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Перший січовий Петра 
Дорошенка полк: 

відзнака та прапор 1918 року

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ

Андрій ГРЕЧИЛО (Львів)

Питання емблематики, фале-
ристики, сфрагістики, пра-
порництва та уніформології 
різних українських військових 

підрозділів, які брали участь в Україн-
ській революції 1917–1921 рр., викли-
кають зараз дуже великий інтерес. 
Особливо багато уваги приділяється 
колоритним Синьожупанникам – 
двом дивізіям, сформованим після 
Берестейського миру з українських 
військовополонених, які перебували 
в таборах у Німеччині1. 
 Наше зацікавлення цим питан-
ням спровокувало в жовтні 2014 р. обго-
ворення в інтернеті цікавої відзнаки, 
яка появилася на одному з аукціонів. 
Це був покритий білою емаллю 
рівносторонній хрест, у центрі якого 
на червоному крузі накладне зобра-
ження Архистратига Михаїла, над кру-
гом – червоний хрест, обабіч – 5-про-
менева зірки та сонце без променів, 
внизу – півмісяць. Хрест увінчувала 
абревіатура “1СПДП”, а між його сто-
ронами йшли смуги в синій та жовтій 
емалях, поверх яких виходили два 
скошені навхрест елементи, що на-
гадували факели. Внизу біля їхніх 
руків’їв на синіх смугах подано дату 
“1918” (іл. 1). Переважно висловлю-
валися критичні припущення, що це 
якась фальшивка, оскільки досі вона 
ніде не зустрічалася. На нашу ж дум-
ку, при виготовленні фальшивки не 
було сенсу давати абревіатуру та ще й 
ставити клеймо виробника, яке зреш-
тою вказувало на оригінальний виріб. 
Відзнака виконана на досить високо-
му якісному рівні з бронзи чи латуні в 
техніці “гарячої” емалі. Зображення на 
ній синьо-жовтих стрічок та Архангела 
Михаїла наводили на думку, що знак 
виготовили на початку 1918 р., але ще 
до офіційного впровадження Тризуба 
як українського державного герба. До-
сить дивно виглядали два покладені 
навхрест елементи. Схоже, що за 
авторським задумом це мали бути 
дві булави чи булава і пернач, однак 
гравер, мабуть не зовсім зрозумівши 

зміст, зробив їх подібними на два смо-
лоскипи. Микола Чмир звернув увагу 
на подібність символів із відзнаки і з 
прапора Першого січового Петра До-
рошенка полку, який увійшов згодом 
до складу Синьожупанної дивізії. Цьо-
му відповідала й абревіатура на знаку 
– “1ПСПД”. Проведені нами подальші 
дослідження дозволили підтвердити 
такі припущення.
 На звороті відзнаки було 
вказано фірму-виробника – “Єрґум 
унд Трефц” (Jörgum & Trefz) із 
Франкфурта-на-Майні (іл. 2). Ця фірма, 
заснована 1892 р., виготовляла різні 
знаки, медалі, плакетки та жетони, у 
т. ч. і для замовників зі Швейцарії, і 
функціонувала до 1970 р., коли при-
пинила свою діяльність2. 
 Згодом в інтернеті вдалося 
натрапити на фото такої ж відзнаки, 
але виконаної вже у сріблі (іл. 3-4), про 
що свідчать проставлені на звороті 
пробірні клейма “Півмісяць і корона” 
(запроваджені в Німеччині у 1886 р. 
для виробів зі срібла від 800-ї проби 
і вище) та проба в метричній системі 
(здається 835, наскільки вдалося 
розгледіти). Порівняння з іншими 
виробами фірми “Єрґум унд Трефц” 
з того ж періоду підтвердило за-
стосування нею аналогічних типів 
з’єднання накладної деталі з основою 
та кріплення відзнаки до одягу, як і 
нанесення аналогічного фірмового 
клейма. 
 У землі Гессен, за 50-60 км 
на північ від Франкфурта-на-Майні 
знаходиться місто Вецляр, в якому 
за ініціативою Союзу Визволення 
України (СВУ) з вересня 1915 р. було 
утворено один із таборів українських 
військовополонених у Німеччині. 
Тут, а також у Раштаті та Зальцведелі 
було зібрано понад 50 тисяч українців 
із російської армії, які потрапили в 
німецький полон. У таборах поступо-
во створювалися різні товариства, ве-
лася просвітно-виховна робота, роз-
почато випуск періодичних видань. 
За прикладом галицьких “Січей” та 

