організатори повстання наважились на крок, який відки-
дали Центральна Рада та Гетьманщина. Директорія надавала 
отаманам не лише мандати на утворення загонів, а й наділяла 
владними повноваженнями. Разом з розгортанням повстання 
відбулося формування нової революційної влади в населених 
пунктах, звільнених від гетьманського режиму. Влада не про-
сто переходила до рук отаманів, вона була санкціонована 
Директорією. На підтвердження висловленого припущення 
проаналізуємо уривок з «Наказу Штабу революційних військ 
УНР щодо перебирання влади від гетьманського режиму» від 
24 листопада 1918 р. за підписом Головного Отамана С. Пет-
люри та начальника штабу повстання отамана О. Осецького. 
Він передбачав заміну гетьманських старост представника-
ми Директорії. Адміністративну владу в губерніях та повітах 
тимчасово переобирали колишні комісари Центральної Ради, 
а де їх не було — голови демократичних народних Управ або 
їх заступники. Крім того, у наказі зазначалося: «Всім отама-
нам брати владу в свої руки, при чому, по-перше: владу вій-
ськову, адміністративну і судову; і останні дві до того часу, 
поки Директорія не призначить відповідних осіб. До адмініс-
траційної належали також залізниці, пошта, телеграф та інші 
інституції в межах земель, зазначених отаманам по згоді між 
собою» [226, с. 209–210].

У наказі згадувалося про тимчасовість передачі «отаманам 
земель» адміністративної та судової влади, однак, закріпив-
шись у регіонах, вони далеко не завжди допускали до влади 
осіб, призначених Директорією [87, арк. 2].
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В. Солдатенко, аналізуючи цей документ, відзначив, що 
наказ С. Петлюри створював «концентровану модель отаман-
щини». На його думку, зосередження влади в руках військо-
вих прямо суперечило декларованим демократичним засадам 
відновлюваної УНР. Вчений робить висновок, що завдяки по-
дібному наказу на роль найвагомішої постаті в державі вису-
нувся Головний Отаман Симон Петлюра [477, с. 309–310].

Погоджуючись з міркуваннями авторитетного історика, 
варто додати, що в згаданому наказі комісари й виборні го-
лови демократичних народних управ лише згадуються. Нез-
розуміло, якими повноваженнями вони наділяються, якими є 
повнота та обсяг їхньої влади. У той час права отаманів ви-
різняються своєю чіткістю, повнотою та необмеженістю, яка 
дозволяла їм бути повними господарями своїх повітів. З на-
казу, підписаного С. Петлюрою та О. Осецьким, випливає, що 
відповідати за свої дії отамани мали лише перед військовою 
владою. Він мав і деякі інші непередбачувані наслідки: «ота-
мани земель» діяли на свій розсуд та задля своїх егоїстичних 
інтересів. Використовуючи повноваження «карати зрадників 
українського народу» для боротьби з посадовцями, які мали 
інші політичні погляди: найчастіше це були прихильники 
лівих партій. Найжорстокіші заходи застосовувалися навіть 
до делегатів Трудового конгресу. Нерідко іменем української 
влади освячувались єврейські погроми під ширмою боротьби 
за національні інтереси.

22 листопада 1918 р. було оголошено інший документ, під-
писаний С. Петлюрою та О. Осецьким «Про утворення війсь-
ково-польових судів», який визначав повноваження отаманів 
у судовій сфері: «На основі постанови Директорії Українсь-
кої Народної Республіки Головна команда Українських Рес-
публіканських військ утворює військово-польові суди при 
окремих частинах у складі: обвинителя (прокурора), двох ста-
ршин і двох козаків та секретаря. Прокурора може по наказу 
коменданта заступати старшина Українських Республікансь-
ких військ. Всі ці особи мають бути призначені українськими 
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військовими властями на місці. Вироки смерті мусять перед 
виконанням затверджені комендантом окремої частини, при 
якій утворено суд, коли ця частина стоїть на бойовім фронті, 
або в місці, де оповіщено стан облоги. В усіх інших місцях ви-
рок може затвердити тільки отаман землі» [213, с. 383].

Цей наказ доволі чітко визначає повноту судової влади, на-
даної військовим або отаманам. Вони мали право здійснювати 
вироки, призначати посадовців та суддів, які зрозуміло потра-
пляли у цілковиту залежність від волі отаманів та їх політич-
них уподобань. Виглядає також дивним і малозрозумілим, що 
документ, який не стосується військової справи, а фактично 
формує систему судової влади, підписано особами, які від-
повідають за розбудову війська. Виникає питання: чому під 
таким важливим документом, який вирішував долі життя гро-
мадян УНР, був відсутній підпис голови Директорії УНР?

Важливо відмітити, що 26 листопада 1918 р., через два дні 
після наказу С. Петлюри про «перебирання отаманами влади 
від гетьманських старост», виходить «Постанова Директорії 
про заборону агітації проти Української Народної Республі-
ки» за підписом Голови Директорії Володимира Винниченка. 
Цей документ також торкається проблеми організації місцевої 
влади: «Влада на місцях, по селах, по містечках та містах нале-
жить органам місцевого самоврядування та комісарам Дирек-
торії. Комісарам Директорії твердо і під страхом наказується 
прийняти всі заходи щодо захвату власті якими-небудь гру-
пами. Всіх, хто кликатиме до грабежів, розбоїв, до знищення 
народного добра, панські економії і цукроварні і т. і., то таких 
заарештовувати і віддавати до військового суду» [215, c. 384].

У документі про організацію місцевої влади, підписаному 
Головою Директорії, жодним словом не згадується про «отама-
нів землі», яких наділяє необмеженими повноваженнями Голо-
вний Отаман. Таким чином, виглядає незрозумілим, хто кому 
має підпорядковуватися. Оскільки обидва накази підписані 
різними посадовими особами, тому виникає конкуренція між 
різними інститутами влади та їх представниками: цивільною та 
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військовою [196, 53 зв., 54 зв.]. Діяльність представників циві-
льної влади комісарів та комендантів скеровувалася Персона-
льною управою Головного штабу республіканських військ [70, 
9 зв.]. Проте не завжди ці органи місцевої влади діяли злаго-
джено, про що попереджали представники місцевостей: «Ча-
сто трапляється, що один комендант робить розпорядження 
в одному напрямку, а інший — в протилежному. Се двовладдя 
відбивається на населенні. Коли обставини примушують, щоб 
поруч з цивільною владою була військова влада, то треба, щоб 
вона працювала у цілковитому контакті з військовою владою» 
[196, 53 зв.]. З метою розмежування повноважень було вида-
но інструкцію про взаємини між комендантами та комісара-
ми. У ній зазначалося: «Губкомісар — цивільна влада. Губ-
комендант — військова влада. Коли територію не оголошено 
на військовому стані, губкомендант не має права втручатися 
у справи цивільної влади та місцевих самоврядувань. У разі 
оголошення губернії на воєнному стані чи на стані військо-
вої облоги, вся адміністративна влада переходила до рук губ-
коменданта як представника військової влади» [89, арк. 58]. 
У додатку до інструкції зазначалося, що війська, які викону-
ють оперативні завдання проти зовнішніх ворогів УНР, зазна-
ченій владі не підлягають [89, арк. 58 зв.].

Якщо інструкція доволі чітко розмежовувала повноважен-
ня комісарів та комендантів, то додаток до неї надавав отама-
нам право безконтрольної діяльності на території, де перебу-
вали їхні загони. Також ще з часів повстання під контролем 
отаманів перебували залізниці [204, арк. 71; 205, арк. 79].

В умовах наділення отаманів значною владою починає 
вимальовуватися особливість, яка вирізнятиме отаманщи-
ну від повстансько-партизанського руху: девіантність. Де-
віантність — це нонконформістська діяльність щодо пев-
ної системи норм поведінки, встановленої владою в суспіль-
стві. В умовах антигетьманського повстання отамани підпо-
рядковувалися наказам Директорії та Головного Отамана. 
Після відновлення УНР окремі отамани перестануть визна-
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вати повноваження представників Директорії, її посадовців, 
а невдовзі і Головного Отамана. При цьому, вони мотивували 
свої дії нездатністю влади до керівництва або хибністю погля-
дів при організації місцевої влади, формуванні урядів, організа-
ції збройних сил та проведенні зовнішньої політики, напрямку 
міжнаціональних відносин. Поширення девіантної поведінки 
серед до цього часу дисциплінованих повстанців і призвело 
до виникнення та поширення феномену отаманщини, а в по-
дальшому — її відокремлення від повстанського руху. Осно-
вна риса отаманщини — девіантність, яка в тих умовах поля-
гала в непідпорядкуванні владі УНР та її представників, хоча 
саме від Директорії отамани отримали достатньо вагомі пов-
новаження. Визначальною рисою отаманщини та її суттєвою 
відмінністю від повстанства стала боротьба за вузькокорпора-
тивні інтереси окремо взятої повстанської групи. Перші по-
дібні прояви виходу керманичів повстанського руху (отама-
нів) з-під влади Директорії припадають на грудень 1918 р.

Наведемо уривок наказу від 30 грудня 1918 р., підписаного 
в. о. військового міністра О. Осецьким: «Були випадки, коли 
начальники партизанських загонів самозванно оголошували 
себе диктаторами всієї губернії і своєю діяльністю тероризу-
вали населення міст, у яких були розташовані, а командири 
окремих частин переходили межі своєї компетенції, не допус-
каючи до виконання представників центральної влади. Як ті, 
так і другі повинні знати, що бойові частини для забезпечення 
свого тилу лише тимчасово призначають комендантів залог 
і в жодному разі не можуть знівечувати права представників 
цивільної влади, коли такі призначені. Нагадуючи команди-
рам частин і начальникам, порушивши межі своєї компетен-
ції, о гідності козака Республіканського Війська, зауважимо, 
що далі такі випадки будуть вважатися злочином, а винні при-
тягатимуться до відповідальності» [87, арк. 2].

Прикриваючись необхідністю виконання «оперативного 
наказу», отамани відмовлялися підлягати комісарам та ко-
мендантам — представникам місцевої влади Директорії. Тому 
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керівники повстанських загонів відверто ігнорували призна-
чених Директорією посадовців. Очевидно, що отамани втілю-
вали в життя зовсім іншу політику, відмінну від тих завдань, 
які були покладені на них Директорією та безпосередньо Го-
ловним Отаманом. Даний документ засвідчує намагання Ди-
ректорії припинити процес встановлення влади отаманами 
над територіями УНР. З цією метою пропонувалося скасува-
ти повноваження, надані отаманам під час протигетьмансько-
го повстання [140, арк. 82]. Однак отамани, користуючись під-
тримкою у політичних колах, добивалися для себе додаткових 
прав. Наприклад, Й. Біденко, відряджений на Волинь, спершу 
відмовився прибути до Києва за наказом В. Тютюнника, за-
явивши, що ще не виконав покладених на нього завдань [30, 
арк. 16]. Згодом Й. Біденко просив надати йому необмежені 
повноваження, оскільки цього вимагають місцеві обстави-
ни [127, арк. 12]. Отаман спромігся досягти свого, незважа-
ючи на численні скарги з боку представників місцевої влади 
на його діяльність. У лютому 1919 р. за підтримки О. Андрі-
євського Й. Біденко отримав повноваження «політичного ко-
місара з особливими правами трьох повітів Волинської губер-
нії» [146, арк. 87].

Іноді отамани проголошували себе комісарами або комен-
дантами окремих територій без погодження з Військовим Мі-
ністерством. Процедура призначення повітових та губерніа-
льних комісарів на посади відбувалася шляхом узгодження 
їх кандидатур з військовими (отаманами) та С. Петлюрою. 
Лише після цього списки подавалися на затвердження Ди-
ректорії. Діяльність комісарів та комендантів скеровувалася 
Персональною управою Головного штабу республіканських 
військ. Вони затверджувались особисто С. Петлюрою. Проте 
у доповіді т. в. о. військового міністра Т. Сиротенка згадується 
про порушення встановленого порядку та про випадки само-
вільного присвоєння посади комісара, або призначення на цю 
посаду «якоюсь владою без згоди Військового Міністерства» 
[148, арк. 92]. У даному контексті він згадав про наділення 
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значними владними повноваженнями отамана Й. Біденка, 
«проти особи якого було загальне обурення». Т. Сиротенко 
констатував, що обидва способи подібних призначень «явно 
ненормальні і вносять плутанину та безладдя у військову та 
загальнодержавну справу» [148, арк. 92–92 зв.]. Міністр зау-
важив, що подібна некоординованість у кадрових питаннях 
свідчила про недосконалість державного апарату і «за тепе-
рішніх умов вела до загальної руїни» [148, арк. 92 зв.].

Незважаючи на визначену владою протизаконність даних 
дій та погрози застосування покарання до порушників, отама-
ни і надалі у своїх діях нехтували присутністю комендантів та 
комісарів. Найбільш яскраво ситуація висвітлена у зверненні 
начальника штабу отамана М. Григор’єва херсонському по-
вітовому коменданту Кочубею: «Відносно ж вашої претензії, 
щоб вам підлягали військові частини, особливо наші парти-
зани, пораджу вам цю дурь викинути з голови, бо до парти-
зан ви не доросли, а війська регулярні, вибачте за відвертість, 
пошлють вас до чорта. Дійсне ваше військо — це міліцейсь-
ка рота на папері, можете їй приказувати скільки захочете… 
Сидіть, поки вам здачі не дали» [16, арк. 5].

Ця телеграма ілюструє відверто зневажливе ставлення ота-
манів до представників влади, призначених на посаду Дире-
кторією. Були випадки, коли отамани заарештовували пред-
ставників місцевої влади або перешкоджали їх діяльності 
[48, арк. 49]. Спогади отамана І. Струка, який, підкреслимо, 
визнавав владу Директорії і координував з нею свою діяль-
ність, є підтвердженням вище зазначеного. У мемуарах він 
згадує про ситуацію, яка склалася в його районі після пере-
моги повстання: «У своєму районі ми настановили владу від 
імені Директорії з місцевих людей, а присланого Директорією 
комісара Ю. Мордалевича не визнавали і під нашим тиском 
(репресіями) він мусив утекти. Владу ми настановили в пові-
тах Чорнобильському, Мозирському, Овручському і полови-
ні Київського. По наклепу Ю. Мордалевича мене викликали 
до Києва (я не визнавав Мордалевича через те, що він був лі-
вих поглядів)» [50, арк. 40–41].
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Отамани виправдовували своє втручання у місцеві справи 
слабкістю та бездіяльністю інститутів губернських комісарів 
та комендантів. Й. Біденко у телеграмі губкоменданту Воли-
ні вказував: «Щоб я до цього часу не вмішувався на місцях 
у компетенцію комендантів, комісарів і взагалі місцевої вла-
ди, то ви сиділи б вже в Житомирі, позаяк вас на місцях ні-
хто не знає. Зазначаю, коли мій загін вирушить зі своїх місць, 
то і комендантам прийдеться незабаром виїжджати. За владу 
я визнаю тільки Директорію, у тому складі, у якому вона існує 
зараз, і роблю рішуче те, що самостійність України від мене 
вимагає, і надалі буду робити те саме» [147, арк. 91].

Отаман Григор’єв пропонує «підігнати інститути комісарів 
та комендантів нагайкою», бо «вже півтора місяці як скинута 
гетьманська влада, а нова демократична влада нічого не зро-
била в сенсі встановлення твердої влади у повітах та волос-
тях… Представники нової влади не усвідомлюють своїх рамок 
і сперечаються, хто старше — комісар чи начальник залоги» 
[8, арк. 17]. Про конфлікт з місцевим комендантом повідомляв 
Директорію отаман А. Волинець [41, арк. 60].

Представники місцевої влади, коментуючи подібні випад-
ки, зазначали, що отамани, не маючи повноважень, не дають 
змоги діяти, а якби й були правомочними, то все одно не мали 
права діяти свавільно та всупереч законам [140, арк. 82].

Отже, отамани, наділені повноваженнями Директорією 
та Головним Отаманом, мало зважали на представників міс-
цевої влади, які мали бути провідниками загальнодержавної 
політики на місцях. Ватажки загонів ставали необмеженими 
господарями цілих повітів, здійснюючи управління на вла-
сний розсуд. У конфліктах, які виникали між отаманами та 
представниками місцевої влади, жодного з отаманів у перші 
місяці 1919 р. не було притягнено до відповідальності. Й. Бі-
денко, О. Козир-Зірка та Золотаренко перебували під слідст-
вом, у тому числі й за перешкоду діяльності представників мі-
сцевої влади та свавільні дії, однак були звільнені на підписку 
про невиїзд, яку вони просто проігнорували [135, арк. 14–15].
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В. Винниченко, вважав, що причина негативних проявів 
отаманщини полягала у недосвідченості повстанських ватаж-
ків та нерозуміння ними державних інтересів: «Отамани — мо-
лоді й енергійні, пройняті національним почуттям люди. Уся 
вага військових операцій проти Гетьманщини лягла на їхні 
плечі, й через те вони вважали себе визволителями України. 
Не довіряючи політичним діячам, будучи мало освіченими 
в політичних питаннях, а з другого боку гадаючи, що треба 
виявити «тверду залізну владу», ці молоді люди взялися й по-
літично визволяти Україну» [327, с. 182–183].

На думку В. Винниченка, варто було б негайно, при пер-
ших проявах невиконання наказів, покарати винних та по-
збавити отаманів права порядкувати територіями, передавши 
владу виборним органам, радам. Однак С. Петлюра, як Голо-
вний Отаман, не ліквідував отаманщину, а використовував її 
заради реалізації власних політичних проектів. Сам Головний 
Отаман не спростовує даний закид свого соратника та опонен-
та. На його думку, у той момент отаманщина була потрібна 
для реалізації політичної програми [224, с. 518].

Р. Коваль вважає, що поширення отаманщини по терито-
рії, підконтрольній Директорії, було наслідком об’єктивних 
чинників. Влада сама переходила до рук отаманів, які в умо-
вах паралічу центральної влади та її представників на місцях 
«взяли на себе відповідальність — за справи в селі, волості, 
повіті» [378, с. 30].

Процес встановлення контролю керівниками повстанських 
загонів своєї влади на периферії, завдяки наданим повнова-
женням з боку влади та їх збільшенням за власним бажанням, 
був початком формування системи отаманської влади, яку су-
часники та дослідники називатимуть «режимом отаманщини». 
Подібна система суспільних відносин, коли військова влада 
ставала не підпорядкованою цивільній, сформувалась під 
впливом кількох чинників: зростання розмаху повстанського 
руху та прагненням лідерів Директорії скористатися його по-
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тенціалом для швидкого відновлення УНР. В умовах проти-
гетьманського повстання, отаманщина фактично санкціону-
ється Директорією. Вищою владою УНР видаються накази, 
які перетворюють отаманів на державних посадовців. Особ-
ливо це стосувалося Симона Петлюри: значна кількість нака-
зів, які сприяли поширенню отаманщини, була підписана ним 
особисто. Саме у даний період дефініція «отаманщина» набу-
ватиме іншого, негативного відтінку. До моменту надання вла-
дних повноважень з боку влади або їх самочинного захоплен-
ня під отаманщиною розуміли форму повстанського руху, яка 
відіграла визначну роль у поваленні Гетьманщини. Повстанці 
ідеологічно та організаційно підпорядковувалися Директорії. 
Діяльність повстанців координувалася єдиним штабом. Піс-
ля відновлення УНР отамани, призначені для встановлення 
нової влади на периферії, перестають реалізовувати державні 
інтереси та починають діяти на власний розсуд.

Діяльності різним органам місцевої влади бракувало коор-
динованості та узгодженості. Комісари та коменданти не сті-
льки співпрацювали, скільки конкурували один з одним у бо-
ротьбі за владу. Брак кваліфікованих кадрів, фінансування 
та реальної військової сили робив їх безсилими у намаганні 
приборкати отаманщину. Отамани скористалися даною ситу-
ацією, і тому цілі регіони виводилися з-під впливу Директо-
рії. Завдання зміцнення та розбудови державності, делеговані 
отаманам, підмінювалися зловживаннями посадою для реалі-
зації власних потреб. Для характеристики свавільної, некон-
трольованої та протизаконної поведінки військових, більша 
частина яких називала себе отаманами, буде використано 
термін «отаманщина». Вже в грудні 1918 р. виникають пере-
думови для перетворення повстанства на отаманщину як не-
підпорядкування повстанських загонів органам влади УНР, 
незважаючи на офіційне визнання.
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Важливим чинником, що призвів 
до поширення отаманщини була полі-
тико-державна модель Директорії та 
відсутність узгодженої платформи 
політичних, економічних, соціальних 
реформ, організації місцевої влади, а 
також зовнішньополітичного курсу. 
Задекларований Директорією колек-
тивний принцип керівництва виявив-
ся неефективним, породжував конку-
ренцію між її лідерами. Це засвідчила 
листівка, видана Інформбюро Дирек-
торії ще 18 грудня (!) 1918 р. [190, 
арк. 6–9]. Найавторитетніші постаті — 
В. Винниченко та С. Петлюра — мали 
діаметрально протилежні погляди на 
розвиток Української революції. Це 
призводило до внутрішнього розколу і 
конфліктів, у які втягувалася армія. В 
умовах дискредитації політичної вла-
ди, яку породили самі політики, все ви-
разніше виявлялося небажання війсь-
кової влади підпорядковуватись владі 
політичній.

Січень 1919 р. — це період найгостріших дискусій серед лі-
дерів УНР щодо основних засад її внутрішньої та зовнішньої 
політики. Тому надзвичайно важко було приймати будь-які 
важливі рішення державного значення. Організація влади та 
вироблення концепцій державного розвитку виявилися прак-
тично паралізованими. Найбільш ефективною і дієвою зали-
шалась самоутворена система отаманщини, сформована ще в 
часи антигетьманського повстання. Після перемоги повстан-

В. Винниченко

С. Петлюра



66

ня влада, перебуваючи в руках військових, мала перейти до 
цивільних органів влади. Однак позбавити отаманів повнова-
жень виявилося надскладною справою.

Пошук шляхів організації влади тривав. Серед варіантів 
розглядалися ради, земства комендатури та комісаріати як 
представники Директорії. Однак передачі влади фактично 
не відбулося через кілька причин. По-перше, в січні 1919 р.
розпочалася війна з більшовиками; по-друге, Директорії бра-
кувало кваліфікованих кадрів на посади комендантів та ко-
місарів; по-третє, отамани ігнорували повноваження місце-
вих органів влади у будь-якій формі. Четверта причина — це 
конфлікти між членами Директорії та перемога в цій боротьбі 
С. Петлюри, прихильника отаманщини.

У листі до М. Удовиченка С. Петлюра вказав на те, що 
свідомо «використав отаманщину для реалізації певної про-
грами», після чого відрізав її «як сліпу кішку» [224, с. 518]. 
Ймовірно, що під «певною програмою» розумілося викорис-
тання отаманів та сили повстанських загонів для розбудови 
національної революційної армії. Припускаємо, що С. Петлю-
ра застосував отаманщину для того, щоб не допустити втілен-
ня в життя політичних концепцій його опонентів, які вважав 
«більшовицькими» та шкідливими для України.

Головний Отаман негативно поставився й до ідеї трудових 
рад, запропонованої В. Винниченком, та був налаштований 
рішуче боротися зі своїми політичними конкурентами [493, 
с. 28].

Головний Отаман усіма можливими засобами намагався 
не допустити реалізації впровадження в життя подібних пра-
гнень. Для цього він використовував усю силу своїх повно-
важень. Він поступався В. Винниченку впливом та популяр-
ністю в УСДРП та не мав його і серед лідерів УПСР, тому 
для реалізації своїх планів він міг спиратися не на політичну, 
а на військову силу.

М. Ковалевський — один із лідерів партії українських есе-
рів згадував: «У Києві утворилося два осередки державної 
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влади. Легальним і явним осередком були Директорія та уряд. 
Другим, так би мовити закулісним осередком, були наші вій-
ськові кола з Головним Отаманом Симоном Петлюрою. Він 
часто зголошував своє вето на різні розпорядження Винничен-
ка» [291, с. 537–538].

Зазначимо, що всі намагання голови Директорії підпоряд-
кувати військову владу політичній, вимоги УСДРП, членом 
якої тоді продовжував залишатися С. Петлюра, не знаходили 
підтримки у Головного Отамана. Він виступав проти втручан-
ня Директорії у військові справи, проігнорувавши резолюцію 
VI конгресу своєї партії про «підпорядкування військової 
влади горожансько-політичній» [470, c. 136]. На периферії 
отамани за допомогою військової сили та наданих їм повно-
важень втручались у справи комендантів, комісарів, місцевих 
рад, розпускали селянські та робітничі з’їзди, які вважали 
більшовицькими.

Історик О. Лейберов припускає, що отаманщина була вико-
ристана С. Петлюрою з метою недопущення втілення в життя 
подібних планів В. Винниченка [391].

Ситуацію міг змінити Трудовий Конгрес, вищий законо-
давчий орган УНР, на який представники політичних партій 
покладали великі надії. Хоча ще до його проведення у бага-
тьох існували сумніви щодо можливості реалізації прийня-
тих на ньому рішень. П. Христюк і В. Винниченко згадують 
про погрози, які нібито надходили від отаманів, розігнати 
учасників зібрання, якщо на ньому пануватимуть «ліві на-
строї» або буде підтримано ідею утвердження радянської 
влади в Україні [327, c. 238]. Неможливо довести наявність 
подібних планів у С. Петлюри у разі неприйнятних для ньо-
го рішень, але джерела свідчать, що для отаманів делегати 
вищого законодавчого органу не мали авторитету. Наведемо 
деякі приклади. Згадує І. Струк, який на той час контролював 
значну частину повітів Київщини: «На Трудовий Конгрес пос-
лали двох представників від свого війська і місцевого населен-
ня. По заслуханню інформації наших представників я вирішив 
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не визнавати Трудового Конгресу за його лівий напрямок. 
Ми послали привітання лише Головному Отаману Симону 
Петлюрі. У привітанні зазначили, що народ буде підтримува-
ти його, коли буде йти тим шляхом, на який стали в 1917 р.
— себто шляхом суто національним» [50, арк. 41 зв.].

Підкреслимо, що під словом «народ» отаман, напевне, ро-
зумів себе та населення повітів, які підпорядковувалися його 
владі. Привертає увагу, що І. Струк визнає владу Головно-
го отамана вище, ніж рішення вищого законодавчого органу 
УНР, але за умови, що він поведе країну курсом, який вони 
вважатимуть правильним.

Інше джерело свідчить про ставлення отаманів до членів ви-
щого представницького органу влади. Бережний, отаман Богу-
нівського полку, хотів заарештувати чотирьох козаків за наду-
маними звинуваченнями. Не допустити свавілля намагався член 
Високого зібрання Шевченко, який повідомив отамана, що він
є членом Трудового Конгресу, однак на Бережного це не вплину-
ло. У відповідь він крикнув диким голосом: «Плювати мені, що 
ти член Трудового Конгресу!» [29, арк. 198]. Іноді траплялися 
випадки, коли отамани заарештовували членів вищого законо-
давчого органу [220, с. 69].

Загалом у всіх трьох випадках обурення отаманів викли-
кали ліві настрої представників «мертвонародженого» зібран-
ня. Їхня поведінка була подібною до вчинків С. Петлюри, 
який погрожував розправою прихильникам «лівих» поглядів. 
Отже, побоювання П. Христюка та В. Винниченка щодо долі 
рішень конгресу, якби вони не задовольнили С. Петлюру та 
отаманів, не виглядають такими вже й небезпідставними.

П. Феденко звертав увагу на інший момент впливу отаман-
щини на роботу Трудового Конгресу. Він згадував, що під час 
дискусій прихильники радянської платформи зазначили, що 
при прийнятті рішень необхідно зважати на настрої отаманів, 
звернувши увагу на те, що «відділи отаманів Зеленого і Гри-
гор’єва вже прийняли радянську платформу». Однак І. Мазе-
па рішуче заперечив їм, що державна політика не може бути 
додатком до нерозважних рішень наївних отаманів, оскільки 
настрої мас в революції змінюються дуже швидко [306, с. 61].
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Наведений приклад доводить, що політики вже потрапи-
ли під вплив мінливих настроїв військових. Очевидно, що рі-
шення Конгресу мало що значили для отаманів, які визнава-
ли владу лише в особі Головного Отамана. Тому сформована 
модель влади, подібна до військової диктатури, залишалася 
єдиною реально діючою на той момент. Доказом цієї версії є 
своєрідне тлумачення С. Петлюрою рішень Конгресу щодо 
програми наступних дій, а також її виконавців: «Трудовий 
Конгрес завершено, він висловив довіру та вдячність Дирек-
торії. Конгрес залишає на майбутній час Директорію, доручи-
вши їй організацію оборони України від ворога та захист не-
залежності У. Н. Р. У своїй постанові Конгрес кличе отаманів 
та армію до роботи. Конгрес більшістю висловився проти сов-
депів. Всяка агітація за них розвалює нашу молоду республіку 
і не повинна допускатися» [252].

Таким чином, склалася ситуація, яку влучно охарактери-
зував В. Винниченко: «У той час, поки Директорія виробляла 
основні засади своєї політики, на Україні вже сформувалася 
нова система влади, новий режим, який базувався на владі 
отаманів, які вирішували військові, соціальні, політичні, наці-
ональні справи» [327, c. 182].

В. Солдатенко зазначає, що подібна система влади, коли 
«знизу-доверху» верховодили отамани, аж до Головного Ота-
мана включно, ніколи не ухвалювалася Директорією, і тому 
може трактуватися як узурпація влади військовими. Також 
він стверджує, що в якості політико-правової конструкції ота-
манщина не мала жодного ідейно-теоретичного обґрунтуван-
ня. Історик звертає увагу, що «не було навіть спроби зробити 
щось подібне» [477, с. 305, 311].

Погоджуючись з цією думкою, зауважимо, що процес 
передачі влади отаманам все-таки було санкціоновано, але 
лише на момент протигетьманського повстання. Наступні 
розпорядження Директорії та Головного Отамана свідчили 
про намагання позбавити отаманів повноважень, наданих їм 
тимчасово, але наштовхнулися на протидію з боку військо-
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вих, для яких подібна система суспільних відносин була ви-
гідною.

Необхідно визнати, що отаманщину використовував 
не лише С. Петлюра, а й інші політики, особливо О. Андрієв-
ський. Є. Коновалець згадував, що йому відразу стала зрозу-
мілою небезпека надання отаманам значних прав. Однак, коли 
Січові Стрільці взялися за ліквідацію отаманщини, то мало хто 
з членів Директорії їх підтримав. Він підкреслював, що ко-
жен з членів Директорії, крім Винниченка, старався створити 
собі свою власну військову частину, на яку міг спиратися як 
на свою гвардію [292, с. 106].

На думку командира корпусу Січових Стрільців, це над-
звичайно ускладнювало боротьбу з отаманщиною та сприяло 
її поширенню. Хоча Є. Коновалець і виокремлює Винниченка 
як непричетного до утворення загонів, підпорядкованих осо-
бисто йому, серед отаманів був відомий такий собі Гришко, 
який називав себе довіреною особою Голови Директорії і че-
рез це погано виконував накази командування [292, с. 293].

П. Христюк також відзначав, що «всі члени Директорії, 
окрім Ф. Швеця, раптом «заотаманували» [495, с. 98]. Підтве-
рдження подібних думок знаходимо у документах. На засідан-
ні Директорії 21 лютого 1919 р. було прийнято рішення виді-
лити О. Андрієвському підзвітно три мільйони карбованців 
на організацію партизанських загонів [219, с. 59–60]. Однак, 
як свідчить тодішній військовий міністр Г. Сиротенко, добити-
ся звітності за витрати було дуже складно [187, арк. 21 зв.].

Цей приклад демонструє, що гроші на «отаманщину» ви-
користовував не лише один С. Петлюра, у чому його часто 
звинувачують, а й інші члени Директорії, за згоди найвищо-
го органу влади в країні. Наприклад, А. Макаренко активно 
займався організацією залізничних полків, далеко не завжди 
узгоджуючи свою діяльність з ШДА УНР. Доказом подібної 
практики може слугувати лист одного з керівників штабу 
В. Тютюнника до «шефа» залізничних полків А. Макаренка, 
у якому він просить відмінити наказ про формування одного 
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з таких куренів і «надалі без відома ШДА не робити ніяких 
розпоряджень у справі їх подальшого формування» [103,
арк. 19]. Крім цього представники штабу вимагали відсто-
ронити від організації окремої військової одиниці отамана 
Годила-Годлевського, який допускав невиконання наказів 
С. Петлюри [104, арк. 20–21 зв.]. Коли ж один із залізничних 
полків було розформовано, то його вояки вирішили шукати 
захисту саме у свого «шефа» А. Макаренка [105, арк. 4 зв].

Отаман Й. Біденко користувався підтримкою іншого чле-
на Директорії — О. Андрієвського. Юрій Гаєвський, слідчий 
Київського Вищого Військового Суду, згадував, що особа Бі-
денка «викликала загальне обурення», але після втручання 
у справу О. Андрієвського «стала недосяжною» для право-
суддя. Незважаючи на рішення про утримання Й. Біденка під 
вартою, член Директорії видав письмовий наказ про звіль-
нення отамана та повернення тому реквізованих коштів [149, 
арк. 126–127 зв.]. Про підтримку цілої групи отаманів з його 
боку згадував також Г. Сиротенко [187, арк. 14].

Таким чином, до поширення отаманщини після виходу з 
її складу В. Винниченка були причетні три з чотирьох членів 
Директорії. Отаманські формування, якими вони опікували-
ся, перебували на привілейованому становищі, користувалися 
фінансовою та політичною підтримкою. Отамани намагались 
заручитися підтримкою впливових діячів та політичних пар-
тій, бо це додавало їм ваги та авторитету. У випадках, коли з 
ними все-таки намагалися боротися, вони шукали підтримки 
в політиків.

Іншою причиною поширення отаманщини була конфронта-
ція між українськими політичними партіями. Формально вони 
засуджували отаманщину як потужну деструктивну силу, але 
використовували отаманські формування для посилення свого 
впливу на владу та зміцнення позицій власної партії. І УПСР, 
і УПСС мали зв’язки з отаманами, які уникали фронту, займа-
ючись поглибленням революції в тилу. Для порівняння наве-
демо кілька цитат представників обох сторін. П. Мірчук — член 
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УПСС: «Одна з причин отаманщини — партійне розполітику-
вання військових частин (Григор’єв, Біденко, Зелений, Дан-
ченко). Початок отаманщини: антиурядові виступи отаманів 
— були спровоковані впливом на них соціалістичних партій, 
в основному УПСР. І оця політична і військова зрада україн-
ській справі соціалістичними політиками і отаманами завдавала 
найтяжчий удар урядові й армії УНР. Через зради отаманів 
Григор’єва, Зеленого, Данченка та інших український фронт 
прорвано, здеформовано й обезсилено» [412, с. 264].

У свою чергу представники соціалістичних партій вказу-
вали на той факт, що більшість отаманів, які виступили проти 
влади УНР, належали якраз до партії соціалістів-самостійни-
ків (Козир-Зірка, Палієнко, Оскілко, Самосенко, Біденко).

П. Феденко писав: «Політична одноднівка соціалісти-са-
мостійники не мали виразного обличчя, їм бракувало будь-
якої політичної школи і досвіду. До цієї партії приєднувалися 
всякі отамани» [494, с. 80]. І. Мазепа — один з провідних дія-
чів УСДРП — вказує на факт підбурення партією соціалістів-
самостійників підконтрольних ним отаманів на виступи про-
ти соціалістичних урядів В. Чехівського, а згодом Б. Мартоса 
[409, с. 97].

Отже, історик В. Верстюк цілком слушно зазначає, що «ем-
бріон отаманщини був зароджений чи закладений в тій полі-
тико-державній моделі, яку створила Директорія наприкінці 
1918 р.» [436, с. 300–301].

Дискусійною лишається проблема оцінки ролі С. Петлю-
ри у запровадженні отаманщини, яка поступово набула ознак 
своєрідного політичного режиму, який полягав у непідпо-
рядкуванні військової влади політичній, невиконанні нака-
зів вищої військової влади, проявах порушення субординації 
та ігноруванні існуючих в УНР законів. Феномен полягав 
у тому, що подібна система виникла за підтримки держави та 
на певному етапі стала опорою Головного отамана. З усіх до-
слідників доби Директорії тільки С. Литвин та В. Солдатенко 
приділяють увагу організаційним заходам Головного Отама-
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на, які сприяли формуванню режиму отаманщини в армії та 
політичному житті УНР (мається на увазі передача отаманам 
військової, адміністративної й судової влади). Обидва дослі-
дника визнають пряму причетність С. Петлюри до викорис-
тання отаманщини для побудови певної вертикалі влади, хоча 
мають діаметрально протилежні думки щодо мотивів такого 
рішення. С. Литвин вважає його цілком закономірним тому, 
«що в умовах постійного ведення бойових дій пріоритети від-
давались військовим проблемам» [397, с. 289]. 

В. Солдатенко погоджується з думкою С. Литвина про об’єк-
тивну зумовленість генезису отаманщини, підкреслюючи, що 
«очолювати її мала особистість з певними якостями», якими 
С. Петлюра не володів. Саме через це «режим отаманщини» 
фактично ліквідував намічену Директорією програму сус-
пільно-політичних перетворень в УНР [477, с. 309].

Думка С. Петлюри про використання отаманщини для 
реалізації його політичної програми свідчить про те, що він 
свідомо підтримував дану систему. Головний Отаман вважав, 
що його авторитету буде цілком достатньо для скерування 
отаманщини в конструктивне русло. Авторитет серед отаманів 
створив ілюзію про здатність контролювати це явище. Однак, 
несподівано для самого С. Петлюри, отамани під впливом вла-
сної амбітності та невдач влади УНР, а також під дією об’єкти-
вних чинників суспільного розвитку у кризовий період почали 
становити внутрішню загрозу для УНР, підриваючи його вла-
ду. Звичайно, для С. Петлюри було важко через брак політич-
ного досвіду спрогнозувати наслідки підтримки отаманщини 
та запобігти її перетворенню на деструктивний чинник.

Таким чином, використання отаманщини та її підтримка 
були цілком свідомими діями Головного Отамана, а от її пере-
творення на систему, яка руйнувала державність зсередини, 
виникло вже незалежно від прагнень С. Петлюри завдяки по-
єднанню особистісних факторів та законів суспільного розви-
тку революційної доби.

