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Професор Воєнної Академії Генерального Штабу, іе- 

нерал-полковник Микола ЮНАКІВ. Начальник Україн

ської Академії Генерального Штабу. Начальник Штабу 

Головного Отамана з'єднаних армій У HP і УГА 1919 

р■ Народився 6у XIL 1871 р« в Чугуєві на Харківщинів 

Помер 1*УІІІЛ931 р . «а еміграції в Тарнові, Польщі„



Генерал-полковник Михайло ОМЕЛЯНОВИЧ-ПАВЛЕН- 

КО« Начальний Вождь Української Галицької Армії 

1918-1919 pp. Командувач Армії Української Народ- 

ньої Республіки від 1919 р. Провідник Зимового По

ходу 1919-1920 pp. Народився 8. Х//„ я Тифлі

сі, Грузія. Помер 29УЛ952 рв «а еміграції в Парижі.
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Ген, - Хорунжий А н д р і й  Д О Л У Д. Командир Окремого 

Загону ім. Ґонт під Львовом в 1918 р . Начальник Штабу Армії 

УНР в часі Зимового Походу 6.ХІІ.1919 - 6.УЛ920. /  Тоді 

полковник/ . Командир 5-ої Херсонської Стрілецької Дивізії 

в 1920 р. Народився в 1893 році.
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Архипресвітер Армії УНР Павло ПАЩЕВСЬКИЙ. Уча

сник Зимового Походу і Лицар Ордену Залізного Хре

ста . Помер у Варшаві й похований на Вольському
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ

Мюнхен, 10-го червня 1969 р*

До Орденської Ради Залізного Хреста, 
на руки Секретаря Ради попереднього 
складу Майора Івана Винника,
Нью Иорк» США»

Високоповажані Панове,

На підставі § 4, Статуту Ордена Залізного Хреста /Зміст 
§ 4-го: "Президент Української ^ародньої Респубдіки на внесок 
Міністра Військових Справ покликує Орденську Раду Залізного 
Хреста в складі п,!яти членів-учасників Зимового Походу й виз
начає з-поміж них Голову Ради"/ і на внесення Заступника Війсь
кового Міністра з дня 27 травня 1969 Р* /в заступстві хорого 
в тому часі Військового Міністра/ затверджую обрану на За
гальних Зборах Лицарів Залізного Хреста дня 3-го травня 1969 Р* 
в Савт Бавдн Бруку, США, нову Орденську Раду Залізного Хреста 
в складі Впп, майора В, Біловщука, майора І. Винника, майора 
C# Захвалинського, поручника М* Суржка і хорунжого Т. Грінче$£а, 
а з-поміж них визначаю на Голову Ради майора В# Біловщука#

Сердечно бажаю новій Орденській Раді Залізного Хреста 
якнайбільших успіхів у її праці.

/-/ Микола Ліви 
Президент Української

\ХЛхХ) vX.(

За згідність: /-/ Майор Леонід Василів
Начальник Канцелярії Військового Міністерства
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З В Е Р Н Е Н Н Я

ГОЛОВНОЇ РАДИ ОРДЕНА ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТА АРМІЇ УНР

Орденська рада Ордена Залізного Хреста Армії УНР на засіданні 8. листо

пада 1969 р. заплянувала видати альбом учасників Зимового Походу у 50-річчя 

цього Славного Походу Армії УНР.

Видання альбому передбачалось коштом самих учасників Зимового Походу, 

але постали труднощі з фінансуванням видання, яке припало б виключно на 

самих учасників.

А тому 6. січня 1970 р. на засіданні Головної ради Ордена Залізного Хреста 

ухвалено: замість альбома видати ювілейний альманах-збірник спогадів про 

Зимовий Похід 6. XII. 1919 - 6. У. 1920.

Тому альманах залишається наступним поколінням, як тривкий спогад про 

цей героїчний чин Армії УНР.

В альманасі будуть поміщені фотопортрети: Командарма, командирів диві

зій і окремих частин, старшин і вояків.

До редакційної колегії належить: ген.-пор. Михайло Крат - Лицар Ордена 

Залізного Хреста і почесний член Орденської Ради та хорунжий Ф. Грінченко

- Лицар Ордена Залізного Хреста (секретар).

Для придбання фонду на видання цього альманаху, Орденська рада ласкаво 

звертається до всіх українських комбатанських і громадських організацій, як 

рівно ж і до громадянства про пожертви. А до Лицарів Ордена Залізного Хре

ста - про надіслання своїх спогадів про Зимовий Похід.

Статті, спогади, фотознімки і різні матеріяли про Зимовий Похід слати на 

адресу секретаря-скарбника: Iwan Wynnyk, 5282 Post Road, New York, N.Y. 

10471, USA.

Водночас повідомляємо, що для відзначення згаданого ювілею відбудеться 

в суботу 9-го травня 1970 р. в Саут Бавнд Бруці (Н. Дж.) особливе святкуван

ня з такою програмою:

Година 11 ранку в Церкві-Пам’ятнику врочиста служба Божа в наміренні 

українського народу, а відтак на могилі сл. п. генерал-полковника Олександра 

Загродського панахида по поляглих і померлих Лицарях Ордена Залізного Хре

ста. Того ж дня о год. 2 по полудні відбудеться в залі Сестрицтва при Церкві- 

Пам’ятнику ювілейна академія. Обов’язком усіх Лицарів Ордена Залізного 

Хреста є взяти участь у цих святкуваннях по змозі зі своїми родинами.

ГОЛОВНА РАДА 

Ордена Залізного Хреста Армії УНР.
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П Е Р Е Д М О В А

Передаємо читачам Збірник „ЄДНАННЯ З НАРОДОМ" для відзначення 

50 роковин Зимового Походу Армії Української Народної Республіки,

1919 -1920 pp.

Через різні перешкоди не вдалися видати цей Збірник вчасно. Однак 

Редакція вважала за свою повинність переб ироти всі труднощі і закін

чити видання книги на спомин про цю славну подію в істор ії боротьби 

за українську державність.

В Збірнику читач знайде опис тогочасної політичної ситуації України 

та факти збройної боротьби Армії У HP у статтях і споминах учасників 

Походу і різні фотографії людей, що в найтяжчих обставинах пішли в 

бій за Українську Народну Республіку, хоч часто доводилося „без надії 

таки сподіватись " /Леся Українка/ .

Життя народу - це історія „Мертвих, живих і ненароджених " /Т арас  

Шевченко/ .

Живим і ненародженим українцям і українкам хочемо дати факти про 

діла учасників Зимового Походу Армії УНР9 що вже в більшості відій

шли в Вічність.

Нам 'ять про тих, що виконали свою повинність до кінця в боротьбі 

за волю України житиме із роду в рід!

Редакція Збірника

Ню-Йорк 1973
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В. ІВАНИС

ЗИМОВИЙ ПОХІД

Перед виїздом за кордон, 4 грудня 1919 року, в Новій Чарториї Симон Пе

тлюра відбув важливе засідання. В ньому взяли участь: уряд, командуючий 

армією генерал Василь Тютюнник і всі командуючі окремих груп військ: ген. 

М. Омелянович-Павленко, полковник Євген Коновалець, ген. Ю. Тютюнник, ген.

О. Загродський і ген. В. Трутенко. На цій нараді уряд запропонував представ

никам війська поробити похід армією по запіллю ворога. Всі командуючі гру

пами заявили свою згоду на цей одчайдушний похід. Один полк. Є. Коновалець 

від імени Січових Стрільців заявив, що вони демобілізуються, бо вони не вва

жають доцільним продовжувати збройну боротьбу в партизанських формах.

Замість тяжко недужого )ген. В. Тютюнника Головний Отаман призначив 

командуючим у зимовому поході ген. М. Омеляновича-Павленка.

5. XII. 1919 року С. Петлюра в супроводі лише начальника штабу та двох 

осавулів /О. Безпалко й Л. Шрамченко не дістали дозволу/ виїхав до Варшави. 

Починалась для нього нова трагічна пора шукання союзника для продовження 

боротьби за визволення Батьківщини.

Значення Зимового Походу в історії визволення України надзвичайно вели

ке. Цей похід засвідчив тяглість боєвих дій,, він зберіг армію від демораліза

ції, яка почалася б, коли б стояли на місці, він показав, що ідея незалежної У- 

країни, за яку провадилась боротьба в 1919 р. мала реальний ґрунт у широких 

масах на Україні, що між українським урядом і народніми масами існував ті

сний зв’язок. Зимовий Похід був маршем вірив перемогу. Лицарі Зимового По

ходу йшли як оборонці правди й чести своєї нації, вони передавали населенню 

віру в правоту свого діла, вони утворили леґенду про найбільшого борця за 

незалежність України - Симона Петлюру, вони пронесли перед очима народ- 

ніх мас національний прапор Української Народньої Республіки.

6. XII. 1919 р. уже без С. Петлюри відбулася організаційна нарада уряду і 

командуючих, на якій вирішено,, щоб уряд не їздив з армією, щоб не притягати 

уваги більшовиків. До кожної дивізії уряд делегував політичних референтів. 

Умовилися, що представники уряду і армії в міру потреби будуть з ’їздитися 

для взаємного контакту.

У той же день 6. XII. 1919 р. армія рушила в Зимовий Похід по запіллю во

рога. Із загальної кількості вояків в тодішній армії 8.000 чоловік до бою було 

придатних лише коло 2.000 багнетів і шабель та 12 гармат. Решта були хворі. 

У порівнанні з армією в січні цього року була це жменя знесилених лицарів.

І ця жменя йшла по запіллю, боролася і доводила, що з ворогом незалежної 

України можна боротися за всяких обставин. Затуркане рядянщиною всяких
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напрямків населення України зі здивуванням питало: „Хіба у Петлюри ще е 

військо? А нам „товариші” казали, що від вас нічого не залишилось” . І ця 

жменя протрималася в запіллі до 6 травня 1920 p., п’ять місяців, добуваючи 

боєприпаси у ворога, а харчуючись та зодягаючись за допомогою прихильного 

населення. Скрізь - по своєму - ця армія лишала ядра для повстання, припра

вляючи населення до дальшої боротьби й походу знову на Київ. Всі ж бо знали, 

що Головний Отаман Симон Петлюра поїхав за кордон не для відпочинку.

В поході по містах і селах Волині й Поділля /в Хмельнику, Пикові, в Літи- 

ні/ армія не раз натрапляла на частини братньої галицької армії. По військо

вому віталися, розмовляли й розходились: одні в свій легендарний Зимовий По

хід, на нову боротьбу, на нові подвиги, а другі лишалися на місці, без волі до 

боротьби і без надії, з гірким на душі жалем. Перебуваючи в цій нестерпній 

ситуації, старшини галицької армії почали шукати виходу. 28 грудня 1919 р. 

з Хмельника сотник д-р Давид телефонував до перебуваючого інкогніто в Лю- 

барі уряду УНР, що його частина галицької армії хоче з’єднатися з наддніпря

нською армією для боротьби проти Денікіна. Ще пізніше до таємно перебува

ючого у Винниці уряду, де була й начальна команда галицької армії, одержано 

від неї таку заяви:*

„Галицька українська армія переходить із днем сформування уряду УНР в 

його розпорядження і виконує його накази до того часу, доки вона не буде від

кликана до Галичини в порозумінні з урядом УНР. Фактичний розрив УГА з 

Добрармією має наступити можливо в найскоршому часі, в момент, в якім у- 

ряд УНР і Начальна Команда УГА з практичних і стратегічних міркувань ува

жатимуть це за відповідне. Галицька Українська армія входить у склад об’єд

наної армії УНР під спільним командуванням, задержуючи при цьому свою ор

ганізаційну окремішність. Начальна Команда УГА домагається від уряду УНР 

регабілітації армії і її теперішнього вождя генерала Тарнавського перед укра

їнським народом. Винниця, 22 грудня 1919 р. За Начального Вождя УГА - Ли- 

сняк” .

Того ж дня була підписана ще така заява Начальної Команди Галицької Ар

мії до Уряду УНР:

„Начальна Команда УГА зобов’язується оцим в міру можливости задержати 

в своїм віданню район: Вінниця, Жмеринка, Вапнярка з метою забезпечення 

адміністративної праці уряду УНР та удержання публічного ладу й порядку в 

згаданім районі.

Вінниця, 23 грудня 1919 р. Начальний Вождь УГА Тарнавський генерал - 

четар” .

Конкретно із цих заяв нічого не вийшло, бо за листами ніяких реальних по- 

сунень не послідувало. Нелегально перебуваючий уряд УНР, очевидно, ніякої 

регабілітації дати не міг. Армія ген. Омеляновича-Павленка рухалася далі,

*)П. Феденко. „Повстання нації". Збірник пам. СимМетлюри. Прайс. 1930. Cm,

103, 104.
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уряд УНР з мотивів конспірації також мусів міняти своє місце перебування. 

Галицьке ж командування дійшло ще й до догоди з більшовиками, а армія при 

цих хитаннях зазнала майже цілковитої деморалізації.

Притиснуті денікінці також почали „визнавати” і наддніпрянських україн

ців. Так уже 12.XII. 1919 р. представник Добрармії телеграфно звернувся до 

І Галицького Корпусу з таким проханням:*)

„Пєрвий галіцкій корпус. Вінніца. Прашу нє отказать сообщіть в штаб цен

трального революціонного республіканскоґо комітєта, что я уполномочен ко- 

мандующім войскамі Новороссіі для вєденія переговоров с повстанцамі пово

єнним вопросам для совместной борьби с большєвікамі і снабженія повстан

цев боевимі матеріалами Делєґат с полномочіямі должен прібить в Ґнівань, 

куда я прієду на паровозе по полученіі ответа. Жмєрінка, 12 декабра. Прєд- 

ставітєль Добрарміі полковнік Перевалов” .

Повстанці ж відмовились вступати в будь-яке порозуміння з денікінцями: 

„Нехай швидше забираються з України!” була їх відповідь.

У Голті командування армії УНР одержало ще й такого листа:

„Начальнік Ольґопольскоґо отряда Добрарміі 7 января 1920 г. И0341,ст. Ґо- 

лта. Ґосподін Командір! Согласно пріказанія моєґо начальства прошу Вас не 

отказать ответіть на слєдущіє вопроси: І. Согласно лі украінское командова- 

ніє вступіть в переговори с командованієм Юґа Россіі, возґлавляємим Гене

ралом Дєнікіним, о прєкращєнії между етімі арміямі враждебних дєйствій для 

совместной боевой работи с нашім общім враґом - коммуністамі. 2. Мне прі- 

казано передать просьбу, чтоби переговори, в случае блаґопріятного іх ісхода,

і будущій союз наш не обусловлівался пока нікакімі політічєскімі обєщаніямі 

той ілі друґой сторони, так как політіка требует врємєні, а враґ сейчас блі- 

зок. 3. Єслі Ви на еті переговори соґласітесь, то будьте добри для ускоренія 

дела пріслать коґо лібо уполномоченного на переговори на станцію Ґолова- 

невск, Юзефполь ілі іную, какую Вам будет удобнее станцію. Какую станцію Ви 

вібєрєтє, благоволіте сообщіть, даби я моґ установіть с Вамі связь. Прошу 

прінять увєрєніє в мойом к Вам уваженіі. Полковнік Попов” .

Були ще й інші звернення, але командування української армії відмовилось 

вступати в будь-які порозуміння з уповноваженим ген. Денікіна.

За час Зимового Походу уряд УНР міг відбути лише три спільні засідання. 

Він ухвалив навіть Тимчасовий закон, який нормував взаємовідносини між ар

мією, Директорією й урядом. Між іншим, постановою цього уряду були скасо

вані уповноваження членам Директорії Макаренкові та Швецеві і їх викликано 

до праці на Україні. Але вони не повернулися.

Один з учасників Зимового Походу в 1921 р. у „Вільній Україні" /Львів/так 

характеризував той період:

Період між 6 грудня 1919 р. і 6 травня 1920 р. був огневою пробою гасел

*) П„ Феденко. Цитована праця. Cm, 104, 105

15



Української Народньої Республіки. І коли армія, борючись за ідею визволення, 

за незалежну демократичну республіку, п’ять місяців змогла держатися в за

піллі у ворогів і не розпалася, а навпаки, зміцнилася, пронесла успішно свою 

ідею через всю Україну, то це вказує на велику піддержку народу, який цю ар

мію зодягав, годував і всякими способами їй допомагав. Недаром у всіх уча

сників цього українського „Анабазису” , при згадці про похід 6-го грудня, мо

лодим огнем сяють очі: то незабутні картини святочної зустрічі с в о г о  вій

ська с в о ї м  народом встають в їх пам’яті.

Армія побувала в багатьох містах і селах України, а це було реальним до

казом живучости української ідеї. Вона була ферментом відродження і бороть

би українського народу за визволення з-під окупації. І не дурно цей фермент 

„бродив* у розбурханій стихії українських народніх мас. Він допоміг криста

лізації державно-політичної думки серед них.

„В цьому полягає історичне значення цього багатого на революційні події 

періоду” .

Коли, по приїзді до Вінниці із Зимового Походу І. Мазепа довідався, що до

говір з Польщею укладений з недодержанням вище згаданих 15.ХІ.1919 р. уря

дових директив, він у повному складі демісіонував. Новий уряд склав В. К. 

Прокопович.

Свої спогади про Зимовий Похід І. Мазепа закінчує такою оцінкою діяльно- 

сти С. Петлюри *):

„Поза всякими неуспіхами і навіть помилками /кожному трапляються нев

дачі і ніхто не Гарантований від помилок/ С. Петлюра, якому доля судила ста

ти на чолі великого визвольного руху молодої української нації в р. 1919, ли

шиться історичною постаттю> бо своєю вірою в перемогу, своїм завзяттям, 

непохитністю щодо основної мети - здобути незалежність України - він без

перечно цього заслужив” .

*)/«, Мазепа „Творення держави ". Збірник пам, Сим „Петлюри* ПрагаЛ930ст,75

В . Іванис9 „Симон Петлюра Президент України". Торонто -Канада. 1952. cm. 

121 - 127.
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ЛЕВ ШАНКОВСЬКИЙ

I - й ЗИМОВИЙ ПОХІД: ІДЕЯ І ЧИН *)

Перед 50 роками сталася важлива подія, яка перекреслила намагання воро

гів задушити українську визвольну боротьбу в „чотирокутнику смерти” . Дієва 

Армія УНР вирвалася з цього „чотирокутника смерти” перед кінцем 1919 ро

ку й вирушила в свій славетний 1-ий Зимовий Похід на широкі українські степи 

для продовження збройної боротьби. Маючи до вибору: капітуляцію перед воро

гами, або продовження збройної боротьби. Дієва Армія УНР добровільно та 

свідомо вибрала цей другий, важкий але єдиноправильний шлях, який, як це 

виявилося пізніше, створював нові можливості закінчення визвольної війни 

остаточною перемогою.

Виступаючи в 1-ий Зимовий Похід вночі на 7 грудня 1919 року, Дієва Армія 

УНР почала один із могутніх епізодів визвольної епопеї 1918 - 1920 років. 

Славетний „марш крізь бурю й сніг” українського вояцтва Дієвої Армії був 

безприкладною історією трудів, посвяти, жертв і героїзму українського війсь

ка, історією багатою на визначні воєнні чини, що можуть бути джерелом нашої 

національної воєнної гордости, але теж історією багатою на політичні події, 

які створювали нові перспективи не тільки для продовження визвольної війни 

власними збройними силами, але й створення основного перелому, в цій війні, 

на українську користь. У 1-му Зимовому Поході, Дієва Армія не тільки збере

гла себе від знищення у вужчому „чотирикутнику смерти” під м. Любарем на 

Волині, але й врятувала себе як інструмент боротьби за українську держав

ність на ще один рік. Рішення про вихід Дієвої Армії у 1-ий Зимовий Похід було 

історично правильним, але історична закономірність цього рішення мала своє 

джерело в революційному думанні командування Дієвої Армії і знайшли своє 

завершення в революційному чині старшинства і вояцтва.

Це щастя, що в Дієвій Армії не бракувало тоді „лицарів абсурду” , які зу

міли створити велике діло, знайшовши вихід із абсурдної ситуації. Вони дове

ли, що для людей, рішених на все, ситуацій без виходу немає, і що навіть най

більше безнадійні ситуації перемінюються в руках „лицарів абсурду” на ситу

ації, повні надій.

Революційне рішення про вихід армії у 1-ий Зимовий Похід прийняло коман

дування Дієвої Армії в дуже складних умовах вужчого „чотирокутника смер

ти” , в якому опинилась Дієва Армія після Переходу Галицької Армії на сто

рону Добрармії ген. Денікіна. Перехід цей поставив був Дієву Армію дійсно у 

безнадійне стратегічне й політичне положення. Дня 27 листопада 1919 року,

*) Альманах „Провидіння " 1970 р•
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в околиці м. Любара на Волині переїхав був Головний Отаман Симон Петлюра 

з урядом УНР, і тут збиралися теж рештки Дієвої Армії, яка налічувала до 

10.000 людей, але в тому тільки до 2.000 баґнетів і шабель при 12 гарматах 

бо понад 75% загальної кількости складали штаби частин, немуштрові части

ни, обози і транспорти хворих. На тиф захворів навіть сам командир Дієвої 

Армії, полк. Василь Тютюнник/ не слід змішувати його з ген. Юрком Тютюн

ником/, який і помер від тифу вночі з 19 на 20 грудня в Рівному, а начальник 

штабу Дієвої Армії, полк. Євген Мєшковський був хворий на запалення легенів. 

До названої кількости вояцтва Дієвої Армії не зараховано корпусу Січових 

Стрільців /СС/, який згідно з рішенням Січової Ради, що відбулася в Чорториї,

2 грудня, рішив себе розформувати*), не бачучи для себе ніяких можливостей 

у партизанській боротьбі в запіллі ворога.

Обставини, в яких починався 1-ий Зимовий Похід, ускладнилися ще внутріш

ньою катастрофою: боротьбістським бунтом от. Омелька Волоха і його спіль

ників, отаманів Божка й Данченка, які остаточно стали на „радянську плят- 

форму” . Вони пограбували державну скарбницю, проголосили свої частини 

з’єднаннями „української червоної армії” і втекли з ними до Чуднова, під за

хист большевиків. До Волоха приєдналися тоді теж деякі менші частини Дієвої 

Армії.

Дня 5 грудня 1919 року, після багатьох нарад і вагань, Головний Отаман 

Симон Петлюра і начальник Штабу Головного Отамана, ген. Микола Юнаків, 

підписали в Новій Чорториї наказ ч. 101, в якому іменували ген. Омеляновича 

Павленка головнокомандувачем Дієвої Армії, а заступником йогсГпризначили 

ген. Юрка Тютинника. У документі цьому була мова про „нові завдяння” для 

Дієвої Армії, але не було сказано, в чому була суть цих „нових завдань” .

Дня 6 грудня 1919 року вранці, на настоювання прем’єра Ісаака Мазепи, Го

ловний Отаман Симон Петлюра виїхав до Польщі шукати в ній допомоги для 

української армії. На нарадах командуючих дивізіями, що відбулися цього дня, 

рішено вирушити в 1-ий Зимовий Похід. Командуючий Дієвою Армією, що виру

шила в похід, закінчив нараду такими словами: „Ми йдемо на Україну, як кад

ри української регулярної армії, котрі мусять розвернутись там, на Україні, і 

розпочати наново наступ, але ж на деякий час мусимо скористатися способом 

війни партизанської. Тепер, панове, ідіть до своїх частин, вдихніть в слабих 

духом бадьорість, надію і з твердою вірою у світле будуче рушимо на Україну”,

Ще на нараді в Новій Чорториї, 6 грудня, ген. Омелянович-Павленко запро

понував свій плян прориву з „трикутника смерти” в районі розташування Га

лицької армії в смузі Козятин-Вінниця. Тут, в районі Козятин-Вінниця, при за

хопленні станції Голендри, для забезпечення переходу армії через залізничий

*Демобілізація Січових Стрільців була фактично здачею в полон полякам,які 

поспішали захоплювати наші території Волині та Поділля і брали в неволю де

мобілізованих січовиків.

/7. Феденко „Ісаак Мазепа " стор.92. (Р . К„)
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шлях Київ-Жмеринка, частини Київської дивізії під командуванням ген. Ю. Тю

тюнника, захопили два потяги майна 14-ої денікінської дивізії. Захоплене май

но придалося, як ніколи, нашим воякам, але, одночасно, ця сутичка була пер

шою перемогою над ворогом у 1-му Зимовому Поході. Пізніше їх було багато.

У 1-му Зимовому Поході дивізії Дієвої Армії УНР звели понад 50 боїв, не 

рахуючи кінцевого прориву фронт ХІУ большевицької армії і тільки кілька з 

них було невдалих, як, наприклад, погром 3-ої дивізії Кавказькою збірною кін

ною дивізією Добрармії, в якій 26 грудня 3-тя дивізія втратила 11 вояків заби

тих, 100 вояків полонених, 2 гармати, 5 кулеметів та обози постачання і сані

тарний.

Це був, одначе, вийняток. У 1-му Зимовому Поході, дивізії Дієвої Армії: 

Запорозька, Волинська і Київська, а теж армійська кіннота пройшли, пересіч

но, 2.500 кілометрів за 152 доби походу /16.5 км. на день/, всюди розгромлю

ючи ворога й здобуваючи в нього та втримуючи міста й містечка /Жашків, 

Ставище, Умань, Сміла, Канів, Золотоноша, Жовнин, Плетений Ташлик, Бобри- 

нець, Долинська, Новий Буг, Вознесенське, Голта, Балта, Ольгопіль, Тульчин 

тощо/. У Вознесенську, 16 квітня 1920 року, від переважаючих московсько- 

большевицьких сил здобуто воєнну базу ХІУ сов. армії і в ній стільки воєнного 

добра, що його навіть годі було забрати всього зі собоїр. У прориві через фронт 

ХІУ сов. армії, в днях 2-5 травня 1920 року, наступ поедено з такою ударною 

силою, що переважаючий ворог у паніці розчистив, на всьому шляху, українсь

кій армії дорогу, залишивши на полі бою чимало бранців і різних трофеїв. Це в 

тих боях,3-му кінному полкові/ що був створений з розбитої 3-ої дивізії/ до

велося осягнути значний воєнний успіх: полк полонив цілу стрілецьку бриґаду 

Червоної армії в силі понад 1.000 бійців.

Не будемо тут переповідати боєвої історії 1-го Зимового Походу. Для сту

дій цього питання існує значна і цікава література предмету: Омелянович- 

Павленко, Доценко, Певний, Феденко, Трутенко, Вишнівський, Чижевський; 

збірник: Зимовий Похід, і низка статтей у журналах і газетах. Воєнна історія 

1-го Зимового Походу, окремі його фази: 1. Прорив і марш в запіллі Добрармії 

на Схід; 2. Бої в коридорі між Червоною армією й Добрармією; 3. Рейд на Пол

тавщину; 4. Марш із Дніпра на р. Бог; 5. Бої між р. Богом і Дністром, окремі 

оперативні кампанії і тактичні бої мають, без сумніву, великий інтерес для 

кожного військовика і повинні вивчатися у воєнних академіях як характери

стичний приклад широкої партизанської війни, веденої, засадничо, регулярною 

армією. Блискучість оперативного керівництва цією армією у 1-му Зимовому 

Поході позначалась у виборі командуванням оперативних напрямків, у виборі 

технічних засобів, у техніці демонстрацій і маскувальних акцій, в організації 

розвідки, у техніці трудних маршів і переправ через ріки, у маневруванні в за

піллі ворога, ударах цілою армією, або акціями „врозтіч” для виходу з воро

жого оточення і т. д. і т. д. Все це і багато іншого може бути копальнею ціка

вих відомостей для кожного військовика, а зокрема для дослідника партизан

ської тактики, яка, під сучасну пору, стає основою основ воєнної науки.
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Велику заслугу за вміле проведення операцій 1-го Зимового Походу, без 

сумніву, має командарм ген. М. Омелянович-Павленко і його шеф штабу полк. 

А. Долуд, хоч присутність в армії таких видатних партизанських отаманів, як 

Ю. Тютюнник і Т. Гулий-Гуленко, без сумніву, мала теж своє значення. Цим 

ми ніяк не збираємося обезцінити вкладу інших командирів, як ген. О. Загрод- 

ський, полк. І. Литвиненко /старшина УПА в наші дні/, а теж отаманів і пол

ковників, що командували бойовими частинами чи теж керували працею штабів, 

таких, як А. Вовк, Н. Никонів, І. Дубовий, М. Крат, П. Дяченко, Ол. Вишнівсь- 

кий, Гн. Стефанів, К. Смовський, С. Чорний, Жупінас, Нельговський, Грибов- 

ський, Петрів, Недзвецький, Алмазов, Лощенко і багато інших. Не можна в 

цьому місці не згадати про польових священиків, оо. П. Пащевського і В. Со- 

вачева, про яких ген. М. Омелянович-Павленко згадує, як про „порадників і 

отців духовних всього війська” . І не можна, в цьому місці, не згадати вкладу 

козацтва дивізій і полків 1-го Зимового Походу, які цілком заслужено отримали 

за нього орден Залізного Хреста. Самопосвята і героїзм кожного українського 

вояка в 1-му Зимовому Поході були більшими, ніж їх від вояцтва нормально ви

магають військові статути і, тому, орден Залізного Хреста розцінюється вище, 

ніж звичайний пропам’ятний хрест, який видається тільки за саму участь у 

певній операції чи приналежність до даної частини. Орден Залізного Хреста є 

нагородою теж за славетні воєнні чини, від яких не міг ухилитись, в 1-му Зи

мовому Поході, жодний його учасник. У системі відзначень українського вій

ська, орден Залізного Хреста займає, безапеляційно, перше місце.

Проте, 1-ий Зимовий Похід не був тільки блискучою сторінкою української 

воєнної історії. Коли Головний Отаман Симон Петлюра і ген. полк. Микола Ю- 

наків підписували наказ Дієвій Армії ч. 101, вони цілком певно леліяли надії, 

що успіх армії в тому неповторному зимовому анабазисі може створити нові 

можливості успішного закінчення боротьби за державність. Вже вихід з ото

чення у вужчому „трикутнику смерти” і прорив в запілля денікінської армії, в 

коридор між наступаючими большевицькими арміями і тікаючими армії ген. 

Денікіна був не тільки актом демонстрації, що українська армія продовжує бо

ротьбу за державність, але теж виявом політичної сили, що може вже заважи

ти на терезах. Так цей факт і розуміють командування ворожих армій, які ви

силають до Командування Армії УНР своїх парляментарів, що пропонують во

єнний союз проти „спільного ворога” . Командування Добрармії повторює ці 

пропозиції кількакратно. Це саме Командування тільки місяць перед тим, пе

реговорюючи з Начальною Командою Галицької Армії не хотіло навіть і чути 

про переговори з Армією УНР, неслушно вважаючи, що її дні вже пораховані. 

Насправді, пораховані вже були дні Добрармії ген. Денікіна.

Дня 18 січня 1920 року, представник Антанти англійський майор Йолш звер

нувся до полоненого денікінцями ген. Олександра Удовиченка /його захопили 

хворого на тиф у Проскурові/ і запропонував йому організацію оборони Одеси 

перед большевиками та всебічну допомогу в цьому ділі. Ген. Удовиченко пого

дився, але під умовою, що загальне командування в районі Одеси буде в укра
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їнських руках, а частини Добрармії, при першій нагоді, мусітимуть покинути 

територію України. Оці вимоги зустріли категоричний спротив з боку ген. Шіл- 

лінґа, командуючого частинами Добрармії в т. зв. „НоворосіГ /Херсощина/. 

Коли ж, під натиском майора Йолша ген. Шіллінґ врешті погодився на ці про

позиції, для організації оборони Одеси було вже запізно. Большевицькі війсь

ка були вже під самою Одесою. В цьому випадку, Антанта ще раз прогавила 

великий шанс створити дієвий протибольшевицький фронт на Півдні України з 

опертям на Одесу. До речі, плян цей був цілком реальний, поскільки тоді в 0- 

десі перебувало понад 20.000 українських вояків - полонених вояків Армії УНР 

і галичан.

Перший Зимовий Похід двічі створював можливості організації південно

українського фронту' ,що проходив би більш-менш лінією р. Бог, спирався б на 

Чорне море й невтральну Румунію і атакував би большевиків з півдня, незале

жно від польсько-Українського фронту на заході. Очевидно, політичне значен

ня цього фронту, створеного власними силами, полягало б в тому, що цей 

фронт був би самостійний і, якоюсь мірою, невтралізував би неґативні наслід

ки Варшавського пакту. Для створення цього фронту були достатні українські 

сили: Дієва Армія УНР у 1-му Зимовому Поході /пересічно: 397 старшин, 5.950 

козаків, 14 гармат, 144 кулемети/, галицькі бригади, розташовані між р. Бо

гом і Дністром, які після ліквідації Добрармії Денікіна стали частинами т. зв. 

Червоної Української Галицької Армії /ЧУГА/ - 1.485 старшин, 16.688 стріль

ців, 108 гармат, 320 кулеметів/ і, врешті, українські повстанці, які, в той час, 

на Херсонщині, Київщині і Східньому Поділлі нараховували в організованих 

загонах до 40.000 озброєного люду. Цим силам, між р. Богом і Дністром боль

шевики не могли нічого протиставити, крім 41-ої стрілецької дивізії, розташо

ваної в Одесі і Гарнізонів деяких більших міст, охоронних залізничих частин і 

бронепотягів на залізничих лініях Одеса-Жмеринка і Бірзуля-Знаменка. Фрон

тові дивізії XII і ХІУ сов. армій тримали західній польсько-український фронт, 

але їх не було багато: війська большевицького Південно-Західнього фронту 

/XII і ХІУ армії/ нараховували всього 19.750 багнетів і шабель, 1.232 кулеме

ти і 236 гармат.

Сьогодні, коли дивитися на події цієї пропам’ятної весни 1920 року з пер

спективи минулих років можна ствердити з цілою певністю, що, коли б тоді 

об’єдналися були обидві українські армії й створили спільний фронт проти боль

шевиків, то вони були б вирішили боротьбу за державність на українську ко

ристь. На жаль, коли Дієва Армія УНР двічі наблизилася була до р. Богу в 

1-му Зимовому Поході, в березні і квітні 1920 року, галицькі бриґади, крім 1-ої 

Кінної бриґади, яка повстала проти большевиків 6 квітня, ніяк не зареаґували 

на появу Дієвої Армії в своєму найближчому сусідстві.

Вони залишилися в складі Червоної армії і тільки на фронті покинули боль

шевиків і передались Полякам з надією, що будуть боротись проти большеви

ків у складі союзної для Польщі Української армії. Як відомо, Поляки запро

торили галицькі бриґади до таборів полонених у Тухолі, даючи цим чином зра-
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зу практичну лекцію про свій підхід до Варшавського пакту і союзу з Украї

ною. Гори документів не могли б про це краще засвідчити.

Дня 6 травня 1920 року закінчився 1-ий Зимовий Похід у Ямполі над Дні

стром. Армія Зимового Походу прорвалася через фронт ХІУ сов. армії до поль

сько-українського фронту, але до цього прориву вона пішла, щоб рятувати га

лицькі бриґади, про які отримала відомості, що вони повстали проти большеви- 

ків /24 квітня/. Бриґад вона не врятувала, бо „союзники” їх забрали в полон.*) 

Українська армія, що до цього часу діяла самостійно, вибираючи собі сама в 

Зимовому Поході напрямки операцій, опинилась тепер на фронті поруч з поль

ською армією, де мусіла виконувати постанови Варшавського пакту і його мі

літарної конвенції. Постанови цього договору були такі, що прем’єр уряду УН- 

Р і учасники 1-го Зимового Походу Ісаак Мазепа, зрезиґнував зі свого посту, 

не бажаючи приймати відповідальности за виконування цього трактату. Пер

спектив Варшавський пакт не створював ніяких; кінцеву катастрофу можна бу

ло передбачувати. Ген. Тютюнник закінчує один розділ своєї праці про Зимо

вий Похід так: „Невдала політика довела Наддніпрянську армію туди, де вже 

перебувала Галицька Армія - за польські дроти. Армії не зуміли своєчасно 

об’єднатися. Це зробили за нас політики, об’єднавши нас у неволі. Підпорядку

вання нашої політики політиці Москви та Варшави неминуче мусіло підпорядку

вати і нашого козака російському салдатові та польському жовнірові”. До цьо

го і важко щонебудь додати. Українська Галицька Армія не виявила була, ве

сною 1920 року, цієї революційної ініціятиви, що її виявила була Дієва Армія 

УНР, вирушаючи в 1-ий Зимовий Похід. Залишена в Україні без свого політич

ного проводу, вона в своїй мандрівці від Денікіна до большевиків і від больше- 

виків до Поляків була об’єктом, а не суб’єктом дій. Нагода ввійти з розгорну

тими жовто-блакитними прапорами до королеви українського моря - Одеси бу

ла невикористана, роззброєні галицькі частини поїхали до польського моря - 

Балтику.

*) „Української Галицької Армії, як організованої сили нестало в ясні та те

плі дні весни 1920 року, То є страшна катастрофа. Кожна армія, ідучи в бій 

може загинути, а л е  з а г и н у т и  з а  в л а с н у  і д е ю  не  шк о д а .  

Виступ УГА проти росіян великі користі дав ворогам, а нам зробив шкоду. Він 

був передчасний і необмислений.

Поки є живі бувші члени таємної Начальної Команди УГА обов'язком їх пе

ред Батьківщиною є подати, котрий з ворогів і як саме спровокував виступ, 

що потяг за собою неоправдану катастрофу"„

Юрко Тютюнник. „Зимовий Похід 1919 -1920".

Редакція

22



ПОЛК. ВАСИЛЬ ЗАДОЯНИЙ

ЗИМОВИЙ ПОХІД ДІЄВОЇ АРМІЇ УНР В ЗАПІЛЛЯ ВОРОГА 3 6.12.1919 ДО 6.5.1920 

ЙОГО МОРАЛЬНІ І МАТЕРІЯЛЬНІ БАЗИ

Українсько-московська війна в 1918-1921 роках почалася під Крутами і за

кінчилася Базаром. Трагедією Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького 

та одної сотні молодих, недосвідчених, але палких гімназистів і студентів по

чалася, а трагедією загартованих у трирічних боях ветеранів закінчилася. І 

щороку українська еміграція з подивом і побожністю згадує ці, повні трагізму, 

етапи нашої визвольної збройної боротьби. Культ поразки притаманний усім 

поневоленим народам, що не мають своєї держави і змагають до неї. Бо пораз

ка - то є мементо, яке нагадує всім, хто живе, що їхнім обов’язком є помсти- 

тися за загинулих, продовжувати боротьбу, і осягнути те, чого не вдалося ося

гнути в попередній боротьбі. Але історія української визвольної збройної бо

ротьби знає також і світлі моменти, знає великі тактичні й стратегічні успіхи 

своєї молодої армії; знає знамениті маневри і блискучі перемоги: штурм Ки

ївського Арсеналу Гайдамацьким Кошем Слобідської України на чолі з св. п.

С. Петлюрою на початку 1918 року, розгром білогвардійських дружин, що охо

роняли гетьмана, під Мотовилівкою Січовими Стрільцями в кінці того року; 

проскурівську операцію Запорозької групи, оборона Вапнярки 3-ою Залізною 

дивізією, переможний наступ об'єднаних Українських Армій на Київ улітку

1919 року, Чортківську офензиву Галицької Армії в тому ж році; оборону Замо- 

стя 6-тою Січовою Стрілецькою дивізією перед кіннотою Будьонного і оборону 

Покуття Армією УНР в році 1920; все це були чини, які свідчать як про вели

кий бойовий дух українського вояцтва так і про здібність і військовий хист її 

командирів. Але найкращою сторінкою новітньої історії війська українського 

є, безумовно, ЗИМОВИЙ ПОХІД 1919 - 1920 років.

Акція Зимового Походу - це акція, подібно до якої в аналах військової істо

рії знайти досить трудно. Можливо, що похід Гарібальді за часів італійської 

боротьби за об'єднання мав у собі риси подібности до походу українських диві

зій у запілля ворога в 1919 році. Рейди генералів московської Добровольчої 

армії Мамонтова і Шкура не йдуть в порівнання з Зимовим Походом перш за 

все тому, що то були звичайні кавалерійські випади, хоч і проваджені далеко 

в запілля ворога, проте забезпечені суцільним фронтом регулярного війська, 

що наступало позаду них. Тут ціла армія пішла в запілля, - власне запілля 

перестало існувати. А до того Зимовий Похід мав величезне стратегічне і ще 

більш політичне значення. Але, щоб належно оцінити те значення, треба бодай 

коротко, зупинитися на тих історичних моментах, які попередили і викликали 

Зимовий Похід.
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У кінці серпня 1919-го року об’єднані Українські армії: Українська Дієва 

Армія під командуванням отамана Василя Тютюнника і Українська Галицька 

Армія під командуванням генерала Мирона Тарнавського, - обидві під голов

ним командуванням Головного Отамана Симона Петлюри у боротьбі проти 

большевицької навали осягнули значних успіхів. Велика частина Правобереж

жя була звільнена від большевиків. Апогеєм цих успіхів був день 31-го серпня

1919 року, коли був призначений урочистий вступ до здобутої столиці України- 

до Києва. Але цей день став у той же час переломовим днем в історії цього, 

такого багатого на події, року. В цей день із сходу, з-за Дніпра до Києва, 

вступали частини Добровольчої армії ген. Денікіна.

Уряд Української Народньої Республіки не бажав війни з Денікіном. Укра

їнський уряд сподівався, що білі росіяни в першу чергу зацікавлені в поборю

ванні большевизму в їх власній батьківщині, і що з Денікіном можна буде до

говоритися щодо спільної військової акції проти червоних. Але Денікін не ви

тягав з революції 1917 року жадної науки. Підбадьорений своїми воєнними 

успіхами /його війська на сході зайняли Царицин /Сталінград/, Слобожанщи

ну й Лівоборежжя, покладав надію на підтримку всемогутньої Антанти. /Ан

глія діяльно постачала Добровольчій армії зброю, амуніцію, обмундурування, 

ліки/. Денікін мріяв про відбудову тієї великої, єдиної і неділимої Росії, яка 

не хотіла знати ані українців, ані якихось інших народів, що заселюють вели

чезні простори Сходу Европи і Півночі Азії, і яка в 1917 році, з відреченням 

останнього імператора всієї Росії, назавжди перестала існувати. Денікін від

кинув пропозиції українського командування щодо порозуміння, а в самому 

Києві дійшло до зудару між російськими і українськими частинами. Українська 

Армія була примушена починати нову боротьбу проти білих росіян. В тяжких 

умовах ця боротьба почалася. Українська Армія була вже виснажена тяжкими 

піврічними боями, її столиця знов була зайнята ворогом. Район, який тримала 

в своїх руках Українська Армія, був бідний промисловістю, а Поділля - осо

бливо виснажене перебуванням значної кількости війська протягом довшого 

часу. Запаси амуніції були вже майже вичерпані. Україна була відрізана від 

зовнішнього світу навіть ворожо-невтральною поставою Польщі та вичікуючо- 

невтральною Румунією. Українська Армія, яка весною 1919 року своєю геро

їчною боротьбою загородила шлях большевицькій навалі, метою якої було прор

ватися до Середньої Европи та з’єднатися з мадярськими большевиками, що 

тоді захопила владу в свої руки, залишалася сама проти двох грізних ворогів. 

Вони, щоправда, взаємно себе поборювали, проте, щодо українських національ

них змагань, були однозгідні: імперіялізм російський у Денікіна виявлявся 

відверто, у большевиків - замаскований нібито всесвітньою ідеєю комуністич

ного Інтернаціоналу. До того всього насувалася холодна осінь, а з нею най

страшніший ворог - тиф у всіх його виглядах - плямистий, поворотний, черев

ний. І тут прийшло до однієї з найбільших трагедій Української Визвольної бо

ротьби. Українська Галицька Армія підписала договір з командуванням Добро

вольчої армії і перейшла під зверхність Денікіна. Денікін відносився до цієї
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армії інакше, як до Армії Наддніпрянської України. Наддніпрянців він розгля

дав як зрадників великої Росії, а галичан приймав як колишніх підданих Ав- 

стро-Угорської держави, яких дальша доля йому не відома. В кожному разі, 

приймаючи Галицьку Армію під своє командування, Денікін мав на думці швид

ку і повну ліквідацію українського фронту. Причини цього кроку з боку Началь

ної Команди Галицької Армії складні і не цілком ясні. Тут і бажання зберегти, 

вже здесятковану тифом армію, тут і надії на Антанту, яка ще має вирішити 

майбутню долю Галичини, і небажання наражатися їй, виступаючи проти того, 

ким Антанта опікується; тут і недовір’я до соціялістичного Уряду Української 

Народньої Республіки і поборювання тих переговорів, які розпочав Уряд УНР 

з Польською державою. В кожному разі в світлі дальших подій можна вважати 

цей крок Начальної Команди Української Галицької Армії за фатальну помил

ку; армії збережено не було.

А тим часом на шосе Дунаївці - Нова Ушиця, на тому шосе, що бачив стіль

ки переходів українських військових частин, відбувалася трагічна зустріч. Зі 

Сходу на Захід тягнулися табори Дієвої Наддніпрянської Української Армії, а 

з Заходу на Схід - табори Галицької Армії. Мовчки розминалися дві армії од

ного й того ж народу, що ще так недавно спільним фронтом стояли і билися 

проти спільного ворога.

Перехід Галицької Армії на бік ворога відкрив половину українського фрон

ту. Українська Наддніпрянська Армія примушена в тяжкому фланговому ма

неврі відступати з лінії фронту Могилів - Бар - Жмеринка через Дунаївці, 

Проскурів у район Староконстантинова. І тут надійшов ніби вже останній акт 

трагедії. Далі відступати нема куди: на півночі - большевики, на заході поля

ки, з півдня і зі сходу - Денікін. У цьому чотирикутнику смерти, в кількох 

селах сконцентрувалася ціла українська армія в складі 12 /далеко неповних/ 

дивізій, Штаб Головного Отамана й Уряд. У Чорториї відбулася історична на

рада командирів груп і міністрів з Головним Отаманом Симоном Петлюрою на 

чолі. На цій нараді були різні пропозиції: розпустити армію, або пробиватися 

„струмочками” через ворожі фронти в центральну Україну. Командир Січових 

Стрільців полк. Є. Коновалець заявив, що, згідно з ухвалою Стрілецької Ради, 

він свій корпус розпускає і в дальших військових діях на Наддніпрянській У- 

країні не буде брати участи. Натомість інші командири груп: Запорозької - 

отаман Омелянович-Павленко - старший, Волинської - отаман О. Загродський, 

Київської - отаман Юрко Тютюнник приходять до такого рішення: скоротити 

до мінімуму табори, хворих і ранених передати на інтернування до Польщі, від

повідно переформувати армію, вирушити в запілля ворога. Денікін не страш

ний; він вже заломився, вже почав відступати; його армія в розкладі. Україна 

велика, настрій населення виразно протиденікінський і протибольшевицький, - 

збережемо армію і продовжуватимемо боротьбу.

6-го грудня 1919 року почався славний в історії Української Визвольної Бо

ротьби Зимовий Похід.

Армією проводив, як старший ранґою, Командир Запорозької групи отаман
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Михайло Омелянович-Павленко, бо командуючий армією отаман Василь Тютюн

ник, підкошений тифом, помирав у Рівному.

Вирушаючи в Зимовий Похід з-під Любара, ми були майже зовсім голі, босі, 

без зброї, набоїв, провіянту і коней. У таких умовах тяжко переборювали ми 

всі труднощі переходів, серед морозів і хуртовин, у безнастанних боях з воро

гом. То був марш одчаю, розпачу, марш небувалий в історії війн, неможливий 

ні з погляду воєнної стратегії, ні здорового людського розуму. Тільки безмеж

на любов до рідного краю та глибока віра в успіх нашої перемоги над ворогом 

давали нам сили й спонукували нас на героїчні чини.

Ми, старшини і козаки Армії Зимового Походу, знали, на які труди і небез

пеки ми йдемо, і що нас чекає; нас не примушувано, ми добровільно пішли за 

голосом свого патріотизму, своєї гарячої любови до України.

Щоб оминути сутичок з денікінцями, свої переходи ми відбували головно 

вночі, і дбайливо замітали за собою сліди.

Командування Добровольчої армії було немало здивоване, коли та українсь

ка армія, яку вони вважали цілком зліквідованою, несподівано з’являлася пе

ред фронтом, і прорвавши його, впала як грім з ясного неба, на забезпечені 

достатніми залогами міста і містечка в запіллі. Правда, ситуація Денікіна в 

той час була вже критична. Його фронт, розтягнувшись від Царицина /Сталін- 

града/ аж до Полісся, тріщав під ударами червоних. А найгірше для Денікіна 

було те, що населення величезних просторів, які він тепер мав у своїх руках, 

було явно вороже наставлене до реставраційних ідей передреволюційної Росії. 

Він розглядав Україну як малоросійські губернії старої Росії, не бачив тих ве

ликих змін, які відбулися в психології широких мас українського населення.

Армія діяла трьома великими групами, що або розходилися, згідно з певним 

операційним пляном, або з’єднувалися в умовленому пункті. Кожний командир 

групи - Запорозька - отаман Омелянович-Павленко старший, Київська-ота

ман Юрко Тютюнник, Волинська - отаман Олександер Загродський, в межах 

діяння своєї групи провадив не тільки бойові операції цілком самостійно, але 

й був у певному віднашенні навіть диктатором у тій області, яка була під його 

владою.

Денікінці, яким ми зайшли в запілля, відразу здрігнулися, переплуталися і 

почали панічно втікати на Одесу. Ми вскочили в смугу, що повстала між ними 

і червоними, і, йдучи по п’ятах добровольців, почали нищити одну їх частину 
за другою.

Боїв із червоними, ми старанно уникали. Нам потрібна була воєнна здобич, 

і ми відбивали її від денікінців, щоб хоч трохи одягнутися, взути себе і озбро

їтись. Крім того нашим завданням було зберігати свої сили на майбутнє, і 

ввесь час у своїх наказах ми нагадували своїм підлеглим про це.

На початку Зимового Походу, при переході армії через терен Таращансько- 

го повіту 20-25 грудня 1919 року Командування Армією давало уповноваження 

місцевим діячам на організацію „Січей” по селах. А ще раніше, під час з’їзду 

Командуючих дивізіями в м. Липовці 15.XII. 1919 року на нараді з участю пре
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м’єра І. Мазепи, пишучи, ці рядки, також дістав від Командира наказ організу

вати моральні і матеріяльні бази на Київщині.

Події Зимового Походу досить широко описані в українській історіографії.

Стратегічне значення Зимового Походу можна коротко звести до таких пун

ктів:

1. Армія, якій загрожувало цілковите знищення, не тількищо була збереже

на, але й виконала намічену операцію; дух війська, пригноблений невдачами 

осни 1919 року, знову піднявся.

2. Зимовий Похід приспішив ліквідацію Добрармії.

3. Завдяки Зимовому Походові в українській державності не було перерви 

між роками 1919 і 1920. Елементи державности - влада, населення, територія

- всі ці 5 місяців були в руках Української Народньої Республіки - в різний 

час, в різних місцях, але все на території України.

4. Існування армії Зимового Походу уможливило українській делегації у 

Варшаві твердіше ставитися до свого польського контр-партнера, ніж коли б 

уряд український не мав жадної збройної сили.

5. Зимовий Похід спричинився до значного піднесення національної свідомо- 

сти серед широких мас української людности. Завдяки Зимовому Походові т. 

зв. „белое двіженіє” - реставраційний єдинонеділимський рух - був остаточно 

скомпромітований. Українське населення остаточно пізнало всю облуду тих 

гасел, що їх несла армія Денікіна. Українські частини населення зустрічало 

з радістю, як своє військо і свою владу.

6. Це піднесення національної свідомости було остільки сильне, що і боль

шевикам довелося змінити свою тактику. Коли в році 1919 вони йшли в Украї

ну, вони йшли як інтернаціоналісти, з повною неґаціею кожних проявів націо

нального почуття. Портрети Шевченка нищилися, українська мова була ознакою 

контрреволюції. У 1920 році Нарком військових справ видав свій відомий де

крет, в якому наказувалося цілком інше ставлення до українського населення. 

З цього, власне, часу починається НЕП в національному питанні, що провадив 

до так званої „українізації” . Большевики побачили, що треба інших методів 

боротьби ніж заборона і нищення. Послаблення тиску на українство в результа

ті спричинилося до спонтанного розвитку української культури, що носить наз

ву українського відродження 20-тих років.

7. І нарешті: Зимовий Похід створив і залишив назавжди традиції українсь

кої збройної боротьби в запіллі ворога, традиції, що чверть віку пізніше во

скресли в ділах і чинах різних повстанських груп в Україні.

50 років минуло з того часу. Більшість учасників Зимового Походу зійшло 

вже в могили, не дочекавшись визволення України, за яку боролися, небагато 

ще живе і продовжує в тій чи іншій формі цю боротьбу. Згадуючи з побожністю 

тих, що відійшли, і вітаючи з пошаною тих, хто живе, хочу ствердити, що тру

ди, зусилля й жертви учасників Зимового Походу принесені були недаремно. 

Окремим Законом був призначений Орден Залізного Хреста учасникам цього 

походу. В історії Української Визвольної збройної боротьби Зимовий Похід
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відограв велику ролю. Крути і Базар нагадують нам про конечність боротьби 

і про дальші жертви, що їх треба принести на вівтар цієї боротьби. Коли ми 

згадуємо Зимовий Похід, у нас з’являється, так потрібна в цій боротьбі, пев

ність у майбутній і остаточній перемозі.