“Соколів” утворено січові організації. 
Для членів товариства “Січ” було за-
проваджено власний однострій, 
який складався з суконної чумарки та 
штанів синього кольору, темно-жовтої 
сорочки з синьою манішкою та манже-
тами і сірої “баранкової” шапки з синім 
шликом. У такій уніформі виступали 
січовики під час свята в раштатському 
таборі 26–28 квітня 1916 р. Вона поши-
рилася й на інші табори (наприклад, 
у таборі Зальцведель усі січовики от-
римали такий одяг у червні 1917 р.) й 
була згодом використана для одно-
строю “Синьої дивізії”. 
 Після проголошення Україн-
ської Народної Республіки у таборах 
почалося формування полків, які 
планувалося відправити в Україну. 
27 грудня 1917 р. у вецлярському 
таборі відбулося засідання Полкової 
Отаманної Старшини, на якому 
вирішили присвятити полк гетьманові 
Петру Дорошенкові, а також придбати 
для нього прапор. Під час зборів то-
вариства “Січ” 25 січня 1918 р. сотник 
Хведір Ємець представив схвалені 
отаманною старшиною свої малюнки 
проектів символів3. Прапор мав з од-
ного боку образ Покрови пресвятої 
Богородиці, а з іншого – хрест, ото-
чений сонцем, півмісяцями та зіркою. 
Відзнаку запроектовано у формі хре-
ста з написом “1СПДП”. Цікаво, що 
31 січня Ємця обрано полковим от-
аманом, бо його попередник Денис 
Андріюк виїхав в Україну. 7 лютого 
1918 р. курінний отаман Гриць Бортняк 
відзвітувався на зборах про замовлен-
ня прапора і полкової відзнаки. 
 Але із підписанням Бере-
стейського мирного договору події 
почали розвиватися дуже стрімко. 
16 лютого та 3 березня з табору під 
українськими прапорами виїхали два 
транспорти (800 та 1200 січовиків) 
на Волинь, де з них почала форму-
ватися “Синя дивізія”. Наказом по 
1-й Українській дивізії № 1, вида-
ним у Ковелі 21 (8 за старим стилем) 
лютого отаманом В. Зелінським, 
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1-й курінь, який сформувався у Вецлярі, переймено-
вувався на 3-й піший Український полк4. Але вже нака-
зом по 1-й Українській дивізії № 4 від 28 (15 ст. ст.) люто-
го 3-й Український полк перейменовано і він став 4-м 
Українським полком5. У другій половині березня “синьо-
жупанники” прибули до Києва і 24 числа відбувся урочи-
стий парад на Софійській площі. У газетному повідомленні 
про цей парад 4-й полк названо “ім. Хмельницького”6. 
Натомість у своїх споминах генерал Зелінський згадує його 
як “четвертий полк моєї дивізії ім. гетьмана Петра Доро-
шенка під командуванням Чехівського”7. Хоча наказу про 
присвоєння цьому полку почесної назви наразі не виявле-
но, але принаймні один із наведених варіантів повторює 
прийняту ще в таборі у Вецлярі. Зрештою, в кінці квітня 
дивізія була розформована.
 Натомість у вецлярському таборі 28 лютого 1918 р. на 
засіданні Президії Генеральної Старшини перейменували 
її в Ліквідаційний комітет (комісію), що на підставі вказівок 
СВУ мав провадити подальшу роботу. Ліквідаційний 
комітет 27 квітня розпустив товариство “Січ”, більшість 
членів якого вже виїхали з першими двома транспортами 
в Україну. Оскільки полковий прапор ще виготовлявся, 
тому було вирішено забрати його в Україну разом із усім 
таборовим майном8. 
 13 травня на засіданні Ліквідаційного комітету ви-
никла дискусія про те, чи доцільно посвячувати прапор, 
оскільки “Січ” припинила свою діяльність, січовики виїхали 
й полк, фактично, вже не існує. Але Богдан Лепкий пере-
конав усіх, мотивуючи тим, що “ріжні анальоґічні товари-
ства, як наприклад ґімнастичні “Січі” і “Соколи”, посвячують 
прапор і крім того уладжують хрестини; посвячення пра-
пора відбувається незалежно від того, чи належить він уже 
до певної корпорації, чи ні, і виконувати можуть цей акт 
представники ріжних реліґій, а хрестини уладжує уже та 
корпорація, котра одержує цю реліквію”9. Було вирішено 
посвячення прапора провести 26 травня. Але схоже, що до 
цього дня прапор ще не був готовий, тому освятили лише 
ешелоновий прапор для третього транспорту. 
 А вже 9 червня відбулися урочистості й по-
свячення прапора 1-го січового гетьмана Петра Доро-
шенка полку. На цей захід прибули комендант табору 
з німецькими офіцерами, представники адміністрації 
міста Вецляр, секретар СВУ Всеволод Козловський, члени 
зальцведельської української громади.
 О 10-й годині ранку на січовій площі вишику-
вались лавами козаки й старшини транспорту, який 
мав незабаром виїхати в Україну, а також підрозділ 
німецьких солдатів. У супроводі духового оркестру члени 
Ліквідаційного комітету принесли прапор до збудованого 
посеред площі підвищення, на якому був встановлений 
престол для служби Божої. Священик освятив прапор і 
відправив молебень, причому Євангеліє й Апостол читали-
ся українською мовою. Співав хор Драматично-музичного 
товариства імені Миколи Лисенка. В молебні на єктеніях 
згадувано Українську Державу і її уряд, Українське військо 
і їм же виголошено в кінці молебня “многія літа”. Замість ко-
лишнього “благочестивійшого, самодержавнійшого” хор 
співав молитву “Боже єдиний великий, нам Україну спаси”.
 Після посвячення прапора з промовою виступив 
член Ліквідаційного комітету Біличенко, який розповів 
про історію створення прапора за кошти, зібрані поло-
неними січовиками. Виготовлення прапора обійшлося 
в 1300 марок10. Зазначив, що Ліквідаційний комітет, який 
перебрав усі справи колишнього товариства “Січ”, при-
йняв рішення передати прапор через отамана транспор-
ту Василя Яворського до розпорядження Українському 
уряду. На завершення промови він висловив бажання, 
щоби ті, кому доведеться ходити під цим прапором, мали 
такі самі устремління до оборони незалежності й щастя 