Не можна обійти увагою процес поширення отаманщини 
у збройних силах УНР, який був викликаний протигетьман-
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ським повстанням, мобілізацією та повстанською структу-
рою ДА УНР. Одночасно зі встановленням влади отаманів 
у повітах та губерніях відбувалося проникнення отаман-
щини в армію УНР. У даному випадку, під цією дефініцією 
розуміється формування революційної армії на основі повс-
танських загонів та надання керівних посад в армії колиш-
нім селянським ватажкам-отаманам. Центральною фігурою 
при розбудові збройних сил був С. Петлюра, який мав вла-
сну концепцію створення нової революційної армії. Під час 
Надзвичайної сесії Київської губернської народної ради він 
зазначив: «Коли у мене на фронті не було отаманів у війсь-
ку і я бачив, що роботу отамана може виконати прапорщик, 
я робив отаманом прапорщика. Коли не було сотника, я ро-
бив старшиною фельдфебеля. Так нам треба робити і в адмі-
ністративній галузі» [195, 40 зв.].

Уже під час еміграції у листі до М. Удовиченка С. Петлюра 
переконував, що його ідеалом завжди була армія національна, 
дисциплінована, підпорядкована політичній владі, «на яку б міг 
опертися народ у своїх державних стремліннях» [224, с. 517–
518]. Він мислив, що молоде революційне національне війсь-
ко «не можна творити трафаретами регулярщини, забуваючи 
про вимоги часу та історичні ситуації». Саме тому й викори-
став при розбудові армії отаманські загони, за його визначен-
ням «випадкові формування», які утворилися під час боротьби 
з Гетьманщиною [224, с. 518].

Нова армія формувалася на основі повстанських загонів, 
які брали участь у поваленні Гетьманщини, а також тих, які 
виникали під час мобілізації. Усвідомлюючи, що до складу 
війська потрапило багато ненадійного елементу, С. Петлюра 
намагався суворими наказами виправити недоліки. Напри-
кінці грудня 1918 р. начальник оперативного відділу штабу 
Дієвої армії УНР В. Тютюнник видає наказ, який свідчить 
про намагання керівництва збройних сил УНР здійснювати 
контроль за процесом проведення мобілізації [38, арк. 14]. 
29 грудня 1918 р. подібний за змістом наказ виходить за під-
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писом С. Петлюри, у ньому зазначалося: «Нам говорять во-
роги, що немає у нас дисципліни і що ми незрілі, неправда і 
дисципліна у нас є, і свій розум не чужий, і я вірю, що стар-
шини та козаки спільними силами стануть до праці і збудує-
мо таку армію, яка забезпечить Україну повною незалежніс-
тю, а народ — землею і волею» [68, арк. 154–155 зв.].

У Наказі від 18 грудня 1918 р. Головний Отаман застерігав 
від проведення політики, спрямованої на підрив основ демо-
кратичного ладу та поширення анархії, у тому числі армією 
УНР [230, с. 224–225]. С. Петлюра усвідомлював можливість 
виникнення негативних проявів, які могла нести в собі ота-
манщина, і намагався наказами запобігти її перетворенню 
на руйнівну силу стосовно влади УНР. Його постанови сві-
дчать про розуміння проблеми та бажання ліквідувати її, або 
зупинити масштаб поширення кризових явищ. Головний Ота-
ман передбачав, що «отаманська модель» вимагає певних ор-
ганізаційних форм. Постанови та накази, видані ним та інши-
ми керівниками армії УНР, є доказом усвідомлення контролю 
над повстанським військом. Однак С. Петлюра не розрахував 
під час підтримки отаманщини, якого джина, за влучною ме-
тафорою В. Солдатенка, «він випустив з пляшки».

Головний Отаман вважав, що нова армія вимагала і коман-
дира нового типу, який би міг повести «душу» козака, армії, 
персоніфікував би собою «душу нації і волю державну» [224, 
с. 518]. Саме задля цього С. Петлюра активно підтримував 
на висунення до керівних посад отаманів протягом усього 
періоду визвольних змагань, симпатизував повстанському 
рухові, виділяв значні кошти на його підтримку. Нерідко 
у конфліктах між революційними отаманами та фаховими 
старшинами, особливо взимку 1919 р., підтримував саме ота-
манів, вбачаючи у них дійсний потенціал української армії.

У процесі формування армії Директорії виник конфлікт 
між кадровими офіцерами та революційними отаманами. 
Командний склад армії творився двома шляхами: залученням 
на службу кадрових військових та наданням керівних посад 
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в армії селянським ватажкам-отаманам, які вважали себе го-
ловними діячами антигетьманського повстання. Під час фор-
мування революційної армії УНР офіційно затверджується 
звання «отаман». Старшинські ранги було ліквідовано і три 
генеральські ранги (генерал-значковий, генерал-бунчужний 
і генерал-хорунжий), а також звання полковник було пере-
кваліфіковано на отамана. Ранг «отаман» тепер дорівнював 
званню полковника чи генерала. Невдовзі отаманами поча-
ли називати себе командири повстанських загонів, хоча цей 
високий ранг після протигетьманського повстання офіційно 
надавався виключно Головним Отаманом.

Отже, армія, яка складалася з двох неоднакових за харак-
тером частин: регулярної та повстанської, мала командирів з 
різним світоглядом, освітою, розумінням військової дисциплі-
ни та військової стратегії. Ватажки повстанців були прихиль-
никами армії революційної з елементами демократизму, коли-
шні військові виступали за встановлення суворої дисципліни. 
Це надзвичайно шкодило єдності армії.

Симпатії С. Петлюри були на боці «народних ватажків». 
Варто відмітити, що не один С. Петлюра не мав довіри до ка-
дрових військових. У цьому питанні його погляди поділяв 
В. Винниченко. Серед керівного складу армії однодумцем Го-

ловного Отамана були О. Осецький 
та В. Тютюнник. М. Омелянович-
Павленко згадував, що провідники 
повстання замість перегрупування 
сил і внесення необхідних корек-
тивів «прогнали, усунули, ув’яз-
нили» чимало фахових сил, що їх 
пізніше бракувало армії». Він навів 
приклад відповіді вартового В. Тю-
тюнника на прохання відпустити 
на Дон одного з генералів: «Заби-
райте їх всіх, вони нам непотрібні» 
[296, с. 113]. Однією із жертв такої М. Омелянович-Павленко
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«люстрації» виявився і сам М. Омелянович-Павленко [296, 
с. 110]. А ось, наприклад, отаман Палій продовжував перебу-
вати у війську, хоча у подальшому виявилася його непридат-
ність до керівництва [33, арк. 246 зв.].

Цікавою видається оцінка тогочасних настроїв керівництва 
Директорії колишнім кадровим офіцером, людиною, яка обій-
мала високу посаду в армії УНР, М. Капустянським. Він визна-
вав, що керівники відновленої УНР не могли вповні довіряти 
офіцерам, вихованим у дусі «єдиної, неділимої, монархічної Ро-
сії». Тому намагалися висунути на керівні посади соціально та 
національно свідомих людей, але вибір проводився дуже невмі-
ло, однобічно і без належної системи [305, с. 72]. Подібні погля-
ди мали також В. Прохода та Є. Коновалець [297; 292, с. 105].

С. Петлюра, за спогадами військових, завжди виявляв сим-
патії до повстанського руху, проте особливо це проявилося 
взимку 1919 р. Він не лише заохочував включення повстансь-
ких загонів до складу Дієвої Армії УНР та надавав їхнім вата-
жкам високі посади, а й різко протиставляв частинам, у яких 
панувала «регулярщина». С. Петлюра використовував повс-
танські частини для роззброєння регулярних одиниць [120, 
арк. 238]. На позицію С. Петлюри впливали й погляди його 
оточення. Наприклад, І. Луценко, один з відомих організато-
рів Вільного козацтва, за Директорії губкомендант Одещини, 
виступив проти мобілізації до лав армії УНР колишніх кад-
рових офіцерів. Зокрема, у зверненні до С. Петлюри зазнача-
лося, що продовження мобілізації офіцерів та унтер-офіцерів 
викликало справедливе нарікання, що Директорія формує 
офіцерські війська, боячись народу [108, арк. 107].

Навіть М. Григор’єв, який сам був штабс-капітаном Росій-
ської армії, закликав С. Петлюру «гнати від себе різних пол-
ковників, бо вони зрадники». Натомість пропонував «наз-
начати козаків, бо вони хоч мало зроблять, але не зрадять та 
«равнение» на Денікіна тримати не будуть» [119, арк. 230].

Під впливом подібних настроїв кадрові офіцери оголошува-
лися головними винуватцями поразок у війні з більшовиками. 
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Для прикладу наведемо відозву, поширену серед козаків Ін-
формаційним Бюро Армії УНР: «Руське офіцерство, яке вліз-
ло в Українську армію за гетьмана, коли починалося повстан-
ня в деяких місцях, спасаючи свою шкуру перейшло на бік рес-
публіканців, але потайки всяким способом шкодило українсь-
кому народові: пиячило, не давало одягу козакам, провокувало 
їх, підбивало на безчинства аби не було ладу, аби українська 
армія розсипалася… На Лівобережжі в армії Балбачана вони 
панували довше і провокували народ і козаків. Вони знущали-
ся над козаками і народом, не допускали до них розпоряджень 
та наказів Директорії… А коли руські большевики стали насту-
пати, то покинули фронт, навмисно зробили паніку серед вій-
ська і плутанину, щоб пустити більшовиків, а самі почали від-
ступати на Миколаїв, щоб поєднатися з добровольцями. Туди 
вивозили гроші. Доглядом вірних синів українського народу 
зраду їх було викрито. По наказу Головного Отамана Петлюри 
Балбачана та його штаб заарештовано і віддано під військовий 
суд за зраду. Тепер завдання всіх повстанських Українських 
Республіканських військ виловити решту зрадницької стар-
шини і віддати під суд» [9, арк. 145].

Звертає на себе увагу протиставлення: повстанські час-
тини як носії дисципліни й ідейності та зрадницька старшина. 
Хоча коли сили П. Болбачана залишили Полтаву та Харків 
під тиском більшовиків, бунти проти Директорії вже підня-
ли повстанські дивізії Д. Терпила (Зеленого) та М. Данченка. 
О. Палієнко, інший повстанський отаман, зайнявши Жито-
мир, оголосив його своєю здобиччю, відмовлявся виконувати 
накази та залишати місто [12, арк. 153]. Керівник повстансь-
ких загонів на Херсонщині М. Григор’єв відкрито конфлікту-
вав зі штабом армії УНР [2, арк. 28]. Проте листівка, яку було 
поширено серед вояків українських військ, звинувачувала 
в усіх проблемах саме колишніх офіцерів і командирів регу-
лярних частин. Відозва містила заклик до повстанських час-
тин рішуче боротися зі старшинськими кадрами. Виконую-
чи цей наказ, отаман Ю. Божко розстріляв десять офіцерів зі 
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штабу П. Болбочана. Згодом його заарештували за цей вчинок, 
але невдовзі звільнили як «відомого українця» [6, арк. 70].

Д. Дорошенко, аналізуючи військову політику Директорії, 
зробив висновок: «Отаманська метода формування армії, яка 
знову запанувала з Директорією, ніякого сталого і надійного 
війська утворити не могла. Перейшовши до рук різних ота-
манів, військова справа опинилася в такому самому стані, як 
була рік тому назад, в січні 1918 року. Отже, не треба було 
бути великим пророком, щоб бачити, що Директорія Києва, 
а за ним і України за собою не вдержить» [283, с. 405].

Сполучення «отаманська метода», як характеристика спо-
собу творення українських збройних сил наприкінці 1918 р. 
— на початку 1919 р., є надзвичайно влучним. Під ним слід 
розуміти включення до складу армії повстанських частин та 
передачу військового керівництва в руки осіб, які не були 
кадровими офіцерами. С. Петлюра вважав, що достатньо 
буде зміцнити їх патріотичним вихованням та дисципліною. 
На його думку, повстанські отамани, на відміну від офіцерів, 
користувалися довірою населення та краще розуміли його 
настрої. С. Петлюра припускав, що його харизми буде достат-
ньо для керівництва отаманами, що дозволить створити сильну 
армію. Передача військовим судової, цивільної та адміністра-
тивної влади мали сприяти ефективній розбудові українсь-
кої державності на периферії та боротьбі з її противниками. 
У момент свого творення (листопад–грудень 1918 р. — січень 
1919 р.) подібна система здавалася ефективною і вдалою [195, 
40 зв.]. Приборкання окремих свавільних отаманів вважало-
ся справою часу. Новосформована революційна армія поки 
не виявляла своєї недосконалості, а отаманщина — потуж-
ної деструктивної сили, що лише надавало С. Петлюрі слави, 
авторитету та впевненості у правильності своїх кроків.
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Склад Директорії після політичних конфліктів,
відсутні В. Винниченко та О. Андрієвський

Отже, наявність значних протиріч між В. Винниченком 
та С. Петлюрою, боротьба між лівими та правими україн-
ськими політичними партіями, намагання політиків тримати 
вірні своїй особі військові частини, а також конфлікт повстан-
ських ватажків, яких підтримував С. Петлюра, з кадровими 
офіцерами зміцнили позиції повстанських отаманів у полі-
тичному житті та військовій справі УНР. У подальшому це 
призвело до еволюції повстанського руху в отаманщину, що 
мало для УНР негативні наслідки. Повстанські ватажки іг-
норували владу, самостійно виробляли політичну стратегію 
або орієнтувались на окремих політиків чи партії, які також 
не мали єдиної думки стосовно засад розбудови української 
державності.
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У процесі передачі отаманам вагомих повноважень у війсь-
кових та цивільних справах уже в грудні 1918 р. почнуть ви-
являтися недоліки отаманщини, які в подальшому набувати-
муть загрозливих для УНР масштабів. У наказі Генерального 
Штабу ДА УНР від 8 січня 1919 р. згадувалося про епізоди 
злочинного зловживання посадами з боку офіцерів армії УНР 
[88, арк. 49].

У наказі від 18 січня 1919 р. відзначено випадки звернен-
ня командирів окремих частин безпосередньо до Головного 
Отамана без відома підпорядкованих йому структур. Подіб-
ні речі дозволяли собі отамани, які вважали, що вони мають 
підлягати виключно С. Петлюрі. Однак подібні вчинки через 
непоінформованість осіб, що були доповідачами, призводи-
ли до плутанини або до подачі цілком протилежної інфор-
мації та гальмування справи. Тому отаман Греків наказував 
подавати інформацію комфронтами, а вже ті мусили допові-
дати Головному Отаману [93, арк. 64 зв.]. Наказ від 25 січня 
1919 р. засвідчував факти втручання представників війсь-
кової влади в справи, які лежать поза їх компетенцією [91, 
арк. 65].

Цікаві спостереження за процесом деформації української 
армії залишив Є. Чикаленко. 16 грудня 1918 р. він визнав, що 
«українське республіканське військо робить дуже гарне вра-
ження: воно дисципліноване, гарно одягнене, без проявів біль-
шовизму» [308, с. 189]. Проте запис від 5 січня 1919 р. ілюструє 
процес негативних змін у збройних силах Директорії: «Армія 
не слухає своїх начальників та й не диво, бо вона організова-
на сама по собі, по селах збираються ватаги головорізів, які 
єднаються з такими ж з другого села, висовується якийсь ота-
ман чи полковник, точнісінько так, як за часів Хмельниччини. 
Але що було добре в XVII ст., то неможливо тепер. Вчора при-
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їхала депутація із Кременчука — міський голова, голова по-
вітового земства з скаргою, що місцеве військо грабує і город 
і села» [308, с. 202].

Аналізуючи процес формування українського війська, 
М. Капустянський визнавав, що «більшість військових з’єд-
нань виникла революційним шляхом і являла собою мало 
організовані дрібні тактичні одиниці зі своїми отаманами 
на чолі, що часто-густо дуже мало тямили у військовій спра-
ві» [305, с. 72].

Наявність негативних рис у новостворюваній революційній 
армії признав сам С. Петлюра під час промови на Трудовому 
Конгресі. Він наголошував на необхідності мати революцій-
не військо для оборони від нападків та насильств. Головний 
Отаман відзначив, що створення регулярної армії — це справа 
майбутнього, а поки основою війська будуть тимчасові фор-
мування [253].

С. Петлюра продовжував вірити у перспективу обраного 
методу військового будівництва: нерегулярні формування з 
отаманами, зміцнені дисципліною, його авторитетом і хариз-
мою. Незважаючи на критику з боку кадрових офіцерів, думки 
політичних опонентів, преси, він вважав обраний шлях війсь-
кового будівництва вірним та реальним. Промова на Конгресі 
мала переконати делегатів у правоті курсу, обраного Голов-
ним Отаманом. Перевіркою для нової революційної армії 
мало стати протиборство з більшовицькою агресією.

4 січня 1919 р. РВР видала постанову про утворення єди-
ного Українського фронту під командуванням В. Антонова-
Овсієнка. Найближчим стратегічним завданням якого було 
просування до лівого берега Дніпра із захопленням головних 
пунктів та переправ. Плани більшовиків були відомі військо-
вому керівництву УНР. Перед керівниками фронтів було по-
ставлено завдання не допустити ворога на правий берег Дніп-
ра [3, арк. 16].

В умовах війни з РСЧА доводилося боротися на внутріш-
ньому фронті, де почали виявлятися негативні боки отаман-
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щини: невиконання наказів штабу армії УНР регулярними та 
повстанськими частинами, перехід українських полків на бік 
ворога, непорозуміння між військовою та цивільною владою, 
блокування роботи залізниць та руйнування своїми ж сила-
ми власного тилу. До всіх цих негараздів додалося зростання 
антиуенерівського повстанського руху, викликаного більшо-
вицькою агітацією та частково незрозумілою для населення 
внутрішньою політикою Директорії.

Генерал-квартирмейстер армії УНР М. Капустянський, 
згадуючи події січня 1919 р., відзначав: «Необхідно було стри-
мувати більшовицьку навалу з фронту і гасити численні повс-
тання в запіллі, навіть часами обеззброювати цілі українські 
частини. Найбільший тягар впав на рамена Запорожців і Сі-
рих на Харківщині, Республіканського Коша в Катеринославі і 
Січових Стрільців у Києві» [305, с. 78].

Проте втримати Лівобережжя українській армії не вдало-
ся. Вона не змогла зупинити наступ більшовиків. Однією з го-
ловних причин військовим та політичним керівництвом було 
визнано отаманщину. Факти підтверджують подібні припу-
щення. Перерахувати всі випадки, відображені в джерелах, 
які призвели до поразки, неможливо. Тому ми зупинимося 
на епізодах втрати найбільш важливих стратегічних пунктів.

Під час боїв за Київ проти Дирек-
торії виступили отамани Зелений, 
Данченко, Коцур та Хіменко. Зокре-
ма, Зелений на чолі Дніпровської по-
встанської дивізії в розпал упертих 
боїв за Київ врізався клином в армію 
УНР між Києвом і Кременчуком і 
тим прискорив залишення Лівобе-
режжя і Києва. Причиною конфлі-
кту Зеленого з Директорією була 
амбітність отамана та нерозуміння 
командуванням армії УНР психо-
логії повстанських військ. Спочатку С. Коцур
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Зелений образився, що його частину 
не допустили до участі в параді у Ки-
єві після встановлення там влади Ди-
ректорії, хоча він брав активну участь 
у здобутті столиці. Потім він отримав 
наказ відправитися зі своєю дивізією 
на Галичину, та ще й напередодні 
Різдвяних свят. Зелений виконав 
вказівку, але його бійці відмовилися 
воювати на польському фронті та по-
вернулися на Київщину. Тепер вже 
діями Зеленого були незадоволені 
у ШДА. У відповідь отаман захопив 
частину арсеналу армії УНР. Проти 
нього було вислано частину Січових 
Стрільців, а Головний Отаман видав 
наказ про розформування дивізій 
Зеленого та Данченка. Після конф-
лікту Зелений перестав визнавати 
Директорію та почав встановлювати 
зв’язки з більшовиками. Результа-
том конфлікту стало скорочення та 
послаблення військ УНР на Київ-
ському напрямку. Демарш Зелено-
го спричинив деморалізацію в армії 
та змусив знімати частини з фронту 
для приборкання Дніпровської диві-
зії, чим було полегшено умови насту-
пу більшовиків на столицю.

Отаман Хіменко, який разом із за-
пасними військами знаходився в ра-

йоні Золотоноші, Черкас та Корсуня, 24 січня підняв повс-
тання проти Директорії, чим також посприяв втраті столиці. 
Військові частини Київського гарнізону 12 січня було виді-
лено для боротьби з Ударним корпусом отамана О. Палієнка, 

А. Гулий-Гуленко

М. Григор’єв (ліворуч)
і В. Антонов-Овсієнко

(один з військових 
керівників

Червоної армії)
у штабному вагоні

на ст. Знам’янка, 1919 р.
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який оголосив себе господарем Житомира і відмовився виру-
шати на фронт [12, арк. 153]. На Волині відмовлялися виру-
шати на фронт загони О. Козира-Зірки, Й. Біденка та Золота-
ренка [139, арк. 14–15].

На Південно-Східному фронті ситуація дестабілізувала-
ся через поведінку отамана М. Григор’єва, який перейшов 
на бік більшовиків. Через це Директорія втратила контроль 
над півднем України. Невдовзі М. Григор’єв власними силами, 
сформованими за підтримки УНР, здобув Миколаїв, Херсон, 
Одесу, відрізавши Директорію від Чорного моря. До того ж, 
без підтримки опинилися війська, які захищали Січеслав (Ка-
теринослав). Командуючий Південно-Східною групою військ 
А. Гулий-Гуленко у розмові з представником штабу вказав 
на прояви отаманщини, які стали причиною втрати стратегі-
чно важливого міста. Це відсутність підтримки загонами Гри-
гор’єва, використання підлеглих йому частин («Запорізька 
Січ» Ю. Божка) для боротьби з полками П. Болбочана і неба-
жання через це колишніх болбачанівських частин виконувати 
його накази. Він просить Штаб наказувати Богданівському і 
Полтавському полкам безпосередньо, тому що вони не бажа-
ють виконувати його наказів. А. Гулий-Гуленко звернув увагу 
на факт надходження несумісних наказів, які внесли плутани-
ну в ряди військ і ускладнили й без того складну стратегічну 
ситуацію [18, арк. 85–88 ]. 26 січня 1919 р. українські війська 
залишили Катеринослав і відступили на Правобережну Украї-
ну. У березні 1919 р. заколот проти Директорії підняв отаман 
О. Волох, який планував разом з усім Запорізьким корпусом 
перейти на бік більшовиків [172, 11 зв.].

М. Капустянський, аналізуючи перший період військо-
вої боротьби Директорії, бої за лівий берег Дніпра, відзна-
чив ще один прояв отаманщини — перехід на бік ворога: 
«В цей період до більшовиків перейшло чимало отаманчи-
ків зі своїми загонами. Вони часто-густо відкривали фронт 
то на тому, то на іншому відтинку. Доводилося прикладати 
багато праці, щоб своєчасно затикати місцеві прориви та скрі-
плювати бойові відтинки» [305, с. 78].
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О. Волох М. Капустянський

Крім того, перехід одного отамана на бік більшовиків зму-
шував або був прикладом для подібного кроку для іншого 
отамана. Наприклад, разом із Зеленим проти Директорії ви-
ступив Данченко, а під моральним та збройним тиском Гри-
гор’єва — загін отамана Котика. Прояви більшовизму після 
розриву відносин з армією УНР таких впливових ватажків, 
як Зелений та Григор’єв, і пов’язані з ними поразки українсь-
ких частин виникали у дисциплінованих раніше підрозділах. 
Наприклад, у полку Січових Стрільців «Вільних Козаків» 
отамана Р. Самокиша [13, арк. 175]. Про боротьбу з «хатніми 
ворогами», яка відбирала чимало зусиль, тобто з отаманами, 
які зрадили УНР або не виконували наказів ШДА, згадували 
П. Болбочан та Є. Коновалець [292, с. 106; 449, с. 188]. На Пра-
вобережному фронті значних зусиль для боротьби з отаман-
щиною докладав В. Оскілко [479, с. 83–85].

Іншим виявом отаманщини стала свавільна поведінка вій-
ськових підрозділів у запіллі. Вони руйнували тил, проводили 
реквізиції, заборонені Директорією, чим підривали у населен-
ня довіру до армії і створювали ґрунт для повстань проти вла-
ди УНР та більшовицької агітації [31, арк. 133–133 зв.].
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Дії отаманів Зеленого, М. Григор’єва, Й. Біденка, О. Во-
лоха, О. Палієнка, С. Коцура є яскравим прикладом еволюції 
отаманщини у деструктивний стосовно Директорії чинник. 
Їх кроки свідчать про появу нового явища отаманщини як ді-
яльності окремих самочинних груп, не поєднаних ідеологічно 
та організаційно, з метою досягнення вузькокорпоративних 
інтересів, на відміну від повстансько-партизанських загонів, 
підпорядкованих Директорії під час антигетьманського повс-
тання. 

Іншим доказом визнання перетворення отаманщини на 
деструктивний чинник була позиція тих, хто ініціював її 
впровадження. У січні–лютому 1919 р. саме отаманщину було 
визнано однією з основних причин поразок армії УНР навіть 
тими постатями, хто підтримував передачу владних повнова-
жень отаманам. Мова йде про С. Петлюру та вище керівни-
цтво армії УНР: А. Мельника, В. Тютюнника, О. Осецького. 
Вони констатували, що протягом січня 1919 р. отаманщина 
почала набувати зовсім неочікуваних для Головного Отамана 
форм.

9 лютого 1919 р. отаман А. Мельник видає наказ військам 
Правобережного фронту, у якому звертає увагу командирів ча-
стин на недоліки, які мають бути негайно усунені: «Головний 
Отаман наказав звернути на це особливу увагу, бо без дис-
ципліни нема армії, але тільки юрба. Не такою бажає бачити 
свою армію українське громадянство. Не такою повинна бути 
республіканська армія. Про вжиті вами з цього приводу захо-
ди донести» [23, арк. 220–221 зв.].

Під час державної наради в Рівному С. Петлюру відпра-
вив у відставку уряд С. Остапенка. Серед недоліків у робо-
ті прем’єра він відзначив «розхитаність тилу», під якою слід 
розуміти отаманщину. Головним завданням для кабінета 
Б. Мартоса стало завдання зміцнити тил, тобто приборкати 
отаманщину [187, 9 зв.].

Проте найпереконливішим джерелом у визнанні неспро-
можності використати отаманщину для створення міцного, 
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дисциплінованого та патріотичного війська є «Наказ війську 
Української народної Республіки від 12-го лютого 1919 р.». 
Документ, у якому визначаються головні фактори невдач, 
«котрих треба стерегтись, щоб не було їх надалі», підписано 
С. Петлюрою та іншими керівниками українського війська. 
Наведемо уривок цього документу: «Після цілого ряду боїв 
ми були примушені звільнити Лівобережну Україну. До пер-
шорядних причин нашої невдачі можу віднести загальну не-
дисциплінованість не так війська, як начальствующих осіб. 
Ніхто з так званих отаманів не хотів підлягати другому, або як 
і підлягав, то постільки-поскільки це не ображало його особи. 
Ця боротьба отаманів за владу доходила до зрадництва. Зви-
чайно, що при такому стані не могло бути і мови про дисци-
плінованість війська. Крім того, за час боротьби з гетьманом 
повипливало багато осіб, котрим зовсім чужі інтереси Укра-
їни та народу, і ці люди, користуючись ментом, хапають все, 
що підвертається під руку, а другі робляться більшовиками» 
[67, арк. 83–83 зв.].

Серед інших причин вказується надто велика прив’язаність 
військ до залізниці, слабкість артилерії та розвідки, відсутність 
впорядкованого зв’язку між штабами і частинами, недостатню 
мужність в боях солдат армії УНР [67, арк. 83–83 зв.; 35, арк. 14].

М. Капустянський одним із головних факторів поразки 
назвав «соціально-політичний конфлікт» в армії УНР: боро-
тьбу між кадровим і молодим демократично налаштованим 
старшинством. У результаті вищі командні пости за згоди Го-
ловного Отамана посіли авантюрники, «анальфабети» у вій-
ськовій справі без жодної моральної сталості. Вони неохоче 
виконували накази, нацьковували козаків на стійких і поря-
дних старшин або, захопивши великі суми грошей, зникали 
[305, с. 86]. Загалом генерал навів десять факторів, які при-
звели до поразки армії УНР, але саме впливу отаманщини він 
приділив найбільшу увагу.

Інформацію про негативний вплив отаманщини на проце-
си державотворення спостерігаємо й на шпальтах української 
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преси 1919 р. Основна маса критичних матеріалів припадає 
на лютий 1919 р., що свідчить про поширення виявів отаман-
щини та набуття цим процесом ознак масовості саме наприкін-
ці січня — на початку лютого 1919 р. Звернемо увагу на подані 
кореспондентами факти: «З’явилася така маса самочинних 
полковників і навіть отаманів, що коли цьому не зробиться 
стриму, то буде їх більше, чим козаків. Це просто осмішує нас 
перед чужинцями і своїми, коли на кожнім місці, в кожнім 
шиночку, на кожній станції видно «отаманів» та «полковни-
ків» — без війська, без належної поведінки і пошани для себе 
та інших» [245].

Повстанський характер армії та спосіб її формування шля-
хом організації нерегулярних формувань відкривав шлях 
для подібних зловживань. Автор статті згадував про деяких 
таких командирів: «В революційний час трапляються такі ор-
ганізатори, яких ніхто не іменував полковниками, ні отамана-
ми і які не варті ними бути! Для тих слід видати постанову, 
що коли хто збере полк або диві-
зію, оглянуту та озброєну, то може 
просити Військове Міністерство 
у Головного Отамана чин для ньо-
го…» [246].

Газетярі відзначали: «Крайня 
пора оповістити в часописах по-
іменно, хто має вживати титул 
отамана й полковника. Бо коли 
цього не зробиться, то ці титули 
стануть незадовго посміховищем. 
Вже скрізь знають, що прапорщик 
січових стрільців вартий більше 
десяти самочинних полковників 
або п’яти отаманів, яких ніхто ота-
манами не іменував» [246].

На думку автора, така міра при-
пинила б потік появи самозваних 
отаманів, а також не дозволила б 

О. Вишнівський, старшина 
ДА УНР, який відмовився 

бути отаманом
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іменувати свої частини назвами, які не відповідали кількості 
наявних в них бійців: «Тоді не буде таких смішних і болючих 
випадків, що всякі дурні іменують себе чим хочуть: сотника-
ми, полковниками, отаманами, а свої жалкі, недисципліновані 
кучки людей по двадцять чоловік — сотнями, по сто — полка-
ми, по триста — дивізіями, по тисячі — корпусами» [246].

У січні 1919 р. колись почесне звання «отаман» починає 
набувати негативного змісту через довільне вживання цього 
рангу особами, які підривали авторитет офіцера. Деякі коман-
дири, наприклад О. Удовиченко та О. Вишнівський, навіть 
відмовлялися називати себе отаманами, хоча й відповідали 
цій посаді.

Коментуючи випадки невиконання наказів командирами 
частин, які стали вражаючими, автор іншої публікації зазна-
чив: «У нас кожний дурень вважає себе вправі критикувати 
кожний наказ своєї влади — ну й не виконувати цього нака-
зу, коли він видається йому «непотрібним або невигідним. 
Про точність у виконанні наказу об цім і говорити нема що…» 
[245]. З-поміж причин поразок називали низький професій-
ний та моральний рівень українського офіцерства [245].

Крім цих недоліків, серед причин розкладу армії вказувалася 
також «кабінетна криза», яка призвела до розагітування армії. 
У статті лунав заклик пожертвувати партійними та груповим 
мріями для порятунку війська [247]. Газета «Дзвін» закликала 
зупинити «нову пошесть» — отаманщину [251].

У розумінні причин поразок армії УНР у січні–лютому 
1919 р. з боку керівників українського війська та аналітиків 
преси багато спільного. Стало зрозумілим, що система ота-
манської влади, на базі якої С. Петлюра збирався реалізувати 
свою політичну програму, суттєво відрізнялася від тієї, яку 
творили на території України самочинні та наділені повнова-
женнями отамани. Тому використання отаманщини для змі-
цнення української державності та розбудови армії виявило-
ся цілком неефективним засобом, що засвідчили результати 
війни між збройними силами УНР та більшовиками в 1919 р. 



91

Отамани не зуміли протидіяти подібним напівпартизанським 
формуванням РСЧА. Дрібні підрозділи УНР погано підпо-
рядковувалися наказам вищого командування та невдало вза-
ємодіяли між собою та регулярними частинами. Переобрання 
отаманами влади на місцях виявило їх невміння співпрацю-
вати з місцевими органами влади. Цілі регіони були виведені 
з-під контролю влади Директорії через свавільні дії самочин-
них та наділених повноваженнями отаманів. Реквізиції та по-
громи призвели до падіння престижу української армії серед 
українського населення.

Таким чином, протягом грудня 1918 — лютого 1919 р. від-
булася трансформація частини повстанства на отаманщину. 
Ці поняття суттєво відмінні за змістом, хоча й мають ряд по-
дібних ознак. Основною структурною одиницею повстанства 
та отаманщини був загін під керівництвом обраного ватажка. 
Однак, якщо під уенерівським повстанством слід розуміти 
вияв непокори ворожим до УНР політико-державним сис-
темам, у формі збройного опору, зі сторони, у тому числі, й 
отаманських формувань, то отаманщиною слід вважати не-
підпорядкування подібних формувань Директорії УНР, не-
зважаючи на її офіційне визнання, та перешкоджання діяль-
ності місцевих органів влади УНР.

Саме за Директорії деякі отаманські загони національно-
го спрямування вийшли з-під підпорядкування вищій владі 
УНР, чого не було під час антигетьманського повстання. Вони 
почали діяти самочинно, ігноруючи засади внутрішньої та зо-
внішньої політики Директорії, заперечуючи її легітимність. 
Для характеристики їхньої своєрідної діяльності та відмін-
ності від повстанського руху доцільним буде використання 
терміну «девіантність». Дана дефініція слугуватиме для вио-
кремлення повстанства від отаманщини. У нашому випадку 
під цим терміном розуміється відмова отаманів підпорядко-
вуватися наказам військового чи політичного керівництва, а у 
подальшому — Директорії та Головного Отамана. Для позна-
чення подібних проявів свавілля, які протягом січня–люто-
го 1919 р. набули системного характеру, було вжито поняття 
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«отаманщина». Девіантність є водночас зв’язковим поняттям 
між повстанством та отаманщиною та суттєвою рисою, що їх 
розрізняє. На відміну від повстанства, яке виявлялося у боро-
тьбі за підтримку української державності, отаманщина — це 
використання сил загону для досягнення вузькокорпоратив-
них інтересів.

Спробуємо з’ясувати: чому система, яка мислилася Голо-
вним Отаманом здатною зміцнити українську державність, 
невдовзі стала потужною деструктивною силою? Чому про-
ти С. Петлюри виступили особистості, до піднесення яких 
він мав пряме відношення? Міркуючи над цим феноменом, 
колишній Головний Отаман намагався пояснити його непра-
вильним розумінням своїх ідей, а також використанням нада-
них повноважень для «персональних амбіцій або для власних 
цілей». Але все-таки зазначив, що «отаманщина свою службу 
відслужила, свою роль виконала», тобто її використання ви-
правдало себе [224, с. 518].

Думка Головного Отамана заслуговує на увагу, однак корінь 
проблеми неефективності обраного курсу сягає куди більш гли-
бокого змісту. Ближчим до розуміння трансформації отаман-
щини у потужну руйнівну силу, напевне, є думки В. Винни-
ченка. Він відмітив: «В біді, в нещасті негативні риси нещасно-
го завжди виступають опукліше, виразніше. Це спостережен-
ня цілком підтверджується на отаманщині й на тій українській 
демократії, яка тинялася за отаманщиною по закутках Укра-
їни. Безконтрольність, безвідповідальність, самовладність, 
нездатність до організації, безпринципність, малоросіянський 
патріотизм і безглуздий шовінізм, словом усі ті риси, якими 
визначалася отаманщина з самого початку, але які в кращих 
умовах стримувалися сторонніми факторами, тепер випну-
лися, оголились як смердючі рани й отруювали круг себе все 
оточення» [327, с. 351–352]. 

На спостереження головного опонента С. Петлюри вар-
то звернути увагу, оскільки перевіркою для створеної си-
стеми влади стали саме кризові ситуації, у яких перебувала 
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УНР впродовж усього 1919 р. Недосконалість отаманської 
влади відразу виявила свої недоліки, що визнав С. Петлюра. 
Зловживання отаманами своїми повноваженнями призвели 
до «утворення квазіфеодальної системи військових лідерств, 
стихійно, майже номінально, згрупованих у пухку піраміду 
ієрархічного підпорядкування» [429, c. 159].

Історик М. Стахів пропонував корінь цього явища шукати 
в «специфічних обставинах в Україні, які мусили породити 
отаманщину». Він вважав, що причини отаманщини перева-
жно об’єктивні, витворені не тільки в специфічних українсь-
ких обставинах, але й насамперед в загальних революційних 
відносинах Східної Європи того періоду. Також значну роль 
у поширенні отаманщини відіграли й особистості лідерів цьо-
го «антисуспільного явища» [479, c. 70].

Твердження М. Стахіва виглядають цілком переконливи-
ми й логічними, але вони віддаляють нас від розуміння отама-
нщини як відтинку Української революції. Сформувавшись 
стихійно, вона була використана С. Петлюрою і набула поту-
жності, а збереглася завдяки підтримці інших членів Директо-
рії та політичних партій. Тому генезис отаманщини — взаємо-
дія цілого комплексу причин та специфіки умов становлення 
влади у перехідний період.

Криза отаманщини припадає на лютий 1919 р. З одного 
боку, то був час політичного успіху Головного Отамана, який 
після відставки та еміграції В. Винниченка став головною 
особою Директорії, зосередивши всю військову та політичну 
владу, необхідну для здійснення власної концепції розбудови 
української державності.

З другого боку, саме у цей період виявлятиметься глибока 
криза влади Директорії та втрата довіри до постаті Симона Пет-
люри як особистості, здатної до ефективного керівництва з боку 
українських революційних мас. Формально він продов-жував 
володіти величезними повноваженнями, але реально іноді був 
неспроможний впливати на ситуацію в країні. Військові, отама-
ни, коменданти та комісари нерідко відмовлялися виконувати 
накази Головного Отамана чи просто ігнорували їх.
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Директорія виявила свою неспроможність консолідувати 
політичні сили українського суспільства та покінчити з анар-
хією, породженою відсутністю сильної авторитетної влади 
в центрі та адміністрації на місцях. Це призводило до посту-
пової втрати урядом контролю над країною, яка все глибше 
занурювалася у вир революційного хаосу. Аналізуючи процес 
розбудови української державності, історик І. Лисяк-Рудни-
цький вважав, що «Україна у черговий раз не зуміла перейти 
від фази «революційної» до фази «легітимної» [394, c. 336].