Генерал-хорунжий Юрко ТЮТЮННИК, Командир Східньої 

Армійської Групи в часі офензиви на Київ 1919 р. Ко- 

мандир 4-ої Київської Стрілецької Дивізії в Зимовому 

Поході в 1919 - 1920 pp. Командуючий Українською Пов- 

станчою Армією в 2-ім Зимовім Поході в 1921 році.

Нар« 20 квітня 1891 р. в с . Будищах на Звениюродщині. 

В підступний спосіб захоплений большевиками в 1923 р . 

і без суду розстріляний в Москві 1929 р«

* Тризуб" ч. 41. 1966 р. / Скорочено/ . 
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ВАСИЛЬ ПРОХОДА

ЗИМОВИЙ ПОХІД АРМІЇ УНР

Півстоліття тому, в грудні 1919 року, в боротьбі за Україну сталась най

більш трагічна, але разом з тим найсвітліша подія перемоги моральної сили 

української Правди над облудною неправдою, яка опиралася на фізичні сили 

чорного двоголового орла - Великої і Малої Росії - за підтримкою світових 

потуг Антанти та червоного серпа й молота того ж російського імпералізму. 

Боротись проти цих сил здавалося було політичним безглуздям. Ніби треба 

було тимчасово погодитись з першою силою орла, якому підпорядкувалась На

чальна Команда Української Галицької Армії на чолі з генералом Тарнавсь- 

ким, або ж не противитись північному наїздникові з його серпом і молотом, що 

підрізали і приглушували почуття власної моральної сили та національну сві

домість у частині вояків Армії УНР. Ці слабодухи з отаманом Волохом перей

шли до запаморочених обіцянками українських боротьбістів. До цього спонукав 

як одних, так і других найгрізніший невидимий ворог - ТИФ. Останній здесят- 

кував Армію УНР, якої залишилось лише біля семи тисяч, та відібрав життя її 

Командармові полковникові Василеві Тютюнникові. Була ще можливість від

мовитись від продовження збройної боротьби проти Москви і перейти до ніби 

невтральної Польщі, військо якої окупувало Галичину, Поділля й Волинь.

Іншого шляху перед національними борцями в боротьбі проти фізичної сили 

не було. Але затоптати Українську Правду ворогам не вдалось. Наперекір то

гочасним жахливим обставинам недобиті герої Армії УНР не здавались на ла

ску фізичних переможців. Оточені в „трикутнику смерти” між Любаром-Миро- 

полем і Шепетівкою, по боках якого були три вороги: російські монархісти, 

червоні москалі та поляки, вони прорвались з їхнього оточення і вийшли у во

роже запілля.

Сталось це 6 грудня 1919 року. Тоді на військовій нараді командирів диві

зій під керуванням Голови Уряду УНР Ісаака Мазепи, після обговорення всіх 

до неможливости несприятливих обставин для чинности регулярного війська, 

було остаточно вирішено перейти на шлях партизанської боротьби в запіллі во

рогів. І. Мазепа передав наказ Головного Отамана Симона Петлюри про при

значення Командармом генерала Михайла Омеляновича-Павленка, а його за

ступником отамана Юрка Тютюнника для керування збройною боротьбою в Зи

мовому Поході. З політичних діячів у цей похід вирушив І. Мазепа зі своїми 

ближчими співробітниками.

Продовження збройної боротьби і за цілковитим браком матеріяльних обста

вин, опираючись лише на власні сили, було також політичним абсурдом. Навіть 

сам Командарм назвав Зимовий Похід „Маршем одчаю - маршем проти розу
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му” ... Був то марш „Лицарів абсурду” . Він був продиктований силою волі по

лягти в боротьбі до останнього, щоб не понизити своєї військово-козацької 

гідности, здаючись на ласку як москалів, так і облудних польських приятелів. 

Вони пронесли національний прапор по Україні і пробудили збайдужілих до пов

станської боротьби, щоб разом з ними власними силами вибороти своїй Бать

ківщині її справжнє національне ім’я - Самобутньої України, яке стало доро

говказом для майбутніх борців за вільний національно-культурний розвиток 

до остаточної перемоги Української Правди.

Ген-полк„ Олександер ЗАГРОДСЬКИЙ. Командир 2-ої 

Волинської Дивізії в часі Зимового Походу. Другий за- 

ступник Командарма* Нар* 10 квітня 188У р> в с• Зеленків, 

Уманщина, помер і  серпня 196У р„ в Ню-Йорку„ Похова

ний на Укр„ Правосл. цвинтарі - Пантеоні в С„ Бавнд-
Бруку.

„ Тризуб" ч. 56. 1969 
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Ген. М. КРАТ

ЯК ТО БУЛО В ЗИМОВОМУ ПОХОДІ

- Альо, тут штаб Лівобережного Фронту!

- Тут штаб Другої Запорізької. Дижурний старшина.

- Прийміть депешу. В Полтаві бої з повставшими проти нас селянами: Бу- 

дищем, Дуканькою і і... Штаб зараз відходить на Кобиляки. Вам наказується 

відійти на станцію Полтава - Слобідська і боронити її проти військ червоної 

Москви, що наступає з Харкова, і проти своїх збаламучених селян. На Полтаву 

Київську мають підійти вам на допомогу Січові Стрільці. -

Це було в січні 1919 року.

II.

В тяжких боях проти Денікіна тримали ми Дін. Зрештою ми не витримали, 

почали відходити. Ішли два тижні, і весь час кипіли бої зо всіма: з червоними, 

білими і зі своїми. Чекають большевиків, як визволителів та спасителів. Від 

чого? Від своєї власної Батьківщини: рабами хочуть бути, думають, що новіт

ні пани дійсно несуть „війну дворцам, мир хижинам” . Сил більше немає. Як тя

жко ошукують тепер. Чи є яка сила, щоб повернула йому бажання волі, бажан

ня бути господарем у власній хаті?

Так день пізніше у Полтаві оповідав старшина - гайдамака.

Тяжко на душі, тяжко на серці.

III.

Два тижні пізніше.

Запорізькі ешелони з Харкова через Полтаву, Кременчук, Крюків і Знамен

ку відходять на захід.

Гарної мрії про власну державу, чарівної мрії про відроджену Україну, в на

слідок подій 1918 року, в наслідок провокаційної праці білих та злочинної агі

тації червоних москалів вже немає. Народні маси, що тількищо виказали такий 

великий гарт духа у повстанні, скинули в море, непроханих гостей та викинули 

з України тих, що прийшли, як приятелі, а діяли, як вороги, ці маси власними 

руками руйнують свою державу, що несла їм землю, волю, добробут і захист 
проти всіх зайд.

Українська Армія, маленька горстка свідомих борців, відходить на захід, 

уступаючи крок за кроком перед московською навалою з півночі і сходу, не 

маючи сили боронитись без підтримки свого народу. С*іни України відходять
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з болем у серці, але з гордо піднесеними чолами, бо кожний знає: „Битися зі 

своїми не можемо, - мусимо відступати. Нехай побачать, який то рай їм пів

нічні брати несуть, побачать, зрозуміють, де правда, а тоді всі разом станемо 

на ворога і зметемо московську погань - білу і червону - зі святої Україн

ської Землі” .

Станція Цибулів. Ешелони чекають, поки звільниться шлях. Гарний зимовий 

день. Всі вийшли з вагонів, радіють із соняшних променів, що так яскраво бли

щать на чистому, білому снігу.

- Що це за вершники виїздять з лісу? Чи ви висилали когось на розвідку?

- Ні, нікого не висилав. Але ж цікаво! Ось гляньте у льорнетку, пане ота

мане, виглядають, як стародавні козаки, шлики на шапках, жупани, червоні 

шаравари.

Під’їхало два, привітались.

- Хто тут є старший? Ми, гайдамаки Холодного Яру, хочемо з ним погово

рити.

- Прошу, козаки. Злазьте з коней, знайомтесь і кажіть.

У дружній розмові гайдамаки оповідають, що в Холодному Яру, що то його 

славу так гарно змалював великий Тарас, віджив дух Гонти та Залізняка.

- Хай навколо дуріють. Ми знаємо, що порозумнішають, як москаль сала за 

шкіру заллє. Аби час! Ви ідіть на захід: там поможіть нашим проти ляхів ви

тримати, а ми тут тим часом коло себе збиратимемо тих, що з московської 

дурійки вилікуються.

Ше погуторили, і стало запорожцям ясніше на душі: це як перша ластівка 

на весні, перший вияв пробудження народньої волі самому бути господарем 

на власній землі.

- Боже Великий, дяка Тобі Всемогучому, зглянься над недолею окрадених 

людей своїх!

IV.

Літо 1919 рік.

- Ви були вчора в Кам’янці, що там нового?

- Е, там велика радість. Зелений з Трипілля прислав делегацію - узнає 

уряд УНР. А з Херсонщини та Київщини Юрко Тютюнник припровадив аж дві 

цілком готові повстанські дивізії. Петлюра назвав їх 3 і 5 Київські - Селян

ські дивізії. Вони вже на фронті.

- Так, це велика втіха. Та ж цей Зелений так багато нашкодив нам взимі, 

а Тютюнник був правою рукою у Григорієва, що на наші ешелони нападав під 

Знаменкою. Дяка Богові, видно зрозуміли, що треба спочатку відвоювати від 

ворога Україну, а потім уже думати та сваритися, яка вона має бути.

V.

Минає дев’ятнадцятий рік. Все збільшується військо України. Де-не-де ще
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пролунає вістка про зрадницький удар своїх у спину, але загалом уже виразно 

видно, що криза минула. Побачили большевиків, побачили денікінців, бачать - 

щось не те; немає раю.

- Щось воно так ніби то оці петлюрівці, їх ще українцями звуть, правду ка

зали. Мабуть, треба, куме, отих білих та червоних, одних та других,до чорто

вої мами викинути, а тим українцям таки помогти...

6 грудня 1919 року здесяткована боями та тифом Українська Наддніпрянсь

ка Армія без чобіт, без зимового одягу з обмалем набоїв, маючи 50% стану 

у тифозній гарячці, переживши любарську зраду, рушила на Україну. Всі, що 

були слабі духом, що хиталися та зневірилися, всі, що не бачили глузду у даль

шій боротьбі, зостались у Любарі, Чорториї та Мірополі. Все здорове духом, 

хоч і хворе тілом, ішло на схід, на Україну.

- Мабуть, там уже очуняли від дурману, мабуть, нас виглядають. Підемо 

туди, торкнемось рідної землі. З неї наберемо сили.

Почався Зимовий Похід.

VI.

- Дозвольте, пане старший, чи товариш, вибачайте, не знаю, як вас нази

вати, поспитати, якої саме ви банди будете, та яка ваша плятформа?

Вияснюється, говориться: в кожній хаті, де бодай на годину ступив козак 

на поході. Лиця селян веселішають, очі яснішають.

Козацькі лави все збільшуються.

VII.

- Нічого ми не маємо. Стільки тут різних банд вештається, всім не на

старчиш! От, маєте хліба та картоплі, зварите собі десь, бо в мене вже піч 

вигасла.

Рипнули двері.

- Мамо, - шепоче дитина, - це якась така банда, що в нас ще не була. Всі 

по-мужицькому говорять, офіцери їхні теж, та й командують якось дивно, по

па з собою возять /  *-/, коло церкви проїжджають, христяться*).

- Мамо, аж захлистується, оповідаючи, хлопець, - старший їхній, отама

ном його звуть, маленький, з борідкою, рука підв’язана, мабуть, ранений був**), 

зліз з коня коло попівської хати, підійшов до людей та й так гарно говорив з 

ними.

- Мабуть, оратель їхній***).

- Та де оратель, цілком не подібний, я багато тих орателів бачив, це пан, 

але такий якийсь хороший, так гарно, тихенько говорить та все про Україну, 

про козацтво, про землю, про те, що ми всі разом із його військом мусимо бо

ронитись, чужинців вигнати, і самі в себе на всій землі свій лад запровадити. 

Мамо, спитай, хто вони, що це за військо.

- А хто ви такі? - питає нарешті спід лоба, дивлячись на гостей, господи

ня.
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- Ми, українці, Народне Українське Військо.

- То ви може петлюрівці?

- Егеж!

- Та звідки ж ви тут взялися, та ж нам усі казали, що ви десь там у Поль

щі всі геть чисто вигинули. Боже ж мій! Оце радість. Сідайте ось тутечки. 

Ось зараз старий прийде, десь забарився, то пообідаємо разом. Петрюсу, біжи 

до тітки Одарки, хай сметани позичить, бо своя вся вийшла, а як його варени

ки без сметани їсти. Та біжи но пошукай батька, хай скорше йде та десь са

могонки вистарається, бач яких гостей Бог послав.

VIII.

- Так оце значить, ви свої. Стоятимете у нас три дні. Ну то добре, ні про 

що не піклуйтеся, в кожній хаті їсти дістанете і для козаків, і для коней. Мо

жете відпочивати спокійно, комуни близько немає, зв’язкові є, вони дали б 

знати. Варти теж не виставляйте, будемо ми вас охороняти, у нас зброї до

сить. Будьте спокійні, ви ж наші гості, ” свої” .

IX.

Квітень 1920 року. Вознесенськ взятий запорожцями. Мали вони один муш

кет, одну стрічку на кулемет. В алмазовських гарматах компресори мотузка

ми пов’язані. А Вознесенськ таки взяли. Запорозька піхота з херсонськими 

повстанцями виманили червоних курсантів /„Курси красних командіров” /  з 

окопів, а кіннота наскочила, нарубала на широкому полі, ще й на вулицях дору

бувала „нечисть” . Захоплено величезний арсенал зброї. Ціла армія наново оз

броїлась.

- Всім роз’їздам наказати, щоби по селах, де проходитимуть, скликати се

лян, та наказували, щоб негайно приїздили по зброю до Вознесенська.

- Пане отамане, накажіть отому молоденькому, щоб ще одну машинку****) 

докинув. Іншим селам ось по дві давали, а нашому одну, чи ж ми гірші від су

сідів, чи що? - скаржився старий поважний дядько, а коло нього безвусий па

рубок з новісіньким левісом на плечі жадібно чекає відповіді начальника шта

бу запорожців.

X.

Кінець Зимового Походу. Околиці Ананєва.

- Наштадівзап.

Селяни з сіл навколо Ананєва повстали проти червоних і захопили місто. 

Червоні притягнули великі сили з району Одеси і викинули повстанців. Волин

ська і Київська дивізії знаходяться в марші на Ананєв. Полки 3-ій кінний і 

кінний Запорозький з кінногірським дивізіоном вже в бою. Наказую негайно
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вам зі штабом та з запорозькою піхотою якнайскорше прибути до Ананєва. 

Дальші розпорядження одержите під час маршу.

Комдивзап.

Отаман Гулий-Гуленко, -

Зимовий Похід скінчився Вапнярським проривом: трьохденним боєм цілої 

армії та частин, що до неї приєдналися перед початком операції: Галицької 

Кінної Бригади отамана Шепаровича та повстанців з району Бершадита Гайсина.

6 травня 1920 року скінчився Зимовий Похід, збройна боротьба Армії УНР 

закінчилась 21 листопада 1920 року.

Але Україна палала в огні повстань ще довгі роки, а особливо могутній 

повстанський рух виявився там, де, „гуляла” армія Омеляновича-Павленка. 

Оці „чудаки - петлюрівці” , що босі та обідрані з обмалем зброї та набоїв гор

до несли жовто-блакитний прапор у хуртовині революції. Ішли гордо незломні 

сини України, а з ними далеко по херсонських, покритих снігами степах, луна

ла пісня: - Хлопці бо ж то хлопці Запорізьці! - І досі, мабуть, в довгі зимові 

вечори згадка про неї, про ту пісню, про ту казку зимову оживає у душах тих, 

хто чверть віку назад у цю пору був на нашій, і досі „несвоїй землі” : на Хер

сонщині, Київщині, Запоріжжі, Поділлі, ба навіть на прибережній частині Пол

тавщини, бо і там побували - „Лицарі Абсурду” .

Було колись! Мабуть ще буде! Мусить бути!

Тижневик „Батьківщина " 9.X1L1945 р .

Табор Ріміні - Італія.

*) о . П, Пащевський

**) Ген„ М. Омеллнович-Павленко

***) Оратор

****) Кулемет
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Хор. С. ФЕДЮК

ПОСВЯТА ТА ВІРА У ВЛАСНІ СИЛИ 
РІЧНИЦЯ ЗИМОВОГО ПОХОДУ В ТАБОРІ РІМІНІ, ІТАЛІЯ, 1945 РОКУ

Від Редакції. Річницю Зимового Походу в 

1945 році відзначено в таборі 1-ої УД УНА в 

Ріміні - Італія в журналі „Батьківщина” стат

тею редактора хорунжого С. Федюка: „Посвята 

та віра у власні сили”

Подаємо деякі уступи з цієї статті, котра 

для нас Лицарів Ордена Залізного Хреста дуже 

цінна, як доказ тяглости Визвольної боротьби: 

молодше покоління Українського вояцтва не 

забуває чинів своїх батьків.

„УНР власними силами і наперекір лютим ворогам буде жити вільно і са

мостійно. Як раніше, так і тепер, нашим кличем буде Самостійна Народня Ре

спубліка” ...*)

Ось з таким кличем вирушили учасники Зимового Походу 6 грудня 1919 ро

ку у далеку та невідому путь під проводом Головнокомандуючого генерал-хо- 

рунжого М. Омеляновича-Павленка та його заступника от. Юрка Тютюнника.

їхні сили були незначні - около трьох тисяч людей, що складалися з трьох 

більших груп, як Запорізька дивізія під проводом от. Гулий-Гуленка**), Волин

ська дивізія під проводом от. Загродського та Київська під кермою от. Юрка 

Тютюнника. Це був кістяк армії, а до цього були приділені кінні полки, як полк 

Чорних Запорожців, Кінногірський дивізіон полковника Алмазова та батерія 

сот. Чорного. Оця невелика група українських фанатиків у кращу будучність 

своєї батьківщини перемаршеровує ціле запілля Добровольчої армії. На Хер

сонщині вона розділяється, щоб у часі переходу через Дніпро знову з’єднатися 

та спільними силами маршерувати на Полтавщину.

Вороги провадять серед стрільців величезну пропаганду, але ніщо не може 

їх переконати та перетягнути на сторону зрадника Волоха, незалежних соціял- 

демократів і лівих есерів - боротьбістів, що запродалися комуністам.

Вони ідуть далі до наміченої мети, переходять Дніпро та прямують на Пол

*) Акт Уряду УНР 2 грудня 1919 p., м. Любар на Волині. Редакція.

**) Отаман Гулий-Гуленко вступив в командування Запорозькою дивізією в се

редині лютого. На початку Зимового Походу командиром Запорозької дивізії 

був отаман М. Омелянович-Павленко, він же і Командарм*

Редакція.
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тавщину. Однак, зустрівши величезні сили ворога, переходять знову Дніпро і, 

згуртувавшись коло Чигирина,прямують до Гайсинської переправи над Бугом, 

переходять річку Сенюху та після сильних боїв біля Долинської прямують в 

Херсонські степи. Коло міста Вознесенськ вони зводять також завзяті бої, бо 

в самім місті знаходилися великі магазини зброї, одягу та харчів, а зимово- 

похідники були голі та босі.

Учасник Зимового Походу, сотник К. оповідав, що, переходячи вечером на

передодні великого бою поміж стрільцями, він бачив, що вони роблять дерев’я

ні скоростріли - деркачі. Коли він запитав, навіщо це їм здалося, то почув 

відповідь: - „Набоїв обмаль, а ми завтра мусимо здобути цей город” . І дійсно, 

на другий день розпочалась сильна пальба з крісів та „деркачів” , що додавало 

ще більшого страху ворогам, а відваги стрільцям. В наслідок цього за кілька 

годин місто було в наших руках.

Забезпечивши себе зброєю та набоями, вирушили вони далі в район Ананів, 

Бершадь та Балта. До них приєднується кінна бриґада от. Шепаровича /части

на УГА/.

Перед ними виринає одна з найбільших перешкод, а саме: вони мусять про

дертися крізь сильно зміцнену лінію большевиків. Голова міністрів І. Мазепа, 

який був учасником одних з найбільших боїв у трикутнику Вапнярка - Рудниця

- Ямпіль, оповідає у своїх споминах, що „найкритичнішим моментом були бої 

коло села Савчино - Джугастра, які провадилися весь день та трохи не скін

чилися катастрофою, для нашої армії. На якийсь час наші бойові частини пере

мішались з обозом. Почалась паніка. Ворог наступав зі всіх сторін. Тільки 

уміле командування і велике завзяття козаків урятувало справу. Живу стіну 

большевицького війська пробито” .

Цей пролом дав змогу налагодити зв’язок з новоорганізованими відділами 

Удовиченка та вмаршерувати до міста Ямполя, що було метою їхнього дуже 

тяжкого походу.

Тяжко уявити собі радість учасників Зимового Походу, коли вони після п’я

тьох місяців надмірних трудів та змагань у зимову студінь та весняну відлигу 

ішли до наміченої мети. Радісно залунав національний гимн - „Ще не вмерла 

Україна” - ... та якесь надзвичайне захоплення оповило зимовопохідників та 

видців.

Зимовопохідники почули у собі якісь нові сили, бо, хоч вони за весь час 

тяжкої мандрівки побачили багато горя та злиднів по цілій Україні, але на

глядно переконалися, що майже все селянство іде їм назустріч, бо вже зрозу

м ілого лише своя рідна армія є найбільшою запорукою їх кращої долі...

Про цей гіганський змаг я мав нагоду чути багато оповідань від самих уча

сників Зимового Походу, які надзвичайно високо цінили поставу та посвяту во

яків, їх надлюдський порив та гарт духа, що дало змогу перенести всі трудно

щі та перешкоди. Це все було причиною, що учасники Зимового Походу не під

далися намовам ворогів та не зрадили національної чести. Зимовопохідники з 

признанням підкреслюють і жертвенність населення, яке з надзвичайною любо
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в’ю відносилося до вояків, допомагаючи їм харчами та одягом, бо воно вбача

ло в них справжніх оборонців своїх прав. Дійсно, вони своїм геройським похо

дом у запілля ворога сильно піднесли національну свідомість серед найширших 

мас українського селянства, збудили віру у власні сили та підготовили його 

до національного зриву. Але чи могли вони зрушити ціле населення України? 

Ні, бо міста по більшій частині були в руках чужих елементів, тому бракувало 

свідомої української інтелігенції, як для політичних організацій народніх мас, 

так для організації державного апарату. Тому, не диво, що на кожнім кроці 

було занадто багато вороже настроєних людей, які використовували кожну на

году, щоб шкодити українським визвольним змаганням.

Можна сміло сказати, що Зимовий Похід був пробою власних сил „іти з на

родом за народ” . Учасники Зимового Походу дали приклад великого героїзму 

та посвяти для рідного краю, бо вони, не зважаючи на несприятливі умови, по

долали всі перешкоди та труднощі і мали тверду та незломну віру у перемогу 

святої справи. Овіяні великим ентузіязмом та любов’ю до своєї батьківщини, 

вони були готові до найбільших жертв та з кличем на устах - „Самостійна 

Народня Українська Республіка!” - кинулися у вир боротьби...

Фрагмент Зимового Походу 

„НОВІТНІ САМУРАЇ"

Волки Армії Української Народньої Республіки 

в Зимовому Поході 

6/12 1919 р. - 6/5 1920 V* _ 

Виконав Артист-маляр Д- ПО ТО РОКА
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МИХАЙЛО КРАТ

генерал - поручник

ПЕРШИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД АРМІЇ УНР

/Скорочена доповідь, виголошена 5-го листопада 1960 р. в Ню Йорку 

на зустрічі Іицарів Ордена Залізного Хреста з українським громадянством/.

Від редакції: Дня 17.XI. 1960 року в часописі „Прометей” 
ч. 44 /85/ сл. пам. Лицар Залізного Хреста Хорунжий 
Інженер Зубенко вмістив таку інформацію про автора ге- 
нерала-поручника /у той час полковника/ М. К р а т а:

Під час Зимового Походу генерал-поручник /тоді полковник/ М. Крат зай

мав становище начальника штабу Запорозької групи військ, що нею команду

вав ген. Гулий. Ген. Крат відомий з того періоду нашої збройної боротьби пе

реведенням блискучої операції біля ст. Долинська /якраз на Великдень, 11.4.

1920 р./. Як перший заступник командира Запорозької Групи ген. Гулого, що 

в той день був на нараді у штабі армії, полк. Крат перепроваджував ту дуже 

складну операцію. Це був надзвичайно прецизійний маневр армії УНР - флян- 

говий марш у постійному стиканні з ворогом, тобто: одні частини билися, а 

другі відходили. Маневр майже небувалий у воєнній історії, і керівництво та

кою складною операцією мусіло бути - і було - на дуже високому рівні. Гене- 

рал-поручник, а тоді полковник Крат перевів цю операцію з повним успіхом.

За чотири дні після того було здобуто м. Вознесенськ з його величезними 

військовими складами й базою 14-ої совєтської армії. На нараді вищих війсь

кових начальників всі вповні здавали собі справу з труднощів здобуття міста 

„в лоб” . Армія Зимового Походу найболючіше в той час відчувала брак амуні

ції, зокрема набоїв, а ворог чекав наступу на Вознесенськ, укріпився і був го

товий до зустрічі. Залога міста була підсилена учасниками комуністичного 

з’їзду, що саме тоді відбувався. На згаданій нараді полк. Крат висунув такий 

плян: заманити ворога з укріплень на відкритий пляцдарм і тоді пустити на 

нього нашу кінноту. Рішаючим було питання: вийдуть, чи не вийдуть больше

вики зі своїх окопів для переслідування нашої піхоти? Плян удався. Наша пі

хота, зустрінута з близької відстані сильним ворожим вогнем, так щиро „вті

кала” , що ворог не переміг великої спокуси її переслідувати, вийшли зі своїх 

укріплень під містом, розсипавшись на відкритому пляццармі в густі лави і 

попали під несподіваний вогонь двох гармат кінно-гірського дивізіону полк. 

Алмазова. Атака трьох полків кінноти, що налетіла зі всіх сторін, цілковито 

звільнила підступи до м. Вознесенська.

Ген.-пор. М. Крат мав кілька праць про Зимовий Похід. Серед них, особли

во цінною є його стаття-спогад під наголовком „Вапнярська операція” , надру-
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кована свого часу в журналі „За Державність” Вона заторкус останню фа

зу Зимового Походу на початку травня 1920 року: розгром 14-ої совєтської 

армії армією Зимового Походу, коли наше військо пробивалося на з’єднання 

з новозформованими на заході частинами армії УНР.

4-ГО ЛИСТОПАДА 1919 Р. НА ВІЙСЬКОВІЙ НАРАДІ В ЖМЕРИНЦІ.

4-го листопада 1919 р. на військовій нараді в Жмеринці, генерал-квартир- 

майстер Наддніпрянської армії окреслив політичне й стратегічне становище 

України, як безвихідне, а воєнний Міністер виразно доповів: „Стратегія скін

чила свою ролю, хай тепер має голос дипльоматія” . Представники ж Галиць

кої Армії висловились ще більше конкретно: „Війну з Денікіним треба скінчи

ти” ! Одначе на цій же нараді Головний Отаман Симон Петлюра, прем’єр Мазе

па й багато інших присутніх були тієї думки, що нам треба ще трохи протрима

тись і ми виграємо. Бо Денікін, почавши 22-го вересня війну проти України, 

замість того, щоб заключити з нею союз проти червоних, уже 19-го жовтня 

почав відступ на своєму північному фронті.

Але через два дні після згаданої наради, 6-го листопада 1919 р. Начальний 

Вождь Галицької Армії уклав з Денікіним сепаратну угоду. Величезна траге

дія! Рішення, подиктоване бажанням зберегти фізичне існування вояків, що ще 

так недавно боронили рідну землю від польської навали, вславились Чортківсь- 

кою перемогою, мріяли, що через Київ дійдуть до Львова.

Армія підпорядкувалась рішенню свого вождя, хоч були й голосні протести 

таки тоді ж, у ту нещасливу осінь 1919 року. Ці протести були справедливі: 

рішення генерала Тарнавського не виправдала історія, бо він не врятував ні 

фізичного, ні морального стану УГА: весною 1920 р. вона складалася з 18.000 

старшин і стрільців на харчовому стані. Це - все, що залишилося з 80.000, 

що влітку 1919 р. перейшли Збруч. Та й та решта вже не була армією: вона бу

ла нездібна до героїчного чину, до якого кликав її командир ІІ-ої бриґади, св. 

п. сотник Юліян Головінський.

Так розійшлися шляхи українських армій. Але аж до весни 1920 р. обидві 

прагнули об’єднання, і це стремління було двічі навіть рішальним у рухах ар

мії Зимового Походу. Історія записала факти, що навіки служитимуть доказом 

того, що спільна кров та спільні бої лучать розлучених братів без огляду на 

договори та міркування зневірених політиків.

Але сталося! Ліве крило Наддніпрянської армії раптом опинилось відкритим 

у районі Гайсин - Брацлав, бо УГА вже не ставила в тому районі опору воро

гові. Ми пам’ятаємо той тяжкий хресний шлях від Ушиці, Мурованих Курилів- 

ців на захід, а потім на північ, на Волинь. Тиф десяткує наші шеренги. Вмирає 

Командарм, отаман Василь Тютюнник; боряться зі смертю: полк. Є. Мєшков- 

ський, командир 3-ої Залізної Дивізії полк. О. Удовиченко. З дотихчасових
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груп-корпусів формується дивізії, та й ці 50% хворих, що лежать у гарячці на 

селянських возах і маячать... По боках доріг покинуті вози, подохлі від голо

ду коні... Без жодного ладу в густій грязюці, босоніж, або з обмотаними шмат

тям ногами, відходить піхота...

23-го листопада в с. Войтівці віддають наказ Штабу Армії: „Усім, хто ба

жає, вирушити на Шепетівку походом, решту ж розформувати і рахувати віль

ними” .

Потім Чортория - маленьке містечко східньої Волині... Зрада Волоха в м. 

Любарі... Отаман Коновалець вважає дальшу боротьбу за безцільну й ліквідує 

свій Корпус Січових Стрільців. Частина Корпусу, як і славетний Дорошенків- 

ський полк, що знаходився поблизу демаркаційної лінії, підступно обеззброєні 

й інтерновані поляками, що зламали перемир’я з 1-го вересня того року.

Останні наради вищих командирів. Вони кажуть, що козацтво не хоче йти за 

дроти до польських таборів; воно хоче йти в Україну, щоб там з’єднатися з 

повстанцями. „Ми переможемо! А якщо доведеться померти, - вмремо під сво

їми прапорами, зі зброєю, на рідній землі” .

Оточені поляками ,червоними й білими москалями, опинилися Уряд і рештки 

Армії Української Народньої Республіки.

ГОЛОВНИЙ ОТАМАН ВИЇЗДИТЬ ЗАКОРДОН

Згідно з ухвалою Ради Міністрів Головний Отаман виїздить закордон для 

дипломатичної акції. Перед від’їздом Головний Отаман віддає наказ Армії йти 

в Україну й продовжувати боротьбу партизанськими засобами. Уряд тим часом 

проведе намічену політичну роботу серед держав Антанти.

5-го грудня 1919 року частина Уряду на чолі з прем’єром Ісааком Мазепою, 

а саме: міністер Черкаський, Макух, Паливода та Безпалко, виїздить в Украї

ну, щоб бути як не разом з Армією, то в постійному зв’язку з нею. Нехай ме

ні буде вільно на цьому місці рішуче спростувати помилку, що трапилась у од

них опублікованих споминах. Там подано, що Уряд Західньої України в остан

ніх днях 1919-го р. подався до Відня, а Уряд Східньої - до Варшави. Але доку

менти про дальші дії Уряду УНР показують, що він був там, де йому й належа

ло бути: на українській території, з українським народом та з українською ар

мією, бо боротьба ще не була скінчена. Тільки Міністер Закордонних Справ 

Андрій Миколаєвич Лівицький дійсно знаходився у Варшаві, як голова делега

ції, що складалася з представників урядів Наддніпрянської й Західньої Украї

ни, для обговорення справ замирення та союзу з Польщею. Без полагодження 

тих справ дальша боротьба з Москвою була неможливою. Тому й присутність у 

столиці Польщі міністра Лівицького була необхідною. Державний Секретар За

кордонних Справ Західньої Области - др. Степан Витвицький теж у той час 

перебував у Варшаві разом з міністром Лівицьким.

ВИРУШИЛИ В ПОХІД

6-го грудня 1919 р. вирушили в похід чотири збірні дивізії: а) Запорозька
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під командою отамана Михайла Омеляновича-Павленка, що був одночасно виз

начений Головним Отаманом, як Командуючий Армією. Отаманові, пізнішому 

генерал-полковникові Ом.-Павленкові, його високому патріотизмові, завзяттю, 

спокою, знанню військових наук та рішучості, в першу чергу, завдячує Украї

на створення подій, що золотими літерами вписані в історію; б) Волинська 

Збірна Дивізія вирушила в похід під командою отамана Олександра Загродсь- 

кого; в) 3-тя Залізна Дивізія разом з Юнацькою Школою під командою полков

ника Валентина Трутенка; г) 4-та Київська Збірна Дивізія під командою ота

мана Юрка Тютюнника.

Українське козацтво знайшло вихід з безвихідної, як декому здавалося, си

туації, стверджуючи стару правду, що для доброго вояка тієї безвихідної си

туації ніколи не буває.

ПЕРШИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД НАЗИВАЮТЬ БЕЗПРИКЛАДНИМ В ІСТОРІЇ

Безприкладним був і його початок. З правила, відділ, що йде на партизанку, 

є у всьому добірним: найкращі вояки, найкращі коні й зброя. Відділ рухливий, 

жодних обозів, за вийнятком возів з боєприпасами та ліками. Добрий одяг та 

взуття. Армія УНР вийшла в похід, маючи 50% хворих на тиф, вийшла без зи

мового одягу, з подертими чобітьми, майже без набоїв і ліків, а замість во

зів з боєприпасами армія мала величезні рухомі на возах лазарети з тифозни

ми, що не хотіли кидати своїх частин і благали товаришів узяти їх зі собою.

З правила, відділ, що йде на партизанку, має певність у підтримці населен

ня. Ми знали, що нарід ненавидить денікінців, знали, що скрізь діють повстан

ці проти Добрармії, але знали теж, що народні маси ще залишаються байдужи

ми до нашої боротьби за власну хату, або прихильні до червоних.

Ми йшли, щоб пробудити національну свідомість у того рідного брата, який 

збудився окрадений, і на той час ще не зовсім розпізнав, хто несе йому загла- 

ду, а хто вказує шлях до волі.

Стан армії й настрої населення в Україні були такі суперечливі з вимогами 

стратегії й тактики, що їх ці воєнні науки ставлять, як передумову до успіху 

партизанської війни, що наш Генеральний Штаб назвав рішення прориву решток 

Армії УНР в запілля Денікіна, - абсурдом, а нас - „лицарями абсурду*.

Так, у ніч з 6-го на 7-ме грудня 1919 p., у хуртовину й сніговію, форсовни- 

ми маршами армія вийшла в запілля ворога. Від того дня - 6-го грудня - на 

протязі 5-ти місяців пройдено 2.500 кілометрів, зводячи майже кожного дня 

бої з ворогом /разом близько 50 бойових дій/.

Впродовж першої фази Походу, приблизно до кінця лютого 1920 p., наша 

армія ухилялась від зустрічі з поважними ворожими силами, бо була вона ма

ло боєздатна через епідемію тифу. Однак і в цей період, коли траплялася мож

ливість зустрічі з малими ворожими відділами, ми її використовували; пере

важно діяла тоді кіннота, що нападала на колони й місця постою ворога. З кін

ця лютого армія переходить до активної дії проти большевиків.
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Ми, учасники Походу, ніколи не забудемо тієї славної доби! Щодня, або що

ночі марші. Тяжкі часом це були переходи під час лютих морозів, сполучених 

із степовими вітрами. Але якже було любо усвідомлювати собі, що ми на рід

ній землі, й що ми - військо українського народу.

Згадуються теж довгі колони в тихі ясні місячні ночі. Сніг хрумтить під 

копитами кінноти та під саньми з піхотою. Чути сміх, жарти, а іноді пісня ши

рокою гармонією лине над степом. Селяни дивувались, бачучи військо з ко

зацькими шликами, чуючи українську команду й накази. Ше більшим було їхнє 

здивування, коли ми всі, використовуючи кожну нагоду, оповідали їм про те, 

що це за військо до них прийшло та яке завдання того війська.

Не забудемо ми тих нічних маршів, коли в сплячих селах при нашому набли

женню гавкали пси, а на той гавкіт жінки кидали кужіль і виходили з хати по

дивитись, що то за військо, як привид пройшло селом і зникло в хуртовині...

ВЕСНА 1920 РОКУ

Згадується весна 1920 року, - херсонська, степова. В кінці лютого ще дій

сно веливі морози. Але вже в березні вдень сонечко гріє, починають танути 

сніги, маленькими струмочками дзюрчить вода. Оживає степ. Чудова весна на 

Батьківщині!

Згадується весна 1920 року. Тоді верталась до життя природа; тоді теж з 

весною набирало сили українське військо - армія Української Народньої Ре

спубліки.

Вже чотири місяці під проводом М. Омеляновича-Павленка перебувала вона 

в запіллі ворога на окупованій ним рідній землі. В грудні через денікінський 

фронт перейшла, в лютому Холодний Яр відвідала, в Мотронівському манасти- 

рі козацтво молилося; на Полтавщині запорожці побували, Золотоношу здобу

вали, роз’їзди аж на Хорол і Лубні висилали. Несподівано перед ворогом з’яв

лялися, несподівано з очей щезали. Тиф перебороли, хворі вже одужали, набра

лися сил у гостинних селянських хатах, або й так - на возах, у маршових ко

лонах до здоров’я приходили. Знову сідали на коней, брали рушниці до рук, з 

любов’я пестили, як найкращих друзів, свої кулемети.

Невелике числом було те військо - коло 6.000 старшини й козацтва, - але 

міцне духом.

З новими силами готувались мі* до рішучих боїв з Москвою.

Весна надходить! В початках березня пробували непомітно перейти на По

ділля, за Бог; - не вдалося! А на Київщині большевики збирали великі сили: 

завзялися знищити „петлюрівську банду” , що скрізь сіяла неспокій та не да

вала їм приборкати непокірну Україну. Треба вийти на південь, де нас ворог 

не ждав, а де повстанські організації були дуже міцні. Але перед тим треба 

шелесту наробити, щоб червоних у дурні пошити. Йде армія трьома дивізіями 

нарізно, різними шляхами. Запорожці - на Голту трьома колонами вздовж Бога 

та Синюхи сунуть. Великий піст: далеко по степу сумні дзвони чути. Коні тяж

ко по грузькому чорноземі ступають. Сонечко щоразу більше гріє. Часом піс
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ня козацька лунає-переливається: „Ой, гук, мати, гук, де козаки йдуть...” 

Сунуть колони, а на обрії роз’їзди списами на сонці виблискують, шлики в по

вітрі майорять.

І ось 17-го березня Київська Дивізія після 6-ти годинного бою займає Гай

син, а Волинська - Умань. Большевики кидаються на Умань, а 21-го березня 

запорожці захоплюють Голту. Сполох по цілій Київщині та Херсонщині. Ви

стріляли комісарів, випустили в’язнів, роздали селянам пограбоване збіжжя, 

кинули клич, щоб повстанці до нових боїв готувались. - І знову подались у 

степ.

„Армія особаго назначенія по борьбе с бандітізмом” іде слідом за нами, 

оточує нас на Уманщині, але... „не так легко, товарищі!” Вирвались і далі. На 

Бобринець. Там слухали „Страсти” . Відпочили, й знову похід у район ст. До- 

линської. Думалось там спокійно святкувати Великдень, та довелось святку

вати його з боєм. Ворог підвіз залізницею поважні сили й у Велику Суботу за- 

атакував запорожців. Під час бою перед вечером, до штабу дивізії приїхав „ко

зацький батько” - о. П. Пащевський паски святити. Селяни теж свої прине

сли, бо річка розлилась і до своєї церкви дістатись їм тяжко. Отець Павло 

„Христос Воскрес” співає;, за горою кулемети клекотять.

Вночі в штабі армії Світла Заутреня. А вранці знову гудуть гармати. Гули 

цілий день, а ввечері „дідусь” , як звали всі улюбленого Командарма, наказав 

мистецький маневр і... знову облизня піймали червоні.

ТЕПЕР НА ВОЗНЕСЕНСЬК!

У нас набоїв обмаль: 100 на кулемет, дві обойми на рушницю, а рушниць - 

одна на двох козаків. А у Вознесенську - величезні склади зброї ще з часів 

світової війни. - „Хлопці, Вознесенськ мусимо взяти” ! А там саме з ’їзд ко

муністичної партії. Не ждали там „банди” , аж ось почули лихо. Сіли в окопи 

комуністи, ждуть підмоги з Одеси.

Вранці 16-го квітня „запорожці” на місто, а „київці” - на станцію атаку 

почали. Піхота хитрощами виманила ворога з окопів, кінногірський дивізіон 

у вічі йому картеччю сипнув, а кіннота порубала „на капусту” . Захоплено Во

знесенськ, а з ним 2 мільйони рушничних набоїв, 32 тисячі гарматних, 28 гар

мат^ тисяч рушниць, кулемети. Вистачило й нам і селянам-повстанцям.

Закурили „запорожці” гарненького тютюнцю „Стамболі” , обвішались набо

ями та гранатами: „Ось тепер побачите, товарищі, по чому ківш лиха...”

В Одесі сполох. З трьох боків на Ананьїв совєтське командування своє вій

сько посилає: все, що мало під рукою. Ананьїв селянами-повстанцями захоп

лено. Туди ж „чорноморці” /колишній совєтський полк українців/ на допомогу 

селянам поспішають з Одеси. Вистріляли своїх комісарів, стали на службу 

Батьківщині.

В Ананьєві бої. Червоні перемагають. Аж ось „запорожці” надходять. Спе

реду два полки кінноти з гарматами Алмазова, командира кінно-гірського ди-
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візіону. За ними піхота на селянських возах. Три дні тривав бій; закінчено під 

неділю Мироносиць. Ворога вщент розбито. Дядьки потилиці чухають: „От, спа

сибі Вам, чиста робота. Але доведеться в неділеньку святу закопувати боль- 

шевиків, щоб смороду не було” ! Бо порубаними все поле вкрито, а сонечко 

вже таки добре пригріває.

НА БАЛТУ Й БІРЗУЛУ

На Балту й Бірзулу пруть „київці” й „Чорні Запорожці” . Там знову бій. Се

ляни зорганізували відділ з 1000 повстанців нам на допомогу. Захоплено Бал

ту, взято Бірзулу. Там 24-го квітня прилучився до нас Галицький Технічний 

Курінь, а 25-го квітня приєдналась Галицька Кінна Бриґада.26-гоквітня прий

шла вістка, що Галицька Армія виступила проти большевиків коло Жмеринки й 

Вапнярки. Рушаємо на північ, на допомогу й злуку з нею. В дорозі у м. Бер- 

шаді приєднується до нас повстанський відділ.

Великі надії, радісні, незабутні дні! Воскресла Україна!

Гарна була весна в Україні року Божого тисяча дев’ятсот двадцятого!

ВАПНЯРСЬКА ОПЕРАЦІЯ

І ось 2-го травня 1920 р. остання дія. Вапнярська операція. Три доби в без- 

переривних боях і маршах удень і вночі. Закінчилась вона повним розгромом 

14-ої совєтської армії, при чому в наші руки дістались величезні трофеї. „14- 

та совєтська армія, - пише історик Зимового Походу, полк. О. Доценко, - роз

билася на невеличкі відділи, що бродили по лісах та ярах, рятуючись від ча

стин української армії та повстанців-селян. Совєтське військо не тільки роз

губило майже всю свою живу людську силу, але втратило всю свою артилерію, 

кулемети, рушниці, набої, обози, господарське, технічне й санітарне майно, 

канцелярії, гроші... Все це попало до рук нашої армії або було розібране се

лянами за дозволом Командарма. Не було просто фізичної можливости забра

ти все, що покинула 14-та совєтська армія, розбігаючись панічно й ховаючись 

по лісах та байраках” .

ТАК ЗАКІНЧИВСЯ ПЕРШИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД

Так закінчився Перший Зимовий Похід. Наддніпрянську армію збережено 

для дальшої боротьби за волю. Створення Української Нації стало доконаним 

фактом.

П’ятдесят років минуло! З шести тисяч „Лицарів Залізного Хреста” зали

шилося серед живих двісті на цілому світі. В 1952-му році скінчив своє життя 

легендарний Командарм, наш улюблений „дідусь” - ген.-полковник Михайло 

Омелянович-Павленко. Немає теж командирів дивізій, генералів: Загродсько- 

го, Гулого-Гуленка та Юрка Тютюнника. Немає теж генералів: Алмазова, 

Смовського, Стефанова, Жупинаса; полковників: Дубового, Чорного, Чижевсь-
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кого. Згинув вояцькою смертю під Вапняркою полк. Грабовський. Вічним сном 

спочиває теж козацький батько - архипресвітер Павло Пащевський, що з ар

мією перебув усі походи й бої, пережив з нами всі радощі та все лихо, вклю - 

чно з тифом.

6-го травня 192) року Головний Отаман у Ямполі вітав армію й дякував за 

службу Батьківщині. Тоді для нас почався новий період визвольної боротьби, 

спільна з поляками війна проти червоної Москви.

Отже, знову похід на Київ, потім відступ під натиском ворога, потім знову 

наступ. А в листопаді ми знову самі: використавши перемир’я з поляками, 

червоні розбили т. зв. „русскую” армію ген. Врангеля в Криму, а потім, стя

гнувши сили проти свого першого й останнього ворога - Армії УНР - змуси

ли і її скінчити нерівну трьохрічну п’яту українсько-московську війну.

Про цей період теж не любить згадувати наша еміграція, бо події 1920 року 

тісно зв’язані з такою непопулярною Варшавською угодою, що її накинули нам 

поляки, використовуючи наше тяжке політичне становище. Але непопулярність 

Варшавської угоди, чи краще сказати - Варшавського диктату, не може бути 

підставою, щоб пускати в непам’ять геройські чини нашого війська. І то чини 

не тільки геройські, а й рішальні в деяких моментах війни.

Українська історія й публіцистика не сміють забувати про оборону Дністра 

Армією УНР у часі генерального бою під Варшавою. Ми рішуче стверджуємо, 

що якби Українська Армія не тримала того 100-кілометрового фронту, - мар

шал ГІілсудський не мав би з кого створити свою ударну групу, що вирішила 

Варшавську битву.

Ми рішуче знову стверджуємо також, що якби 6-та Стрілецька Дивізія ра

зом з 31-им полком польської піхоти не затримала під Замостям цілої кінної 

армії Будьонного, поляки не змогли б виграти битви над Німаном, бо ця армія 

вийшла б у їхнє глибоке запілля.

Польські воєнні історики чесно стверджували ролю нашої армії у війні 1920 

року, але іноді польська преса й література, згадуючи т. зв. ” Чудо над Вісло- 

ю”, тільки польському війську й приписують перемогу, що закінчила перемож

ний марш большевиків на Европу їхньою поразкою. Чи ж і наша історія і наша 

література підуть слідом за поляками, замовчуючи дії української армії і тим 

ображуючи українського козака, який завжди й скрізь, а так само й у 1920 ро

ці бився не за що інше, тільки за Україну, за її волю й Державність!

Мимо високої оцінки безсторонніми авторами чину Армії УНР взимі 1919 —

1920 pp., я закінчую сумним ствердженням: Зимовий Похід забувається. На

віть совєтська українська література його згадує й, як це не дивно, признає 

одчайдушність та патріотизм його учасників. А еміграція забуває цю найвиз

начнішу сторінку нашого недавнього, порівнюючи, минулого.

Але без передання наступним поколінням визвольних традицій, не до поду- 

мання відновлення боротьби, а ми, старики, не маємо кому передати наші тра

диції, бо Залізний Хрест не є спадковим; немає теж товариства Лицарів Залі
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зного Хреста, в котрому учасники Походу, разом із нащадками померлих бо

йових товаришів, творили б міцну і впливову організацію, що нею, наприклад, 

в Америці є товариство „Дітей Американської Революції” .

Тому, що н е м а є  к о м у  по  н а ші й с м е р т і  н о с и т и  З а л і 

з ний Х р е с т ,  тому, що наші діти й онуки не є разом з нами в службі Укра- 

ні, нам так сумно вмирати на Чужині.

Але все ж... ми віримо в Україну, в її Державність, у її світле майбутнє. 

Віримо, бо цю віру заповів нам Симон Петлюра.

ПОХІД КОЗАКІВ В ХУІІ - ВІЦІ НА ЧОЛІ З БОГДАНОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИМ

Передруковано з деякими змінами з часопису „Прометей", чч. 45 /86/,46 

/87/, з 1-го грудня і 24-го листопада, 1960 року.
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А. З У Б Е Н К О  

хорунжий

В 40-ВІ РОКОВИНИ ЗИМОВОГО ПОХОДУ 

Витяг

15.11., зранку кінний полк Чорних Запорожців*) під командою полк. П. Дя- 

ченка, після відважного бою, захопив м. Золотоношу, а большевики почали па

нічно утікати також з Хорола, Гребінки і Лубень. Штаб ХІУ сов. армії, що сто

яв у Кременчуці, евакувався аж до Полтави. Селяни з дива не виходили, спо

стерігаючи дії нашої армії і той жах, який вона наганяла на ворога: аджеж во

ни чули від денікінців і від большевиків те саме, що того війська Петлюри вже 

давно немає. А тим часом Командування армії вирішило перейти знову на пра

вий берег Дніпра: вимагало цього наближення весни, а також факт, що, опи

нившись на Лівобережжі, Командування ще гостріше відчувало брак зв’язку 

з політичним центром УНР.

Також загальна військова ситуація цього вимагала. З червоної преси видно 

було занепокоєння большевиків новою війною, яка, як можна було припускати 

з даних тієї преси, могла розпочатися тільки на Заході. Також в цей час до Ко

манди армії наспів з Кам’янець-Подільська посланець від прем’єра І. Мазепи, 

який в листі писав, що „Уряд і наша еміграція в Польщі жили думками про ар

мію й шукали для неї виходу на надходячу весну” . Та й сам посланець бадьоро 

дивився в близьке майбутнє, вказуючи на сприятливі перспективи для нашої 

армії вже на недалеку весну. Все це вказувало на доцільність зосередити ар

мію на весну поблизу західнього Бугу, щоб забезпечити вихідне становище для 

майбутніх операцій. Армія мала повертати на захід тими ж дорогами, по яких 

уже йшла на схід, а це головно з тих причин, щоб забрати всіх хворих старшин 

і козаків, яких позалишали були тоді по селах під опікою місцевого населення. 

Багато їх було, тих „залишенців” наших, а між ними й таких, як Нач-к Штабу 

армії полк. А. Долуд, о. Павло Пащевський тощо. Доходило до того, що похво

ріли всі старшини Штабу армії.

Це був час, коли або зовсім не було, або було лише дуже мало таких, хто б 

в армії був цілком здоровий. Щоправда, тиф тоді почав ніби трохи вщухати, але 

від великого холоду та стужі, люди, на загал зле одягнені й обуті, сильно про

*) разом з дивізіоном під командою полив Жупинаса. В склад дивізіону вхо

дили кінні сотні: Сагайдачна під командою сот. Коломенсъкого, Гайдамацька

- сот, Скоблина і Гордієнківська - come їв* Матвіенка„ / Ри К*/„
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студжувалися; підкинулися чиряки, що у всій своїй красі та величі цілими ку

пами наряджувалися по всьому тілі, не даючи змоги ні йти, ні їхати. Вошей 

частинно збувалися тим способом, що іноді, при зупинці, господиня всю одіж 

своїх непроханих квартирантів повкидає до натопленої печі, де всі воші гинули. 

Правда, дещо їх ще залишається в чоботях за рубцями, бо чобіт у піч ставити 

не можна - згорить шкіра, та всеж, після такої дезинфекції нужі, бувало, зна

чно поменшає. З чиряками не було ніякої ради, аж доки вони, вже пізніше на 

весну, самі нас позалишали.

На Лівобережжі армія пробула всього тільки 4 дні і вже 17, 18 і 19-го люто

го переходила на правий берег Дніпра та стала на відпочинок в районі Холод

ного Яру. Тут в історичному Мотронівському манастирі було відслужено вдяч

ний молебень за щасливий похід та відслужена панахида по забитих і померлих 

учасниках походу.

По даних розвідки, що провадилася інтенсивно на всі сторони, Командарм 

рішив цілу армію на 25.11. скупчити в районах: Хмілева, Миролюдівка і Копан

ки. В м. Хмілева, де був штаб армії, того дня відбулася нарада командуючих 

дивізіями. Можливо, що у висліді тієї наради, на другий день, 26.11. Коман

дарм повідомляв Головного Отамана.

Продовжуючи марш, армія, згідно з наказом ч. 50 з дня З.ІІІ., мала зосере

дитися в районі Бершадь - Хащевата - Ольгопіль, з денним відпочинком 4.III. 