українського народу, як і ті січовики, за важко запрацьовані 
кошти яких виготовлено прапор. 
 Наступним виступив Богдан Лепкий. Він згадав 
різні історичні прапори, під якими славні предки здобували 
волю. Але також підкреслив, що “цілі наші покоління кров 
свою проливали під чужими прапорами й за чужу, ворожу 
нам справу”. Й нарешті настав момент, коли нам приходить-
ся “готовити нові державні знаки, знамена волі, правди й 
слави”. Якраз одне з таких знамен посвятили сьогодні, а за 
кілька днів повезуть його в золотоверхий Київ. “Нехай же, 
– продовжував мовець, – воно попадеться у руки кріпкі та 
здорові, в руки гідні, які б його підняли високо та ворогам на-
шим за ніяку ціну на поталу не віддали. Нехай прапор отсей 
останеться таким білим та незаплямованим, яким ми його 
отсе бачимо перед собою. Нехай ці живі коліри, якими він 
так чудово розмальований, не линяють ніколи, нехай вони 
заодно манять, веселять і підбадьорують очі й серця тих, що 
біля його гуртуватимуться. Нехай долоні, що жертви на його 
складали, і пальці, що вишивали його, остануться другами 
щирими й нелукавими. Нехай ті сирітські феники тутешніх 
полонених, за які він пошитий, переміняться в жемчуги й 
бісери дорогоцінні, в алмази хоробрости, витривалости й 
мудрої карности народньої, щоби ми гордо згадували ко-
лись нинішню хвилину, коли святили ми оден з прапорів 
нової вільної нашої матері України. Амінь!”11