Вже у другій половині січня 1919 р., отаманщина набула 
потужної деструктивної сили щодо основ української держав-
ності. Непокора наказам своїх командирів та самого Головно-
го Отамана, антиурядові заколоти та бунти набувають нечува-
них, у порівнянні з груднем 1918 р. та початком січня 1919 р.,
 масштабів. Їх причинами стали втрата легітимності влади 
через поразки у війні з більшовиками, неспроможність нала-
годити роботу місцевого апарату, невирішення аграрного пи-
тання, невдалий зовнішньополітичний курс. Розпочалася де-
вальвація авторитету Директорії, яка виявилася в невизнанні 
владних повноважень існуючих інституцій, прагненні чинити 
опір владі, запереченні авторитету можновладців, розчару-
ванні тими, кого вважають лідерами держави.

Іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет назвав «бунтом 
мас» подібну деградацію престижу влади [427]. У добу Дирек-
торії яскравим виявом цього явища стала саме отаманщина. 
Оскільки до цього, посилаючись на умови військового часу, 
С. Петлюра фактично вивів армію з-під контролю влади по-
літичної, то непідкорення Головному Отаману з боку війсь-
кових значно ускладнило функціонування державного меха-
нізму УНР.

Ситуація ускладнювалася тим, що разом із падінням впли-
ву української влади втрачалася довіра до С. Петлюри. Поча-
лося розвінчання ореолу його імені. Коли під час антигетьман-
ського збройного виступу повстанці з гордістю називали себе 
петлюрівцями, а В. Винниченко, згадуючи про феномен зро-
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стання харизми імені Головного Отамана під час протигеть-
манського повстання, визнавав що «всі повстанці, які почали 
стікатися до революційних центрів, стали називатися «петлю-
рівцями» [327, c. 124]. Є. Чикаленко у грудні 1918 р. писав, що 
«армія держиться легендарно-фантастичним іменем «народ-
ного героя» — Петлюри [308, c. 198]. Полковник армії УНР 
В. Прохода зазначив: «Петлюра був сильний не своєю вольо-
вою особовістю, але ім’ям, в якому персоніфікувався відпор 
проти більшовизму в збройній боротьбі проти нього та всіх 
ворогів України» [297, c. 306].

Однак уже у лютому 1919 р. представники французької 
місії вимагали виключити С. Петлюру зі складу Директорії 
тільки тому, що «нині в Україні кожен бандит називає себе 
петлюрівцем». Заколоти проти влади, яка була зосереджена 
в особі Головного Отамана, почали піднімати його вчорашні 
шанувальники, які раніше відмовлялися виконувати накази 
своїх керівників, але підлягали виключно С. Петлюрі. Напри-
клад, отамани Григор’єв, Хіменко, Семесенко та інші, які не-
задовго перед цим запевняли у своїй вірності [109, арк. 122; 
110, арк. 123].

У період національного підйому, яким у 1918 р. в Украї-
ні безумовно було антигетьманське повстання, народ наді-
лив своїх лідерів («обраних»), у даному випадку С. Петлюру, 
надзвичайними якостями. Розглядаючи причини популярно-
сті суспільних лідерів у подібні етапи історичного розвитку, 
Х. Ортега-і-Гассет писав: «Їх велич виявляється не в них, а в 
суспільній думці. Це був містичний ореол, який піднімав їх 
до небес, і могутня людська віра надавала чіткі грані та яск-
раве сяйво їх звичайнісінькій посередності. «Люди» [лідери 
— Ю. М.] — плід захоплення уяви мас або «колективний міф» 
у повному сенсі цього слова. В епоху національного піднесен-
ня маси обирають собі «героїв», які виступають символами 
бажаної єдності, увібрали в себе міць народного ентузіазму» 
[427, с. 323].
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Однак небезпека для подібних ситуативних лідерів, які були 
витвором «колективного міфу», полягає в тому, що в період 
кризи їх популярність зникає так само швидко, як і з’явилася. 
Саме невдоволення діями Симона Петлюри та урядів, які він 
формував, породжували витоки протестної психології мас, які 
виникають у період розчарування владою через неотримання 
очікуваних результатів. Народ відмовляється визнавати її легі-
тимною. Х. Ортега-і-Гассет писав, що в умовах неспроможності 
влади реалізувати намічену програму дій, суспільство втрачає 
віру в політиків, а далі, «вважає себе йому рівною, підриваючи 
будь-яку його акцію, прирікаючи на провал всякий його жест» 
[427, с. 323]. Думки іспанського філософа, гадаю, сприяють 
кращому розумінню реалій української визвольної боротьби 
у 1918–1919 рр.

У таких умовах виникають суспільні рухи для досягнення 
спільної мети або задоволення своїх потреб через колективну 
акцію поза межами впливу традиційних інституцій. Одним із 
таких видів мілітарного руху поза межами традиційних інсти-
туцій, тобто регулярною армією чи державними установами, 
в Українській революції у 1919 р. стала отаманщина. Наявність 
значної кількості отаманських формувань зі спільними своєрі-
дними рисами стала підставою до виокремлення цього явища 
в окремий суспільний феномен.

Початок кризи влади С. Петлюри припадає саме на лю-
тий 1919 р. Директорія разом з Радою Міністрів не змогли 
створити боєздатну армію, яка зазнавала поразок у війні з 
більшовиками. Уряд УНР втрачав контроль над територією, 
не заручився підтримкою Антанти, виявився неспроможним 
налагодити ефективний апарат влади та вирішити аграрне пи-
тання. Влада не виправдала очікуваних сподівань населення, 
що в умовах її слабкості та розхитаності призводило до втрати 
легітимності та поширення отаманщини. Не втратили актуа-
льності при аналізі суспільно-політичного становища в Укра-
їні у 1919 р. думки Т. Гобса: «В умовах кризи влади суспіль-
ство опиняється перед дилемою: підтримувати державу, яка 
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слабшає і не виконує свої задачі, чи спробувати вижити са-
мостійно, ризикуючи при цьому ще більше поглибити кризу» 
[335, с. 129].

Амбітні ватажки, наділені владними повноваженнями та 
маючи під командою озброєну чисельну групу, намагали-
ся реалізувати власний план порятунку України. Нерідко 
для реалізації власних задумів пропонувалися фантастично-
авантюрні ідеї.

Це дозволяє виокремити отаманщину як своєрідний прояв 
альтернативного суспільного руху, спрямованого не на пова-
лення існуючого ладу, а на корекцію політики влади. Підніма-
ючи заколоти проти Директорії або відмовляючись виконува-
ти накази її посадовців, отамани мотивували свої дії проявами 
патріотизму та звертали увагу на нездатність офіційної влади 
виконати поставлені перед країною та нацією завдання. На-
приклад, отаман Зелений подібним чином визначав мотива-
цію свого відходу від контактів з владою: «Ми боремося, щоб 
влада наша була не в руках якоїсь партії, а в руках селян та 
бідняків…» [170, арк. 158–159]. Подібний зміст мала листівка 
ради повстанських військ Лівобережної України з закликом: 
«Хай живе влада дядьків з міст до центру!» [201, арк. 63].

Таким чином, непідкорення отаманів можна кваліфікувати 
проявом девіантної поведінки, тобто діяльності, що не відпо-
відає або суперечить усталеним нормам. Отамани доволі час-
то ігнорували закони, посилаючись на різні мотиви. В умо-
вах військового часу підлеглі зобов’язані виконувати накази 
вищого командування. Девіантність отаманських формувань 
періоду Директорії полягала у невиконанні наказів вищого 
командування, відмові визнавати повноваження штабів, інди-
відуальній, некоординованій (з боку влади) військово-полі-
тичній діяльності. Але не можна не відзначити, що їх виступи 
спрямовувались не проти української державності як мети 
збройної боротьби, а проти органів її військової чи політичної 
влади УНР, які отаманами вважались безпорадними.
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Тому виникнення отаманщини на початку 1919 р. було 
цілком закономірною реакцією на слабкість влади в Украї-
ні. Крім того, завдяки підтримці отаманщини з боку окремих 
політиків, в умовах військового протиборства та політичної 
боротьби, вона набула форми потужного деструктивного про-
тивладного руху, з яким у подальшому С. Петлюра не мав 
можливості боротися [224, с. 521].

Отже, протягом кінця 1918 — початку 1918 р. відбулося пе-
ретворення отаманщини на суспільний феномен, який виявив-
ся одним із основних дестабілізуючих чинників стосовно влади 
Директорії у 1919 р. Це сталося під впливом об’єктивних чин-
ників та стратегічних прорахунків лідерів Директорії. Транс-
формацію явища доцільно розподілити на кілька періодів. Пер-
ший етап — генеза отаманщини — період осені 1918 р., коли 
в умовах протигетьманського повстання та проголошеної мо-
білізації сформувалися отаманські формування. Другий період 
— кінець листопада 1918 р. — початок січня 1919 р.: отамани 
отримали адміністративну, судову та цивільну владу в регіонах, 
якою вони значною мірою скористалися для боротьби за ву-
зькокорпоративні цілі. Політичні конфлікти в УНР сприяли 
збереженню отаманщини. За допомогою отаманщини С. Пет-
люра усунув В. Винниченка від впливу на політичні процеси 
в УНР. Крім Головного Отамана, представники політичних 
партій та деякі члени Директорії, особливо О. Андрієвський, 
підтримували окремі нерегулярні формування, чим сприяли 
поширенню отаманщини. У результаті утворилася система не-
підпорядкування військової влади вищій політичній, а на мі-
сцях — адміністративній. Поширенню отаманщини сприяли 
слабкість місцевих органів влади та міліції, які не мали можли-
вості зупинити свавільні антидержавницькі кроки отаманів.

Третій період — друга половина січня — початок люто-
го 1919 р. Час перетворення отаманщини на деструктивний 
чинник періоду Директорії. Термін «отаманщина» починає 
набувати негативного змісту, застосовуючись для позначен-
ня виявів непокори отаманів владі, що мало негативні нас-
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лідки. Отаманські формування не змогли зупинити наступ 
більшовиків, переходили на бік противника або відступали 
в тил, дезорганізуючи запілля. Вони більше не визнавали вла-
ду С. Петлюри, незаперечну до цього. У свою чергу Головний 
Отаман був змушений визнати неможливість використання 
отаманських загонів (за окремими винятками) для розбудови 
української державності і мусив розпочати боротьбу з отаман-
щиною як явищем шкідливим та деструктивним.
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Отаманщина була спричинена еволюцією повстансько-
партизанських загонів національного спрямування протягом 
грудня 1918 — лютого 1919 р., коли з союзників Директорії 
вони перетворилися на її опонентів. Політичний та соціально-
психологічний клімат в УНР сприяв зміцненню отаманщини. 
Умови її виникнення та поширення були як об’єктивними, 
властивими періоду революційних змін в країнах, так і суб’єк-
тивними, пов’язаними з прорахунками С. Петлюри при впро-
вадженні системи отаманської влади, нездатності спрогнозу-
вати конфлікт з повстанськими одиницями та запобігти його 
допущенню. Очевидною помилкою виглядає неврахування 
С. Петлюрою явища «множинної суверенності». Під цим тер-
міном розуміється ситуація, за якої влада неспроможна конт-
ролювати власну територію, де виникають потужні суспільні 
рухи, спрямовані проти неї [334, с. 586]. За подібних обставин 
помилковим виглядає рішення наділити отаманів широкими 
владними повноваженнями, бо свідомо чи несвідомо їх діяль-
ність спрямовувалась на задоволення власних потреб всупе-
реч загальнодержавним інтересам.



101

Отаманські формування перестали визнавати за держав-
ним механізмом права контролю за формою та змістом діяль-
ності власної бойової одиниці («приватної армії)». Відносини 
з центральною чи місцевою владою, військовою чи політич-
ною, ґрунтувалися не на підпорядкуванні, а на домовленості 
чи силі примусу.

Сприятливими умовами для поширення отаманщини 
в умовах слабкої влади стали деривація (розбіжність між очі-
куваннями і можливостями їх задоволення), повстанський 
характер збройних сил, козацька традиція зневажливого став-
лення до влади, недостатня кількість регулярних збройних 
сил. Важливу роль відіграли ментальні особливості селянства 
як основної рушійної сили: патріархальність, індивідуалізм, 
анархізм, місцевий патріотизм. Деелітизація нації призвела 
до появи своєрідного прошарку «контреліти»: отаманів як 
керівників селянських повстанських загонів — цілком виня-
ткового типу народного ватажка революційної доби, покли-
каного С. Петлюрою для розбудови та зміцнення української 
державності.

Саме ранг отамана, присвоєний Директорією чи самопро-
голошений ще на початку 1919 р. дав походження терміну, 
який використовувався для позначення порушення дисцип-
ліни та субординації. Незважаючи на те, що до антиурядових 
виступів та ігнорування наказів вдавалися й представники ка-
дрового офіцерства, найчастіше девіантною поведінкою у фор-
мі непокори владним структурам, незважаючи на офіційне 
визнання Директорії, виявляли колишні повстанські ватаж-
ки. Центральними фігурами цього феномену були отамани, 
які мали своєрідні погляди на власну роль у подіях визволь-
них змагань. Вони поширювали своє бачення революційних 
процесів на членів своїх загонів. Попри розбіжності у цілях 
та завданнях боротьби отаманські підрозділи мали чимало 
спільних рис. Дослідження отаманщини як суспільного фе-
номену вимагає з’ясування його відмітних ознак. Тому надалі 
зупинимося на аналізі отаманського формування як основної 
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структурної одиниці отаманщини як історичного явища, ви-
значивши при цьому організаційні особливості отаманських 
збройних формувань, прикметні риси ватажків та рушійних 
сил цього суспільного явища.

Визначальною рисою отаманщини було існування своєрід-
них загонів — отаманських формувань («група керівника»). 
Подібних самочинних утворень, не пов’язаних одна з одною 
організаційно, виникло взимку 1919 р. доволі багато. Вони 
вирізнялися аномістичністю (відсутність поваги до закону), 
етноцентризмом, своєрідною етикою організації, наявністю 
корпоративної солідарності, відповідною внутрішньою ієрар-
хією, порядком субординації.

Ключовою фігурою отаманщини був повстанський ватажок 
— отаман. Тому варто детальніше розглянути типові риси, вла-
стиві повстанським ватажкам. Історик В. Лободаєв відзначив 
роль отаманів у формуванні революційного суспільного фе-
номену: «Без отаманів не було б явища отаманщини як явища 
— залишилися б хіба кілька невдалих заколотів проти С. Пет-
люри, здійснених армійськими отаманами-командирами Армії 
УНР» [404, с. 240]. М. Середа, полковник ДА УНР, у нарисах 
до історії української отаманщини, присвячених найбільш 
одіозним ватажкам, відмітив: «Революційна хвиля, що в осені 
1918 р. повалила гетьмана П. Скоропадського, винесла на ши-
рокий простір дивних людей. Ніби за порогами з невідомих 
могил повиходили на заклик Петлюри в кармазинових жупа-
нах, у червоних сап’янцях, в шапках з виндихи і шликами дав-
ні запорожці… Дідько їх знає, де вони напозичали військового 
досвіду, винайшли грошові засоби, все-таки зібрали біля себе 
численні легіони повстанців, з якими повели жорстоку бороть-
бу між собою, забувши про ті ідейні гасла, що були кинуті Го-
ловним Отаманом» [458, с. 22]. Історик Д. Архірейський появу 
отаманів пояснював за допомогою наукової концепції форму-
вання контреліти, альтернативної офіційній владі [313].

Дійсно, поява подібних особистостей була зумовлена об’єк-
тивними факторами. В умовах недовіри населення до війська 
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саме отамани уособлювали душу нації, як писав С. Петлюра, 
і через це намагався використати їхню енергію та потенціал 
на користь української державності [224, с. 518]. Але отамани 
часто використовували підтримку С. Петлюри для задоволен-
ня власних інтересів, а не загальнонаціональних. Загалом і су-
часники, і дослідники феномену порушували питання: чому 
повстанські ватажки поривали відносини з владою, розпочи-
нали боротьбу проти неї, або відстоювали вузькорегіональні 
чи особисті інтереси?

Вік керівників отаманських формувань коливався пере-
важно від 25 до 35 років. Незважаючи на молодість, їх вва-
жали авторитетними керівниками, нерідко називаючи «бать-
ком». Цілком можна погодитися з істориком В. Лозовим, який 
вбачає у цьому прояв своєрідного селянського патерналізму 
[406].

В. Лободаєв, аналізуючи отаманщину, відмітив факт домі-
нування серед отаманів значної кількості колишніх військо-
вих царської армії, на відміну від керманичів Вільного козац-
тва, які у більшості не мали військового досвіду [404, с. 244]. 
Проведений мікроаналіз постатей отаманщини підтверджує 
думку історика. Більшість отаманів, помічених у непокорі 
владі УНР, перебуваючи на службі у російській армії, були 
штабс-капітанами, поручиками, прапорщиками, капітана-
ми. Лише кілька з них (А. Волинець, Зелений, О. Палієнко) 
не були старшинами російської армії [484]. Військовий досвід 
сприяв обранню на посаду отамана, хоча траплялося, що по-
саду ватажка обіймали і цивільні особи (вчителі, агрономи, 
лікарі). Саме поява колишніх кадрових військових нижчої та 
середньої ланки серед отаманів завдяки стихійній мобілізації 
створила проблему непідконтрольності владі УНР та само-
управства з боку керівників повстанських загонів. Виявилася 
амбівалентна риса отаманів: з одного боку, як кадрові військо-
ві вони вимагали від своїх підлеглих суворої дисципліни, од-
нак самі неохоче підпорядковувалися наказам командування.
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Надалі отаман добирав помічників, озброював свою ча-
стину, забезпечував усім необхідним, нерідко без державної 
підтримки. Подібний спосіб формування загону був характе-
рним для повстанських частин та освячений козацькою тра-
дицією. Один з учасників антигетьманського повстання зга-
дував: «Мені не пояснили чи мені доручається зорганізувати 
якийсь загін, чи я призначаюся командиром загону, корпусу, 
сотні. Грошей також не було відпущено на утримання якоїсь 
військової організації. Словом, одержавши доручення, я від-
правився для його виконання один-одиньошенький» [153, 
арк. 187].

Отаман І. Семесенко у листі до Ради Народних Міністрів 
УНР зазначив, що «першим на Катеринославщині підняв по-
встання проти гетьмана і зорганізував без грошей з повстанців 
цілу бригаду в 4 тис. душ, зодяг і зобув, озброїв тільки тим, що 
відбив від гетьманців, більшовиків і німців» [159, арк. 5–6].

Тому, утворивши в умовах повстання проти Гетьманщини 
загін, можливо й за наказом Директорії, але власними зусил-
лями, ватажок вважав його своєю власністю або, як вислови-
вся отаман Й. Біденко, «цілком приватною військовою органі-
зацією» [153, арк. 189 зв.]. Отамани вважали, що тільки вони 
мають право визначити тактику та стратегію військової дія-
льності для свого загону. Газета «Повстанець» — друкований 
орган партизанських частин у складі армії УНР, підтримувала 
погляди отаманів: «Народ вибрав собі ватажків, ввірив їм своє 
життя й добуває собі будучину і лише сей нарід, лише повстан-
ські мозолисті руки можуть сказати, що вони зробили, вони є 
лицарі, вони є вірні сини. А через те занадто великі обов’язки 
беруть на себе деякі «Господа», котрі всюду на провулках за-
значають: «Моє військо, військо партійне, — йдіть до нас. Штаб 
мій там-то». Не ви повстали, не ви підняли повстання, а повс-
тав народ…» [258].

При розгляді проблеми конфліктів отаманів з Директо-
рією необхідно акцентувати увагу на своєрідному розумінні 
отаманами своєї ролі у складі українського війська, яка поз-
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началася терміном «отаманське право». Це був своєрідний 
прояв традиційного в революційних умовах для селянства 
«демократичного права». На думку історика Ю. Мельника, 
воно базувалося на волі широких кіл громадянства захищати 
свої інтереси [413, c. 121]. Нерідко революційна доцільність 
суперечила усталеним нормам правопорядку. Особливості 
умов, у яких формувалася отаманщина, своєрідна організація, 
характер мобілізації породили «отаманське право». Вироб-
лене революційною специфікою та отаманською амбітністю, 
воно полягало у безкарності та вседозволеності, тому стало 
головною причиною набуття отаманщиною негативного сто-
совно української державності змісту. «Отаманське право» 
можна визначити як своєрідний вияв української аномії рево-
люційної доби: відсутності поваги до закону через небажання 
його виконувати. Саме цей чинник нерідко унеможливлював 
співпрацю з кадровими військовими частинами та іншими 
повстанськими загонами.

Використовуючи «отаманське право», почуваючи себе ко-
мандиром військової одиниці, яка могла нараховувати від кіль-
кох сотень до кількох тисяч вояків, отаман здобував авторитет 
серед вояків, які переймали засади його ідеології, відмовляв-
ся виконувати накази військового керівництва, за винятком 
Головного Отамана, та підпорядковуватися іншим команди-
рам. Наприклад, Й. Біденко вважав, що з отриманням над-
звичайних повноважень від Директорії він набув особливого 
статусу, «тому ні Штаб Дієвої Армії, ні отамани яким не єсть 
числа на нашій не своїй Україні, не мали абсолютно ніякого 
права давати мені накази. Я одержував накази безпосередньо 
від Головного Отамана й від Верховної влади УНР Директо-
рії. От які накази я мусив безперечно виконувати… Ці накази 
були для мене святими і я їх виконував, користуючись прове-
денням в життя тих доручень з надзвичайною силою, викори-
стовуючи мною організований гурток, який штаби і отамани 
продовжували вважати своїм» [153, арк. 190–191].
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Зазначимо, що отаман Й. Біденко апелював до першого 
наказу від 24 листопада 1918 р., яким його було направлено 
на Волинь для організації антигетьманського повстання та 
встановлення демократичної влади [145, арк. 85]. Використо-
вуючи цей наказ, отаман у подальшому відмовлявся викону-
вати всі інші. Своє рішення він аргументував бажанням на-
вести лад «на ввірених йому територіях Волинських повітів» 
[30, арк. 16].

Мотивація Й. Біденка була типовим виправданням отама-
нів. Ліквідувавши гетьманську владу на певній території, вони 
закріплювалися там і відмовлялися вирушати на фронт. Поді-
бна діяльність могла бути корисною для держави за двох умов. 
По-перше, при дійсно конструктивній діяльності на певній 
території та зміцненні влади, а також за наявності достатньої 
кількості війська на ділянках численних фронтів. По-друге, 
у разі придушення більшовицьких повстань у запіллі. При-
кладами можуть слугувати дії загону отамана А. Волинця.

Добровільний характер формування загону, наявність ам-
бітного ватажка, своєрідне розуміння своєї ролі у революцій-
ному процесі, все це перетворювало подібні загони на своєрідні 
«приватні армії». Це ставало іншою причиною відмови підпо-
рядковуватися вищому військовому керівництву. Для прикла-
ду наведемо уривок телеграми отамана М. Григор’єва підпол-
ковнику Ю. Осмоловському: «Ви сформувалися недавно, а я 
відкрито існую з 12 листопада. Деякі тільки вчора прийняли 
командування, сьогодні стали революціонерами і наказують 
мені. Так далеко не заходьте, тому що народ іде за мною, а ви 
народу невідомі… Майте на увазі, що свідомо чи несвідомо Ви 
самі проводите дезорганізацію і змушуєте мене не поважати 
центральну владу. Інший би на моєму місці давно перестав би 
рахуватися з Вами, але я поважаю мого друга отамана Петлю-
ру. Тому я не надаю особливого значення вашим зауважен-
ням, але все таки варто пам’ятати, що всьому настає кінець, 
і що не ми для вас, а ви для нас» [2, арк. 28].
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В. Антонов-Овсієнко та М. Григор’єв виступають перед 
військами отамана. Вокзал м. Олександрія, квітень, 1919 р.

В іншій телеграмі М. Григор’єв зазначав, що «ми повстан-
ці, нас ніхто не наймав» і погрожував розпустити загін [36, 
арк. 104–105]. Й. Біденко називав свій загін «плодом вигадки 
власного особистого розуму». Саме тому, на його думку, ШДА 
«абсолютно не мав ніяких підстав реорганізовувати його за-
гін, як частину дієвої або резервної армії, не порозумівшись 
з ним» [153, арк. 189]. М. Григор’єв вважав, що його стосун-
ки з Директорією мають базуватися на домовленостях, а не 
на наказах. Це призводило до того, що 21 січня 1919 р. в одній 
із телеграм до С. Петлюри отаман обіцяв надати «двадцять 
партизанських загонів до Ваших послуг» та переконував, що 
«кожну хвилину готовий до боротьби за праве діло» [116, арк. 
212]. Проте вже через тиждень повідомив, що не збирається 
визнавати Директорію, бо не довіряє її керівництву.

Аналіз свідчень двох одіозних ватажків привертає увагу 
до факторів, які сприяли поширенню отаманщини. Це слаб-
кість місцевої влади, невпорядкованість організації ДА УНР, 
наявність невідповідних наказів, нерегулярний характер вій-
ська, сформованого з дрібних військових одиниць та повстан-
ських загонів.
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Поступово отамани як командири обрані, а не призначені, 
завдяки яким виникали загони, перетворювалися на амбітних 
ватажків, у яких з часом виникало «бажання грати в політику». 
Егоїстична амбітність кожного з них базувалася на наявності 
у підлеглості потужної суспільної групи, успіхами у гетьман-
ському повстанні, локальними перемогами в грудні 1918 — 
січні 1919 р., підтримкою з боку політичних партій та зв’язка-
ми й «дружбою» з С. Петлюрою. Перерахування своїх заслуг 
перед Батьківщиною на тлі катастрофічного погіршення стра-
тегічної ситуації взимку–навесні 1919 р. знаходимо у багатьох 
отаманів: Й. Біденка, М. Григор’єва, І. Семесенка, П. Болбоча-
на, В. Оскілка, Ю. Божка, О. Козира-Зірки. Якщо розглядати 
кожне окремо взяте свідчення, не враховуючи факту загаль-
ного становища УНР, може скластися картина цілковитих 
військових успіхів на фоні загальної військової катастрофи 
зими 1919 р.

Зокрема, Й. Біденко писав про встановлення ним «влади 
та спокою у повітах, яких чомусь немає на інших територі-
ях» [153, арк. 191]. М. Григор’єв надсилав переможні реля-
ції про свої військові успіхи у бойових операціях на півдні 
України у січні 1919 р. [21, 159–159 зв.]. І. Семесенко згаду-
вав про порятунок «українського уряду і взагалі всієї справи 

шляхом придушення більшовиць-
кого повстання у Проскурові» [160, 
арк. 5]. В. Оскілко зазначав, що тіль-
ки на підпорядкованому йому Пів-
нічно-Східному фронті тримається 
порядок та дисципліна, відсутня 
в інших військових підрозділах [106, 
арк. 9–10]. Ю. Божко вважав свою 
частину найхоробрішою і скаржив-
ся, що сусідня Третя Залізна дивізія 
О. Удовиченка отримує більше під-
тримки, ніж його дітище «Запорозь-
ка Січ» [34, арк. 414].О. Удовиченко
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Штаб Запорізької Січі отамана Ю. Божка
(І-й ряд третій зліва) 

Кожному отаману певною мірою були властиві авантюризм, 
авторитарність, амбітність, агресивність, аномістичність, хари-
зматичність, маргінальність, конфліктна свідомість. Наявність 
локальних успіхів, їх гіперболізація формували думку про не-
можливість підпорядкування іншому ватажку, чого іноді ви-
магала стратегічна ситуація. Отаманам нерідко здавалося, що 
їхні заслуги ігноруються та належним чином не вшановуються. 
Наприклад, Зелений (Д. Терпило) обурився, що його не допус-
тили до параду у Києві у грудні 1918 р. Після розриву з Дирек-
торією в січні 1919 р. він вирушив для переговорів з більшови-
ками, але для зустрічі з ним було вислано «якихось незначних 
комісарчиків», які прийняли отамана дуже скромно. Ображе-
ний Зелений відійшов від обох сил, промовивши: «Хай їм чорт, 
будемо робити своє та й годі!» Це означало орієнтацію на власні 
сили та проведення окремої військової політики [171, арк. 31].

При пануванні в армії слабко координованих локальних 
військових груп надзвичайно важко було визначити порядок 
субординації. Натомість в отаманському формуванні існува-
ла чітка внутрішня ієрархія. Кожен ватажок не хотів втрача-
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ти імідж авторитарного керівника в очах власних козаків та 
підпорядковуватися іншому отаману, виконуючи його нака-
зи. Якщо з часом у період реорганізації війська повстанських 
ватажків змусили таки підлягати штабам, то у разі призначен-
ня одного отамана керівником над іншим виникали пробле-
ми. Особиста амбітність була джерелом конфліктів не лише 
з центральною владою, а й одного з одним через небажання 
підпорядковуватися іншому отаману. Колишній повстансь-
кий отаман М. Шляховий згадував, що Зелений не погодився 
підпорядковуватися Ю. Тютюннику, проігнорувавши повно-
важення, надані тому кам’янецьким урядом. М. Шляховий 
констатував, що ні про яку підлеглість один одному і мови 
не могло бути, «бо обидва були гаряченькі, а головне «власто-
любиві», і не довго мірялися кому що» [171, арк. 51].

Ця амбітність призвела до номінального визнання отама-
нами влади лише С. Петлюри, а з часом і до повного її ігнору-
вання. Колишні селянські ватажки мріяли про всеукраїнську 
славу, високі посади в уряді, називали себе «отаманщиками 
першої категорії як Петлюра», погрожували розігнати Дирек-
торію. Зв’язки з політичними партіями, які опонували владі, 
додавали їм значущості і переконували у здатності впливати 
на політичні процеси. Фактор власного месіанства у поряту-
нку держави був одним із визначальних при організації за-
колотів проти Директорії та уряду з боку В. Оскілка, П. Бол-
бочана, «любарського тріумвірату» О. Волоха, Ю. Божка, 
М. Данченка. Політичні партії надавали підтримку отаманам. 
Вона полягала у звільненні з-під арешту отаманів, отриманні 
від Директорії грошей на фінансування загонів, наданні їм по-
вноважень для встановлення контролю над певною частиною 
території УНР, видачі дозволів на формування загонів. Нада-
ючи підтримку отаманам, політики намагалися використати 
військових для усунення від влади своїх опонентів. Резуль-
татом таких рішень були спроби антиурядових виступів ко-
мандувача Північно-Західного фронту В. Оскілка та намаган-
ня здійснити тиск на уряд за допомогою П. Болбочана, якому 
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пропонувалося (без згоди на це С. Петлюри) повернутися 
на посаду командира Запорізького корпусу. Ці спроби ініцію-
валися правими партіями УПСС та УХДП.

Представники лівих соціалістичних партій також не гребу-
вали контактами з отаманами. Зокрема, М. Григор’єв у момент 
його переходу на бік більшовиків у лютому 1919 р. мав зв’яз-
ки з партією боротьбистів. Маючи політичну підтримку, ота-
мани набували значущості, вважали себе постатями, здатними 
впливати на політичний курс країни. «Кожний отаман такої 
частини, особливо, коли він мав когось в центрі, діяв за його 
вказівками, а ті вказівки були надто різноманітні та супереч-
ливі на загальному напрямку визвольної збройної боротьби», 
— писав В. Прохода [286, с. 132].

Зв’язки з політиками підсилювали авторитет отаманів, бо 
тепер вже політики мусили рахуватися з позицією їх військо-
вого формування. Згодом, навіть втративши підтримку з боку 
політичних партій, вони продовжували втручатися у державні 
справи. Найяскравішим проявом таких тенденцій стали події, 
пов’язані з заколотом отаманського тріумвірату (Волоха, Бож-
ка, Данченка), які увійшли в історію під назвою «Любарська 
катастрофа»  у грудні 1919 р.

Оцінка постатей та ролі отаманів в українській армії сучас-
никами та дослідниками не були однозначними. М. Омеляно-
вич-Павленко вважав появу отаманів закономірною і навіть 
корисною справою для визвольних змагань. Він наголошував, 
що перебування подібних типів в армії було винятковим, од-
нак в ситуації 1918–1919 рр. вони були бажані за умови ди-
сциплінованості і здатності до модернізування. Серед таких 
М. Омелянович-Павленко назвав Ю. Тютюнника, П. Дячен-
ка, А. Гулого-Гуленка [296, с. 381]. Дисциплінованісь та сталу 
державницьку позицію демонстрував Полк Гайдамаків Холо-
дного Яру, сформований із селян Холодноярської організації, 
на чолі із В. Чучупаком.
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П. Дяченко В. Чучупак

Є. Коновалець, попри його негативне ставлення до феноме-
ну отаманщини, визнавав, що на початку «поміж отаманами 
були чесні й ідейні люди: вони несли нарівні з іншими стар-
шинами важку організаційну й фронтову військову службу» 
[292, с. 105]. Отаман Я. Орел-Гальчевський зазначав, що саме 
недостатнє використання потенціалу повстанського руху, ве-
дення війни суто регулярною армією стало причиною пораз-
ки Української революції [277, с. 28].

Хоробрість та організаційні здібності отаманів вирізняли й 
інші кадрові офіцери, яким доводилося взаємодіяти з повстан-
цями, включеними до лав регулярних збройних сил, наприк-
лад, О. Удовиченко, М. Чеботарів. Але вони звертали увагу 
на чинники, які знижували ефективність військових опера-
цій за участі повстанських частин, а інколи і були причинами 
провалів стратегічних планів [304; 307]. Прихильники отама-
нщини, визнаючи наявність подібних епізодів, намагаються 
перед усе виправдати повстанців, шукаючи обґрунтування їх 
свавільної поведінки у нездатності керівництва реалізувати 
потенціал отаманських формувань [378, с. 30]. Однак досвід 
співпраці української влади з нерегулярними формуваннями 
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у 1919 р. призводить до висновку, що причинами негативних 
проявів були саме вчинки отаманів, а не Директорії. Нижче 
при аналізі типів отаманських формувань буде детальніше 
розглянуто перелік подібних епізодів.

Зосередження уваги на постаті командира отаманських 
формувань дозволяє припустити, що вищій військовій владі 
для вирішення проблеми отаманщини достатньо було усуну-
ти з посади ватажка. Однак, незважаючи на видимість подіб-
ної легкості, це було зробити доволі важко. Більшість загонів 
формувалися у сільській місцевості. Їх рушійною силою за-
лишалося селянство з притаманними цій верстві патріарха-
льністю, егалітаризмом, місцевим патріотизмом, анархізмом. 
В отаманщині також спостерігаються й риси селянського са-
моврядування, пристосовані до військового часу. Це принцип 
виборності командного складу у межах певної громади, вплив 
всього колективу на прийняття рішень. Серед селянства збе-
рігалося традиційне негативне ставлення до регулярної армії 
та кадрового офіцерства як ворожої соціальної групи. Тому 
авторитет та накази «свого командира», обраного отамана-
«батька» були значно вищими, ніж призначеного фахового 
офіцера.

Коли повстанці вливалися до лав регулярної армії, то спро-
би її вищого керівництва змінити керівника частини або за-
лучити до управління загоном своїх представників наража-
лися на жорсткий опір не лише з боку отамана, але й членів 
військової повстанської одиниці. Вони наполягали на непри-
пустимості зміни отамана шляхом призначення, посилаючись 
на «старовинні запорозькі звичаї». Для прикладу наведемо 
фрагмент листа козаків «Запорізької Січі» С. Петлюрі, у яко-
му вони висловлювали невдоволення спробами ШДА усуну-
ти з посади командира свого «батька» Ю. Божка: «Штаб діє-
вої Армії покушається на старинні права «Запорозької Січі» 
і замість любимого Батька Січі Божка, нас зорганізувавшего 
і нами вибраного — призначає нам в отамани яку-то невідому 
людину… Ми, Запорожці, ніколи не зможемо згодитись на те, 
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щоби нами командувала людина, призначена, а не вибрана 
по Запорізькому звичаю» [305, с. 250]. Під їх тиском С. Пет-
люра відкликав свій наказ, щоправда згодом все-таки усунув 
Ю. Божка з посади командира його дивізії [78, арк. 110].

Іноді, використовуючи козацьке право обирати старшину, 
повстанці намагалися усувати призначених штабами до своїх 
частин командирів та повертати колишніх виборних ватаж-
ків. Подібним чином козаки Запорізького корпусу обґрунту-
вали факт підтримки повернення П. Болбочана на місце, яке 
обіймав призначений С. Петлюрою В. Сальський. Пропону-
ємо уривок з «Листа полковників Запорізької групи військ 
Дієвої армії УНР до Уряду УНР» від 15 червня 1919 р.: «Ми, 
Запорожці, по старому історичному звичаю обібрали нашим 
командуючим нашого старого запорожця отамана Болбочана, 
якого від нас в м. Кременчуці вирвано було без жодного по-
яснення причин… Коли ми висловили свої бажання і тверду 
волю про повернення отамана Болбочана до запорожських 
військ над нашими старими традиціями наглумилися… Певне 
розуміння загальних державних справ утримало нас від кро-
вопролиття» [449, с. 248].

У випадках, коли обрані ними ватажки усувалися від влади 
або перебували під арештом за вчинений непослух або війсь-
ковий злочин, бійці залишали ділянки фронту і вирушали ви-
зволяти своїх командирів. Наприклад, коли отамана О. Паліє-
нка було викликано до Рівного та заарештовано В. Оскілком 
за погром, вчинений у Житомирі в січні 1919 р., у Сарнах зі-
бралося «віче» його загону. Зібрання винесло постанову: «Без 
нашого батька нам немає чого тут лишатися. Треба рушати 
до Києва, вищої влади та виручати нашого отамана». Поки-
нувши фронт, прибули до Києва, до свого шефа Макаренка з 
проханням визволити О. Палієнка. Політик обіцяв допомогти 
і просив негайно вирушати на фронт, однак загін призначив 
собі відпочинок і залишився у Вінниці, чекаючи на повернен-
ня командира [458, с. 23]. Керівництво збройних сил УНР 
не завжди мало можливість боротися з цими проявами, тому 
нерідко мусило йти на поступки повстанцям.
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Наведені приклади свідчать про пріоритети інтересів 
«приватних армій» над державними. Навіть вливаючись до 
лав регулярного війська, бійці цих частин продовжували вва-
жати себе не бійцями збройних сил УНР, а вояками армій 
Григор’єва, Зеленого, Божка та інших. Пропонуємо уривок 
з листівки григор’євців: «Ми, козаки бувшої шостої дивізії 
(отамана Григор’єва), вже шість місяців під командою нашого 
славного отамана Григор’єва б’ємося проти ворогів народу по-
міщиків та буржуїв» [173, арк. 13]. У документі акцентувалася 
увага на визначенні себе як частини, підпорядкованої виклю-
чно отаману і сприйняття себе як бійців його бойової військо-
вої організації, своєрідної «групи керівника».