Останні відомості були такі: 1). В районі Бершаді стоять Галичани, тримаючи 

невтралітет, оголосивши себе боротьбистами; Одесу займає один полк Гали

чан, що перейшов на бік московських комуністів; розвідка кінно-запор. полку 

виявила, що Галичани стояли в районі Ольгополя-Балти-Бершаді. 2). Части

ни Волинської див. вранці 4.III. захопили большевицький відділ постачання, що 

складався з озброєних жидів-комуністів. Взято 3 кулемети, іншу різну зброю 

і півтора мільйона сов. грошей. 3). Цього ж дня відділи Волинської дивізії за

хопили „летючку” 41-ої дивізії, що їхала на Голованівськ, добиваючись до Гай

сина, де стояв штаб дивізії. Полонені подавали, що 41 і 45 совєтські дивізії 

знаходяться в районі Одеса-Роздільна, де є також 10.000 Галичан. Дивізії ті 

мали в цих днях вирушати на польський фронт. 4). Розвідка Запор, дивізії пе

рехопила посланця від Головної команди червоної армії. З важливих докумен

тів, які він віз для війська Одеського району, стало відомо, що, на випадок 

невдач, червоне московське військо має відійти з півдня України на схід, аж 

на Харківщину.

5.III. Командарм вислав посланця до Головного Отамана з писаним докла

дом, що містив у собі 27 пунктів, з котрих наводимо лише деякі.

І так, в точці 4 свого докладу Командарм писав:

„По відомостям агентів від 3 березня б. р. в районі Балта, Кижопіль, 

Ольгопіль і Ананьїв ворожих військ немає, а є галицькі части”

* *
*

Варто на прикладах порівняти взаємовідносини Дієвої Армії УНР з УГА на
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початку Зимового Походу, коли вона підлягала денікінському командуванню, і 

тепер, по 3-ох місяцях, коли над нею командування, як її власне, змінилося. 

Начальник Штабу Армії Зимового Походу, ген. А. Долуд/тоді полк./, пригадує: 

„Виконуючи наказ Командуючого Армії, в ніч 7-го грудня 1919 p., з кінним 

козачим відділом в кількости 40 чоловік, вирушили ми в напрямку м. Хмельник, 

цілий район якого був зайнятий повстанськими відділами Отамана Якова Шепе- 

ля. До ранку був установлений зв’язок з повстанчими відділами і за особистою 

допомогою Отамана Шепеля вдалося установити зв’язок з Командиром 2-ої Га

лицької Дивізії сотником Шашкевичем. Цю дивізію /мабуть не „дивізію” , а 

„бриґаду” , бо дивізій УГА, оскільки мені відомо, тоді не було. А. З./яособли- 

сто організував і нею командував в складі Галицької Армії на протязі цілої 

Галицько-Польської війни, займаючи фронт від Львова до Рави Руської.

Довідавшись про мету дальшої боротьби за Волю України, сотник Шашкевич 

виконав всі мої диспозиції, як свого бувшого безпосереднього Коменданта. 

Негайно цілий мій відділ було переодягнено в уніформу Галицької Армії, наря

джено спеціяльний потяг „Хмельник-Вінниця” і видано наказ, що відділ цей 

від’їздить негайно через Вінницю до Староживотова, де має обняти охорону 

залізниць і всіх прилягаючих до цього району стратегічних пунктів.

Переїжджаючи вузькоторовою залізницею, в районі станції Калинівки, під 

нами під мостом перезїдив ешелон денікінського війська. Козаки, дивлячись з 

вагонів свого потягу вниз, жартуючи говорили:

„А все ж таки ми зверху” !

О 2-ій годині дня наш відділ, разом зі мною, при повному озброєнні, перехо

див вулицями Вінниці до місця перебування Начальної Команди Галицької Ар

мії. По дорозі, назустріч нам попадали денікінські старші офіцери зі Штабу 

їхньої 12-ої армії, який був розміщений у Вінниці. Коли б вони знали, що то 

була за частина, пошану якій вони віддавали...

Генерал Микитка, прочитавши лист Командарма Омеляновича-Павленка, 

розвів руками і сказав: „Такі речі, як оце ви зробили у білий день, пробравши

ся у вороже розташування з цілою озброєною частиною, направду могли вико

нати лише одчайдушні козацькі голови” . Негайно було усталено порозуміння 

між обома Командантами Українських Армій. І)

Протягом недовгих 3-ох місяців з НК УГА зникли генерали Микитка і Ці- 

ріц*), /вивезені большевиками на Московщину, P. К./, а на їх місце прийшли 

Порайко, Шаманєк і деякі отамани. Тому другий приклад взаємин Армії УНР з 

Галицькою Армією, що тепер стала вже ЧУГА, має інший зміст.

*) „Доля генералів УГА. Начальний Ревком УГА в Балті, створений 10-го лю

того 1920 р п о ч а в  свою діяльність тим, що наказав арештувати обох коман

дувачів генералів - 0. Микитку й А„ Ціріца„ Щоправда Вінницький ревком ско

ро по складенні договору з червоними, в половині січня наказав був Колегії 

Старшин /на руки от* 0« Лисняка/ арештувати цих генералів. Але ж ми мали 

на увазі не те, щоб притягати їх до судової відповідальности, — а усунення
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„Галицька частина /І бригада УСС/, що стояла в м. Бершаді, довідавшись 

про рух в цьому напрямку нашої армії, зараз же приготовилась до бою: „Нав

коло плутались дроти, на вулицях з’явилися барикади, з вікон найвищих будин

ків стирчали кулемети**). Червона Команда вимагала, щоб з Бершадської за

логи було вислано відділ зі всіх родів зброї до с. Устя для забезпечення мо

сту біля Гайворона. Такий відділ дійсно було вислано під командою пор. Маць- 

кова***). Розвідку в цьому районі провадив полк Чорних Запорожців. Полк зай

няв станцію Устє, де захопив червоного комісара та трьох кінних Галичан, що 

були до нього приділені. При комісарові було знайдено багато літератури, ске

рованої проти нашої армії. Комісара відразу зарубали, а полк вирушив на ніч

ліг в с. Лугове. Вночі перебіг до Чорних січовий стрілець. Від полонених дові

далися, що в районі м. Бершаді стояв ІІ-ий Галицький корпус, який ніби-то ра

зом з москалями налічував 12.000 чол. Отже думати про атакування м. Берша

ді не приходилось. Проте полк. Дяченко на світанку 6.III. вирушив з полком на 

м. Бершадь. Всіх здивував цей намір командира, але йому так вірили козаки, 

що ніхто не мав сумніву щодо успіху операції. На розсвіті полк підійшов до се

ла Устє, що в двох верствах від Бершаді. Біля села полк затримався. Коман

дир викликав обох курінних. Внедовзі другий курінь на чолі з пор. Броже, на 

рисях пішов до села, а слідом за ним і перший курінь. Без одного стрілу 2-й 

курінь обезброїв курінь Галицької піхоти, батерію та кулеметчиків. Полк здо

був 2 гармати /2 були зіпсуті/, 88 коней та 6 кулеметів і вирушив в напрямку 

на Гайворон. Полк. Дяченко з одною сотнею залишився в селі, щоб прислуха

тися розмові, що велася по телефону з штабом Галицького корпусу. Штаб кор

пусу наказував частинам наступати на с. Устє, але команданти галицьких ча

стин відмовлялися: один тим, що у нього боса „мужва” , другий, що у нього 

незабезпечені крила, а третій, що у нього нема набоїв. До розмови вмішався 

полк. Дяченко, сказавши, що команданти частин можуть вже наступати сміли

во, бо кіннота вже відійшла, залишився тільки він з роз’ їздом, але теж відхо

дить. І зараз же від’ їхав навздогін полкові. Частину полонених було відпущено 

/хто хотів/ до Бершаді, а частина лишилася при своїх гарматах в Чорному пол-

впливів на УГА тих, що й далі держались війська білого генерала Денікіна* 

Цим мали ми приготувати ґрунт для переговорів з большевиками про реорга

нізацію УГА ", /Р 9 К./щ

Н. Гірняк:„Останній акт трагедії Укр„ Галицької Армії"у стор, 133.

..."  перший - українського роду, але германізований, другий австрійський ні- 

мець'\П„ Феденко „Минуло півстоліття„ Зимовий Похід Армії УНР 1919-1920 

рр'\ *Свобода " грудень 1970 р. /Р . К9/„

Про момент передачі генералів большевикат Шухевич пише: Коли їх пере

возили, ген„ Микитка із страшного жалю розплакався, а ген„ Ціріц сказав: 

,Це сором для цілої УГА, що видає своїх генералів" „

Там же, стор. 139. /Р . К*/„

**). Тютюнник „Зимовий Похід", Коломия - Київ, 1923, стор„ 62.
***). Там же.
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ку. Пізніше полк чув з боку Бершаді гарматну й кулеметну стрілянину. Прав

доподібно „мужва” наступала на с. Усте. Від 7.III. до 12.III. полк спочивав у 

м. Гайвороні*).

У згаданому вище наказі /ч. 461/ з 5.111.20 Командарм писав Головному 

Отаманові, - пунк 13:

„Коли чутки про перебування галицьких частин в районі Ольгополя, Крижо- 

поля і Бал ти здійсняться, то тоді командування увійде з ними в зв’язок, але 

без всяких зі свого боку пертрактацій” .

А в наказі з 8.III. читаємо:

„З метою повної орієнтації наказується:

І/9.ІІІ. в 8 год. сотн. Копацу з уповноваженням від штабу Армії, відправи

тись по вузько-торовому шляху в м. Бершадь, де зв’язатись з 2-им Галицьким 

Корпусом” .3).

Приказом по військам Армії УНР ч. 53 з 11.111.20 p., що його підписали за 

Командуючого Арм. УНР Отаман Тютюнник і Т-во Нач. Штарм. Полк. Долуд, 

армії наказано було до 14.III. включно зайняти район на північний захід від м. 

Бершаді зі штабами дивізій: Запорізької - в Ободівці, Київської - в м. Тро

стяне ць і Волинської - с. Демидова. Але цього ж дня ИЛИ. повернулася наша 

делегація з Бершаді, а з нею прибув і делегат від Бригади УСС „товариш” 

Степан Смачило, що привіз писані умови Галичан, як відповідь нашій делега

ції. Цей цікавий документ варто навести повністю:

Команда 1-ої Бригади УСС.

До оп. ч. 401.

До Штабу Військ Армії УНР Отамана Павленка.

У відповідь Вашої делегації заявляємо, що:

1). Галицька Армія входить в склад Червоних Військ і через те ніяких пере

говорів на власну руку вести не може.

2). Для офіційних переговорів може Отаман Павленко вислати представни

ків з відповідними повновластями до Бершади, де приїдуть делегати 12-ої Ар

мії, в якої склад входять Галицькі Бригади.

На цей час предкладається Отаманові Павленкові:

1). Відійти зі своїми частинами на один перехід від Галицьких передніх 

сторожей, найкраще за ріку Буг і

2). В доказ доброго відношення до Галицької Армії звернути забрану бате- 

рію з усім добром.

Бершадь, дня 10.III. 1920.

Командант І. Бригади УСС. Шаманек.

За Політком І Бригади УСС. Сеник.4).

Командуючий Армією Зимового Походу, от. М. Омелянович-Павленко відмо

вився вести переговори з Галицькою армією, як частиною Червоної армії. А 

того ж таки, багатого на події і несподіванки, дня 11.ІІІ. в 19 годин, коли ок

ремі дивізії, виконуючи нак. ч. 53, переходили через переправи, щоб зайняти

*)ш Щоденник полку Чорних Запорожців, стор„ 70-75 рукопису.
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визначені терени, було наказано всім ком-рам дивізій прибути на нараду до 

Штабу армії в слоб. Улянівка на 10 год. 12.111. Наказ викликали нові обстави

ни:

1). Завдяки тому, що Начальна Команда Галицької арм. червоними розпу

щена і замість Корпусів лишилися бриґади,які підлягають безпосередньо боль- 

шевицькій армії у Віннниці.

2). Тому у що Галицькі частини, довідавшись про наш похід, підготовилися 

до зустрічного бою -

3). Командування Армії військ УНР має вирішити цілий ряд нових питань 

утворених новою ситуацією.

4). А тому Командарм наказав 12.III. залишитись на місці /у відм. попе

редньому наказу/ і прибути в Наштадівом на нараду в Слободу Ульяновку на 

10-ту год. 12.III.

Т.в.о. Нач. Шт. Полк. Долуд.5).

* ̂  **

На нараді Комдівів було дві течії: одна - переходити Бог і прискореними 

маршами підійти до фронту та прорватися до Поляків. В такому випадкові за 

кілька днів армія уже мала би змогу спокійно відпочити. Цю течію заступав 

полк. Никонів, що обняв командування Волинською дивізією замість от. За- 

гродського, що саме в ці дні захворів на тиф, полк. Стефанів і полк. Долуд. 

Іншу думку заступав от. Гулий-Гуленко, а особливо гаряче обстоював от. Ю. 

Тютюнник. Полягала вона в тому, що Богу не треба переходити і, до одержан

ня певних відомостей з-за кордону, виграти час і активними операціями дати 

знати за кордон про місце перебування армії та цими ж операціями піднести її 

авторитет: а) серед населення, б) перед Галицькою армією, в) серед поляків і 

г) такі активні операції мусіли би відбитися позитивно на праці нашої дипло

матії. От. Тютюнник вказував, що прорив на Захід був би доцільний в момент 

найкритичніших боїв поляків з большевиками, а цей час ще не настав, бо ХІУ 

сов. армія допіру перейшла з півдня України на польський фронт.

До цієї думки пристав і от. Ом. Павленко.

Команда армії вирішила зосередити дивізії в районі Умань-Гайсин-Ольго- 

піль-Христинівка. Від цього часу армія Зимового Походу, наближуючись до 

фронту, увесь час мала бої з ворогом.

1) Андрій Долуд; Зимовий Похід, 1919-20 pp., в журн, „Укр, Комбатант", ч. 7, 

1958. На Чужині.

2) 0 . Доценко, там же, стор, ІХХХІХ,

3) 0, Доценко, докум, Ч. СХХУІІ, стор, 140,

4) там же, док. Ч. СХХХІІІ, стрu 143.

5) Там же, док. Ч, СХХХІ, стр, 143,
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Одною з причин швидкого відходу з Лівобережжя на правий берег Дніпра 

була надія, що Командування армією дійде до порозуміння з Галицькою армі

єю. Факт, що остання не пішла з Добровольчою армією утверджував можли

вість фактичного об’єднання з нею. Командарм напевне знав, що большевики 

на Правобережжі не диспонують великими силами, та й ті, що там тоді були, 

вкрай виснажені боротьбою з денікінцями. „Загальне враження таке, що на ве

ликім просторі немає ніяких совєтських військ” - доносив Головному Отама

нові С. Петлюрі дня 5.111.20. Командарм. Але за тиждень часу, досягнувши ра

йону розташування Галицької армії, Командармові не пощастило увійти у зв’я

зок з частинами УГА, як то він передбачав у тому ж донесенні.

Згідно з пляном, наміченим на нараді комдивів 12.III.20. і наказом Коман

дарма з того ж дня ч. 54/оп., армія Зим. Походу розкинулась на величезному 

терені, де стояли по містах і селах великі большевицькі залоги, що мали л і 

квідувати „банди Тютюнника” . Київська дивізія, після 6-ти годинного бою з 

елітарними большевицькими частинами, зайняла м. Гайсин, обезброївши відділ 

красних командилів, захопивши бронепотяг, багато полонених та різного вій

ськового майна. Навела при цьому таку паніку на ворога, що він почав еваку- 

Вінницю і Липовець. Після цього та ж дивізія захопила ст. Христинівку і м. 

Тальне. Волинська дивізія в тому часі здобула м. Умань і околиці, захопивши 

багато зброї і вйськового майна; розброїла рештки Волохових гайдамаків і 

всю большевицьку залогу. За великої радости населення справляючи свою пе

ремогу, використала захоплену в полон большевицьку військову оркестру, що 

безугаву мусіла грати „Ше не вмерла Україна” ... Одночасно Запорозька диві

зія повела кіннотою демонстрацію на Балту, по правому боці Богу, а рештою 

сил захопила Богопіль, Орлик і Голту за великого ентузіязму місцевого насе

лення. Тут місцеві повстанці доставили в штаб Заґі. дивізії таємну інструкцію 

Лейби Троцького агітаторам, що їх він вислав для пропаганди в Україну. В ній 

м. ін., говорилось, щоб агітатори говорили селянам, що большевики з Петлю

рою не воюють, а навпаки - що сов. влада є з ним в союзі.

Але зазначений маневр дивізій, - то була операція, виконана з інформацій- 

но-пропаґандивною метою на великому терені серед населення у прифронтовій 

смузі і серед галичан, а разом з тим і демонстрація, що нею малося збити во

рога ,з пантелику. Тим же наказом з 12.III. вже наперед були визначені райони, 

куди мали отягнутися дивізії на день 26.111.1920 р. і звідки вони розпочали 

свій марш далі.

Бобринець захопила Зап. дивізія своїм пішим і кінним полками на світанку 

5 квітня 1920 р. і тримала місто впродовж 4-ох днів. В м. Бобринці було забра

но до 40.000 пудів зернового фуражу, зібраного комуністами з селян, так са

мо як і в селах навколо Бобринця. Увесь хліб був розділений поміж селянами, 

а фураж поділено поміж частинами. Ворожий відділ, що творив залогу міста в 

силі 100 і 200 піших з кулеметами, з котрих один був виставлений на новому 

соборі, втік на Вознесенськ. Заклик большевиків до населення - боронити мі

сто від петлюрівців - не мав успіху.
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В районі на захід, північ і схід від Бобринця, як і в наступних днях в районі 

ст. Долинська, армія Зим. Походу займала великий терен. Це тому, що на пів

дні Херсонщини великі села попадалися рідко й далеко одне від другого, отже 

в одному пункті було неможливо зосередитися. Це ускладняло справу руху ча

стин, як також і те, що весняні роботи утруднювали одержання селянських під

від для обозу і хворих та ранених козаків. А тим часом большевики оточували 

нашу армію великими силами, і в Запорозькій дивізії, напр., яка переводила 

бої в районі ст. Долинська, малося всього 10 набоїв на бійця, а люди й коні 

були перевтомлені вкрай.

Маючи на увазі брак набоїв і зброї Командарм, по нараді з Комдивами, по

становив вдарити на Вознесенськ, щоб там здобути зброю у ворога.

В О З Н Е С Е Н С Ь К

Атаку на Вознесенськ розпочала Запорозька дивізія в 3 год. ранку 16-го 

квітня. „Наступ на Вознесенськ мусів рішити долю існування української ар

мії. Поразка - крах війська, перемога - колосальна здобич військового май

на” , каже один з учасників Зим. Походу, вже покійний П. Певний. D Залога 

Вознесенська складалася з 600-7000 чол. піхоти крім неозначеної кількости 

кінноти і гарматних частин, та була скріплена учасниками комуністичного з’ї 

зду, що саме тоді відбувався в місті. Ворог уже знав про наближення укр. ар

мії і відповідно приготовився. Піхоту нашу, ще за тьми, зустрів світляними 

ракетами. Ворожа кіннота і гарматні частини займали пануючу позицію. Під

пустивши наші піхотні лави на 400 кроків до міста, большевики почали засипа

ти їх дощем рушничних і кулеметних стрілів. Почав обстріл і ворожий броне

вик. Наші мало стріляли, бо й не мали чим. Підбадьорений ворог перейшов у 

контр-наступ. Це був наш маневр - виманити ворога з його укріплень на від

критий пляцдарм. Автором цього пляну був нач-к штабу Запорозької дивізії 

полк. М. Крат. Успіх його залежав від того, - вийде, чи не вийде ворог із сво

їх укріплень. Отже бачимо, що він вийшов і його лави розсипались на відкри

тому пляццармі, попавши під несподіваний вогонь 2-х гармат кінно-гірського 

дивізіону полк. О. Алмазова. Атака 3-ох полків нашої кінноти, що налетіла зі 

всіх сторін, цілковито звільнила підступ до міста. Місто, як і переправа через 

Бог, за короткий час опинилась в наших руках. На полі бою лежало 280 трупів 

і до 400 ранених большевиків, забиті коні та різне військове майно. Було за

хоплено 2 мільйони рушничних набоїв і 3.200 гарматних, 2 важкі і 18 легких 

гармат, 8 гірських і 12 мітральєз, 500 рушниць, 48 кулеметів, 4 ешелони вій

ськового майна, 400 фур ворожого обозу, 10 мільйонів сов. грошей і цінне го

сподарче та технічне майно, якого, однак, армія не могла всього підняти і 

розпродала населенню; вторгувавши великі гроші і забезпечивши себе на 2-3 

тижні.

Одягнулись і обулись козаки, бо в ревкомі захопили багатющий склад одягу 

і взуття. Цілий день, підвереджуючись, зносили скрині з набоями до своїх ча-
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стин та навантажували захоплене майно. Тільки над вечір все стихло: Кіннота 

наша вже була по той бік р. Богу, ставши господарем на величезному терені.

Залогу міста ніс піший полк в команді полк. Дубового. Тому, що Вознесе- 

нськ лежить в низині на східньому березі р. Богу, варту несли на водогонній 

вежі два козаки цього полку, щоб видно було околиці у всі сторони. Вночі вар

та з 3-ох козаків - як у німців, казав полк. Дубовий, - ходила по вулицях мі

ста.

Повипускали в’язнів з місцевої тюрми. Чимало з них були денікінські стар

шини, яких туди посадили большевики. Розповідали багато цікавих речей і не 

були від того, щоб не прилучитися до нас, що в їхній ситуації було б найкращим 

виходом. Але полк. Дубовий не наполягав на цьому, і вони, якщо хтось не пі

шов додому, залишилися у Вознесенську, щоб віддатися на ласку большевиків.

Штаб полку розташувався в приміщеннях місцевого райкому чи обкому. Ма

буть у зв’язку зі з’їздом, що тоді відбувався, большевики зібрали, очевидно 

для відправки в Москву, багато меду, на який особливо накинулись козаки. По

наїдались аж по зав’язку і повимазувались медом, як малі діти. Все було в 

меду: за що не візьмешся - мед, на підлозі - мед, на вулицях також мед. Ру- 

ниці-в меду, чоботи, як дьогтем, вимазані медом і всюди мед, мед...

Саме вийшло і ще не розіслане було свіже число якихось ізвестій. Ними ви

тирали отой мед, а при тому читали не тільки про всякі електрифікації та про 

те, що то всього буде сов. влада виробляти з соломи, якої так багато пропадає 

тепер на полях, але й про те, що „под влиянием петлюровской агитации” ча

стини галицької армії в районі Тарасполя збунтувались проти сов. влади. Це 

нас, що й без того святкували блискучу перемогу, надзвичайно підносило на 

дусі. Ми знали, що ворог намагається нас за кожну ціну знищити і ми є в його 

оточенні, але з таким багатством зброї, як тепер ми посідаємо, та за того 

піднесення, яке нам дала остання перемога, ніяка сила не була вже нам стра

шна. Не пам’ятаю, чи три дні стояли ми залогою у Вознесенську, але потім по

кинули місто, перебравшись поромом на правий берег Богу на терен, опанова

ний нашим військом далеко на всі боки.

Війська нашого не пізнати тепер. Ось що пише про зовнішній вигляд нашої 

армії в цьому часі один з авторитетних очевидців, проф. Лев Шанковський: Він 

порівнює той стан, в якому армія УНР перед 5-ма місяцями вирушила в Зим. 

Похід. Вигляд тодішнього нашого війська він порівнює з військом Наполеона, 

при його відвороті з Росії, і пише:

„Цілком інакша картина запам’яталась нам, коли в другій половині квітня

1920 р., наша 1 кінна бригада приєдналась до Армії УНР. В м. Ободівка коман

дарм - ген. М. Омелянович-Павленко робив перегляд нашої бригади. Після пе

регляду ми дивились на перемарш армійської кінноти та інших частин. На ко

нях їхали здорові, вітрами осмалені козаки, веселі і певні себе. Обозів було 

цілком мало, бо в ході з Зимового Походу їх полікв іду вали, беручи коні для 

формування щораз то нових кіннотних відділів з козаків, що одужували з тифу 

та ран. Контраст між баченим перед кількома місяцями був цілком очевидний
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і він був найкращим доказом, що Дієва Армія вибрала трудне, але правильне 

рішення. Діючи на запіллю ворожих армій, але одночасно користуючись повною 

підтримкою українського народу й численних повстанських загонів, Дієва Ар

мія оновила свої фізичні та моральні сили, реорганізувалась згідно з вимога

ми партизанської боротьби в запіллю ворога та стала знову важливим факто

ром у боротьбі за українську державність. Щоденні успіхи в бойових сутичках 

піднесли її на дусі та привернули віру у власні сили” ,2^

Але злуки з Галицькою Армією і тепер, як і в березні м-ці цього року, не 

було осягнуто, і це не були здійснені можливості створення окремого україн

ського фронту по р. Богу, на що були згідні тепер і антанські чинники, що з 

своїми пропозиціями в цій справі зверталися не тільки до адмірала Остроград- 

ського та Сокири-Яхонтова, але й до ген. О. Удовиченка, що перебував в Одесі 

як кол. полонений денікінцями, захоплений ними під час, коли лежав хворий на 

тиф у Проскурові.

Про можливості створення південно-українського фронту ще в березні міся

ці згаданий уже проф. Л. Шанковський говорить як про плян цілком реальний,- 

„поскільки тоді в Одесі перебувало понад 20.000 українських вояків-полонених 

вояків Армії УНР та галичан. Звичайно, для розгортання цього південно-укра- 

їнського фронту, правдоподібно вздовж р. Богу, можна було притягнути диві

зії Армії УНР, що перебували в Зимовому Поході, та галицькі бриґади, які 

стояли тоді між pp. Богом та Дністром.

Шанси створення такого південно-українського фронту вздовж р. Богу пов

торились з математичною точністю в другій половині квітня 1920 року... І в 

цьому випадку плян походу на Одесу і створення південно-українського фронту 

проти большевиків був цілком реальний... Про те, яке значення мало б для 

дальшого розгортання української визвольної боротьби посідання Одеси з її 

широким вікном у світ та створення незалежного південно-українського фрон

ту поруч вже існуючого польсько-українського фронту, говорити, хіба, не при

ходиться. Це здається ясно кожному. Очевидно, ці можливості створились 

тільки тому, що Армія УНР була в Зимовому Поході. 3)

Наближався травень місяць 1920 року. На самому його початку, 2-го трав

ня, почалася остання фаза боїв армії Зимового Походу, що впродовж трьох 

днів закінчилася повним розгромом ХІУ совєтської армії. Ця фаза боїв увій

шла в історію Зим. Походу під назвою „Вапнярської операції” . Вичерпну стат

тю під цією назвою умістив свого часу в журналі „За Державність” генерал 

пор. - тоді полковник - М. Крат.

1) Пполк. О я Доценко: стор« СІУ,
2) і 3): Лев Шанковський: „Значення Першого Зимового Походу”, "Свобода",

ч. 248 за 24.ХІІ.1954.

„Тризуб”, ч„ 3,5,6 - 1960 рш
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МИХАЙЛО КРАТ
генерал-пор.

ПАМ’ЯТІ КОМАНДАРМА

/Ген.-Полк. М. Омеляновича - Павленка/

Ці свої спомини присвячую я тому, хто був Першим Лицарем Залізного Хре

ста, тому, під чиєю командою придбали ми козацьку славу. Присвячую їх на

шому улюбленому „Дідусеві” , як ми його звали під час Першого Зимового По

ходу, - тому, хто повів нас із Чарториї у вороже запілля і привів нас по п’яти

місячних маршах і боях на злуку з військами Головного ОтаманаС. Петлюри.

***

Недавно довелось мені бачити американський шкільний підручник з історії 

З’єдинених Держав Америки. Маленька книжечка, в котрій усе минуле держави 

укладене не за подіями, а за хронологічним поданням біографій велетнів, що 

ту державу створили, боронили від ворогів та прославили.

Я боюсь, що якби у нас хтось скомпонував подібну історію України, - в ній 

забракло би згадки про Генерал-Полковника Михайла Володимировича Омеля

новича - Павленка, бо все рідше й рідше згадується його ім’я під час акаде

мій та в пресі.

А був він найславетніший із славних.

Бо хто так, як він мав багато перемог над ворогами? Хто, як не він запи

саний в історії як Командувач обома арміями Соборної України? Хто, як не 

він зумів перетворити революційного й дещо анархічної вдачі козака 1917-1919 

pp. у свідомого національно й дисциплінованого вояка модерної національної 

армії?

До того ж був він Командармом власне під час Першого Зимового Походу, 

коли прибудився наш народ і полюбив своє відроджене рідне військо; коли став 

його звати „своїм” .

**

Покійний Генерал був теж Начальним Вождем Української Галицької Армії 

впродовж шости місяців найтяжчої боротьби та успішного тримання протиполь- 

ського фронту. За час його проводу, та по пляну його начальника штабу, що 

пізніше поляг в бою, генштабу полковника Мєшковського, численні дрібні від

діли, що повстали в Галичині після І Листопада 1918 року, об’єднано в струн

кій армійській організації. Але коли згадується провідних командувачів УГА, 

чомусь рідко згадується ген. М. Омеляновича-Павленка.

Так само, коли згадується Перший Зимовий Похід, коли святкується день 

Лицарів Залізного Хреста, здавалось би, - належало б у першу чергу й завжди
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згадувати „Дідуся” . Його й згадується, але чомусь велична постать покійно

го Командарма останніми часами іноді затемнюється іншими постатями. Мало 

того. Деякі мемуаристи навіть іншій особі приписують фактичне провідництво 

армією Зимового Походу.

Тому світлій та славній пам’яті Покійного належиться правдива, щира зга

дка від тих, хто мав щастя під Його проводом служити Україні, та хто був на

очним свідком чинів Генерала.

Отже, 1910 рік. Лаґер, себто літній табір у місцевості „Красное Село” ко

ло Петербургу. Там щороку збирались петербурзькі офіцерські школи, царська 

Гвардія та деякі інші військові частини. Перебував там тоді й я - юнкером, 

себто учнем Павловської Воєнної Школи. І ось, пам’ятаю, одного разу, коли 

наш батальйон маршував на стрільницю, зустріли ми підстаршинську школу 

Лейб-Ґвардії Волинського полку. Ґвардійці, як дуби, прекрасно вишколені, а 

на чолі їх маленький капітан із борідкою. Тоді наш сотенний звернув нашу у- 

вагу, що частина, яку ми зустріли, є найкращою в цілій російській армії під- 

старшинською школою, а командує нею відомий воєнний педагог, автор бага

тьох підручників - капітан Омелянович-Павленко, що теж скінчив перед япон

ською війною нашу, - Павловську Школу. Він може бути для нас - юнаків при

кладом.

1914 рік. Тяжко раненого в бою під Лодзю, принесено мене в шпиталь у ні

мецькій гімназії. Заля була переповнена раненими офіцерами. Один із легко- 

ранених „волинців” уступив мені ліжко, а сам ліг на підлозі. Цілу ніч, під 

гуркіт гармат, офіцери провадили розмови, згадували тількищо пережите. Я 

в тих розмовах не брав участи, бо не міг говорити. Але я слухав. І тоді я по

чув із якою пошаною, з яким захопленням волинці оповідали про свого коман

дира батальйону - полковника Омеляновича-Павленка, про його спокій, відва

гу, про вміння хутко оцінювати ситуацію: а вона, як відомо, в Лодзинській 

битві була дуже складна й змінювалася щохвилини.

Так довелось мені вдруге почути про майбутнього командуючого українсь

кими арміями.

Наш „Дідусь” народився 8 грудня 1878 року в Тіблісі, в Грузії. Батько йо

го був російським генералом, мати грузинською князівною. Виховання - Ка

детський Корпус в Омську й, як я уже згадував, у Петербурзі. Потім служба 

в Гвардії у Варшаві. Отже ціле життя поза Україною.

Визначний стрілець. Школа для капітанів піхоти. Участь у японській війні, 

до якої Омелянович-Павленко зголосився добровільно, бо Гвардія в цій війні у- 

части не брала. Отже, коли настав 1917 рік, полковник і командир Ґренадерів 

Ґвардії О.-П. був високоосвіченим і досвідченим бойовим старшиною: вихова

ний у високому розумінні чести й обов’язку. Ця прикмета його характеру - до 

найвищого ступня розвинена шляхетність, - виявилась у кожному випадку йо

го життя. Цю прикмету завдячував він аристократичній родині та воєнним шко

лам, знаним із тих, власне, шляхетних прикмет. А тому, що предки його були 

запорожцями /в його родовому гербі була навіть постать запорожця з мушке-
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том та з написом „Дунайський козак” /, Михайло Володимирович з самого по

чатку відродження Української Нації став на службу Україні, принісши в дар 

Батьківщині всі дорогоцінні прикмети свого характеру, досвід та знання. Вже 

в літі 1917 року він особистим прикладом заважив на успішній українізації 

воєнних шкіл в Одесі. Пізніше він працює у Військовому Міністерстві УНР, як 

досвідчений воєнний педагог.

1918 рік. Часи Української Держави й правління Гетьмана Скоропадського. 

Тоді довелось мені вперше познайомитись із ген. О.-П., котрий був Команди

ром II Пішої Дивізії в Полтаві, в котрій служив і я. Була це дуже тяжка служ

ба: майже весь командний склад української армії /звичайно за вийнятком за

порожців і сірожупанників/ складався з москалів, котрі перешкоджували нам, 

старшинам українцям, виховувати підстаршин і к о з а к і в, як українців-са- 

мостійників: сміялися вони зі всіх виявів національної культури й взагалі по

водилися так, ніби то українська держава й армія є якимсь переходовим яви

щем та засобом до повалення большевиків і відновлення „єдиної недєлімої” . 

Ясним променем у цьому темному царстві був у Полтаві полк. Ом.-Павленко, 

що завжди говорив по українському /хоч і не міг добре знати рідної мови, до- 

тихчасове життя перебуваючи поза Батьківщиною/, вимагав того ж від стар

шин і козаків, і дуже цінив старшин, що самотужки старалися під час навчання 

т. зв. „словесности” знаходити українські терміни та окреслення.

Але незабаром гетьман переніс О.-Павленка до Січеслава /Єкатеринослав, 

Дніпропетровськ/ на посаду кошового отамана козацького стану. Довелось 

мені чути й читати, що там українці всіх верств населення та різних політич

них переконань, в особі отамана бачили „свою” людину, дійсного українського 

патріота. Таке відношення до гетьманських довірених осіб було рідкістю.

Настав листопад 1918 року та повстання проти гетьмана. Для всіх україн- 

ців-державників, після проголошення гетьманом федерації з Москвою, та по 

визначенні ним чисто московського уряду і московських генералів - Графа 

Келера і князя Довгорукого - командирами гетьманського війська, справа 

була ясна: тому, що ми присягали гетьманові й Україні, а самостійну Україну 

очолює вже не гетьман, а Національний Союз, - наше місце було при Директо

рії. Ми вважали себе вільними від присяги гетьманові, бо він уже не був голо

вою самостійної України. Універсал 14 Листопада був скасованням універсалу

22 Січня. Тому Директорії підпорядкувались Запорожці, Сірожупанники, Січові 

Стрільці, а згодом і гетьманська ґвардія - Сердюки. Все це сталося автома

тично, бо для українців вибору не було. Гетьман залишився виключно з мос

ковським по свойому складі кабінетом та з російськими дружинами генерала 

Кірпічова.

Однак у цій ситуації ген. Омелянович-Павленко /підвищений наказом геть

мана/ поступив не так, як поступили ми. Згідно з його високим у гетьманській 

державі положенням, та згідно з вище згаданими шляхетними прикметами сво

го характеру, він знаходить інший шлях розриву з гетьманом. Він їде в Київ, 

зголошується у Скоропадського і просить про звільнення від присяги, заявля-
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ючи, що після проголошення федерації він служити гетьманові не може. Геть

ман не менш шляхетно задовольняє прохання Генерала, але бере з нього сло

во, що він не прийме участи в повстанні. Ген. Ом.-Павленко удається до Фа

стова, де перебувала Ставка Головного Отамана Симона Петлюри, але в пов

станні участи не бере.

В цей час в Ставці зголошується делегація Зах. Укр. Республіки і просить 

про визначення генерала-наддніпрянця на пост Начального Вождя Галицької 

Армії. Тут належить пояснити, що за австрійських часів, завдяки польським 

інтриґам, майже зовсім не було в складі австрійської армії вищих старшин- 

українців, а в армії російській було чимало генералів українського походжен

ня, і багато з них стало на службу Україні.

Ген. О.-Павленко з генштабу полк. Мєшковським виїхав на польський фронт 

і обняв команду над УГА в час, коли вона вже вийшла зі Львова. Ген. О.- Пав

ленко був Начальним Вождем від 10 грудня 1918 року до 7 червня 1919 р. За 

цей час Галичина спромоглася виставити майже стотисячну армію, котра успі

шно ставила опір польській навалі. В цей же час УГА перепровадила три гене

ральних наступи, котрі однак, помимо героїчних чинів галичан, не були успіш

ними. В історії Українського Війська видання Тиктора, в статті „Укр. Польсь

ка Війна” , пояснюється невдачу злим проводом Начальної Команди, котра не 

спромоглася належно зорганізувати агентурну розвідку, неправильно визначу

вала напрямок головного удару й не могла скоординувати діяльність корпусів. 

Ці недотягнення Н. К. УГА були причиною усунення диктатором Петрушевичем 

ген. О.-Павленка.

Генерал О.-Павленко написав окремий твір п. назвою „Укр.-Польська Вій

на” , в котрій вияснює проблеми війни. Не маючи цієї праці Генерала, тяжко 

сказати, чи автори згаданої „Історії” мають рацію? Не хочу однак цієї сторін

ки життя Ген.О.-Павленка замовчувати. Належить, однак, на мою думку, па

м’ятати, що головною причиною стратегічних невдач УГА були не брак завзят

тя та відвага вояків і не помилки штабів, а інтервенція Антанти, яка завжди 

нівечила своєю дипломатичною акцією на користь поляків успіхи галичан.

Треба теж пам’ятати, що Чортківська офензива була заплянована хоч може 

з ініціятиви молодших старшин, але безумовно ще за часу, коли Начальним 

Вождем був О.-Павленко. Так пише Генерал у вищезгаданій праці /цитую з 

пам’яти/ і це є певним: бо ген. Греків, котрий блискуче керував славним на

ступом, не мав часу на складення оперативного наказу для офензиви. Наступ 

почався негайно по прибуттю ген. Грекова до армії.

Генерал О.-Павленко на початку червня прибув на Наддніпрянську Україну. 

В цей час уряд УНР старався вимогти від Антанти, яка тоді вирішувала спра

ви цілого світу, інтервенцію у ген. Денікіна, щоб цей погодився скоординувати 

діяльність його, т. зв. ” Добровольчої Армії” , з діяльністю Армії УНР проти 

большевиків. Наші дипломатичні місії в Парижі й Букарешті чинили все мож

ливе в цьому напрямку. Крім того, передбачаючи зустріч нашу з Денікіним на 

території України, Директорія висилає безпосередньо до штабу Добрармії вій
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ськову делегацію. На чолі її поставлено ген. О.-Павленка, котрому в цей спо

сіб Головний Отаман виявив найвище узнання й довір’я. Команда Добрармії 

спочатку взагалі відмовилась прийняти нашу делегацію, пізніше однак зустріч 

і розмова відбулася. Була вона дуже коротка. Ген. О.-Павленко зірвав пере

говори, коли ген. Денікін заявив, що на жадне визнання самостійности з боку 

Добрармії Україна розраховувати не може, і що наше вояцтво мусить скласти 

зброю, розійтись по домах і ждати мобілізації до Добрармії. Тоді обидві укра

їнські армії /УНР і УГА/ припинили відступ на Захід і почались бої з новим 

ворогом. Світлі перемоги над денікінцями мала ударна група в складі Запо

розького Корпусу і 3-ої Залізної Дивізії ген. Удовиченка. Командуючим пщю 

групою був ген. О.-Павленко, нововизначений Командир Запорозького Корпусу.

Незабаром, 6 грудня 1919 року, з чотирокутника смерти почався Перший 

Зимовий Похід. Я не буду описувати перебігу цього славного походу. Не буду 

теж підкреслювати значення його та героїзм його учасників. Але наведу кіль

ка слів проф. Л. Шанковського, на мою думку, визначного аналітика історії 

Визвольної Боротьби.

Л. Шанковський пише так: „Ми бажаємо вказати на БЛИСКУЧІСТЬ опера

тивного керівництва дивізіями Дієвої Армії в Зимовому Поході... І Зимовий 

Похід, як характеристичний приклад широкої партизанської війни, повинен вив

чатись у воєнних академіях. Вибір командуванням оперативних напрямків у ти

лу ворога, відповідно до цього марш цілою армією, або роз’єднаними колонами, 

техніка демонстрацій і маскувальних акцій, організація розвідки, техніка фор- 

сових маршів і переправ через ріки, маневрування і виходи з оточення, - все 

це копальня цікавих відомостей для кожного військовика” . Звичайно, ці слова 

відносяться не тільки до Командарма, але й до командирів дивізії, начальни

ків штабів та командирів полків, котрі часто маршували по широких степах 

України самостійними колонами.

Але душею всіх акцій, усталених на нарадах з комдівами, завжди був 0.- 

Павленко. Тільки він приймав рішення загально-армійського значення, а під 

час великих операцій /напр., ” Вапнярської” , котра своєю складною ситуацією 

нагадувала згадану вище Лодзинську битву 1914 року/. Командарм давав змо

гу комдівам своєчасно приймати власне рішення в змінних обставинах бою.

Був ген. О.-Павленко дійсний Вождь, досі не досить оцінений нашою істо

рією. Зимовий Похід є найславнішою сторінкою біографії О.-Павленка. Я зга

даю кілька випадків та епізодів з цього періоду. - Ми - учасники походу - па

м’ятаємо постать Командарма: маленький, рука на перев’язці, завжди спокій

ний і зрівноважений. Блискуча орієнтація, особистий приклад старшого нача

льника, що є таким поважним фактором перемоги. Готовість вислухати думку 

підлеглого, але настирливість у вимозі виконання наказів. А разом із тим - 

позоставлення підлеглим ініціятиви в виборі засобів до виконання тих же на

казів. Мені згадуються такі факти нашого минулого:

В січні 1920 року наша армія опинилась поміж денікінськими й большевиць- 
кими фронтами, у безпосередній близькості до одного й другого ворога. Командарм
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рішає форсовними маршами вийти із цієї небезпечної ситуації. Дві дивізії - 

Волинську та Київську - він направляє на північ на прорив через большевиць- 

кий фронт і на запілля цього фронту. Запорожці і 3-ій Кінний полк мають прор

ватись на південь і вийти на тили денікінців. Так вирішено, бо операція всією 

армією була неможлива. З Запорожцями йде сам О.-Павленко. Треба вибрати 

місце прориву. І ось, при блиманні олійного каганця /бо нафти в Україні тоді 

не було/, Командарм розкладає мапу і пропонує мені вказати, як, на мою дум

ку, згідно з російським „уставом полевой служби” , розташовані передові й ти

лові частини денікінців. Деякі дані ми вже мали. Отже, по тих даних розвідки 

усталили ми ймовірне, згідно із згаданим „уставом” , розташування ворога, і 

в темну ніч, в мороз до 20 ступнів Ц., з вітром і хуртовиною, взявши провід

ників із місцевих селян, пройшли коло 50 верст поміж заставами й головним 

скупченням ворога, надибавши його тилові частини тільки вранці. Наша поява 

була для ворога цілком несподівана.

До саней, на котрих їхала моя дружина, під’їхав уночі верхівець і спитав: 

„Скажіте пожалуйста, какая ето часть і куда двігається?” . Перемерзлий на 

кістку козак, відповів: „Запорожці” , а дружина, боячись, щоб козак не сказав 

чогось зайвого, додала: „Спросіте впереді, ми не знаєм” . Верхівець від’їхав. 

Другого дня, на переріз Запорожців йшла колона денікінців. Наші стояли спо

кійно, ніяк не виявляючи свого занепокоєння. Один із денікінців гукнув, про

їжджаючи: „Ми - дроздовци” . А наш козак здуру відповів: А ми - алмазов- 

ці!” /полк. Алмазов - к-p Окремого Кінного Гірського Дивізіону/. Колони 

розминулися. Завдання було виконане, з небезпечного коридору вийшли завдя

ки прекрасній орієнтації Командарма та командирів колон.

Другого дня, на село Арсенівку, в котрому стояв 3-ій Кінний полк, почали 

наступ якісь лави. З першими стрілами О.- Павленко уже був на коні й особи

сто зі своїм конвоєм рушив на ворога: як виявилось, була це якась больше- 

вицька частина. Наступ був відбитий.

„Полковнику, як ви думаєте, чи належиться командуючому армією бути під 

кулеметним вогнем?” - спитав „дідусь” після бою. То були наші останні бої 

проти Добрармії, а потім знову зустрічі з большевиками. Денікін ще тримався 

тільки на півдні України. З півночі наступали червоні. Тоді полк. Попов, з на

казу своєї команди, звернувся до нашої армії з пропозицією союзу: „У вас до

вір’я населення, у нас - зброя” . Командарм відповів одним словом: „Пізно!”

- Мабуть і він, і Денікін, і Попов пригадали тоді Київ у серпні 1919 року і де

легацію нашу з пропозицією співпраці.

П’ять місяців партизанської війни на тилах ворога. 50 боїв, 2.500 кіломе

трів маршу. Під час цього походу на наших очах перероджувалось українське 

село: воно вже перестало бути невтральним, воно вже знало - хто його воро

ги, а хто приятелі. Кожний старшина і кожний козак провадив тоді освідомлю- 

ючу працю. Але мабуть найбільшу заслугу в цій праці мав наш „Дідусь” , що в 

кожному селі, де перебував штаб армії, особисто використовував кожну наго

ду говорити з селянами.
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Часом траплялись і анекдоти. Одного разу я приходжу до Генерала, а він 

ходить по хаті чогось замислений. Тоді став і каже мені: „Уявіть собі, госпо

диня тількищо сказала мені таке: слухайте, пане, ось я ніяк не второпаю, чого 

це ви з тими молодиками тримаєтесь? Вони молоді, хай би вже самі вешта

лись. А вам чого? Ви ж уже статечний чоловік, сиділи б удома!* Командарм 

був дуже збентежений, але потім з гумором згадував про цю подію.

Ще 2 січня 1920 року, покинута на Великій Україні своїм урядом УГА, під

порядкувалась генералові Омеляновичеві-Павленкові, як Командувачеві обох 

армій Соборної України. Підписано умову, але здійсненню перешкодили боль

шевики, які врізались клином поміж нами й галичанами.Але О,- Павленко весь 

час старався зреалізувати цю умову: так, у березні Запорожці підходили до 

Буга, щоб нав’язати зв’язок із бригадою УСС. В кінці квітня дві бригади УГА 

виступили проти большевиків. Армія УНР рушила на допомогу галичанам, але 

спізнилася, бо провід УГА не повідомив нас про свій намір. Галичани були 

обезброєні поляками або большевиками. Тільки найдалі на південь розташова

ні Гал. Кінна Бригада от. Шепаровича й один курінь піонерів змогли приєдна

тись до нас і прийняти участь у кінцевій фазі Зимового Походу. Так під коман

дою ген. О.-Павленка об’єднались війська Соборної України.

Армія УНР в трьохденному бою під Вапняркою розбиває вщент 14-ту совєт- 

ську армію і, згідно з наказом Головного Отамана, з ’єднується з укр.«поль

ським фронтом. Від того часу і до 21 листопада 1920 року армія наша прова

дить завзяті бої проти большевиків.

В часі генерального відступу поляків, часто в паніці й безладді, наша армі- 

я ніколи не покинула своїх позицій без наказу вищого командування. В часі 

Варшавської битви, коли то врятовано Европу від большевиків, наша армія 

займала 100 клм. фронт вздовж Дністра, відбила всі ворожі атаки й перейшла 

до наступу. Покинута напризволяще союзниками, вже по розгромі Врангеля в 

Криму, наша армія билась до останнього набою. І тоді тільки перейшла Збруч 

і була інтернована поляками.

Цей період українсько-московської війни проходив на очах цілого світу, ко

трий тоді довідався про нашу завзятість і патріотизм. Московські та польські 

байки про те, нібито ми є також большевиками, але трохи іншого роду, вже не 

могли поширюватись. Воєнні атташе Франції, Англії й ЗДА бачили наші части

ни в бою. Мушу теж згадати, що під час останніх боїв ген. Омелянович-Пав- 

ленко командував не тільки українською армією, але й т. зв. 3-ою російською 

ген. Перемикіна, яка була сформована рос. нац. комітетом Савінкова з со- 

вєтських полонених.

На еміграції ген. Омелянович-Павленко повний віри, що боротьба ще не 

закінчена, що ми тільки, як висловився Симон Петлюра, відійшли на другу лі

нію, знову береться до воєнно-педагогічної праці. Однак, на вимогу Москви, 

Генерала, як і Головного Отамана, Польща видалює за кордон. Генерал пере

буває в Чехії, де працює як бібліотекар при Укр. Господарській Академії в По- 

дєбрадах, але й видає свої праці з історії нашої війни, та воєнні підручники.
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Під час 2-ої світової війни, Генерал все мріяв, що німецька політика змі

ниться, та що знову воскресне армія. Генерал відвідав дивізію „Галичина” у 

вишкільному таборі і був там сердечно прийнятий як молоддю - синами тих, 

що під його командою боролись у 1919 році, так і старими ветеранами обох 

наших армій, що вступили до дивізії.

При кінці війни, як відомо, створився Укр. Нац. Комітет та Штаб Укр. Нац. 

Армії під проводом генерала Шандрука: Мета: підготовити нашу еміграцію до 

участи у війні альянтів проти Москви, котра тоді здавалася певною, та вряту

вати наших громадян, розсіяних по німецьких військових частинах, фабриках і 

концентраційних таборах. А в першу чергу врятувати від знищення І Укр. Диві

зію, котра могла стати зв’язком нової Укр. Армії. Акція ця для всіх, хто був 

у ній заанґажований, була досить ризикована; вона могла статись підставою 

до обвинувачення в коляборації з німцями-нацистами. Але старенький ген. 0,- 

Павленко без вагання, на пропозицію Президента Лівицького, приймає пост 

Голови Вищої Військової Ради. Тоді довелось мені востаннє бачити любого 

„Дідуся” в Берліні та в Ауґсбурзі.

А потім побут Генерала у Німеччині, пізніше у Франції. І нарешті смерть у 

шпиталі для незаможних у Парижі 28 травня 1952 року.

Генерал-Полковник Михайло Володимирович Омелянович-Павленко не може 

бути забутий нами й майбутніми поколіннями. Його ім’я є вписане, як ім’я Най- 

славнішого Генерала наших часів, Вождя Армії Соборної України.

^Тризуб", ч. 4 (16) - 1962 р.
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М. ОМЕЛЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО 
ГенПолк.

З И М О В И Й  П О Х І Д  
/6.X II.1919 - 6.У. 1920 pp.*)/

Обставини на Україні перед походом Армії У. Н.Р. по ворожих запіллях.

Уже в липні 1919 року ставало ясним, що тільки зброєю вирішуватиметься 

питання, кому бути господарем на широких просторах півдня бувшої Росії - чи 

Добрармії з її кличем єдиної неділимої Росії” , чи тій силі, що виросла з укра

їнської національної революції - Українській армії та повстанчим загонам, що 

виступали під прапором незалежної Української Народної Республіки.

Маючи перед собою спільного ворога - російську большевицьку армію, - 

обидві сторони пориваються до опанування Києва.

Українська та Денікінська армії вступили до Києва майже одночасно /укра

їнці ввійшли лише на кілька годин раніше/.

30-го серпня 1919 р. в місто ввійшли частини армії Соборної України/кор

пуси: Запорозький та Галицький/, збоку Денікіна - полки Гвардії та козачі 

частини.

Сутичка між українськими та добровольчими частинами була неминучою. 

Військо Соборної України мусіло виступити з Києва не тільки тому, що части

ни Добрармії були сильніші, але й через те, що в запіллі Української армії 

опинилася ХІУ Совітська армія - вона хотіла за всяку ціну прорватися на пів

ніч. На очах обох ворожих станів ХІУ Совітська армія з важкими обозами про

йшла коридором, що утворився був поміж арміями з півдня на північ, і зайняла 

Бердичів.

Я можу з певністю сказати: війна, що виникла поміж Українською націона

льною збройною силою й Добрармією, лежить цілком на відповідальності ке

рівників останньої.

Пошанований довір’ям обох Українських армій УНР і УГА, я в товаристві 

панів Певного, Трепета й сотника Начальної Команди Галицької Армії, прова- 

вадив переговори з комісією Добрармії, що на чолі її стояв генерал Непенін.

Головна й непереможна перепона була в пропозиціях добровольців: підписа

ти п о л і т и ч н у  у м о в у ,  що  о б н и ж у в а л а  б в и м о г и  у к р а 

ї н ц і в  до  к у л ь т у р и  о - о с в і т н ь о ї  а в т о н о м і ї .

Українські армії кинулись до бою і, поки були тільки два вороги - „білий” 

та „червоний” - вони назагал успішно провадили боротьбу: Запорожці й Во-

*ІЗа Державність", ч. 1
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линці билися на Одеському напрямку, Київці та 3-тя дивізія - на Уманському, 

далі на північ був район Галицької армії.

Тиф різних видів та інші пошесті показалися найдужчим ворогом: за корот

кий час добрі військові частини, що мали найцінніші вояцькі кадри, гинули від 

хворіб.