 Після цієї емоційної промови голова Ліквідаційного 
комітету Пасюра вручив прапор отаманові транспорту для 
передачі українському уряду в Києві і просив переказати 
від імені полонених, що тут всі готові віддати свої сили для 
оборони України. Отаман Василь Яворський вислухав ці 
слова, схилившись на коліно. У відповідь він подякував за 
виявлену йому честь і довіру та пообіцяв передати вітання 
уряду України.
 Після кожної промови оркестр грав український 
національний гімн. Потім під звуки військового маршу 
відбувся парад козаків транспорту, а прапор віднесено до та-
борового музею, де він мав зберігатися до від’їзду ешелону.
 24 червня 1918 р. третій військовий транспорт у 
кількості 300 чоловік вирушив з табору Вецляр на станцію 
і виїхав на схід, забравши зі собою прапор12.
 У таборі було зроблено кілька фотографій із прапо-
ром, які пізніше доволі часто публікувалися та передрукову-
валися в різних виданнях (іл. 5-6), а також знято на кіноплівку 
події виїзду другого ешелону та освячення прапора, що зго-
дом увійшли до фільму-кінохроніки (іл. 7)13. Так виглядає, що 
до дня виїзду другого ешелону (3 березня) відзнаки ще не 
були готові, принаймні на кадрах кінохроніки їх немає на 
одностроях синьожупанників. Натомість на зробленому, 
очевидно, у червні 1918 р. фото стоять із полковим прапо-
ром двоє військовополонених – М. Біличенко та Ф. Пасюра 
– і в обох на грудях видно відзнаки, схожі на замовлені на 
початку року (іл. 6). Подібний знак також є на чумарці у зга-
даного Ф. Пасюри й на фото, зробленому 22 серпня 1918 р. 
під час відвідин Вецляра особистим ад’ютантом гетьмана 
Василем Кочубеєм (іл. 8)14. Натомість на фотографії жінки 
в однострої синьожупанників, датованому 27 листопада 
1918 р., вже однозначно можна ідентифікувати саме пол-
ковий знак (іл. 9). На жаль, у таборовій газеті “Громадська 
думка”, останнє число якої вийшло 8 червня 1918 р., немає 
згадок ні про виготовлення відзнак, ні про їх кількість, як і 
оголошень про їхню продаж. Хоча і згадані фото, і наявні 
знаки дають змогу припустити, що замовлення не було 
скасоване і якась кількість полкових відзнак, ще й у різних 
матеріалах, була виготовлена та потрапила до Вецлярсько-
го табору військовополонених.
 Що ж стосується прапора, то після прибуття в 
Україну його використовували під час різних урочистих 
заходів. Зокрема він відіграв роль основного атрибуту в 
день присяги членів Директорії, уряду, чиновників і війська 
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на вірність Українській Народній 
Республіці, що відбулася 14 жовтня 
1919 р. у Кам’янці-Подільському біля 
собору Олександра Невського (іл. 10). 
 Напередодні, 13 жовтня, Рада 
Народних Міністрів УНР ухвалила “За-
кон про урочисту обітницю Директорії, 
міністрів, урядовців і суддів та прися-
гу військових на вірність Українській 
Народній Республіці”15. Наступного 
дня у Кам’янці відбулися урочистості 
присяги (варто додати, що галицькі 
війська складали відповідну присягу 
ще до того)16. У програмі свята перед-
бачалася присяга членів Директорії та 
Ради Народних міністрів “з цілуванням 
прапора”17.
 Ось як описує цю подію 
очевидець: “Після обходу війська, 
урядовців та громадян, які вітали 
Головного Отамана гучним “сла-
ва”, Директорія та Уряд зайшли в 
павільон, де їх чекав п[ан].-о[тець]. 
Військової Школи Юрій Жевченко з 
хрестом та Євангелієм у аналоя. Зараз 
же було внесено прапора, який зна-
ходився при Головному Отаманові. 
Цей прапор залишився від розфор-
мованого полку імени гетьмана 
Дорошенка і має такий вигляд: на 
великому шовковому полотнищі чу-
дово вишитий образ Божої Матері, 
з золотими написами. Чудове брон-
зове держално закінчується списом, 
до якого причеплено на кінцях пра-
пор з національними стрічками. По-
руч з цим прапором стоїть і прапор 
військової школи”18. Після прочитан-
ня присяги Голова Директорії Си-
мон Петлюра, інші члени Директорії, 
міністри цілують хрест, Євангеліє 
та прапор. Після них “війська ста-
новляться на коліно, повторюють 
слова військовоі присяги і цілують 
військовий прапор”. 