Можливо, якби повстанські частини, які вливалися 
до складу армії УНР, очолювали кадрові офіцери, ситуація 
була б іншою. До хоробрості та патріотизму частин додалися б 
дисципліна та узгодженість дій з іншими одиницями. Сучас-
ники відмічають наявність невідповідності: дисциплінована 
внутрішньо частина, яка підпорядковувалася своєму отаману, 
саме через його конфлікти з керівництвом виявляла непослух 
наказам вищого командування. Нерідко траплялося, що ефе-
ктивно діючий повстанський загін був нездатний взаємодія-
ти при проведенні військових операцій з іншою військовою 
частиною саме через небажання отамана виконувати накази 
іншого ватажка.

Отамани підтримували серед своїх бійців думку про уніка-
льність повстанської частини, її відмінність від «регулярни-
ків». Це почуття підсилювалося зневагою до військової форми 
та офіцерських відзнак, відмовою віддавати честь та звертан-
ням до командирів на «ти». Іноді це виявлялося в організації 
історичних церемоній, незвичних для регулярних частин.

«Кожний із цих запорожців («опереткових») намагався 
підкреслити своєю поведінкою й войовничою поставою, що 
вони належать до особливого війська запорізького й тому ста-
вилися до таки досить обдертих вояків нашої групи скептично 
і з погордою. Особливо яскраво демонстрували «запорожці» 
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цю свою поставу тоді, коли вони зауважили, що в нашій гру-
пі козаки віддають пошану старшині і взагалі дотримуються 
військової дисципліни», — згадував О. Удовиченко [304, с. 18]. 
Лише у вересні 1919 р. було видано наказ, яким впроваджу-
валася єдина військова форма та встановлювалося привітання 
старшині на загальних підставах для всіх без винятку частин 
ДА УНР [95, арк. 156–156 зв.].

Ймовірно, що з подібними дивацтвами можна було б мири-
тися, якби не їх вплив на військові операції. Отамани могли 
на власний розсуд вирішити, чи варто їм брати участь у бо-
йових діях [406, с. 254]. М. Омелянович-Павленко пояснював 
подібну поведінку переконанням «батьків», що вони — рево-
люційна гвардія, і що на них лежить особливе довір’я верхів, 
а це дуже перешкоджало їх дисциплінованості [296, с. 221]. 
Крім того, отамани були переконані, що лише на них трима-
лася дисципліна їх загонів і погрожували владі, що іноді вони 
можуть перестати стримувати енергію своїх бійців. В одній 
з листівок отамана Цвітковського зазначалося: «Раджу раху-
ватися з народною силою: вона бурхлива, а коли ще ватажки 
будуть дозволяти робити те, що хоче козацтво, тоді вам при-
йдеться несолодко» [203, арк. 164].

Амбітність отаманів призводила до конфліктів та збройних 
сутичок між ними. Це було виявом конфліктної свідомості, 
яка проявлялася на двох рівнях — вертикальному (конфлікт 
з Директорією) та горизонтальному (конфлікт між подібними 
рівними суб’єктами — отаманськими формуваннями). Трап-
лялося, що отамани відмовлялися вирушати на фронт для ви-
конання наказу, бо боялися, що в цей час населений пункт, де 
базувався загін, буде захоплено іншим отаманом [458, с. 23]. 
Нерідко конфлікти між отаманами завершувалися вбивства-
ми. Зокрема, Н. Махно ліквідував М. Григор’єва. О. Волох ор-
ганізував вбивство Ю. Божка.

Отаманська амбітність, схильність до авантюризму, слаб-
кість місцевої адміністрації та підпорядкованих їй підрозділів 
міліції, постійні військові дії призводили до безконтрольнос-
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ті та зловживання отаманами своїми повноваженнями. Вони 
свавільно використовували залізниці у власних потребах, по-
силаючись на наказ Головного Отамана про передачу влади 
на залізницях військовим та першочергове обслуговування 
армії. Непомірно роздували командні штати своєї частини, 
вимагаючи додаткового фінансування. Для прикладу наведе-
мо оцінку командного складу Ковельського загону армії УНР: 
«Складається він з 250 козаків і 20 старшин. Начальства, як 
видно, багато, а коли 22 лютого прийшлось зробити наступ, 
то зіпсували всю справу. Між старшинами є такі, що рані-
ше служили в південноросійській армії, до української армії 
відносяться вороже, багато кар’єристів: вони служать лише 
для того, щоб набити різні кишені, проводять різні реквізи-
ції… Козаки незадоволені старшинами» [11, арк. 172 зв.].

Під час протигетьманського повстання отаманам було на-
дано широкі повноваження у судовій сфері. Фактично, вони 
оголошувалися найвищою судовою владою. «Отаманський 
суд» або «повстанський суд» був доволі своєрідним, про що 
свідчать факти з біографій Ю. Божка, О. Козиря-Зірки, А. Во-
линця, І. Семесенка. Вони мало зважали на дотримання про-
цесуальних норм, а тлумачення законів суттєво відрізнялося 
від принципів, які встановлювала Директорія. Для прикладу 
розглянемо декілька епізодів. Ю. Божко намагався чинити 
правосуддя за нормами козацького судочинства, використо-
вуючи тілесні покарання, не дивлячись на вік чи соціальний 
статус. Згадується епізод, коли до отамана потрапив офіцер, 
який мав юридичну освіту. Ю. Божко негайно запропонував 
йому посаду військового судді, додавши, що судити потрібно 
за давніми запорозькими звичаями. Офіцер радісно відповів,
що норми козацького права йому невідомі. Однак отаман 
обіцяв за допомогою канчуків посприяти їх швидкому опану-
ванню [388, с. 75].

Не можна не погодитися з думкою Б. Антоненка-Давидо-
вича, який вказав на небезпеку для населення, яке потрапило 
під норми права Ю. Божка: «Треба було подумати про стано-
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вище цивільної людності тих місць, де тимчасово перебува-
ла Січ: адже, хоч-не-хоч, люди опинялися під юрисдикцією 
Божка і ніхто не був гарантований, що йому не всиплють шом-
полів, незважаючи ні на вік, ні на громадське становище» [272, 
с. 59].

За перебування О. Козиря-Зірки у місті Овруч як комен-
данта міста в січні 1919 р. до нього звернулися двоє осіб, одна 
з яких була єврейкою. Питання стосувалося землі, на яку вони 
претендували. Незважаючи на те, що жінка єврейської націо-
нальності надала йому копію судового рішення, а документ та 
її право власності підтвердили свідки, отаман вирішив справу 
по-своєму. Він наказав видати їй розписку, що вона доброві-
льно поступається землею селянину-українцю та відмовля-
ється від будь-яких претензій щодо ділянки назавжди [211, 
c. 39]. Крім цього юридичного свавілля О. Козир-Зірка, до речі 
«студент-правник» Харківського університету [137, арк. 21], 
допускав проведення розстрілів без суду та слідства предста-
вників місцевої цивільної влади, офіцерів, пояснюючи їх по-
требою крайньої необхідності [137, арк. 55].

Ю. Тютюнник згадував про «повстанський суд», який за-
стосовувався до тих, хто міг наважитися не підтримати рішен-
ня М. Григор’єва [188, арк. 20]. У подальшому, намагаючись 
встановити певні правила судочинства у повстанських час-
тинах, владою навіть було розроблено норми «повстанського 
суду» [185, арк. 6–6 зв.].

Подібні факти дискредитували демократичні спрямування 
української влади й плямували її престиж не менше за єврей-
ські погроми. А от отамани взимку 1919 р. фактично були не-
досяжні для військових та цивільних судів через необхідність 
їх використання на фронті або політичну підтримку. Таким 
чином за підтримки О. Андрієвського уникнув покарання 
Й. Біденко [134, арк. 8]. За заступництва А. Макаренка було 
відпущено з-під арешту О. Палієнка. Військова влада не до-
пустила, незважаючи на судове рішення, виконання вироку 
для отамана А. Волинця [62, арк. 99].



119

При аналізі отаманської групи варто приділити увагу своє-
рідному способу постачання матеріальних засобів подібним 
нерегулярним одиницям. Особливості мобілізації нерегуляр-
них отаманських загонів полягали у підтримці з боку держави. 
Незважаючи на опозиційний до держави характер діяльності, 
що проявлявся у різних формах, отамани використовували 
момент прихильності С. Петлюри до організації збройних сил 
на партизанській основі та отримували гроші на їх формуван-
ня. А іноді просто вимагали надання фінансової підтримки, 
погрожуючи розпустити самочинно створений загін [121, арк. 
257]. Більшою мірою це стосується періоду грудня 1918 — січ-
ня 1919 р., коли у загонах партизансько-повстанського типу 
вбачався потенціал армії Директорії. В умовах війни з РСЧА 
та відсутністю чисельної кадрової армії, С. Петлюра заохочу-
вав мобілізацію повстанських загонів, намагаючись надати їм 
характер регулярних, щоправда з незначним успіхом. Було 
видано накази про сприяння з боку місцевих органів вла-
ди організації подібних військових формувань, вказувалося 
на необхідність постачання їх матеріальними благами. Коли-
шні повстанські частини, які влились до лав армії УНР, отри-
мували значну грошову підтримку. Як зазначав військовий 
міністр Г. Сиротенко, добитися звітності за витрачені кошти 
було надзвичайно складно [187, арк. 21 зв.]. Нерідко отама-
ни, отримавши гроші на потреби загону, зникали, залишаючи 
фронт. Факт фінансування отаманів обурював кадрових вій-
ськових, політиків, представників УГА. Справжню причину 
значних фінансових витрат для потреб повстанських форму-
вань виявив О. Удовиченко у розмові з С. Петлюрою: «На моє 
питання: чому дають гроші різним авантюрникам? він від-
повів: «Якщо бодай один із них виконає покладене на нього 
завдання, моя підтримка їм виправдана». О. Удовиченко на-
звав погляди С. Петлюри «невиправданою ілюзією»: «Навіть 
незважаючи на те, що більшість отаманів не справдили його 
довір’я, він продовжував підтримувати їх» [304, с. 83].
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Навіть у червні 1919 р., коли по-
встанський характер фор-мування 
армії було відкинуто, на підтримку 
повстанського руху Директорією 
та Радою Міністрів було виділено 
3 млн крб. [102, арк. 35].

Загалом С. Петлюра відчував 
велику симпатію до тих отаманів, 
які боролися за УНР, не порушую-
чи дисципліну. Одним із таких був 
Д. Соколовський. Після його заги-
белі пам’ять отамана була вшано-
вана на найвищому рівні, а сім’я 
отримала солідну фінансову під-
тримку [234, с. 292; 235, с. 297; 
221, с. 537]. Надійним тилом армії 
УНР був Холодний Яр на чолі з 
В. Чучупаком, а от сусідні міста і 

села (Новоселиця, Івківці, Суботів, Чигирин), де отаманував 
С. Коцур, були ворожими до УНР.

Однак, слід визнати факт поступового ускладнення проце-
дури отримання коштів отаманами як реакцію на їх витрати 
не за призначенням. Наказом від 16 грудня 1918 р. пропону-
валося повернути витрачені кошти, виділені на організацію 
загонів. За невиконання — карна відповідальність. Крім того, 
тимчасово припинялося фінансування нерегулярних форму-
вань [86, арк. 5]. У наказі, виданому вже 9 лютого 1919 р., за-
значалося, що «право на одержання грошей належить тільки 
військовим частинам і тим воякам, які дійсно перебувають 
в бою» [32, арк. 180]. Б. Мартос згадував, що під час його пере-
бування на посаді голови уряду були значно скорочені вида-
тки отаманам [411, с. 143]. У звіті відомого отамана Соколов-
ського також вказувалося на труднощі при отриманні коштів 
для потреб загону [14, арк. 259].

Дмитро Соколовський 
(сидить)
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Отже звинувачення політиків та військових на адресу 
С. Петлюри про безмежну довіру до отаманів при наданні їм 
фінансової підтримки виглядають не цілком достовірними. 
Факт надання грошей отаманам безсумнівно мав місце, але 
звітності Головний Отаман почав вимагати вже з самого по-
чатку, а коли це не спрацьовувало, то надавав гроші лише тим 
повстанським частинам, які переймали зразки регулярних 
формувань [77, арк. 109].

Іншим способом постачання своїх загонів матеріальними 
благами для потреб загонів були конфіскації та реквізиції 
грошей, коштовностей та майна у населення. Нерідко отама-
ни експропріювали і державне майно. Зокрема, такими діями 
вславився Й. Біденко. Траплялося, що відбиті у більшовиків 
отаманами населені пункти оголошувалися «військовою здо-
биччю». Найбільш яскравим прикладом було оголошення 
отаманом О. Палієнком своєю «власністю» міста Житомир 
[458, с. 23].

Траплялися випадки заборонених владою грошових 
здирств з населення. Придушивши селянський виступ про-
ти Директорії, отаман А. Волинець отримав з селян контри-
буцію, яку назвав «пожертвуванням», хоча насправді це була 
своєрідна форма селянського викупу. Судова справа отамана 
містить розписку («квиток»), який засвідчує цей епізод [58, 
арк. 69]. Пізніше отаман доводив, що хотів лише налякати се-
лян, які збройно боролися і вбивали його козаків, і збирався 
повернути гроші. Проте під тиском бійців: «Ми босі й голі 
воюємо, нас убивають і їм ніякої кари за це нема!», залишив 
у скарбниці полку 20 000 крб. [59, арк. 80].

А. Волинець належав до ватажків, які усвідомлювали про-
типравність своїх дій, але намагався пояснити їх потребами 
власного загону: «Я розумію, що з боку це може показатися 
формальною контрибуцією, але крайня нужда примусила 
мене використати цей спосіб, бо многократні ходатайства 
про видачу коштів не мали успіху» [59, арк. 80 зв.].
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Однак будь-які контрибуції та реквізиції були суворо забо-
ронені Директорією, про що Ф. Колодій інформував Волинця 
[55, арк. 8]. Пізніше С. Петлюра був змушений навіть видати 
наказ, у якому він роз’яснював шкідливість подібних вчинків 
та суворо забороняв їх прояви [236, с. 300].

Аналізуючи пояснення А. Волинця, звернемо увагу на своє-
рідну рису отаманського загону, інколи козаки повстанської 
одиниці піднімали заколот проти отаманів чи змушували від-
давати накази, які суперечили його світогляду, але були вигід-
ними для вояків. Нерідко траплялися випадки, коли отамани 
потрапляли під вплив натовпу. У таких випадках деякі става-
ли виконавцями волі власних підлеглих або зрікалися посади 
отамана, наприклад Р. Самокиш [13, арк. 174].

Зазначимо, що багато фактів отаманської сваволі спочат-
ку ігнорувалися С. Петлюрою. Ймовірно, що Головний Ота-
ман вважав їх прикрими випадками, припускаючи, що ота-
манщина ще не набула потужного деструктивного характеру, 
тому покарання не були жорстокими. Зокрема, О. Волох піс-
ля спроби встановити радянську владу на Поділлі у березні 
1919 р. був «покараний» С. Петлюрою «ганьбою за самовіл-
ля» [172, арк. 13 зв.].

Іноді уникнути покарання дозволяло застосування прин-
ципу військової доцільності замість законності. Судова влада 
вимагала притягнення отамана до відповідальності за право-
порушення, а військові переконували, що це призведе до по-
разки на фронті. Це надавало свободу дій менш дисциплінова-
ним і законослухняним отаманам, ніж Волинець, наприклад, 
Й. Біденку. Подібні підходи до вирішення справ лише спри-
яли поширенню негативних проявів отаманщини серед регу-
лярних і нерегулярних частин УНР, які не зважали на циві-
льні органи влади і нерідко руйнували власний тил не гірше 
за «більшовицьких агентів».

Отже, сутність отаманщини полягала у функціонуванні 
локальних самочинних груп, що виникали навколо амбітно-
го ватажка з необмеженою владою, які підпорядковувалися 
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Директорії не за наказом, а за власним бажанням. Істотними 
ознаками отаманських формувань доби Директорії був само-
чинний характер творення, індивідуальне визначення стра-
тегії загону, ізольованість від інших регулярних та повстан-
ських частин. Визначальною рисою отаманських формувань 
була не лише оригінальна організаційна форма, а й своєрідна 
колективна свідомість. Рушійним силам загону були власти-
ві вірність командиру, відданість його ідеологічним гаслам, 
групове мислення та корпоративна етика. Авторитет ватажка 
був вищим за наказ будь-якого штабіста, офіцера, міністра, а у 
певних випадках, і навіть самого Головного Отамана. Бійці 
подібних загонів були з’єднані вірою в унікальність своєї вій-
ськової частини та наявністю спільних «життєвих інтересів».

Договірний характер відносин з представниками політич-
ної влади та військового командування був своєрідним розу-
мінням гасла «самостійності». Своєрідною рисою нерегуляр-
них отаманських загонів був протестний, девіантний характер 
їх діяльності. Однак внутрішня мотивація протестів, які вияв-
лялися у виступах проти влади, була різною. Тому, незважа-
ючи на те, що отаманські формування були альтернативним 
державі девіантним суспільним рухом, спільною рисою якого 
була конфліктна взаємодія з Директорією, вони не спромог-
лися утворити повстанський варіант збройних сил УНР. Ота-
манські загони мали протилежні один одному цілі («життєві 
інтереси»). Цей фактор, який посилювався авантюризмом, 
амбітністю та конфліктною свідомістю, породжував ворожне-
чу між ватажками і заважав цілеспрямованій, консолідованій 
боротьбі повстанців. Кожна група відстоювала своє бачення 
розвитку революції або боролася за свої вузько регіональні 
або вузькокорпоративні цілі. Тому спроби утворити єдиний 
повстанський фронт зазнали невдачі.

У джерелах виявлено згадки про 35 отаманські формуван-
ня національного спрямування (їх було значно більше, але 
підрахувати точну кількість отаманських загонів досить скла-
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дно), які протягом 1919 р. діяли на території, підконтрольній 
Директорії, та вступали в конфлікти з вищою владою УНР. 
Однак окрім спільних своєрідних рис вони мали ряд відмін-
ностей, тому в історіографії чинилися спроби класифікувати 
отаманські формування.

Проблема типологізації отаманщини залишається однією
з найбільш складних при дослідженні даного історичного 
явища. Спроби класифікувати отаманські формування чини-
лися як сучасниками феномену, так і його дослідниками. Од-
ним із перших це зробив С. Петлюра, який вирізнив з поміж 
отаманів-патріотів тих, хто невірно розумів його наміри або 
використовував їх у власних цілях (Волох, Болбочан, Божко, 
Оскілко) [224, с. 518–519]. В. Винниченко не створив чіткої 
класифікації отаманщини, проте фактично поділив отаман-
ські формування на три категорії: «політична отаманщина» 
— здійснювали заколоти проти Петлюри; «погромницька 
отаманщина» (Семесенко, Біденко, Палієнко, Козир-Зірка); 
представники «героїчної отаманщини». Останні, на його ду-
мку, як могли, так і боронили українську державність [327, 
с. 365]. Б. Мартос виокремив отаманщину регулярну (Оскіл-
ко, Болбочан, Волох) та повстанську (Григор’єв, Божко). 
Більш шкідливими він вважав бунти командирів регулярних 
частин, які призводили до значних військових поразок [410, 
с. 154–157].

Свої варіанти типологізації феномену запропонували вій-
ськові. Полковник О. Удовиченко розрізняв дві категорії ота-
манів за змістом діяльності — «позитивних та негативних». 
У свою чергу серед негативних виокремлювалися: наслідувачі 
історичних традицій (Ю. Божко), отамани-більшовики, кри-
мінальної спрямованості, локального характеру. За подібним 
принципом запропонував розрізняти повстанських отаманів 
О. Вишнівський. Але негативні отамани у нього поділяються 
на чотири групи: більшовицькі, отамани-«батьки», «оперетко-
ві», отамани-анархісти [304, с. 10].
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Відмінну від попередніх критерії висунув М. Омелянович-
Павленко. На його думку, отамани були двох типів: авантюр-
ники, серед яких в окремий тип він виділяв «волохівщину» 
(керівник О. Волох), та ватажки, здатні до модернізації та 
співпраці з регулярною армією (Ю. Тютюнник, А. Гулий-
Гуленко, П. Дяченко) [296, с. 381–382].

Оскільки у подальшому отаманщина розглядалася лише 
у контексті вивчення інших явищ Української революції, то й 
значної уваги типологізації феномену не приділялося. Отама-
ни традиційно класифікувалися на позитивних та негативних 
за змістом діяльності. Зокрема, саме до такого варіанту, незва-
жаючи на полярні оцінки, схиляються В. Солдатенко [470], 
Р. Коваль [379], Ж. Мина [414–415], В. Лободаєв [404], О. За-
харченко [361]. Оригінальністю вирізняється підхід М. Ста-
хіва [479], який виокремлював регіональну отаманщину (се-
лянські республіки), політичну (виступи Оскілка, Болбочана, 
Григор’єва), авантюристичну (Козир-Зірка, Біденко).

Отже, критеріями до класифікації отаманщини, запропо-
нованими дослідниками, були масштаби діяльності, зміст та 
наслідки визвольної боротьби, ставлення до центральної вла-
ди та до співпраці з регулярною армією, форми прояву, полі-
тичні симпатії, зовнішня атрибутика.

Враховуючи ідеї та напрацювання попередників, а також 
орієнтуючись на наукові підходи у характеристиці суспільних 
рухів [334, с. 584], пропонується власна типологізація різних 
форм та проявів отаманщини. Оскільки, на думку автора, попе-
редні варіанти не дозволяли виявити особливості української 
отаманщини, вирізнити відмінності між різними формуван-
нями. Також відкритим лишалося питання: чому за наявності 
спільної протестної ідеології, схожий спосіб організаційної 
структури, своєрідні повстанські ментальні особливості, ота-
манські формування не спромоглися створити альтернатив-
ний регулярному повстансько-партизанський тип збройних 
сил? Використання запропонованого варіанту типологізації 
також сприятиме розрізненню змісту противладних виступів 
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з боку прихильників регулярного війська В. Оскілка та П. Бол-
бочана від свавілля колишніх повстанських ватажків.

В основу обраних методів покладено аналіз мотиваційних 
чинників отаманів, які викликали прояви девіантної поведі-
нки у формі виступів проти вищої військової та політичної 
влади. На доцільність використання подібного підходу звер-
нув увагу історик Д. Архірейський. Шукаючи підходи, акту-
альні для системного аналізу отаманщини, він звернув увагу 
на факт внутрішньої мотивації, яка визначалася рисою інди-
відуалізму, притаманного українцям. Дослідник зазначив, що 
«імовірно, прагнення до «самостійності», «незалежності» мо-
гло бути внутрішнім мотивом діяльності отаманів. Інше пи-
тання, хто з них як розумів свою самостійність» [313]. 

Враховуючи, що одного критерію для типологізації скла-
дного явища навряд чи недостатньо, запропоновано декілька 
пунктів, на базі яких було здійснено спробу розрізнити типи 
отаманщини. Отже, було враховано: 1) індивідуально-психо-
логічні особливості отамана; 2) внутрішня мотивація керівни-
ка групи; 3) ідеологічні засади загону; 4) принципи та форми 
взаємовідносин із владою; 5) наслідки діяльності.

Запропонована типологізація сприятиме розумінню, чому 
у більшості випадків отаманські формування не були пов’яза-
ні ідеологічно та організаційно. Аналіз кожного типу з ура-
хуванням специфічних рис сприятиме глибшому розумінню 
змісту феномену та визначенню своєрідності його проявів. 
Акцентування уваги на наслідках кожного з типів отаманщи-
ни дозволить об’єктивно оцінити історичне значення отаман-
щини в процесах національно-визвольної боротьби 1918–
1919 рр. Центральною при розгляді діяльності кожного типу 
буде постать отамана як провідна при визначенні цілей та ме-
тодів боротьби.

Отже, перший тип — козакофільсько-романтичний . 
Наслідування історичних традицій було притаманне багатьом 
партизансько-повстанським загонам, однак найбільш яскра-
вим виразником подібних тенденцій був саме Юхим Божко. 
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Відмітною рисою цього напрямку була реставрація козацької 
спадщини при ігноруванні сучасних вимог військового будів-
ництва. Народився Ю. Божко на Чернігівщині у 1885 р. Про-
ходив службу у російській армії. За даними М. Середи здобув 
чин капітана [455]. У 1917 р. Ю. Божко долучився до процесів 
українізації армії. Він відзначався ораторськими здібностями, 
його промови мали значний вплив на формування національ-
ної свідомості українців [290, c. 185–186]. У 1918 р. як сотник 
армії УНР брав участь в обороні Києва від наступу червоних 
під керівництвом М. Муравйова. Перебував у складі полку ім. 
К. Гордієнка під час наступу військ П. Болбочана на Крим на-
весні 1918 р. У роки Гетьманщини став начальником охорони 
залізничного вузла Катеринослав-Синельниково, де керував 
охоронною сотнею [372, с. 366].

С. Петлюра (крайній зліва) та отаман Божко (третій від 
Петлюри) серед козаків дивізії «Запорізька Січ». 1919 р.

Універсал 16 жовтня 1918 р. про відродження козацтва 
Ю. Божко використав для реалізації своєї мрії: відновлення «За-
порозької Січі». Саме у Катеринославі утворилося перше ядро 
«Січі» Ю. Божка, яка остаточно сформувалася вже у 1919 р. 
Для набору козаків Ю. Божко надрукував у місцевій газеті 
«Республіканець» своєрідне навіть для тих часів оголошен-
ня: «Формується Запорожська Січ на історичних підвалинах,
козаки приймаються тількі свідомі українці, котрі бажають і 
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мріють о самостійності україн-
ської республіки і віддадуть усе 
своє життя на захист рідного 
краю і обездоленого і закутого 
в кайдани народу. Козаки по-
винні бути твердого розумного 
поводження. Полковник Бож-
ко» [262].

На думку Ю. Божка, для
кращої організації українсько-
го війська неодмінно потрібні 
справжні козацькі атрибути, 
для здобуття яких він не зупи-
нявся ні перед чим. Сам Дмит-
ро Яворницький поскаржився 
під час однієї з екскурсій, що 
отаман Божко вкрав у нього 

булаву [301, с. 99] (ці дані підтверджуються польовими до-
слідженнями окремих дніпропетровських краєзнавців. Хоча 
вояки «Запрозької Січі» заперечують цей факт. Визнають, що 
булава у Божка була, але виготовлена для нього, а не вкраде-
на з музею). Козаки Божка брали участь в антигетьманському 
повстанні, в боях за Катеринослав 27–30 грудня 1918 року. 
Особливу відвагу в цих боях виявив і сам Ю. Божко, який був 
двічі поранений [372, с. 369–373].

Проте, крім цих позитивних кроків по захисту української 
державності, Ю. Божко був причетний до поширення отаман-
щини в армії УНР. Він був одним із затятих прихильників 
поширення «демократії» в армії, переконуючи С. Петлюру у 
шкідливості впливу в армії кадрових старшин, які прагнули 
встановлення суворої дисципліни у війську.

Навесні 1919 р. під час відступу на південь Ю. Божко си-
лою поповнював свою «Січ» представниками інших частин, 
не маючи на те згоди командування. Зібравши кількатисяч-
ний загін, Ю. Божко у районі Балти створив щось подібне до 

Ю. Божко



129

Січі XVII–XVIII ст. Ось як писав про неї М. Капустянський: 
«Божко пробував воскресити всі звичаї Запорозької Січі у 
тому вигляді, який вона мала у XVI ст. Отаман Божко сфор-
мував для особистої охорони бунчуковий курінь, вірно йому 
відданий. Усі справи обговорювалися прилюдно всім куренем 
під його головуванням. Божко підписував розпорядження 
тільки гусиним пером. За Божком носили булаву (він її взяв з 
музею ім. Поля в Катеринославі) і творив силу різну чудасій» 
[305, с. 92]. Всім козакам було наказано брити голови, від-
рощувати оселедець, носити довгі висячі вуса. Було введено 
єдину форму за козацьким звичаєм: висока смушкова шапка, 
жупан, шаровари та широкий пояс. У відозвах до населення 
вони акцентували увагу на славній козацькій спадщині, а ли-
сти до червоноармійців писали в стилі знаменитого Сірково-
го послання запорожців турецькому султану [165, арк. 42–43; 
166, арк. 45–46; 167, арк. 41]. Було складено присягу, окрему 
від загальновійськової, для вояка Січі. Отаман заборонив гру 
в карти, пияцтво, грабунки, ввів покарання канчуками. Навіть 
противники отамана визнавали дисципліну, яку він підтри-
мував серед своїх бійців. Влада «Січі» поширювалася на тери-
торію кількох повітів Одещини та Брацлавщини. Отаман роз-
раховував, що після перемоги визвольних змагань Українська 
держава викупить ту землю, яка колись належала Запорізькій 
Січі і поверне Новій Січі, що тепер засновується [241]. «Січ-
мати — серце вільної України», — було улюбленим гаслом 
«кошового». «Балтська Січ» проіснувала до квітня 1919 ро-
ку і була ліквідована після відступу «Запорозької Січі» до 
Румунії. Однак вже в травні 1919 р. Ю. Божко разом з січо-
виками повернувся до України. В червні 1919 р. «екзотична 
бойова одиниця повстанського отамана Божка» включається 
до складу армії УНР під назвою Друга дивізія [305, c. 92].

Влітку 1919 р. С. Петлюра проводив рішучу боротьбу з ота-
манщиною, але «Січ» була однією з небагатьох нерегулярних 
одиниць у складі оновленої ДА УНР. Дивізія Божка входила 
до Південної групи Ю. Тютюнника. Вона нараховувала 1 000 
козаків, 10 гармат, 50 кулеметів [373, с. 537].
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М. Капустянський дав таку характеристику Ю. Божку: 
«Дуже цікава особа, типовий отаманчик та авантурник висо-
кої марки, до того ж не цілком нормальний. Мріяв про геть-
манство, звичайно для себе. У справах військових отаман 
Божко не дуже визнавався, однак відзначався особистою хо-
робрістю та відвагою. Штаб Армії домагався розформування 
цієї екзотичної бойової одиниці або призначення до неї від-
повідного начальника. На жаль, наших застережень не було 
взято під увагу. Наказний отаман Оcецький з дозволу Симона 
Петлюри наказав розгорнути Запорозьку Січ і назвати її 2-ою 
піхотною дивізією, її начальником залишився отаман Божко. 
Це невдале призначення відразу ж дало багато сумних наслід-
ків» [305, с. 92].

Історик Я. Тинченко відзначає, що у своїх частинах він увів 
досить сувору дисципліну, однак сам далеко не завжди вико-
нував накази штабу армії УНР [305, с. 271]. Це пояснювалося 
тим, що у «Січі» існувало суміщення «щирого демократизму» 
при виконанні наказів ШДА УНР та «суворої дисципліни» 
для наказів Ю. Божка [241].

Під час наступу на Київ «Нова Запорізька Січ» брала участь 
у захопленні Волковиська, Проскурова, Жмеринки, Бара, від-
значившись активністю і хоробрістю. Головний Отаман наді-
слав телеграму Ю. Божку з приводу захоплення Жмеринки у 
липні 1919 р., у якій відзначив його частину. У даній операції 
«Січ» чітко дотримувалася наказів та вдало взаємодіяла з су-
сідніми частинами [79, арк. 109–110]. Саме на цьому прикладі 
С. Петлюра намагався переконати «кошового» діяти так і на-
далі, оскільки подібна вдала співпраця виглядала як виняток. 
В цілому ШДА УНР був незадоволений Божком. Ось одна з 
характеристик дій отамана під час боїв під Баром: «Отаман 
Божко був поганим партнером для 6-ої і 3-ої дивізії. Він робив 
силу похибок, без потреби марнував свою мало організовану, 
але хоробру дивізію. Невдалі дії отамана Божка під Баром 
18.VI і панічний відступ далеко назад, безумовно, відбилися 
несприятливо на наших операціях» [305, с. 120].
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У травні 1919 р. С. Петлюрою було запроваджено Держав-
ну Інспектуру для контролю над військовими та зміцнення 
дисципліни в армії. Держінспектор, який перебував в дивізії 
Божка, також був невдоволений отаманом: «Керування вій-
ськом майже не було, бо «батько Божко» є нездатний до ке-
рування військом, людина панічна, компетентного начальни-
ка Штабу немає» [305, с. 132]. Все вищезазначене призвело 
до того, що наприкінці червня Головний Отаман Петлюра 
намагався замінити Божка Добрянським, однак коли той при-
був в дивізію, то отримав від «батька Січі» відповідь: «З чим 
приїхав, з тим повертай назад; наказів ані от. Осецького, ані 
от. Тютюнника не визнаю». На запитання М. Капустянського 
Божкові, чи приїхав до нього начальник штабу, про якого той 
просив, почув: «Ще не приїхав, але як буде кацап, чи такий як 
Мішковський, то повішу. Тут прислали з 3-ї див. Генштабу, та 
я його завтра на викидайло» [305, с. 133].

У липні 1919 р. Головний Отаман зробив чергову спробу 
замінити Ю. Божка. Цього разу вибір командира для частини 
напрочуд невдалий. Замість українця Божка Січ мав очолити 
бувший командир 2-го Русько-Тульського полку полковник 
Старостін [78, арк. 110]. Спроба заміни та національність но-
вопризначеного викликали чергове обурення божківців. Коза-
ки Січі також виступили проти спроб замінити їх командира. 
Вони навіть відправили лист Головному Отаману, у якому 
захищали Ю. Божка, виступали проти призначень на посаду, 
відстоювали своє право на виборність отамана за старим Запо-
розьким звичаєм: «Ми, козаки «Запорозької Січі», заявляємо, 
що усунення від нас нашого Батька потягне за собою дуже не-
бажані наслідки, особливо тепер, коли наступаємо, а через те 
просимо Вас, Батьку Головний Отамане, негайно розглянути 
нашу справу і не допустити до порушення прав «Запорозької 
Січі» [305, с. 250].

Усвідомлюючи серйозність намірів прихильників Ю. Бож-
ка, С. Петлюра був змушений скасувати свій наказ про його 
усунення [81, арк. 118]. Ю. Божко залишався противником 



132

структури регулярної армії. Скласти враження про його по-
гляди на структуру війська дозволяє уривок діалогу отамана 
з О. Удовиченком: «Ось ви, пане отамане, запровадили в себе 
регулярщину, а що ж вона варта? Зрадять вони… Ось побачи-
те. Треба відродити дух Запорозької Січі. Вся армія повинна 
бути Запорозькою Січчю… З регулярщиною ми ніколи не пе-
реможемо кацапів» [304, с. 74].

Однак С. Петлюра, у той момент, був рішучим у боротьбі з 
отаманщиною. Це був період, коли він усвідомив, «що отаман-
щина свою службу відслужила, свою роль виконала» і з лег-
ким серцем її нищив, як «пережиток» [224, с. 520]. Ю. Бож-
ко продовжував ігнорувати накази та неодноразові виклики 
до ставки. За першої зустрічі з Ю. Тютюнником, що приєдна-
вся до війська УНР, він пропонував з’єднати свої сили і по-
слати загін до Кам’янця, щоб «почистити Генштаб та уряд» 
[52, арк. 10].

П’ятого серпня 1919 р. під час наступу 2-ої Запорозької 
дивізії на Жмеринку було видано наказ ШДА про її розфор-
мування: увесь персональний склад, а також і майно мусили 
перейти до повстанської групи Ю. Тютюнника. Проте таке 
рішення викликало обурення серед оточення отамана [305, 
с. 200]. Про гостроту ситуації свідчить телеграма В. Тютюн-
ника Божкові: «Попереджаю Вас, що коли ви будете чинити 
перешкоди роззброюванню 2-ої пішої дивізії, то будете при-
тягнуті до відповідальності, як за невиконання наказу Н-ка й 
покарані за законами воєнного часу» [305, с. 250]. Не бажаю-
чи загострювати конфлікт та знизити боєздатність дивізії під 
час наступу на Київ, ШДА пішов на поступки: дивізію було 
вирішено не розформовувати, а призначити їй нового началь-
ника. Але отаман Божко знову не визнав наказу і погрожував 
«збройно оборонити свої права». Тобто право залишатися на 
посаді командира, доки його не переоберуть козаки.

М. Капустянський вважав, що «треба було негайно ліквідувати 
цього напівбожевільного отамана», і відзначив, що конфлікт сер-
йозно позначився на боєздатності 2-ї дивізії [305, с. 224]. Тим ча-
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сом, отаман Божко оголосив справжню війну Штабу армії УНР. 
Разом зі своїм «бунчуковим куренем» він погрожував штабу, 
який переїхав до Жмеринки фланговим ударом. Коли становище 
армії покращилося, С. Петлюра наважився ліквідувати отаман-
ство Божка. Лише 25 серпня 1919 р. В. Тютюннику за допомогою 
контррозвідників УНР вдалося його заарештувати, незважаю-
чи на збройний опір отамана [305, с. 230, 271]. У вересні «Січ» 
було розформовано, а її бійці увійшли до складу Київської дивізії 
Ю. Тютюнника. С. Петлюра в листі до М. Удовиченка згадував 
про конфлікт з Божком у контексті боротьби з «генеральськи-
ми чи отаманськими інтенціями до переворотів» і тепер «почут-
тя державної дисципліни досить вже засвоєно командним скла-
дом…» [224, с. 521].

Можливо тому, вже в жовтні 1919 р., коли Ю. Божко оду-
жав після поранення і чекав суду, він несподівано отримав до-
звіл від С. Петлюри на повернення до лав армії УНР, яка по-
требувала нових загонів. У листопаді 1919 р. отаману вдалося 
приєднати до армії Директорії 500 бійців. Проте невдовзі йому 
довелося взяти участь в акції, яка виявила неспроможність 
Директорії подолати отаманщину. Мова йде про «Любарську 
катастрофу», у якій Божко відіграв не останню роль. Захопив-
ши державну скарбницю, отамани О. Волох, Ю. Божко, О. Да-
нченко разом зі своїми частинами вирушили на з’єднання з 
більшовиками. Під час спільного походу Ю. Божко загинув 
при загадкових обставинах. О. Доценко та І. Мазепа вважали 
що це було вбивство, організоване О. Волохом [358, с. 343].