Наприклад, Запорозька група /три дивізії: УІ, УІІ і УІН/, що в липні мала 

до десяти тисяч чоловік, а втратила в боях із добровольцями не більш як 200- 

300 чоловік, на листопад числила лише 2-3 тисячі.

Коли Українська армія так гинула від пошестей, бо не мала ліків і не могла 

їх одержати з-за кордону через з а б о р о н у  д е р ж а в ,  що підтримували 

Денікіна, то Добрармія мала добре організовані санітарні потяги й не боялися 

тифу.

Не диво, що в цих умовах, замість успіхів, наступали воєнні невдачі. Вони 

мали наслідком відступ нашого війська на всьому добровольчому фронті. /На 

північно-східньому напрямку, Бердичівському, большевики були пасивні/.

На нарадах із представниками Уряду в Кам’ямці на Поділлю та Жмеринці 

Вище Українське Командування представило владі необхідність знайти вихід, 

щоб урятувати від фізичного знищення рештки славних частин /доповідь війсь

кового міністра В. Сальського/.*) Але ситуація ще більш ускладнилася після 

того, як дня 2-го листопада 1919-го р. Начальна Команда Галицької Армії під

писала сепаратну умову з Денікінським Командуванням Новоросійської округи 

/угода генералів Тарнавського й Шіллінга/-цим були окреслені пляни органі

зованої боротьби надалі для задержання якої-будь території.

Сепаратна угода з дня 2-го листопада Команди Галицької армії пригноблю

юче вражає цілу армію: з півдня і сходу - білі, на півночі - червоні москвини, 

у запіллі, від Збруча до Шепетівки - поляки, всередині - шпиталі..**)

Я не маю змоги детальніше зупинитися на питанні про сепаратну угоду Га

лицького Командування з Денікіним, бо в той час я був цілком захоплений бо

ротьбою на фронті супроти військ генерала Розеншільда-Паулєна. Вважаю за 

потрібне зазначити, що ще під час моєї командировки в добровольчий стан для 

переговорів, я вже помітив, що у Вищої Галицької Команди були окремі думки 

щодо дальших стосунків із Добрармією.

Пригадую, що я це пояснив собі, як наслідок першої невдачі сутички з Де- 

нікінськими частинами.

Як дисциплінована організація, Українська Галицька армія не може відпо

відати за вчинки своїх політичних та військових провідників. А серед тих про-

*)На цих нарадах я не брав участи, бо якраз у той час добровольці занадто на

тискали на Запорозьку групу з Одеського напрямкув

**) В закордонній пресі писалося, що армії Отамана Петлюри вже немає, що 

вона розбита і зліквідована, і на цьому закордон будував свою оцінку подій в 

Україні, гадаючи, що там провадять боротьбу тільки ворожі сили: денікінці і 

большевики. - Полк. 0. Доценко „Зимовий Похід", стор. XIIL /Р , К./
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відників у той час запанувала віра, ні на чім не оперта, що Денікін „визволить 

Галичину з-під Польщі” , що „Денікін непереможна с и л а ” і т. д.

Ці провідники Галицької армії, відважившись на цей крок, несуть відпові

дальність і за дальшу руїну Галицької армії.

Українська Галицька армія билася за самостійну Україну. Коли оборонці 

цього переходу Галицької армії на бік найтяжчого ворога українського народу 

зазначають /не треба забувати поступування заступників генерала Денікіна 

на Кубані/, що мусіли рятувати армію, яка була нездатна до боротьби, то ар

гумент цей нічого не вартий.

Не в кращому стані була Наддніпрянська армія. Аджеж Денікін обернув га

личан негайно проти большевиків під Бердичевом*) - по волі своїх провідників 

вони мусіли битися на своїй землі за інтереси чужинців.

Шо політика провідників Галицької армії ані трохи не відповідала настроям 

галицьких стрільців та старшин, видно з того, що вже в кінці листопада Га

лицька армія прислала до Терешполя /коло Любара/ делегацію: д-ра Давида 

та Петрика для досягнення ясности акції з Наддніпрянцями. Це с т а л о с я  

т о д і ,  к о л и  п о л і т и ч н і  п р о в і д н и к и  Г а л и ц ь к о ї  а р м і ї ,  

п о б а ч и в ш и  с в о ю  п о м и л к у  на  с о ю з і  з Д е н і к і н о м ,  по 

ї х а л и  ш у к а т и  і н ш и х  ш л я х і в  з а  к о р д о н о м .

Умову**) з добровольцями підписали збоку галичан: майор Цімерман, сот

ник Турчин і д-р Давид, а від Денікіна - полковники: Даровський, Коновалов 

та Самборський.

Найважніші були пункти: 6/Галицька армія не буде воювати з армією ота

мана Петлюри, що бореться на фронті. 7/Галицька армія зосереджується не 

пізніше 30-го листопада 1919 р. в районі Козятина. 8/Для забезпечення того 

зосередження Галицька армія частиною сил негайно обсаджує й утримує район 

Бердичева. 9/Штаб Галицької армії переходить не пізніше 30-го листопада до 

м. Умані. 10/Всі тили /військові установи, етапи, склади/ пересуваються й 

розташовуються на лінії Христинівка - Ольгопіль - Вознесенське - Миколаїв.

- /Ю. Р ./.

Це розміщення Галицької армії залишилося й надалі. Командування Над

*) Добровольча команда вміло й хитро використала галичан, пообіцявши їм до

помогу в боротьбі їх з Поляками, і почала навіть формувати в Ростові „Кар- 

пато-Руський" відділ, який мав би своїм завданням звільнення Галичан з-під 

Польщі. Галиька армія, в момент переходу до Денікіна займала Жмеринку - 

величезний залізничний вузол і одночасно військову базу УНР, Зрадивши от. 

Петлюрі, Галичани добровільно уступили цей вузол добровольцям, поставивши 

армію УНР в невимовно тяжке положення.

Полк. 0. Доценко „Зимовий Похід", стор. XIII - ХІУЧ /Р . К./

**) Зміст умови: Юрко Тютюнник „Зимовий Похід" 1919 -.1920 pp." /Р , К./.
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дніпрянською армією взяло на увагу це при своїх дальших оперативних на

мірах.*)
* *
*

Знесилені пошестями й руїною запілля, частини наші під ворожими ударами 

відходили в північно-західньому напрямку, все зменшуючи свій маневровий 

пляцдарм. Стійкість війська й уперті ар’єргардні бої /особливо бої за Вапняр- 

ський залізничий вузол/ дійсно варті подиву.

Дороги стали цвинтарем не лише для людей, а й коней і худоби. Часом що 

сто кроків можна було бачити їхні задубілі трупи.

Добровольці зайняли Проскурів перше, ніж підійшли південні наші групи. 

Там загинули рештки запілля армії.

До катастроф на фронті приєднуються труднощі й авантури на запіллі: 

Пашковецька волость оголосила свою власну, ні від кого незалежну республі

ку й стала на перешкоді відходові нашого запілля на Староконстянтинів.

В армії знову повстає отаманщина: головний командувач повстанцями ота

ман Волох зі своїми гайдамаками починає одверто провадити свою розкладову 

працю в армії й не виконує оперативних наказів Командарма.

Наказом із дня 23-го листопада ч. 03132 /с. Війтівці/ Головна Команда ар

мії видає п е р ши й н а к а з ,  що його можна віднести д о  т и п у  л і к в і 

д а ц і йн и х :

„Представник Польського Командування офіційно заявив, що при 

переході українських військ через лінію, зайняту польськими вій

ськами, ці війська будуть роззброєні й інтерновані. Головний Ота

ман вирішив із усім військом нині скупчитися в Староконстянтині 

й відходити з напрямку на Шепетівку. Остаточне рішення Головний 

Отаман прийме по прибутті до Вас.

Відносно штабу Дієвої Армії Головний Отаман наказав усім, 

х т о  б а ж а є ,  вирушити з ним походом; решту ж розформувати й 

уважати вільними. Коли буде більша кількість документів, що їх 

неможливо везти,-спалити. /Підписав отаман Сінклер/” .

Цей наказ був звернений до всіх вищих військових угрупувань.

Дальший період правдиво деякими авторами характеризується - як „радян

ський” .

На нараді в Староконстянтинові, що відбулася 27-го листопада, зустріча

ються дві ідеології: урядова демократична УНР - в особі Головного Отамана 

С. Петлюри - і Волоха, московсько-большевицька.

Виступ Волоха і його диспут із Головним Отаманом залишають у всіх при

сутніх на нараді важке враження близької внутрішньої кризи, і, власне кажучи,

*) Перехід Галицького війська набік Денікіна був і для селянства повною не

сподіванкою й річчю незрозумілою /повідомлення старшини Лукасенка, що в 

той час перебував у Гайсинському повіті/ч
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Староконстянтинівська нарада вже віщує майбутні озброєні виступи „волохів- 

ців” .

Вислід Староконстянтинівської наради з воєнного боку є незвичайний- вия

вилася лишень необхідність воєнними акціями виграти якнайбільше часу.

Дня 26-го листопада терени, що їх займала армія, обмежуються лініями: на 

півдні - Староконстянтинів - Хмельник; на сході - Хмельник-Бердичев; на 

півночі - залізницею Бердичев - Шепетівка; на заході - лінією, що тяглася 

верстов на 20 на захід від залізниці Шепетівка - Проскурів.

Дня 28-го листопада Запорожці, після впертого бою, залишають Старокон

стянтинів. Армія губить свій маневровий пляцдарм і скупчується головною 

своєю масою в останній т р и к у т н и к ;  Любар - Шепетівка - Мирополь /бік 

трикутника ЗО верст/; вороги вже не тиснуть її, вважаючи, що справа виріше

на, й залишають нас до самознищення в останній агонії; державний апарат зо

середжується /29-го листопада/ в Любарі.

Обов’язок ворога перебирає далі на себе своя людина, що тішилася в свій 

час у Головного Командування особливим довір’ям, - свій „отаман” Волох. 

Під гаслом „іду на Полтавщину” Волох біля своїх гайдамаків збирає всяку го

лоту. Вніч із 2 на 3 грудня маніфестується спроба перевороту з проголошен

ням державного устрою на Україні - Соціялістичної Радянської Республіки, а 

фактично, - це було ограбування державної скарбниці, через що армія зали

шається майже без грошей.*)

Цей загальний жахливий стан доповнює р о з п о ч а т а  п о л я к а м и  з 

початком грудня о к у п а ц і я  наших західніх областей, через що фактично 

о с т а т о ч н о  з а м и к а є т ь с я  коло над рештками української армії. - 

Три прапори: польський у Шепетівці, добровольчий - у Староконстянтинові й 

червоний - у Бердичеві - оточують жменю борців біля жовто-блакитного пра- 

П0РУ - У Любарі.
* *
*

Саме при таких обставинах дня 4-го грудня старші військові начальники, 

члени Ради Міністрів та представники політичних партій були запрошені до мі

стечка Чортория /побіч із Любаром/ на останню н а р а д у  під головуванням 

Головного Отамана С. Петлюри.

Загартовані довголітньою боротьбою представники Дієвої Армії виказали 

тут на Чорторийській нараді віру в сили армії та народа. Правда, навіть у ста

ршому командному складі епідемія зробила свої серйозні спустошення: пол

ковники - Удовиченко, Омелянович-Павленко молодший і Базильський були в 

тифозній гарячці в шпиталях, тогочасний Командуючий армією отаман Василь 

Тютюнник і його начальник штабу полковник генерального штабу Мишківський 

були на самій нараді з ознаками тифу.

*) Детальне оповідання про цей випадок у міщено в Альманаху за 1920 р,, що 

друкувався при Київській дивізії»
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Чотири з п’ятьох командирів груп, а саме: Ю. Тютюнник /командир Київ

ської дивізії/, Загродський /командир Волинської дивізії/, Трутенко /засту

пник полковника Удовиченка/ і я /командир Запорозької групи/ підтримали 

позицію Уряду, що боротьбу за визволення України мусимо провадити далі, 

але іншим способом - партизанським.*)

Згідно з цією ухвалою, військо мало перекинутися на вороже запілля, де

зорганізувати ворожі „тили” , комунікацію й засоби з ’язку; організувати пов- 

станчий рух, підтримати серед населення віру в справу нашу, а найголовніше 

переховати до настуної весни кадри армії.**)

У своїй ухвалі старші військові начальники Дієвої Армії базувалися на 

таких підставах:

1. З часу розпочаття в армії Денікіна побільшеної мобілізації задля збі

льшення кількості добровольчої армії почалася в ній деструктивна праця на

ціональних українських елементів, що після київських подій стала особливо 

інтенсивною.

2. Припинення наступових акцій до добровольців на всьому їхньому про- 

тибольшевицькому фронті вказувало на брак у них резервів.

3. З початком відступу добровольчої армії, що його Українська армія, а 

також повстанчі організації, через свою працю в запіллі добровольчої армії, 

мали прискорити, - буде довший час тривати в Україні безладдя. Таке стано

вище зробить можливим часове перебування нашої армії на території України.

4. Кіннота в большевиків була ще в стані організації.

5. У прихильності населення до Української армії сумніву не було;нега

тивний бік походу полягав у тому, що похід повинен був відбутися взимку. І 

нарешті -

6. Слід було рахуватися з настроями армії, що була рішуче проти всякої 

її інтернування.
* *
*

Переходячи до нового способу боротьби, не можна було й думати про у- 

тримання якогобуль району для організаційної праці Голови Держави й Уряду: 

не могло бути ніяких столиць. Уряд же, як своїх представників, призначив до 

частин армії п о л і т и ч н и х  р е ф е р е н т і  в: пп.: М. Гарасима, З а їр 

ського, М. Левицького, В. Сосенка, П. Чубка, П. Феденка та В, Шкляра.

Такі були висновки денної наради 3 грудня 1919 року; на другу нараду 

лишилося тільки цим ухвалам надати належну форму шляхом відповідних дер

жавних актів.

*) Командир дивізії Січових Стрільців Коновалець заявив Правительству, що 

його частина не може йти на дальшу боротьбу, але чималий відсоток галичан 

був в інших частинах армії й вирушив із нею в Зимовий Похід* Мені невідомі 

причини, що привели Січовиків до такого рішення„

**)У своїй першій частині „Зимовий Похід" 10v Тютюнник освітлює цей момент 

у всіх його дрібницях, при чому він багато місця дає персональним моментам„
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Але події змінилися швидко. 6 грудня вранці, під час нарад, наспіли звіс

тки про те, що поляки захопили на стації Миропіль увесь штаб Запорозької 

групи, з якої тільки два мої адьютанти спромоглися добратися до Чарториї. 

Дорошенківський полк Запорозької групи, що виконував свій денний наказ що

до нового угрупування, був також несподівано оточений польськими частинами 

та інтернований. Далі надходили все нові та нові турботні звістки. Все це ви

кликало потребу спішитися з закінченням усіх останніх справ. Головного Ота

мана С. Петлюри на нараді не було, бо 5 грудня він від’їхав до Польщі, а нара

ду провадив далі й закінчив Голова Міністрів І. Мазепа.

Головним питанням було призначення нового Командування. Мені судило

ся, щоб цей важкий обов’язок було покладено на мене, при чому, Головне Ко

мандування, Уряд і старші військові начальники в цьому питанні були одної 

думки.*)

По нараді Голова Ради Міністрів прочитав акт Правительства до українсь

кого населення; актом цим Військове Командування мало надалі керуватися 

в своєму поступуванні.

У тому акті:

Правительство Української Народньої Республіки заявляє, що воно 

тимчасово переходить на інші способи боротьби за нашу Державність. 

Військо одержить від Вищого Командування ті завдання, які воно по

винно надалі виконувати. Правительство Республіки для державного 

діла перебуватиме в певному місці, щоб, маючи зв’язок із народом і 

віськом, керувати справами України й заступати її перед другими 

державами й народами так, як цього будуть вимагати інтереси нашої 

Республіки.

Правительство не припиняє своєї діяльностий доложить усіх сил, 

щоби боротьба українського народу за визволення була доведена до 

успішного кінця.

*) Феденко „Фермент нації".
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НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ, ПОЧАТОК ПОХОДУ, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОРИВУ 
У ВОРОЖЕ ЗАПІЛЛЯ

До полудня 6 грудня нарада скінчилася. Від голови Ради Міністрів І. Мазе

пи я одержав, за підписом Головного Отамана С. Петлюри, наказ обняти ко

мандування армією УНР такого змісту:

„Голова Директорії УНР 5 грудня 1919 року м. Чартория, ч. 101. Ота

манові Омеляновичеві-Павленкові.

У зв’язку з новим завданням, що покладено на Дієву Армію, наказую 

Вам приступити до виконання обов’язків Командуючого Дієвою Армією й 

одночасно продовжувати керування Запорозькою групою.

Дальші вказівки відносно діяльности армії Ви маєте одержувати від 

мене через Уряд УНР. Заступником Вашим призначаю отамана Ю. Тютюн

ника, котрого Ви повинні про це повідомити.

Головний Отаман військ УНР Петлюра. Начальник штабу отаман Юна

ків” .

Крім цього документу на руки всіх командирів дивізій було видане ще о- 

креме уповноваження від Командуючого армією /Наддніпрянською/ такого 

змісту:

„Командуючий Армією УНР, 6 грудня 1919 року, ч. 32. Ставка. Ота

манові/ далі було зазначено прізвище відповідного командира/.

З одержанням цього Ви призначаєтеть начальником/назва дивізії/ 

загону. Ви користуєтесь диктаторськими правами у відношенню розпо- 

ряджець, викликаних воєнними потребами. Отаман В. Тютюнник. Началь

ник штабу генерального штабу полковник Мишківський” .

Лишилося враження, що цей останній документ було видано з ініціятиви 

Командування армією УНР без порозуміння з вищою військовою політичною 

владою.

На цих двох документах вище Командування армії й базувалося в усіх сво

їх дальших поступуваннях.

Щохвилини надходили все нові повідомлення про дезорганізацію польськи

ми військами нашого запілля. Через те я запросив командирів дивізій до су

сідньої з місцем наради кімнати, щоб обміркувати п е р ш и й  о п е р а т и 

вний плян.

Без особливих суперечок думка, щоб у негайному переході до активности 

шукати рятунку на с в о ї х  з е м л я х  і п о м і ж  с в о ї м и ,  перемогла 

на зібранні, що складалося виключно з військових, запропонований мною плян 

на прорив був обміркований у деталях і прийнятий; зміст його був такий:
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1. Смугу для прориву обібрано в районі розташування Галицької армії, що 

в той час була угрупована в районі Козятин - Гайсин - Вінниця - Хмельник 

/всі включно/, при чому полковникові Долутові було поставлене завдання не

гайно від’їхати до місця постою Команди УГА /м. Вінниця/ й порозумітися в 

цій справі з генералом Микиткою /полковник Долуд мав передати генералові 

Микитці мого особистого листа/.

2. Загальний напрямок руху Любар - Липовець /точно для середньої коло

ни: Любар - Краснопіль - Заливанщина - Самгородок - Вінниця/.

3. Схема операції:

а/ 6 грудня всі частини, що брали участь у поході, мусіли відірватися 

від польського кордону й зосередитись у південно-східній частині трикут

ника Шепетівка - Миропіль - Любар /вихідна позиція/.

б/ Від 7-9 грудня марш через розташування Галицької армії і 10-11 

грудня - форсування залізниць Янів - Бердичів і Вінниця - Козятин, на 

дільниці поміж ст. Голенди /біля Козятина/ й у Гулівці /біля ст. Калинів

ки/.

в/ Після форсування залізниць - угрупування в трикутнику: с. Прилуки

- Вахнівка - Вівсяники.

Ситуація в смузі, вибраній Командуванням для прориву, уявлялася так: 

Поміж галицькими частинами були лише невеликі частини добровольців, 

але залізниці, особливо вузлові станції, були виключно під контролем і охо

роною Добровольчого Командування.

Таким чином, головними перешкодами на шляху армії могли бути залізни

ці. Через те вся увага при технічному виконанню завдання повинна була бути 

звернута на вміле форсування двох залізничих ліній.

Швидкість і несподіванка повинні були стати нам у пригоді.

Такий, у загальних рисах, був перший оперативний плян, що ним почався 

Зимовий Похід Армії УНР у ворожому запіллю. Голові Ради Міністрів я пере

казав лише, що армія 7 грудня вирушить у похід.

* *
*

Непривабливий і сумний вигляд мав район, де перебувала тоді армія. На

приклад, недалеко від Любару можна було бачити купу тягарових і особових 

самоходів, частинно знищених, а частинно ще цілком добрих; кидалися в вічі 

вози, навантажені різним майном і залишені без догляду на дорозі, бо знеси

лені коні нездатні були до дальшої праці; підводи з недужими, пораненими, що 

з розпаччю просили допомоги. Найтяжче враження робили напіводягнуті, з ку

пою шмаття на ногах, замість чобіт, легко поранені й недужі козаки, що тя- 

глися за обозами. Потрібна була велика самопосвята й глибоке переконання 

в правоті своєї справи, щоб перетерпіти все те лихо.

Того ж вечора бачив я на марші стройову колону Запорожців та деякі інші 

частини й дивився на цих людей, що були змучені безупинними маршами, боя-
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ми та різними авантурами в запіллю; вони простували вже з мого наказу в 

цілком новому напрямку, цілковито не виявленому мов т а  т е м р я в а ,  в 

я к у  з н и к а л и  н а ш і  к о л о н и .

Я вдивлявся у виснажені безупинними боями й походами обличчя старшин 

і козацтва, уважно прислухався до окремих голосів, чи нема де ознак страху 

або незадоволення. - Ні, все ті ж самі ясні, привітні обличчя, повні довір’я 

та відданости; навіть не чути було даремних запитань. Та й нащо запитання? 

Всі знали: йд е м о  в г л и б  У к р а ї н и .

Пізніше, я ділився своїми враженнями з командирами дивізій, і всі вони 

ствердили мої спостереження. Думається мені, що одностайність і патріотизм 

командного складу передався й далі в козацтво та всіх скріпив ще міцніше, 

наперекір долі й людській зненависті, в одну монолітну скелю.

По дорозі я зустрів також пан-отця Пащевського, що, завдяки щасливому 

випадкові, уникнув долі штабу Запорозької групи й тепер пішки йшов із коло

ною. Пе була добра ознака, бо пан-отець Пащевський тішився глибокими сим

патіями й був від початку походу для Запорожців, а потім для всього війська 

правдивим порадником і отцем духовним.

* *
*

У холодні, брудні зимові дні операція наша розвинулася математично то

чно. Появлення наших колон у районі розташування галичан було для них пов- 

ною несподіванкою, і перш, ніж вони змогли в цьому зорієнтуватися, колони 

вже обминули їх.

Виконання відповідало постанові:

10 грудня о 23 годині вибухи на півдні й на півночі свідчили про роботу 

кінноти Київців та Волинців; через непролазне болото, в цілковиту темряву 

колони наші просувалися зі скорістю доброго маршу при нормальних умовинах 

такими манівцями, де й удень можна було цілком заблудитися.

Через С. Черепашинці /10 верст на північ від Калинівки/ шлях проходив 

через страшне болото. 3-тя стрілецька дивізія ледве з нього вибралася; всі 

тяжкі вози довелося залишити: 2 гармати /полковник Чижевський/ і 2 куле

мети також прийшлося покинути й використати коней від них, щоб витягти 

другі дві гармати /склад дивізії на початку походу: старшин та козаків - 

1.000, гармат - 4, кулеметів - 10, кінноти - 100 шабель. Трутенко „3-тя 

Залізна дивізія на початку Зимового Походу” /.

12 грудня вранці обидві залізниці були вже позаду.

Київцям, що йшли в південній колоні разом із полком Чорних Запорожців, 

вдалося на станції Гулівці захопити два потяги дивізійної інтендантури до

бровольців і трохи вдягнутися; при цій зустрічі з салдатами Добровольчої 

армії було чимало цікавих епізодів.

11-го грудня вранці вся Вінниця, за вийнятком команди УГА, була в тур

боті, бо такого вчинку збоку Українців-Наддніпрянців ніхто з ворожого ста

ну не сподівався.
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Командування Добровольчої армії, щоб відновити ситуацію, хотіло з Він

ниці вислати бронепотяги, але ж, через заходи Галицького Командування, 

бронепотяги в своїй акції спізнилися.

Загалом, успіх був би цілковитий, коли б не - ще й досі досконало нез’я- 

сований - вчинок кінного полку ім. Максима Залізняка, якому Волинська ди

візія, що була в північній колоні, доручила була захопити станцію Голендри,*) 

задля забезпечення марш-маневру нашої армії з півночі /з Козятинського на

прямку/. Волинці повідомили, що полк не виконав свого завдання й залишив у 

більшості армію.**) Цим було поставлено всю нашу операцію під загрозу з 

півночі. Волинці встигли вжити належних заходів, проте їхній кінноті було 

заподіяно шкоду, бо треба знати, з якими труднощами в революційні часи спо

лучалася організація кінних частин.

Від полку Максима Залізняка /200-300 коней/ залишилася ледве одна со

тня під керуванням сотника Голуба, що продовжувала свою дуже хвальну слу

жбу й надалі в лавах Волинців.

Під Любаром армію залишили елементи, що співчували волохівщині, під 

Козятином та Вінницею - ті, що зневірилися в нашій справі й побачили в до

бровольцях непереможну силу; далі пізніше ми будемо бачити, що на чергу 

дня стає ще раз питання про відносини армії до Радянської влади. І, таким 

чином, поруч із набуванням знову певної військової організації йде зміцнення 

політичної ідеології Української армії, як національної збройної сили.

Захоплення найближчого повітового міста Чипівця являлося цілком необ

хідним і негайним, як із метою політичної розвідки, так і для поширення пляц- 

дарму; по відомостях в місті стояло 300 чоловік піхоти добровольців.

Справу цю Командування доручило кінним частинам 3-ої стрілецької ди

візії й дивізії Київській під загальним керуванням отамана Ю. Тютюнника.

13 грудня дивізія перебувала в м. Вахнівці /12 верст на північний захід

*) Перша успішна сутичка з ворогом на cm. Голендри іГулівці піднесли дух 

армії: денікінці, що перестали були рахуватись з нашою армією, як з великою 

тактичною одиницею, були немило здивовані цими новими операціями нашої 

армії, яка вже на перших кроках нанесла тяжкий удар, їх частинам, забравши 

у них обози та майно•

Галицькі частини, які зустрічалися в цім районі, після роз'єднання і пе

реходу їх на бік Денікіна, почували себе ніяково та не знали, що з ними буде 

зроблено, але частини нашої армії пропускали галичан вільно„ Команда нашої 

армії ще раз звертала увагу на необхідність коректного відношення до Гали

чан: роззброювання їх могло бути в разі явно ворожого ставлення до нас• 

/  0и Доценко, стор« ХУІІ, ХУІІІ/, Редакція*

**) Полк« Аркас командир кінного полку ім« Д/„ Залізняка Волинської дивізії 

з частиною полку перейшов на бік Галичан ц*б*на службу до добровольців, а 

пізніше — до большевиків, по переході Галицької армії на їхній бік„

/ О„ Доценко, стор• ХУПІ/ . Редакція
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від м. Липівця/; ранком 14 грудня кіннота Київців зосередилася в м. Зозові 

/5-6 верст на північ від м. Липівця/ і звідти заатакувала м. Липовець; кінно

та ж 3-ої дивізії /полковник Яворський/ зробила свій напад із заходу. Добро

вольча залога й влада міста заздалегідь від’їхала до Вінниці; ” государствен

ная охрана” спішно склала свою зброю.

Комендатуру міста взяв на себе полковник Трутенко. В зайнятому районі 

Самгородок - Вівсяники - Липовець - Прилуки Армія УНР. 15 грудня пере

бувала в денному спочинку.

* *
*

З захопленням Липівця закінчилася наша операція щодо прориву добро

вольчого фронту й скінчилася для нас, на загал, цілком успішно: армія наша, 

що 5 грудня перебувала в повному оточенню, 10 грудня була вже в новому 

районі, в запіллю Добровольчої армії.

В и с н о в к и :

1/ Напрямок і дільницю ворожого фронту, що були вибрані для прориву 

армії, треба вважати правильними й доцільними як з політичного, так і з во

єнного боку.

2/ Важкі й мало здатні до серйозного бою колони наші використовують 

при виконанню свого завдання дуже влучно манівці, нічну хуртовину і ско- 

рість маршів; командування всіх відділів вимагає від війська останніх майже 

надлюдських зусиль. За 4 доби жахливими шляхами пройдено було 150-200 

верст.

З/ Приклад начальників, що персонально йдуть на чолі колон і являються 

для всіх підлеглих зразком витривалости, тягне за собою решту козацтва.

4/ По приблизному підрахунку в чотирьох військових групах, а саме: За

порозькій, Волинській, Київській із частинами корпусу С. С. і Збірній до скла

ду її входили 3-тя Стрілецька дивізія та Юнацька Школа,-з Л ю б а р с ь к о -  

г о  р а й о н у  б у л о  в и в е д е н о  в і д  8 до  10 т и с я ч  ч о л о в і к  

п р и  2.000 ш а б е л ь  т а  б а г н е т і в  і п р и  12 г а р м а т а х ;  але 

штаби, обози, нестройні частини й транспорти хворих переважали над здатни

ми до бою окремиии військовими частинами й складали до 75% усього складу 

армії.

5/ Цей перший у с п і х ,  після довготривалих важких ар’єргардних опе

рацій, в і д б и в с я  на  в і й с ь к о в і  з м о р а л ь н о г о  б о к у  ду 

ж е  д о б р е .  Жовто-блакитний прапор гордо маяв над військом, і в м а- 

с а х  п о ч у в а л а с я  б і л ь ш а  с а м о в п е в н е н і с т ь .

Опинившись в ближчому запіллю Добровольчої армії, військо наше, яко 

добрий „таран” , хитнулося вправо та вліво й почало нищити засоби руху й 

зв’язку Добрарміі.

Прихильні нам чутки прибільшували нашу кількість. По широких просто

рах України відгукнулися повстанчі організації.
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Загони Махна по Дніпровських плавнях розвинули свою працю. Все це зро

било неминучою катастрофу генерала Денікіна на Україні.

Першою почала відступати Бердичівська група Добрармії. Цей відступ 

дедалі перетворювався в загальну дезорганізовану втечу добровольців до 

Чорного моря.

Штаб генерала Денікіна оповістив за наш прорив на його запілля такою 

телеграмою: „Розбита нами Українська армія опинилась у нас у глибокому 

тилу” . Дійсно, несподівана наша поява нашої армії в запіллі Денікіна навела 

на добровольців жах, іцо можна було б ствердити низкою фактів.

Одначе цей відступ Добровольчої армії був небезпечний і для нас, бо шля

хи наші перехрещувалися. Добровольча маса котилася на південь, а нам треба 

було простувати на схід; стомлену, ще не реорганізовану армію нашу, Коман

дування мусіло ухиляти від боїв із дужчими ворожими частинами.

МАРШ У ГРУДНІ, ЗАХОПЛЕННЯ УМАНЩИНИ МІЖ 15.ХИ.1919- 12.1.1920 PP.

Десятиденні марші, що відбулися в другій половині грудня, в зоні Липо- 

вець - Тараща - Умань, у прифронтовій смузі Добрармії, мали за завдання 

уникати найважніших артерій руху, що по них відходили частини Добровольчої 

армії, а крім того власним рухом і перегрупуваннями замітати свої сліди й 

наміри.
Ці марші гостро врізалися в пам’ять його учасників. Ніхто їх не забуде, 

вони перенесуться в покоління, як приклад „ м а р ш у  в і д ч а ю ,  м а р ш у  

п р о т и  р о з у м у ,  але строго розрахованого на психологію мас і спертий 

на патріотизмі українського війська” . /П. Певний/. Марш цей можна ілюстру

вати багатьома цікавими прикладами, коли дотепність, відвага, швидка орієн

тація виводили частини з прикрої, а дуже часто й важкої ситуації.

Були випадки, коли наша колона входила в один бік села, а з протилежно

го виходили Денікінці й навпаки; обозам у цих випадках приходилося відігра

вати ролю першої допомоги тильній охороні.

Перевтомлена, напів одягнена, обтяжена великою кількістю хворих, Укра

їнська армія в тих тяжких обставинах точно виконувала всі накази Команду

вання, що, будучи надхеним героїзмом старшин й козака, напружувала весь 

свій мозок, здібність і досвід, щоби вийти скорше в район, порівнюючи спо

кійний.

З визначніших епізодів за час цих маршів були: с у т и ч к а  К и ї в с ь 

к о ї  д и в і з і ї  з д о б р о в о л ь ц я м и  в м. Ж а ш к о в і ,  з а х о п 

л е н н я  Ч о р н и м и  З а п о р о ж ц я м и  С т а в и щ а ,  н а п а д  д о б р о 

в о л ь ц і в  на  3-тю С т р і л е ц ь к у  д и в і з і ю  й з а х о п л е н н я  

н а м и  м і с т а  У м а н я .

Через кілька днів маршу, коли армія наша між 21-25 грудня була зосере

джена для відпочинку й мобілізації в районі Тетіїв-П’ятигори-Животів /Та-
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ращанського повіту/, до нас почали наближатися з півночі по шляху: Біла Цер

ква - Ставище - Жашків - Умань значні маси добровольців; було одержано 

цілком певну звістку' про наближення кількох сильних полків ворожої кінноти, 

між ними був також відомий „Вовчанський  відділ” .

Щоб уникнути зустрічі з цією кіннотою, армії на 26 грудня було визначе

не нове розміщення, зовсім осторонь, на схід великого Білоцерківсько-Уман

ського шляху, по присілках і хуторах - Тихий Хутір і околиці - Високе -

Жашків, бо, звичайно, відступаюча маса використовує лишень великі шляхи. 

Початок маршу для всіх колон був призначений на 6 годину ранку, бо відомо 

було, що добровольці розпочинають свої денні марші пізно, приблизно від го

дини 8-9; до 12 години все наше перегрупування мусіло бути закінчене. Ко

мандування мало на думці пропустити повз себе великі ворожі групи, а далі 

чинити відповідно до обставин.

Всі дивізії наказ цей виконали, за вийнятком 3-ої Стрілецької; колона 

полковника Трутенка*) стала на марш замість 6-ої години майже опівдні.

Добровольці /кінний полк у 600 шабель Кавказької „Сводной” дивізії під 

керуванням полковника князя Ґоліцина/ навіть не дали охоронним відділам 

колони полковника Трутенка обсадити свої місця: як тільки вони висунулися 

з містечка, так добровольча кіннота їх заатакувала й знищила. Окремі нев

датні спроби Командування протидіяти деякими частинами дивізії Юнацької 

Школи не мали успіху - колона була цілком знищена й викреслена з нашого 

складу, врятувалися лишень ті, що були верхи.

Залишаючи на боці інформації та наказ Вищої Команди, а базуючися лише 

на оцінці ситуації, що подає в своїй брошурі полковник Трутенко, дивізія ще 

вночі мусіла стати на марш і піти на об’єднання з армією. Бажання висвітли

ти ситуацію в усіх деталях не може бути виправданим, бо через це був загу

блений час.**)

Пе була дуже серйозна невдача, бо хоч, правда, в цій збірній групі було 

чимало всяких дрібних частин, але все це були кадри 3-ої Стрілецької дивізії, 

що мали вже в нашій військовій сучасній історії почесне місце й назву Заліз

ної. Зазнали тяжких втрат також і юнаки: забитими 11 чоловік, полоненими 

100, загублено 2 гармати, 5 кулеметів і ввесь обоз санітарний і господарчий.

Слідству було дуже важко розібратися в тих тертях, що були на верхах 

цієї зібраної групи, до того ж обстановка й час не дозволяли цього зробити. 

Наказом по армії з рештків 3-ої Стрілецької дивізії і Юнацької Школи мав бу

ти зорганізований 3-й кінний полк, що повинен був у своїх сотнях заховати 

свої дотеперішні назви й далі берегти традиції Залізної дивізії.

Переведення цього переформування Командування доручило полковникові

*) П. Чижевський: ^Коротка історія 3-ої Стрілецької дивізії",

**) Докладний матергял з приводу цієї події можна знайти: 1/„Коротка істо

рія 3-ої Залізної дивізії", полковника Чижевського, 2/ Брошурка полковника 

Трутенка 9Залізна дивізія з початку Зимового Походу ",
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Стефанову /Галицької армії/, надавши полковникам Чижевському та Вишнів- 

ському посади помічників до нього. Ці старшини виказали себе в цій справі 

добрими організаторами, і незабаром 3-й кінний полк, у складі 5-ох сотень, 

знову почав відбувати службу, як бойова кінна частина армії.*)

Полковника Трутенка було відряджено до одної з дивізій, а далі йому бу

ло доручене дуже небезпечне завдання, яке він виконав із повним успіхом.

З часом почали вертатися старшини й козаки з добровольчого полону. 

Цей полон був для них не так важкий, як образливий, бо недостачі в ганьбі й 

образі збоку добровольців не було. Втікачі підтвердили також чутку про бли

зьку руйнацію Денікінської армії; це був ще колос по масі, але вже нездатний 

до серйозної боротьби.

* *
*

28 грудня під м. Жашковим Київська дивізія зустрілася на своєму денно

му марші з добровольцями, що мали в самому містечку відпочинок. Наскок 

кінноти Київців був несподіваний; залогу взято в полон та розброєно.В селах, 

що межують із Жашковим /Ставище/, Чорний кінний Запорозький полк мав теж 

декілька дрібних сутичок, при чому, захопив обози.

Цікаво відмітити захоплення села Ставище. На Ставище було вислано 

роз’їзд у силі одної сотні полку Чорнозапорожців під безпосереднім команду

ванням полковника Дяченка. По дорозі виявилося, що Ставище тримав ворог 

у силі півтори сотні кінних і триста піших. Залишивши сотню в лісі полковник 

Дяченко сам із 2 ординарцями відважився переправитися до села для перевір

ки відомостей. Відомості підтвердилися. Залишившись у селі з одним орди

нарцем, другого післав до сотні з наказом під’їхати до села Яреми в зазначе

не місце. Перерізавши шлях Ставище - Біла Церква, з рештою кінноти влетів 

до центру села з заходу, де його зустріли рушничним і кулеметним вогнем. 

Виявилося, що ворог довідався про наступ і приготовився до бою. Піхота за

сіла поза доми й шалено відстрілювалася. Але особиста відвага полковника 

Дяченка, що, з криком „Слава Україні” , кинувся у ворожий вогонь, остільки 

підбадьорила козаків, що ворог не встиг оглянутись, а вже наша кіннота ру

бала центр його розташування. Цей відважний наскок так дезорганізував во

рога й таку навів паніку, що він не міг відбиватись, кидав зброю, з гістерич- 

ним криком здавався, бігав по вулицях, піднявши руки догори. Від захоплених 

перших полонених довідалися, що на сході села, по дорозі на Умань розташу-

*) 1-а Синя сотня - сотник Запорожченко, 20 табель*

2 - а  Чорноморська сотня - сотник Любимець, 40 табель„

3-я Стрілецька сотня - сотник Шульгин, 50 табель•

4 - а  Гарматна сотня - сотник Чижевськийу ЗО табель„

5 - а  Кулеметна сотня - сотник Щура-Бура, К кулемети на тачанках*
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вався штаб Бредова. Було післано кілька кінних, але штаб Бредова автомутік, 

і тільки туманна погода врятувала його. Втрати з нашого боку - один заби

тий. Полонені не вірили в те, що ми є українське військо, бо в офіційних на

казах Добрармії було оголошено, що Українська армія зовсім розбита. Розпи

тувалися, хто ми такі - большевики чи махнівці. Трудно було їх переконати, 

що ми частина регулярної Української армії, і тільки, коли полонених достав

лено було до штабу армії, щойно там переконалися в тому, що, дійсно, мають 

в своєму запіллі регулярну Українську армію, про яку, з певністю розказува

ли, що її немає. Крім охорони штабу генерала Бредова, господарської части

ни його, Управління Сквирської й Київської повітової „государственно'Г сто

рожі, на чолі з начальником сторожі та усією канцелярією його, було захоп

лено також багато різного майна, а головне одягу/з денника Запорожців/.

Великого значення ці сутички не мали; значення їх було більш моральне; 

вже по 5-6 годинах Київцям під натиском добровольців довелося залишити 

Жашків, бо це був пункт, через який відходили на Уманщину й далі на південь 

добровольці.

МАРШ ТА СТАЛЕ ГОСТРЕ ПОГОТІВЛЯ ПЕРЕВТОМИЛИ НАШЕ КОЗАЦТВО

Через те Командування вирішило 27 грудня повернути на південний схід 

у затишне місце, на Уманщину, і 30-31 грудня захопити саме місто Умань, 

де вто й ч а с  ще  п е р е б у в а л и  д о б р о в о л ь ц і .

Перехід цієї армії через залізничу лінію Христинівка - Шпола відбувся 

в глуху ніч /в ніч проти 31 грудня між селами Паланочка - Роги/. Ще перед 

тим частини Київців та Волинців провадили руйнацію самої залізниці та захо

плювали телефонні й телеграфні лінії, з метою розвідки. На допомогу стали 

енерґійно місцеві селяни, що руйнували залізницю ґрунтовно - кіньми й во

лами; вони порозтягали рейки й шпали та всяке приладдя зі стацій і заховали 

все по лісах та рівчаках.

Під час горожанської війни села, що лежали недалеко від залізниць, най

більше терпіли, бо боротьба головним чином велася здовж залізничих ліній, а 

через те, допомагаючи нам нищити залізниці, селяни тим самим думали на

деякий час здобути й для себе спокій. Взагалі, частини наші всюди тішилися 

співчуттям мас і їх активною допомогою. Наприклад, * частина, що стояла в 

селі Оксаниному, Уманського повіту, охоронялась селянами на їх івласне ба

жання в час нічного відпочинку. А частини, що билися в районі Тального, ма

ли активну піддержку в часі бою збоку селян, і був випадок, коли одна з на

ших гарматних частин, через зіпсуття коліс гармати й сильну багнюку, при

мушена була, під ворожим напором кінноти, залишити гармату, але селяни ви

ступили активно на допомогу, відбили од ворога гармату, запрягли у власні 

коні й доставили гармату до штабу армії - 20 грудня 1919 року по ст. стилю” 

/з денника Запорожців/.

Умань мала невелику залогу /чоловік із 300 добровольців/, але в місті
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перебувало ще чимало озброєних різних військових і адміністративних інсти

туцій, що спішно закінчували свою роботу щодо евакуації. Одначе, як адміні

страція, так і залога були вже під враженням несподіваного погрому й руйна

ції всієї добровольчої справи.

Досить було показатися першим роз’їздам кінного полку Костя Гордієн

ка*), як по місту почалася метушня, безладна стрілянина, що з часом перей

шла в загальну паніку. Добровольці похапцем залишили місто й відійшли на 

Голованівське - Єлисавет.

Все населення Умані радо зустрічало наше військо.

З а х о п и в ш и  5 с і ч н я  У м а н с ь к и й  р а йо н ,  а р м і я  на 

ша  з д о б у л а  н а р е ш т і  с п о к і й,  м о ж л и в і с т ь  з у с т р і т и  

с в я т о  Р і з д в а  Х р и с т о в о г о  і ч а с  для  п е р е в е д е н н я  

с в о є ї  о р г а н і з а ц і й н о ї  п р а ц і .

*) Умань захопив 31-ХІІ 6-ий загін Запорожської групи, начальник штабу яко

го сотник Чорненко 3-1-1920 доносив штабові Запорізької групи, що зайняв 

місто полк Костя Гордієнка вніч з ЗО на 31-ХІІ після трьохгодинного бою пе

ред містом та на вулицях міста« 3 боку ворога було багато забитих і ранених* 

В полку Костя Гордієнка - шість ранених козаків„ 31-ХІІ ворожа кіннота й 

піхота вирушили з с* Циберманівки з метою прориву через Умань„ Роз'їзди 

полку Костя Гордієнка своєчасно виявили замір ворога, а відділ Гордієнків- 

ської кінноти збив ворога з його позицій і примусив обминати Умань„

/  0 « Доценко, стор« XXXII/ . Редакція

Витяг з наказу.

Н А К А З

По Військам У.Н.Р. 

ч„ 14*

11 січня 1920 р• С. Рогова

Оператив.-Таємний,

2.- Командиру 6-го загону полк. Литвиненку, К-рам бойових частин, 

Старшинам і козакам, а зокрема полку Костя Гордієнка висловлюю сердечну 

подяку за працю, хоробрість і уміле поводження під час операції в Умані...

Командарм У« Н„ Р> Отаман Ом- Павленко 

Начальник Штабу Полк• Долуд

/ 0 * Доценко, стор- 48, документ ч« ХХХІУ/„ Редакція

11-L1920 о 4-ій годині ранку Умань зайняв Волох. Частину нашого гарні

зону він роззброїв, а частина встигла відійти„ Штаб 6-го загону захвачено 

в полон; заграбовано значні суми та обмундурування багатьох наших частин* 

/  Доценко „Зимовий Похід", стор« ХХХУІІ/ . Редакція
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В самому місті Умані уповноважений від Уряду, політичний референт п. 

Чубук, відновив демократичну владу; зорганізував місцеву охорону, а місцеві 

торговельні та добродійні організації запросив стати в допомозі армії з ма- 

теріяльного боку.

Командування призначило полковника Ольшевського на уряд начальника 

залоги м. Умані й повіту, а на повітового комісара п. Дерещука. Вони жваво 

почали свою працю по організації Уманщини.

Редакція газети „Україна” , що з початку походу перебувала при Київсь

кій дивізії, випустила декілька нових чисел своєї газети з матеріялом інфор- 

маційно-аґітаційного характеру; там були надруковані: оповідання з останніх 

подій біля Любара, про Волохів виступ, історичний крок Уряду й Армії, наказ 

про призначення нового Командування, досить цікава телеграфічна розмова 

начаньника штабу загону полковника Литвиненка*) з начальником оперативно

го відділу Одеської групи Добровольчої армії /Одеса/ і т. і. Цим, без сумні

ву, редакція „України” зробила важливу справу, бо сливе місяць Уманщина 

була цілковито відірвана від Українського уряду та жила тільки чутками з до

бровольчих джерел, а що то були за звістки - догадатися не важко. В той час 

отаман Тютюнник друкував відозви до селянства. Вони були дуже влучні й 

ф а к т и ч н о  в і д і г р а л и  р о л ю  д и р е к т и в и  для  в с і х  п о в 

с т а н с ь к и х  о р г а н і з а ц і й  т а  о б ’є д н у в а л и  в с ю  ї х н ю  ді 

я л ь н і с т ь ;  з мого наказу відозви ці поширювали й інші дивізії.

Частина полку Костя Гордієнка роззброєна в Умані Волохом була приді

лена до Гайдамацького кінного полку /Волоха/, командиром якого був Байло 

/призначений в Умані/ „ Полк цей входив до складу 3-ої бригади 60-ої больше- 

вицької пішої дивізії,

В травні 1920 р• цей полк перебував в резерві в Бірзулі, і Гордізнківці, 

з наміром переходу до Української армії, рішили пробиватись через фронт, 

що і сталося в другій половині травня на відтинку 4-го кінного полку Київсь

кої дивізії біля с, Китроси• 4-ий кінний полк перебував в Підлісівка„ /Свід

чення хор. Грінченка/

*) Нач* штабу Сот. Черненко-Чорний*/ Редакція/*
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У н а с л і д о к  з а з н а ч е н о ї  ж в а в о ї  п р а ц і  а р м і я  на 

ша  п р и б р а л а  п е р ш и х  о х о ч и х  п а р т и з а н і в , ;  загалом усе 

утворювало добру атмосферу, і багатьом здавалося, що з Уманщини розпіч- 

неться знову державно-організаційна праця на всю Україну.

* *
*

От. Андрій ГУ ЛИЙ - ГУЛЕНКО 

Ком-p Запорозької дивізії в армії Зим. Походу 

потім генерал—хорунжий
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М. ОМЕЛЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО

Генерал - полковник

З И М О В И Й  П О Х І Д  
/ 6.ХІІ. 1919 - 6.У.1920 pp./

Армія УНР в коридорі, що утворено добровольчою й большевицькою армі

ями.- Уставленя ідеології. - Марш р о  з’ є д н а н и м и  дивізіями.

Після чинів на Уманщині, наша армія відійшла була до району Перегонів- 

ка - Голованівськ - Покотилів /штаб армії в с. Рогове/, а з 16 січня почала 

посуватися в південно-східньому напрямку, до р. Синюхи; - маршрут: Перего- 

нівка - Лебединка - Троянка - Казимирівка. В районах цих було багато цу

кру й спирту; селянство в більшості було заможне; це добре відбилося на ор

ганізаційній праці дивізій.

На підставі деяких розвідчих даних можна було уявити собі, що К о м а- 

н д у в а н н я  Д о б р о в о л ь ч о ї  а р м і ї ,  перебільшуючи в своїй уяві 

нашу кількість, в и р і ш и л о  п о с т а в и т и  У к р а ї н с ь к у  а р м і ю  

п о м і ж  с в о ї м  т а  б о л  ь ш е в и ц ь к и м  ф р о н т о м  і тим самим 

привести нас до загибелі. Відступ Добровольчої армії був остільки поспішний, 

що поміж обома фронтами залишилася просторінь біля 200 верст.

Приблизно біля половини січня наша розвідка майже точно встановила 

напрямок фронту Добровольчої армії, а саме: головними групами Доброволь

ча армія тримала: Бірзульський та Ново-Український залізничі вузли і район 

Єлисавету,а потім фронт повертав круто в південно-західньому напрямку.

На зазначеній лінії Добровольча армія спочатку гадала вдержатися ста

ло, але явна деморалізація у війську примусила Командування Добрармії свій 

плян залишити й утримувати південну Херсонщину й Катеринославщину скіль

ки це буде потрібним для евакуації військ до Криму.

Перед фронтом добровольців були висунуті, приблизно на південний пере

хід, окремі невеликі відділи мішаного характеру, очевидно, з охоронно-роз- 

відчою метою.

З півночі окремими угрупуваннями поволі насувалися червоні війська.

Козаки Волоха, користуючись своєю, схожою на нашу, уніформою, три

малися недалеко від місця нашого постою, а одного дня ранком їх розвідка 

завітала навіть і до нас.

За Державність, ч• 2, стор* 9-21„
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Таким чином зрозуміло, що ми повинні були незабаром сподіватися зу

стрічі з ними, тому треба було виявити свою позицію і в цей бік; почувалося, 

що все вояцтво скупчило свою увагу на цьому питанні; Командування відчува

ло це і, маючи власну тверду думку, хотіло, щоб вона стала загальною і дій

сно відбивала ідеологію військової маси, щоб через те саме продемонструва

ти ще раз моральну єдність.

Здорове чуття найбільш активного елементу серед командного складу 

перемогло, і рішення боротися під прапором УНР було прийнято.

Гасло - боротьба за волю і державність У. Н. Р. - проходить через у- 

весь період боротьби.

Я вважаю за необхідне сказати: цілком було зрозумілим заклопотання 

вояцтва загрожуючою новою фазою боротьби, бо розходилося про особливий і 

дуже серйозний момент - п е р ш о ї  п о в н о ї  п е р е м о г и  б о л ь ш е 

в и к  і в - к о м у н і с т і в  на  в с і й т е р и т о р і ї  к о л и ш н ь о ї  

Р о с і  ї. Малося на увазі також те, що ні від кого, за вийнятком власних 

сил, порятунку для нас бути не могло; москвини /цим разом червоні/ скрізь 

маніфестували, що, мовляв, Червона армія йде на Україну для „визволення” , 

а не для „поневолення” /проклямація Троцького, що кінчалася словами: „Не

хай живе совітська незалежна Україна” /.

На нараді в с. Вовча-Балка 18 січня /на північ від переправи через р. Си

нюху, коло села Добринка/, на яку Командування запросило всіх старших вій

ськових начальників, було вислухано пропозицію Ревкома Правобережжя, пе

редану через п. Д., щодо визнання його влади. Ясні позиції командирів частин 

інформаційно-політичного характеру, промова отамана Ю. Тютюнника, а по

тім моє слово - остаточно виявили і зафіксували т о г о ч а с н у  ідеологію 

війська-воно була за національну суверенність на ґрунті демократичному.

Так була поставлена крапка рад „і” . До самого кінця походу, ні при яких 

обставинах, які б вони не були важкі, питань про „орієнтацію” у війську ніх

то не підносив.

Мимохіть насувається питання: чому, при такій важкій військовій і полі

тичній ситуації, військо наше залишилося вірним своїй ідеології? Думати, що 

це був крок не розважний, а інстинктивний, - не приходиться, бо не таке було 

наше військо. За час 3-ох річної національної революції воно звикло вдумливо 

відноситися до політичного життя.

А приводи до цього були такі: опинившись в самому серці України, А р- 

м і я  п о б а ч и л а  т о т о ж н і с т ь  с в о є ї  і д е о л о г і ї  з і д е о 

л о г і є ю  п о в с т а н ц і в  і бажанням селянської маси, що повстанців 

тих з себе видала; також Армія відчула, що маса дивиться на неї, як на свою 

оружну силу - крім назви „петлюрівці” часто-густо можна було вже чути ще 

назви „українці” , ” наше військо” ; бо, зрештою, не було вже родини, яка б 

так чи інакше не була зв’язана з військом: той загинув у наших лавах від во

рожої кулі, той покалічений перебував, як інвалід, вдома; не мало було і та

ких вояків, яких доля була цілком невідома і т. п.
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Присутність у війську українського священика і щире виконування релі

гійних треб також дуже імпонувало селянським масам; можна було спостері

гати, як у спільній молитві село і військо єдналися в загальній журбі про до

лю Рідного Краю; при похоронах забитих або померлих від тифу козаків зви

чайно брало участь все село - всі жінки загалом клопоталися, щоб прибрати 

гарно покійника, кладучи його в домовину. Святочно, з великим піднесенням 

духу відбувався такий похорон, і тут над новою труною знову було єднання. 