 Використання прапора під 
час присяги зафіксоване ще на кількох 
фотографіях (іл. 11-12)19.
 З 1920 р. прапор зберігався 
в Олександра Виговського, який 
обіймав посаду начальника вій-
ськово-похідної канцелярії Головно-
го Отамана Симона Петлюри. Після 
смерті Виговського 1939 р. у Варшаві 
прапор опинився у Михайла Садовсь-
кого, який на той час був головою 
Українського воєнно-історичного 
товариства в Польщі. У 1947 р. гене-
рал Садовський передав прапор до 
очолюваного ним же музею Воєнно-
історичного інституту (ВІІ) в таборі 
для біженців у Майнц-Кастелі. Після 
ліквідації таборів інститут разом із 
музеєм відновив свою діяльність 
1952 р. в Торонто. Михайло Садовсь-
кий керував ними до своєї смерті 
1967 р., а наступні 5 років їх очолював 
Микола Битинський. 
 Проведені нами в січні 2018 р. 
пошукові роботи в архівах і музеях Ка-
нади дозволили виявити цей прапор у 
збірці колишнього музею ВІІ. 
 Прапор виготовлено з білого 
шовку з використанням змішаної 
техніки: аплікація, гафт, декоративна 
тасьма, обшивка шнуром, малюнок по 
тканині. Прямокутне полотнище має 
розмір 124,4 на 144,6 см. З трьох країв 
прапор обшитий золотистою бах-
ромою. Для кріплення до древка на 
четвертому краю пришито бронзові 
пустотілі кільця. Їх було 7, але тепер 
одне з них відсутнє. Також збереглася 
блакитно-жовта стрічка з бантом, яка 
чіплялася над верхнім кутом до древ-
ка (іл. 13).
 На одній стороні у центрі з хмар 
виходить поясна фігура Богородиці в 
пурпуровому (фіолетовому) мафорії та 
синьому хітоні, з золотим німбом, у ру-

ках вона тримає білий омофор з трьома 
золотими хрестами і бахромою (іл. 14). 
Обабіч голови вигаптувано літери “МР” 
і “ΘΥ”, а вище йде текст: “ІЗБ[А]ВЛЮ І 
П[О]КРИЮ ЛЮДИ МОЯ ІСХ[О]Д[ЯЩЕ] 
ГЛ[А]Г[ОЛАЛА]”. По периметру вишито 
квіткову орнаментальну лиштву, обши-
ту декоративною тасьмою і шнурами. 
 На зворотній стороні у центрі 
апліковано червоний розширений 
хрест, прошитий золотими нитками, а 
навколо нього по кутах золотисті еле-
менти – угорі кругле сонце з облич-
чям і без променів (більше схоже на 
місяць у повні) та тонкий молодий 
місяць, а внизу – спадаючий місяць 
з обличчям і п’ятипроменева зірка 
(іл. 15). Декоративною тасьмою по пе-
риметру відділено лиштву, на якій ви-
гаптувано текст: “ЗНАМЕНО ПЕРШОГО 
СІЧОВОГО ГЕТЬМАНА ПЕТРА ДОРО-
ШЕНКА ПОЛКУ 1918 РОКУ”. По кутах 
прапора апліковано чотири трикутні 
щитки, на яких вишито: у верхньо-
му від древка червоному – Архангел 
Михаїл (іл. 16); у верхньому з вільного 
краю червоному – скошені навхрест 
пернач і булава (іл. 17); у нижньому 
від древка синьому – коронований 
лев, що спинається на скелю (іл. 18); 
у нижньому з вільного краю синьому 
– скошені навхрест шабля в піхвах і 
бунчук (іл. 19). 
 Загальний стан збережен-
ня прапора задовільний. Є незначні 
розшарування тканини в окре-
мих місцях, частково осипалося 
фіолетове фарбове покриття. Хоча 
загалом ця 100-літня пам’ятка, зва-
жаючи на складну долю, ще чудо-
во виглядає і потребує незначної 
реставрації. Зараз нами ведеться ро-
бота над тим, щоб цей прапор можна 
було привезти для експонування в 
Україні. 
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