Доля отамана Божка є найяскравішим прикладом негатив-
ного впливу феномену отаманщини на армію УНР та зраз-
ком непослідовної боротьби С. Петлюри з цим невідворотнім, 
але дуже шкідливим для історії УНР явищем. Схильність 
Ю. Божка до історичних ремінісценцій призвела до зниження 
боєздатності його частини, що позначилося на ефективності 
військових операцій. У подальшому це призвело до розпуску 
дивізії та відкритого бунту проти Директорії, наслідки якого 
стали фатальними не лише для УНР, а й для самого отамана.
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Іншим типом отаманщини була політична або військово-
опозиційна. Вона полягала у політичному конфлікті керівни-
ків чисельних військових формувань з Директорією: бажання 
отаманів змінити вектор політичного розвитку, вплинути на 
кадрову політику, усунути від керівництва армією С. Петлю-
ру. Це були відкриті бунти проти влади Директорії, які очо-
лили відомі і вагомі постаті ДА УНР, учасники повстання 
проти Гетьманщини, керівники потужних військових частин: 
отамани М. Григор’єв, В. Оскілко, П. Болбочан, О. Волох. 
До антидержавних виступів отаманів були причетні представ-
ники політичних партій. Зокрема, В. Оскілка та П. Болбочана 
підтримували діячі УПСС. О. Волох та М. Григор’єв чинили 
свої заколоти під впливом ідеології партії УПСР (боротьбис-
тів). Незважаючи на те, що двоє з них — В. Оскілко та П. Бол-
бочан — були затятими противниками демократизму в армії, 
а О. Волох та М. Григор’єв — прихильниками повстанської 
структури, спільним моментом виступів проти Директорії 
були саме політичні мотиви, що й стало підставою їх зараху-
вання до одного типу отаманщини.

До відкритих виступів проти влади В. Оскілко та П. Болбо-
чан рішуче поборювали прояви отаманщини: випадки пору-
шення субординації та невиконання наказів. Зокрема, П. Бо-
лбочан підкреслював, що надання колишнім повстанським 
ватажкам керівних посад в армії веде до руйнації дисципліни 
та знижує її боєздатність. Також П. Болбочан звертав увагу 
на необхідність боротьби з так званими «хатніми ворогами»: 
повстанськими частинами, які вже на початку січня 1919 р. 
відмовлялися виконувати накази командування. [449, с. 193–
202].

Послідовним та рішучим у боротьбі з першими проявами 
отаманщини був також молодий начальник військ Північної 
групи ДА УНР В. Оскілко [479, с. 83–85]. Представники мі-
сцевої цивільної влади на Волині відзначали, що «Оскілко 
вживає заходів проти ватаг Біденка та Золотаренка, але спра-
витися з ними нелегко, бо кожен з них має банду 250–300 чо-
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ловік, і для ліквідації їх потрібна озброєна сила, котру тепер 
дістати нелегко» [124, арк. 29 зв.]. Проте з часом йому вдалося 
заарештувати обох отаманів, а загони роззброїти.

У березні 1919 р. під час проведення мобілізації до лав 
української армії В. Оскілко було враховано прорахунки, 
які виникли внаслідок мобілізаційного наказу 27 листопада 
1918 р., що стало однією з причин поширення отаманщини у 
лавах армії УНР. У наказі висловлювалася подяка селянам, 
які бажали поповнити збройні сили УНР, однак в той же час 
зазначалося: «Треба пам’ятати, що міцність армії в її організа-
ції. Між тим випадково зібрані групи не можуть бути кожна 
окремо задоволені потрібним господарством, обозом, медич-
ним майном: не мають ні штабів командного складу, ні лікарів, 
не мають гармат, ні належної кількості кулеметів, взагалі, ці 
доброхітно зібрані люди не можуть являти собою змуштрова-
них, певно організованих, легко керованих і задоволених час-
тин, а являють собою цілком випадкові, нічим не забезпечені 
і можуть бути міцні тільки тимчасово пориванням сподіяти 
добре для України діло. Вважаючи на це, прошу всіх приходя-
чих зі зброєю в руках повернутися додому» [63, арк. 97–98].

Проте з часом ці прихильники суворої військової дисцип-
ліни у війську очолили спроби масштабних заколотів проти 
Директорії, Ради Міністрів та Головного Отамана через по-
літичні мотиви, тому їх акції можливо цілком вважати полі-
тичним проявом отаманщини. Заколот В. Оскілка та спроба 
повернення на посаду командира корпусу П. Болбочана, не-
зважаючи на спільні причини, мають різні масштаби та нас-
лідки, тому варто зупинитися на цих епізодах детальніше.

На момент початку заколоту наприкінці квітня 1919 р. 
В. Оскілко був одним із найуспішніших військових команди-
рів армії УНР та лідером партії УПСС, яка після усунення з 
посади прем’єр-міністра С. Остапенка постійно висловлюва-
ла невдоволення політичним курсом нового керівника уряду 
Б. Мартоса. Соціалісти-самостійники були проти примирення з 
більшовиками, вважали, що ані С. Петлюра, ані А. Мельник не-
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здатні ефективно керувати армією. Саме тому 25 квітня 1919 р.
ЦК УПСС ухвалив здійснити державний переворот, усунувши 
від влади С. Петлюру та А. Мельника. Крім того, у відставку 
мали піти члени Директорії А. Макаренко та уряд Мартоса, а 
лівий кабінет планувалося замінити коаліційним. Реалізацію 
плану було покладено на В. Оскілка, який керував найчисель-
нішою у той момент військовою групою УНР. Організатори за-
колоту порівнювали свій виступ проти офіційної влади з анти-
гетьманським повстанням і вважали його кроком вимушеним, 
але необхідним [106, арк. 9].

Обґрунтовуючи правомірність власних намірів, вони під-
креслювали, що «ухвалено було зробити повстання проти Шта-
бу Дієвої Армії, але не проти верховної влади, не проти Дирек-
торії». Організатори заколоту доводили, що державний устрій 
УНР залишився б недоторканим, змін зазнали б лише окремі 
високопосадовці. Тому вважали, що «акцію отамана Оскілка 
можна розглядати і судити з усіх боків, рахувати шкідливою з 
огляду на момент, який переживала Україна, але не можна ра-
хувати вчинок отамана Оскілко і його спільників реакційним 
та зрадницьким» [106, арк. 10].

Повстання проти існуючої в УНР влади виявилося невда-
лим. Як зазначили сучасники тих подій, армія не підтримала 
його через те, що не бажала з «петлюрівців» перетворюватися 
на «оскілківців», а вплив УПСС на армію та населення Украї-
ни виявився незначним. Після провалу своєї акції В. Оскілко 
емігрував до Польщі.

Більш вагомими виявилися наслідки повстання. По-пер-
ше, виступ отамана послабив резерви українських збройних 
сил, відкрив фронт для більшовиків, став причиною зняття з 
фронту вірних владі частин для ліквідації заколоту. По-дру-
ге, повстання В. Оскілка стало приводом для використання 
Польщею корпусу французького генерала Галлера для війсь-
кових операцій проти УНР. Автором цієї версії був історик 
М. Стахів, який посилався на лист польського прем’єра І. Па-
деревського до президента США В. Вільсона. Обґрунтовуючи 
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необхідність застосування цього корпусу проти УНР, нада-
ного Найвищою Радою виключно для боротьби з більшови-
ками, Падеревський використав як привід заколот отамана 
В. Оскілка: «Я знову переконався, що українці є далекі від 
того, за кого вони себе мають і чим їх [Мирова] Конференція 
бажає уважати. Я мушу цю інформацію подати під Вашу увагу 
і під увагу Ваших товаришів [із Найвищої Ради]. Головний 
командир другої української армії, генерал Оскілко, разом зі 
своїми вищими офіцерами, піддався польській армії, прося-
чи охорони. Як причину такої поведінки він подає зараження 
Української Армії большевизмом і конечність утечі, щоб уря-
тувати своє власне життя» [479, с. 117].

Газета «Український козак» передрукувала у серпні 1919 р. 
матеріал польського часопису з закликом скористатися свід-
ченнями В. Оскілка для компрометації УНР в очах представ-
ників Антанти [267].

На думку М. Стахіва, підставами для виправдання свого 
наступу проти УНР, всупереч рішенню Антанти, були заяви 
В. Оскілка «про себе як жертву збольшевичення та занархі-
зування Дієвої Армії УНР». Цей наклеп був на руку полякам, 
які вже ширили чутки, що УГА та армія УНР — це «зболь-
шевичені банди». Коментарі Оскілка поляки використали 
для компрометації УНР на міжнародній дипломатичній арені 
[267; 479, с. 114–115].

Крім М. Стахіва, ця версія іншими дослідниками не вико-
ристовувалася, незважаючи на те, що він посилався на такі 
вагомі джерела, як телеграма американського посла у Поль-
щі Гібсона та лист прем’єр-міністра Польщі Падеревського 
до президента США. На думку автора, аргументи історика є 
цілком слушними і дозволяють зрозуміти, чому Польщі вда-
лося використати корпус проти українців без згоди союзників 
та уникнути непорозумінь та конфлікту з лідерами Антанти. 
Зазначимо, що у 1926 р. В. Оскілка було вбито на Рівненщині 
як «хруня» (тобто того, хто співпрацював з поляками), ймо-
вірно, членами УВО.
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Порівнюючи з заколотом В. Оскілка спробу переобрання 
на себе посади командуючого Запорізьким корпусом П. Бол-
бочана, потрібно зазначити, що спільними були лише причи-
ни цих двох виступів. Форма виступів та наслідки не підля-
гають порівнянню. Якщо В. Оскілко наважився на відкритий 
виступ проти Головного Отамана, який мав трагічні і, мож-
ливо, непередбачувані для самих його організаторів наслідків, 
то П. Болбочан лише вчинив спробу посісти високий коман-
дний пост та повернутися до лав армії УНР. Ніяких значних 
наслідків для військово-політичної ситуації в УНР ця акція 
не мала. На відміну від П. Болбочана, якого було розстріля-
но за порушення норм Дисциплінарного статуту Дієвої Армії 
УНР [449, с. 236–237].

Після провалу заколоту В. Оскілка представники УПСС 
не полишили надій змінити склад уряду УНР, курс внутрі-
шньої та зовнішньої політики. Ставку вони вирішили зробити 
на популярного опального військового діяча П. Болбочана та 
вірний йому Запорізький корпус. Усунений з армії, П. Бол-
бочан підтримував зв’язки з лідерами правих політичних пар-
тій: О. Андрієвським, С. Шеметом, П. Симонівим. Вони переко-
нували полковника, що «якщо він стане командиром корпусу, 
то уряд відійде сам собою і буде скликана нарада, яка б обрала 
президента для всієї України». П. Болбочан поділяв їх погля-
ди стосовно неспроможності нинішньої влади ефективно ке-
рувати країною та армією. Він виступав навіть за необхідність 
встановлення тимчасової військової диктатури. Переконуючи 
В. Сальського, призначеного на посаду командира Запорізь-
ким корпусом С. Петлюрою, передати йому повноваження, 
П. Болбочан запевняв його в аполітичності своїх намірів, хоча 
й виправдовував своє бажання повернутися до війська саме 
необхідністю зміни політичного курсу. В. Сальський згадував, 
що П. Болбочан наголошував «на політичному значенні спра-
ви: змінити уряд і військових начальників» [449, с. 131].

Наслідки свого призначення П. Болбочан передбачав і вва-
жав корисними для УНР: «Знаю, що, коли я буду команду-
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вати корпусом, Рада Міністрів може подати у відставку, але 
може це і краще… Інтереси вимагають для добра України змі-
нити політичні методи, засоби й саму систему уряду, до якого 
мають прийти нові практичні будівничі, бо соціалісти будуть 
співати по-старому, — для них, не забувайте, ріднішим братом 
є скоріше Ленін чи Раковський, ніж ми, борці за незалежність 
держави» [449, с. 297].

Однак, незважаючи на радикальність своїх задумів, отаман 
намагався не повторювати кроків В. Оскілка, діяв обережно 
та нібито у законних рамках, як підставу використавши на-
каз про повернення на посаду держінспектора М. Гавришка. 
П. Болбочан вчинив не як повстанський отаман, а як дисцип-
лінований офіцер, який намагається діяти шляхом домовле-
ностей та переконання. І все ж намагання усунути з посади 
командира, призначеного Головним Отаманом, у тих умовах 
було небезпечним прецедентом. Тим паче, що на чолі значної 
бойової одиниці могла стати людина, опозиційно налаштова-
на до уряду і критично до самого С. Петлюри. Тому Головний 
Отаман віддав наказ про арешт та швидкий суд над П. Бол-
бочаном. По звинуваченню у спробі захоплення військової 
влади та руйнуванні фронту його було засуджено до смертної 
кари. Вирок було виконано 28 червня 1919 р. Пізніше Петлю-
ра зазначав, що П. Болбочан виявився зброєю в руках правих 
партій, і його розстрілом він намагався не допустити в подаль-
шому подібних спроб тиску на владу [224, с. 516].

Серед військових вирок викликав здивування та нерозу-
міння, вони вважали, що П. Болбочану варто було зберегти 
життя за його заслуги перед Батьківщиною. Насправді, на фоні 
протиправних вчинків інших отаманів, які уникли покаран-
ня за більш тяжкі порушення дисципліни, розстріл офіцера, 
який відіграв важливу роль у військових успіхах  УНР, вигля-
дає винятком. Однак саме політична складова цієї справи ста-
ла підставою для вироку. На вирок вплинув й особистісний 
конфлікт, який існував між С. Петлюрою та П. Болбочаном 
із січня 1919 р.
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Отаманом, який виступив проти Директорії через полі-
тичні розходження, був також М. Григор’єв. На відміну від 
В. Оскілка і П. Болбочана, цей командир повстанської части-
ни відстоював привілеї для подібних військових формувань 
у складі ДА УНР. Він конфліктував зі штабом протягом усьо-
го перебування у лавах українських збройних сил через свою 
амбітність. Ю. Тютюнник згадував, що нездатність централь-
ного апарату справитися зі «славним отаманом Григор’євим», 
підживлювала це почуття [189, арк. 17–19]. Однак розрив з 
УНР відбувся саме через політичні розбіжності. М. Капустян-
ський згадував про телеграми, у яких отаман висловлював не-
вдоволення зовнішньою політикою Директорії, переговорами 
з Антантою, намагався переконати у помилковості подібного 
курсу [305, с. 97; 22, арк. 242; 116, арк. 228–229; 118, арк. 252]. 
Тому він відмовлявся виконувати накази про передислокацію 
своїх частин у район Катеринослава для допомоги силам гру-
пи А. Гулого-Гуленка в обороні стратегічно важливого пунк-
ту переправи через Дніпро [18, арк. 242]. Всупереч забороні, 
М. Григор’єв продовжував у січні 1919 р. воювати з денікінця-
ми [20, арк. 149].

Переконавшись, що Директорія не розірвала стосунків з 
Антантою, отаман перейшов на бік більшовиків, які готували-
ся до відсічі інтервентам на Півдні України, про що у телегра-
мі повідомив Директорію [118, арк. 228–229]. Вчинок М. Гри-
гор’єва мав для УНР жахливі наслідки. Більшовики захопили 
Катеринослав і розгорнули наступ на Правобережну Україну. 
Південно-Східна група військ втратила значні за кількістю 
сили. Завдяки М. Григор’єву вони оволоділи стратегічно ва-
жливими залізничними станціями: Знам’янкою та Єлисавет-
градом. Невдовзі повстанські частини отамана звільнили від 
інтервентів Херсон, Миколаїв та Одесу, відрізавши УНР від 
Чорного моря. Вслід за М. Григор’євим лави армії УНР зали-
шили й інші отамани, а частинам, які відступали з під Катери-
нослава, доводилося з боями відступати в запілля.
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За заколотом отамана М. Григор’єва стояли представники 
боротьбистів, які були опозиційно налаштовані до Директорії. 
І хоча підтверджень офіційного членства отамана у складі цієї 
партії не знайдено, у переговорах з більшовиками він посилав-
ся на зв’язки з її лідерами. Отаман використовував політичні 
гасла УПСР(б) і користувався підтримкою партії для збере-
ження свого незалежного статусу під час перебування у складі 
3-ої Задніпровської дивізії військ Українського фронту.

Незважаючи на підтримку УПСР(б) цієї акції отамана, її 
вплив на М. Григор’єва був меншим, ніж правих партій на дії 
В. Оскілка та П. Болбочана. Він діяв цілком самостійно, не уз-
годжуючи свої позиції з політичним проводом партії УПСР 
(боротьбистів), лише використовуючи їхні ідеї для обґрунту-
вання свого кроку та надання собі значущості. Так само одно-
осібно у травні 1919 р. отаман прийняв рішення про початок 
антибільшовицького заколоту [189, арк. 20].

Політичними мотивами визначалися заколоти проти УНР, 
організовані отаманом О. Волохом — командиром 3-го Гайда-
мацького полку. З 1917 р. він перебував під впливом соціаліс-
тичної ідеології. Політику Директорії вважав зрадою соціаліз-
му, тому протягом 1919 р. здійснив три акції, спрямовані проти 
влади УНР. У січні 1919 р. він самочинно заарештував свого 
начальника П. Болбочана за спроби боротьби з прихильника-
ми більшовизму на Лівобережжі та намагання налагодити кон-
такти з денікінцями для боротьби з РСЧА [172, арк. 10; 115, 
арк. 194–196]. У березні 1919 р. саме з ініціативи О. Волоха 
було здійснено спробу встановити радянську владу на Поділлі 
та приєднати Запорізький корпус до більшовицької армії 
[172, 11 зв.]. Виступ було ліквідовано, а О. Волоха було за-
арештовано. Проте покарали його достатньо м’яко, змусивши 
написати підписку про невтручання у військові справи [172, 
12–12 зв.]. З цього моменту та до грудня 1919 р. О. Волох, обій-
маючи різні посади, перебував у лавах армії УНР. Однак не-
вдоволений рішенням С. Петлюри про перехід на територію 
Польщі, вивів свою частину зі складу армії УНР та вимагав від 
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Головного Отамана переходу на радянську платформу та укла-
дання союзу з більшовиками. Під час конфлікту О. Волоху вда-
лося захопити військову скарбницю. Саме ця акція («Любарсь-
ка катастрофа») стала причиною розпуску регулярної армії.

О. Волоха нерідко зараховують 
до пересічних авантюристів [446]. 
На думку автора, основним моти-
вом його діяльності були все-таки 
симпатії до більшовизму, бо за пер-
шої ліпшої нагоди О. Волох відкри-
то виступав на боці більшовиків. 
У 1920 р. О. Волох разом зі своєю 
військовою частиною остаточно 
перейшов на бік РСЧА.

«Політична отаманщина» (вій-
ськово-опозиційна) завдала зна-
чної шкоди УНР. Результатами 
бунтів отаманів були втрати знач-

них територій та важливих стратегічних об’єктів, масштабні 
військові поразки. Відбувалося послаблення армії та знижен-
ня авторитету війська серед власного населення та світових 
лідерів, що позбавляло УНР внутрішньої та зовнішньої під-
тримки. Політикування військових дестабілізувало ситуацію 
на фронті та призвело до тимчасової ліквідації регулярного 
війська.

До виявів політичної отаманщини слід віднести також й ак-
цію отамана Ілька Струка, який перейшов зі своїм загоном на бік 
Добровольчої армії генерала А. Денікіна восени 1919 р. Відзначи-
мо, що це був чи не єдиний випадок в історії українського повс-
танства, яке часом вироджувалося в отаманщину, коли повстанці 
перейшли на бік прихильників єдиної та неділимої. М. Коваль-
чук відзначив спробу білогвардійців скористатися потенціалом 
антибільшовицького повстанського руху. Так на початку вересня 
1919 р. полковнику Тюніну було доручено «організацію селянсь-
кого повстанського загону для боротьби з більшовизмом» [382,

Ілько Струк
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с. 180]. Помічником командира загону став Ілько Струк. На поча-
тку 1919 р. цей отаман дотримувався твердих проукраїнських по-
глядів. Але восени 1919 р. після конфлікту між ДА УНР та ЗСПР 
у Києві, затиснутий між більшовиками та білими, Ілько Струк 
перейшов на бік добровольців. Навряд чи він поділяв ідеологію 
ЗСПР, а крок його, напевне, був вимушеним і дозволяв йому ви-
жити та продовжити боротися з більшовизмом, що цілком відпо-
відало його світогляду. У боях з ДА УНР загін І. Струка участі не 
брав. Його підрозділ отримав назву «Перша повстанча Українсь-
ка армія» і негайно вирушив на фронт проти червоних.

Струківці традиційно вирізнялися хоробрістю та недисцип-
лінованістю. Тому й оцінки діяльності І. Струка були різними. 
М. Ковальчук у книзі «Без переможців» наводить дві характе-
ристики його діяльності у складі білогвардійців. Командувач 
військ Київської області ЗСПР генерал А. Драгоміров писав 
А. Денікіну: «Найбільше зло — це отамани, які перейшли на 
наш бік, типу Струка. Це типовий розбійник, якому судилася, 
поза всяким сумнівом, шибениця. Приймати їх до нас і збе-
рігати їхні загони — це лише паплюжити нашу справу» [382, 
c. 181–182]. Водночас начальник розвідки 7-ої білогвардійсь-
кої дивізії Ціммерман вважав отамана Струка та його парти-
занів надійними та перевіреними борцями проти більшови-
зму [382, с. 181–182]. І. Струк був нагороджений бойовими 
відзнаками ЗСПР. Проте у 1920 р. в Одесі він разом з інши-
ми українськими повстанцями проголосив українську владу. 
А надалі продовжував боротьбу з більшовиками до осені 
1922 р.

Незважаючи на загалом негативні для УНР наслідки дія-
льності отаманів перших двох типів, на певному етапі вони 
відіграли вагому і позитивну роль. Мотиви їх виступів проти 
УНР можна трактувати, як прояв особистісного бачення роз-
будови держави та збройних сил. Ватажки вважали владу не-
ефективною і недієздатною і тому виступали проти неї. Умови 
революційного часу слугували виправданням їхнього волюн-
таризму, освяченого ідеалами боротьби за інтереси мас. 
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Цілком інший тип отаманщини уособлює діяльність таких 
ватажків: Й. Біденка, О. Козир-Зірки, О. Палієнка, І. Семесе-
нка. Вони належать до переліку отаманів, які в умовах бороть-
би за незалежність намагалися реалізувати власні егоїстичні 
чи корпоративні задуми. Тому даний тип отаманщини доціль-
но назвати соціально-деструктивним.

Для прикладу проаналізуємо факти, що стосуються їхньої 
діяльності. Одним із найодіозніших ватажків був Йосип Бі-
денко. Його біографія маловідома, тому зупинимося на його 
постаті детальніше. Він народився у селі Вільське Житомир-
ського повіту у 1884 р. Навчався у вчительському інституті. 
Перебуваючи на службі у російській армії, отримав чин прапо-
рщика за бойові заслуги. У 1917 р. у чині прапорщика служив у 
34-ому корпусі, в одному з полків 153-ої дивізії і був головою 
дивізійної ради [124, арк. 28].

Участь Й. Біденка у національно-визвольних змаганнях 
можна поділити на два періоди. Перший — 1917–1918 рр. За 
цей час його участь була цілком позитивною та конструктив-
ною. Він відіграв значну роль в українізації 1-го українського 
корпусу, супроводжуючи ешелони з українськими вояками з 
Царицина до Києва [430, с. 225], посприяв Є. Коновальцю у 
формуванні корпусу Січових Стрільців [383, с. 25]. Й. Біде-
нко брав участь у роботі «З’їзду народів» у Києві у вересні 
1917 р. Ф. Селецький — один з працівників військового міні-
стерства у 1919 р., згадував, що тоді Й. Біденко справляв вра-
ження людини малоінтелігентної, але енергійної та здібної на 
все, коли поставить перед собою якусь мету. Під час виступів 
він полюбляв виставляти себе героєм та завзятим борцем, не 
вагаючись говорив завідому неправду та перекручував фак-
ти. Коли Ф. Селецький дорікнув йому, що цим він вносить 
дезорганізацію у військо, Біденко спокійно відповів, що «те-
пер ми повинні спиратися не на організацію, а на дезоргані-
зацію» [124, арк.  29]. На свідчення Ф. Селецького необхідно 
звернути увагу, оскільки використання анархії та її поширен-
ня для задоволення власних потреб стане метою діяльності 
Й. Біденка.
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Опозиційно налаштований до режиму П. Скоропадського, 
Й. Біденко приймав участь у підготовці протигетьманського 
повстання, обіймаючи посаду помічника секретаря Націо-
нального Союзу. Він був провідним діячем клубу українських 
старшин «Батьківщина», який брав участь в організації повс-
тання проти Гетьманату. У листопаді 1918 р. став отаманом 
для доручень штабу військ Директорії, а також комісаром у 
кількох повітах Волинської губернії, де сформував кінний 
загін до 500 осіб. У лютому 1919 р. отамана Й. Біденка з іні-
ціативи члена директорії О. Андрієвського було призначено 
політичним комісаром з особливими правами Ізяславського, 
Старокостянтинівського та Кременецького повітів [146, арк. 
87]. Аналізуючи кар’єрне зростання отамана, М. Середа ви-
знав, що «він відповідав своєму призначенню. Свідомий укра-
їнець, незламний патріот, енергійний, працездатний — він мав 
талант підпорядковувати собі козаків» [454, с. 17].

Акції Й. Біденка у 1919 р., за доби Директорії, виявилися ціл-
ком протилежними і мали деструктивний та злочинний зміст. 
Отаман не опозиціонував Директорії з військово-політичних 
питань, а, користуючись силами загону та наданими повнова-
женнями, збагачувався особисто, нехтуючи інтересами УНР. 
Згадуючи саме Й. Біденка, С. Петлюрі закидали помилки у 
кадровій політиці, наголошували на тому, «що він довірив ар-
мію різним авантюрникам типу Біденка» [297, с. 305].

Ігнорувати накази вищої військової влади отаман почав 
вже у грудні 1918 р., коли відмовився прибути до Києва, бо 
встановлював владу УНР на Волині [30, арк. 16]. У дійсності 
причиною неприбуття до столиці була боротьба з отаманом 
Золотаренком за владу у повіті, у якій перемогу здобув Й. Бі-
денко. Після цього він надіслав прохання військовому міні-
стру О. Грекову «не надсилати на Волинь інших частин, бо 
вони не визнають ніякої влади на місцях і наводять по-своєму 
порядок» [127, арк. 14]. Справжньою причиною даного про-
хання було небажання отамана допустити на територію сили, 
які б могли завадити йому у задоволенні власних потреб, 
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котрі полягали в особистому збагаченні. Штаб Армії наказу-
вав Й. Біденку негайно прибути на фронт, але той знову про-
ігнорував наказ [149, арк. 190].

Наслідком відмови стали поразки на Сарненському та 
Овручському напрямках. Після цієї невдачі наказний ота-
ман О. Осецький уже не наказував, а вмовляв Й. Біденка як 
«щирого українця і свого співробітника вирушити на фронт, 
бо отаману Оскілко пекуче потрібна ваша кіннота» [131, 
арк. 45]. Однак комендант волинських повітів відповів, що мі-
сцеві обставини вимагають аби його загін залишився на місці, 
бо «фронт Оскілка може невдовзі зовсім втратити своє зна-
чення» [132, арк. 45].

Наказу отаман не виконав, а силу свого загону викорис-
товував для боротьби з місцевою владою, яка намагалася за-
вадити йому проводити реквізиції, та іншими отаманами, які 
відступаючи в запілля, намагалися грабувати населені пункти, 
де він почувався диктатором. Й. Біденку вдалося розгромити 
загін анархістки Потоцької, яка тероризувала селян Проску-
рівського повіту. Приборкання сваволі інших отаманів могло 
б сприяти наведенню порядку в запіллі, якби отаман дбав про 
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інтереси УНР. В реальності справжньою метою боротьби з ін-
шими отаманами було усунення конкурентів з території пові-
тів Волинської губернії, у яких він вважав себе господарем.

На вчинки Й. Біденка до Штабу Дієвої Армії неодноразово 
надходили скарги від представників місцевої влади на Волині 
[126, арк. 38–40]. Б. Мартос, на той момент міністр фінансів, 
був занепокоєний інформацією про те, що отаман Й. Біденко, 
прикриваючись ім’ям Директорії, реквізував зі складів 50 000 
пудів цукру. Він звертав увагу, що подібні самочинні розпоря-
дження причиняють державі збитки та викликають небажану 
спекуляцію. Міністр просив військову владу приборкати ота-
мана [128, арк. 32]. Начальник персональної управи генераль-
ного Штабу Липницький повідомляв Головного Отамана, що 
Й. Біденко самочинно проголосив себе «диктатором Волині» та 
своїми діями дискредитував центральну владу [129, арк. 36].

Якщо центральна влада була дискредитована діями Й. Бі-
денка, то місцева на Волині була ним майже знищена. Губ-
комісар Волині Сушкевич писав, що неодноразово звертався 
до вищої військової влади зі скаргами на необхідність роз-
зброєння або відведення в тил самочинних деморалізованих 
військових частин під керуванням «бандитствующих отама-
нов»: Біденка, Золотаренка, Козир-Зірки, бо «ці бандити си-
дять на своїх місцях, вносять безлад і анархію в місцеве життя. 
Руйнують адміністративний апарат, не дають змоги нормаль-
но налагодити державне життя на Волині, таким чином циві-
льна влада атрофована» [126, арк. 12].

Отже, доволі чітко вимальовується стратегія дій Й. Біден-
ка: перебування в тилу, невиконання наказів, відмова виру-
шати на фронт, порушення законів про конфіскації та рек-
візиції, накладання на населення заборонених контрибуцій, 
реквізиції грошей з державних скарбниць. Наприклад, лише 
зі старокостянтинівського банку Й. Біденко, використавши 
посвідчення отамана для доручень, забрав 123 000 крб. [125, 
арк. 2]. Отаман встановив контроль над цукроварнями і при-
власнював собі цілі ешелони цукру. Цукор продавався, а гро-
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ші надходили до його скарбниці [129, арк. 81]. В армії навіть 
ходило прислів’я: «Має грошей як Біденко цукру» [454].

Боротьба з Біденком ускладнювалася не лише слабкістю 
місцевої влади, а й наявністю в нього посвідчення представ-
ника української влади, що нібито легалізовувало проведення 
реквізицій на потребу армії. Більш того, Й. Біденко вимагав 
виплати йому коштів як державному посадовцю: отаману та 
комісару. У цих акціях отамана неодноразово прикривав член 
Директорії О. Андрієвський, який доводив, що Біденко має 
особисте доручення по цукровим та харчовим питанням [133, 
арк. 92].

Легально загін Біденка існував до 10 березня 1919 р., поки 
С. Петлюра, реагуючи на численні скарги, не видав наказ 
про його розформування та скасування повноважень, наданих 
отаману. Однак до травня 1919 р., вже перебуваючи у неле-
гальному статусі, Й. Біденко продовжував грабувати україн-
ське запілля [154, арк. 179]. Заарештувати отамана вдалося 

лише у травні 1919 р. силами 
загону Січових Стрільців [143, 
арк. 186]. Подібними до дій 
Й. Біденка були акції отаманів 
О. Палієнка, О. Козира-Зірки, 
І. Золотаренка, що підтверджу-
ють матеріали їх судових справ 
[155–158; 135, арк. 14–15].

Представники саме цієї 
отаманської групи особисто 
збагачувались. Виїжджаючи 
в Галичину, шокували насе-
лення своїм марнотратством 
та прагненням до розкоші. 
Саме про них згадував один з 
найкращих повстанських ва-
тажків Я. Гальчевський [276, 
с. 108]. Д. Дорошенко заноту-О. Козир-Зірка
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вав вплив, який завдавала їхня поведінка на настрої у війську: 
«Крім різних отаманів та отаманчиків, які без діла вешталися 
по Станіславові та пиячили по ресторанах, я зустрічав чимало 
й дійсних вояків і добрих українських патріотів, які вже не раз 
билися за Україну. Я не втерпів і спитав одного з них: чого 
він тут, а не на фронті. Він відповів мені, що немає сил диви-
тися на ті зловживання, що там кояться; виглядів на перемо-
гу немає жодних при такому стані і нема охоти битися» [283, 
c. 442].

З-поміж даної категорії отаманів вирізнявся Іван Семесен-
ко. Він був ватажком з «розпаленим до білого гарту патріотиз-
мом», іноді реалізація цих почуттів виливалася в організацію 
розправ над єврейським населенням як ворогами Української 
революції, всупереч постановам Директорії та наказам Голо-
вного Отамана. На відміну від Й. Біденка та йому подібних, 
загін І. Семесенка тривалий час перебував на фронті, а не 
в тилу, однак прояви антисемітизму, які І. Семесенко називав 
проявами «національної революції» [462], призводили до ет-
нічно-деструктивних акцій та конфронтацій з владою. Зазна-
чимо, що погромницькі акції були властиві багатьом отама-
нам соціально-деструктивного типу, наприклад Й. Біденку, 
О. Козир-Зірці, О. Палієнку та багатьом іншим менш відомим 
отаманам-погромникам, але лише І. Семесенко так ретельно 
обґрунтовував їх вимушеність та корисність.

І. Семесенко народився у 1894 р. на Катеринославщині у 
с. Басаки Олександрівського повіту. Відбував службу в росій-
ській армії. Брав участь у Першій світовій війні, воював на Ру-
мунському фронті, де отримав кілька поранень [160, арк. 5–6], 
здобув чин прапорщика [484, с. 393]. У 1917 р. служив у 2-му 
Українському козацькому полку ім. П. Полуботка, який пере-
бував під впливом самостійників. За Гетьманату приєднався 
до Українського Національного Союзу, сформував у Лубнах 
окремий партизанський загін, на чолі якого брав участь у боях 
проти прихильників П. Скоропадського. Під час антигетьман-
ського повстання, за його власними свідченнями, організував 
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бригаду, силами якої зайняв Лозову та тривалий час діяв на 
Полтавщині [160, арк. 5-6]. Загін І. Семесенка підпорядко-
вувався П. Болбочану. Під час більшовицької агресії в січні 
1919 р. у складі військ Лівобережного фронту воював на Чер-
нігівщині та Полтавщині. Згодом, його підрозділ відійшов 
на Правобережну Україну, де був розгорнутий у Запорізьку 
бригаду ім. С. Петлюри, відзначившись у боях дисципліною 
та військовою стійкістю.

Молодий отаман виявився жорстким командиром, який 
користувався авторитетом серед своїх козаків. Бригада І. Се-
месенка, яка формувалася як повстанська частина, не була 
поміченою серед тих частин, у яких панувала анархія та демо-
ралізація. «У війську повинна бути сувора дисципліна, повне 
виконання наказів, бо хто буде ухилятися від виконання на-
казів, то буде переданий військовому суду. Дезертирство або 
самовільне відлучення з фронту я забороняю рішуче, бо хто 
буде дезертирувати буде розстріляний», — наголошував у од-
ному з наказів І. Семесенко [19, арк. 114–118].

У лютому 1919 р. його частина прибула до Проскурова, у 
якому відзначилася організацією кривавого єврейського по-
грому. Кількість жертв — до 1 000 осіб. Події погрому доста-
тньо висвітлені в історіографії. Тому завдання полягає у ви-
значенні мотивації поведінки отамана як основного чинника 
порушення наказу Головного Отамана про заборону організа-
ції погромів. Загін І. Семесенка відійшов до Проскурова 6 лю-
того з фронту для відпочинку та несення гарнізонної служби. 
Отаман видав відозву, у якій оголосив себе начальником гар-
нізону, заборонивши агітацію проти існуючої влади та закли-
ки до погрому, які каралися розстрілом на місці. Зустрівшись 
з керівником бюро єврейської квартальної охорони, І. Семе-
сенко надав йому гарантії безпеки для єврейських мешканців 
[211, с. 53].

14 лютого 1919 р. у Проскурові спалахнуло антиукраїнське 
більшовицьке повстання, придушене козаками І. Семесенка. 
Згадуючи про події у Проскурові, отаман зазначав, що 
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подільські більшовики підняли повстання, а він його придушив 
і тим самим врятував положення всього українського уряду, 
бо місто було поважним стратегічним пунктом на випадок 
відступу штабу армії і Директорії з Вінниці і Жмеринки [160, 
арк. 5–6].

Виступ було ліквідовано без великих жертв з обох сторін. 
Однак І. Семесенко як самопроголошений комендант міста 
вирішив покарати погромною акцією євреїв, яких було звину-
вачено в організації заколоту проти української влади. Отаман 
виступив перед своїми козаками з промовою, у якій зазначив, 
що «євреї є найбільшими ворогами українського народу та 
козаків, і тому їх необхідно вирізати для порятунку України 
і самих себе» [211, с. 55]. У подібний спосіб він збирався по-
карати євреїв за участь в організації повстання в сусідньому 
Фільштині. І. Семесенко додав, що погром він вважає священ-
ним боргом і використовуватиме його у боротьбі проти ворогів 
України і надалі [380, c. 370].

Біля прапора вояки дали клятву «виконати священий 
обов’язок і вирізати єврейське населення, але при цьому не 
чіпати жидівського добра». Заклики двох сотників замінити 
різню контрибуцією було відкинуто. Іншого, який відмовив-
ся брати участь у розправі, разом з його загоном було висла-
но за місто. Погром отаман назвав проявом помсти євреям 
за участь у більшовицькому русі і виявом справедливості та 
національної свідомості по відношенню до ворогів своєї нації 
[211, с. 51].

Обґрунтування отамана суперечили нормам міжнаціона-
льних взаємовідносин в УНР, затверджених Директорією. 
Невдовзі після повалення Гетьманщини було відновлено єв-
рейську національно-персональну автономію. У складі уряду 
діяло Міністерство з єврейських питань. Організація погро-
мів заборонялася Директорією та особисто Головним Отама-
ном. 28 січня 1919 р. за підписом С. Петлюри вийшов наказ 
під назвою «Про заборону єврейських погромів українськи-
ми вояками та переслідування винних». У ньому подібні дії 
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вважалися протиправними і запроваджувалася карна відпові-
дальність за скоєння подібних злочинів [465, с. 99].

Але І. Семесенко не зважав як на закони вищих органів вла-
ди, так і на спроби місцевої влади протидіяти йому. Зокрема, 
авторитетного в місті українського діяча Т. Верхолу за нама-
гання зупинити погром, він звинуватив у більшовизмі і хотів 
розстріляти. Т. Верхолу врятувало лише заступництво укра-
їнських кіл та проведення справедливого судового процесу. 
Отаман всіляко перешкоджав проведенню слідства у справі 
погрому, наданню Києву достовірної інформації про події. 
Він змусив комісію, яка працювала у Проскурові, розслідува-
ти не погром, а більшовицьке повстання, яке стало приводом 
до розправи над євреями [10, арк. 153].