На крові та сльозах зміцнялася козацька й селянська думка - прокльони і за

клики до помсти змішувались з салютаційними сальвами та співом гимну 

„Ше не вмерла Україна” .

НАРЕШТІ УКРАЇНСЬКА МОВА, ШО ВСЕ ЛУНАЛА У ВІЙСЬКУ, ЄДНАЛА 

ЙОГО З СУСПІЛЬСТВОМ.

У нашому війську під той час вже не було ані зрадників, ані втікачів, не 

зважаючи на те, що ч и м а л о  в о я к і в  п р о х о д и л о  п о в з  с а м і  

с в о ї  х а т и .  Оце ж той ґрунт, на якому не тільки не деморалізувалося, а 

навпаки, зміцнялося і гуртувалося в тісне коло військової сім’ї наше військо 

що 18 січня ще раз виявило себе, як ідейних борців, що мали свій певний шлях,

- а шлях цей був „Заповіт” Тараса Шевченка: 

j9*vwve вставайте,

Кайдани порвіте,

І вражою злою кров 'ю 

Волю окропіте! . .."

Борцям національної української революції не було по дорозі ні з „біли

ми” , ні з „червоними” , бо не приходиться говорити про соціяльне визволення 

при національному рабстві; тим більше, що перехоплені повстанцями інструк

ції Троцького до агітаторів на Україні ясно свідчили, що ховалося за його 

проклямацією до народу українського.

Підсилене одностайністю думок Армії, Командування однак вирішило: 

а/ по змозі і надалі уникати сутичок з червоними військами; 

б/ по змозі і надалі продовжувати марш одною групою, і тільки, коли того 

вимагатимуть обставини, продовжувати військові акції невеликими групами, 

й

в/ з огляду на відірваність від Уряду, Армія мала взяти на себе ще й но

ве завдання - підтримувати в народніх масах віру в нашу справу і задля цьо

го намагатися в дальших своїх акціях охопити можливо більший район.

Перехід до акції окремими відділами був необхідний через те, що надто 

складна ситуація вимагала спритного маневрування, до чого більш надавали

ся невеликі відділи, а крім того, на випадок нещастя - воно не було б загаль

ним для всієї справи.

Поклавши на себе це н о в е  а ґ і т а ц і й н о - і н ф о р м а ц і й н о  

завдання, Армія почала широко його виконувати. Призначені ще в Любарі У- 

рядом політичні референти розвинули свою працю з більшою інтенсивністю; 

крім того, справу цю почали провадити також і всі окремі чинники Армії. По
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літичні референти скликають громадські зібрання і урядовими актами освіт

люють перед масами справу й сучасне становище.

По церквах священики в своїх проповідях несли живе слово і розбуджува

ли любов до Рідної Країни, закликаючи до боротьби за неї; на майданах, ба

зарах, в корчмах, на подвір’ях і по хатах - старшина, козаки, урядовці, кож

ний по своїй силі й розумінню, провадили інформаційно-аґітаційну діяльність. 

П о х і д  н а д а л і  ф а к т и ч н о  с т а є  п о л і т и ч н о ю  д е м о н с 

т р а ц і є ю ,  що  й п і д г о т о в и л о  в е с н я н і  п о д і ї  1920 р. Наці

ональні й республіканські демократичні кличі Армії притягали симпатії ши

роких мас населення до себе.

Певність моральної та матеріяльної підтримкм з боку української людно

сти дала Армії силу й відвагу розпочати боротьбу також проти Червоної мо

сковської армії, яка поволі посувалася з півночі. Для цього Українська армія 

пішла в запілля Червоної армії.

Коридор, в якому перебувала Українська армія, через наступ большеви

ків дедалі то все звужувався; ситуацію остаточно з’ясував полковник Павлов- 

ський, що зі своїм невеликим відділом партизанів /коло 25 чоловік/ продерся 

через фронт червоних військ з Київщини. Інформації полковника Павловсько- 

го були такі: Червоні широким фронтом поволі посуваються на південь; угру

повання їхні в половині січня перейшли вже залізничну лінію Христинівка - 

Шпола; передові частини червоних були від нас приблизно за ЗО верст. Пере

права через Синюху коло м. Торговиці зайнята заставою в 20 чоловік; взага

лі сили червоних великі і армія їхня в доброму стані; відношення червоних до 

повстанців - прихильне.

Одночасно з півдня наспіла звістка про те, що добровольчий відділ вибив 

нашу кінну залогу з Юзефполя; правда, звістка ця, як виявилося, не була пра

вдивою, але, з огляду на загальну ситуацію, треба було сподіватися, що поч

нуть виявляти активність і добровольці.

Між 18-20 січня всі частини Армії УНР перейшли Синюху через Добрин- 

ську переправу /ЗО в. на північ від Ольвіополя/; 21 січня зосередилися в ра

йоні: м. Хмелева /Волинська дивізія/*), хут. Петрівка та Каракозієвка /За

порізька дивізія/, в околицях Глодосів /Київська дивізія/, Штаб Армії - в с. 

Гусівка, - і опинилися в смузі охоронних та розвідчих частин добровольців, 

тим часом, як відділи червоних подекуди наблизилися до білих на денний, а 

часом південний марш.

Таке становище вимагало від Командування негайного рішення.

Ухвала Командування була - прорив Армії окремими дивізіями в больше- 

вицьке і денікінське запілля. Прийнято було дві пропозиції: отаман Тютюнник

*) В Хмелеві Волинці поховали 20-го січня померлого від тифу славного пол

ковника Царенка„

/  Не змішувати з полк„ Царенком-командиром 8-го Чорноморського полку 

3-ої див« смертельно раненого під Вапняркою еліті 1919 р«Д Редакція



вважав для себе за корисне рушити'на північ, на Київщину, бо з цією округою 

його зв’язувала попередня повстанська діяльність; я ж хотів базуватися на 

південно-східну Херсонщину та Катеринославщину через те, що штаб мав ві

домості про присутність в районі Знаменка-Єлисавет партизана Гулого-Гу- 

ленка; штаб мав надію використати організацію його району, розвідчі матері- 

яли та партизанські відділи.

Взявши під увагу негайність справи, ще ввечорі 21 січня Командування 

Армії в своїй директиві /штаб тут користувався місцевою церковнопарафія- 

яльною мапою /вказало дивізіям таку схему дальшої чинности Армії:

1/ 3 22 січня по 15 лютого дивізії повинні відбути марші самостійно по 

запіллю Червоної армії;

2/ маневровий район - площі повітів: Звенигородського, Таращанського, 

Канівського, Черкаського, Чигиринського й Єлисаветського;

З/ під час маршу дивізії розвинуть агітаційно-інформаційну працю і під

несуть активність повстанських відділів;

4/ район об’єднання - простір між Чигирином та Черкасами.

Командира Волинців, отамана Загродського, не було під час обговорення 

пляну наступного завдання, через те, Командування дало йому вільну руку 

в його виконанню цього завдання.

МАРШ ПІВДЕННОЇ ГРУПИ. - БІЙ ПІД с. ОЛЕКСІЇВНОЮ. - НОВИЙ ПО

ДІЛ ГРУПИ. - ЗУСТРІЧ ШТАБОВОЇ КОЛОНИ З ОТАМАНОМ ГУЛ ИМ.

В дальшому поході Українська армія поділилася на дві колони - північну 

під керуванням отамана Ю. Тютюнника, в складі Київської й Волинської диві

зій і південну - в складі Запорізької дивізії, 3-го Кінного полку та Штабу Ар

мії - під моїм проводом.

Командування Південною групою вирішило пробиватися через ворожі фрон

ти по напрямку: Хмельник, Єлисавет, в районі котрого, воно сподівалося знай

ти повстанчі загони. Саме місце прориву було вибране після таких міркувань: 

Командування розв’язувало питання відносно супротивника, спираючись на 

тактичні основи, якими керувалася Добровольча армія, - отже на вузловій 

залізничній станції Ново-Українка треба було сподіватися присутности бойо

вої формації значної сили; далі в напрямках обох залізниць /Ново-Українка - 

Сміла, Ново-Українка - Єлисавет/, після приписів статуту, мали бути вису- 

нені приблизно на віддаль південного переходу - менші охоронні відділи. Та

ким чином місце злуки відділів можна було вважати найбільш сприяючим на

мірам Командування групи.

За парафіяльною мапою таким місцем могло бути с. Олексіївка, біля яко

го, за допомогою прихильного до нас населення група могла б знайти необ

хідний їх вихід.

* *
*
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Н а к а з ,  що був виданий групі, мав такі точки:

м. ХМЕЛЕВЕ,
23 лютого, 14 год•

1. В ніч з 23 на 24 лютого штаб армії, Запорізька дивізія і 3-ій Кінний 

полк повинні сфорсувати фронт Добровольчої армії на відтинку поміж с. 

Мала-Виська і Плетений-Ташлик /с. Олексіївка лежить між двома заліз

ничними лініями: Ново-Українка - Сміла, Ново-Українка - блисавет/.

2. Всі частини групи поділяються на дві маршові колони: першу-кінні і 

всі більш рухливі частини, а саме: 3-ій Кінний полк, кінно-гірський диві

зіон і інші окремі кінні сотні - всі під керуванням полковника Стефано

ва, - і другу, м е н ш  р у х л и в у ,  - всі піші частини та обози, - всі 

під командою полковника Ткачука; штаб при першій колоні.

3. Послідовність в акції: а) до смерку обидві колони мали пересунутись 

від м. Хмелева д о  з б і р н о г о  п у н к т у - в  хутори Олександрівка, 

що були за 10 верст на південний захід від Малої-Виськи; з цих хуторів 

повинно було бути, як стемніє, переведене форсування залізниці Ново- 

Українка - Сміла і потім виконано марш далі з таким розрахунком, щоб 

завидна вся група зосередилася в хуторах /вихідний пункт для акції на 

прорив/, що були за 5 верст на південь від села Олексіївки /див. схему/: 

б) малося на увазі, що перша колона, як рухливіша, прибуде до вихідного 

пункту значно раніш, перед світанком і, коли надійде друга колона, спро

можеться з ’ясувати ситуацію і зайняти певний пляццарм для проривчої 

акції; в) колонам під час руху наказувалося використовувати манівці та 

глухі переїзди через залізниці й на вихідному пункті чекати наказу на 

прорив ворожих фронтів.

4. З огляду на серйозність становища всіх відповідальних начальників 

було повідомлено про збірне місце Армії УНР на 15 лютого.

Треба зауважити, що в той таки самий день /23 січня/ групи вже зробили 

до 25 верст, та треба було ще зробити вночі та по манівцях від ЗО до 40 верст, 

при сильному морозі з вітром, тому дрібна помилка в маршруті могла пове

сти за собою великі наслідки.

* *
*

Марш до збірного пункту /хут. Олександрівка/ колони виконали без жад

них перешкод, не зважаючи на те, що вони проходили завидна через смугу, що 

була під доглядом роз’їздів Добровольчої армії; були тільки поодинокі зустрі

чі наших роз’їздів з роз’їздами добровольчими. Заздалегідь наставлені по 

висотах, вздовж нашого шляху, н е р у х о м і  б е к е т и  добре виправдали 

себе - колони йшли по фарватеру, що був відзначений маяками.
Коло 20-ої години перша колона розпочала свій рух від збірного пункту;
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ніч була дуже темна, треба було добре триматися передніх; з другої години 

пішов рясний сніг. Провідниками, що були взяті за порукою місцевих діячів, 

перша колона ще удосвіта була заведена гаразд до наміченого наказом вихід

ного пункту /цебто - до хуторів на південь від с. Олексіївки/.

Не буде помилкою сказати, що колони наші зробили цей марш майже на 

ворожих очах; доходило до смішного, до анекдотичного: в час, коли колони 

маршували через залізничий переїзд, біля 5-ти верст від Малої-Виськи, до пе

реїзду під’їхав добровольчий роз’ їзд, якому і на думку не могло впасти, що 

ті тіні, які йшли повз нього добрих півгодини, були ці самі українці, що спри

чинилися в значній мірі до загальної поразки добровольців. Драгуни, що сто

яли на переїзді, допомагали візникам, напучували їх, кажучи - „дєржісь бо

льше вправо, влево” і т. і. Тільки нарешті, коли вже зазначився хвіст коло

ни, драгуни звернулися до останнього возу з будою, справедливо міркуючи, 

що позаду мусів їхати хтось з начальників, - Ґаспадін полковнік, какая ето 

часть? - питає драгун. А з буди йому на це: - Спрасітє, пожалуйста, впере- 

ді. - Драгун подався наперед і на цей раз натрапив на якогось чергового віз

ника, до якого і звернувся з тим же запитанням.

Змерзлий, захоплений увесь своїм ділом-козак відказав: „Запорожці” *).

Далі зрозуміло: драгуни зникли в пітьмі, але було пізно - колони були 

вже далеко.

Гріх було б тут не сказати пару слів про провідника, бо стільки разів бу

ло наше життя в їхніх руках.

Звичайний малюнок: колона, на чолі штаб; далі маячить прапор, а ще спе

реду кроків на 5-10 - провідник, звичайно дядько, а як коли, то й парубок; 

з провідником поруч - їде козак.

Так було завжди при всякому пересуванні. Як спочинок, то провідники 

міняються; попередній дуже радіє - дякує, бажає щасливої дороги; новий за

ступає його місце в колоні.

І так завжди: - без мап, без компасів.

Очікуючи світанку, перша колона стала на спочинок в хуторах. Негайно 

на Олексіївку /вона ж Лутівка/ була вислана наша кінна розвідка; за всіма 

розрахунками колона полковника Ткачука могла прибути не раніше як о 8-ій 

годині ранку. І можна собі уявити загальне здивування всіх, коли трохи не 

слідом за нами стала підтягатися й друга наша колона зі своїми чималими 

обозами!

Дядько - провідник повів колону полковника Ткачука повз саме с. Олек

сіївку, де перебував старшинський відділ Добровольчої армії. Селяни дуже 

просили полковника Ткачука, щоб він наказав всіх їх забрати, - і ніяк не мо

гли зрозуміти, чому полковник відмовився виконати їхнє прохання.

*) Драгун сказав: „а ето отаман Струк!" і від’їхав* Струк якийсь час був 

у оперативній підлелості Добрармії. /  Редакція: свідчення ген.-пор„ М. Кра

та./*
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Як приклад доброзичливого відношення населення до наших козаків мож

на навести те, що один наш невеликий відділ, який спізнився стати на марш, 

мав в с. Ташлику, зайнятому частинами Добрармії, добрий відпочинок.

* *
*

23 січня бій під Олексіївною був короткотривалий; почався добре, а скін

чився нашим поділом на дві групи та втратою частини обозу.

Село Олексіївна лежить в глибокому яру; зі сходу до села підходить ве

лика балка, а далі на південь, в бік Плетеного-Ташлика, починаються окремі 

переліски, котрі потроху переходять в досить густий ліс. Взагалі місцевість 

трохи погорблена та подекуди перерізана глибокими балками.

Несподіваним для добровольців нападом, 3-ій кінний полк під керуванням 

полковника Стефанова о 8-ій годині ранку захопив с. Олексіївну, розігнав за

логу і захопив чималий обоз.*) Рештки добровольців відійшли в бік М. Вись- 

ки; часами відтіля доносилися окремі постріли. Згодом добровольці посунули

ся трохи наперед, і їхні кулемети почали обстрілювати західний бік Олексіїв

ни; проте влучний огонь гармат Алмазовців примусив їх знову відійти.

О 9-ій годині вся дивізія була введена до села, щоб хоч годину дати ча

стинам спочити й зогрітися. О 10-ій годині Командування зорієнтувалося і 

вирішило продовжувати марш далі на північ, для чого було видано такого на

каза:

1. Група має продовжувати свій марш далі на північ в напрямку с. Девя- 

та-Рота задля виходу в запілля червоних.

2. 3-ій Кінний полк негайно вирушає на північ в напрямкові с. Арсенівка 

і має з’ясувати найзручніші шляхи задля дальшого руху групи, забезпечивши 

його надійно охоронними бекетами і стежами.

3. Відділові полковника Ткачука в складі: пішої бригади полковника Ду

бового і гарматного дивізіону полковника Алмазова - утримувати далі с. 0- 

лексіївку, особливо доглядаючи за північно-західнім напрямком.

4. Після з’ясування 3-ім Кінним полком вільного шляху - частинам групи 

буде визначений порядок і час вимаршу.

5. Штаб групи при відділі полковника Ткачука /в хаті біля церкви/.

За годину становище виглядало так:

3-ій Кінний полк вирушив для виконання свого завдання і був вже верст 

за 4, коли з лівого крила надійшли звістки, що лави добровольців в південно- 

східньому напрямку значно згустилися, і що ворог виявляє нахил до контр

наступу; -був виданий наказ про перехід відділу полковника Ткачука:в конрт- 

наступ; однак фізичні, а тому й моральні сили Запорожців були вичерпані; 

замерзлі після 70-верстового маршу, майже не ївши, Запорожці не могли ви-

*) Так цінні для нас набої і похідні кухні*

Редакція: Свідчення Ген,- пор„ М, Крата„
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явити своєї звичайної маневрової здібности; після короткого бою почався ча

стинний відступ нашого лівого крила, який, під сильним натиском ворога, пе

рейшов потім у загальний.

Я хотів кинути невелику /коней з ЗО/ Гайдамацьку сотню і свій конвой 

/коней з 20/ у фланговий контр-наступ, щоб полегшити становище нашої піхо

ти, для чого персонально повів сотню і свій конвой на наше праве крило до 

вихідного до атаки пункту, біля млина; однак з цієї моєї спроби нічого не 

вийшло через надзвичайно рясний кулеметний вогонь - частини почали зага

льний відворот на південь під захистом влучного огню полковника Алмазова.

Отже в той час, коли штаб з конвоєм і гайдамацька сотня відходили на 

нашому правому крилі в напрямку поблизького невеличкого ліска, ми побачи

ли, що цей лісок поспішає зайняти також якась інша кавалерійська частина 

коней в 100 з кулеметами на тачанках.

Дистанція поміж нами хутко зменшувалася; була непевна гадка, чи не 

частина це нашого 3-го Кінного полку, що не спромоглася продертися через 

фронт; ще проминув якийсь час, поки роз’їзди наші та ворожі розпізналися й 

почали поміж собою бій і, раніш ніж ми змогли щось вдіяти, три кулемети та 

100 рушниць розпочали по нас шалену стрілянину.

Без особливих втрат, під захистом одного свого кулемета ми відійшли в 

поблизьку балку; правда, козак-кулеметчик з мого конвою, котрий з власного 

почину своїм влучним вогнем прикривав наш відступ, був смертельно поране

ний і незабаром помер.

Так сталося нове, вже не з власного нашого бажання роз’єднання Запо

рожців на два загони. Даремно тут шукати винних, не витримали людські си

ли, найбільша вина, можливо, лежала на мені, бо було помилкою давати спо

чинок тяжко стомленому козацтву в таких виключних обставинах; крім того 

лишень в безупинному рухові можна було знайти вихід з цієї ситуації, бо, як 

вказує дійсність, напрямок для прориву був вибраний цілком правильно.

Надвечір в с. Арсенівці, де зібралися всі, кому повелося продертися че

рез добровольчий фронт, ми вже мали повідомлення, що з’ясували нашу ситу

ацію: Добровольчий фронт поділив тепер Запорожців на дві групи; приблизно 

через добровольчий фронт продерлося до 350 верхівців із штабом дивізії та 

частиною обозу.

Окрема Гайдамацька сотня та кінні команди, що продерлися із штабом 

Запорожців та 3-ім Кінним полком, з мойого наказу були зведені в одну ча

стину, і таким чином в Арсенівці було покладено п о ч а т о к  ф о р му в а н -  

н я 2-го К і н н о - З а п о р о ж с ь к о г о  п о л к у ;  пізніше до нього було 

прилучено ще сотню полку кошового отамана Костя Гордієнка*), що тим ча

сом перебувала при кіннім полку Чорних Запорожців.

Першим командиром цього нового кінного полку було призначено полк. 

Лоїценка, що користувався у Запорожців доброю славою, як старшина йгар- 

матчик.

*) Командиром сотні був сотник Іван Матвгєнко. /Редакція/ .
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Після цієї реорганізації наша група прибрала характер бриґади; при ко

лоні був штаб, через те при дальшому оповіданні я буду її називати штабовою 

колоною, південну ж групу - за прізвищем її командира - колоною полковни

ка Дубового.

Другий день /24 січня/був для нас не більш щасливим. Цей день було 

вирішено перебути на селі для того, щоб отримати будь-які відомості про на

прямок руху частин, що від нас відірвалися, а крім того могли ще надійти по

одинокі наші люди. Добровольці нас не турбували, але за те ми були вже в 

близькому сусідстві якоїсь більшовицької частини, що займала „П’яту Роту” 

/приблизно 5-6 верст на південний захід/.

Дійсно, на протязі дня дехто під’їхав, а дехто ледви приліз і нарешті опі

вдні ми вже мали певні інформації щодо другої частини Запорожців: - під ко

мандуванням полковника Дубового вони рушили через залізницю Ново-Україн- 

ка - Єлисавет на південну Херсонщину.

Події під Олексіївкою тільки зміцнювали моє попереднє рішення шукати 

злуки з отаманом Гулим-Гуленком і на 25 січня були видані відповідні заря

дження. О 4-ій годині дня ми ховали козака-кулеметчика, після чого я повер

нувся до хати священика.

Раптом увійшла пані-матка - біла як крейда, сіла і ледви спромоглася 

вимовити:-„більшовики” , прислухалися-дійсно кулемет-бій у самому селі..

Спочатку було зовсім погано... Врятував метод - ніколи не розташову

ватися в одному селі. Коли стався сполох в нашому селі, то 3-ій Кінний полк 

встиг стати в поготівлю. Я з командиром Немирівського куріня і конвоєм по

чали охоплювати большевиків зліва, а 3-ій Кінний полк тим часом, під коман

дуванням полковника Вишневського, славно розвернувся з правого боку від 

большевиків і по висотах; незабаром ми примусили большевиків тікати в пов

ному розумінню цього слова, скидаючи навіть для швидкости руху нові ко

жушки Добровольчої армії. Таким чином, ці кожушки, порівнюючи за короткий 

час, перейшли вже в треті руки: від добровольців до большевиків, а звідси до 

нас.

Цей е п і з о д  з б о л ь ш е в и к а м и  н а с  п і д б а д ь о р и в ,  тим 

більше, що 3-му Кінному полкові пощастило вивести відбитий у добровольців 

обоз, а він був чималий і досить коштовний; речі були переважно англійських 

фірм.

А в той же самий час добровольці використовували наш обоз!

* *
*

Зустріч з отаманом Гулим-Гуленком сталася незабаром і майже випад

ково.*) (Замітка на наступній сторінці/.
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Здається, на перший /25 січня/ день маршу в напрямку залізничої станції 

Знаменка наша кінна бриґада опівдні підходила до великого села Володими- 

ровки /22 верст на північний захід від Єлисавета/, де думала стати на довший 

спочинок, коли від передньої розвідки було отримано вістку, що в селі пере

бувають Гулівці.

Однак здивування наше збільшилося, коли в першій частині села на варті 

ми побачили здорових, дужих, одягнутих у військову уніформу вояків, у яких 

на грудях були великі чорні бинди; - це були Махнівці, які, як вони самі каза

ли, були в союзі з Гулівцями.

Ця зустріч з отаманом Гулим через свою несподіваність стала ще більш 

любою та сердешною. Отаман Гулий, через своїх агентів, знав про наш рух і 

сам шукав з нами злуки; ця злука двох національних сил - одних, що були во- 

йовниками на місці, і других - нас з регулярної армії, відбилася на обох сто

ронах дуже добре; хата, де відбувалася зустріч, нагадувала шумкий вулик: 

тут все гуло від розмов та вигуків, бо зустрілись старі товариші по зброї, по 

сучасній боротьбі, а навіть знайшлися й рідні.

Враження від організованости Гулівців, було надзвичайне; партизани ма

ли бравий козацький вигляд: в доброму військовому убранні зі всіма націо

нальними відзнаками - шликами, стрічками і т. п. Озброєнню партизанів та

кож можна було позаздрити, бо воно було першорядне. Сміливо можна сказа

ти, що це була справжня „Національна Ґвардія” .

На вечірній нараді в ш т а б і  о т а м а н а  Г у л о г о ,  після моїх ін

формації отаман Гулий намалював нам досить цікаву ситуацію, в якій він 

перебував і в якій тепер і ми опинилися.

Отаман Гулий, що мав міцну повстанчу організацію на Херсонщині, Ка- 

теринославщині, а потім вище по Дніпру аж до Холодного Яру, мав також зна

чні відділи партизанів, - відограв не малу ролю в дезорганізації запілля До

бровольчої армії, надто з того часу, як добровольці розпочали ворожі акції 

супроти Української армії.

Відомі вже п о д і ї  в К и є в і ,  після яких наші війська залишили сто

лицю, б у л и  г а с л о м  д л я  в с і х  п о в с т а н ц і в  і п а р т и з а 

н і в :  наміри добровольців зробилися для них ясними, і все національно-сві- 

доме розпочало активну боротьбу в запіллю Добровольчої армії; наслідки ці

єї боротьби відомі. Залізнича дільниця Катеринослав - Знаменка - Павлик 

опинилась в руках повстанців; повстанці хутко очистили повіти Верхнєдні- 

провський, Олександрівський і частину Кременчуцького; значні’ склади перей
шли до їхнього розпорядження. _______________

*) Ген„ Омелянович-Павленко вислав до Єлисавету дружину полк. Крата - Єв- 

докію з завданням довідатись про тогочасне місце отамана Гулого* Є, К. до

відалася від селян, що отаман Гулий перебував, власне, в Володимировці* Чо

му ген. Омелянович-Павленко про це не згадав? Можливо тому, що Є. К„ до 

2яХІІЛ923 p. перебувала на окупованій Україні й автор боявся її зрадити,

/ Свідчення ген*-пор„- Крата/*
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Через зазначені вище обставини большевики не могли не рахуватися з 

повстанцями - скрізь був п о ш и р е н и й  н а к а з  Т р о ц ь к о г о п р о  

т е, що Червона армія йде н а  У к р а ї н у ,  як в и з в о л ь н и ц я ,  що 

Україна має сама встановити свої відносини до Росії; наказ цей зупинив, 

правда тимчасово, повстанців, і вони були на роздоріжжю.

Пізніше, в січні, коли для большевиків „білої небезпеки” вже не існува

ло, вони різко змінюють свою тактику щодо повстанців, дякують їм за допо

могу й запропоновують або „самораспуститься” , або вступати до червоних ча

стин.

Отаман Гулий-Гуленко рішучо відмовився виконати домагання комуністів 

щодо прилучення його партизанів до Червоної армії і на цьому тлі почалися 

загострення, що з кожним днем, з кожним новим питанням побільшувалися і 

явно вели до конфлікту.

Після обміркування становища на нараді було ухвалено:

1/ Отаманові Гул ому продовжувати і надалі свої зносини з большевика

ми, силкуючись зволікати їх, якмога довше.

2/ Запорожці далі підуть часово під назвою „Гулівців” ; всі непорозумін

ня між ними та більшовиками мав роз’вязувати отаман Гулий.

З/ Отаман Гулий з партизанськими відділами мас приєднатись до Армії, 

а та, використовуючи свої зв’язки, мусить полегшити групі полковника Дубо

вого й Алмазова увійти з нами в зв’язки.

4/ Потім були обмірковані й ухвалені деталі майбутнього маршу, еконо

мічні та організаційні питання /так, наприклад, від отамана Гулого нам по

щастило дістати чимало патронів до рушниць/.

Таким чином, далі мала мандрувати по Правобережжю досить цікава гру

па: частини Армії УНР, відділи партизанів, що тимчасово були під Радянсь

ким прапором, та Махнівці. Щоправда, останні не прийшлися до смаку нашим 

козакам - їхній нігілізм, їхня брутальність у стосунках між собою, вульгар

не відношення до начальників, анархічна логіка - все це було не до вподоби 

нашому козацтву, і незабаром Махнівців, за вийнятком кінної сотні, було від

пущено.
* *
*

Дальший наш похід з початку лютого і до 15-го, коли ми, згідно з попе

реднім наказом по Армії, мали сполучитися з двома йншими дивізіями, а та

кож похід дивізій Київської і Волинської відбувся в смузі, яка була в руках 

повстанців, що й спричинилося до того, що незабаром нам пощастило з’єдна

тися з Групою полковників Дубового та Алмазова, вийти з близького запілля 

Червоної армії, порівнюючи добре, й нарешті в зазначений час і в зазнагеному 

пункті прийти до об’єднання всіх частин Армії.

Зустріч штабавої колони з бригадою червоних лотишів сталася на одному 

з перших наших маршів після зустрічі з отаманом Гулим-Гуленком.*Вже зов

сім смеркло, коли наша кіннота в ходила в село, я їхав на чолі відділу; прої-
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хал и ми вже майже третину села, як під’їхав до мене старшина-квартир’ер і 

тихо доповів, що в селі, перебувають 5-7 червоних лотишів, які намагаються 

взяти з села до 100 підвід. „Добре - кажу я - побачимо” . Дійсно, недалеко 

стояла група червоних жовнірів, одягнутих в стару російську уніформу з при- 

чеплиними до грудей червоними стрічками.

Один з них, трохи на підпитку, підійшов просто до мене й запитав:„Ви, 

товаріщ-командір, ведь наш?” На запитання я відповів йому запитанням: „А 

ви тут что делаете?” Так зав’язалася розмова, і я довідався від нього, що 

недалеко 6-7 верст від нас, розташувалася бриґада лотишів понад 6.000 ба

гнетів, яка на другий день мала вирушати на Єлисавет. Ця бриґада пересува

лася ввесь час на фурманках, і через те, після розрахунку, з цього села їм 

припадало було взяти до 100 підвід.

- „Нет, уж, товарищі, как хатітє - відповів я - а подвод я вам столько 

не дам, нам самім оні будут нужни, беріте 25, больше не дам” .

Так я з ним і полагодив.

Все було добре, але один із цих лотишів - „комісар” /жид по національ

ності/ побігав трохи між козаками і зник.

Ранком другого дня я почув грюкіт у двері - „увійдіть” - відповідаю.

Увійшов військовий без жадних відзнак, але по всій постаті було видно 

людину інтелігентну, років тридцяти.

Рекомендується: „Товаріщ-помошнік командіра И-ой латишской бріґади” ,

- показує мені свої документи.

Привіталися, я попрохав „товариша-помішника” сісти й запитав, в чому 

полягає його справа. Глянувши на свого ад’ютанта, сотника Миколаєнка, я 

спостеріг його велике занепокоєння.

Спочатку „товариш-помішник” націлявся, як йому підійти до розмови, а 

нарешті сказав, що „комбріґ” дуже стурбований присутністю міцної групи 

кінноти в близькому запіллі червоної армії, яка, видимо, не належить до чер

воної армії” , а через те він прохав би дати йому відповідні пояснення для 

переказу „комбріґові” .

Я підійшов до діла просто й рішуче.

Я з’ясував йому, що про присутність бриґади лотишів я знав ще вчора й, 

коли б у мене були які-небудь ворожі заміри проти них, то ми напевно бу

ли б напали на них ще вчора, або відійшли в іншому напрямі, на що ми мали 

досить часу.

Ця аргументація остільки докладно з’ясувала наше поступовання, що по- 

мішник комбриґа цілком з неї задовольнився; але щоб додати остаточну на

лежну форму цій справі, я йому порадив звернутися до повстанчих загонів 

отамана Гулого-Гуленка.

Далі вже наша розмова перейшла на тему дня в ширшому значенні, при 

чому в першу чергу дісталося „золотопогонникам” , як звали звичайно боль

шевики добровольців; я вихваляв лотишів, а той не був у боргу і вихваляв на

ших партизанів; побалакали, посміялися; помішник комбриґа уклонився, дзень

кнув острогами і, цілком задоволений, поїхав додому.
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А в той час, треба зазначити, лотиська бриґада була на поготові: гарма

ти її були звернені на нас.

Прийшлося витримати характер до кінця дня і залишитися на місці своєї 

стоянки; а коли смеркло, налагодивши попереду все, як слід, для походу, ми 

вирушили й крутими манівцями перейшли до Старообрядської колонії, що була 

верст за ЗО від неприємних сусідів.

ПЕТРО ДЯЧЕНКО, ГЕН,ШТАБУ - ГЕН. ПОРУЧНИК. 

Командир ЧОРНИХ 'ЗАПОРОЖЦІВ в Зимовому Поході. 

Нар. 30-го січня 1895 р„ в селі Березова Лука на Полтав

щині. Помер в Америці 23 квітня 1965 р . і похований на 

Українському цвинтарі - Пантеоні в Бавн Бруку, Н,Дж.

)Про зустріч з червоними латишами, див, „За Державність ", зб. 2, 1930 р, 
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М. ОМЕЛЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО

Генерал - полковник

З ИМОВИЙ ПОХІ Д  
/6 .XII. 1919 - 6.У .1920 pp./

Марш армії в районі Ананьїв - Балта - ст. Любашівка в цілях ви
творення ситуації на прорив через відділи червоної армії. *)

Район, що в ньому розвинулися квітневі чини Української Армії, обмежу

вався на сході середнім Бугом, на заході - Дністром; з півночі лінією: Ям- 

піль - Брацлав /обидва включно, а на півдні - Дубосари - Ананьїв - Ольго

піль /всі включно/, тобто до нього входили: південна половина Поділля й пів- 

нічно-західня частина Херсонщини, повіти: Тирашпільський, Ананьївський, 

Ольгопільський/, що разом складало простір біля 200 верст з півночі на пів

день і 75 верст із заходу на схід.

Залізницею Жмеринка - Одеса майбутня площа наших чинів поділялася на 

дві нерівні частини/східню і західню/, при чому кожна мала свої властивості.

Місцевість, взагалі, пагориста, на захід від залізниці стає сильно гори

стою; до того ще глибокі балки, що тягнуться головним чином зі сходу на за

хід, густо прорізують усю західню частину цього району. З тих причин захід- 

ня частина для маневрування війська була дуже незручна. Крім того, в ціло

му окресленому районі переважає глинкуватий ґрунт. Однак, у місцевостях, 

що прилягають до Бугу, а особливо в районі Ольгополя і Ананьїва, ґрунт пі

скуватий.

В частині від Ямполя до Тирасполя Дністер, особливо на весні, досить 

широкий і бистрий, і його вважаємо за серйозну водну перешкоду, що вимагає 

при форсуванні спеціяльних воєнно-технічних засобів.

Крім численних струмків, що в’ються по всій території в усіх напрямках, 

район прорізують до десятка значних Дністрових допливів. Пі річки у весняну 

пору були теж значними перешкодами для рухів армії.

* *
*

18 квітня вся Українська Армія була вже на правому березі Бугу/ схема 

12/. Дане кінному Запорізькому полкові оперативне завдання було виконане:

*) За Державність, ч. 4, стор. 9-40 і 62-72.
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залізничий міст біля Василинової /20 верст на південь у напрямку на Одесу/, 

полк спалив. Через те, а також у наслідок того, що ми пошкодили залізничий 

міст через Буг, можна було сподіватися, що на цілій дільниці залізничний рух 

буде припинений щонайменше на три-чотири тижні.

Тут командування довідалось, що в районі Ананьїва й Балти вибухали ма

сові селянські повстання. Ці міста були якраз у напрямку того району, де пе

ребували в тому часі Українська Галицька Армія та частини полковника Удо

виченка, а тому командування вирішило скерувати армію в район Ананьїв - 

Балта - Бірзуля - ст. Любашівка /на схід від Бугу/.

Від Вознесенського до Ананьїва по повітряній лінії буде до 100 верст, а 

від Ананьїва до Балти - біля 40 верст. Рейд Запорізької кінноти на Одесу не 

міг маскувати нашого руху на північ більше, як тиждень.

Взявши все сказане вище під увагу, командування рішає рушити в напря

мку на Ананьїв. До с. Святотроїцького марш для армії був призначений спіль

ний по осі: Кантакузенка й Миколаївка /18/, Софіївка /20/, Покровка /21/, 

Святотроїцьке /22/; в околиці с. Святотроїцького /25 верст на південний схід 

від м. Ананьїва/ дивізії мали вже одержати кожна своє власне бойове зав

дання, а саме:

Запорізька дивізія: 22 квітня - захопити Ананьїв і окремим кінним відді

лом зробити наскок на Бірзулю;

Київська дивізія: між 23 і 24 квітня - захопити місто Балту та залізнич

ну станцію Балту;

Волинська дивізія та 3-й кінний полк: складаючи спільну армійську ре

зервну групу, - посуватися за Запорожцями.

Додаткове завдання для Волинців: 21 квітня окремим відділом захопити 

ст. Любашівку /на залізничній лінії Балта - Голта/, зімпровізувати броне- 

потяг і потім зробити випад на Голту.

Штаб армії - при Запорожцях.

У к р а ї н с ь к а  а р м і я ,  в ж е  д о б р е  о з б р о є н а ,  м о р а л ь 

но  з м і ц н е н а ,  д и в и л а с я  з п о в н о ю  в і р о ю  в м а й б у т н є  

й б у л а ,  х о ч  н е в е л и к а  ч и с л о м ,  а л е  в и с о к а  с в о є ю  я- 

к і с т ю  б о й о в о ю .
* *
*

Похід війська по Забужжю в район Ананьїв відбувся легко й без жадних 

перешкод із боку ворога, але з часом наближення до Ананьїва ситуація става

ла грізнішою. 20 квітня ми мали відомості, що під Ананьсвом ішли завзяті 

бої між повстанцями й москалями та що московські каральні відділи спалили 

п’ять великих сіл /називали: Іипецьке, Потицели, Байтали, Онуфріївку та Се- 

ливанівку/. 22 квітня, біля 11-ої години, колона Запорожців та 3-й кінний полк 

увійшли до села Кохівки /верст 12 від Ананьева/ /схема ч. 12/; по дорозі з 

міста тяглися численні фури з утікачами; плач жінок і дітей, прокльони ста

рих справляли на колону гнітуче враження. „Поспішайте, бо наші відходять,
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москалі все чисто палять” — чулося з возів та від селян, що натовпом вийш

ли назустріч нашим колонам.

У Мар’янівці від посланців отамана Пшонника я дістав першу докладну 

оріентовку: ворожий відділ наступав із Балти в приблизній силі до 600 багне

тів та при численних кулеметах; гармат відділ не мав, кінноти - обмаль. По

встанців було сила - аж до 5.000, але вони були зле озброєні; дійсною силою 

повстанців був тільки Чорноморський партизанський полк /з  Тирашполя - 150 

чоловік піхоти при кулеметах і кінному дивізіоні до 90 шабель/; Чорноморці 

були добре озброєні, але їм бракувало набоїв.

Червоні енергійно тиснули повстанців і вже були біля північно-західньої 

околиці Ананьева /передмістя Гардранбура/.

Я вирішив: підтримати повстанців на фронті гарматним вогнем, а кінноту 

направити на ліве крило й вороже запілля, щоб відрізати їм шляхи на Балту.

Коло 14 години цього /22 квітня 1920 р./ дня, в с. Великій Боярці /м і

сцевість ця означена на схемі ч. 14/ частини армії одержали від мене наказ 

безпосередньо командирам частин:

1/ Полковникові Алмазову з одною батерією обсадити позицію на північ- 

но-східній околиці міста й підсилити фронт повстанців та Чорноморського 

полку гарматним вогнем;

2/ Полковникові Литвиненкові з кінною бригадою /3-ій кінний і 2-ий За

порізький полк/заатакувати ліве крило червоних, а по змозі і з запілля;

З/ Іншим частинам Запорожців стягнутися до західньої частини с. Мар’я- 

нівки й ждати на мій наказ;

4/ Штаб армії на західній околиці с. Мар’янівки*) командний пункт - ви

сота 93,4.

З південного сходу до Ананьева підходить велика й широка балка, і в ній 

тече річка Тиліґул. По цій балці розсипані села й хутори, що без перерви тя

гнуться з десяток верст і потім ступнево зливаються з передмістям. Річка 

Тиліґул, що поділяє місто на дві частини, неглибока й має тверде дно; через 

неї декілька мостів і бродів. З північного сходу місцевість дуже гориста й 

має добрі обсерваційні пункти. На північ від міста місцевість має характер 

піднесеної високорівні.

Від вступу нашого війська у бій, ефект був для обидвох сторін надзви

чайний. Кілька влучних гарматних стрілів кінно-гірського дивізіону, а потім 

атака кінної бриґади /використали криївки по балках/ вирішили вислід бою, 

хоч наша кіннота все ж таки мала значні втрати від московського кулемет

ного вогню**).

О 20-ій годині: в самому місті Ананьєві, в повстанчому штабі я побачив

ся з отаманом Шпонником, що був душею цілого повстання, та з його началь

ником штабу, полковником генерального штабу Г-м. Після отаманового до-

*) Див« схему ч„ 14, де означено цю місцевість*

**) Першу атаку червоні навіть одбили*
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кладу я зауважив повстанцям, що армія наша має своє спеціяльне завдання 

та що, по трьох днях вона обов’язково має залишити Ананьїв, а тому вони 

мусять мати це на увазі й бути до того готові.

О 22-ій годині: військо групувалося на ночівлю так: /схема ч. 13/.

В самому місті - штаб армії, штаб повстанців, 3-ій кінний полк, Чорно

морський полк і повстанчий відділ; Запорожцям відведено східню частину мі

ста - Задніпрянці, а Волинцям - північно-західню.

23 квітня ранок пройшов спокійно.

Опівдні: московський каральний відділ, приблизно в числі від 600 до 900 

бійців при 4 гарматах та невеликих кінних відділах, повів наступ на Ананьїв 

з п і в д е н н о - с х і д н ь о г о  напрямку на передмістя Благодатне /схе

ма ч. 13/. Бій розпочато в тому самому угрупуванню, в якому військо було 

розміщене на ночівлю. Першу відсіч москалям дали Алмазівці й 3-ій кінний 

полк, командир якого з власного почину перейшов до контр-наступу й тим на 

деякий час зв’язав ворогові активність; за цими першими відділами вступили 

до бою Запорожці на нашому правому крилі. Командування вирішило прийняти 

бій на висотах, що на південний захід від міста Ананьїва /висота 102,02/; 

Запорозька артилерія зайняла відкриту позицію за річкою Тиліґулом, на спаді 

висоти 93,4.

Треба віддати належне москалям: вони атакували енергійно й уперто пов

торювали свої удари. З дозорного пункту полковника Алмазова /вис. 93,4/ 

видно було простим оком, як вони, використовуючи вузенькі балки, спускали

ся в долину річки Тиліґулу й намагалися охопити ліве крило Запорожців зі 

сходу. Щоби допомогти Запорожцям, командування армії наказує кінному Ма- 

зепинському полкові з його пластунами перешкодити цьому ворожому манев

рові.

О 14-ій годині. Піший Запорозький полк рішучим контр-наступом, без 

стрілу, примусив червоних до відступу, а Запорозька дивізійна кіннота, на

правлена на вороже запілля, примушує їх прискорити свій відступ і тікати. 

Переслідування червоних тривало до пізнього смерку й зупинилося аж біля 

річки Мокрої Журавки.

О 20-ій годині. Командування армії припиняє бій і, з огляду на пізній час 

та через втому вояків, залишає Запорожців на ночівлю в тому самому розта

шуванні, що його після атаки прийняло Командування Запорозької дивізії, а 

саме: в с. Новосілках /7 верст на південний схід від Ананьїва/ - штаб дивізії 

та піші частини; на передмістю Благодатному - кінно-гірський дивізіон пол

ковника Алмазова, а в Малій Боярці - /5 верст на південний схід від Ананье

ва/ - кінна бриґада.

Так була зліквідована й друга спроба червоних опанувати місцем розта

шування повстанців.
* *
*

Але Командування все не було спокійне за напрямок Вознесенське-Ана-
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ныв, а через те до зазначеного вище угрупування вводить такі корективи: 

Волинській дивізії на прийдешню добу доручає глибоку розвідку на південь і 

південний схід від нашого угрупування.

Кінно-Мазепинський полк Волинської дивізії був на ночівлю пересунутий 

далі на східню околицю м. Ананьева, Чорноморському полкові й повстанцям 

отамана Пшонника було дане завдання ближчої охорони міста; крім того,від 

конвою командарма о 3-ій год. 24 квітня наказано викинути серію роз’їздів 

уздовж по долині річки Тиліґула. Треба зазначити, що в усі відповідальні мо

менти з кінними частинами, що були при команді, командування робило свої 

власні роз’їзди для контролі, бо досвід показав, що ця подвійна розвідча слу

жба на важніших напрямках часто давала добрі наслідки.

В цьому новому угрупуванню дві наші дивізії - Волинська й Запорозька 

та повстанці мали перебути ніч із 23 на 24 квітня; треба тільки ще зазначити, 

що про полк Чорних Запорожців Командування Армії до пізнього вечора 23 

квітня жадних відомостей не мало.

24 квітня. Ворожа активність, що її треба було сподіватися на напрямку 

Вознесенське - Ананьїв, виявилася; москалі, що над ніч підійшли до с. Свя- 

тотроїцького /25 верст на південний схід від Ананьева/, мобілізували місцеві 

транспортові засоби й нічним маршем рушили на Ананьїв. О 4-ій годині наші 

охоронні відділи в с. Кохівці виявили розвідку червоних, а о 5-ій год. ворожі 

кулемети відкрили рясний вогонь на віддалі одної верстви від місця постою 

штабу армії.

Командування розпорядило так:

1. Конвоєві Командарма поставити перший опір ворогові в напрямку ве

ликого шляху Ананьїв - Святотроїцьке; Чорноморському полкові - підтрима

ти конвой і потім, коли ворога буде затримано, перейняти на себе середній 

бойовий відтинок.

2. Волинській дивізії - скласти лівий бойовий відтинок, обсадити позицію 

на висотах на південь і південний схід від міста Ананьева /на південь від ви

соти 199/,-боронити підступи до м. Ананьева зі сходу та північного сходу.

3. Запорізькій дивізії - угрупуватися в хут. Малій Боярці й дожидатися 

наказу від Командарма.

4. Штаб армії - висота 93,4 /біля вітряків/.

Начальникові конвою полковникові Павловському я передав цього наказа 

персонально, до Волинців поїхав начальник Оперативного Відділу ген. штабу 

полк. Стефанів, а до Запорожців послано було адьютанта сотника Миколаєнка.

Коли Запорожці стягнулися й зібралася вся їхня команда, я виклав ота

манові Гулому ситуацію та видав бойові завдання іншим частинам армії й 

бойовий наказ Запорожцям, а саме:

Виждати, поки наблизяться москалі до Волинців на 700-800 кроків, і за- 

атакувати їхнє ліве крило; напрямок Мала Боярка-Петрівка. 3-ій кінний полк 

я взяв до своєї власної розпорядимости й угрупував його на західній часті м. 

Ананьева.
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Біля 11-ої години ситуація була така /з обсерваційного пункту, біля ві

тряків/ /схема ч. 14/:

В нашому центрі конвой і Чорноморський полк відбили всі спроби москви- 

нів прорізати наш центр; супроти Волинців москалі під захистом гарматного 

вогню широкою лавою поволі посувалися наперед і були вже кроків за 1.000 

від Волинців; Запорожці зайняли вихідне для контр-наступу становище /укрит

тя на схід від висоти 94,48/.

Волинці трималися добре, їхні гармати успішно змагалися з гарматами 

москвинів.

Сотник штабу армії В. Пащенко, що з обсерваційного пункту стежив за 

перебігом бою, звернув мою увагу на те, що у ворожому запіллі помітні були 

шрапнельні вибухи; придивившися, я ствердив його спостереження, й ми прий

шли до висновку, що то були Чорні Запорожці.*) Пе наше спостереження й ви

сновок були негайно передані до штабу Волинців /полковник Никонів, сотник 

Волосевич/, що зареаґували на це повідомлення командарма рішучим контр

наступом на москвинів; Запорожці підтримали Волинців ударом у фланг і пе

рейняли москалям шлях на Святостроїцьке; 3-ій кінний полк у той час висуну

тий був із резерви на наше ліве крило, щоб зміцнити кінних Мазепинців.

Переслідування тривало аж до 22 години; москалі, яких було відрізано 

від шляхів, примушені були відходити манівцями на північний схід. Цей остан

ній ворожий відділ був сильніший від двох перших. Боями між 21 і 23 квітня 

ми розбили вщент усі три московські відділи, що були направлені супроти 

повстанців і нашого війська на Ананьїв та його околиці. Такий виключний у- 

спіх треба пояснити завзяттям нашого вояцтва та тим, що, коли знищили ми 

разом з повстанцями зв’язкові засоби москалів, вони не могли скоординувати 

акцій своїх окремих відділів.

Коли перемогу 22 і 23 квітня треба, головним чином, покласти на честь 

Запорожцям і 3-му кінному полкові, то 24 квітня був днем Волинців.

Ці бої можуть служити за дуже добрий приклад активної оборони певної 

площі, на підставі ґрунтовного знання ворожої психології.

* *
*

У той час, як Запорожці й Волинці билися в околицях Ананьева, в Балті 
відбувалася своя сторінка: на цей раз доля хотіла, щоб вона була смутною. 

Сотник Новиков так про неї оповідає:

„22 квітня о годині 8-ій вечора 4-му Київському кінному полку наказано 

було зупинитись біля с. Немирівського, не доходячи 7-8 верст до м. Балти 

/схема ч. 15/. Наказано було полкові, щоб за всяку ціну захопив м. Балту. 

Були відомості, що м. Балту охороняють вартовий батальон, Галицький інже

нерний курінь і сильний відділ війська при червоній міліції; так само були ві

*)Марш-маневр Чорних Запорожців показано на схемі ч„ 14. /  Редакція/„ 
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домості, що всі довколишні села обсадили повстанці, що мали зв’язок із пов

станцями з села Харитонівки, що так само мали допомагати в наступі. О дру

гій годині ночі 23-го квітня повернулися з міста посланці-селяни /повстанці/ 

й донесли, що москалі всі тримаються напоготові, бо бояться наступу пов

станців. Командир полку рішив з нальоту здобути місто, й о 3-ій годині 23 

квітня полк вирушив у наступ на м. Балту. Командирові 1-ої сотні, сотникові 

Тисальському, наказано було захопити пошту, телеграф і обеззброїти залогу; 

командирові 2-ої сотні - обеззброїти вартовий батальон і технічний курінь

Ч.У.Г.А., а 3-ій пластунській сотні й повстанцям /селянам/ обсадити позицію 

поза Балтою в напрямку на ст. Балту, поки не підійде наша піхота. В місто 

заїхали без жадного стрілу; почало світати, коли від 2-ої сотні приїхав до ко

мандира полку козак із донесенням, що від церкви, в напрямку на станцію, 

йде колона технічного Галицького куреня й що командир роз’їзду, хорунжий 

Протченко, просить допомогти йому обеззброїти курінь /біля 350-400 душ/. 

У цей час почулася кулеметна стрілянина в напрямку зі шляху, що на станції 

Борщі, а через яких 5 хвилин хорунжий Протченко їхав по перед колони тех

нічного куреня. На запит командира до хорунжого Протченка відмовлявся зу

пинити колону, кажучи, що має наказ стати на ст. Борщах і відступати на 0- 

десу. Хорунжий Протченко зауважив йому, що місто зайняте повстанцями й 

партизанами та що, московський наказ не важний; на це командир куреня ска

зав, що вас тут є дуже мало /в роз’їзді було 15 душ/. Тоді хорунжий Прот

ченко вирвав кулемет у галицького стрільця, вискочив поперед колони з кри

ком: „Лягай - я стріляю” а та відкрив вогонь у повітря. Колона - лягла. Пі

сля цього хорунжий Протченко обняв команду над колоною й привів її до міс

ця постою штабу полку. Командир куреня й більша частина старшин носили на 

кашкетах червоні зірки, у стрільців - ні один із нас цього не помітив. Під час 

цієї розмови почувся страшенний вибух, і з одного з домів повалився сильний 

стовп диму. Виявилося, що москалі підірвали свою канцелярію. Балта почала 

горіти. У цей час почали з усіх сторін входити до Балти селяни-повстанці.

5-й піший полк і курінь з 5-го пішого збірного полку зараз же повів наступ на 

ст. Балту, а 4-му Київському кінному полкові наказано було зайняти с. Сінне 

й нести охорону на ст. Борщах.

Ніч з 23 на 24 пройшла спокійно, лише начальник застави, що була на ст. 

Борщах, доніс, що станцію зайняли 2 бронепотяги й один ешелон кінноти, що 

прийшли з Одеси. О 17-ій годині 24 квітня москалі укрито ввійшли до с. Сін

ного, де спокійно стояв кінний полк. Почався бій на вулиці. Коні були пороз

сідлувані, але тут багато допомогли селяни. У той час, коли козаки повиска

кували на вулицю й вступили у бій із москалями, селяни сідлали й виводили ко

ні. За якої півгодини полк було вибито із села, й він старався затриматися на 

висотах поза селом. До вечора 24 квітня трималися на запасній позиції; зв’я

зку з 5-им пішим полком не було, висланий роз’їзд доніс, що вліво так само 

знаходяться москалі, а не наша піхота. Вночі 24 квітня командир полку дав 

наказ відступити на с. Немирівське, звідки рано мали ми знову повести на-
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ступ на м. Балту. О 1-ій годині ночі прийшов селянин зі штабу дивізії та пові

домив, іцо між нами й 5-им пішим полком врізалися москалі, через що й зв’я

зку в нас не було. Удосвіта знову було чути стрілянину в напрямку від м. Ба- 

лти. Рано 25 квітня командир полку сотник Грабовський рішив обійти моска

лів з запілля зі сторони ст. Борщів і напасти на Сінне-Балту. О годині 7-ій 

рано був узятий до неволі кінний роз'їзд із охочого московсько-комуністично- 

го відділу/ тобто, що прибув із Одеси/, начальник його вказав, де знаходить

ся той охочий відділ, батерії й обози. Сотник Грабавський наказав пластунам 

прикривати батерію сотника Чорного, а двом сотням кінноти заатакувати во

рога зненацька. В цей час /година 7-ма/ наші донесли, що ворожа піхота на

ступає поза с. Сінним на м. Балту. Скритими підступами сотник Грабовський 

підвів полк непомітно до московської кінноти, що була спішена - розляглося 

гучне „Слава!” ; заскочені зненацька червоні не пробували навіть сідати на 

коней, а кинулися втікати на с. Сінне. Кінний полк почав переслідувати воро

га, що втікав, і напоровся в селі на ворожий обоз, що так само гарячково за

прягав коні. В цей час сотник Чорний відкрий сильний вогонь по червоних. Во

рожа піхота так само безладно втікала. Все змішалося так, що не можна було 

розпізнати, де москалі, де наші - тільки було чути крики: „Товарищі! Єщо 

путь к Одессе нє отрезан” . У цей час кілька наших кіннотчиків понеслося в 

атаку на ворожу батерію і її захопили, а полковник Шраменко та підполковник 

Климач із кількома козаками /5-го полку/одразу повернули дві ворожі гар - 

мати й почали бити по тих, що відступали, з їхніх же гармат. Тут ми здобули 

великі трофеї - кулемети, гармати, й великий обоз” .

22-го квітня 4-ий Київський полк здобув село Немирівське, що на схід 

від м. Балти, звідки полкові наказано було взяти Балту. Місцевість наступові 

сприяла. Місцями лежали ліси, а до самого міста тягнулися балки й добрі 

сприпні підступи. Місто взагалі лежить у балці.

Від с. Немирівського дорога йде лісом, місцевість до самої Балти не 

рівна. Навколо Балти місцевість має ґрунт суглинкуватий.

23-го квітня. Балту взято. 4-ий кінний полк розташувався в с. Сінному, 

що на півд.-захід від міста. Село так само лежить у балці. До нього веде бага

то скритих підступів і балок. Для наступу війська дуже сприятлива місцевість. 

Полк виставив охорону в напрямку на ст. Борщі.

24-го квітня. Москалі під прикриттям 2 бронепотягів ведуть наступ по 

двох напрямках:

1/ зі ст. Борщів кіннота й піхота на лінію Сінне-Балта;

2/ зі ст. Бірзули на ст. Балта й на місто, при чому відділ, що йде на Сін

ну, обсаджує село. 5-ий кінний полк від'їздить від 5-ої дивізії, і це примусило 

відступити 4-ий кінний полк на висоти, що на північ від с. Сінного.

25-го квітня. Москалі опанували станцію й місто Балту, а один відділ - 

село Сінне й насідають на піхоту 5-ої дивізії. Щасливо заскочивши в запілля, 

кінний полк вибиває червоних із села Сінного й веде наступ на Балту, приму

сивши червоних у безладі втікати.
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и.
Марш-маневр у район Ольгопіль-Піщана /25 до 27 квітня/. Гали

цька армія стає на революційний шлях. Командир бригади отаман Ше- 
парович приєднується до армії.

У боях з 22 до 25 квітня Українській Армії пощастило розбити всі ворожі 

відділи, що їх москалі кинули були з різних напрямків до повстанчого району 

Ананьїв - Бірзула - Балта. Щодо повстанців - то вони могли спокійно розій

тися по своїх хатах.

Командування армії завжди старалося не затримувати війська довший час 

на одному місці й тому ніколи само не підбивало селян на повстання. В цьому 

разі ініціятива повстання виходила з самого населення, тому командування 

армії, як ми це бачили, зараз же заявило отаманові Пшонникові, що за 3 дні 

армія буде продовжувати свій марш.

* *
*

27-го квітня командування угруповує армію навколо Ольгополя /схема

ч. 16/. У самому місті став штаб армії та частини Волинської дивізії, в Че- 

чельнику - частини Київської дивізії, у Піщаній - Запорозька дивізія, 28-29 

квітня армія пересунулася до Бершаді й тут затрималася, щоб дати можли

вість частинам трохи відпочати й після того вже розпочати свою, останню 

вже, серію боїв. Цей марш-маневр маскувався коротким рейдом Чорних на ст. 

Бірзулу /схема ч. 15/.

27-го квітня до складу Української Наддніпрянської Армії приєдналася 

кінна Галицька бригада отамана Шепаровича, що вже від 6 квітня була в табо

рі повстанців і числила в своєму бойовому складі 400 їздців, ЗО кулеметів та 

150 багнетів /піхота на возах/ - на загальне число 1.000 людей.

27-го квітня з Піщаної /в околиці Бершаді/ прибув до штабу армії /Обо- 

дівка/ відпоручник Галицької Армії чотар Білецький із отаманом Заболотним. 

Чотар Білецький мав уповноваження від Галицького Повстанчого Комітету й 

часово перебував, як зв’язковий, при отаманові Заболотному.

З їхніх інформацій виявилося, що Галицька Армія вирішила повстати про

ти червоних і приєднатися до Наддніпрянської Армії, але точних дат про тер

мін початку повстання чотар Білецький не мав. Пе скріплювало командування 

в його рішенні йти на Вапнярку, - треба було поспішати.

У деннику Галицької кінної бриґади про події, що відбулися перед коман

дуванням чотаря Білецького, значилося таке:

„У квітня 1920 р. питання про війну з Польщею було вже для москалів 

питанням вирішеним. Все стверджувало їхню підготовку до воєнної кам

панії на весну. Фронт червоного війська вже існував: на півдні він пере

бігав по лінії Ямпіль-Жмеринка-Вінниця й далі на північ /всі пункти в 

руках червоних/, але командуванню нашому було відомо, що на зазначе

ну частину бойової лінії штаб XII червоної армії висунув Галицькі бриґа-
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ди, а сам на напрямок Вапнярка - Жмеринка - Проскурів - III бригаду.

По дністрі аж до Одеси також були розкидані окремі галицькі частини. 

В цих частинах було неспокійно. Червоний прапор - був для них лише форма

льною зовнішньою ознакою, - необхідним додатком до часу й обставин” ...

З цього ж району вийшли й перші партизани - чорноморці та І кінна Га

лицька бриґада отамана Шепаровича.
* *
*

Покінчивши всі операції в районі Ананьїв-Балта - ст. Любашівка, щоб 

ясніше відчути зазначену ситуацію, команда рішає на 27 квітня пересунути 

gros армії в район Піщана - Ольгопіль.

В наказі по армії /ч. 73/ це рішення змотивоване так:

З одержаних відомостей від власної агентури, в районі Одеси - Микола

їв значних ворожих сил нема.

В самих містах помітна паніка. З тих же відомостей на відтинку Могилів

- Подільський - Вапнярка комуністи суцільного фронту не мають. Наше вій

сько на цьому/проти-московсько-большевицькому-О. П./ фронті-окопалося”.

III.

Остання операція: Ситуація й мотивування оперативного рішення. 
Етапи, в яких воно переводилося, - Бої / з  ЗОЛУ, по 2.У/ навколо Ва- 
пнярського залізничого вузла. - Останні бої.

Беручи під увагу все попереднє, командування вирішило скерувати 

далі армію з району Бершаді на північний захід і вибрало напрямок Ободівка- 

Вапнярка - Нова-Ушиця. Це рішення, на думку командування, одночасно мо

гло вплинути на активність частин Галицької армії, що перебувала в районі 

Вапнярка - Бірзула.

На день ЗО квітня армія осягнула: Запорозька й Київська дивізії - район 

Демидівка - Тростянець і Волинська дивізія - район Павлівка - Тарканівка. 

З цих районів командування приступило до виконання свого заміру.

Першим етапом у виконанні наміченого собі завдання командування намі

чає завдання побічне - захоплення району Крижопіль - Вапнярка - Журавлів- 

ка - Тульчин.

Перед тим, як перейти до змалювання останньої операції, переглянемо 

спершу засоби, якими армія диспонувала на день ЗО квітня 1920 року.

Після боїв під Вознесенським, Ананьєвим і Балтою, тобто після 27 квіт

ня, зайшли такі зміни:

До Волинської дивізії прибув після хвороби на тиф і знову став на чолі 

дивізії отаман Загродський. До всього складу Волинської дивізії був приписа

ний Чорноморський полк, що мав у своєму складі до 300 багнетів, 8 кулеметів

і біля 100 шабель; відділ цей був добре зорганізований і повний бойового за

палу.
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Київська дивізія доповнила свій склад Галицьким технічним курінем із 

Балти до 300 чоловік; при куріні був великий запас усякого технічного зна

ряддя.
Таким чином, внаслідок останніх подій, Українська армія побільшилася 

на одного отамана, 750 багнетів, 38 кулеметів, 500 їздців і значну кількість 

всякого технічного знаряддя. Проте була й негативна сторона: з новими ча

стинами до армії теж прибув значний обоз, що збільшив і без того великі 

валки армії.

Захоплення району Тульчин - Вапнярка - Крижопіль на 1 травня коман

дування організовує так:

З а п о р і з ь к а  д и в і з і я  /багнетів 500, гармат 5, шабель 400/, 1 

травня о 4-ій годині захоплює м. Тульчин, рівночасно невеликим відділом за

хоплює ст. Журавлівку; після виконання свого першого завдання - дивізія ли

шає в Тульчині відділ забезпечення, а сама пересувається до с. Тимонівки, 

де чекає на дальші накази.

К и ї в с ь к а  д и в і з і я  /з доданим до її складу 3-ім кінним полком - 

багнетів 600, шабель 400, гармат 4/ і травня о 7-ій годині розпочинає наступ 

на Вапнярку з метою захоплення залізничої станції та околишніх сіл.

В о л и н с ь к а  д и в і з і я  /з доданим до її складу Чорноморським пі

шим полком - багнетів 500, шабель 400, гармат 2/ 1 травня о 4-ій годині ро

зпочинає наступ на ст. Крижопіль, рівночасно окремим відділом демонструє 

на ст. Рудницю; по захопленню ст. Крижополя дивізія забезпечує район дій 

Армії з півдня /особливо з Одеського напрямку/.

Г а л и ц ь к а  к і н н а  б р и ґ а д а  о т а м а н а  Ш е п а р о в и ч а  

/шабель 400, багнетів 150, кулеметів ЗО/ 1 травня до 7-ої години скупчується 

в с. Тиманівці, де й очікує на наказ.

Шт а б  а р м і ї - від 7-ої години ранку в с. Тиманівці в безпосередньо

му зв’язку зі штабом Київської дивізії.

Ніч з ЗО квітня на 1 травня всі дивізії використовують для опанування 

пунктами, що дало б їм вигідніше вихідне становище.

Команду армії особливо турбувало підтримання зв’язку під час усієї опе

рації. Спізнення донесень могло дуже від’ємно відбитися на остаточному ре

зультаті. Через те, крім звичайних засобів, службу зв’язку підсилено служ

бою конвою командарма.

Перейдемо до докладного огляду тих боїв.

1-го травня приблизно біля 11-ої години з с. Капустянів я приїхав на ко

мандний пункт Київської дивізії, що був в околиці с. Тиманівки. Дивізія якраз 

вела наступ із півн. сходу на Вапнярку. Москалі саме в той час підводили на 

свій фронт підсилення. Велика курява на дорозі ясно показувала напрямок ко

лони й до певної міри її довжину. Гармати Київців /сотник Вітко/ влучно об-
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стрілювали ворожі частини й почасти їх розпорошили. Московські гармати 

відповідали, проте без дошкульних наслідків.

Два бронепотяги - один на самій Вапнярці, а другий між Вапняркою та 

Журавлівкою, - підтримували червону піхоту. lie свідчило про те, що ст. Жу- 

равлівки Запорожці ще не здобули. Це ускладнювало завдання колони отамана 

Тютюнника, що націлив завдати головний удар ворогові саме з північно-схід- 

нього напрямку. До полудня ні з правого, ні з лівого крила до Командування 

Армії жадних донесень не надходило, бої ж під Вапняркою набрали затяжного 

характеру.

Попередні події в районі лівої нашої колони були такі:

О 15-ій годині Командування Армії одержало відомість про те, що Волин

ці /отаман Загродський/ вдосвіта того дня захопили ст. Крижопіль, утриму

вали її за собою та завзято Ооролися з бригадою ворожих бронепотягів, що 

настирливо атакували Волинців із півдня. На стації Волинці захопили гармат

ну базу червоних /перший наскок зробив сотник Мазепинського кінного полку 

Пекарчук/.

У Запорожців: ще 30-го квітня вони зв’язалися з місцевими повстанцями 

/отаман Волинець/ і, використовуючи дані їхньої розвідки, коротким і енер- 

ґійним наскоком 1 травня захопили м. Тульчин, що був місцем постою 60-ої 

піх. сов. дивізії. Запорожці визволили з в’язниць галичан. Червоний штаб зі 

своїм персональним складом, а також із матеріяльною частиною, включно до 

радіо, досталися Запорожцям, при чому особливо цінним було захоплення 300 

коней, бо більшість надавалася під верх.

Після захоплення Тульчина Команда Запорозької Дивізії висунула кінний 

відділ для захоплення Журавлівки. Проте час минув. Втікачі з Тульчина попе

редили ворожу залогу, й Запорожці зустріли спротив.

О 16-ій годині над Вапняркою з ’явився аероплян, що скинув на станцію 

кілька бомб. В північно-західньому напрямку, десь дуже далеко, чутно було 

гарматні стріли. На лівому крилі Київців стало краще.

3-ій кінний полк, згідно з наказом по середній групі, о 23-ій годині ЗО 

квітня перейшов залізницю біля села Крижополя, при чому в момент підходу 

полку до залізниці з півдня на Вапнярку прийшов бронепотяг „Алябин” . Полк 

попсував колію, й бронепотяг, при своєму поворотному рейді, потерпів аварію. 

Командира бронепотягу потім перехопив наш роз’їзд.

Ніч і день 1 травня полк простояв на північно-східній частині К р и ж о -  

п і л ь с ь к о г о  л і с у .  Його розвідка виявила, що в с. Вербовому /2 км. 

від Вапнярки/ стояли невеликі ворожі обози, а Марківка - Княжево були зов

сім вільні від ворожого війська.

О 22-ій годині 1 травня полк перейшов до с. Антопіль, о 23-ій роз’їзди 

полку викрили марш обозної колони з Вапнярки на Антопіль. Три четвертини 

возів Київці полонили, решта повтікала.

Таким чином полк мав добру ситуацію і, при більшій активності, міг до

бре допомогти Київцям.
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О 17-ій годині, спочатку від роз’їзду мого конвою, а потім із донесення 

отамана Гулого, я довідався, що Запорожці, під тиском двох ворожих дивізій, 

залишили Тульчин і з боями відходили в південно-зах ід ньому напрямі на с. 

Тиманівку. Ситуація різко ускладнялася, а тому я негайно поїхав до штабу 

отамана Тютюнника, що в той час був уже в Калинівці, на схід від Вапнярки, 

щоб на місці побачити положення нашої середньої колони.

Село було під сильним ворожим гарматним вогнем. Червоні вели контр

наступ. Гармати сотника Вітка відбивали наступ картечею. Остання резерва 

Київців - Галицька технічна сотня - під’їхала на возах і чекала попід хатами 

наказу.

Після короткої наради з отаманом Тютюнником я вирішив: 2-му Галиць

кому кінному полкові /сотник Ярий/ відійти під команду Київців, і після того 

дивізія зробить ще раз спробу захопити Вапнярку; Запорозькій же дивізії 

Команда видасть наказа утримувати висоти, що тяглися в 4-ох верствах: на 

північ від залізничої лінії Вапнярка - Гайворон.

Останній полк армійської резерви /1-ий кінний Галицький полк/ я рішив 

тримати за правим крилом Київської дивізії.

Далі я поспішив знову до Тиманівки, бо вже видно було довгі лави Запо

рожців, що відступали туди під тиском москалів.

Сутеніло. Бій під станцією Вапняркою тривав з перемінним успіхом. Чер

воні закріпилися в Журавлівці й звідти натискали на ліве крило Київців. Мож

на було передбачити, що на ранок вони зуміють зорганізувати на лінії Журав- 

лівка - Тульчин супроти нас новий фронт. Червоні бронепотяги влучно вико

ристовували коліно на залізниці в 4-ох верствах у півн.-східньому напрямі від 

Вапнярки й звідти ввесь час турбували ліве крило Київців.

Не в наших інтересах було втягуватися до затяжного бою, тому я рішаю 

використати наш успіх на дільниці село Крижопіль - станція Крижопіль, пере

вести через цю дільницю нашу армію й на ранок 2 травня угрупувати її в ра

йоні: Марківка /2 Волинська дивізія/ - Антопіль /Київська дивізія/ - Мяс- 

ківка /1-ша Запорозька дивізія/. Цей маневр потребував певности на лінії 

Вапнярка - Тиманівка.

Це останнє завдання я доручив ар’єргардові від Запорожців.

Київській дивізії, в залежности від ситуації на місці, як для неї складеть

ся після 20-ої години, я предклав два рішення: або нічною атакою опанувати 

станцію Вапнярку й потім угрупуватися в с. Антополі, або ж, використовуючи 

нічну темряву, перейти залізницю на дільниці м. Княжопіль - Вербове /біля 

Вербового був наш 3-й кінний полк/ і потім увійти в дотик із Волинцями.

В розпорядженню своєму Командування Київців малодо4-ох годин часу; 

за цей час дивізія мала повну можливість, коли б цього вимагала ситуація, 

перегрупувати свої тили на Шарапанівку й, таким чином, уникнути тієї небез-
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пеки, що дивізію може оточити ворог у північно-східньому напрямі. Треба 

знати, що в складі Київської групи було на той час до 3-ох кінних полків /600 

табель/.

Про бої під Вапняркою подаємо уривок зі споминів кол. командира 28-го 

куріня підполковника Сухоручка-Хословського:

„Весело посувалася наша дивізія вперед у напрямку до Вапнярки. Хоч 

усім і було відомо, що перед нами нелегка задача - прорвати московсь

кий фронт, але нікому й на думку не приходило, що може стрінути нас невда

ча.

Вже сутеніло... Наша дивізія підходила до с. Красногірки, де за відомо

стями стояли московські частини. Піші частини дивізії одержали наказ зупи

нитися, зайнявши вихідне положення - з розсвітом мали розпочати наступ... 

Несподівано знялася рушнична та кулеметна стрілянина... Кінний полк дивізії, 

що був післаний на праве крило, наскочив на ворожі застави.

Як не дивно, але всіх охопило занепокоєння, самозрозуміло, що не від 

наглої стрілянини, а від якогось передчуття. І дійсно... за кілька хвилин роз

неслася вістка, що боляче вразила кожного козака й старшину дивізії без вий- 

нятку: „Командир 5-го кінного полку дивізії сотник Грабовський смертельно 

ранений”. Це була велика й незамінима втрата для нашої дивізії.

Сотник Грабовський був один із найліпших старшин кіннотчиків у дивізії; 

його й підлеглі, й колеґи надзвичайно любили й поважали, а начальство цінило.

Бажання помститись вогнем запалало в кожного...

Ще не світало, як я одержав наказа розгорнути курінь /1-ий курінь Київ

ської дивізії/ і розпочати наступ на село. Другий курінь дивізії теж був від

даний під моє керування.

Тихо посувалися курені розгорненим фронтом... Наступ ішов у чоло - в 

той час, коли третій курінь.забезпечував ліве крило.

Почало світати. Село було в балці й його огортав густий туман. Але во

рог уже відкрив нас і розпочав сильний вогонь... Ми були на узгір’ї та на очах 

у ворога в той час, як для нас ворог зоставався невидимий. З цього станови

ща був єдиний вихід, а саме: вперед!

„Вперед! Слава!” ... Команду підхоплено й блискавкою рознесено по лаві, 

вправо та вліво. З галасом та криком „Слава! Вперед!” , кинулося козацтво 

до села, один одного переганяючи.

Село здобуто... Москалі панічно втікають... Несподіванкою для них був 

наш ранній наступ, і великі трофеї досталися нам. Але село прилягало до лі- 

са, який тягнеться майже до самої Вапнярки. І цей ліс прислужився моска

лям - зовсім на наших очах встигла кацапня сховатися в лісі з двома тяжки

ми гарматами. Проте не всі повтікали й не все вивезли - проворнішим коза

кам вдалося й баґнетом попрацювати, а кіннотчики не одну голову зрубали. 

Чимало обозу, полонених та кулеметів добули. Найщасливішим щодо здобичі 

був 3-ій курінь під командою хорунжого Лавровського, йому місцевість дала 

можливість захопити село з лівого крила, якраз при в’їзді; цим він відрізав 

ворогові дорогу до лісу.
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Втрат ми не мали майже жадних, зате ворожих трупів було досить. За 

сотника Грабовського відплатили не зле...

Не довго ми спочивали, - за дві години рушили далі... Дорога йшла лі

сом, і це освіжало, бо день був дуже гарячий... подвійно гарячий...

Щасливо перейшли залізницю й наближались до с. Тиманівки /7 верстов 

від Вапнярки/. Розвідка донесла, що сила ворожого табору посувається до 

рогою з Вапнярки.

Зупинилися з нехіттю... тиша неприємно вражала... але не довго - за се

лом показалася ворожа розстрільна... Не багато думаючи, кинулася піхота 

бігом уперед, розгортаючись з-за горбів у розстрільну. Справа, на допомогу 

дорученому мені куреневі, поспішала сотня кінного полку.

Ніколи москалі не витримували нашого наступу, коли він був енергійний- 

це я знав із дволітньої воєнної практики з ними, - не витримували вони на

шого наступу й тоді навіть, коли їх було кілька разів більше за нас. І цим ра

зом, не зважаючи на те, що ворожа сила чисельно нас теж кілька разів пере

важала, я не зупинився.

Команда „Слава! Вперед” ... понеслася кінна сотня в атаку, підтримуючи 

мене, не відставала від кінноти й піхота.

Хоч і близько підпустили нас до себе ворожі розстрільні, хоч і позицію 

мали добру, бо нас розділяла багниста річка, - а все ж таки не витримали 

москалі й кинулися втікати. Горе їм було б... та річечка їх врятувала - кін

нота не могла їх переслідувати, ба, й піхота з великими труднощами перебра

лася через річку, а кулеметні тачанки мусіли кілька верст об’їздити.

Втекли москалі, не оглядаючись, в напрямі на Вапнярку під захист двох 

своїх бронепотягів, що шаленим гарматним вогнем почали нас обстрілювати...

Затихло... але не на довго. Положення наше, хоч ми йшли й побідно впе

ред, було дуже тяжке... Запорозька дивізія, що мала в цей день зайняти Туль

чин, потерпіла невдачу, хоч спершу й захопила була місто з успіхом, але по

тім мусіла відійти.

Була 16-та година, коли надійшли відомості, що майже з усіх сторін ото

чив нас ворог, - бо попали ми якраз у прифронтову смугу московсько-поль- 

ського фронту, в головний центр московського розташування.

Ми були в досить тісному колі, і з нього вихід був один: вперед! Взяти 

Вапнярку, повороту нема...

Це розумів кожний, як старшина, так і козак.

О годині 17-ій рушили курені дивізії спільно в наступ. Перед нами ст. 

Вапнярка, обсаджена ворожими бронепотягами та густими розстрільними, 

розсипаними вздовж залізниці та цілому фронті нашого наступу.

Пекельним вогнем зустріли москалі нашу розстрільну, що, порівнюючи з 

чисельним ворогом, була лише жменькою людей...

Неможливо далі було посуватися... Залягли... Але що з того - чисте по

ле, ані горбка,ані долини... відступати нема як та й нема куди...

„Вперед! Бігом!” ... Все невтримніший стає гарматний вогонь противни
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ків, бо трохи завчасно сунулися ми наперед, - але кілька наших кулеметчиків

- з поміж них варто згадати Качана - кидаються зі своїми кулеметними та

чанками вперед майже в самі ворожі ряди й влучним вогнем примушують во

рожі розстрільні відступити аж до залізничного насипу.

Стало вечоріти... до станції ще далеченько, а москалі й не думають зали

шати станції, а навпаки, все більше й більше зміцнюють вогонь...

Все більше й більше рідшають наші й так ріденькі ряди, все більшає лінія 

фронту, на який ми наступаємо, все більше й більше відчуваємо втому... але 

не зупиняємось - все вперед і вперед і то бігом із невгаваючим криком „Сла

ва!” .

Ось уже недалеко й станція. Тричі кидаюсь зі своїм куренем атакувати 

станцію; я на коні, а козаки від мене не відстаючи. Але, як тільки добігав до 

станції, - залишилася тільки горстка люду.

Передано було мені, що справа, з-за лісу, має надійти кінний полк Га

лицької бриґади Шепаровича й мене підтримає, а до того часу я маю тримати

ся.

Завдання я мав - оминувши станцію, зайняти село за залізницею, перей

шовши колію недалеко від станції, на першому переїзді.

Вже стемніло... місяць став сходити...

„Кінний полк за хвилю тут буде”, доповідає мені ординарець.

Розстрільною надбігає кіннота... „Вперед! В атаку! За мною!” подаю я 

команду, кидаючись уперед... Кидається за мною кінний полк, але тут на бігу 

чую разом із криком „Слава!” - крики „ура!” й гасло трубача до атаки.

На добрих конях, із шаблями наголо, скачуть уже поруч зі мною кіннот- 

чики-Галичани з бриґади іііепаровича, що в той момент якраз наспівали.

Не витримали москалі - втекли, давши можливість моєму куреневі та 

кінноті перейти на другий бік залізниці.

Але, тількищо перейшли ми на другий бік залізниці, справа від Вапнярки, 

як на станцію наскочив ще один броневик, якого прислали москалі на підмогу 

з сусідньої станції Журавлівки.

Від решти частин дивізії ми відірвалися цілком і в цей момент були фак

тично відтяті від них-бо вони залишилися по тому боці залізниці.

Зібрав я нараду командирів обох кінних полків і сотень і на ній висловив 

своє рішення напасти на бронепотяг по цей бік станції. Але за кілька хвилин 

цього вже не потрібно було - наша артилерія, що під’їхала близько до станції, 

влучним вогнем примусила ворожого бронепотяга покинути станцію, і її зараз 

же обсадила решта частин дивізії, що була по другому боці залізниці, а слі

дом за бронепотягом було пущено під повною парою порожнього паротяга. Він 

недалеко від станції наздогнав ворожого бронепотяга й розбив його на друз

ки. Це забезпечило перехід наших частин та обозу дивізії на другий бік залі

зниці, а, крім того, допомогло здобути багато муніції, різного майна, коней, 

зброї - так, що всього не можна було навіть забрати.

На станції залишилося багато Галичан, що не схотіли втікати разом із
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москалями та що радо прилучилися до нас, тим поповнивши наші ряди.

Відступили тоді москалі, але не далеко, до сусідніх лісів, розраховуючи, 

як можна було здогадуватися, на те, що нападуть на нас, коли ми затримає

мося на станції.

їхній плян був би їм удався, але на щастя, напали вони на нас аж під ра

нок, коли ми вже вирушили далі, прийнявши тільки ар’єрґарний бій, що кінчив

ся досить щасливо для дивізії. Головні втрати були - тяжче поранення коман

дира полку сотника Вітка та залишення невеликої частини обозу.

А ситуація була дуже серйозна, бо дивізія знову опинилася була у тісно

му колі, за вийнятком вузенького шляху. З огляду на те, що я одержав запі

зно повідомлення про відхід, довелося з куренем пробиватися вже через фронт 

ворога, що насідав на ар’єргард нашої дивізії. Вибратися довелося без втрат.

Зайнявши позиції на висотах у 5 верствах на північний схід від Вапнярки, 

ми залишалися на них до ночі спокійно. Набралися трохи сил на день 3-го тра

вня, дня, якого всі три дивізії - Київська, Запорозька й Волинська прорвали

ся з великими боями через передову лінію московського фронту.

Бої ці відбулися, головно під селами Савчиним та Джуґастрою й зали

шаться назавжди в пам’яті кожного їх учасника. Цими боями закінчився для 

історії українського війська пам’ятний „Зимовий Похід” від 6 грудня 1919 ро

ку до 6 травня 1920 року, під командою генерала Омеляновича-Павленка” .

* *
*

Опівдні Запорозька та Волинська дивізії зайняли вказані їм у наказі ста

новища*). З Київською дивізією зв’язку на той час ще не було, хоч із допиту 

полонених і розвідкою по залізниці на північ було вже виявлено, що вночі з 2 

на 3 травня Київці захопили Вапнярку.

2-го травня о 5-ій годині, 1-ий кінний Галицький полк, що відограв у да

ному разі ролю армійського авангарду, після невеликого бою, перейшов залі- 

знищо та опанував Мясківку /2-га сотня сотника Гавриленка атакувала групу 

москалів і полонила 28 червоноармійців і 2 кулемети/. Коли більша частина 

Запорожців пересунулася вже через залізницю до с. Княжева, два бронепотя- 

ги підійшли з півдня, але їх прогнали вогнем гармати кінно-гірського дивізі

ону та батерії Волинців.

Приблизно о 16-ій годині приїхав до мене, до місця постою штабу армії, 

отаман Тютюнник, і перебіг подій в його дивізії був остаточно з ’ясований.

*) Запорожці - Млсківпа, Волинці - Марківка, а пінні Мазепиннці в с* Андрія- 

нівціу поміж Марківкою - Мясківкою„
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ІУ.

Прорив через фронт червоних - в цілях сполучення з формуваннями, що 
переводилися в Могилівському районі під безпосереднім доглядом Уря

ду у. Н. Р.

В Марківці 2 травня після 17-ої години вперше я побачився з Головою Ра

ди Міністрів І. Мазепою, що з 28 квітня перебував при Київській дивізії. І. Ма

зепа привітав мене з закінченням Зимового Походу. Я дякував і переказав 

йому свою думку, що - правда - залишився ще один крок, проте дуже важкий: 

треба було числитися зі страшною перевтомою штабів і військових частин.

Саме під час нашої розмови почулися перші гарматні вибухи з боку Джу- 

ґастри, потім кулеметні й рушничні стріли, - то москалі атакували Запорож

ців. За півгодини Марківка наповнювалася обозами різних частин. Ситуація 

змінилася значно на гірше.

О 22-ій годині я закликав до себе полковників: Ткачука, Долуда й Стефа

нова, щоб видати бойового наказа на 3 травня. Перевтома двох останніх шта

бових старшин була така, що вони за працею фактично засипали й цілком не 

були здатні до будь-якої штабової праці. Тому бойові накази далі йшли за 

ствердженням вартового отамана, полковника Ткачука.

Перед тим, як перейти до фінальних подій нашого походу, я тут зроблю 

деякі підсумки.

Отже, коли ми билися під Ананьєвим і Балтою, тобто з 22 по 25 квітня, в 

той час 2-а і 3-я Галицькі бригади /колишні корпуси/ під проводом таємного 

комітету підняли повстання супроти червоних із наміром пізнішого приєднан

ня до армії УНР. Як відомо, це закінчилося катастрофою для Галичан - зі

брана енергія та збережене майно не дістали свого призначення.

Для мене є питання - чому саме був такий поспіх: чи через брак інфор

мації чи причиною була перебільшена уява про власні сили, чи, нарешті, під 

силою обставин, скажемо, заповіданого польського наступу?

Для нашої групи ця подія відбилася недобре в тому відношенні, що, коли 

ми підходили до району, він був уже сполоханий, у повній поготівлі, тобто ми 

губили одну з наших головних переваг - несподіванку, лишилася друга - рух, 

сміливість рішень та переведення їх.

Тісніша ситуація вночі з 2 на 3 травня зводилася до наступного: в районі 

Вапнярка - Журавлівка і Тульчин були сильні ворожі частини; Київська диві

зія покинула під напором червоних Вапнярку; Запорозька дивізія залишила Мя- 

сківку; численні обози скупчилися поміж Мясківкою й Марківкою; всі дивізії 

перевтомлені до останньої можливости. Угрупування ворожих сил першої лінії 

було таке, що можна було сподіватися на ранок наступу зо всіх сторін. Через 

те я вирішив на 6-ту годину 3 травня дати дивізіям нове угрупування, а саме

- Київській дивізії з 3-ім Кінним полком с. Клембівку /схема ч. 17/; Волин
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ській - с. Нетребівку і Запорозькій с. Ратушне; штаб армії з кінною бригадою

- там же, а потім з нового району продовжувати марш у напрямі на Яланець 

і Ігнаткове.

Такого змісту коло 2-3 години був виданий наказ. Через те, що з Запоро

зькою дивізією зв’язку ще не було, обози її приділено було до штабової коло

ни.
* *

*

3-го травня о 6-ій годині штаб армії та кінна бриґада отамана Шепаровича 

після безупинного маршу манівцями підходили з південно-східнього напрямку 

до с. Савчиного; рівночасно зі сходу до цього села підходила Київська диві

зія /схема ч. 18/. На перехрестю доріг я зустрівся з отаманом Тютюнником і 

обговорив деякі подробиці оперативного змісту. Тут саме над нашими голова

ми просвистіло кілька куль. Один козак і кінь із нашої групи були ранені. Стрі

ляли з лісу, що був біля с. Савчиного. Наші роз’їзди відповіли. Так зав’язала

ся Савчиновська битва.
* *
*

Київська дивізія отримала мій наказ зайняти с. Савчине та контр-насту- 

пом відкинути ворога на північ. Вмить обозна валка Київців заворушилася, 

козаки схопилися за зброю, позіскакували з возів, і широка розстрільна хутко 

стала посуватися в напрямку стрілянини. Гармати Київців зайняли позицію 

на південному скраю с. Савчиного, а 3-ий кінний полк, використовуючи укрит

тя на нашому правому крилі, лагодився до атаки лівого ворожого крила. Як 

тільки наші розстрільні просунулися за с. Савчине, ворожі гармати розпочали 

вогонь.

О 7-ій годині висунулася зі сходу голова колони Волинської дивізії. Вона 

одержала наказ підтримати наступ Київців гарматним вогнем, а всю дивізію 

угрупувати за правим крилом Київців.

Не маючи в своєму запіллі жадного забезпеченого пляцдарму, - насту

пом Київців і 3-го кінного полку хотілося розбити ворога й цим здобути собі 

більшого простору на півночі.

Волинську дивізію розгорнуто на правому крилі, й таким чином створений 

фронт давав часове прикриття для наших обозів, що безконечною валкою тяг

нулися з Марківки на Антопіль - Мар’янівку й далі - на Джуґастру.

Галицька кінна бриґада й 2-ий Запорозький полк залишено в армійській 

резерві й скупчено по укриттях на схід від свободи Мар’янівки; опріч того їм 

було дане завдання-охорону запілля і шукання зв’язку з Запорожцями.

0 годині 9-ій за дві верстви на захід від нашого лівого крила, розвідка 

наша виявила довгу обозну валку червоних, що прямувала на ст. Крижопіль. 

Кінний Галицький полк і сотні 5-го кінного полку всю цю валку, що мала до 

1.000 возів, захопили.

Перша звістка від Запорожців наспіла біля 10-ої години: Запорожці та к.
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- Мазепинський полк ранком заатакували М’ясківку, розбили червоних і приму* 

сили їх до відступу на Ольшанку та Гарячківку /12 верст на південний захід 

від М’ясківки/.

Між тим бій на фронті Київської дивізії набув упертого характеру. 3-ій 

кінний полк до кінця атаки не довів, бо попав під вогонь ворожих кулеметів. 

Далі полк лише забезпечував праве крило армії. Як тільки наспіла звістка про 

Запорожців, Командування рішило всіма силами вдарити на північну групу мо

скалів, розбити її та потім продовжувати свій марш на Ямпіль.

Р о з п о р я д ж е н н я :

1. Всі обози відтягнути через Мар’янівку на Джуґастру.

2. Волинській дивізії пересунутися на ліве крило до Нетребівки й бути 

напоготівлі до заатакування правого крила червоних;

3. Кінній бриґаді отамана Шепаровича та 2-му Запорозькому полкові ли

шатися далі по укриттях на півн.- схід від Мар’янівки та . скласти армій

ську кінноту під загальним керуванням полковника Долуда;

4. Запорізькій дивізії, з отриманням наказу, негайно стати на марш і під

тягнутися до с. Нетребівки, де очікувати на оперативний наказ;

5. Штаб армії на висоті з вітряками, що на півн.- схід від с. Нетребівки.

Командування плянувало це перегрупування закінчити до 14-ої год. і в за

лежності від ситуації в другій половині дня мало на увазі дві комбінації:

а/ коли б Запорожці не наспіли вчас /від М’ясківки до Савчиного 6 верст, 

а крім того Запорожці могли в момент одержання наказу бути ще на дорозі 

між Ольшанкою та М’ясківкою/, то тоді атакувати праве крило червоних 

Волинською дивізією та армійською кіннотою;

б/ з прибуттям Запорожців - ударити в праве крило червоних Запорозько

го дивізією та армійською кіннотою під загальним керуванням Команди ар

мії.

Зазначеним вище перегрупуванням Командування хотіло перш за все ви

грати флянк у стосунку до правого крила червоних і зміцнитися на своєму лі

вому крилі, бо в цей час уже виявилося прагнення червоних до оточення нашо

го лівого крила. Командування не хотіло допустити, щоб ворог знову відкинув 

армію в район Вапнярки та Крижополя. Утримання опанованого району мало 

для нас важливе значення, бо Придністрянський район з його балками та тем

ними лісами міг би добре прислужитися для маневрування наших частин в ра

зі невдачі.
* *

*

До 13-ої год. угрупування Волинської дивізії та армійської кінноти закін

чилося /схема ч. 18/, але обози все ще тягнулися безконечним шнуром. Біля

13-ої год. у червоних з’явилася тяжка гармата; далекосяжні набої досягали 

до командного пункту армії; обози та кіннота були тепер у сфері гарматнього 

вогню. Від Київської дивізії все частіше надходили звідомлення про важкий 

стан на фронті, і через те, як тільки останні вози* -втягнулися до Нетребівки,
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Командування змушене було видати наказ армійській кінноті та Волинській 

дивізії атакувати праве крило червоних.

На захід від Савчиного, тобто від лівого крила Київців, був ліс. Його ар

мійська кіннота думала використати, як маску, для наближення, а потім дума

ла перевести атаку за підтримкою гармат Волинської дивізії - зліва і справа 

від Київської дивізії. О год. 13.30 кіннота рушила в доброму ладі і спокійно 

пройшла зону ворожого гарматного вогню. Але в той час червоні повели зу

стрічну акцію. Піші кулеметні червоні частини захопили південну частину під

лісся майже на очах кінноти й зупинили її марш своїм вогнем. Наша кіннота 

пробувала обминути перешкоду, але не витримала й повернула назад.

Наслідок невдалої атаки кінноти був дуже прикрий для нас - фронт, так 

би мовити, завалився; на 14-ту год. бойові формації були на тилах обозів, що 

не встигли ще виграти належної відстані.

Після крайнього нервового напруження тимчасова реакція охопила майже 

всіх. Волинці, що взяли напрямок для відступу більше на захід, відступали в 

більшому порядку. Про Запорожців не було нічого чути, - можна було тільки 

припускати, що вони в районі Джуґастри.

Ситуація, що межує з повною катастрофою. Розв’язання її в той або ін

ший бік залежить у більшості випадків від того, чи здатні окремі одиниці й 

частини на самопожертву.

Перше розпорядження Командування армії було наказати 5-му кінному та 

кінно-Мазепинському полкові заслонити відступ армії, а кінно-Галицькій бри

гаді отамана Шепаровича та 3-му кінному полкові - негайно вирушити на Оль- 

шанку і, як буде треба, з боєм прочистити дорогу армії в південно-зах ід ньому 

напрямі. Проїжджаючи вздовж колони, штаб направляв усі обози на Ольшанку 

/це останнє розпорядження я передав командантові запілля Київської дивізії/.

Коли о 16-ій годині штаб армії підходив до р. Джуґастри, то рішив вико

ристати цю перешкоду, щоб виграти час для відходу обозів. Отаманові Тю

тюнникові вислано було наказ, щоб Київська дивізія зупинилася на висотах, 

що на північ від с. Джуґастри, й затримала ворожий наступ. Для зв’язку з 

Запорожцями знову вислано було старшинські роз’їзди. Штаб армії став на 

перших висотах, що на південь від Джуґастри.

Київська дивізія знайшла в себе досить сили й поставила опір москалям, 

а тим часом із М’ясківки їм загрожували вже Запорожці.

На фронті Київської дивізії взяли участь у бою не тільки стройовики, але 

всі, хто мав ще змогу битися. Вояки виривали рушниці з рук один у одного. 

Тут були люди з різних дивізій. Армійський священик о. Павло Пащевський,

а, мабуть, що й інші, - теж стали в стрілецькі ряди в той відповідальний мо

мент.

Страшенна весняна буря доповнювала картину бою. Гуркіт грому змішу
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вався з гарматними вибухами. Курява закрила обрій. Здавалося, що природа 

рішила взяти участь у цій боротьбі.

Червоні - це були частини 45-ої дивізії - відійшли, а кіннота виявила, що 

шлях на Ольшанку вільний.

О 20-ій годині /висота на південь від с. Джуґастри/ після невдачі прори

ву нашої армії через фронт червоних у напрямі на Яланець я вирішив викори

стати ніч, що саме надходила, балки й ліс для прориву через ворожий фронт 

уже в смузі біля Дністра.

У наказі, виданому по армії з цього прориву, було зазначено:

1. Штаб армії, кіннота й Київці для тимчасового спочинку розміщуються 

в Ольшанці, Волинці - у Вербці, а Запорожці в с. Качківці, що на пів

нічний захід від Ольшанки.

2. Після спочинку, використовуючи балки й ліси понад Дністром, дивізії 

мають далі пробиватися через фронт червоних військ кожна ініціятиво- 

ю свого команданта.

3. Штаб армії буде при армійській кінноті.

Вже за повної темряви курені наші потягнулися безупинно лявіною по ве

ликому шляху, що вів на Ольшанку. Але на цей раз колона не мала свого зви

чайного вигляду. Вона складалася випадково в залежності від того, як части

ни виходили з бою. Фізичну втому відчували всі. Бувало, що вояки збирали 

останні сили, щоб доповзти до ночівлі.

Ар’єрґарний бій біля Джуґастри - був це бій відчаю, бій, де козацтво 

врятувало себе від винищення. Чисельні прояви мужности, завзяття, лицар

ства в даному разі виявляли не лише стройові, а й не стройові старшини та 

козаки.

Бойова ситуація, що в ній опинилася армія У. Н. Р. в описаному районі, 

нічим не різниться від боїв під м. Лодзю за світової війни. Про ці бої один 

з військових істориків оповідає так:

„Збіг найнесподіваніших припадків. Частини, що провадили безупинні бої 

й нагло атаковували, були також самі несподівано атаковані, часто губля

чи зв’язок зі своїми й натрапляючи на ворожі валки... Здавалося, що якась 

сила скрутила своїх і ворогів у один клубок, полишаючи його розмотувати 

завзяттю, лицарству й спритності” .

Наведене вище про бої під Лодзю, де взяли участь найвидатніші сили ні

мецької під ком. Макензена та московської нації, я сміливо наводжу для па

ралелі до серії боїв Української Армії для прориву через ворожий фронт.

* *
*

О 21-ій годині штаб армії з армійською кіннотою розмістився в центрі с. 

Ольшанки; безпосередньо при штабі знаходився 3-ій кінний полк /схема ч. 17, 

ситуація вночі 3/4 травня/.

У тих обставинах треба було негайно вжити всіх заходів, щоб упорядку-

120



вати табір, а головне, обозні валки. Це було неможливо з причини цілковитої 

перевтоми людей і коней. Штаб армії обмежився тим, що вислав зв’язкових 

старшин до штабів дивізій. Запорожці та Волинці, що в другій половині дня 

були в кращих умовах, зайняли свої становища порівнюючи спокійно.

Важке було завдання Командування, проте не менше труднощів мали й ча

стини, що мусіли розв’язувати їх. Починаючи від бою під Вознесенським та 

кінчаючи боєм біля Джуґастри, - всі ці бої представляють один суцільний 

цикл. Кожний, кому пощастило взяти участь у цих боях, може дякувати Долі,

бо ці бої назавжди лишаться, як найславніші із славних вчинків у новітній 

історії Українського Війська.

Але це ще не був кінець. Втративши надію перевести армію через воро

жий фронт, Командування, як ми бачили, вирішає перейти до вже раз випробу

ваної методи - маршу розрізненими колонами в безпосередній близості від 

Дністра.

З огляду на місцевість, відповідну для акцій невеликими відділами, була 

повна підстава сподіватися успіху.

4-го травня між 1 і 2-ою год. частини, що були в Ольшанці, стали об’єк

том раптового з боку москалів вогневого нападу. Зчинився в таборі великий 

сполох, і через нічну темряву важко було визначити, звідки саме стався на

пад.

Згодом стрілянина стала зменшуватись, а по дорозі з Ямполя показалася 

обозна валка під охороною вершників 3-го кінного полку й цілий табір полоне

них. Це була червона бриґада 41-ої совітської дивізії, що хотіли скористати 

нічну темряву й прорватися через наше розташування. 3-ий кінний полк /пол

ковник Вишневський/ що бриґаду заатакував і примусив її до здачі. В цьому 

ділі особливо відзначився хорунжий Рафальський.

Перегляд оперативних паперів і допит штабовців-полонених дав дуже цін

ні в нашій ситуації розвідчі матеріяли. Виявилося, що в напрямі Ямполя ми 

могли зустрінути лише кінноту червоного козацтва. Таким чином, черговим 

завданням було очистити Придністрянську смугу /завширшки 10-15 вер./ від 

червоної кінноти. На це завдання я вирішив виправити Запорозьку дивізію та 

полки армійської кінноти. Отаманові Загродському, /що в цей час приїхав до 

місця постою штабу армії/, я передав наказ для Волинської й Київської диві

зій /наказ завірив вартовий отаман, полковник Ткачук/. Ці дивізії, під зага

льним проводом отамана Тютюнника, мали лишатися в Ольшанці й відбивати 

можливі напади червоних до того часу, доки Ямпільська група не виконає сво

го завдання.

Волинці під командою отамана Загродського лишалися в Ольшанці. Київ- 

ців новий наказ /від 8 год. травня/ застав на спочинку в лісі /6-7 км. на півн.

- захід від Ольшанки/. Одержавши мій наказ, дивізія зараз же вернулася до 

Ольшанки.
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Чорноморському полкові, кінно-Мазепинському, стрільцям Волинців і ще 

деяким частинам довелося й 4 травня витримати досить серйозний бій. їхні 

втрати були значні, особливо в Чорноморців. Взагалі треба зазначити, що хо

ча Чорноморський полк був не так давно в рядах нашої армії, але на кінець 

походу він заслужив собі в армії повагу нарівні з іншими частинами Волинсь

кої Дивізії.

О 7-ій годині армійська кіннота рушила по дорозі на Ямпіль до Запорож

ців і о 10-ій годині після кількох боїв були в с. Качківці.

Тим часом Запорожці мали вже кілька успішних зустрічей з червоною кін

нотою, захопили кілька сот полонених із зброєю й кіньми. Червона кіннота, 

хоч і була на свіжих конях, але не прийняла бою з нашими кінними частинами 

й, бувши прогнаною, залишила нам усю Придністрянську смугу.

Зараз же до отамана Тютюнника був надісланий наказ про нове угрупу

вання, а на свіжих, відібраних від червоних, конях від Запорозької та армій

ської кінноти було кинуто серію старшинських роз’їздів з конечним завданням 

увійти в зв’язок із українськими відділами полковника Удовиченка.

Приблизно о 20-ій годині до хати, де перебував оперативний відділ штабу 

армії, вступив начальник штабу Запорозької дивізії полковник Крат і доповів 

мені: „Пане отамане, прибув начальник роз’їзду старшина полку Чорних Запо

рожців, а з ним старшина від дивізії полковника Удовиченка” .

Перед тим, як закінчити цей розділ, я зазначу, що неправильно було б ду

мати, що л и ш е  п е р е в т о м а  п р и в е л а  нас до Дністра. Коли про 

неї говориться, то як про те, що має лькальне значення саме для подій 17 

квітня - 5 травня. Певно, що армія, яка мала в собі досить сили, щоб стільки 

разів відходити вглиб України при умовах гірших, зуміла би це зробити й при 

добрих весняних умовах. Коли б це було потрібне, то в Командування виста

чило б сили волі, а в підлеглих здібности й відваги. Рішення на марш-прорив 

запало в Командування ще коло Вознесенського й переводжувано було не вхи- 
льно через низку ворожих перешкод до кінця.

З погляду політичного думання Команди Армії - це відповідало вимогам 

спільного чину Уряду й Війська.

З погляду тактичного заслуговують на увагу такі моменти:

1. Коли, після наглого відступу Київців та армійської кінноти з-під Сав- 

чиного, на фронті зайшла явна криза, то активізм Волинців, що мали вигідне 

вихідне положення /флянкове/, міг дуже вплинути на виправлення нашої спра

ви; активізму цього виявлено не було. Чи не є зайвим доказом, що один лише 

маневр ще не розв’язує справи? Навпаки - активізм Запорожців на нашому 

правому крилі зі сторони М’ясківки, в той час, як фронт докотився до Джуґа-
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стри, сполучено було з витривалістю гурту вояків, що угрупувалися навколо 

ар’єргардної групи, і це р я т у є  с и т у а ц і ю .

2. Ці бої показують, що нема ситуації, щоб з неї не можна було б вийти 

з честю, що „перетерпівий до кінця - спасен буде” .

Цікаво завважити, куди кинулися частини після сполоху. Ю. Тютюнник 

повів Київців, а з ними ще й табір відсталих, углиб України. Інші, навпаки, 

або лишалися на місці, або ясно виявили намір виконувати завдання - пряму

вати до злуки зі своїми частинами.

А . X I I  . IQ IQ  —  6  V • 1 9 2 0

Ген.-полк. М. ОМЕЛЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО, Командир 

Зимового Походу. " ... Не годиться забути про цю до

бу боротьби, в якій на протязі п'ятьох місяців гарту

валася воля і сила борців за не залежність України .
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В И С Н О В О К :

Мандруючи по Україні з села на село, з хутора на хутір, я, сам того не 

сподіваючись, знайшов відповідь на питання, розв’язання якого я шукав, уже 

давно, ще за часів дореволюційних. Мене, перед очима якого пройшло кілька 

тисяч нашого українського козацтва, завжди вражало в ньому багатство духо

вого обличчя, з яким так гармоніювало гарне фізичне розвинення. Часто-густо 

поміж українськими рекрутами доводилося бачити новобранців-селян, що носи

ли на собі всі ознаки інтеліґентности. Це явище вражало мене, і мимоволі 

з ’являлося питання: звідки ця інтелігентність? Що спричиняється до витворен

ня такого типу серед нашої молоді?

Приглядаючись тепер до оточення, що в ньому виростала ця селянська мо

лодь, я починав розуміти вагу цього оточення, яку воно мусіло відогравати 

у вихованню нашого юнацтва.

Широким, пишним степам і родючій землі, гарному підсонню й південному 

сонцю, тобто природньому оточенню, в якому виростає наше юнацтво, треба, 

без сумніву, віддати чимале значення; проте самому селу, а особливо хаті, з 

їх трудовим режимом, самобутнім побутом, повним цікавої характеристики 

звичаїв, що час від часу порушують буденне життя селянина-хлібороба, - ма

ємо ми, на мою думку, найбільш завдячувати багатство духових якостей на

шого юнацтва.

Напрочуд гарні пісні, народні перекази, музика, малярство, різні хатні 

вироби з яскравими ознаками дійсного мистецтва, гарний одяг, чепурні будів

лі - все це є виказом внутрішніх вартостей і потреб народньої душі, все це 

оздоблює обстановку, де виховується з дитячих літ наше юнацтво.

У минулому українська нація створила цілу військову організацію - ко

заччину, що витворила свій лицарський особливий світогляд; за часів російсь

кої імперії - Гвардія, кіннота комплектувалися сливе виключно нашим юнац

твом, воно ж майже для всієї російської армії давало підстаршинські кадри. 

Чи не було ж це виявом у новітніх поколіннях дідичних лицарських войовничих 

прагнень і нахилів?

Ні прикмети нашого юнацтва - дорогоцінні. І в руках старшини-психоло- 

га, що до того зверне увагу ще й на інші властивості нашого юнацтва - само

любство, часом навіть надзвичайно розвинену індивідуальність, яка противи

ться грубим одноманітним формам „солдатчины” й охоче йде на режим, що 

має в своїй основі дбайливу працю над серцем і розумом юнацьким; у руках 

доброго старшини наше юнацтво буде завжди надзвичайно вдячним матеріялом 

для створення зразкового вояка, зразкової військової частини.