Отже, місцеву владу отаман ігнорував, як і накази С. Пет-
люри про ставлення до єврейства. Незважаючи на те, що його 
бригада носила ім’я Головного Отамана, він не був автори-
тетом для І. Семесенка. Отаман висловлювався на адресу 
С. Петлюри доволі зневажливо [380, с. 372]. І. Семесенко об-
ґрунтовував необхідність погромів і, здійснюючи їх, намагав-
ся вплинути на С. Петлюру, переконати його у необхідності 
жорстокої боротьби з ворогами. В умовах війни вважав він 
подібні заходи цілком виправданими: «Большевицькі методи 
у нашій боротьбі єдині і для нас, для нашої перемоги… Про-
сякнутий такою вірою я приказав вирізати всіх жидів дощен-
ту. Я мав цим терором попередити все жидівське населення 
України, що їх теж чекає ця недоля, коли вони не перестануть 
допомагати більшовикам» [380, с. 370].

При цьому отаман не вважав себе ані антисемітом, ані по-
рушником законів. Натомість українська влада дала зовсім 
іншу оцінку методам боротьби отамана. Б. Мартос писав, що 
«нерозважливий жорстокий вчинок Семесенка у Проскуро-
ві поклав пляму на все наше військо» [410, с. 157]. Дійсно, 
каральна акція І. Семесенка постійно використовувалася 
для звинувачення української армії у системних погромах, 
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компрометації С. Петлюри та УНР, у тому числі і на процесі 
Шварцбарда [515, с. 140, с. 183].

Таким чином, І. Семесенко належав до типу «погромни-
цьких» отаманів. Подібні йому ватажки, ігноруючи закони, 
вважали терор і погроми цілком виправданими та корисними 
засобами у боротьбі за незалежність. Погроми для них були 
не грабунком, а «тактичним маневром на полі бою», проявами 
«національної революції» [462]. Зазначимо, що отаман І. Се-
месенко був далеко не єдиним погромником серед отаманів, на 
совісті яких значна кількість невинних жертв.

Наслідком діяльності отаманів соціально-деструктивного 
типу була руйнація місцевої влади, втрата довіри у населен-
ня до Директорії та українського війська, підрив і без того 
слабкого економічного механізму УНР, поширення настроїв 
більшовизму серед селянства. Це призводило до зростання 
соціальної напруги, міжнаціональної ворожнечі, організації 
повстань проти Директорії, руйнації тилу та поразок на фро-
нтах. Діяльність отаманів з кримінальним ухилом негативно 
впливала на імідж українського війська, активно викорис-
товувалася ворогами УНР під час визвольної боротьби та й 
у подальшому, зокрема, на процесі Шварцбарда.

Четвертим типом отаманщини був помірковано-конструк-
тивний. Загалом цей напрямок був найбільш подібним до по-
встанства — координованого жертовного збройного спротиву 
повстансько-партизанських загонів ворожим УНР політико-
державним системам. До цієї категорії віднесено загони під 
керівництвом отаманів Зеленого (Д. Терпила), А. Волинця, 
А. Гулого-Гуленка, Ю. Тютюнника, Ангела (О. Грудниць-
кий), Р. Самокиша, Д. Соколовського та його родини, Я. Ор-
ла-Гальчевського, П. Дяченка, Холодноярську організацію 
В. Чучупака. Учасники протигетьманського повстання, у по-
дальшому вони, часом періодично, продовжували взаємодію 
з Директорією. Частини А. Волинця, Я. Орла-Гальчевського, 
П. Дяченка, Ю. Тютюнника, приєднавшись до армії УНР, ста-
ли одними з найбоєздатніших її частин.
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Я. Орел-ГальчевськийЧорні запорожці

Серед цього типу отаманщини можна виділити два види 
співпраці з владою УНР. До першого слід віднести тих ота-
манів, які, за словами М. Омеляновича-Павленка, виявили 
схильність до модернізації та реорганізували свої повстанські 
відділи у регулярні одиниці, котрі стали складовою частиною 
ДА УНР. Це стосується Р. Самокиша, який в січні 1919 р. 
сформував полк Січових Стрільців «Вільних козаків». А. Во-
линець реорганізував свій Гайсинський курінь у 61-й піший 
дієвий полк [39, арк. 1; 40, арк. 11]. На базі повстанської групи 
Ю. Тютюнника було сформовано Київську дивізію. Я. Орел-
Гальчевський також підпорядкував свою повстанську одини-
цю ШДА УНР. П. Дяченко створив Полк Чорних Запорожців 
— кращу кіннотну частину ДА УНР.

До другої групи помірковано-конструктивного типу слід 
віднести отаманські формування Зеленого, Ангела, Соколов-
ського, Шепеля, Павловського, Точила-Гурського, Полк Гайда-
маків Холодного Яру В. Чучупака. Визнаючи вищу владу УНР 
та її політичну програму, подібні формування надавали підтри-
мку армії, іноді координували з нею свої дії, однак не бажали 
змінювати повстанську структуру своєї частини та підпоряд-
ковуватися ШДА УНР. Подібні отамани самостійно боролися 
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проти більшовиків і приєдналися до об’єднаних українських 
армій лише у липні–серпні 1919 р. Зберігаючи свій повстансь-
кий характер, вони погодилися координувати свої акції з пла-
нами Генерального штабу під час наступу на Київ-Одесу вліт-
ку 1919 р. Хоча до цього, взимку 1919 р., були противниками 
Директорії (Зелений), залишили її через особисті конфлікти 
(А. Гулий-Гуленко) або відмовлялися узгоджувати свої дії з 
планами регулярного війська (Ангел). Після встановлення ко-
нтактів з Директорією подібні отаманські формування сприя-
ли розгортанню літнього наступу, піднімаючи в тилу повстання 
проти більшовиків та відтягуючи на себе значні сили РСЧА, а з 
осені 1919 р. — ЗСПР. У свою чергу влада УНР зобов’язувала-
ся забезпечувати повстанців фінансуванням та «іншим поста-
чанням» нарівні з іншими частинами ДА УНР [96, арк. 193].

М. Капустянський, який нещадно критикував повстанців 
за непослідовність, локальність та некоординованість, пози-
тивно відзначив укладання союзу з отаманами, зазначивши: 
«Майже з усіх районів Правобережжя й Київщини та Черні-
гівщини подають нам руку допомоги повстанці-отамани, від-
мовляючись від своїх дотеперішніх помилкових, короткозоро-
амбіційних поступувань». Саме тоді погодилися на співпрацю 
з Дієвою Армією «дотепер ворожі Директорії отамани»: Тю-
тюнник, Зелений, Ангел, Соколовський, Павловський, Ше-
пель та інші [305, с. 254–255].

Надання підтримки регулярній армії з боку повстанців 
значно посилило об’єднане українське військо. Підрозді-
ли повстанських отаманів нараховували до 15 000 вояків зі 
100 000 армії УНР. Однак непорозуміння, які іноді виникали 
між ними і кадровими офіцерами, продовжували існувати і 
були викликані різним баченням ролі повстанців у механіз-
мі армії. Цю співпрацю варто назвати «конфліктною взаємо-
дією», бо епізоди співпраці змінювалися суперництвом та 
протиборством.

Найбільш яскраво виявив себе впродовж другої половини 
1919 р. командувач Київської групи Ю. Тютюнник. Приєднав-
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шись до регулярної армії УНР влітку 1919 р. під час наступу 
на Київ, він переформував свою повстанську групу в Київську 
дивізію. Пояснюючи цей крок отамана, невідомий автор «Ма-
теріалів до історії Київської групи отамана Юрка Тютюнни-
ка» підкреслив: «Він переконався, що повстання в глибокому 
тилу не дають великої користі для республіки, і тому рушив 
на з’єднання з нашими регулярними частинами» [52, арк. 7]. 
Українська преса також відзначила командира Київської гру-
пи: «На руїнах шумного отаманства виникло тихе, мовчазне 
отаманство Юрка Тютюнника, який своєю залізною енергією 
та упертою працею створив численну й міцну трупу повстан-
ських військ» [268].

Перебуваючи у складі регулярної армії, Ю. Тютюнник рі-
шуче боровся з проявами недисциплінованості, забороняв 
конфіскації та реквізиції, не допускав, щоб «юрба команду-
вала ним». Він вважав неприпустимими заколоти в умовах 
ведення військових дій, і тому не приставав на пропозиції 
інших повстанських ватажків приєднатися до них для бунту 
проти влади. Такі пропозиції надходили до Ю. Тютюнника 
від Ю. Мазуренка та отамана «Сатани» — Малолітка, а та-
кож Ю. Божка. У першому випадку, посилаючись на партію 

незалежників, вони схиляли його 
підтримати ультиматум до уряду 
поповнити свій склад її представ-
никами. Основним аргументом 
ультиматуму мало стати те, що 
«ми рішаюча сила». Ю. Тютюн-
ник не тільки не приєднався до 
заколотників, а й повідомив про 
небезпеку ШДА і вислав загін, 
щоб перешкодити заколотникам 
[52, арк. 9].

Відкинувши пропозицію участі 
в антиурядовій акції Ю. Божка, він 
зробив сумний висновок, що «армії Ю. Тютюнник
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нема, а є окремі купки, які думають кожна по-своєму і підляга-
ють також тому, кому побажає» [52, арк. 10]. Під час антидержав-
ного виступу «отаманського тріумвірату» в Любарі, Ю. Тютюн-
ник був одним з небагатьох, хто переконував С. Петлюру силою 
приборкати сваволю повстанських ватажків [358, с. 343].

М. Капустянський, критично налаштований до військо-
вих здібностей повстанських ватажків, відзначав, що «отаман 
Ю. Тютюнник, добре розуміючи хиби своїх партизанських від-
ділів, уживає заходів, щоб надати групі регулярного вигляду і 
зробити її більш боєздатною» [305, с. 199]. Група Ю. Тютюн-
ника, у кількості 3 500 вояків, була однією з найбільш ефекти-
вних та дисциплінованих в ДА УНР.

Проте навіть взаємодія з дисциплінованими та патріотич-
но налаштованими повстанцями не завжди була ефективною. 
М. Омелянович-Павленко давав високу оцінку здібностям 
Ю. Тютюнника, але й відмітив, що іноді той продовжував себе 
вести по-повстанськи: «Все було прекрасно, коли він проводив 
операції сам, коли ж відділ його був лише складовою частиною 
в ширше скомбінованій комбінації, він звичайно ремствував, усе 
йому здавалося, що робиться не так або що від нього вимагають 
більше, ніж від інших» [296, с. 382–383].

Оцінка М. Омеляновича-Павленка знаходить своє підтвер-
дження і в характеристиці М. Капустянського [305, с. 241]. 
Згодом нагадала про себе ще одна проблема — небажання під-
порядковуватись іншому повстанському ватажку. Проблеми 
черговий раз виникли з отаманом Зеленим. У січні 1919 р. він 
вже виступав проти Директорії через небажання воювати в 
Галичині. Після приборкання Дніпровської дивізії отаман Зе-
лений намагався встановити контакти з більшовиками. Проте 
небажання переформатувати свій загін та ігнорування вимог 
отамана про надання йому високої посади у РСЧА призве-
ли до розриву з більшовиками. Надалі Зелений діяв силами 
власного загону, нікому не підпорядковуючись. Він мав до 
4 000 бійців і створював серйозні проблеми для більшовиць-
кої влади на Київщині. У липні 1919 р. Зелений був одним 
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з найавторитетніших повстанських отаманів, які приєднали-
ся до Директорії. Однак ступінь, форму та умови підлеглості 
при взаємодії з іншими частинами отаман визначав особис-
то. М. Капустянський навів приклади взаємодії повстанців 
під час наступу на Київ у 1919 р.: «15 серпня. У цьому районі 
[Христинівка-Умань] зібрався цілий букет отаманів. Отаман 
Тютюнник зі штабом дістався на ст. Христинівку. Він вимагає 
підлеглості собі з боку всіх отаманів і їхніх загонів. Необхідно 
підкреслити характерну рису повстанських ватажків — це не-
бажання працювати спільно і підлягати один одному. Слабша 
постать мусить шукати для себе просторів. Тому зрозуміло, що 
Зелений не хотів співпрацювати з от. Ю. Тютюнником і пода-
вся зі своєю дивізією на північ — на Білу Церкву, щоб через 
Канів ударити на Київ» [305, с. 226].

24 серпня загін Зеленого наблизився до Білої Церкви. 
Полковник Сальський умовив отамана взяти участь в опера-
ції. Зелений погодився тимчасово підлягати розпорядженням 
штабу Запорізької групи, але за умови передачі партизанам 
усіх вогнеприпасів, захоплених у ворога. Зелений взяв актив-
ну участь у розгромі ворога, одержав свою частку з військової 
здобичі і, «сердечно розпрощавшись» з запорожцями, рушив 
на Канів [305, с. 233].

Поведінка Зеленого була цілком типовою й для інших 
отаманів. Підполковнику О. Удовиченку доводилося спів-
працювати з повстанськими відділами Павловського, Божка, 
Козира-Зірки, Точила-Гурського. Він відзначив хоробрість 
повстанців, але наводив приклади невиконання наказів, рап-
тового зникнення з фронтів, невміння ефективно взаємоді-
яти з іншими частинами, що позначалося на успішності ви-
конання поставленої бойової задачі [304, с. 18, c. 28, c. 75]. 
На труднощі при взаємодії з повстанцями скаржилися і 
представники УГА [209, c. 112, с. 286].

Газета «Український козак» подібним чином писала про ота-
манську взаємодію: «Не могло бути і мови про якусь політич-
ну єдність, бо отаманів було занадто багато і кожний з них мав 
свою програму, яку вважав найліпшою» [268].
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Таким чином, небажання отаманів взаємодіяти з регулярни-
ми частинами війська УНР існувало протягом всього 1919 р.
У тих випадках, коли повстанці намагалися діяти самотужки, 
вони, незважаючи на героїчний опір, зазнавали поразок від 
регулярних армій. Отамани, зараховані до помірковано-конс-
труктивного типу, були найбільш близькими до реалізації ін-
тенцій С. Петлюри по використанню отаманщини як альтерна-
тиви регулярній армії. До позитивних рис даної категорії варто 
віднести організацію дисциплінованих частин, які поповнили 
ДА УНР, успішне проведення бойових операцій; ліквідацію 
анархістських та більшовицьких селянських республік, парти-
занської війни в тилу ворога. Але навіть незважаючи на позити-
вні епізоди, пов’язані з діяльністю повстанських частин та ота-
манів як представників влади Директорії на місцях, результати 
1919 р. довели неможливість використання отаманщини для 
ефективної боротьби за незалежність. Локальність дій, розпо-
рошеність сил, некоординованість при організації військових 
операцій призводили до поразок на фронтах, заколотів, анархії 
запілля, погромів. Довільне виконання вказівок, а іноді й неви-
конання наказів отаманами виявили руйнівну, а не конструк-
тивну силу суспільного руху у формі отаманщини для розбудо-
ви державності, яку намагався реалізувати Симон Петлюра.

Отже, протягом січня–лютого 1919 р. отаманщина оста-
точно виокремилася у цілком відмінне явище від Вільного 
козацтва та повстансько-партизанського руху періоду про-
тигетьманського повстання. Сутність отаманщини полягала 
у непідпорядкуванні владі повстанських формувань націона-
льного спрямування, що були союзниками Директорії у пері-
од антигетьманського повстання. Але незважаючи на спільну 
для отаманських формувань рису девіантності, мотиви непід-
корення були різними. Конфлікти із Директорією були поро-
джені інтенціями до реконструкції архаїчних зразків військо-
вого будівництва; втручанням у політичне життя, боротьбою 
за егоїстичні, корпоративні інтереси; бажанням зберегти по-
встанську структуру загону та партизанський спосіб ведення 
війни.
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Наявність різної мотивації, відсутність спільного інтересу, 
амбітність та авантюризм отаманів, конкуренція та ворожнеча 
між ними унеможливлювали створення єдиного, альтернатив-
ного офіційному державницькому курсу, напрямку політи-
ки з боку керівників повстанських загонів. Протягом 1918–
1919 рр. на теренах УНР зафіксовано існування 35 основних 
отаманських загонів, які номінально визнавали Директорію 
та періодично співпрацювали з нею. Метою багатьох отаман-
ських рухів виявилася реалізація власних проектів порятунку 
України або задоволення індивідуальних потреб, що тільки 
шкодило українській справі.
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Вже під час еміграції С. Петлюра пояснював, що розпочав 
«нищення отаманщини тоді, коли вона виконала свою місію з 
реалізації певної політичної програми». Причиною боротьби 
з цим явищем він назвав «недопущення ситуації, коли б армія 
стала лялькою в руках військових», тому він розпочав проти-
дію системним проявам непокори владі [224, c. 517]. Зброй-
ні виступи отаманів: В. Оскілка та П. Болбочана, спрямовані 
вже проти нього особисто, стали приводом для розгортання 
системної та радикальної боротьби з отаманщиною.

Іншою причиною необхідності ліквідації явища, яке набу-
ло загрозливих для української державності форм, стало виз-
нання неспроможності ведення війни силами нерегулярної 
армії. Отаманщину треба було ліквідувати, бо інакше вона б 
призвела до руйнації армії та місцевої влади УНР. Збройні 
сили Директорії, сформовані на основі повстанських загонів 
із революційним розумінням військової дисципліни, довели 
свою неефективність у війні проти РСЧА. У травні 1919 р. 
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розпочалася розбудова нової регулярної армії, у якій повстан-
ські частини мали прийняти характер регулярних або само-
розпуститися.

По-третє, боротьбу з отаманщиною та формування регу-
лярної армії варто розглядати як ознаку зрілості української 
влади: намаганням перейти від «революційної фази» до «ле-
гітимної». Від успішної реалізації цього етапу залежало, чи 
збережеться українська армія та державність, чи здатною вона 
буде протидіяти ворогам УНР.

Боротьба С. Петлюри з отаманщиною як явищем, а не усу-
нення її окремих проявів, припадає на травень–серпень 1919 р.
під час наступу на Київ. Саме тоді Головним Отаманом було 
видано значну кількість наказів, спрямованих на ліквідацію 
системи отаманщини в армії УНР. З січня і до травня 1919 р. 
також вживалися заходи щодо усунення шкідливих проявів 
подібного явища, але їх варто розглядати як етап превентив-
ної боротьби проти отаманщини.

До таких у першу чергу слід віднести запровадження Дис-
циплінарного статуту та Присяги вояка армії УНР. Статут 
передбачав міру покарання за невиконання наказу, порушен-
ня громадської безпеки, скарбові витрати. Це мало б сприяти 
зміцненню дисципліни в революційній армії за зразком ре-
гулярної. В ньому зазначалися не лише міри покарання для 
козаків, а й для військових старшин. Особливим пунктом 
Статуту відзначалося, що Головний Отаман користувався по-
внотою дисциплінарної влади відносно всіх його підлеглих
[1, арк. 2–14].

Дисциплінарні вимоги поширювалися як на регулярні ча-
стини, так і на повстанські бойові одиниці, які, приєднуючись 
до лав ДА УНР, згодом мали набути характеру регулярних 
частин. Статут висував доволі високі вимоги до старшин, на 
яких разом із членами військових суддів покладалася найви-
ща відповідальність за підтримку дисципліни у лавах своїх 
загонів. Поява документа була спробою сформувати зрілу, 
слухняну армію. Порушення його норм було підставою для 
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притягнення до відповідальності офіцерів найвищого рангу, 
зокрема П. Болбочана. Однак за умов слабкої військової дис-
ципліни Статут нерідко ігнорувався вищим командним скла-
дом та вояками. У повстанських частинах його положення 
підмінювались «отаманським правом», освяченим історични-
ми традиціями козаччини. Тому в одному з наказів, датова-
ному липнем 1919 р, вказувалося, що причиною порушення 
військової дисципліни було «недостатнє засвоєння норм Дис-
циплінарного статуту». С. Петлюра наказував командирам 
негайно ознайомити своїх підлеглих із його нормами та пере-
вірити, «наскільки твердо засвоєний цей статут». Військовим 
суддям та державним інспекторам рекомендувалося стежити 
за його «дійсним виконанням» [82, арк. 120].

У березні 1919 р. відбулося затвердження тексту присяги 
для вояків армії УНР [66, арк. 35]. С. Петлюра вимагав аби 
текст документа був донесений до особового складу ДА УНР 
якнайшвидше. У присязі були чітко виписані ті недоліки, які 
існували в українському війську, і усунення яких було пер-
шочерговою справою. Факт появи присяги — березень 1919 р. 
— свідчить про пошук шляхів ліквідації негативних чинників 
та про початок цілеспрямованої боротьби з ними. В тексті чіт-
ко визначається порядок підпорядкування вояків Дієвої армії 
УНР. За умов існування «приватних отаманських армій» це 
мало велике значення. Отаманщина створила прецедент під-
леглості вояків не вищій військовій владі, а своєму «отаману-
батькові»: особистості, яка сформувала загін і була незапере-
чним авторитетом для вояків. У «Запорізькій Січі» Ю. Божка 
навіть існував свій окремий варіант присяги [241]. Під час 
конфліктів між командирами частин з Директорією присяга 
була підставою для виконання наказів органів влади УНР.

Для прикладу наведемо уривок із листа полковників За-
порізької групи військ до уряду УНР під час спроби П. Бол-
бочана усунути з посади командира В. Сальського. Спершу 
старшини зазначили, що «вони по старому історичному зви-
чаю обібрали командуючим свого старого запорожця отамана 
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П. Болбочана і висловили свої бажання і тверду волю про 
повернення отамана до запорожських військ». Проте, коли 
рішення командного складу однієї з найбоєздатніших час-
тин армії було відхилено, вони не вдалися до протиправних 
дій: «Ми доказали, що дисципліноване військо проти уряду 
не пішло і не піде. Ми доказали, що із-за персональних справ 
пролиття крові не бажаємо… Тому ми заявляємо, що наше за-
порізьке військо стоїть за збудування міцної держави, яка б 
захистила людність її від зовнішніх оточуючих ворогів. В цей 
час політика якої-небудь окремої партії чи особи як правої, 
так лівої бути не може» [449, с. 248–249].

У цьому випадку відданість присязі виявилася вищою 
за дотримання норм «отаманського права» чи вірності істо-
ричним традиціям, згідно з якими цілком звичною справою 
було відстоювання своїх вузькорегіональних чи егоїстичних 
інтересів. Незважаючи на бажання бачити своїм командиром 
П. Болбочана та надану йому моральну підтримку, вони ви-
знавали за урядом УНР права встановити над отаманом най-
гостріший контроль та допускали можливість організації су-
дового процесу [449, с. 249].

Вірними присязі залишилися і вояки Північно-Західно-
го фронту під час спроби В. Оскілка підняти заколот проти 
уряду УНР та усунути від влади С. Петлюру. Саме на попу-
лярність В. Оскілка робили ставку керманичі противладного 
виступу, однак прорахувалися. Прояви отаманської сваволі 
переконували С. Петлюру в необхідності запровадження су-
ворих мір щодо порушників дисципліни: «Ще й до цього часу 
в військових частинах та інституціях Дієвої Армії не встано-
вилася належна військова дисципліна, а в деяких частинах 
до великого сорому помічається певна відсутність дисциплі-
ни. Головна причина цьому — відсутність карності за злочини 
та провинності» [47, арк. 75].

Наказом від 24 травня 1919 р. посилювалася карність за не-
виконання наказів у військовий час. Зокрема, за опір «проти 
виконання наказу начальника; невиконання бойового наказу 
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накладалася кара на смерть» [47, арк. 75]. Крім цих заходів, 
знищенню проявів отаманщини слугували міри з реоргані-
зації повстанських частин у регулярні. В січні 1919 р. було 
чітко встановлено порядок формування повстанського заго-
ну, який бажав стати бойовою одиницею армії УНР. Пізніше 
було видано наказ про підпорядкування повстанців регуляр-
ним частинам та сувору фінансову звітність [63, арк. 53; 77, 
арк. 109]. У травні 1919 р. цей наказ було доповнено: «Суворо 
забороняю всякі самочинні формування на території соборної 
України. Провадити формування можуть лише особи, котрі 
мають на те дозвіл Головного Отамана чи Наказного отамана 
за їх власними підписами. Всі винні притягатимуться до кар-
ної відповідальності і не будуть постачатися грішми» [74, 
арк. 77]. Кожна повстанська частина, яка бажала влитися 
до лав регулярної армії, брала на себе зобов’язання підпоряд-
ковуватися наказам Штабу Дієвої армії УНР.

Повстанський принцип організації війська було замінено 
методою формування армії на засадах дисципліни та суворої 
субординації. Подібні зміни вдалося здійснити завдяки тому, 
що С. Петлюра перестав підтримувати отаманщину в армії, 
а повстанські отамани не виконали поставленого перед ними 
завдання, що довело їх слабкість та низьку боєздатність. Дру-
гим чинником був так званий «природний відбір». В умовах 
війни з РСЧА багато отаманських формувань було знищено, 
частина розбіглася, інші за невиконання бойової задачі та по-
рушення військової дисципліни були розформовані. М. Ка-
пустянський, аналізуючи процес реформування армії, писав: 
«Завдяки героїчним зусиллям Штабу, на бік якого стала та-
кож частина преси, вдалося скоротити отаманів, зменшити 
кількість тактичних одиниць й утворити кадри регулярної 
армії. Правда, у боротьбі з отаманією ролю відіграв і природ-
ний добір: все авантурницьке, випадкове не витримало тягару 
походу і розпорошилося. Зникали отаманчики, розвіялося ба-
гато поодиноких загонів. В армії залишився, за невеличким 
винятком, здоровий і дужий елемент, національно настроє-
ний і переконаний противник більшовиків» [305, с. 90].
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25 червня 1919 р. наказом військам Дієвої армії УНР була 
оголошена одностайна організація регулярної армії [72, арк. 
103]. При цьому зазначалася мета реорганізованого війська: 
«УРА (Українська республіканська армія) воює з грабіжни-
ками і насильниками народу як з чужими, що понаходили з 
усього світу, так і з тими, що розплодилися на нашій землі» 
[76, арк. 96]. Під час реорганізації враховувався попередній 
досвід, тому до якісного впорядкування та оснащення старих 
частин були заборонені нові формування, «бо вони можуть 
провадитися тільки на перешкоду існуючих частин». Суво-
рі вимоги висувалися і до реорганізації повстанських частин 
у регулярні [72, арк. 103 зв.].

Наказом від 12 липня 1919 р. заборонялося фінансувати 
на надавати постачання начальникам частин, які, незважаю-
чи на попередній наказ, «проводять свою самовільну органі-
зацію, порушуючи суцільність і одноманітність встановленої 
організації». Винні в незаконному постачанні таких частин 
мали відшкодовувати збитки власним коштом [77, арк. 109].

Тому під час наступу об’єднаних армій на Київ та Одесу 
в їхньому складі було значно менше нерегулярних формувань. 
Серед таких були загони отаманів Павловського, Точила-Гур-
ського, Козир-Зірки, Шепеля, Божка. Пізніше до регулярної 
армії зі своєю військовою групою приєднався й Ю. Тютюн-
ник. Обов’язковим для повстанців тепер було їх підпорядку-
вання та узгодження своїх дій з Генеральним Штабом.

Для кращої координації при проведенні спільних операцій 
до повстанської частини призначався керівник штабу. Однак, 
незважаючи на зміну структури ДА УНР з напівпартизансь-
кої до регулярної та еволюцію ставлення Головного Отамана 
до ролі повстанців у військових операціях, недоліків, причи-
нами яких була отаманська сваволя, не вдалося уникнути. 
Аналізуючи результати реформування армії С. Петлюра від-
значив, що «недавні повстанці перетворилися в організовані 
дивізії українського регулярного війська» [98, арк. 206]. Але 
він був далеким від ідеалізації реального стану справ в армії, 



167

навіть під час одного з найбільш 
вдалих періодів її історії — літньої 
офензиви на Київ у 1919 р. Пере-
конливим доказом цьому є слова з 
наказу від 30 липня 1919 р.: «Армія 
УНР народилася у вогні повстання 
за націю, землю і волю. Проходить 
час, але армія і по сей день уявляє 
з себе окремі партизанські загони, 
а не регулярні частини, бо ворог 
не дає нам часу організувати та на-
лагодити її навчання і постачання. 
Але ці надзвичайні обставини ви-
магають від нас і надзвичайних зу-
силь в справі створення регулярної 
армії, бо без міцної дисциплінова
ної армії не має держави, як без 
дисципліни немає армії. Відсут-
ність вільного часу не може нас зат-
римати в упорядкуванню і здис-
циплінуванню армії, бо Галицька 
армія народилася в таких же обставинах як і Наддніпрянська, 
а вигляд і дисципліна в ній набагато краща. Отже, всьому ко-
мандному складу наказую напружити всіх зусиль аби в найко-
ротший час організувати і дисциплінувати частини. Старшини! 
Ви повинні в найкоротший час зверх людськими зусиллями 
дати Українській Республіці Армію!» [80, арк. 123].

С. Петлюра у цей період цілком усвідомлював необхідність 
запровадження рішучих дій проти отаманської сваволі, про 
що свідчать його накази та спогади учасників визвольних зма-
гань. О. Удовиченко, командир 3-ої Залізної дивізії, яка кон-
тактувала з дивізією Ю. Божка при проведенні наступальних 
операцій на Київ влітку 1919 р., згадував, як під час відвідин 
С. Петлюрою його бойової одиниці, той висловив невдово-
лення авантюризмом Ю. Божка і запропонував О. Удовичен-
ку роззброїти його відділ [304, с. 82–83].

Я. Шепель
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Значна увага приділялася боротьбі з недопущенням сваві-
льних наказів з боку командирів регулярних або повстанських 
частин, суворо каралися відступи з фронту в тил. Керівник 
штабу Дієвої Армії А. Мельник наказував негайно заарешто-
вувати «всяких отаманів», які будуть являтися з фронту в тил 
(дуже поширене взимку 1919 р. серед українських частин яви-
ще), «бо це не інакше як дезертири» [44, арк. 27].

До боротьби з отаманщиною активно долучилося Мініс-
терство Внутрішніх справ УНР, очолюване І. Мазепою. 9 квіт-
ня 1919 р. було видано циркуляр до губерніальних та повіто-
вих комісарів МВС, у якому зазначалося: «До Міністерства 
Внутрішніх Справ надходять відомості про те, що з боку са-
мочинних і ворожих українському уряду агітаторів та різних 
самозваних отаманів і комендантів, а також і злочинних само-
званих військових частин ведеться по повітам злочинна ро-
бота та протидержавна агітація. Вони розповсюджують фаль-
шиві чутки, під видом реквізицій і контрибуцій для Українсь-
кої армії грабують населення і тим способом дискредитують і 
підривають авторитет влади, а в армію вносять дезорганізацію. 
Внаслідок самочинних проступків ворожих Українському 
Уряду елементів населення тратить віру до уряду і неввічли-
во і навіть вороже ставиться до Української Республіканської 
Армії» [53, арк. 5].

Представникам МВС наказувалося, в контакті з комендан-
тами, вжити негайно рішучих заходів проти згаданих злочин-
них самозванців, локалізувати їх антидержавну роботу, аре-
штовувати і передавати відповідній військово-судовій владі 
[48, арк. 5]. Для боротьби з отаманщиною було утворено спе-
ціальний відділ у структурі МВС: політичний департамент.

Реакцією на зловживання отаманами, колишніми пов-
станськими ватажками та командирами кадрових частин мо-
жна вважати низку інших наказів, спрямованих на подолання 
недоліків, породжених отаманщиною. У грудні 1918 – січні 
1919 р., коли С. Петлюра підтримував отаманщину, чимало 
осіб отримали посвідчення, які надавали їм достатньо високі 
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повноваження. Нерідко вони користувалися ними для задо-
волення власних потреб. Особливо такими діями уславився 
отаман Й. Біденко, який, володіючи посвідченням комісара 
Ізяславського повіту та мандатом отамана для особливих до-
ручень [142, арк. 84], нещадно грабував та тероризував місце-
ве населення [124, арк. 2].

Із метою ліквідації подібних зловживань у вересні 1919 р. 
було видано Наказ Головної Команди армії УНР щодо впоря-
дкування видачі службових посвідчень. Ним передбачалося 
скасування старих посвідчень та видача нових з суворим кон-
тролем за їх поширенням [237, с. 304–306]. Крім того, впро-
ваджувалося покарання осіб, які «присвоювали собі ступені 
(звання), на які не мали жодного права». Цим наказом ство-
рювалися підстави з «самочинними» отаманами, тобто само-
проголошеними [93, арк. 123–123 зв.].

Одним із проявів отаманщини було своєрідне трактування 
отаманами свого права встановлювати власну владу без будь-
якого контролю у звільнених ними від ворогів УНР населе-
них пунктах. Після перемоги населений пункт оголошувався 
власністю отамана, його «військовою здобиччю», в якому він 
почував себе повновладним господарем. Наприклад, так вчи-
нив отаман О. Палієнко в січні 1919 р. після вигнання біль-
шовиків із Житомира. Вважаючи свою місію виконаною, ота-
ман відмовлявся вирушати на фронт і сповна користувався 
захопленими в місті ресурсами. З метою недопущення в по-
дальшому подібних епізодів, було оголошено наказ Головної 
Команди армії УНР щодо впорядкування трофейного майна. 
У ньому зазначалося: «Майно відбите у ворога — більшови-
ків, а також залишена ним на нашій території, не є військо-
ва здобич, бо більшовики не тільки нічого сюди не навезли, а 
навпаки все, що тільки можливо пограбували у нас. Отже, це 
майно народне, а не військова здобич чи приз і мусить повер-
татися Батьківщині» [236, с. 300–302; 45, арк. 75].

Начальникам всіх частин наказувалося ретельно стежити 
за тим, аби підлеглі їм частини не залишали в себе захопленого 
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у ворога майна, а негайно передавали його комісіям, оскільки 
«свавільні захвати руйнують все постачання армії і приносять 
велику шкоду нашій Батьківщині». Невиконання цього нака-
зу каралося за нормами військового часу [236, с. 300–302].

Для боротьби з політикуванням військових, яке перерос-
тало в своєрідний політичний тип отаманщини, було видано 
такий закон: «Маються відомості, що в деяких частинах армії 
проводиться військовими особами політична і партійна агіта-
ція і навіть критика уряду, яка ні в якім разі у війську недо-
пустима — єдиною ціллю кожного громадянина, а тим більше 
вояка, повинні бути нині вигнання з нашої землі ворога і дати 
лад і спокій нашому змученому народові. Кожен старшина, 
кожен козак мусить безсуперечно виконувати накази свого 
начальника. Армія повинна бути цілком аполітичною, коли 
ми не хочемо знову бути у ярмі… Порушуючих цей наказ при-
тягти до суворої відповідальності» [83, арк. 123].

У ході об’єднання двох українських армій виникла проблема 
безконтрольного переходу офіцерів та вояків з УГА до частин 
Наддніпрянської Армії без згоди на те НК УГА. Наказом від 
30 липня 1919 р. рішуче заборонялося прийняття на службу 
в частини Наддніпрянської Армії галичан-старшин і козаків 
без згоди командування. Всім, хто здійснив перехід, наказува-
лося повернутися до своїх частин, а інших у разі порушення 
наказу притягати до відповідальності як за дезертирство, а на-
чальників — за сприяння дизерції [233, с. 264–265]. У свою 
чергу Диктатор ЗУНР Є. Петрушевич видав наказ про непри-
пустимість порушення військової дисципліни та свавільних 
дій УГА на території Наддніпрянської України [199, арк. 13].

Представники УГА, які не надто позитивно оцінюва-
ли організаційний стан ДА УНР, висували свої пропозиції 
для усунення недоліків, пов’язаних з отаманщиною. Зок-
рема, старшина УГА О. Гиряк звернувся до М. Тарнавсько-
го з планом реорганізації повстанських частин у регулярні. 
Він пропонував прийняти до складу армії повстанців-укра-
їнців, організувати з них окрему частину. Надалі вони мали 
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пройти певний вишкіл під наглядом командирів УГА та пе-
ретворитися на регулярну одиницю ДА УНР. Однак М. Тар-
навський відкинув цей план, аргументуючи своє рішення від-
сутністю потрібних для вишколу кадрів та фінансування [122, 
арк. 8].

В архівних фондах вдалося відшукати оригінальний доку-
мент, який зачіпав сферу духовних відносин в армії УНР. Ота-
мани самовільно призначали до своїх частин священиків, що та-
кож у подальшому було заборонено [43, арк. 22].

Отже, С. Петлюрою в період, коли він відкинув отаман-
щину як засіб розбудови армії в умовах військового протибор-
ства, велася цілеспрямована боротьба з її ліквідації. Накази 
органів влади УНР обмежували свавілля військових, ліквіду-
ючи недоліки, породжені системою отаманщини. Порушники 
військової дисципліни жорстоко каралися: загони розфор-
мовувалися, ускладнювалася процедура їх фінансування, ко-
мандири регулярних частин та ватажки усувалися з посад та 
перебували під слідством. Головний Отаман усвідомив необ-
хідність ліквідації отаманщини як системи організації влади 
та війська і наполегливо намагався її викорінювати. До боро-
тьби з цим явищем були залучені військові частини, Мініс-
терство Внутрішніх Справ, Служба Контррозвідки, створена 
М. Чеботарівим, Розвідчий відділ НК УГА. Сам С. Петлюра 
видав найсуворіші накази, які створювали законодавчу базу 
для боротьби з руйнівниками української державності. Але 
мусимо зазначити, що частина рішень виглядала як запізніла 
реакція на негативні явища, породжені отаманщиною.

Синдром отаманщини, що найчастіше виявлявся у неви-
конанні наказів та порушенні субординації, почав викликати 
невдоволення у козаків ДА УНР, представників місцевої вла-
ди, міліціонерів, які намагалися самостійно ліквідувати його 
прояви. До організації саме регулярної дисциплінованої армії 
закликали С. Петлюру представники цивільної влади та гро-
мадських організацій [100, арк. 5; 101, арк. 43–44].
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В умовах війни з більшовиками, поруч із поширенням сва-
вілля та недисциплінованості, формувалося ядро твердої та 
міцної армії, яка усвідомлювала необхідність запровадження 
регулярних засад та їх значення для проведення успішних 
військових операцій.

Для прикладу наведемо уривок з рішення зборів Корсун-
ської бригади Черкаської залоги (січень 1919 р.), на якому 
було розглянуто закон Директорії про поліпшення стану воя-
ків Дієвої армії УНР. Ухвалена підписка, яку дали всі козаки, 
зобов’язувала їх захищати Українську республіку від нападів 
ворожих, а також боротися зі всіма злочинцями, котрі стоять 
на перешкоді революційного руху. Це рішення було прийнято 
ще до введення присяги військ УНР. Крім цього, козаки ухва-
лили декілька рішень, спрямованих на поліпшення дисциплі-
ни та боєздатності українського війська. Ними визначалися 
міри покарання, запроваджені з ініціативи козацтва, за пору-
шення військової дисципліни [5, арк. 60].