До доброї частини-полку, куреня - наш юнак хутко призвичаїться, прихи

литься, і вона стане йому другою родиною.
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Правда, бракує взагалі нашій нації деяких прикмет, таких необхідних у 

військовій справі - пунктуальности, методичного виконання приписів в його 

дрібницях. Не до вподоби українському козацтву також новітні способи веден

ня війни, де вояк засуджений на довгі місяці висиджування по шанцях; де акції 

переводяться в таких формах, що поодинокі особи губляться в загальній масі 

бойців; де часто-густо вояк накладає головою перше, перше ніж матиме наго

ду виявити свій хист; де раніш, ніж прийдеться до рішення, йде довга й тривка 

гра на нервах. - Все це не до вподоби нашому юнакові. Він від природи є ро

мантиком, проте досвідчений керівник - через закріплення молодої волі та 

прищіплення необхідних рис-може внести корисні й необхідні корективи.

Під час походу стосунки між старшиною та козацтвом в Українській ар

мії нагадують відношення в козацьких частинах Дону та Кубані, і не заважає 

відновленню в армії дисципліни, що так підупала в початках революції.

У московських частинах після революції офіцерство безоглядно нищилося 

й терпіло моральне приниження. В Українській армії того не було. Українська 

армія в перші часи свого життя радо приймала до себе всіх тих старшин, хто 

хотів віддати свій військовий хист на службу нації. Проте численні кадри ста

ршин російського походження, що в скрутний для них час скористувалися го

стинністю Української армії, в період Гетьманщини, зневажили довір’я Геть

мана й вносили розклад у старшинський корпус Української армії.

Таке поводження чужородних старшин дало негативний наслідок пізніше. 

В Українській армії почали теж дивитися на старшину з підозрінням. З уведен

ням до армії Державної Інспектури весь старшинський корпус Української ар

мії був узятий під політичну контролю*).

Дуже часто в друкові ставилося питання, хто власне був духовним провід

ником Зимового Походу, й у залежносте від симпатії, а то й через мотиви по

літичні, - приписують провід тій чи іншій особі.

Я сам являюся прихильником значення індивідуальносте в життю людства, 

особливо в галузі військової техніки, творчости - „c’est que cree la victoire 

c’est avant tout Taction du chef” /Див. „ Foch le vainquer de la guerre” , /

/розумію також усю увагу прислів’я: „отаманові перша чарка й перша палка”, 

що, на жаль, дуже часто забувається - звичайно - „палку” лишають старшо

му, а „чарку” п’ють усі, кому тільки цього хочеться.

Проте вийнятки лише стверджують правило. Треба пригадати, що ми мали 

до діла з революційною добою та ще й у моменті переходовому. Старший.вождь 

не міг не мати у військовій товщі певної верстви ідеологічно з ним зв’язаної, 

що поділяла його погляди на національну справу й технічне її переведення.

Ці вояки разом із вищою командою й складали моральний елемент війсь

кової групи, що з політичних мотивів повинна була себе називати армією.

*) Самі ініціятори цієї нової інституції дивилися на це, як на часове лихо, у- 

станову часову; в армії ї ї  зустріли неприхильно„
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Багато з цих вояків уже відійшли на вічний спочинок - полягли в бороть

бі за Україну. Це дуже велика втрата.

На них, на цих самих вояках /тут я розумію не лише панів отаманів, пол

ковників, старшин, але й індивідуально сильних і політично розвинених коза

ків/ стояла Вища Команда; вони складали для неї ґрунт - довір’я, врешті, - 

поставили вони авторитет Команди на абсолютну височінь; цим воякам, і лише 

їм, я, по належному мені праву, передаю п р а в о  на  д у х о в и й  п р о 

в і д  у п о х о д і  на  в о р о ж и х  з а п і л л я х  в з и м і  1919-1920 pp. 

Без цього елементу, що являється цілком природнім добутком, з попередньої 

титанічної боротьби нашого вояцтва /зо всіма ворогами зовнішними й власни

ми - внутрішніми/. В обставинах, що в них перебувала армія, природньо було 

очікувати виступів, авантур... спроба була, але вона була першою й останньою

- цим самим морольним елементом війська вона була на самих початках злі

квідована /в  районі Ново-Українка - Мала Виска/.

Цей елемент не був зорганізований ні в „трійки” , ні в „п’ятки” - проте 

я його відчував і, коли я промовляв до частин, я думкою звертався до них; 

я знав, що для них виразу „ не можу” - не існувало; вони після моїх переко

нань і були тим, що надавали всьому апаратові риси, які назавжди в масах 

українського народу лишать добру славу за п’ять місяців марш-маневрів ко

зацтва Великої України, від одного села - постою до другого, по селах Херсо

нщини, понад Дніпром і т. ін.

В кінці лютого, з середині України Українська армія закінчила свою мо

ральну роботу і являється вповні закінченим організмом, бодай для того зав

дання, що їй припало виконати в інтересах людства й нації.
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МАРШРУТ

АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ В ЗИМОВОМУ ПОХОДІ 

/6  грудня 19ІУ р, - 6 травня 1920 р./.

М а р ш  З а п о р о з ь к о ї  Д и в і з і ї .

5.12. Котелянка-Любомирецька-Чартория-Привітів- /вигідне угрупува- 

ння перед проривом у запілля Добровольчої московської армії/.

6.12. Печанівка - Миропіль - Любомирецька - Чартория - Привітів - /марш у 

півн.-східн. напрямі на прорив через Добрармію/.

7.12. Привітів - Вінниця - Мотрунки - Молочки.

8.12. Молочки - Краснопіль - Сміла - с. Польова.

10.12. Сл. Польова-В. Острожок - Кустовці.

11.12. Кустовці - Кутище - Нападівка.

11.12. Нападівка - Заливанщина- Чернянин- Самгородок- /угрупування 

по скінченню марш-маневру на прорив на Десні/.

13.12. Самгородок - Овсяники- Левкіка.ч

14.12. Левківка - Ординці, \

14 і 15.12 Ординці. \

16.12. О'рдинці-Жидовці-Должок- ) Марш на схід по тилах

Андрушів - Пшенів - Чонявка, /  Добрарміі/.

18.12. Чорнявка-Скала-Вербівка. /

18,19 і 20.12. Вербівка. /

21.12. Вербівка-Животів - Дубрівка.

22.12. Дубрівка - Пятигори-Оддайпіль- /угрупування на спочинок, ор

ганізація, орієнтовка/.

22-26.12. Оддайпіль.

27.12. Оддайпіль-Тихий Кут-Жашків-/з метою перепустити великі 

відділи Добрармії/.

28.12. Жашків - Побійна - Красний Кут - Н. Гребля.

29.12. Н. Гребля - Кривець- Крачківка- Іваньки -/марш в півд.-східньому

напрямкові, поміж московськими: Добрармією, що відступала, та 

Червоною, що наступала/.

30.12. Іваньки - Паланочка - Роги - Легезин.

1.1. Легезин - Оксанин - Небелівка.

5.1. Небелівка-Перегонівка-/Угрупування на півдні від Умані. Захолен- 

ня Умані. Спроба політичної організації краю/.

12.1. Перегонівка - Дубова - Коржів Кут.

13.1. Коржів Кут - Бабанка - Гвоздів - до Умані - Сушків.

14.1. Коржів - Дубова - Перегонівка. \
15.1. Перегонівка - Лебединка. \ /Маршр у південно-східньо-

\ напрямку. Переплава біля До-
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16.1. Лебединка - Троянка - Казимирівкал брянки. знову запілля Добр-

20.1. Казимирівка - Корин - Добрянка - \ армії. Угрупування навколо

Лопатин - Єланець - Хмелева. /  Хмелевої/. J

22.1. З 7-ої год. ранку до 24.1. до 7-ої год. ранку-Хмелева-Олекс іївка- 

Анникіївка - Іванівка - /бій/.

М а р ш  р о з ’ є д н а н и м и  к о л о н а м и  в р а йо н  в Ч е р к а с и - Х о 

л о д н и й  Я р - Ч и г и р и н .

24.1. Іванівка - Семенівка. а/Марш полковника Дубового.

25.1. Семенаста - Анівка - Саутин - Садіївка - Біляївка.

27.1. Біляївка - Роздолля - Кременівська - Попівка - Клинці - Різанівка.

28.1. Різанівка - Покровське.

28.1. Покровське - Митрофанівка.

29.1. Митрофанівка.

30.1. Пантаївка - Ясиноватка.

1.2. Ясиноватка - Диковки - Янів.

1-3.2. Янів.

4.2. Янів - Федорівка - Іваньківці.

5. і 7.2. Іваньківці.

7.2. Іваньківці - Ружичівка - Цвітна.

9.2. Цвітна - Верещаки - Любомирка - Матвіївка.

12.2. Матвіївка - Головківка.

13.2. Головківка - Худоліївка - Топилівка - Москаленки.

14-16.2. Москаленки.

б/Марш полку Чорних Запорожців.

24.1. Марш на Якимівку.

25.1. Петрострів.

26.1. Форсований марш через запілля, через ст. Іскрина до м. Вільшани.

29.1. В районі Корсуня зустріч з отаманом Соколовським і Грозним.

30.1. В Байбузах зустріч із 5-м кінним полком.

1.2. Атака на Смілу.

7.2. Марш на південь від Черкас.

в/ Марш штабової колони.

23.1. Арсенівка.

24.1. Денний спочинок. Напад Червоних.

25.1. Володимирівка-/Получения з партизанами отамана Гулого/.

26.1. Осиновата - Мала Мамайка.

8.2. Пибулів- /Напад червоної кінноти. Марш на Краснопіль/.

9.2. Цвітна - / з ’єднання з колоною полковника Дубового/.

9.2. Матвіївка - Янич/обеззброєння 3-го кінного полку/-Холодний Яр.

10-12.2. З’єднання з колоною отамана Тютюнника.
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13.2. Голосківка - Танилів - Москаленки.
/ Марш Київської дивізії.

23.1. Марш на Іванівку.

25.1. Мокра Калигірка - /бій під Шполою/.

26.1. Томилине.

27.1. Кирилівка.

30.1. Марш на захід від Корсуня повз ст. Таганчу.

3.2. Канів - /бій і здобуття Канева/.

5.2. Сміла - /бій/.

10-12.2. Угрупування на південь від Черкас.

М а р ш  на  з’ є д н а н н я  з У к р а ї н с ь к о ю  Г а л и ц ь к о ю  Ар м і -

є ю.

17.2. Москаленки - Худяки - Чорнявка - Зам’ятинці.

18.2. Зам’ятинці- Лубенці- Жаботин- Флярківка- Фундукліївка.

19.2. Фундукліївка - Плякова - Коханівка - Буртки.

20 і 21.2. Буртки.

22.2. Буртки - Рейментарівка- Ставидло- Хайнівка- Федорівка.

23.2. Федорівка- Черби- Ларів- Марієва- Паліївка.

24.2. Паліївка - Юр’ївка - Димина - Хмелева.

27.2. Хмелева - Глодоси.

28.2. Глодоси - Олександрівка - Липняжка.

28 і 29.2. та 1 і 2.3. Липняжка.

2.3. Липняжка - Добрянка - Коритне - Бузинковата.

3.3. Бузинковата - Новоселки - Розкошна.

6.3. Розкошна - Красногірка.

6-8.3. Красногірка.

9.3. Красногірка - Розношинці - Новоселинці.

10.3. Новоселинці - Шамріївка - Тужна.

11.3. Тужна - Струнків.

13.3. Струнків - Хощовата - /угрупування біля Гайворонської переправи/.

14.3. Хощовата - Чемирпіль - Синиця.

Д е м о н с т р у в а н н я  з а х о п л е н н я  р а й о н у  Г а й с и н  - У-

м а н ь - О л ь в і о п і л ь .

16.3. Синиця - Л у полів - Мошновата.

17.3. Мошновата - Капитанівка - Лящівка.

18.3. Лящівка - Богопіль.

19.3. м. Богопіль.

20.3. Ольвіопіль - м. Богопіль - Лящівка.

21.3. Лящівка - Лукашівка - Сухий Ташлик.
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23.3. Сухий Ташлик - Мар’янівка - Емілівка - Наливайки.

25.3. Наливайки - Краснопілля - Вербова - Полонисте - Перегонівка.

25.3. Перегонівка - Рогова - Островець - Небелівка.

26 і 27.3. Небелівка-Нерубайка-Камениче-Скалева-Кондратівка-Плав- 

гівка-/груповка арміїпо переплаві черезСинюху біля Ново—Архан

гельського/.

М а р ш і  й у г р у п у в а н н я  з м е т о ю  з а м а с к у в а т и  в и х і д 

не п о л о ж е н н я  д л я  н а с т у п н о ї  а к ц і ї  на  В о ї н е с е н с ь -

к е.

29.3. Плавчівка - Вуїчева - Іванівка.

30.3. Іванівка - Рахин - Улянівка - Гусєва - Забара - Хмелева.

1.4. Хмелева - Гайсин - Плетний Ташлик.

2.4. Плетений Ташлик - Іванівка - Семенаста.

4.4. Семенаста - Софіївка - /Орлов/.

5.4. Софіївка - Різанівка.

5.4. Різанівка - Бобринець - Різанівка.

7.4. Різанівка - Бобринець.

8.4. Бобринець - Олексіївка - Степанівка.

9.4. Степанівка - Березівка.

12.4. Березівка - Аннівка - Марківка - Михайлівка.

13.4. Михайлівка - Ольгопіль - Єланець.Ч

14.4. До 9-ої год. ранку Єланець - Солоне\ /Форсований марш на Во-

15 і 16.4. Солоне -Вознесенське. / знесенське. Переправа. За-

16 і 17.4. Вознесенське. хоплення бази/.

М а р ш  К и ї в с ь к о ї  Д и в і з і ї .

17.4. Вознесенське - Кантакузівка - v /Марш на захід до Ана-

Мордавка - Рошладі. > ньева й захоплення

18.4. Рошладі - Ляхова - Миколаївка. '  Балти/.

21.4. Миколаївка - Софіївка - Василівка- Любоволена- Покрівка -

/повстанчий район/.

22.4. Покрівка - Святотроїцьке - Кохівка\ /Серія боїв на внутрішніх

23.4. Кохівка-Мар’янівка-Задніпрянці- \ операційних лініях. Мета

Мала Боярка - Новоселиця /бій/.

25.4. Петрівка - Майнова.

26.4. Майнова - Михайлова - Вознесенка- 

Гольма.

27.4. Гольма - Посад - Шляхова - Піщана - /Марш у північно-західньому 

напрямкові через фронт червоних і наближення до району розполо- 

ження галицьких військ. Бої/.

28.4. Піщана - Михайлівка.

£ забезпечення дальшого 

/ маршу від нападу з пів- 

/  дня/.
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29.4. Михайлівна - Бершадь - Баланівка.

30.4. Баланівка - Демидів - Тростянець - /бій/.

1.5. Тростянець - Демківка - Кірназівка - Аннопіль^

2.5. Аннопіль- Турчин - Білоусівка - Одаївка - /бій/.

3.5. Одаївка - Федорівна - Красногірка - Шарапанівка - Крижопіль - Кри-

жопіль - М’ясківка - /бій/

3.5. М’ясківка - Кольтанка - /бій/.

4.5. М’ясківка - Вербна - /останній бій/.

5.5. Вербна - Качківка.

5-8.5. Писарівна.

М а р ш  В о л и н с ь к о ї  Д и в і з і ї .

6.12. Борушківці - Любар - Матрочки.

7.12. Матрочки - Бурківці - Якушпіль.

12.12. Якушпіль - Сл. Польова - Клітечки - Вишенька.

13.12. Вишенька - Чечелівка - /зустріч із Галицькою Армією/ - Безі-

м’янне - Немиринці - Куманівка.

14.12. Немиринці - Куманівка - Міхалин - Флоролівка - Юзефівка - /Зни

щення на ст. Погребищах московської охорони й комендатури Добро

вольчої армії та на цукроварні - жандармерії/.

15.12. Черемошне.

16.12. Васильківці - Атамівка.

17.12. Ганівка.

19.12. Ганівка - м. Тетіїв.

21.12. Тет іїв - Г орошк ове.

25.12. Горошкове - Животники.

26.12. Животники - Можейки - Сабадот - Конела.

27.12. Конела-Безпечне-Зубриха-/Знищення московської частини До

бровольців біля с. Вороного. Захоплення обозів частиною М. Залізня

ка/.

29.12. Конела - Безпечне - Кишенці - Харківка.

30.12. Ваньки-Маньківка-Молодецьке-Біляшки-/бій біля ст. Біляшки/.

1.1. Біляшки -Тальв’янка- /бій із:частинами московської Добровольчої 

армії біля с. Піражків; допомога селян-повстанців/.

2.1. Тальв’янка - Вишнеполе.

3.1. Неру байка.

4.1. Підвисоке.

5.1. Покотилів-Россодоватець- /бій із недобитками моск. Добрармії бі

ля с. Трохиків/.

12.1. Підвисоке - Оксанин.

13.1. Оксанин-Вишненьке-/зустріч розвідки дивізії з передовими роз’ї

здами моск. червоної армії біля с. Майданецького. Відпущення по

лонених червоноармійців/.

131



і

J

14.1. Вишнеполе - Нерубайка.

15.1. Нерубайка - Підвисоке - Покотилів.

17.1. Покотилів- Плоске - Шендерівка-Тишківка- /Посилка делегації ро- 

звідчо-інформаційної до большевицько-московської армії/.

20.1. Тишківка - Водяна - Ракин- Хмелева - /Похорон славного лицаря 

полк. Царенка, що загинув од тифу/. Повернення делегації з Умані/.

20.1. Хмелева - Олександрівка- Завадське- Козачий Хутір.

22.1. Ерделівка - Іванівка.

24.1. Іванівка - Мокра Калигірка.

25.1. Окнин- Товмач - Іскренне- Топільне- Каменоватка-/Посилка де

легації до повстанців Туза/.

26.1. Лозоватка - Княже - Козацьке - Зелене - Діброва - Кирил івка.

28.1. Урочиста панахида коло пам’ятника Т. Г. Шевченка з військовою па-

радою в присутності великої кількости населення. Зформування кін

ного полку імени гетьмана Івана Мазепи/.

29.1. Кирилівак - Моренці - Шендерівка.

31.1. Стеблів - Янівка.

1.2. Янівка - Геркозівка.

3.2. Межиріч- Михайлівка.

4.2. Канів - /зайняття без бою міста/.

5.2. Хрещатик.

6.2. Хрещатик-Софатівка-Березня-Мошни-/Спроба московських боль

шевиків і боротьбістів спровокувати нашу армію перед повстанцями 

в м. Мошнах/.

7.2. Участь кінноти Волинської дивізії в наступі на Смілу-Білазіря ра

зом із відділом отамана Тютюнника.

9.2. Мошни-Руська Поряна-Цесарська Слобода-Кумейки-Вергуни.

10.2. Харківці - Кумейки.

11.2. Чернявка-Трешевці- Медведівці- Худоліївка- /Урочистий похорон 

полковника Петрова/.

12.2. З’єднання із Запорожцями, що машерували окремою групою з Хмелевої.

13.2. Худоліївка-Топільне-Єреміївка-/Перехід по льоду через Дніпро

на Лівобережжя. Використання сходу, що був скликаний большевика

ми і раде прийняття війська населенням/.

15.2. Здобуття з бою кінною частиною Запорозької дивізії м. Жовнина /о- 

пір: дивізія большевицька і жидо-московська міліція/.

17.2. Єреміївка - Топільне - Худоліївка - Медведівка- Янівка-Триліси- 

/Зустріч із повстанцями Богдана/.

18.2. Триліси - Голикове.

21.2. Голикове - Івангород.

22.2. Кримки - Ясиневатки.

23.2. Кримки - Гайнівка - Шпакова - Каніж - Федорівка - Максимівка - 

Ареспівка.
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24.2. Осітня- Марівка- Паліївка-м. Висока -Юрківка- Миролюдівка.

27.2. Ерделівка - Янопіль - Ракин.

28.2. Тишківка.

3.3. Добрянка - Куритне - Юзефпіль - /Захоплення штабовими частинами 

московського відділу продналога ХІІ-ої армії на чолі з помічником 

голодпродналога, що прибули до містечка переводити реквізицію/.

4.3. Захоплення кінною розвідкою ім. Івана Мазепи полку технічної ко

манди штабу ХІІ-ої армії, що переходила до Умані.

5.3. Липовецька - Капітанівка.

6.3. Лозоватка- Дельфінівка- Молтавка-/Бій і обсадження переправи 

через Буг біля Спіранки/.

7.3. Данилова Балка - Кам’яний Брід.

10.3. Могильне.

13.3. Берестяги - Окне.

14.3. Окне - Терпівка - Томатівка.

18.3. Громи - /Бій під Уманню з охоронним большевицьким куренем на 

протязі цілого дня/.

19.3. Здобуття Умані - /Приєднання козаків і старшин, бувших Волохів- 

ців. Зформування пластунів при кінноті Мазепинського полку/.

20.3. Урочистий похорон в Умані поляглих на полі бою.

23.3. Умань - Текуча.

24.3. Наливайка - Емилівка.

25.3. Оксанин - Небелівка.

26.3. Текліївка- Кам’янисте - Павлівка- Скалене-Тальне.

27.3. Ямпіль - Кальноболото.

28.3. Якимівка.

30.3. Коліївка - Аннове - Миколаївка.

1.4. Олексіївка-Михайлівка-М. Виська-/Бій у М. Висьці/.

2.4. Плетений Ташлик- Миколаївка-Косогорівка-Шостаківка-/Бій на 

ст. Шостаківці й обсадження її/.

6.4. Красно вершка - Кошанівка - Григоріївка.

7.4. Водяна - Андріївка.

8.4. П’ятихатки - Олексіївка - Володимирівка.

9.4. Сотньова.

12.4. Березівка - Н. Буг - /Бій із бронепотягом і червоними московськи

ми частинами біля Н. Буга/.

13.4. Богданівка - Олександрівка - Таранова.

14.4. Іванівка - Надерівка - Никольське.

15.4. Трикрати - /Бій з охоронним куренем ревкому, захоплення Трикрат, 

наскок кінноти Урсова й успішні бої з його кіннотою/.

16.4. Вознесенське.

17.4. Варшавка.

18.4. Цареданівка - Олександродарівка.
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19.4. Новопавлівка.

20.4. Агапіївка-Новопавлівка-ст. Любашівка- і Врадіївка.

22.4. Бокове - Заплади - Демидівка.

23.4. Задніпрянці-Ананьїв-/Бій дивізії на допомогу повстанцям і Чорно

морцям біля Ананьева/.

24.4. Цілоденний бій дивізії біля Ананьева й відступ ворога. Бій біля с. 

Петрівки й перемога пластунів кінного полку ім. гетьмана Мазепи.

25.4. Ясенове - м. Ясенове.

27.4. Гольша - Посад.

28.4. Кринички-Саражинка-Берізки Чечельницькі- Ольгопіль - /Участь 

кінного полку ім. гетьмана Мазепи в бою й захоплення Ольгополя/.

29.4. Демівка - Яланець - П’ятківка.

1.5. Жабокрич-/Демонстраційні бої й захоплення ст.Рудниці й Городища/.

2.5. М. і ст. Крижопіль - /Цілоденний бій і захоплення ст. Крижополя о

5 год. ранку/.

3.5. Крижопіль - Марківка.

4.5. Бій кінного полку гетьмана Івана Мазепи біля М’ясківки, відбиття сво

го обозу. Бій біля с. Савчиного й Нетребівки з відступаючим фрон

том московської червоної армії. Бій біля Джуґастри. Бій біля Віль

шанки.

5.5. Вільшанка - Вербка.
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ЗІ ЩАСЛИВОЮ ПЕРЕМОГОЮ*)

Витяг з наказу.

Н А К А З  
По військам армії Укр. Нар. Респ. Ч. 18.

19-го квітня 1920 р. Д. Армія.

По муштровій частині.

Слава Україні!

І.

17-го квітня упертим боєм цілої Армії, взято м. Вознесенськ. В самім 

бою, не дивлячись на майже повну відсутність набоїв, Армія виявила повну 

велич і розуміння ваги хвилі і осягнула вповні дану їй ціль. Всі частини вико

нали покладені на них завдання.

Треба підкреслити завзяту атаку кінноти для підтримання своєї піхоти.

Величезна військова здобич - є нагородою муштровому козацтву за цю 

славну перемогу.

Здобуті військові трофеї дають можливість значно збільшити ради нашої 

армії озброєним козацтвом.

Хай цей день буде нагородою нашому козацтву за довгий, тяжкий і слав

ний похід.

Слава і подяка Рідного Краю Отаманам дивізій, Командиру кінної брига

ди, полковникам, старшинам і козацтву.

Всім частинам армії на похвалу і подяку за службу Україні відповідати: 

„Слава Україні” .

Командуючий Армією військ У. Н. Р . Отаман Омелянович-Павленко.

*) 0. Доценко, "Зимовий Похід", стор* 170, документ чи CL.XYIL
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МИХАЙЛО КРАТ 

ген^пор*

Р І З Н И М И  Ш Л Я Х А М И

/З  нагоди ювілею Першого Зимового Походу/.

- Віддай коня, - тобі по доброму кажуть! - Теж мудрагель! Суне, бісова 

душа, до москаля та ще й коня йому веде, чортів син!

- А ви до ляхів ся пораєте, сто знайшли приятелів та союзників. Вони 

з певністю вам Україну допоможуть вибороти, чекайте, пане!

Таких і подібних діялогів було багато на страдницькому шляху українсь

ких армій у листопаді 1919 року, - поміж Куриловцями Мурованими та Новою 

Ушицею.

Дуже знайомий був це шлях, багато разів пересовувались по ньому колони 

то в наступі то в відступі, але ніколи цей шлях не був такий сумний та такий 

трагічний, як у ту незабутню осінь: наддніпрянці йшли на захід; ішли в невідо

ме: босі, обдерті, без набоїв, без ліків, ішли в супроводі стогонів товаришів, 

що маячили в тифозній гарячці та в супроводі стогонів коней, що обабіч доро

ги конали з голоду, бо не було фуражу. А назустріч - на Схід - у терени, при

значені Денікиним для розташування Галицької армії, йшли галичани, зведені 

Зятківською умовою з ясного шляху боротьби до загину на манівці рятунку 

особистого життя вояків та збереження майна дорогою ціною капітуляції та 

підлеглости ворогові.

Здавалося, Український Захід і Схід розійшлись на віки. Здавалось, сини 

Києва й Львова, Дніпра й Дністра ніколи вже не зустрінуться на шляху до спі

льної мети - Соборної України.

Проте історія записала факти, що на віки вічні служитимуть доказом то

го, що спільна кров та спільні бої лучать розлучених братів без огляду на вся

кі договори та міркування політиків. Закти ці сталися власне під час Зимово

го Походу, коли Галицька Армія безпомічно догорала, втративши ту провідну 

зірку, що світила їй під Львовом, під Чортковом та Києвом.

Факти ці сталися під час Зимового Походу, того славного походу, коли 

Армія УНР, без УГА, п’ять місяців мандрувала по Батьківщині, сіючи паніку 

у ворожих рядах та ширючи національну свідомість та прагнення волі поміж 

своїми одурманеними большевицькою дурійкою братами.

В таких, здавалось би, найбільш несприятливих обставинах, виявилось, що
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обидві роз’єднані армії стреміли до одного: знову бути разом і разом, як ко

лись, боротися за волю України.

Подати ці малознані факти з-перед п’ятидесяти років є метою цього скро

много нарису.

Не обговорюючи питання доцільности, необхідности та правильности Зят- 

ківської угоди /бо це не є нашою темою/ згадаємо тільки, що т. зв. „прото

кол перемир’я” , на підставі котрого Галицька Армія переходить на сторону 

російської добровольчої армії і віддається в повне розпорядження Головного

комавданта „узброєних сил півдня Росії” передбачав у^“ 2, що УГА не буде 

вжита до боротьби проти „армії Петлюри” . З цієї постанови протоколу, скори- 

стала наддніпрянська армія, вибравши до прориву в запілля ворога власне мі

сце розташування УГА, себто район: Козятин - Гайсин - Вінниця - Хмель

ник. Про це начальний вождь УГА, - генерал Микитка був попереджений Ко

мандармом наддніпрянської армії - отаманом Омеляновичем-Павленком, вла

сноручним листом останнього, що його завіз добре знаний усім галичанам 

полковник Долуд, херсонець, що під час українсько-польської війни командував 

однією з галицьких оперативних груп під Львовом.

Так під час нашого прориву в запілля Денікіна, мали ми з денікінцями ті

льки незначні бої, коли зустрічались із тими ворожими відділами, що тримали 

залізничні станції та патрулювали залізниці.

Телефонні та телеграфічні дроти в районі УГА були нами порізані, щоб 

московські офіцери, які знаходились при галицьких частинах, як зв’язкові, не 

повідомили свої штаби про наш рух.

Вже під час цього прориву, при численних зустрічах із галичанами, від

чувалось їхній подив нашим маршем та жаль, що вони не з нами. І не дивно: 

у квартирі галицького старшини, до котрого я зайшов погрітись, змочений до 

останньої нитки дощем із снігом, що лив цілу ту історичну ніч з 6 на 7 грудня 

1919 року, бачив я денікінський часопис, виданий для галицького вояцтва. Як 

же він не був подібний до українського пресового органу: майже нічого, крім 

похвали для „старшого брата” братерства великоросів і малоросів, байки про 

„ісконну русску землю - Червону Русь” і т. д. Прикро було читати таку пре

су галицьким воякам, що так недавно переможно маршували на Київ із піснею 

про „червону калину” та з вірою, що шлях до Львова веде через оту золото

верху столицю Соборної України. Той старшина, мій хвилевий господар, ви

разно заздрив нам, хоч які ми на той час були бідні.

Прорив удався й Денікінський штаб подавав через радіо дивну вістку: 

„разбітая намі так званная „украінская армія” очутілась у нас у глибокому 

тилу” .

Армія УНР стала на відпочинок у районі Липовця-Животова й 3-тя Залізна 

Дивізія одержала наказ піддержувати зв’язок із галичанами: жадні протоколи 

та жадні умови не могли перекреслити прагнення єдности та братерства. Це 

братерство було також виказано галичанами чином: було багато випадків, ко

ли вони давали нам свої гармати, наші хворі коні міняли на свої здорові, при
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ймали наших хворих вояків до своїх лазаретів і переховували наших зв’язко

вих. Роз’єднані жили фактично однією душею та одним серцем.

15-го грудня до Київської дивізії в м. Липовець прибув прем’єр наддні

прянського уряду - І. Мазепа. Тоді на нараді, що її скликано з приводу приїз

ду героя-міністра, що - не дивлячись на небезпеку, перебував, як і міністри 

уряду УНР Черкаський, Макух, Паливода й Безпалко, на окупованій ворогом 

батьківщині, було вирішено вислати делегацію до Галичан для координації ді

яльносте обох армій. Галицька делегація вже перед тим приїздила з Вінниці 

до нашого командира в цій же справі. Переговори делегацій мали повний успіх 

завдяки рішучій поставі одного з галицьких старшин, - Дмитра Палієва, що 

мужньо поставився проти вимог галицького ревкома, котрий вимагав перево

роту й приєднання до большевиків, бо, мовляв, армія Денікіна, тили котрої бу

ли знищені нашим проривом та діями повстанців, уже догорала. /Дмитро Палі

їв згинув в рядах Дивізії „Галичина” під Бродами/. 24 грудня підписано акт 

злуки обох армій під командою отамана Омеляновича-Павленка. Таким чином 

створено тоді акт історичної ваги, що уневажнив Зятківську угоду, що його 

наддніпрянці й галичани однаково таврували, як документ зневіри.

З цього приводу уряд УНР видав урочисте проголошення, в котрому звер

тається до населення, між іншим, словами: „Оповіщаючи громадян України 

про цю радісну подію, - злуку українських армій під керуванням одного Уряду 

Соборної України, Народне Правительство вірить, що віднині ніяка ворожа ін- 

триґа не розіб’є братерської єдности обох частин Українського Народу” . А в 

листі до командарма прем’єр, від’їжджаючи в Польщу з докладом до Головно

го Отамана, радив координувати акцію з галичанами. При цьому І. Мазепа за- 

значував: „Але мусимо твердо стояти на тих політичних позиціях, за які боре

мося весь час: „Самостійна Народна Республіка” . А в цей час Армія УНР пе

ребувала в маршах далеко на сході. Тому лист прем’єра дійшов до армії тіль

ки в кінці січня. Командарм негайно висилає старшин, щоб зв’язатися з гали

чанами. Але тоді УГА вже перебувала в складі Червоної Армії, бо вже 1-го 

січня Галичани були оточені большевиками з півночі, заходу й сходу. Це уне

можливило здійснити акт злуки.

Минуло два місяці походів та боїв армії Омеляновича-Павленка та повіль

ного розкладу Галицької Армії; настав березень, а з ним прекрасна українсь

ка весна. Командарм рішає наблизитися до Буга в районі розташування гали

чан, щоб увійти з ними в зв’язок та одержати певні відомості про стан УГА 

та про те, що робиться за кордоном. Але Галицька Армія під зверхністю боль

шевиків не могла виявити своєї волі.

11-го березня 1920 р. штаб нашої армії одержав такий документ від сла

ветної колись 1-ої бриґади У. С. С.: „Галицька Армія входить до складу чер

воних військ і через те ніяких переговорів на власну руку вести не може. 2) 

Для офіціяльних переговорів може от. Павленко вислати представників з від

повідними повновластями до Бершаді, куди приїдуть делегати 12-ої армії, до 

складу якої входять Галицькі бриґади. На цей час предкладається Отаманові
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Павленкові: 1) Відійти зі своїми частинами на один перехід від Галицьких пе- 

реднід сторож, найкраще за ріку Буг і 2)В доказ доброго відношення до Га

лицької армії звернути забрану батерію з усім добром.

Командант 1-ої бриґади УСС Шаманек.

За політком 1-ої бриґади УСС Сеник” .

Командарм відмовився вести переговори з Галицькою армією, як части

ною армії совєтської. Під час тих подій над Бугом, у селі Устє, коло Бершаді, 

полк Чорних Запорожців захопив цілу галицьку батерію в повному складі гар

мат і коней, при чому частина галичан залишилась при своїх гарматах і чесно 

виконувала службу Україні разом із нами до кінця Зимового Походу й після 

нього. Коли під час цього епізоду большевицька команда вимагала від галичан 

наступу проти нас, ці відмовились, мотивуючи відмову - одні браком чобіт, 

другі браком набоїв чи іншими причинами.

Зближався кінець епопеї. Вже квітень. Вже прогримів незабутній Возне- 

сенськ, громи Ананьїва почули перелякані большевики в Одесі.

26-го квітня ми вже в Балті, де до нас приєднується Галицька технічна 

сотня. Тоді ж штаб армії одержує вістку, що галичани готуються до повстан

ня проти большевиків та до переходу до нас. У цей час команда Наддніпрянсь

кої Армії мала замір дістатись на південь України, щоб використати догідне 

стратегічне положення наше в запіллі большевицького фпонту. Це було дуже 

важне в зв’язку з генеральним наступом українсько-польських військ, що ось- 

ось мав початись.

Але 25-го квітня приєднується до нас Галицька кінна бриґада от. Шепаро- 

вича, а 26-го квітня приходить вістка про повстання галичан без узгідення 

цієї справи з от. Омеляновичем-Павленком. Отаман Омелянович-Павленко рі

шає іти на північ, щоб підтримати повстання. Це рішення командарма акцептує 

прем’єр Мазепа, що в цей критичний час і найтяжчий період походу є знову з 

армією. Але не зважаючи на форсовні марші, ми спізнились. У Вапнярці пов

стання було здушене большевиками, а трагічна доля галичан, яким удалось пе

рейти на бік поляків під Козятином - загально відома.

В трьохденному бою під Тульчином і Вапняркою кінна бриґада отамана 

Шепаровича вже приймала участь разом із нашими частинами армії УНР. А 

так прагнення єдиної спільної армії Соборної України, що, то яскравим вог

нем, то маленькою іскрою освічувало галичанам їх страхітливу долю зимою 

1919-1920 pp., - є для нас навіть і тепер дуже цінним історичним доказом: 

вояцьке серце не хотіло знати Збруча, для вояцького серця була одна, а не дві 

України. - Одна й Єдина, Суверенна й Соборна - Українська Народна Респу

бліка.
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М. ГАРАСИМ

МЕНЕ ЗАХОПИВ ЗИМОВИЙ ПОХІД

Перед вирушенням Армії в запілля ворога, прем’єр Мазепа призначив по

літичних референтів до поодиноких дивізій: М. Левицький, П. Феденко, Загур- 

ський, В. Скляр, М. Гарасим, Чубук, Совенко. Референти мали завдання: по

серед ничати між населенням та армією, допомагати армії в справах технічно- 

господарських, головно харчових, інформувати населення про політичне поло

ження Республіки, провадити серед нього політичну та культурно-освітню ро

боту. Вони дістали тимчасово тільки усні вказівки та інструкції. Мене призна

чено до дивізії Київської, якою командував от. Юрко Тютюнник. 14 грудня ми 

були вже в м. Липовці, за кільканадцять км. в запіллі ворога. Того ж дня при

була до міста частина кінноти Київців з Тютюнником на чолі. Жадних частин 

ворога по дорозі ми не стрічали, а про цивільну його адміністрацію й чутки не 

було, бо вона завчасно втікла. В Лиловці ми одержали військові мапи, т. зв. 

спеціялки, уложили плян праці у найближчих селах у східньому напрямку і ви

їхали на роботу вже 16-го грудня. Ми мали свою повозку запряжену двома ка

рими кіньми і вдвох заїжджали до найближчого села; один з нас залишався у 

першому селі, другий їхав до наступного села, перший після мітингу переїздив 

до третього села /його підвозив туди селянин/, другий власним запрягом за

їздив до села четвертого, в якому ми обидва звичайно ночували. Наступного 

дня ми в той самий спосіб обслуговували дальші чотири місцевості.

Селяни сходилися на мітинг без жадних запрошень чи оголошень, бо віст

ка, що по селах їздять „оратори” Петлюри /так вони нас часто називали/, 

розходилася блискавкою по довколишніх місцевостях, а то й повітах і всі села 

хотіли, щоб ми до них з доповідями завітали. Селяни охоче нас від села до се

ла підвозили, гостинно нас приймали і сердешно прощали. На мітинги приходи

ли старі й молоді, чоловіки і жінки, селяни з близьких хуторів та присілків, а 

то й менших місцевостей, до котрих ми не мали часу заїздити. Такі численні 

сходини відбувалися, звичайно, на громадському майдані без огляду на пого

ду. Коли ж падав зливний дощ або була велика сніговія, ми ховалися в якусь 

більшу стодолу, або у волосному селі у волосній залі.

Говорили ми по три-чотири, а то й п’ять годин, залежно від часу й погоди, 

бо ми були молоді, мали силу й наснагу до цього, а велика кількість слухачів 

нас до того заохочувала. Свою доповідь ми розпочинали часто з історії кня

жої до часів могутности Київської Держави Святослава, Володимира, Яросла

ва Мудрого, її упадок і причини цього упадку, переходили до історії наших чу
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батих предків - Запорожців, до часів Гетьманщини, довше затримувалися на 

повстанні народу під проводом Хмельницького, на його славних перемогах над 

військами польських магнатів, над помилкою Великого Гетьмана, що не пішов 

на Варшаву і не дотовк польську шляхту у її власному кублі. Не було б тоді 

Переяславської угоди з Москвою з її згубними наслідками для нашого народу. 

Згадували обов'язково про нашого великого Державника гетьмана Мазепу, про 

намагання його з допомогою Шведів звільнити Україну з-під опіки віроломної 

Москви, про облогу Батурина, його упадок через зраду Носа і винищення всьо

го населення включно з жінками й дітьми полчищами Меншикова. Кінчали ми 

цей опис боротьби Мазепи за незалежність Українського Народу невдалим бо

єм під Полтавою, що обтяжив двохсотлітньою примарою московського „само- 

державія” над Україною аж до революції 1917 року. Тепер ми вже в подроби

цях насвітлювали події, зв’язані з відродженням Української Держави у формі 

Української Народної Республіки, організацію війська, Крути, наїзд червоно- 

ґвардійських банд Муравйова на Київ, повстання московських робітників сто

лиці проти Центральної Ради, відмова деяких новозорганізованих українських 

частин, що збаламучені пропаґандивними кличами більшовиків, відмовились 

боронити Київ, прихід німців і настановлення ними ген. Скоропадського геть

маном України, організація чорносотенців, що повтікали з більшовицької Ро

с ії і розсілися по всіх наших більших містах, організуючи „карательні отря

ди” , які „гуляли” по наших селах і били селян шомполами, мовляв, ” маєш 

Україну” . Коли ж Скоропадський своєю грамотою проголосив відновлення ве

ликої Росії і народ на заклик Директорії УНР змів владу гетьмана та його 

опричників з Української Землі, Лєнін і Троцький післали зорганізовану вже в 

той час Червону Армію в Україну, щоб тут запровадити свої порядки, встано

вити диктатуру пролетаріяту, якого поза напливовим московським елементом, 

в Україні майже не було. Українська влада не мала часу зорганізувати відпо

відну військову силу, щоб протиставитись наступові ворога і нечисленна укра

їнська армія мусіла відступати, коли ж об’єднані армії Галицька і Наддніпря

нська контрударом розбили червоних і в переможному поході здобули Київ на 

берегах Дніпра, тут же у воріт нашої столиці з’ явився новий ворог: білоґвар- 

дейська армія Денікіна, що мала завдання відновити царську Росію. Утворили

ся два фронти, прийшла епідемія тифу, що здесяткувала армію. В наслідок ці

єї страшної пошести Галицька Армія вийшла з бойового строю, а Наддніпрян

ська перейшла в запілля ворога і гнала його до моря; дні його були порахова

ні, катастрофа неминуча.

У своїх доповідях ми проводили паралелі між нашою минувшиною та тепе

рішнім часом, вказували на помилки наших попередників і наші теперішні блу

ди і недомагання та їх причини, не жаліли гіркого докору тим нашим незрячим 

братам, що даються зловити на гачок большевицької фалшивої пропаганди, 

стоять з боку, а навіть помагають ворогові. Ми в своєму кінцевому слові за

кликали до єдности, до боротьби за свою Самостійну Державу і коли українсь

ка армія знову утворить регулярний фронт і Головний Отаман дасть наказ по
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повнити ряди українського війська, щоб ніхто з молодих не завагався цей на

каз виповнити. Співаємо заповіт Шевченка, а слів його „Поховайте та вста

вайте, кайдани порвіте, і вражою, злою кров’ю волю окропіте” не виконуємо. 

Пам’ятаймо, що воля, незалежність ніколи не дається даром. Народ, що хоче 

жити своїм власним, не накиненим йому захланним сусідом, життям, мусить 

принести нераз велику жертву крови й майна, щоб те життя влаштувати по 

своїй вподобі, а добуту волю і незалежність закріпити. Народ, що в свій час 

цього не зробить, стане парієм, наймитом у сусіда-переможця. Так менш- 

більш ми закінчували наші доповіді і від’їжджали на дальшу роботу. По кіль

кох днях ми вертались до штабу, намічували дальший плян праці і їхали в да

льші мандри. Коли наші частини зайняли Умань, редакцію газети „Україна” , 

що ще з Любара була при нашій дивізії, перенесено до міста. Тут видано п’ять 

чисел газети тиражем 25.000 примірників, надруковано 2.000 відозв і листівок 

до української інтелігенції та селян. їх уложив Тютюнник, що був до цього ве

ликим майстром. Редактором газети був політреферент Чубук з фаху журна

ліст, а дописувачами були й деякі референти; вони ж переводили коректу на

друкованого матеріялу і займалися експедицією. В районі міста й околиці ми 

переводили свою роботу з великим успіхом. На південь від У маня в районі м. 

Голованівська наступили великі розтопи снігу, з чорноземом створили глибо

ку грязюку. Тут мусіли ми верхи на конях пробиватися від села до села, але 

роботи ні на мить не залишали. Йордан святкували на правому березі ріки Си

нюхи. Тут ми „йорданували” , себто працювали протягом чотирьох днів. Хар

чуванням війська ми не турбувались, бо селяни харчували козаків та годували 

коней безплатно і ніяк не хотіли за це якої б то не було винагороди.

Свої доповіді ми мали звичайно поза розташуванням військових частин, 

бо в місцях їх постою кожний вояк, старшина чи рядовий були інформаторами 

та пропаґаторами справи, кожний з них по своїй силі та знанню. З йордансько

го місця постою Північна Група /Київська та Волинська дивізії/ подалися на 

північ на Київщину, а що рух нашого війська був великий і перестрілки з чер

воними траплялися часто, ми мусіли свою роботу обмежити до мінімума. Вер

хи на конях ми відвідували на коротко придорожні села, перекидалися із зу

стрічними короткими взаємними інформаціями, передавали їм летючки до роз

повсюдження між селянами і їхали далі.

Після зайняття нашими військами Черкас і Канева було видруковано в цих 

містах протягом трьох днів та ночей біля 750.000 листівок до населення і че- 

рвоноармійців /до останніх: російською мовою/. Всі відозви-листівки укладав 

от. Тютюнник. Найбільше з них видруковано під назвою „Селяни” ; вони різни

лися змістом від Канівських і їх було 700 тисяч. Тут до нас приходили післан- 

ці від організацій, звичайно, повстанських із усіх губерень Лівобережжя, щоб 

провірити присутність нашої армії над Дніпром. Вони діставали від нас інфор

мації і директиви що, коли і як робити. Ми давали їм по кільканадцять відозв 

з дорученням їх на місцях помножити і вони, підняті на дусі, відходили. В ча

сі перебування армії на Лівобережжі, ми ні на мить не переривали роботи, а
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повернувшись на Правобережжя, ми її продовжували відповідно до обставин і 

руху війська. Тут нам довелося тяжче працювати, бо наше військо, прямуючи 

на захід, маршувало широким вахлярем, поодинокі відділи кінноти гасали у 

всіх напрямках, щоб ворога дезорієнтувати про силу й кількість нашого війсь

ка, а ми за відділами „гасати” не могли. Настала для нас „страдна пора” - 

пише Доценко /Зим. Похід, стор. 80/ - „Вони /тобто політреференти/ мали 

поширити терен агітації, щоб паралізувати большевизм в центрі України. Тя

жка це була робота. Політреференти так перевтомилися, що їм уже бракувало 

сил, та їх з п’яти залишилося всього два при Запорізькій та Київській дивізі

ях” . Направду нас залишилося всього трьох, при запоріжцях один, при київцях 

два, тому після повороту з Лівобережжя я перейшов до дивізії Волинської. 

Так ми дійшли до ріки Бог. На правому березі ріки були розташовані частини 

УГА, зглядно тепер ЧУГА і так ми розповсюджували наші листівки, - помага

ли нам селяни.

В часі перебування армії над Богом, політреференти і тут провели велику 

інформаційно-пропаґандивну працю, улаштовуючи зібрання селян і розповсю

джуючи по всіх усюдах летючки. Армія завернула на схід, повільним маршем 

різними дорогами, розмоклими наслідком підвесняних розтопів. Цей час вико

ристали ми на пропаганду, відвідуючи придорожні села верхи на коні. На захід 

від вузлової станції Долинська, армія розташувалася в районі великих сіл, щоб 

відсвяткувати Великдень. Селяни, з власної ініціятиви, без ніяких замовлень, 

нанесли, а радше навезли таку велику скількість святочного їстива, що хіба, 

між тим, бракувало лише пташиного молока. Та не встиг пан-отець ті Божі 

дари посвятити, як розвідка донесла, що з трьох сторін - Єлисавету - Знамен

ки, Кривого Рогу та Миколаєва наближається ворог, щоб нас зліквідувати. 

Єдиний вихід з оточення - захід. їстиво селяни допомогли скласти на обозні 

вози і армія рушила без паніки, але поспішним маршем і за чотири дні стала 

під брамами Вознесенська. Наступного дня вчасним ранком місто здобуто. 

Під вечір того ж дня я вже був на правому березі Бога, а наступного дня в 

найближчому селі вічував. Свою роботу ще продовжував чотири дні і закінчив. 

Розпочалися бої за перехід залізничної магістралі Жмеринка - Бірзула, а пі

сля цього вирішний, кривавий бій в районі М’ясківка-Томашпіль-Джугастра. 

Шостого травня 1920 р. під вечір я вже був у Ямполі над Дністром. Армія Зи

мового Походу вписала ще одну світлу сторінку в історію визвольних змагань 

Українського Народу. В пам’ять цього Походу Уряд Української Народної Ре

спубліки створив Орден Залізного Хреста, яким нагороджено учасників.



Ол. ВИШНІВСЬКИЙ 
Генерал-Пор.

З ІСТОРІЇ 3-01 ЗАЛІЗНОЇ ДИВІЗІЇ*)

Згідно з наказом Командарма, 3 дивізія зайняла без бою, 18-го грудня, 

м. Старий і Новий Животів. Її завданням було провадити розвідку на захід від 

лінії Біла Церква - П’ятигора - Балабанівка. Цей район був запіллям денікін- 

ської армії, де не було бойових її частин, а денікінська адміністрація і мілі

ція повтікали перед наближенням 3-ої дивізії. Тому саме це містечко було при

значено для відпочинку 3-ої дивізії на протязі двох тижнів і приведення її за 

той час до порядку й боездатности.

21-го грудня Комдив 3 одержав наступний наказ Командарма:

„На випадок небезпеки Вашого розташування зайнятого району, Вам на

лежить відійти в район Стадниці, Високе, Каюки, зі штабом у Високе, алеж 

бажано зараз же приступити до самої енергійної агентури і військової розвід

ки, з метою виявити ворожі сили і напрямки їх посування. Коли б Ви почали 

свій відхід, то напрям - Животів - П’ятигори - мусять прикрити сильні заста

ви. Сьогодні 8 загін ночує в Росошках, а 7 в Дубровках. Штаб у Дубровках. 

Завтра, 22.XII., частини Запор, див. будуть розташовані навколо П’ятигор.

Ком. Армією УНР Отаман Ом.Павленко” .

Була це перша пересторога проти небезпеки, що наближалася з півночі. 

Біла армія ген. Денікіна, під натиском червоної армії, залишила вже Харків, 

Полтаву і Київ. Большевики перемагали на всьому протиденікінському фрон

ті, щораз більше деморалізуючи денікінські бойові формації. Добровольча ар

мія вже не відступала, але відбігала, швидко й панічно, в загальному напрям

ку з півночі на південь. У другій половині грудня, глибоке її запілля, що в ньо

му перебувала армія УНР, швидко почало перетворюватися в запілля безпосе

реднє, загрожуючи схрещенням шляхів відступу Добровольчої армії зі шляхами 

Армії УНР. Про цю небезпеку власне й перестерігав Командувач Армії УНР, 

наказуючи водночас звільнити шлях відступу денікінців, перейти на східній бік 

великого Білоцерківського Уманського шляху, затриматися в присілках і ху

торах і там перечекати небезпеку.

24-го грудня 1919-го року, полк. Трутенко одержав другу пересторогу, у 

формі наказу Командарма:

„Нач. З дивізії. Оператив. - Таємно, м. П’ятигори.
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Наказую дорученій Вам дивізії перейти з району Ново-Животова і зосере

джуватись на 26/ХІІ. в районі Стадниця - Високе, зі штабом дивізії у Високе.

По відомостях, в м. Липовці находиться 3-ій Гайдамацький полк з Воло

хом.

Наказую вислати в тому напрямку розвідку з метою розвідати, якого во

ни напрямку і куди вони прямують. Донесення надсилати в м. П’ятигори, в 

штаб армії на пошті.

Командуючий Армією УНР. Отаман Ом. Павленко” .

Полк. Трутенко одержав цей наказ пізнім вечором, 24-го грудня. Після 

наради з Нач. Операт. Відділу, полк. Кратом, командир дивізії видав наказ ди

візійній колоні бути готовою до вимаршу на шляху, 25-го грудня, о годині 6-ій 

ранку. Було відомо, що в напрямку на Старий і Новий Животів відступала де- 

нікінська кіннота. Полк. Крат вирахував, що вимарш о 6-ій годині уможливить 

дивізії відійти ще перед тим, як денікінська кіннота наблизиться до Животова.

ТРАГЕДІЯ 3-ої ДИВІЗІЇ

Згідно з наказом, дивізійна колона вишикувалася на шляху, в напрямку на 

с. Стадниця - Високе, о год. 6-ій ранку, готова до негайного вимаршу. Було 

ще темно. Хуртовина минула, але мороз був дошкульний, різкий ледяний вітер 

іще збільшував його. Кінна сотня 9-го Стрілецького полку рушила вперед а- 

ванґардом, сподіваючись, що за якісь півгодини-години, дивізійна колона піде 

вслід за нею. У Животові залишилася кінна сотня 8-го Чорноморського полку. 

Вона мала вирушити ар’єргардом після того, як вимаршує дивізійна колона. 

Віддаль від колони до ар’єргарду була приблизно один кілометер. У північному 

напрямку, звідсіля сподівалися ворога, вислано кінні стежі. Усім боєздатним 

воякам наказано бути готовими до бою. Полк. Крат повідомив полк. Трутенка, 

що дивізійна колона готова до вимаршу і чекає на його прибуття, або наказ 

вимаршу.

Коли минула 7-ма година, а Комдива все ще не було, полк. Крат знову по

слав до нього, в містечко, посланця з пригадкою, що колона чекає на наказ 

вимаршу й без потреби мерзне, але полк. Трутенко не з ’явився й не дав нака

зу вирушити. Одне й друге пригадування він просто зігнорував. Минула ще од

на година, потім друга і третя. Третя пригадка мала ті самі наслідки. К-p ди

візії все ще залишався в Животові й не давав про себе знати.