Подібні випадки, коли вояки армії УНР з власної ініціати-
ви приймали рішення для зміцнення стану дисципліни у вій-
ську, були непоодинокі. Під час наради керівного складу 3-ої 
Залізної дивізії командири одного з полків заявили: «Ми пра-
гнемо чину й самопожертви у боротьбі — нам обридло партій-
не безладдя, безвілля, зневіра й отаманія. Ми хочемо твердої 
влади, рішучості й досвідченого керування в бою, а не так як 
це було дотепер, внаслідок чого загін поніс, без потреби, тяжкі 
невіджалувані втрати» [304, с. 13]. О. Удовиченко зробив ви-
сновок, «що серед українського вояцтва наростали нові течії, 
прагнення до дисципліни й до боротьби з отаманією, а голо-
вне прагнення завести тверду владу у війську та державному 
центрі» [304, с. 13].

Розуміння твердого порядку для успішної боротьби за не-
залежність змушували козаків виявляти патріотизм та актив-
ну громадянську позицію, інформувати безпосередньо керів-
ництво армії та самого Головного Отамана про антидержавні 
кроки свого командування з метою їх ліквідації [25, арк. 98; 
26, арк. 73].
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Отаманщина викликала обурення, насамперед, у колиш-
ніх кадрових офіцерів, які служили в армії УНР. Вони були 
переконані в її шкідливості та намагалися всіма можливими 
засобами поборювати це явище. Не отримавши підтримки від 
С. Петлюри, Є. Коновалець намагався викорінювати отаман-
щину, використовуючи власні повноваження [193, арк. 153]. 
Коли Головний Отаман усвідомив необхідність боротьби з ота-
манщиною, то спиратися міг саме на регулярні частини. Нака-
зом від 19 квітня 1919 р. С. Петлюра закликав «не зупинятися 
перед самими суворими засобами для обеззброєння отаман-
ських формувань». Також він наказував не дозволяти втруча-
тися отаманам у сферу компетенцій інших влад [242]. Силами 
корпусу Січових Стрільців було знешкоджено виступ Дніп-
ровської дивізії Зеленого. Сотня І. Вислоцького роззброїла 
загін отамана Біденка [273, с. 37–38]. Отаману В. Оскілко вда-
лося ліквідувати загін Палієнка та відправити його до в’язни-
ці у м. Рівне [458, с. 24]. Не допускали грабунків населення та 
погромів командири А. Пузицький, В. Прохода [17, арк. 6]. Рі-
шучістю у боротьбі з отаманщиною вирізнявся В. Тютюнник. 
Протидіяли виявам отаманської сваволі у районі дислокації 
своїх частин О. Удовиченко та підполковник О. Вишнівський 
[304, c. 125]. Кадрові військові виявляли рішучість і не допус-
кали до керівництва військовою частиною небажаних повс-
танських ватажків, оскільки не вважали, що «ні виборного, 
ні захватного порядку в нашій армії не існувало» [384, c. 35]. 
О. Волох, згадував як старшинство 6-ої дивізії не допустило 
його до посади начальника дивізії та змусило залишити дану 
військову одиницю [172, арк. 13 зв.]. А старшини Запорізького 
корпусу на чолі з полковником Є. Мєшковським змусили 
Ю. Божка у квітні 1919 р. зректися самопроголошеної посади 
головнокомандувача «Південно-Східної української армії» 
[384, с. 35].

Завдяки їхнім зусиллям наслідки отаманщини не призвели 
до остаточної руйнації української армії. Аналіз звітів інфор-
маційного бюро армії УНР свідчить, що в місцях дислокації 
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регулярних дисциплінованих частин Дієвої армії УНР зрос-
тала довіра до неї та Директорії [31, арк. 170–170 зв.].

Крім загальних постанов, які мали поліпшити стан дисци-
пліни у війську УНР, Головний Отаман та керівництво Дієвої 
армії УНР намагалося військовою силою приборкати отама-
нів, які ігнорували накази вищих органів політичної чи війсь-
кової влади. Закиди на адресу С. Петлюри на кшталт того, що 
буцімто він не володів впливом на отаманів, не є надто справе-
дливими [327, с. 124]. Протягом весни–літа 1919 р. було усу-
нено з війська таких одіозних ватажків: Й. Біденко, І. Семе-
сенко, Ю. Божко, О. Палієнко, О. Святненко та Яценко.

Суспільна думка при застосуванні подібних мір не завжди 
була одностайною. Зокрема, лунали фрази, що ці заарешто-
вані отамани були «борцями за суверенну України і дістали 
поранення» [200, арк. 19]. Після спроб виступів проти офіцій-
ної влади та порушення присяги були створені слідчі комісії 
зі справ В. Оскілка та П. Болбочана. Якщо В. Оскілку вдалося 
втекти, то інші опинилися під слідством і були звільнені, за ви-
нятком П. Болбочана, лише восени 1919 р. в момент наступу 
ЗСПР на Кам’янець-Подільський.

Крім вище зазначених заходів до боротьби з отаманщиною 
були залучено Службу Контррозвідки, засновану М. Чебо-

тарівим, Міністерство Внут-
рішніх Справ, Державну 
Інспектуру, Надзвичайний 
Військовий Суд. Служба 
контррозвідки, створена у 
стислі строки у надскладних 
умовах, відіграла важливу 
роль у ліквідації отаманщини, 
тому ми не можемо оминути 
увагою особистість М. Чебо-
таріва.

На жаль, за браком джерел 
діяльність служби довелося М. Чеботарів
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відтворювати на основі наративних джерел та документів, які 
не мають безпосереднього відношення до М. Чеботаріва та 
його відділу.

Одним з основних завдань, покладених на контррозвідку, 
була ліквідація негативних проявів отаманщини. У спогадах 
М. Чеботаріва знаходимо детальну інформацію про склад-
нощі в боротьбі з отаманщиною та результати своєї роботи: 
«На превеликий жаль, наша влада не видавала загального на-
казу про ліквідацію загальної «отаманії», звичайно військової, 
а в кожному окремому випадку я діставав наказ у більшості 
словесно про ліквідацію того чи іншого отамана. Через це лі-
квідація не була ефективною, а з другого боку загал вважав, 
що тільки я, полковник Чеботарів, їх ліквідую. Через непра-
вильну постановку боротьби з отаманією моє прізвище стало 
ненависне для «повстанчих отаманів» [307, с. 31]. М. Чебота-
рів згадував, як у листопаді 1919 р. після звільнення отаманів 
вони намагалися його вбити, і лише озброївшись кулеметами, 
йому вдалося вирватися на автомобілі з Кам’янця.

Дійсно, в отаманів прізвище М. Чеботаріва викликало по-
чуття ненависті та відрази. Доказом цього може слугувати 
лист отамана Й. Біденка до редактора журналу «Україна» 
Ілька Борщка, надісланий тому у вересні 1956 р. під назвою 
«Не запаскуджуйте сторінок своєї «України» прізвищами 
Чеботарівих» [307, с. 10]. І. Семесенко в листі до С. Петлю-
ри також скаржився на переслідування з боку М. Чеботаріва 
[160, арк. 6].

Аналізуючи кроки М. Чеботаріва по приборканню отаман-
щини, потрібно віддати належне його заслугам у ліквідації 
даної проблеми. Безконтрольні взимку та навесні 1919 р. ота-
мани відчули серйозний нагляд за своєю діяльністю та усві-
домили відповідальність за власні свавільні вчинки. Участь 
у ліквідації отаманщини цілком відповідала його особистим 
переконанням. Керівник контррозвідки вважав це явище де-
структивним, шкідливим при проведенні єдиної державної 
політики. Хоча й вважав, що за умови налагодження в війську 
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суворої дисципліни, можливо було б значно ефективніше ви-
користати потенціал повстанського руху в боротьбі з ворога-
ми УНР. Розмірковуючи над проблемами української влади, 
зокрема й під час боротьби з отаманщиною, реалізація якої 
не відзначалася узгодженістю, чіткістю та послідовністю, він 
з гіркотою відзначає, «що не тільки населення, а й військові 
звикли українських наказів не виконувати. І таке ставлення 
було тільки до українських наказів» [307, с. 54].

У травні 1919 р. Директорією була створена ще одна служ-
ба для боротьби з отаманщиною — це Державна інспектура на 
чолі з В. Кедровським. Вона отримала далеко неоднозначну 
оцінку серед сучасників та дослідників доби Директорії, хоча 
й відіграла певну роль у ліквідації отаманщини. 13 травня 
1919 р. було видано закон про Держаний інспекторат у військо-
вих частинах та інституціях УНР. Згідно із його положенням 
у військових частинах впроваджувалися посади інспекторів. 
До кожного полку, штабу, дивізії та корпусу призначалося по 
два держінспектори, що мали слідкувати за політичними по-
глядами командирів. Без їхнього підпису командири не мали 
права видавати бойові накази. Запровадження подібного інс-

титуту було вимушеною, але 
необхідною в умовах поширен-
ня отаманщини та військових 
заколотів мірою. Саме на цьо-
му наголошували автори зако-
ну: «Надзвичайні обставини, в 
яких перебуває зараз Україна, 
вимагають, аби Державний ін-
спекторат, з одного боку, був 
правою рукою і очима вищої 
центральної влади, а з другого 
боку, він не повинен зупиняти-
ся ні перед якими мірами аби 
врятувати нашу армію від демо-
ралізації» [216, с. 524–526; 94, 
арк. 149–150, 263].В. Кедровський
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На з’їзді державних інспекторів, що відбувся через два мі-
сяця після організації цього інституту державного нагляду для 
боротьби з отаманщиною, було визначено головну мету своєї 
діяльності: «Треба знати, що дисципліна в нашій армії слабка, 
її треба впроваджувати повільним еволюційним способом, але 
рішуче. За порушення дисципліни треба вимагати покарання. 
В поодиноких випадках такі кари оголошувати наказом всій 
частині, щоб це мало виховуюче значення» [168, арк. 96].

В іншому випадку він наголошував: «В умовах занепаду 
службової дисципліни, розкладу армії недбале ставлення до 
збереження військової таємниці набули катастрофічних ма-
сштабів. Необачне спілкування вояків Армії УНР й неохай-
ність у цих питаннях командирів призводили до того, що, за 
словами сучасника, «в селах, зайнятих нашими частинами, 
приватне населення знає назву частин, їх склад», належність 
до певних з’єднань, плани передислокації тощо. Деякі штаби в 
своїх закликах до населення, оголошеннях та наказах, що дру-
куються як в спеціальних окремих примірниках, так і в пресі, 
вміщують відомості, явно шкідливі для нас і справляюючі во-
рогові: зазначають розташування наших частин, їх настрій і 
мало не чисельний їх склад. Оскільки такі відомості корисні 
для ворога і шкідливі для нас, знає кожен, навіть невійсько-
вий» [75, арк. 77].

В. Кедровський, авторитет якого не ставився під сумнів на-
віть найсуворішими критиками державної інспектури, наказу-
вав своїм підлеглим особливу увагу спрямувати на боротьбу 
з «політичною отаманщиною»: «Кожний військовий мусить 
твердо пам’ятати, що він є тільки військовий, і, що за внесення 
політичного настрою в частину відповідатиме по всій суворо-
сті закону. Політична інформація військ може проводитися 
лише через державну інспектуру» [169, арк. 34].

Він наказував своїм підлеглим не допускати в частинах во-
рожої стосовно УНР та уряду агітації, «у якій би зважувалася 
доцільність тих чи інших розпоряджень, а також не допуска-
ти провокаційного освітлення політичного життя УНР». Він 
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рекомендував сповіщати йому прізвища військових, «які до-
зволяють привселюдно висловлювати подібні політичні мір-
кування», для розгляду їх діяльності надзвичайними військо-
вими суддями. Найбільш активних порушників наказувалося 
негайно заарештовувати [169, арк. 34].

Щоправда іноді держінспектори були причетними до вій-
ськових заколотів. На початку червня 1919 р. саме за сприян-
ня інспектора М. Гавришка ледь не була реалізована спроба 
усунення з посади командира Запорізького корпусу В. Сальсь-
кого, призначеного С. Петлюрою. Він без погодження з Голов-
ним Отаманом та Генеральним Штабом усунув того з посади і 
замість нього дав згоду на поновлення на посаді П. Болбочана, 
не узгодивши своє рішення з керівництвом армії. Подібні дії 
М. Гавришка та П. Болбочана були розцінені як антизаконні 
та протидержавні, в подальшому їх було названо одним із най-
небезпечніших проявів отаманщини.

Отже, переконавшись у шкідливості отаманщини, С. Пет-
люра розпочав ліквідацію її негативних проявів. Зокрема, 
було проведено реорганізацію армії з напівпартизанської в ре-
гулярну. З керівних посад було усунено малокваліфікованих 
та свавільних ватажків. Було зроблено спробу відокремити 
регулярні та повстанські частини. Для управління останні-
ми, враховуючи їх специфіку, утворено спеціальний штаб 
на чолі з О. Волохом. Період боротьби з отаманщиною від-
значається процесом видання суворих законів для ліквідації 
негативних проявів та недопущення розповсюдження нових 
недоліків. Саме в цей час утворилися спеціальні служби, які 
відіграли значну роль у боротьбі з отаманщиною: контррозві-
дка та Державна інспектура. Незважаючи на недоліки у своїй 
діяльності, вони сприяли зміцненню дисципліни та карності у 
війську УНР. Жорсткішою у ставленні до отаманів стала по-
зиція самого С. Петлюри. Якщо взимку 1919 р., не рахуючись 
з думкою інших політиків, він уникав суворого контролю та 
покарання отаманів, то надалі ініцюював створення слідчих 
комісій у справах отаманів та судові процеси над ними. Ці 
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міри, підтримані суспільством, зміцнили дисципліну в армії, 
зменшили кількість заколотів у її запіллі, дозволили миттєво 
ліквідовувати прояви отаманської сваволі. Це стало запору-
кою одного з найуспішніших етапів в історії ДА УНР — насту-
пу на Київ влітку 1919 р., хоча остаточно проблема отаманщи-
ни так і не була подолана.

Важливим моментом у боротьбі з отаманщиною була ор-
ганізація судових процесів над кадровими військовими та по-
встанськими ватажками за скоєння злочинів проти держави. 
Для цього було створено спеціальний надзвичайний війсь-
ковий суд, який розглядав резонансні «отаманські справи». 
При організації справ дотримувалися всіх необхідних форм 
судочинства: видання наказу про взяття під арешт, висунення 
звинувачення, проведення слідства, утворення слідчих комі-
сій, оголошення вироку та його здійснення. Віддати під суд 
всіх отаманів, порушників військової дисципліни, було над-
звичайно важко і неможливо. Однак найбільш відомих та оді-
озних отаманів було притягнено до відповідальності.

Усі процеси припадають на 1919 р., коли влада намагалася 
спочатку зупинити, а згодом і ліквідувати отаманщину. Зокре-
ма, було розпочато судові справи проти отаманів А. Волинця, 
В. Оскілка, Й. Біденка, І. Семесенка, О. Палієнка, П. Болбоча-
на, О. Козир-Зірки, Золотаренка. Це свідчило про намагання 
держави як засудити найбільш відомих ватажків, так і дати 
об’єктивну оцінку явища в цілому, щоб у подальшому запо-
бігти його повторенню. Спільною рисою всіх «отаманських 
справ» було висунення обвинувачення в непідкоренні владі 
та невиконання наказів командування. Однак результати су-
дових процесів та вироки підсудним були різними, неодно-
значними. Їх аналіз сприяє зрозумінню еволюції у ставленні 
влади до отаманщини, дозволяє з’ясувати вплив суб’єктивних 
факторів на вироки у цих справах.
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Першим отаманом, який опинився під слідством, був 
П. Болбочан. Командувача Лівобережного фронту було заа-
рештовано за самовільний відхід з фронту, в результаті чого 
Директорія втратила Полтаву та Харків. Слідство у справі 
отамана затягувалося, серед війська продовжувалася його 
дискредитація, а офіційні звинувачення навіть не були ви-
сунені. Головним результатом даної справи було усунення 
відомого офіцера від впливових посад в армії. Напевне, саме 
цю мету переслідував Головний Отаман. М. Шаповал, згаду-
ючи про цей конфлікт, наводить фразу С. Петлюри про те, що 
«у цей час незручно повертати П. Болбочана на командні по-
сти» [309, с. 2], незважаючи на те, що його провину не вдалося 
довести.

Другою відомою «отаманською справою» був судовий про-
цес проти А. Волинця у січні 1919 р. Справа виникла після 
ліквідації отаманом за наказом командування Летичівської 
(Меджибізької) республіки. Селянські республіки — про-
яв феномену «множинної суверенності» доби Української 
революції. Одна з таких утворилася у Летичівському повіті 
Подільської губернії, чим створила значні проблеми для по-
ширення влади УНР на Поділлі. «Республіка» являла собою 
об’єднання сіл повіту, у якому провідну роль відігравало село 
Голосківці. Небезпека існування в запіллі подібних недер-
жавних утворень полягала в тому, що вони руйнували владу 
Директорії та тил армії УНР, перешкоджали руху потягів для 
допомоги ЗУНР, обеззброювали українських козаків.

У Летичівському повіті пробільшовицькі сили були до-
статньо добре організовані та озброєні. Населеним пунктам, 
які відмовлялися чинити опір УНР, загрожувала розправа. 
Центрами антиукраїнських виступів були села, де переважало 
російське населення. Активністю у боротьбі з офіційною вла-
дою УНР вирізнялася молодь із пробільшовицьким настроя-
ми, яка, за словами А. Волинця, «тримала в руках прихильни-
ків Директорії» [59, арк. 27, 32].
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До прибуття полку А. Волинця у повіті діяв загін сотни-
ка Романенка, який намагався переконати селян у проти-
правності їхніх дій та припинити антидержавні виступи. Він 
навіть уклав з ними письмову «мирну угоду» оригінального 
змісту: «Сим підтверджує делегація 1-го Гайсинського полку 
ім. С. Петлюри, що заключили мирний договір з комітетом 
с. Голосківка, який заручає, що не буде зі сторони згаданого 
полку ні одного вистрілу по селах, хатах та що не будемо роз-
зброювати їх. Дальше заручаємо, що в разі нападу якоїсь чу-
жої банди чи команди, ми всі станемо до допомоги. Зі своєї 
сторони наша команда долучить всякого старання, щоби не 
лучилась [не відбулась — Ю. М.] ніяка крадіжка чи грабіж, 
яку мали б зробити жовніри названого полку» [57, арк. 40].

Загін Я. Орла-Гальчевського,
який ліквідував «Пашківську республіку»

Текст «договору» написано на аркуші паперу від руки і 
розбірливо. Однак голосківці, незважаючи на те, що домов-
леність гарантувала їм цілковиту безпеку, невдовзі збройно 
виступили проти куреня Волинця. Виступ ініціювала молодь 
під впливом більшовицької агітації [59, арк. 2–2а]. Отаман 
Волинець ліквідував «республіку» та роззброїв пробільшови-
цьки налаштовані села Летичівського повіту, які, за словами 
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отамана Колодія, «вже два роки були осередками великоро-
сійських більшовиків на всьому Поділлі». У приборканні села 
брав участь Я. Орел-Гальчевський, відомий у подальшому ота-
ман, який восени 1919 р. ліквідував іншу «республіку» — Па-
шківську [380, с. 52]. Мешканці села Пашківці протягом три-
валого часу відзначалися ворожим ставленням до УНР [123, 
арк. 89]. Я. Орел-Гальчевський згодом писав: «Село Пашківці 
напевне не перейшло б до історії українського визвольного 
руху, коли б сильна карна експедиція була приїхала на терен 
«республіки» та що десятого бунтівника розстріляла. Пащкі-
вці та довколишні села були би зрівняні з землею, а на місці 
їх пожарища поставлено було б величезні хрести з написом: 
Село Пашківці за бунт проти рідної влади зметене з лиця зем-
лі, і назва його зникає раз назавсіди» [277, с. 270].

А. Гулий-Гуленко зі своїми бійцями

Варто також відзначити тверду позицію отамана А. Гулого-
Гуленка стосовно пробільшовицьки налаштованих сил у за-
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піллі армії УНР. Вона була непримиренною, про що свідчить 
один із його наказів: «Попереджаю, що як яке-небудь село не 
буде помагати нам [владі УНР — Ю. М.], або дасть приюта 
сим розбишакам [білим, червоним —  Ю. М.], то буду жорс-
токо карати таке зрадливе погане село. Нехай краще загине 
одно або двоє сіл, чим через нього будуть гинути тисячі сіл» 
[382, c. 196].

Проте реакція центральних органів влади УНР на дії 
А. Волинця була неоднозначною. Невдовзі до представників 
Директорії у Летичівському повіті надійшов наказ військо-
вого міністра припинити діяльність загону отамана Волинця 
[54, арк. 3]. Згодом, до повіту прибула слідча комісія на чолі 
з полковником Миколою Наркевичем для розслідування дія-
льності загону. У наказі про здійснення попереднього слідства 
«по справі діяльності загону Волинця для подавлення повс-
танського руху в селі Голосківка» відзначалося, що «частини 
2-го корпусу користувалися способами по своїй суворості не 
викликаними обставинами і не відповідальними факту, що 
містить в собі ознаки злочинного перевищення влади» [56, 
арк. 5].

Причиною проведення слідства стали листи голосківсько-
го священика Кошуцького до міністра віросповідань І. Огієн-
ка та міністра військових справ О. Осецького, де факт опору 
мешканців с. Голосківці владі Директорії та їх провина перед 
УНР визнавалися. Однак священик просив «помилування» в 
уряду УНР несвідомого населення, яке було «кепсько поін-
формовано» про стан справ у державі, і тому піддалося впли-
ву більшовицьких агітаторів від Жмеринського «совдепу» 
[60, арк. 2–2а; 56, арк. 97].

Саме порушення справи свідчило про намагання уряду 
обмежити свавілля військових, нехай і нерегулярних частин, 
навіть при виконанні важливих наказів. Влада намагалася 
захистити цивільне населення та впорядкувати стан справ 
у власному запіллі.



184

Під час слідства було опитано Ф. Колодія, командира 
2-го Подільського корпусу, який скеровував діяльність за-
гону отамана, але зазначив, що «при ліквідації «совдепії» не 
застосовувати ніяких заходів, які б могли нагадувати геть-
манські каральні експедиції»: «Наказ мій про рішучість ви-
конання боротьби з більшовиками торкався тільки більшо-
виків, але ніяких наказів за контрибуції і навіть реквізиції я 
не давав і до мене у ці дні ніхто з донесеннями та скаргами 
не звертався» [55, арк. 8–8а]. Однак, виправдовуючи Волин-
ця, зазначив, що приборкати виступи пробільшовицьки налаш-
тованих, добре озброєних та організованих селян можна було 
лише «рішучими військовими мірами» [55, арк. 39].

М. Наркевич висновки своєї комісії побудував саме на 
свідченнях мешканців с. Голосківці та місцевого священика, 
який закликав владу покарати виключно винних, у той час як 
Волинець карав усіх підряд без суду та слідства, що й викли-
кало обурення мешканців села [56, арк. 2–2а]. Комісія ви-
знала винним Волинця в накладанні контрибуції, проведенні 
реквізицій, застосуванні жорстоких мір щодо «мирного села», 
неповерненні грошової контрибуції. Військовий суддя вима-
гав притягти А. Волинця до відповідальності за «злочинне пе-
ревищення влади» [61, арк. 98–98 об.].

Погоджуючись із висновками полковника, які базувались 
на забороні Головного Отамана здійснювати реквізиції та 
контрибуції, викликає подив характеристика с. Голосківці 
як «мирного села». Нагадаємо, що саме цей населений пункт 
був центром збройної боротьби проти легітимної влади Ди-
ректорії УНР, прояви якої вона закликала придушувати. Не-
зважаючи на факт антидержавної боротьби, військова судова 
влада брала під захист селян як громадян УНР. Лише згодом, 
30 липня 1919 р., коли випадки збройного опору частинам Ді-
євої армії УНР почастішали, було видано наказ, який виправ-
довував застосування сили з боку військових проти «мирних 
мешканців» [80, арк. 117 зв.; 97, арк. 203].
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Але командування ДА УНР по-іншому оцінило рішучість 
отамана і стало на його захист. Від начальника штабу фронту 
військовий суддя отримав телеграму-резолюцію такого змісту: 
«Отаман Волинець ніяк не може бути зараз командирований, 
бо на нього і його полк покладена великої важності бойова за-
дача, від якої залежить вся справа фронту, а замість нього ви-
конати її ніхто не зможе» [62, арк. 99].

За успішну ліквідацію масштабного більшовицького заколо-
ту, а саме так було розцінено знищення більшовицької «Лети-
чівської республіки», А. Волинцю було присвоєно звання під-
полковника. 25 січня 1919 р. він став командиром 61-го пішого 
дієвого полку ім. С. Петлюри Дієвої армії УНР, сформованого 
на основі Гайсинського куреня Національної гвардії. Його полк 
і надалі продовжував відзначатися високою національною сві-
домістю та дисципліною [39, арк. 9].

Отже, «процес Волинця» доби УНР, по-перше, виявив не-
досконалість українського законодавства та суперечливість 
наказів, які видавала Директорія. З одного боку, українська 
влада вимагала жорстоко придушувати будь-які антиурядові 
виступи, а з другого — забороняла заходи, без яких ліквідація 
таких виступів унеможливлювалася. По-друге, розслідування 
дій загону Волинця свідчило про спроби влади УНР законним 
чином вирішувати суперечки між військовими і цивільним 
населенням, що мало додати владі авторитету та зміцнити до-
віру до неї на периферії. По-третє, аналіз справи доводить, що 
в січні 1919 р. військові отамани були виведені з-під впливу 
судової влади та були недосяжними для неї завдяки підтрим-
ці військових Головним Отаманом. У той період С. Петлюра 
припускав, що отаманщина ще не набула потужного деструк-
тивного характеру і її провідники користувалися його протек-
цією. По-четверте, використання принципу військової доці-
льності замість законності при розгляді подібних конфліктів 
надавало свободу дій менш дисциплінованим і законослухня-
ним отаманам, ніж А. Волинець, наприклад, Й. Біденку. Поді-
бні підходи до розв’язання справ лише сприяли поширенню 
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негативних проявів отаманщини серед регулярних і нерегу-
лярних частин УНР, які не зважали на цивільні органи влади 
і нерідко руйнували власний тил не гірше за «більшовицьких 
агентів».

З часом, ставлення С. Петлюри до отаманщини та її про-
відників змінилося. Головний Отаман видаватиме суворі 
накази для припинення необмеженого свавілля, почне лік-
відовувати всевладдя та безкарність отаманів на фронті та в 
запіллі. С. Петлюрою видаються накази про розформування 
загонів та арешт отаманів: Й. Біденка, І. Семесенка, О. Паліє-
нка, О. Козира-Зірки, Золотаренка. Силами інших військових 
частин та зусиллями контррозвідки вони були заарештовані 
й опинилися під слідством.

Підставою для судової справи проти Й. Біденка, «отамана 
для доручень при Головному штабі» були численні скарги на 
його злочинну діяльність з боку представників повітових ко-
мендантів та комісарів Волинської губернії, а також військових 
керівників [126, арк. 12–12 зв.; 129, арк. 36]. Згідно з повідом-
ленням представників місцевої влади, загін Й. Біденка протя-
гом двох місяців перешкоджав творчій роботі органів влади на 
Волині». Негативно оцінили діяльність отамана О. Осецький 
та В. Тютюнник [151, арк. 121–126].

24 лютого 1919 р. Й. Біденка було затримано та віддано під 
варту. Незважаючи на рішучі протести з боку О. Андрієвсь-
кого та його намагання тиснути на слідство, суддя Ю. Гаєв-
ський визнав отамана для доручень винним [152, арк. 126]. 
Й. Біденку інкримінували самочинні реквізиції, терор проти 
цивільного населення, знищення або привласнення держав-
ного майна, порушення закону про державну цукрову моно-
полію та конфіскацію цукру з заводів, безпідставне втручання 
в адміністративні справи повітових організацій, невиконання 
наказів штабу та відмову вирушати на фронт. Розглянувши 
матеріали справи, суд постановив притягти до відповідально-
сті отамана Й. Біденка за оголошеними звинуваченнями [135, 
арк. 14–15]. Підсудний винним себе не визнав, намагаючись 
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довести, що діяв виключно в інтересах УНР та за наказами 
Директорії. Зокрема, цукор врятував від більшовиків і готу-
вав до відправки в Галичину, а гроші витрачав на розбудову 
національного життя [135, арк. 16–20]. Суд не знайшов пере-
конливими пояснення Й. Біденка і ухвалив вирок «тримання 
під сторожею» на невизначений термін [139, арк. 55].

Однак на підставі письмового звернення О. Андрієвського 
до Головної слідчої комісії, у якому зазначалося, «що він не 
бачить ніяких підстав тримати під арештом Біденка», отамана 
було звільнено [134, арк. 8, 10]. Таким чином, знову втручання 
сторонніх осіб, тепер впливового політика, виявилося важли-
вішим за судове рішення. Якщо у випадку з А. Волинцем його 
можна було обґрунтувати невиробленістю законодавства та 
військовою доцільністю, то дії О. Андрієвського варто квалі-
фікувати не інакше, як волюнтаризм та вседозволеність.

Якщо П. Болбочана було усунено від війська, то Й. Біден-
ко невдовзі знову зібрав свій загін і знову швидко нагадав про 
себе. Зі звіту начальника оперативного штабу відділу ШДА: 
«Дев’ятого березня отаман Біденко не прибув до Шепетівки і 
не поступив в підлеглість отамана Семесенка. Наслідком цьо-
го було те, що Запорізька бригада, не будучи посилена отря-
дом Біденка, не змогла перемогти ворога на Бердичівському 
напрямку та захопити Бердичів» [142, арк. 180–180 зв.].

Інша телеграма про військову діяльність отамана датова-
на 5 квітня 1919 р.: «Зараз на ім’я Коновальця одержано де-
пешу від Біденка, котрий вимагає надіслати його сотню, яка 
вже обеззброєна січовиками у повному бойовому порядку, і за 
невиконання цього розпорядження погрожує не пропустити 
жодного січовика ні до Бердичева, ні в Галичину» [141, арк. 
178]. Під впливом подібних вчинків Й. Біденка, С. Петлюра 
ще в березні 1919 р. видав наказ про розформування його за-
гону, однак роззброїти відділ отамана вдалося лише в травні 
1919 р. У листопаді 1919 р. Й. Біденка звільнили з в’язниці 
напередодні захоплення міста білими. Спритний кар’єрист, 
Й. Бідено спромігся у січні–лютому 1920 р. стати командиром 
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кавалерійського підрозділу в 44-й дивізії більшовицької армії, 
сформованої з т. зв. «боротьбистів». Потім був заарештований 
більшовиками як колишній петлюрівський отаман і ув’язне-
ний.  Втік з в’язниці незадовго до страти. У 1921 — старшина 
управи постачання 4-ої Київської дивізії. Згодом проживав у 
Рівному. У подальшому його шляхи губляться.

Одночасно з процесом проти Й. Біденка відбувався суд над 
командиром кінного полку «Партизанського січового стріле-
цтва» О. Козир-Зіркою. Його звинувачували у незаконних 
арештах та розстрілах посадовців, втечі з позицій, конфіскації 
грошей з державної скарбниці в Овручі [135, арк. 14–14 зв.]. 
На відміну від Й. Біденка, цей отаман визнав за собою про-
вину, пояснюючи свої радикальні міри «потребою крайньої 
необхідності» [137, арк. 55]. Враховуючи значно меншу кіль-
кість та масштаб злочинів, а також часткове визнання своєї 
провини, суд взяв у О. Козир-Зірки підписку про невиїзд із 
Вінниці. Однак той її не дотримався і в подальшому, зібравши 
свій загін, вештався по тилах армії УНР, нікому не підкоряю-
чись [150, арк. 120].

У січні 1919 р. за наказами В. Тютюнника було затрима-
но отамана О. Палієнка [156, арк. 23]. Підставами для арешту 
були самочинне звільнення з-під варти арештованих за гроші, 
дискредитацію збройних сил республіки [155, арк. 1]. В. Оскі-
лко, обґрунтовуючи необхідність арешту О. Палієнка відзна-
чив: «Коло імені Палієнка та його отряду вітає кошмар кри-
мінальних справ і, крім цього, цей отряд не годиться для бою 
з ворогом, хоча й трохи організований. А займається перева-
жно грабунками, що показав приклад бою під Домбровицею. 
Сам О. Палієнко абсолютно не розуміє військової тактики» 
[113, арк. 183].

9 січня 1919 р. О. Палієнко був заарештований В. Оскіл-
ко. Опинившись під слідством, традиційно відкинув усі обви-
нувачення [158, арк. 31]. У лютому 1919 р. він був відпуще-
ний під підписку про невиїзд, якої не дотримався, і невдовзі 
був знову ув’язнений за свавільні дії та непокору владі [157, 
арк. 36].
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11 травня 1919 р. затримали І. Семесенка, отамана Запорі-
зької бригади ім. С. Петлюри, загальновідомого після Прос-
курівського єврейського погрому. Проте постанова слідчого 
судді не містила обвинувачень за вчинену розправу над мир-
ними єврейськими мешканцями. До відповідальності отаман 
притягувався за невиконання наказів, незаконне присвоєння 
титулу отамана, конфіскацію потяга на станції Здолбунів та 
погрози коменданту. Суд позбавив І. Семесенка рангу отама-
на і притягнув до відповідальності за нормами Військового 
Карного Статуту. Місцем покарання було обрано Кам’янець-
ку в’язницю [159, арк. 33].

І. Семесенко не визнав висунутих обвинувачень [161, 
арк. 95]. Протягом перебування під вартою надсилав листи 
С. Петлюрі, у яких просив його звільнити. Колишній отаман 
посилався на свої заслуги перед Україною, згадував про свої 
хвороби та складне становище родини, і, буквально, благав 
«батьку отамана» про помилування, переконуючи, що «вірні-
шого українському народу і Вам українського вояки як я не 
знайдете» [162, арк. 30–31].

Це слізне звертання отамана І. Семесенка до С. Петлюри 
(а подібних листів у справі зберігається декілька) накладає 
тінь на образ «залізного диктатора, людини сильної волі», 
«українського Мусоліні», створений М. Середою [458] та під-
триманий Р. Ковалем [380]. Листи до С. Петлюри свідчать як-
раз про цілком протилежні риси отамана [162, арк. 30–31].

І. Семесенка звільнили восени 1919 р. в умовах відступу 
армії УНР з Кам’янця. Подальшу долю цього отамана вдало-
ся простежити історику М. Ковальчуку. Вже в грудні 1919 р. 
він очолив Брацлавську групу ім. П. Полуботка, яка діяла в 
районі Брацлав-Немирів. За звичкою І. Семесенко діяв від 
імені УНР, використовуючи звання отамана. Самочинні та 
зрадницькі дії з боку цього ватажка тривали. З наближенням 
більшовицьких військ, він традиційно проголосив себе війсь-
ковим комісаром Брацлавщини і несподівано закликав насе-
лення до боротьби за «Українську Радянську Соціалістичну 
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Республіку» [382, c. 203–204]. Згодом у 1920 р. І. Семесенка 
таки розстріляли за невиконання наказів влади УНР.

У травні 1919 р., коли знову було заарештовано Й. Біденка, 
О. Палієнка, а також полковників Яценка та Святненка, було 
прийнято рішення об’єднати їх справи в один судовий про-
цес. 4 червня 1919 р. спеціальним наказом для розгляду справ 
осіб, затриманих ШДА, створили Надзвичайний Військовий 
суд [71, арк. 94 зв.]. Процес готувався в умовах прийняття 
доповнень до Дисциплінарного статуту, які вимагали суворі-
ше карати за свавільні дії керівників військових підрозділів. 
Тому отамани не могли сподіватися на м’які вироки. Саме 
проведення слідства, враховуючи масштаб скоєних злочинів 
та їх резонанс у суспільстві, а також визнання отаманщини 
як однієї з головних причин поразок армії УНР, створюва-
ло негативний психологічний фон навколо цієї справи. Крім 
того, саме у цей період відбувалася реорганізація армії, тому 
публічне суворе покарання одіозних порушників слугувало б 
гарним прикладом.

Дорученням Наказного отамана О. Осецького від 4 червня 
1919 р. прокурором у цій справі було призначено М. Нарке-
вича, в. о. голови штабного суду при групі Січових Стрільців. 
Саме він був керівником слідчої справи по звинуваченню ота-
мана А. Волинця і добивався для нього суворого вироку. Про-
токолів судових рішень по спільній справі отаманів виявити 
не вдалося. Автори монографії, присвяченої П. Болбочану, 
відзначають, що М. Наркевич несподівано зумів добитися для 
них пом’якшення покарання [449, c. 123]. Ймовірно, що на рі-
шення суду знову вплинуло заступництво політиків, оскіль-
ки, за даними М. Чеботаріва, під час розгляду «отаманського 
питання» на засіданні уряду більшість міністрів не підтри-
мала застосування рішучих мір проти отаманів [307, с. 279]. 
У подальшому за наказом О. Осецького суд було розформова-
но [85, арк. 85 зв.].

Після суду всі отамани продовжували перебувати під вар-
тою.
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Невдовзі відбувся суд над П. Болбочаном, який став най-
більш резонансним. Вище згадувалося про причини пору-
шення справи — намагання П. Болбочана за підтримки держ-
інспектора М. Гавришка повернутися на посаду командира 
Запорізького корпусу, усунувши при цьому В. Сальського, 
призначеного С. Петлюрою. Незважаючи на те, що П. Болбо-
чан не вдався до радикальних дій з метою переобрання влади, 
він отримав суворий вирок за спробу протиправної акції. Сама 
справа виявилася нетиповою для інших отаманських справ у 
добу Директорії, тому зупинимося на її нюансах детальніше.

Отримавши інформацію про спробу П. Болбочана посіс-
ти посаду командира корпусу та підтримку його претензій з 
боку «запорожців», С. Петлюра 9 червня 1919 р. видав наказ 
про незаконність подібних дій, назвавши дії П. Болбочана 
та М. Гавришка самовільним захопленням влади. Головний 
Отаман підтвердив правомірність повноважень В. Сальсько-
го і погрожував покаранням за виконання будь-яких нака-
зів П. Болбочана. Для з’ясування всіх обставин справи було 
призначено слідство, а П. Болбочан отримав розпорядження 
прибути до ставки. Водночас, М. Чеботаріву було наказано 
негайно затримати М. Гавришка та П. Болбочана за «злочин-
ну діяльність проти законного народного правительства, за 
злочинне захоплення влади та дезорганізацію фронту» [449, 
с. 227].

Отамана було негайно заарештовано, а наступної доби 
створений спеціальний надзвичайний суд розпочав розгляд 
справи. На відміну від інших «отаманських справ», які трива-
ли кілька місяців, комісія у справі П. Болбочана у перший же 
день своєї роботи винесла суворий вирок. Полковника визна-
ли винним у дезорганізації фронту, яка нібито виникла через 
те, що він незаконно захопив посаду командира Запорізької 
групи. Занадто сувора оцінка дій П. Болбочана є доволі спір-
ною з огляду на те, що він не встиг видати жодного наказу, і 
не вдався до кроків, які могли б дестабілізувати ситуацію у 
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корпусі, а тим більше на фронті, і тому не могли призвести до 
настільки серйозних наслідків.

Протокол допиту засвідчує, що всі свідки згадували лише 
про наміри П. Болбочана, а не про його дії, а тим паче про їх 
наслідки. Тому несподіваним видається вироблений комісією 
вирок: «Надзвичайний суд постановив: отамана Болбочана 
Петра за його злочинну акцію, завдяки якій сталася дезорга-
нізація військ У.Н.Р. ведучих наступ, позбавити усіх прав ста-
ну і покарати смертю через розстріл, згідно наказу військам 

дієвої армії У.Н.Р.» [449, с. 236–237].
Після оголошення вироку П. Бол-

бочан подав прохання про помилуван-
ня наказному отаману О. Осецькому. 
Однак той, згадуючи виступ В. Оскі-
лка та посилаючись на необ-хідність 
жорстокого придушення «всякого 
самочинства», затвердив рішення 
комісії. У наказі О. Осецького також 
зазначалося: «Я чую голоси про не-
обхідність твердості і рішучого при-
пинення всякого самочинства… Аби 
припинити надалі всякі порушення 
дисципліни і показати військовим, що 
вони повинні всіма засобами підтри-
мувати фронт, а не руйнувати його, 
затверджую засуд надзвичайного вій-
ськового суду… Попереджаю всіх, що 
всяка спроба самочинного захоплення 
військової влади і руйнування фрон-
ту буде безпощадно каратися» [449, 
с. 240–241].

Отже, вирок відомому в армії Ди-
ректорії полковнику П. Болбочану 
мав застерегти від протиправних дій 
інших. З другого боку, використову-

О. Осецький

В. Оскілко
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ючи випадки частих виступів проти офіційної військової вла-
ди УНР, склалася нагода ліквідувати небезпечну через свою 
популярність серед правих політичних опонентів С. Петлюри 
фігуру П. Болбочана.

Спроби добитися пом’якшення вироку робилися як без-
посередньо П. Болбочаном, так і полковниками Запорізької 
групи. Проте, незважаючи на їх переконання в «невиновно-
сті» свого командира, вони не вплинули на рішення комісії. 
Тоді П. Болбочан намагався звернутися до С. Петлюри з про-
ханням про помилування, враховуючи його попередні заслуги 
перед Україною, але С. Петлюра проігнорував прохання ота-
мана. П. Болбочана розстріляли.

Однак на цьому резонансну справу, яка отримала неодно-
значні оцінки серед українських революційних кіл, не було 
завершено. 5 липня 1919 р. було ухвалено закон Директорії 
УНР «Про покладання на Державну Слідчу Комісію для роз-
слідування подій повстання 29 квітня 1919 року та розсліду 
повстання Отамана Болбочана з участю деяких осіб та органі-
зацій». Рішення комісії не додавало нічого нового до вже відо-
мих фактів і мало переконати українське суспільство в тому, 
що Головний Отаман та його оточення скоїли не вбивство 
державного діяча, а заколотника, який визнав свою провину 
[449, с. 274–275].

Аналіз судових процесів над отаманами свідчив про нама-
гання Директорії законним шляхом ліквідувати негативне 
явище отаманщини та покарати осіб, які були її втіленням. 
Організація судових процесів у певних випадках мала демон-
стративний характер для припинення у подальшому антидер-
жавних виступів з боку військових. Але підходи до покарання 
винних не відрізнялися системністю та далеко не завжди ба-
зувалися на нормах закону. Нерідко на долю процесів впли-
вали військова доцільність, особиста симпатія чи антипатія 
з боку влади, партійна приналежність, стратегічна ситуація 
на фронті, політична підтримка винного або бажання усуну-
ти небезпечного конкурента. Тому одним, наприклад Й. Бі-
денку, вдалося уникнути суворого покарання, передбаченого 
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законом, а П. Болбочана було розстріляно. В одних випадках 
судочинство невиправдано затягувалося і в’язні отримали 
свободу, а в інших дивувало швидкістю виконання рішення. 
Прикладом можуть слугувати два процеси проти П. Болбоча-
на. У першому — його обвинувачували у руйнуванні всього 
Лівобережного фронту, однак він не був суворо покараний, 
в другому за спробу (!) обійняти посаду командира корпусу 
він отримав найвищу міру покарання.

Судові процеси над отаманами, які наважувалися на про-
тивладні виступи, виявили недосконалість українського за-
конодавства, через яке передбачена законом норма покарання 
не могла бути реалізованою. Однак до позитивних моментів 
цих справ слід віднести припинення на певний час виступів 
з боку отаманів проти Директорії та посилення дисципліни 
у війську, цивілізований шлях розв’язання конфліктів, які 
виникали між військовими та владними структурами в добу 
військового протиборства.

Незважаючи на заходи, здійснені Директорією для прибор-
кання отаманщини, остаточно подолати цю проблему так і 
не вдалося. Новим етапом її розвитку став період осені 1919 р.
В умовах відступу з Києва та війни зі ЗСПР військо УНР 
потребувало значних людських ресурсів та підтримки з боку 
повстанців. Тому С. Петлюра знову був змушений налаго-
джувати контакти з ватажками нерегулярних з’єднань. Втра-
ти в боях з Білою армією та епідемія тифу змушували попов-
нювати збройні сили УНР загонами повстанців, до керівних 
посад залучалися колишні повстанські отамани, які були 
перед тим усунені з її складу за порушення дисципліни [223, 
с. 590]. Зокрема такі одіозні, як О. Волох та Ю. Бажко.

Поновлювалася фінансова підтримка повстанців. Щопра-
вда, влада намагалася, враховуючи попередні прорахунки, 
скеровувати повстанську стихію та контролювати її [96, арк. 
193]. Однак підбір кадрів для виконання цього надважливого 
завдання був невдалим. Наприклад, у вересні 1919 р. керів-
ником Центрального Українського Повстанського Комітету 
(ЦУПК) та Головним Отаманом повстанських військ було 
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призначено О. Волоха, відомого своєю сваволею, недисциплі-
нованістю та схильністю до отаманщини.

Діяльність О. Волоха виявилася неефективною, бо він не 
мав налагоджених зв’язків з осередками повстанства. Спроби 
ж Головного Отамана Повстанських військ підпорядкувати 
собі відділи Ю. Тютюнника, А. Волинця, Д. Зеленого, Д. За-
болотного виявилися невдалими через небажання отаманів 
підпорядковуватися О. Волоху. Проти ЦУПК виступало й ко-
мандування армії, яке не вважало доцільним існування струк-
тури, яка б ускладнювала виконанням повстанцями операти-
вних наказів [385, с. 90–92].

Знову почали виявлятися традиційні недоліки отаманщи-
ни: невиконання наказів, зловживання своєю посадою, не-
вміння координувати свої дії, втручання в політичні справи, 
організація заколотів проти вищих органів влади, безконтро-
льні фінансові витрати.

М. Ковальчук у монографії «Невідома війна 1919 р.: ук-
раїнсько-білогвардійське протистояння» наводить факти 
поновлення проявів отаманщини як «останнього акту без-
глуздої «повстанської» драми» на прикладі діяльності заго-
нів О. П’ятенка, групи отамана Несміянова, Г. Колосова [385, 
c. 218, c. 220–221].

Фактом прояву отаманщини за політичними мотивами 
було укладання, з ініціативи генералів УГА без поінформу-
вання про свої дії політичного керівництва, угоди про пере-
мир’я з ЗСПР. Ініціатори угоди М. Тарнавський, А. Шаманек, 
О. Лисняк постали перед судом по звинуваченню в узурпа-
ції вищої влади та невиконання наказу С. Петлюри. Проку-
рор кваліфікував їхні дії як прояв порушення субординації та 
державної зради. Однак суд виправдав офіцерів, мотивуючи 
своє рішення обставинами, які змусили керівників УГА піти 
на зближення з денікінцями, аби врятувати армію від заги-
белі. Одним із таких факторів офіцери УГА назвали конфлі-
кти з отаманами з ДА УНР, відсутністю фінансування, тоді 
як повстанським ватажкам виділялися значно більші кошти, 
неможливістю ефективно співпрацювати з нерегулярними 
частинами Наддніпрянської армії [209, c. 299–308].
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Отже, ставлення С. Петлюри до отаманщини було неодно-
значним та змінювалося впродовж усього періоду визвольних 
змагань. Останнім проявом отаманської сваволі стала «Лю-
барська катастрофа» 6 грудня 1919 р. (повстання проти УНР 
на чолі з О. Волохом). Після цього акту «отаманського безго-
лів’я» припинилося існування регулярної армії УНР. Обра-
вши на нараді партизанський спосіб ведення війни, залишки 
ДА УНР почали готуватися до Першого зимового походу.

Симон Петлюра (1879–1926 рр.)
Остаточно подолати отаманщину С. Петлюрі так і не вда-

лося, що йому довелося визнати. Послаблення центральної 
військової та політичної влади, надання широких повнова-
жень повстанцям, поразки на фронтах, свавільні дії військо-
вих перекреслили всі попередні заходи у боротьбі із шкідли-
вими проявами суспільного феномену. Досвід 1919 р. довів 
неможливість ефективної співпраці регулярних частин та не-
регулярних загонів, невміння узгоджувати власні дії, виявив 
бажання отаманів та генералів виконувати не лише військові, 
а й політичні функції. Події осені 1919 р. черговий раз виявили 
хибність поглядів С. С. Петлюри на використання потенціалу 
отаманщини, його неспроможність приборкати її одіозних ва-
тажків, незважаючи на жорстокі засоби боротьби. Помилко-
вим виявився і підхід повернення до лав армії УНР, можливо 
й патріотично налаштованих, але недисциплінованих ватаж-
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ків на кшталт О. Волоха, Ю. Божка, М. Данченка, І. Семесен-
ка. У подальшому всі вони зрадили його. Повстанські відділи 
ефективно діяли лише в умовах підтримки наступу регуляр-
них частин, як це було під час походу на Київ-Одесу влітку 
1919 р., за умов контролю та надання оперативної допомоги 
досвідчених штабістів. У випадку, коли стратегічна ситуація 
була несприятливою, а контроль за їхніми діями слабшає, не-
регулярні загони починають бути небезпечним розкладовим 
елементом. Вже на еміграції С. Петлюра визнав свою неспро-
можність скерувати отаманщину в державницьке русло, поси-
лаючись на складні умови функціонування Директорії у 1919 р. 
Він зазначив, що вона була корисною лише на початковому 
етапі визвольної боротьби [224, c. 518].

Поразки від РСЧА взимку 1919 року та руйнація власного 
тилу, втрата довіри населення до армії змусили С. Петлюру 
визнати отаманщину головною причиною поразок та розпо-
чати боротьбу з проявами системного непідпорядкування, яке 
було її головною ознакою. Однак ліквідація шкідливих проявів 
не була послідовною. У період зими–весни 1919 р. то були лише 
епізоди боротьби з найбільш одіозними ватажками. У подаль-
шому до законодавства внесені зміни, які підвищили карність 
за військові правопорушення. Найбільш одіозних отаманів-
правопорушників було ув’язнено, а П. Болбочана розстріляно. 
Відбулася реорганізація війська: «отаманський спосіб» було 
відкинуто та затавровано як шкідливий та неефективний, най-
більш одіозних ватажків усунуто з посад. Повстанські одини-
ці, за рідким винятком, було розформовано, поступово ускла-
днювалася процедура фінансування нерегулярних частин, 
а згодом створення нештатних загонів було заборонено. Війсь-
ковим Міністерством видається ціла низка наказів, спрямова-
них на ліквідацію отаманщини та недопущення її поширення. 
Проте під час війни з білогвардійцями восени 1919 р. Головний 
Отаман повернув до війська скомпрометованих повстанських 
ватажків, що в подальшому мали негативні для УНР наслідки: 
ліквідацію регулярної армії та припинення широкомасштабних 
військових дій проти ворогів УНР власними силами. 
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В українській історіографії отаманщина як важлива складо-
ва суспільних процесів Української революції 1917–1921 рр.
 залишається актуальною проблемою. Однак, незважаючи на 
свою значущість, це історичне явище не було об’єктом науко-
вого дослідження вітчизняних та зарубіжних істориків. Увага 
науковців здебільшого зосереджувалася на окремих аспектах 
цього суспільного феномену або розглядалася як форма пов-
станського руху. Отаманщина як процес непідпорядкування 
владі УНР з боку нерегулярних військових формувань націо-
нального спрямування, які визнавали її лише номінально, не 
зазнала наукового аналізу. Працям українських дослідників 
з діаспори та радянських істориків були притаманні певна 
ідеологічна заангажованість та суб’єктивізм, недостатнє вико-
ристання архівних матеріалів. У працях сучасних дослідни-
ків отаманщини нерідко спостерігається ототожнення цього 
явища з повстанським рухом і, як наслідок, — ідеалізація та 
романтизація суперечливого явища. Тому у процесі вивчення 
цього феномену відбулася підміна значення дефініції «отама-
нщина», яке почали використовувати для позначення своєрі-
дної форми повстанського руху національного спрямування 
для підтримки української державності, що далеко не повною 
мірою відповідає внутрішній мотивації керівників та рушій-
них сил окремих отаманських формувань. Історіографічний 
аналіз та наявність різноманітної джерельної бази перекону-
ють у науковій та практичній доцільності проведення дослі-
дження з даної теми.

Основу використаних джерел становлять неопубліковані 
архівні матеріали — актові (нормативно-правові та судово-ад-
міністративні) документи, які доповнюються виданими збірка-
ми документів доби Директорії. Інтерпретація відомих джерел, 
застосування документів, які було видано протягом останніх 
років, відкриття та залучення до наукового обігу недоступних 
раніше або мало використаних документів, а також матеріалів 
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преси, спогадів учасників визвольних змагань, дозволили ви-
вчити низку нових фактів і запропонувати системний аналіз 
проблеми. Особливість української отаманщини доби Дирек-
торії полягає у тісних контактах представників отаманських 
формувань з вищою владою УНР, які доцільно визначити як 
конфліктну взаємодію. У період Центральної Ради та Гетьма-
нату українська влада обережно поставилася до співпраці з 
нерегулярними мілітарними формуваннями. Проте суспіль-
но-політична ситуація в Україні наприкінці 1918 р. витворила 
сприятливі чинники для відновлення потужності повстансь-
ких загонів. Директорія, готуючись до протигетьманського по-
встання, не могла спиратися на регулярну армію, тому основу 
республіканського війська становили повстанські відділи на 
чолі з місцевими ватажками. Під час повстання для встанов-
лення влади на периферії лідери Директорії наділяли отаманів 
військовою, цивільною, судовою владою. Рангу отамана було 
надано найвищого статусу, що перетворило пересічних повс-
танських ватажків на провідників державної політики. У пода-
льшому коменданти та комісари, призначені Директорією для 
організації місцевої влади, не допускалися отаманами до вико-
нання своїх обов’язків. Поступово отамани перетворилися на 
місцевих диктаторів, які використовували владу на власний 
розсуд, мало рахуючись з політикою центральної влади, підпо-
рядковуючись виключно Головному Отаману або окремим чле-
нам Директорії. Одночасно з переходом під контроль отаманів 
місцевої влади відбувався процес організації не регулярної, а 
повстанської за своєю структурою та командним складом армії. 
На початку 1919 р. отамани, які набували ваги у різних сферах 
життя відновленої УНР, користувалися підтримкою С. Петлю-
ри. У свою чергу Головний Отаман послуговувався прихильні-
стю отаманів для недопущення впровадження у життя системи 
«трудових рад», запропонованої В. Винниченком.

Таким чином, зі своєрідної форми повстанського руху вит-
ворилося явище отаманщини, яка полягала у функціонуванні 
самочинних нерегулярних формувань, не пов’язаних організа-
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ційно. Крім С. Петлюри активну підтримку отаманським фор-
муванням забезпечували члени Директорії О. Андрієвський та 
А. Макаренко, а також представники політичних партій УПСС 
та УПСР, які сприяли організації автономних військових оди-
ниць, вірних своїй політичній силі.

Війна Раднаркому проти Директорії (1918–1919 рр.) ви-
явила слабкість отаманщини як системи організації збройних 
сил та місцевої влади. Військове протиборство у січні 1919 р. 
стало каталізатором перетворення отаманщини у деструктив-
ний чинник Української революції. Саме у цей період термін 
«отаманщина» починає вживатися для позначення проявів 
непокорі владі з боку повстанських отаманів та деяких кадро-
вих офіцерів, ігнорування загальнонаціональних інтересів за-
ради егоїстичних або вузькокорпоративних потреб. Невдовзі 
отамани перестали підкорятися навіть наказам С. Петлюри. 
Наприкінці січня 1919 р. отаманщина остаточно відокремлю-
ється від повстанського руху, набуваючи ознак противладної 
діяльності. На відміну від повстанства, яке було координова-
ним та спрямованим на підтримку української влади в особі 
Директорії, визначальною рисою отаманщини став спротив 
легальним органам влади УНР.

Криза отаманщини була зумовлена особливостями розви-
тку суспільства у революційних умовах. Крім того, вступили 
в дію і суб’єктивні чинники: авантюризм та авторитаризм ота-
манів. Послаблення влади, розчарування у керівниках нації 
призвело до падіння її впливу. Втрата контролю над територі-
ями, які опинилися під владою впливових ватажків, зниження 
престижу влади спричинили тенденцію зростання амбітнос-
ті отаманів, які стали своєрідним прошарком «контреліти». 
Військова ситуація та слабкість влади на периферії робили 
отаманів центральними фігурами даного періоду. Неспромо-
жність приборкати їх породжувала безкарність та свавілля. 
Серед селянства — рушійної сили отаманщини — панували 
віра у народного ватажка, пов’язана з використанням істори-
чних традицій козаччини та гайдамаччини, що забезпечувало 
масовість отаманським формуванням.
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Швидкі зміни влади переконували рушійні сили отаман-
щини (селянство) у її плинності та необхідності боротьби за 
власні (життєві) інтереси. Відсутність єдиної концепції дер-
жавотворення та недовіра до політиків сприяли формуванню 
думки, що програма дій, запропонована власним ватажком, 
ближча до інтересів народу. Сукупність даних чинників, до 
яких додалися невдачі у війні з більшовиками, призвела до 
трансформації отаманщини у потужний дестабілізуючий 
внутрішній фактор доби Директорії.

Отаманщина, яка виникла стихійно під час протигеть-
манського повстання як форма повстанського руху, згодом 
перетворилася на специфічну систему влади, своєрідний су-
спільний феномен. Він полягав у непідпорядкуванні отаманів 
владі, яка наділяла селянських ватажків повноваженнями та 
засобами для їх реалізації. Незважаючи на те, що антидержав-
ницький зміст діяльності отаманів виявився досить швидко, 
отаманщина не тільки не була оперативно ліквідована, а й зна-
чно поширилася, охопивши сферу місцевої влади та армію.

Конкуренція між політиками, один з яких уособлював 
вищу політичну владу, а інший — військову, призвела до кон-
флікту військової та політичної влади. Відсутність компромі-
су та міжпартійна ворожнеча робили отаманські формування 
корисними у боротьбі за владу, слугували засобом впрова-
дження в життя власних планів та боротьби з опонентами. 
Підтримка з боку політиків робила отаманів недосяжними 
для правосуддя.

Умови військового часу ніби виправдовували переваги 
військової влади над цивільною, породжуючи при цьому су-
спільно-політичні деформації. Сукупність даних чинників, 
помножених на поразки у війні з більшовиками, втрату конт-
ролю над територіями, амбітність отаманів, які відмовлялися 
підлягати владі, сприяли перетворенню отаманщини на над-
звичайно складну для Директорії внутрішньополітичну 
проблему.
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У процесі відокремлення отаманщини від повстанського 
руху визначається її сутність та своєрідні риси, які полягають 
у набутті рис девіантності: непідпорядкування політичній та 
військовій владі. Продовжуючи боротьбу за українську дер-
жавність, отамани не визнавали за державним механізмом 
права контролю за формою та змістом діяльності власної бо-
йової одиниці. Відносини з центральною чи місцевою владою, 
військовою чи політичною, ґрунтувалися не на підпорядку-
ванні, а на домовленості. Подібна риса була спільною для всіх 
проявів отаманщини.

Отаманські формування, які намагалися витворити аль-
тернативний державницькому курсу напрям у військовій та 
внутрішній політиці, мали ряд інших подібностей. Зокрема, 
наявність харизматичного ватажка, спосіб мобілізації, не-
регулярну організаційну структуру, виборність командного 
складу, неприйняття, за рідким винятком, призначених вла-
дою командирів, опір зміні виборного командного складу. 
Стратегія дій закону ґрунтувалася на «отаманському праві», 
яке полягало у вседозволеності та підпорядкуванні виключно 
командиру свого загону. Отаманам була властива амбітність, 
гіперболізація власних локальних успіхів, переконання, що 
створені ними загони є своєрідними «приватними арміями», 
які мають виконувати накази тільки своїх ватажків. Таким 
чином, отаманщину можна трактувати як вияв своєрідної 
гіпердемократії, у формі «мілітарної охлократії».

Незважаючи на спільну для отаманських формувань рису 
девіантності, мотиви непідкорення владі були різними. Саме 
цей чинник було покладено в основу типологізації феномену. 
Прояви непідкорення були породжені впливом історичних 
чинників, ігноруванням принципів українсько-єврейських 
відносин, встановлених Директорією, які виливалися в орга-
нізацію єврейських погромів, втручанням у політичне життя, 
боротьбою за корпоративні інтереси, бажанням зберегти по-
встанську структуру загону та партизанський спосіб веден-
ня війни. Тактику відносин з владою визначав отаман, який 
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поширював своє бачення революційного процесу на вояків 
власного загону. Таким чином, на підставі внутрішньої мо-
тивації отаманів можливо виокремити чотири типи отаман-
щини: козакофільсько-романтичний, військово-опозиційний 
(політичний), соціально-деструктивний, помірковано-конс-
труктивний.

Не виступаючи проти ідеї української державності як го-
ловної мети визвольних змагань, отамани пропонували власні 
варіанти її порятунку або підмінювали боротьбою за егоїстич-
ні інтереси. Наявність різної мотивації, амбітність та авантю-
ризм отаманів, конкуренція та ворожнеча між ними унемож-
ливлювали створення єдиного, альтернативного офіційному 
державницькому курсу, напрямку політики з боку керівників 
повстанських загонів. Особиста амбітність була джерелом 
конфліктів не лише з центральною владою, а й одного з од-
ним, через небажання підпорядковуватися іншому отаману.

Протягом 1919 р. на території, яка перебувала під юрис-
дикцією УНР, виявлено факти функціонування кількох деся-
тків отаманських формувань, які відзначилися різними фор-
мами взаємодії з Директорією: від конфліктів до періодичної 
співпраці. Більша частина з них діяла на території губерній 
Правобережної України. Значно менша частина — на Лівобе-
режжі, оскільки ця територія відносно короткий термін була 
під владою Директорії у 1919 р. Однак не виключено, що по-
дібних загонів було значно більше, оскільки обрахувати кі-
лькість самочинних загонів, керованих самопроголошеними 
отаманами, неможливо.

Ставлення Симона Петлюри до феномену отаманщини 
було неоднозначним та змінювалося впродовж всього періоду 
визвольних змагань. Під час протигетьманського збройного 
виступу він розглядав повстанство системою, яка має слугу-
вати опорою його політики у регіонах та визначальним еле-
ментом військового будівництва. З його ініціативи отамани 
наділялися владними повноваженнями та керівними посада-
ми у ДА УНР. С. Петлюра підтримував систему отаманщини, 
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яка полягала у наділенні військових та колишніх повстан-
ських ватажків цивільною та судовою владою, надавав фінан-
сову підтримку нерегулярним формуванням. Проте поразки 
від РСЧА та руйнація власного тилу, втрата довіри населення 
до армії змусили його визнати отаманщину головною при-
чиною поразок та розпочати боротьбу з виявами системного 
непідпорядкування, яке було її головною ознакою. Однак лі-
квідація шкідливих наслідків не була послідовною. У період 
зими–весни 1919 р. то були лише епізоди боротьби з найбільш 
одіозними ватажками. Проте, вже починаючи з травня 1919 р., 
спостерігаємо системну боротьбу з отаманщиною, яка трива-
ла до осені 1919 р. Однак вже під час війни з білогвардійцями 
восени 1919 р. Головний Отаман відновив підтримку нере-
гулярних формувань, що у подальшому мало негативні для 
УНР наслідки. Позиція С. Петлюри визначила етапи бороть-
би Директорії з отаманщиною. Вона включала в себе кілька 
періодів, під час яких було використано різноманітні струк-
турні елементи державного механізму. Перший етап (превен-
тивний) припадає на грудень 1918 — 1919 р., коли керівники 
ДА УНР, представники військового міністерства видавали 
накази, спрямовані на усунення перших шкідливих проявів 
отаманщини, намагалися не допустити їх поширення.

Другий етап — лютий–квітень 1919 р. — боротьба зі свавіл-
лям отаманів силами регулярних військових частин, які роз-
зброювали отаманські формування. Крім того, саме у той пе-
ріод видаються накази про розформування окремих загонів, 
припиняється їх фінансування, організовуються слідчі комісії 
по справам порушення закону.

Третій етап охоплює травень–серпень 1919 р. Заколот 
отамана В. Оскілка переконав у необхідності запровадження 
більш суворих та системних мір у боротьбі з отаманщиною. 
Було організовано спеціальні органи для ліквідації даної про-
блеми: Державну інспектуру, Службу Контррозвідки, Над-
звичайний Військовий суд. До законодавства внесені зміни, 
які підвищили карність за військові правопорушення. Най-
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більш одіозних отаманів-правопорушників було покарано. 
Під час реорганізації війська більшість повстанських одиниць 
було розформовано, а створення нештатних загонів забороне-
но. Військовим Міністерством видається ціла низка наказів, 
спрямованих на ліквідацію отаманщини та недопущення її 
поширення.

Використання Директорією повстанського руху для розбу-
дови та зміцнення української державності, який перетвори-
вся у процесі даної співпраці на отаманщину, виявило непри-
датність подібного методу для зміцнення системи державної 
влади та способу організації збройних сил. Так, повстанський 
рух відіграв вирішальну роль у поваленні Гетьманщини, од-
нак майже одразу його представники, наділені владою, від-
мовилися підпорядковуватися Директорії, руйнуючи при 
цьому місцеву владу, запілля та авторитет УНР. Через це у 
запіллі поширилися більшовицькі настрої, організовувалися 
повстання проти УНР, виникали анархічні селянські респуб-
ліки, які не визнавали жодної влади. В умовах військового 
протиборства система отаманщини зазнала краху. Керівники 
«приватних армій» через своєрідний спосіб її організації не 
підпорядковувалися наказам, залишали фронт, переходили 
на бік ворога. Загони, які залишалися у складі УНР, викону-
вали накази на власний розсуд, погано взаємодіяли з іншими 
частинами, конфліктували один з одним, ігнорували принци-
пи міжнаціональних стосунків, вимоги взаємовідносин між 
військовою та цивільною владою.

Нерідко отаманщина викликала військові заколоти про-
ти вищої військової та політичної влади, що призводило до 
погіршення стратегічної ситуації, втрати значної за розміром 
території, дестабілізувало ситуацію на фронті та у запіллі. 
Отаманщина погіршувала міжнародний імідж УНР, переко-
нувала світових лідерів у нездатності Директорії створити 
дисципліновану армію, спроможності ефективно боротися 
з більшовизмом.
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Отже, приклад українського державотворення у 1919 р., 
який здійснювався Директорією на чолі з С. Петлюрою, довів, 
що навряд чи можна було б за тих умов запобігти перетворен-
ню повстанського руху на отаманщину. Причинами цього ста-
ли особливості ментальності, низька правова та національна 
свідомість її ватажків та рушійних сил, прорахунки влади в 
організації збройних сил та місцевої влади. Директорія на-
давала отаманам офіційний статус, повноваження, фінанси, 
політичну підтримку, однак вони у більшості випадків за-
стосовували їх для задоволення власних цілей та ігнорували 
державницький курс, піднімаючи заколоти проти влади, яка 
їх підтримувала. Досвід Директорії, незважаючи на окремі 
успішні епізоди співпраці, виявив нежиттєздатність подібної 
системи передачі місцевої та військової влади отаманам. Саме 
тому це явище стало одним із головних внутрішніх чинників, 
що призвів до поразки українських національно-визвольних 
змагань у 1919 р.
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№ Керівник загону Територія Тип

1
Ангел (Олександр
Грудницький)

Чернігівська губ., 
Подільська губ.

Помірковано-
конструктивний

2 Біденко Йосип Волинська
Соціально-
деструктивний

3 Божко Юхим
Катеринославсь-
ка, Херсонська,
Подільська

Козакофільсько-
романтичний

4 Болбочан Петро
Харківська, 
Подільська

Військово-
опозиційний 
(політичний)

5 Волох Омелян
Харківська, 
Подільська

Військово-
опозиційний
(політичний)

6 Волинець Ананій Подільська
Помірковано-
конструктивний

7
Григор’єв Матвій 
(Микола, Нечипір)

Херсонська
Військово-
опозиційний
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8 Гришко Михайло Подільська
Соціально-
деструктивний

9
Гулий-Гуленко 
Андрій

Херсонська, 
Катеринославська

Помірковано-
конструктивний

10
Данченко
Микола

Київська,
Подільська

Соціально-
деструктивний

11 Дяків Київська
Помірковано-
конструктивний

12 Дяченко Петро Подільська
Помірковано-
конструктивний

13 Заболотний Подільська
Помірковано-
конструктивний

14
Зелений (Данило 
Терпило)

Київська
Помірковано-
конструктивний

15 Золотаренко Волинська
Соціально-
деструктивний

16
Козир-Зірка 
Олекса

Волинська, 
Подільська

Соціально-
деструктивний

17 Котик Херсонська
Помірковано-
конструктивний

18 Коцур Свирид
Київська (Чиги-
риський повіт)

Соціально-
деструктивний

19
Орел-
Гальчевський Яків

Подільська
Помірковано-
конструктивний

20
Оскілко
Володимир 

Волинська
Військово-
опозиційний 
(політичний)
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21
Павелковський 
Олександр 

Київська
Помірковано-
конструктивний

22 Павловський Київська
Помірковано-
конструктивний

23
Палієнко
Олександр

Київська,
Волинська

Соціально-
деструктивний

24 Палій Михайло
Київська,
Волинська

Соціально-
деструктивний

25 Самокиш Роман
Катеринослав-
ська, Херсонська

Помірковано-
конструктивний

26
Сатана-
Малолітко

Подільська
Соціально-
деструктивний

27 Семесенко Іван Подільська
Соціально-
деструктивний

28
Соколовський 
Дмитро

Київська
Помірковано-
конструктивний

29 Струк Ілько Київська
Соціально-
деструктивний

30 Сумчук Подільська
Помірковано-
конструктивний

31 Точило-Гурський Подільська
Помірковано-
конструктивний

32 Тютюнник Юрко
Херсонська, Київ-
ська, Волинська

Помірковано-
конструктивний

33 Хіменко Гнат Київська
Соціально-
деструктивний

34
Цвітковський 
Дмитро

Київська
Помірковано-
конструктивний

35 Шепель Яків Подільська
Помірковано-
конструктивний
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Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України (ЦДАВОВУ) у м. Києві

Ф. 1078. (Головне управління Генерального штабу Армії УНР, 1919–1920)

Оп. 1.
Спр. 1. Дисциплінарний статут Армії УНР, 14 арк.
1. Дисциплінарний статут Дієвої армії УНР // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, 

спр. 31.
Спр. 3. Листування з начальниками головного постачання зв’язку про забезпечення 

армії (24.ХІ.1918 — 30.04.1920 р.), 52 арк.
2. Телеграма отамана М. Григор’єва Ю. Осмоловському командиру корпусу на Хер-

сонщині і Таврії. 29 січня 1919 р. // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 3.
3. Наказ Симона Петлюри отаману Гулію про недопущення втрати Катеринослава. 

22 січня 1919 р. // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 3.

Спр. 6. Оперативні звіти та листування командуючих військ УНР про положення 
на фронтах (18.ХІІ.1918 — 20.ІІ.1919 р.), 129 арк.

4. Телеграма зі штабу Головного Отамана керівникам військових підрозділів з на-
казом підвищити дисципліну у власних бойових частинах. 28 січня 1919 р. // 
ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 6.

5 Звіт Інформаційного бюро про рішення зборів Корсунської бригади Черкаської 
залоги. 22 січня 1919 р. // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 6.

6. Телеграма в. об. повітового коменданта Карася Головному Отаману С. Пет-
люрі про безпідставний арешт полковника Юхима Божка. 26 січня 1919 р. // 
ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 6.

7. Доклад членів Інформаціного Бюро про діяльність загону Козира-Зірки на тери-
торії Овручського повіту // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 6.

Спр. 7. Повідомлення, звіти, телефонограми штабів про становище на фронтах, нака-
зи по головному управлінню Генерального штабу (12.ХІІ.1918 — 26.ІІІ.1919 р.), 
169 арк.

8. Телеграма отамана Григор’єва від 9 січня 1919 р. в Головну Ставку отаману 
Петлюрі про бездіяльність місцевих органів влади // ЦДАВОВ України, ф. 1078, 
оп. 1, спр. 7.

9. Відозва Інформаційного бюро до козаків армії УНР про необхідність боротьби з «ру-
ським офіцерством» у своїх частинах // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 7.
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Спр. 17. Оперативні звіти ШДА УНР (30.ХІІ.1918 — 20.VI.1919 р.), 294 арк.
10. Звіт Головного інформаційного бюро армії УНР про події Проскурівського 

погрому // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 17.
11. Звіт Головного інформаційного бюро армії УНР з характеристикою Ковель-

ського загону // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 17.
12. Звіт Головного інформаційного бюро армії УНР про діяльність отамана Палієнка 

// ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 17.
13. Про настрій козаків полку Січових Стрільців «Вільного козацтва» отамана 

Самокиша // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 17.
14. Повідомлення старшин повстанчеського кошу імені Наливайка // ЦДАВОВ 

України, ф. 1078, оп. 1, спр. 17.
15. Пояснення з приводу Проскурівського погрому Івана Семесенка — командира 

Запорізької козацької бригади українського Республіканського Війська ім. Го-
ловного Отамана Петлюри // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 17.

Спр. 21. Телеграми, повідомлення штабів, корпусів про положення на Правобережно-
му фронті (1–14.ІІ.1919 р.), 387 арк.

16. Телеграма начальника штабу отамана Григор’єва Муратова херсонському пові-
товому коменданту Кочубею // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 21.

17. Телеграма А. Пузицького — командира дивізії Сірожупанників Василю Тютюн-
нику // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 21.

18. Телеграфна розмова Сотника Кузьминського з отаманом Гулієм, командуючим 
республіканським військом на Катеринославщині // ЦДАВОВ України, ф. 1078, 
оп. 1, спр. 21.

19. Звіт отамана І. Семесенка про стан своєї бригади // ЦДАВОВ України, ф. 1078, 
оп. 1, спр. 21.

20. Наказ от. Григор’єву про заборону наступальних операцій проти білогвардійців // 
ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 21.

21. Телеграма отамана Григор’єва отаману Самокишу // ЦДАВОВ України, ф. 1078, 
оп. 1, спр. 21.

22. Телеграма отамана Григор’єва про невдоволення зовнішньополітичним курсом 
Директорії // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 21.

Спр. 41. Телеграми ШДА Південно-Східної групи, Східного і Лівобережного фронтів 
про події на місцях, 493 арк. 

23. Наказ отамана А. Мельника військам Правобережного фронту. 9 лютого 1919 р. 
// ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 41.

Спр. 48. Звіти Інформаційного бюро армії УНР про події на фронтах (20.ІІ.1918 — 
1.VII.1919 р.), 483 арк.

24. Телеграма В. Тютюннику з Шепетівки про свавільні дії отамана Й. Біденка // 
ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 41.

25. Повідомлення козаків Дніпровської дивізії Зеленого Оперативної Управи Гене-
рального Штабу про підготовку виступу проти Директорії // ЦДАВОВ України, 
ф. 1078, оп. 1, спр. 41.

26. Лист козака армії УНР до Директорії про зрадницькі дії старшин його частини // 
ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 41.
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27. Посвідчення, видане М. Павелковському для формування повстанської частини // 
ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, спр. 41.

28. Доклад отамана «1-го Звенигородського Української Народної Республіки пол-
ку» про склад повстанської бойової одиниці // ЦДАВОВ України, ф. 1078, оп. 1, 
спр. 41.

29. Звіт Інформаційного бюро про конфлікт отамана Бережного з членом Трудового 
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УНР про причини втрати Лівобережної України // ЦДАВОВ України, ф. 1078, 
оп. 1, спр. 48.

36. Телеграма отамана М. Григор’єва до ШДА УНР // ЦДАВОВ України, ф. 1078, 
оп. 1, спр. 48.

Спр. 91. Накази та розпорядження Генерального штабу по армії і флоту УНР, 155 арк.
37. Наказ Армії і флоту УНР про відзначення організаторів повстання проти Геть-
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ВУНК — Всеукраїнська надзвичайна комісія
ГДА СБУ — Галузевий державний архів Служби Безпеки  

України
Ген. — генерал
Г.О. — Головний Отаман
ДАКО — Державний архів Київської області; Державний ар-

хів Кіровоградської області
ДА УНР — Дієва Армія УНР
ЗСПР — Збройні Сили Півдня Росії
НВС — Надзвичайний військовий суд
НК УГА — Начальна Команда Української Галицької армії
Н.О. — Наказний отаман
от. — отаман
полк. — полковник
РНК — Рада Народних Комісарів
РСЧА — Робітничо-селянська Червона армія
УГА — Українська Галицька армія
УРА — Українська Республіканська армія
УПСС — Українська партія соціалістів-самостійників
УПСР — Українська партія соціалістів-революціонерів
УСДРП — Українська соціал-демократична партія
ШДА УНР — Штаб Дієвої Армії УНР
ЦДАВОВУ — Центральний державний архів вищих органів 

влади України
ЦДАГОУ — Центральний державний архів громадських  

об’єднань України
ЦУПК — Центральний Український повстанський комітет
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