Старшина й козаки змерзли до кісток. Вони тупали ногами, махали рука

ми, підскакували, щоб не замерзнути. На возах мерзли хворі на тиф. Ситуація 

стала загрозливою, бож денікінці безсумнівно наближалися до Животова. Коли 

на протязі кількох годин не повернулися ті кінні стежі, що їх вислано в пів

нічному напрямі, відкіля мали прийти денікінці, передчуття небезпеки збіль

шилося. Лише після того, як полк. Крат інтервенював особисто й перестеріг,
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що затримання вимаршу може скінчитися трагедією, полк. Трутенко дав на

решті наказ вимаршу. Замість 6-ої години ранку, колона нарешті вирушила між

12-ою і 1-ою по полудні...
„Те, що не вернулися наші кінні стежі, особливо турбувало сот. М. Чижев- 

ського з гарматної бриґади. Як тільки колона вирушила, він, без слова кому- 

будь, вирвався з колони й погалапував ліворуч від колони, в тому ж напрямі, 

куди були вислані перед тим кінні стежі. Зупинившись на недалекому горбику, 

він глянув на північ і, миттю повернувши коня, понісся на повний кар’єр назад 

до колони. Ще не доїхавши до неї, крикнув: „Кіннота ліворуч!” .

За цей час колона встигла була дійти від Животова на віддаль не довшу, 

як пів кілометра. Зорієнтувавшись, що ворог, хоч його не було ще видно, ата

кує, полк. Крат подав своїм громовим голосом команду: „До бою!” - і зупи

нив свого коня. Колона рівнож стала. Кулеметники кинулися до кулеметів, а 

боєздатні вояки схопилися за рушниці, що їх поклали на вози, щоб погріти ру

ки. Але не почулося жадного стрілу: вода в кулеметах замерзла, а задубілі 

від морозу руки вояків із рушницями відмовляли послуху...” /Ген. О. Вишнів- 

ський. „Трагедія 3-ої дивізії Армії УНР” , стор. 14/. Тим часом ворожа кінно

та, з диким вигуком, наближалася в кар’єрі до дивізійної колони. Вона атаку

вала двома лавами. Була це Сводна Кавказька дивізія.

„Приблизно на 400 метрів від дивізійної колони, друга лава дігнала першу 

і влилася в неї. У повітрі блиснули шаблі й денікінська кінно та одною широ

кою розстрільною, з криком „ура!” , в кар’єрі заатакувала, з віддалі, здавало

ся, нерухому й начебто загіпнотизовану колону. Але, це тільки так здавалося. 

Кулеметники гарячково намагалися пустити в рух кулемети; задубілі пальці 

інших вояків не могли дати собі ради з натиском на язичок рушниці. А злово

роже „а!а!а!” все голосніше, а шаблі виблискують усе ближче і ближче... Ось 

ворожа кіннота вже біля самих возів. Нема як боронитися... Господарі, що 

були за фурманів, поховалися під возами. Деякі козаки пішли за їхнім прикла

дом, свідомі того, що рубати будуть перших, кого зауважать. Хтось розпачли

во крикнув: „Хлопці! Комдив тікає!...”

Вони летіли на нашу колону певні своєї перемоги над безборонними. Були 

подібні до тих вовків, що кинулися на отару овець. Вправною рукою почали ру

бати кожного, на кого налетіли. Першими жертвами впали ті, що були все ще 

за кулеметами й ті, що мали рушниці в руках - ті самі, що не встигли натис

нути закляканими пальцями на язички рушниць. Шлях біля возів почервонів 

кривавими плямами... Жахлива сцена, що розігралася на шляху, змусила деко

го до втечі. Намарне! їх доганяли на конях і одним ударом шаблі клали тру

пом на землю.

Кілька кіннотників під’їхало до критого екіпажу, що в ньому були хворі 

на тиф старшини мого полку — сот. Григоренко і хор. Філь. Один із денікінців 
заглянув до середини екіпажу.

- Нікто, как петлюровскіє комісари - обернувся він до своїх.

- Віш, как в екіпаже розвалілісь! - додав і крикнув - „Вихаді!” .

146



- Хворі старшини не ворухнулись.

- Ти что с німі церемонішся! - почулося - витасківай за ноґі!

Одного за другим, хворих витягли з екіпажу. При тому обидва старшини 

вдарилися головами об шлях. Спочатку їх пробували зарубати, але тому, що 

рубати лежачих було незручно, вони добили хворих стрілами в голову...

- Що мене найбільше здивувало - казав мені пізніше козак мого полку, 

Маґаляс, якому пощастило переховатися під возом, а потім утік з полону, - 

так це те, що обидва хворі старшини, хоч і були притомні, навіть не крикнули, 

тільки перенесли все мовчки, до самої смерти.

На щастя, різня не тривала довго. Мабуть прийшов був наказ її припинити, 

бо полонених почали зводити в групи. До одної з таких груп під’їхав на баско

му коні денікінський „ротмістр” , у блискучих, золотих „пагонах” , і, приклав

ши руку до кашкета, сказав:

- Ґаспада офіцери петлюровской армії! Пожалуйте ко мне.

На таке Галантне запрошення з групи вийшло троє старшин.

- Ґаспада! Билі лі ви в русской царскої армії?

- Були - відповів один із старшин.

- Я віжу - усміхнувся ротмістр, - ви забилі даже ґаваріть по человєче-

скі.

Потім повернувся до свого підстаршини, що під’їхав разом із ним, і спо

кійним, рівним голосом, начебто йшло про щось зовсім звичайне, наказав:

- Растрєлять етіх петлюровскіх бандітов!...

Цих трьох старшин негайно відведено кілька кроків від шляху й там роз

стріляно.

Коли групи полонених звели до купи, всі вони вже знали, що денікінці ро- 

стрілюють наших старшин. Отже, не дивно, що коли денікінський поручник на

казав „офіцери вийті!” , то ніхто не вийшов. Коли денікінець наказав те саме 

вдруге і знову ніхто не вийшов, він запитав:

Где ж подєлісь ваші офіцери?

- Повтікали... - глузливо відповів хтось із старшин.

- Повтєкалі!? Ха-ха-ха! Бот так офіцери! Повтєкалі!...

Було видно, що це „повтєкалі” привернуло йому гумор.

- Єслі я обнажу, что между вамі єсть хотя би адін только офіцер, каждий 

десятий із вас будет разстрелян. Понял і?

Старшини наші були серед полонених, але козаки нікого з них не зрадили. 

Вночі, 25-го грудня, коли „ґаспада офіцери” гучно святкували перемогу в с. 

Ситківці, в хаті місцевого священика, старшини Синього полку, сот. С. Дов- 

галь і сот. С. Іващенко втікли з полону, разом із кількома полоненими /сот. 

Довгаль мав уже початок тифу/. Пізніше надійшла сумна вістка про те, що

хворі 3-ої дивізії, що їх захопили денікінці на возах, були кинуті ними на шля

ху, під час дальшого їхнього відступу й усі повмирали” . /Там же, стор. 15,

16 і 17/.

Так трагічно перестала існувати, зникла з реєстру Армії УНР, під час її
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Зимового Походу, 3-тя Залізна Дивізія. Полк. Трутенка до судової відповіда

льносте за знищення довіреної йому дивізії не притягнено. Командарм, отам. 

М. Омелянович-Павленко, відмовився зарядити в цій трагічній справі навіть 

слідство, мотивуючи це тим, що „кожному може таке трапитися” ...

В оборонній війні за проголошені Актами 22-го січня 1918 і 1919 років 

Державність і Соборність Української Народньої Республіки, славна дивізія 

випила повну чашу слави і страждань.

Повстанчий Отаман 

ОВЕРКО КУРАВСЬКИЙ 

Нар . 4 листопада 1894 р„ Підступно 

вбитий большевиками на весні 1925 

року в Україні,

*) 0 .Удовиченко, ген. штабу, ген,-полк, „Третя Залізна Дивізія". 

Матеріяли до Історії Війська Української Народньої Республіки, рік 1919, 

Матеріяли упорядував й до друку підготовив ген„-пор. О• Вишнівський. 

В-во „Червона Калина", Ню Йорк, 1971.
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Др. ФОТ ІЙ МЕЛ ЕПІКО

М а й о р

Р I J  Д В 0 1919 Р О К У
/Витяг із загальних споминів/.

З и м о в и й  П о х і д ,  шо розпочався 6-го грудня 1919 року із мустечка 

Любаря, з приходом морозних днів повільно почав скріплюватися. Вози, коні 

й піші козаки перестали тонути в невилазних осінніх болотах. Хворих на тиф 

бідолах або розтрусили по селах, або вони видужували на возах. Серед них був 

і автор цих рядків.

Отож уже перед Різдвом учасники походу підбадьорились. Чим далі загли

блювались ми в рідні землі, тим гостинніше приймали нас наші люди. До 23-го 

грудня я вже настільки видужав по довготривалому „поворотнякові” , що міг 

починати діяти. Ще мабуть у тифозній гарячці я все домовлявся з заступником 

командира походу, полк. Юрком Тютюнником про те, що одного дня маю відір

ватися від загального походу і піти вперед, в запілля денікінців.

Такий момент настав 23 грудня. Тоді наш похід зупинився на різдвяний 

відпочинок у містечку Дубовому та околичних селах Уманщини. Увечорі то

го ж дня я дістав від полк. Тютюнника відповідне на письмі відкомандируван

ня, а 24 грудня о 3-ій годині по півночі виїхав з Дубового разом із Д. Бере- 

щенком, С. Уперенком, М. Шолухом та П. Сердюком. Захопили зі собою для 

всякого випадку зіпсованого „Люїса” , машинку до писання, по рушниці з ма

лою кількістю набоїв, пару верхових коней і своє убоге майно. Берещенко і 

Сердюк їхали верхи на конях, а ми три на селянському возі.

Це фактично були бідолашні рештки тієї великої кількости вояків, що їх 

вліті організовано й виведено під моєю командою з Глодос, а по партизуванні 

приведено до Дійової Армії і влито в 14-ий Низовий Запорізький полк*).

Повіз нас дядько своїми баскими кіньми, але вони не тільки не могли бі

гти, а ледве переступали з ноги на ногу по гострому мерзлому грудді. Дядько 

показався нежурголова, як то воно часто в нас бувало - великим майстром 

слова - і все розважав нас своїм глибоким, часом їдким гумором. Ми собі га

*) Перед виступом нашої Армії в Зимовий Похід командиром його був сотник 

Олександер Янішевський, а я заступник. Ми обидва разом були захворіли на 

поворотний тиф. Тоді полк мало не цілком розлетівся. З решток його було 

зформовано курінь.
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дали, що 75-80 кілометрів, які відділяли Дубову від Глодос, проїдемо за цей 

день і разом з нашими рідними весело проведемо Святий Вечір. Але проїхати 

по тому грудді цей простір за день було неможливо.

Довелося проїздити саме тими місцевостями, по яких восени пронісся Ма

хно. /Про це я докладно написав у своїй праці „Нестор Махно та його анархія” , 

надрукованій в „Літописі Червоної Калини” /. Підвечір ми під’їхали до Сенюхи 

і зупинилися коло одного зірваного махнівцями мосту. На другий берег можна 

було перебратись тільки по тонкому та ковзькому льоду. Воза ми відпустили, 

а свої речі перенесли на другий бік самотужки. Найбільший клопіт був з кінь

ми. Вони раз-у-раз падали, аж молодий лід під ними витьохкував. Урешті ми 

опинились на нашій Херсонщині. Берещенко та Сердюк кинулися добувати воза, 

а ми зайшли в одну хату погрітись. Я зразу покмітив, що молода господиня 

не дуже то рада нашій появі. Повеселішала тільки тоді, коли довідалась, що ми 

зараз від’їдемо й не зіпсуємо їй Свят-Вечора. Запропонувала навіть нам га

рячого чаю, щоб, мовляла, зашпори на холоді під нігді не заходили. Ми рішили 

й далі провадити наш похід так, щоб нікому цього вечора не псувати, коли вже 

не дістались під рідні стріхи.

Вже смеркало, коли ми виїхали із Тернівки на Масляниківку. Прибули до 

неї десь уже досить пізно. /До речі сказати, за гетьмана це село було випа

лено. Залишилось тільки одно господарство, яке вогонь минув, а то певно ті

льки тому, що хата була крита бляхою/. Вліті в цьому селі ми постоювали з 

нашими партизанами. Штаб наш містився в домі цього необидженого господаря. 

Тепер ми рішили навідатись до нього, як до старого знайомого.

Собаки гучно озвались і викликали з хати господаря.

- Приймаєте гостей? - привітавшись, запитав я.

- А чому б ні? Аби добрі люди!” .

Коли я сказав, що ми є горстка тих, ” добрих людей” , які помагали йому 

в молотьбі при машині, він додав:

- A-а, коли так, прошу до хати!

Довго нас потім господар розпитував, що воно діється в світі.

Ми розповіли йому все, що самі знали. В його теплій хаті, прибраній по- 

нашому на Різдво, під образами блищала лямпадка, надаючи щиро-святочного 

настрою. У теплій хаті нас почало хилити до сну й ще дужче захотілось їсти. 

Прохати ми не відважились. Але наші люди добре знають, що для проханих чи 

й непроханих гостей, якими оце й ми були, потрібно.

- Ну, стара, гості вже з дороги нагрілись, пора їх і підкормити, чим Бог 

послав!

- Дивіться, - кажу, - щоб ми вам не поїли те, що не для нас готувалось.

- Не турбуйтесь, для добрих людей у нас усе знайдеться шматок хліба.

Насправді ж знайшовся не тільки хліб, але й добра та міцна самогонка.

Тепер ми догадались, чому раніше мусіли нагрітись - на закуску до чарки бу

ло подано риб’ячий холодець, смажену рибу, борщ з грибами, пиріжки, кутю з 

медом, звар... Господар усе підливав нам до чарок та нарікав на дуже лихі часи.
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- Тяжко стало на світі жити. Ось Різдво, а радощів ніяких. Коли б уже 

Бог послав спокій та якийсь сталий порядок.

- А якого б ви хотіли б порядку? - запитую.

- Та такого-прислухаюсь до людей. Що людям, те й нам.

- А люди чого хотять?

- Люди хотять, щоб була Україна. Все про Петлюру говорять. Бачили ми 

большевиків, бачили махнівців, тепер ось дивлюсь на денікінців - не підходя

щі для нас, бо все це чужі люди. А от ви наче рідні брати. То ж ми собі й дума

ємо, що один Петлюра нам добра бажає, коли з ним ідуть такі люди, як ви.

У кожному селі, від кожного нашого селянина ми чули такі чи подібні 

слова. Отже, національно-державницька свідомість народу під кінець 1919 ро

ку цілком дозріла.

Порошив сніжок, а ми подорожували далі. Шлях наш лежав крізь Тешків- 

ський дубовий ліс - яких шість кілометрів. У глибині лісу стояв гарний під 

бляхою будинок. Його вікна були наглухо позамикані віконицями.

- Чий це дім? - запитую хлопця, що нас віз.

- Та це ж того лісничого Синкевича, що його недавно вбито разом з усі

єю родиною, - відповів хлопчина.

Наші верхівці подалися до того будинку. До них кинулись собаки, але во

ни були якісь охлялі. Вже пізніше я довідався, що свідома родина Синкевичів 

була вимордувана бандитами.

Коли ото ми проїжджали, то замордованих ще не було похоронено - лежа

ли вони в замкнутому будинку. Слідства не було кому перевести, хоч люди й 

знали злочинців. Вони залишались непокараними - називали себе большевика

ми й чекали на прихід „своїх” .

Далі ми подорожували в напрямку села Карбівки. За декілька кілометрів 

від цього села на глухих обніжках набрели на притрушені сніжком сліди, поли

шені колесами гармат. Це нас переконало, що денікінці вже встигли далеко 

обійти нашу армію, відходячи на південь.

Ми просто з поля в’їхали в перший двір. Намірялись змінити тут воза, я- 

ким їхали, трохи погрітись, може щось попоїсти і далі їхати вже прямо до Гло- 

дос - ще яких десять кілометрів. Було це десь по першій годині дня. На цей 

час цілком випогодилось. На небі не було ані хмаринки, але сонце не гріло - 

міцний мороз налягав на землю. Та ось ми нарахували на другому кінці села 

якихсь дев’ять вершників-сили нерівні, а нас було тільки п’ятеро.

- Хлопці, до зброї! - вигукую. - Повертай вози на ліс!

За яких два кілометри від села був невеликий ліс. Із села до нього тягся 

глибокий яр. Погнали ним, наскільки далось, коні.

- Ой-ой, що ж це буде з нами? Шо робити?... - безперестанку говорив б іч 

ний військовий писар, Сидір Уперенко, що сидів коло мене на возі.

- Загинемо, так загинемо саме на перший день Різдвяних Свят, - відпо

відаю йому.

- Коли злякався - роби, що хочеш, а я живим не здамся. Що значить бути 

у ворожих рукад - добре знаю.
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І тільки тоді я усвідомив собі, що мій „відділ” фактично нічого не вар

тий. Уперенко-писар нарікав на те, що по тифові ліва рука йому не піднімаєть

ся. Шолух - також ще добре не виздоровів після поворотняка, а до того ж по 

пораненні мав руку паралізовану.Сердюк мав покалічену праву руку і прострі- 

лені вище серця груди. Тільки мені та Берещенкові нічого не бракувало, і ми 

готові були оборонятись до загину.

Правда, ось Берещенко і Сердюк подались собі верхи до лісу. Звичайно в 

критичний момент у людини самозахорона понад усе... Та ось всі ніби вряту

вались - опинились у лісі. Зрозуміло, зимою ліс не дає доброго захисту від 

ворожої напасти. Але все таки верхи атакувати нас вершники не могли. Бага

то стояло тут грубезних дубів, із-за яких далося б добре обстрілювати напа

сників. Ми загнались у саму середину, в найбільшу гущавину.

- Тепер, хлопці, можемо відпочивати, - кажу я, - та справляти Різдво... 

Без потреби не стріляйте. Коли ж вони підуть на нас, підпускайте якнайближ

че і паліть без промаху.

- А може б ми ліпше піддалися без бою?-почав намовляти Уперенко.

- Я таки скажу, що був денікінським поліцейським урядником на Київщині...

- Іди ти під три чорти з твоїм урядництвом - вигукнув я сердито.

- Однак, не відіб’ємось, - продовжував він. У мене рука - піднести не 

можу, не то стріляти...

Це мені вже так допекло, що я вигукнув:

- Ей, денікінці! А йдіть сюди та заберіть свого урядника!

- Та що це ти?! - злякано сказав Уперенко.

Такої ж думки, як Уперенко були і Сердюк з Шолух ом. Може зі своє жит

тєвої точки зору вони мали рацію: коли не поставлять опору, то зможуть уря

туватися. Зовсім інша справа у мене. Глодоси недалеко. Там денікінці можуть 

легко довідатись, хто я і мені кінець. Один Берещенко храбрував і тримався 

оборонно-бойового настрою.

Велю прив’язати коней до возів. „Обозним” призначаю Уперенка, а себе 

з трьома іншими „розсипаю” в розстрілбну... Кожному призначаю місце за ду

бами і наказую чекати дальшої команди.

Була може друга година по полудні. В найкращому випадку ми могли вий

ти з лісу десь по шостій. А мороз усе посилювався. Руки примерзали до руш

ниць. Минуло може з півгодини після того, коли ми зайняли свої „бойові” мі

сця, як ось під ліс повільно над’їхали кіннотчики. Зупинились у віддалі може 

пів кілометра від нас. Були це ті самі дев’ять, що їх ми бачили за Карбівкою. 

Стояли вони фронтом до поля, видно, з таким тактичним розрахунком, щоб 

являти собою тільки одну, а не дев’ять цілей зразу. Нас за дубами вони не 

могли бачити. По якомусь часі повільно повернули коні й поїхали собі степом.

Аж ось Шолух доповів, що на другій стороні лісу також показались три 

кіннотчики. Глянувши туди, і я їх угледів, Та й ці скоро собі поїхали від лісу- 

Коли б вони знали, яку бойову силу ми уявляємо, то певно для нас Різдво скі

нчилось би дуже сумно.
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Під горбом у лісі, - варто зазначити ще, що ліс „революційним правом” 

був уже дуже проріджений - стояла сторожівка. Навперемінки ми почали в 

ній грітись. Самого сторожа вже в живих не було. У хаті на просторій печі 

сиділа бідна вдова, двоє її дітей і старий, хворий дід. Вдова жалілась на свою 

біду.
Я попрохав цю вдовицю піти до Карбівки та довідатись, що там діється. 

Коли б же її хтось спитав, чи є які вояки в лісі, то щоб казала, що нема ніко

го. Довго нам довелось чекати на її поворот. Наговорила нам вдовиця багато, 

але все те щось не виглядало на правду. А казала вона, що в Карбівці повно 

якогось війська, всі п’яні, їздять на конях. Я дістав з кишені сто гривень і 

подав їй за послугу.

- Візьміть, щось купите собі.

- Дякую. Не візьму, - казала вона. - ЩояБога не маю в серці, щоб бра

ла від вас гроші.

- Візьміть - ви ж у нашій справі бігали по холоді.

- За це я не смію брати гроші від вас. Я бачу, що ви наші люди - не чужі.

Не зважаючи на свою убогість, вона таки рішуче відмовилась узяти від

мене гривні.

А ясний, холодний, такий короткий на Різдво день, здавалось нам, не ма

тиме кінця. Але не було ще в Україні такого різдвяного дня, щоб він не скін

чився і не настав холодний вечір, а за ним темна чи ясна ніч. Ми зібралися 

коло нашого „трену” . Ще так недавно засмучені козаки почали вже жартува

ти. Звичайно в козаків від трагічного до комічного тільки один крок...

Врешті сонце десь потонуло за засніженими обріями. Ми наш „трен” ско

ротили - одного воза пустили з лісу. В цей спосіб хотіли перевірити, чи якісь 

вершники не кинуться на нього. Хлопця-візника намовили казати, що в лісі він 

нікого не бачив, а возив до Карбівки денікінців.

На землю зійшов холодний та дзвінкий смерканок. Цілий день ми чули в 

лісі, як тарахкотіли вози, то певно котились вони широким шляхом на Глодоси 

з півночі. Тільки ввечорі цілком стихло. Помалу посуваємось наперед. Ніч бу

ла ясна. Далеченько показався якийсь віз. Наші кіннотчики запалились бойо

вим настроєм - кинулись того воза здоганяти. На возі сидів переляканий дядь

ко.

- Звідки ви? - запитую.

- Із Завадського.

- Куди їдете?

- Та... отак їду... їду до...

- Кажіть правду: втікаєте, боїтесь, щоб денікінці не забрали?

- Та так...

- Ми не денікінці. Кажіть нам правду, де вони є?

- Та всюди вони є. В Завадському повно. Все кіннота.

- А в Глодосах?

- Там ще більше. Вже два дні сунуть, мов хмара. Кажуть, що Петлюра на 

них тисне. А ви мабуть якраз і будете петлюрівці?
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- Так, петлюрівці, чи правдивіше - прямо українці.

- Отак би зразу й казали! - весело і підвищеним голосом промовив дадь- 

ко. - Своїх готов возити хоч і цілий тиждень, а денікінцям не дамся. Коли на

мірявся втікати від тих москалів, то захопив із собою пляшку первачка та то

рбу пиріжків. Прошу, вгощайтесь! Тільки чарки не маю. Доведеться нахиль

ці... Дай же Боже! - Він, як належиться, намірився в першу чергу сам хиль

нути.

- Почекайте, я маю горня! - озвався Уперенко.

Самогон-первачок вогнем розплився по тілі і приємно грів. Також і пи

ріжки з печінкою дуже нам смакували. Ми розпитали дядька, як нам дістатись 

на Козакові хутори. /Ті хутори, колись тільки левади, належали до Глодос; 

звались Козацькими, бо колись, як не було ще й самих Глодос, таборували 

там наші старі козаки. - Ф. М./. По тій короткій гостині на холоді він собі 

поїхав, куди намірявся, а ми завдяки йому, добре собі уявили, що воно тут ді

ється та який нам брати напрямок.

Вже на глодоських полях ми надибали порожню хату. Зупинились коло неї

і остаточно зліквідували наш „обоз” : з воза вивантажили своє майно і дали 

хлопцеві-візникові волю. Шо далося - нав’ючили на ті „наші* двоє коней. Ку

лемета, машинку та інші речі заховали на горищі з тим розрахунком, що по

тім заберемо. Але спізнились, а глодовські большевики тим скористались, а 

нам довелося аж весною 1920 року з боєм із іншими і це наше майно відбива

ти.

На хуторі п. Балтяна, споживаючи свіже смаження, остаточно довідались, 

що діється в Глодосах. Заповнити це велике містечко денікінці могли б, хіба 

якби всю свою армію сюди загнали. Саме та частина села, куди ми пробра

лись і що спрадавна звалася Задніпрянщиною, - далеко лежала від центру мі

стечка, а тому денікінці на ній не розмістилися. За якусь годину ми з Козако

вих хуторів перемандрували навпрошки на Вахмістрові хутори, що належали до 

тієї Задніпрянщини. Там замешкувала Уперенкова сестра, що була замужем 

за Юрченком.

Ось ми сидимо за столом і споживаємо справжню українську підсмажену 

ковбасу з квашеними огірками. Юрченко те й робить, що підливає до чарок 

своєї заправленої самогонки.

- Ви би не повірили - каже він, - що я оцю самогонку приховував для 

вас. Відчував, що на Різдво будете в нас у гостях. Дуже радий, що воно спра

вді так сталось.

І справді, тут нам були щиро раді. Першим найщасливішим був Сидір. Уже 

забув про те, що так недавно трясся в лісі від переполоху. Коло нього сиділа 

вже його Настуся, хоч і не гарна, зате щира душа - його рідна дружина. Хто

і коли встиг її повідомити про наш прихід - невідомо. При тій же ковбасі та 

чарці наш п’ятичленний відділ цілком розв’язався. Берещенко потяг левадами 

свою ледачу незграбну Марусю /так звалась його кобильчина/ до свого хутір

ця. Сердюк залишив свого коника тимчасом у Юрченка, а сам побіг до молодої
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жінки. Помандрував додому й Шолух, не зважаючи на те, що там, де замешку

вали його родичі та жінка, були розташовані денікінці. Найгірше покищо було 

зі мною-нікому було до ранку повідомити мою дружину, що я тут...

Але за тим я не дуже то й гнався. Під час тифу в поході мені було не до 

голення. Все заростав та заростав і врешті „тішився” чорною покрученою бо

родою - одні чомусь уважали мене за поповича, інші ж за жида... Знайомі не 

пізнавали. Жінка певно також не пізнає і, чого доброго, нажене мене під сім 

вітрів. До своєї ж бороди я так звик, що ніяк не хотілось з нею розтаватись.

Перейшов до добрих Молдованенків і „потішив” їх тим, що ми їхнього То- 

дося залишили в Липовці в шпиталі дуже хворого на тиф. Застав там молоде 

товариство. Довго в' жартіливий спосіб розповідав про наш похід аж поки не за

снув на теплій лежанці.

Другого дня дружина подала мені бритву і рішуче наказала поголитись, 

бо інакше, мовляв, нізащо не покажеться зі мною на люди в такому вигляді. І 

хоч як мені не хотілося розставатись з моїм єдиним придбанням у поході, не 

було ради. Немає, кажуть, на світі такого чоловіка, який би не виконав хоч і 

найкрутішого наказу своєї любої жінки...

Отож той „відділ” самоліквідувався, а в моїй кишені залишився наказ про 

підготовку на виступ проти денікінців. Взявшись же за гуж, не кажи, що не 

дуж... Другого дня до пізньої ночі в „штабкватирі” - Недайкашівській моло

дечій кімнаті - обговорювалось справи повстання. В першу чергу зорганізова

но штаб на чолі зо мною. Покликувалось тих, на яких можна було сполягати - 

в першу чергу старшин та козаків 14-го Низового Запорізького полку, що ра

ніше „самопливом” опинилися вдома. Одних викликали, інші, довідавшись про 

мою появу, самі з ’являлись. До 8-го січня 1920 року за старим стилем все бу

ло готове до виступу. Докладно про всі дальші події написав я в своїх загаль

них споминах.

З тих п’ятьох на цей час залишилось у живих тільки - я*).

З бойового виступу 8-го січня проти денікінців я вийшов поважно ранений. 

Отже, взятий на себе обов’язок повністю аж до пролиття крови виконав. Пер

шим же із нас п’ятьох загинув Сидір Уперенко - в лютому. Серед білого дня 

в Гл од осах його застрелив оскаженілий большевик. Навесні большевики за

мордували і Петра Сердюка, а Михайло Шолух ніби від нікуди подітись устряв 

у большевицьку банду в Глодосах і був потім забитий українськими партиза

нами. Берещенко помер 1957 року в старечому домі в Франції.

*) Автор цього спогаду помер 6 грудня 1970 ри в Ню Йорку США„ Похований на 

Українському православному цвинтарі в Бавнд Бруку> Н. Дж« / Р„ й/.
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ОЛЕКСАНДЕР КОРДОНОВИЧ 

х о р у н ж и й

У З И М О В О М У  П О Х О Д І
/Спомин хорунжого 3-го Окремого кінного полку/.

В С Т У П

Листопад 1919 року. Армія УНР в надзвичайно тяжкому становищі. Антан

та забльокувала довіз в Україну не тільки зброї й амуніції, але навіть і меди

каментів, чого так дошкульно бракувало в нашій армії. Смертоносна пошесть- 

тиф, обезкровила-знесилила Армію УНР, зменшуючи бойовий склад її частин 

на 60-70%. Не знаю, з чиєї вини, бракувало одягу й взуття для вояків, не зва

жаючи на холодну осінь і наближення зими. Я бачив вояків, що замість чобіт 

мали на ногах шмати перев’язані шнурком... До всього того дійшло ще одне 

нещастя, що потрясло уряд УНР і фатально відбилося на долі нашої армії. Ко

мандувач УГА ген. Тарнавський морально заламався й, скапітулювавши перед 

білою московською армією, залишив спільний з нами протимосковський фронт

і став складовою частиною білої Добровольчої армії ген. Денікіна. Так скін

чилося об’єднання актом соборности 22 січня 1919 р. наддніпрянської й гали

цької армій. Залишена своїй власній долі, Армія УНР була змушена, після тя

жких непосильних і нерівних боїв, до постійного відступу.

На початку грудня 1919 року рештки Армії УНР, дійшовши до району м. 

Любара, опинилися в мертвому куті, бо відступати далі вже не було куди. Цей 

район перейшов до нашої новітньої історії під назвою „трикутник смерти” . 

Проти північного боку цього трикутника був фронт червоної армії, проти схід- 

нього боку - фронт білої Добровольчої армії і проти західнього боку - поль

ської армії. У цьому трикутнику зазнали ми ще одного удару долі: Корпус Сі

чових Стрільців самоліквідувався, поставивши штаб Армії УНР перед фактом 

доконаним. Здавалося, що цей трикутник стане збірною могилою Армії УНР, 

але всі ми, уцілівши ще від тифу вояки, не впали на дусі, бо вірили-сподівалися, 

що Провід наш не залишить нас на призволяще. Ми не помилилися: на нараді 

Вищого командного складу Армії знайдено вихід із мертвого кута. Не схиляю

чи перед ворогом жовто-блакитних прапорів, Армія УНР має прорватися через 

денікінський фронт і продовжувати боротьбу за Волю і Славу України в запіллі 

ворога.

Темної ночі 6-го грудня 1919 року, всі частини Армії, разом із довгою 

колоною хурманок із раненими й хворими, прориваються через ворожий фронт
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і простують в запілля Добровольчої армії, розпочинаючи Зимовий Похід, похід 

у непевне й невідоме.

„3-ій Окремий кінний полк”.

3-тя дивізія перейшла денікінський фронт, що його тримали частини УГА, 

яка перейшла на бік ген. Денікіна. Галичани спротиву не робили й тому диві

зія без перешкод посунулася в запілля Добровольчої армії. Без значніших при

год, 3-тя дивізія дійшла 21 грудня до м. Животова і зупинилася там на відпо

чинок. 24 грудня прийшов наказ Командарма: негайно вирушити з Животова, 

бо в напрямі на Животов відступає з протибольшевицького фронту денікінська 

кінна дивізія. 25 грудня, о годині 8-ій ранку, 3-тя дивізія, готова до вимаршу, 

чекала на прибуття новопризначеного, замість хворого на тиф полк. Удови

ченка, к-ра дивізії, полк. Трутенка, за Животовом, на шляху в напрямку на с.с . 

Стадницю-Високе. Дивізійна колона чекала на полк. Трутенка цілих шість го

дин. Був великий мороз із різким вітром. Козаки мерзнули в холоді і в голоді. 

Занепокоєні, вони питали мене: „Пане хорунжий , чого ми тут так довго стої

мо й мерзнемо? Може ми вже оточені ворогом? Коли так, то давайте пробива

тися і тоді загріємось, бо вже промерзли до кісток...” О 12-ій годині, нареш

ті, прибув полк. Трутенко, зі штабом і дивізійна колона рушила вперед. На 

кілька годин раніше, вирушила авангардом кінна сотня 9-го Стрілецького пол

ку, на чолі з сот. Шульгою; кінна сотня 8-го Чорноморського полку сотника 

Любимця, залишилася ще в Животові як ар’єргард.

Ледве дивізійна колона рушила з місця, як її зненацька заатакувала 'кін

нота Добровольчої армії, кількістю 600 шабель. Перемерзлі вояки не були зді

бні до оборони... Крім штабу дивізії, врятувалися сотні Чорноморського і Стрі

лецького полків і всі ті, що були на конях. Решта була або порубана, або ді

сталася до полону. 3-тя дивізія перестала існувати тільки тому, що полк. Тру

тенко не виконав наказу Командарма й своєчасно не вирушив із Животова. ЗО 

грудня 1919 року, в м. Покотилів, з уцілілих вояків 3-ої дивізії зформовано 

нову кінну частину. Так на руїнах 3-ої дивізії повстав „3-ій Окремий кінний 

полк” . Полк складався з 3-ох сотень, кулеметної сотні й кінної чоти. Кожна 

сотня мала назву полку, що з нього вона походила: 1-ша Синя сотня - сот- 

Запоріжченко, 20 шабель; 2-га Чорноморська сотня - сот. Любимець - 40 ша

бель; 3-тя Стрілецька сотня - сот. Шульга - 50 шабель; Кулеметна сотня - 

сот. Шура Бура - 4 кулемети; Кінна чота при штабі полку - сот. М. Чижевсь- 

кий - 15 шабель.

К-дир полку - полк. Г. Стефанів, б. к-дир Запасового куреня 3-ої дивізії. 

Помічники к-ра полку: полк. О. Вишнівський, б. к-дир 7-го Синього полку - 

полк. Г. Чижевський, б. к-дир гарматної бригади 3-ої дивізії. Як бувший стар

шина Австрійської армії, полк. Стефанів не був підготовлений до партизанщи

ни. Він призвичаївся був до війни на фронті, з забезпеченими крилами й за

піллям, а на партизанщині ворог усе був навколо. Тому партизанщина була 

полк. Стефаніву „не по нутру” й через те бойові завдання полку виконувалися 

під командою полк. Вишнівського.
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У запіллю ворога. Вознесенськ

У початку січня новосформований полк мав своє бойове хрищення: вночі 

він заатакував с. Глодоси, знищивши в ньому денікінську залогу. У дальшому 

русі, за відступаючими денікінцями, полк захопив с. Олексіївку. До наших рук 

дісталося чимало різного майна. На тому бої з денікінцями скінчилося*). Наша 

Армія опинилася поміж відступаючою Добровольчою армією й червоною, що 

переслідувала відступаючих „білих” . Щоб не трапити у ворожі кліщі, Коман

дарм наказав перейти р. Дніпро, на Лівобережжя й у той спосіб збочити зі 

шляху червоних. Для виконання цього наказу, наша Армія зосередилася в ра

йоні Чигирин - Черкаси. 3-ій Окремий полк 9.11.1920 р. зупинився в с. Янич, 

Чигиринського повіту. Запізно виявилося, що це село належало до діянь кому

ністичного повстанського ватажка Коцура. Був наказ коней не розсідлувати. 

Не встиг я передати цей наказ сотні, як у селі почалася стрілянина рушнична 

й кулеметна: коцуровці заатакували штаб полку і 2-гу та 3-тю сотні. 1-ша, Си

ня сотня, і кулеметчики були на другому, протилежному кінці села; разом із 

ними був і полк. Вишнівський. У цей час штаб полку був уже в якійсь хаті. 

Бачу командир сотні жене во всю й кричить: „сотні за село!” . Обидві сотні 

прожогом вирвалися з села, а штаб полку коцуровці заарештували. Другого 

дня наша делегація**) була в Коцура з вимогою звільнити штаб полку. Коцур 

вибачився, виправдуючись тим, що він не знав про присутність Армії УНР на 

тилах денікінців, бо чув, що та армія вже не існує. Штаб полку він звільнив, 

але його коней затримав. За це пізніше запорожці напали вночі на коцуровсь- 

кий відділ у м. Каменка й забрали в нього всі коні.

24 лютого полк, разом із іншими частинами армії, переправився через 

Дніпро на Лівобережжя; загостивши перед тим до Холодного Яру. Зима була 

люта й лід на Дніпрі був грубий до одного метра. Перебувши на Полтавщині 

кілька днів, повернули на Правобережжя й рушили на Херсонщину, нищучи по 

дорозі малі відділи червоних /міліцію, червоноармійців, комісарів тощо/.За

пас набоїв і гарматних стрілен Армії майже вичерпався. Залишилося всього 

по 5 набоїв на козака й невелика кількість стрілен. „Без пороху в порохівни

ці” воювати не можна і це змусило Командарма заатакувати м. Вознесенськ, 

в складах якого цього добра було досхочу.

*) Від редакції. Під час того бою полк„ Стефанів якось відлучився від свого 

полку й прилучився до колони полк. Дубового, з котрою відбув двохтжневий 

марш окремо від штабу армії й 3-го кінного полку„ Дня 8-го лютого обидві 

колони з'єдналися й полк. Стефанів прилучився до сотень полку, який уникнув 

полону в с■ Янич. Про той полон мова далі.

**) Від редакцій Жадної делегації до Коцура не було вислано. До сч Янич при- 

їхав полк. Стефанів і то йому вдалося звільнити з полону штаб полку.
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Після, здавалося довгої без кінця лютої зими, дочекалися нарешті теплих 

весняних днів. Настрій відразу став весняно-бадьорий і всі повеселішали. Пе

реїжджаючи через село Никольське, по дорозі на Вознесенськ, кажу козакам:

- Дивіться, хлопці, на цей розквітлий вишневий сад. Як добре було б від

почити в ньому.

На це козаки:

- Глядіть, щоб не пришилося заночувати в річці Буг, бо ворог чигає на 

наше життя зі всіх боків...

Як не намагалися частини Армії замаскувати свій рух у напрямку на Во

знесенськ, використовуючи бічні, другорядні дороги, або навіть польові, то 

все ж, до Вознесенська дон;еслися чутки, що на місто суне „сила-силенна” пе
тлюрівських повстанців і „тютюнківців”. Наша агентурна розвідка донесла, що в Возне-

сенську великий переполох. Місто обкопується, змобілізовано старих і моло

дих, залога міста гарячково готується до оборони. На станції стоїть на пого- 

тівлі бронепотяг. Отже, перед армією було аж надто тяжке завдання здобути 

місто, що найоржилося багнетами, зміцнилося кулеметами й гарматами й за

безпечило своїх бойців шанцями, не мавши зі свого боку достатньої кількости 

ані набоїв, ані стрілен. Сили були дійсно нерівні, прийнявши під увагу ще й 

наше виснаження після довгих переходів і боїв під час тяжкої зими. Брак на

боїв і стрілен згори унеможливлював дальшу яку-будь акцію в запіллі ворога., 

засуджуючи армію на загибель... Наша Армія добре це розуміла й це власне 

було головним стимулом до здобуття за всяку ціну Вознесенська. Всі були 

згідні: або „здобути, або дома не бути...”

Мавши це на увазі, вирішено захопити місто хитрощами. Наступати мала 

тільки піхота, а кіннота - триматися замаскованою. Наблизившись до ворожих 

шанців, наша піхота, удаючи невитримку, мала спішно відступати, з метою 

„виудити” червоних з окопів, мавши надію, що підбадьорені „перемогою” , во

ни вийдуть із окопів, щоб переслідувати „утікаючу банду” . Коли наша піхота, 

відступаючи, зблизиться до замаскованої нашої кінноти, остання заатакує чер

воних з фронту й флангів. На наше щастя, червоні далися на „приманку” і все 

сталося, як передбачалося. Наша збірна кіннота атакувала на кар’єрі розвер

нутою лавою. 3-ій Окремий кінний полк атакував на лівому крилі, на чолі з 

полк. Вишнівським. Водночас Київська дивізія заатакувала Вознесенськ і ста

нцію з півночі. Ворожа лава залягла й відкрила вогонь; її підтримував броне

потяг гарматним і кулеметним вогнем. Вигляд довжележної лави, що з диким 

криком неслась блискавично на ворожу лаву, здеморалізував червоних і вони 

почали панічно тікати, під охорону залишених ними шанців, але було вже запі

зно. Гураганом налетіла на них наша кіннота. Блиснули безжалісно в повітрі 

козацькі шаблі... Залишивши на полі бою сотні вбитих і ранених червоних, кін

нота в’їхала до міста. За кіннотою до міста ввійшла наша піхота. З північного 

боку до міста переможно ввійшли частини Київської дивізії. Ніле місто опи

нилося в наших руках. Ворожий бронепотяг, від’їхавши від Вознесенська на 

один кілометер, розпочав обстріл міста гарматою. На нього скеровано порож

ній паротяг і бронепотяг негайно зник.
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До наших рук дісталися величезні трофеї: десятки гармат і стрілен до 

них - мільйон набоїв до рушниць і дуже багата різного військового та іншо

го майна.

Крім набоїв козаки мали ще додаткову особисту приємність: у великих 

складах комуністів було стільки тютюну, цигарок і цукру, що вистачило на всю 

армію. Здобуття Вознесенська спричинилося до відновлення боєздатности Ар

мії УНР,піднесло її дух і зміцнило віру в успішне закінчення Зимового Походу.

З новими силами проти тилу червоних, закінчення Зимового Походу.

Здобувши Вознесенськ, Армія, упоравшись із здобутим майном, залишила 

місто того самого дня /17-го квітня/, коли вона його захопила. Якраз тоді 

дійшли чутки, що в околицях м. Ананьева йде завзятий бій між повстанським 

Чорноморським полком і комуністичними відділами і тому Командарм скеру

вав Армію у тому напрямку. Перейшовши р. Буг, більша частина Армії пода

лася на Ананьїв, а Київська дивізія - на м. Балту, щоб атакувати з двох на

прямків. Від Вознесенська до району Ананьїв - Балта приблизно 150 кіломе

трів, тому саме марш Армії був форсований.

22 квітня 3-ій Кінний полк увійшов до села Кахівка, верст 12 перед Ана- 

ньєвим. По дорозі, на зустріч, спіткалися з довгою валкою хурманок із утіка

чами. Прокльони господарів і розпачливе схлипування жінок і дітей на возах 

справляли дуже гнітуче враження. „Поспішайте, Христа ради, поспішайте!” , 

благали втікачі; ” наші відходять, а московські карні загони все палять і ни

щать в селах Липецьке, Потицеле, Бейтала, Онуфрієвка і Селіванівка” .

Дійсно, червоні завзято напирали на повстанців, змушуючи їх до відступу

і все наближаючись до Ананьева. Обурення й прагнення помсти на озвірілих 

комуністах, були добрим стимулом для підтримки наших повстанців. Полк не

гайно рушив на Ананьїв. Зайнявши відповідну позицію, гармати підтримали 

повстанців своїм вогнем, а 3-ій Окремий і 2-ий Запорізькі кінні полки заатаку- 

вали ліве крило й запілля червоних. Бравурною атакою обох полків вщерть 

розтрощено карний загін комуністів, з’єднавшись з повстанським Чорномор

ським полком полк. Галкина. Полк заночував у м. Ананьїві.

На другий день, 23 квітня, більший комуністичний відділ, з трьома гарма

тами, наблизився з боку м. Волегоцулого й заатакував передмістя Ананьева, 

Благодатне. Першу відсіч червоним дали Алмазовський гірський гарматний 

дивізіон і 3-ій Окремий кінний полк. Пізніше наспіли Запорізька і Волинська 

дивізії. Запорізьці перетяли москалям шлях на Святотроїцьке. 3-ій полк пере

ходив кілька разів до контр-атаки. Спільним зусиллям Комуністичний відділ 

розбито й змушено до спішного відступу в напрямку на південь.

Одначе, большевики не залишили нас у спокою. 24 квітня, зранку, ворог 

відновив спробу розбити нас. На цей раз новий червоний відділ повів наступ 

з боку Святотроїцька, але знову не мав щастя. Спільною контр-атакою Волин

ців, Запорозьців і 3-го полку, відділ цей розгромлено й відкинено в напрямку
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на м. Боково. Переслідування ворога тривало до пізньої ночі. Отже, в боях 

22,23 і 24 квітня, ми розтрощили по черзі всі московські відділи, що їх зав

данням було знищення повстанського полку і нас. У боях 22 і 23 квітня, голов

ну ролю в боях відіграла Запорізька дивізія і 3-ій Окремий кінний полк, зате 

день 24-го квітня був днем, коли рішальну ролю заграла Волинська дивізія. 

Марш Київської дивізії на м. Балту закінчився успіхом: дивізія та захопила 

з бою місто.

Мавши на увазі закінчення Зимового Походу, Командарм наказав Армії 

зосередитися в районах Балта - Ольгопіль - Пещана - Саврань. Піхоті до 

29.ІУ., а кінноті - до ЗОЛУ. Таке зосередження наближало нашу Армію до про- 

типольського й протиукраїнського фронту червоної армії. 28 і 29 квітня 3-ій 

Окремий кінний полк перебував у складі збірної бриґади полк. Долуда. 28 кві

тня бриґада займає м. Ольгопіль, а 29 перейшла в район сел Ободівка, Стра- 

тівка і Верхівка. ЗО квітня полк перейшов до села Левков і був приділений до 

Київської дивізії. Вночі ЗО квітня полк перейшов залізницю Жмеринка - Одеса 

в лісі, біля села Крижопіль, залишаючись до диспозиції к-ра Київської дивізії. 

У той момент, коли полк підходив до села, з півдня на Вапнярку промайнув 

ворожий бронепотяг, що змусило нас заховатися в лісі. Дійшовши до місця, де 

ми перед тим попсували залізничні тори, бронепотяг повернув назад до ст. 

Крижопіль.

Ніч із 30-го квітня на 1-го травня і весь день 1-го травня, полк перебув 

у північно-східній частині крижопільського лісу. Вночі того дня полк, перей

шовши залізницю, зайняв с. Антопіль. У цей час Київська дивізія провадила 

свій бій за посідання станції Вапнярка. Біля 12-ої години ночі полк захопив 

обозну колону червоних, яка, не знавши про нашу присутність в Антополі, ті

кала туди зі станції Вапнярка, в районі якої клекотіло від гарматної, кулемет

ної й рушничної стрілянини. 3-го травня, о годині 3-ій ночі, Київська дивізія 

здобула з бою станцію Вапнярка й перейшла залізницю в південно-західньому 

напрямку; того ж дня 3-ій полк зайняв с. Клембівку.

Від 1-го травня Армія УНР веде тяжкі й вичерпні бої безпосередньо в ти

лу протипольського і протиукраїнського фронту червоної армії, з метою про

рватися через большевицький фронт і з ’єднатися з 2-гою новосформованою 

українською дивізією полк. Удовиченка. 2-га дивізія тримала фронт на право

му крилі союзного польського протибольшевицького фронту. Бої зі змінним 

щастям тривають три дні. Запілля червоного фронту в повному хаосі й розгу

бленості. Обози червоної армії блукають дезорієнтовано й перемішуються з 

обозами нашої Армії...

4-го травня Київська дивізія переходить до с. Савчино, а приділений до 

неї 3-ій полк займає позицію на правому крилі Київської дивізії. Запорізька і 

Волинська дивізії, розгромивши ворога, рівно ж переходять залізницю й зупи

няються в районі с. с. Яланець-Нетребівка. Вся Армія енерґійно продовжує 

наступ і остаточно розбиває 14-ту совітську армію.

Ввечорі, 4-го травня наші, виснажені безперервними кількаденними боя
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ми дивізії, крім Запорізької, Штаб Армії, 3-ій Окремий кінний полк і кінна бри

гада Шепаровича, зупинилися на ночівлю в.великому селі Вільшанка. Запорізь

ка дивізія перебула ніч у сусідньому селі. Десь о год. 2-ій вночі, на тій окра

їні села, де відпочивав 3-ій полк, раптом розпочалася рушнична й кулеметна 

стрілянина. Як пізніше виявилося, стрілянина навмання, бо ніч була дуже тем

на, заблукана й нашою бойовою акцією здеморалізована, одна з бриґад черво

ної армії. Не знавши, що в Вільшанці є „петлюрівці” , вона мала замір заночу

вати в ній, але при в’їзді до села наткнулася на сторожеву охорону 3-го Окре

мого кінного полку й почала стріляти по селу. Не знавши сил ворога, й щоб не 

пійматися в пастку /село Вільшанка розкинене в яру/, всі наші частини при 

перших стрілах, негайно залишили село. Виїхав із села рівно ж і полк. Чижев- 

ський, взявши з собою 2-гу й 3-тю сотні. В селі залишився лише полк. Вишнів- 

ський і Синя сотня. Батерія Київської дивізії, від’їхавши кілька кілометрів 

від Вільшанки, дала два стріли по червоних і поїхала далі. Не маючи змоги 

поконати червону бригаду силою, полк. Вишнівський взяв їх на хитрощі, за

кликавши червоноармійців піддатися, бо „всі вони вже оточені” ... Червона 

бриґада охоче склала зброю. До полону дісталося кілька сот червоноармійців 

з нач. штабу бригади і обозом.

Почувши українську мову в колоні полонених, я запитав тих, що розмовля

ли:

- Чи ви українці?

- Так - відповіли - ми є Січові Стрільці.

- Ага! - кажу - так ви червоні стрільці. Вас усіх розстріляти треба за 

зраду...

- Ми не завинили-відповідають-обвинувачуйте наших командирів.

- Ну добре, потім розберемо.

Усіх тих полонених українців, що згодилися перейти до нашої Армії, вті

лено до 3-го Окремого кінного полку.

5-го травня успішно закінчився Зимовий Похід /кілька тисяч кілометрів/, 

що продовжувався 152 дні, більшість яких припало на бої з ворогом. Армія 

з ’єдналася з 2-гою українською дивізією полк. Удовиченка й зайняла відповід

ний відтинок протиболылевицького фронту. Того дня 3-ій Окремий кінний полк 

увійшов до м. Ямпіль. На чолі полку гордовито маяв бойовий прапор полку - 

прапор Лицарів Ордена Залізного Хреста.

Ми виконали обов’язок перед Батьківщиною й Головним Отаманом, Симо

ном Петлюрою. Не схиляймо ж і надалі наших бойових прапорів перед ворогом!

Усіх учасників Зимового Походу нагороджено Орденом Залізного Хреста і 

почесним званням ЛИЦАРЯ. Нагороджено й мене. Число Ордена 407.
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ЛАВРО КЕМПЕ

У П’Я Т Д Е С Я Т И Р І Ч Ч Я  ПЕРШОГО ЗИМОВОГО ПОХОДУ

Спогади учасника чорношличника про свого Світлої Пам’яти Командира 
Першого Кінного Чорних Запорожців Полку полковника Петра Дяченка.

Емблемою-відзнакою Першого Кінного Чорних Запорожців Полку був чор

ний прапор, на ньому череп смерти із двома перехресними кістками під чере

пом. На списах кіннотчиків - чорні прапорці. Ця відзнака символу смерти бу

ла і на шапках мазепинках із чорними шликами. Девізою полку було: „Пере

мога або смерть” . Носієм цього кредо був у першу чергу наш командир, пол

ковник Петро Д я ч е н к о. Козацтво без застережень у цьому його насліду

вало. Поява чорношличників перед ворогом сіяла переполох і втечу, а кого до

сягала козацька шабля чи спис - востаннє бачив череп смерти. Не було пар

дону ворогам, як не чекав пардону чорношличник. Про це добре знали як чер

воні, так і білі вороги. Поява чорних списів, сіючи жах у лавах ворожих, уде

сятеро скріплювала сили наших знеможених частин - і перемога у великій 

більшості була за нами.

Не знаю, як і відколи воно сталось, що ми, чорношличники, кликали свого 

полковника, Петра Дяченка, ” батьком” ., - не кажучи вже про нас, молодиків, 

але й багато старших за нього козаків, - він мав тоді ледве чи 27-28 років... 

Ні крихітки суворости: м’який голос, а в поведінці йому притаманна щира до

вірливість і безпосередність. Мабуть його саможертовність і посвята вояка 

з ’єднали до його особи пошану і респект. Коли ж була потреба, він міг дати 

відчути свою тверду руку командира.

Постать полковника Петра Дяченка, у моїй духовій пам’яті, поєднується 

із двома історичними нашими героями, а саме: із кошовим Іваном Сірком із 

„Савур Могили” , - коли то полк. П. Дяченко виїздив на коні на котрусь із хер

сонських могил, вдивляючись у степ, як також і з незабутньої атаки у бою за 

Вознесенське. Діялось це раннім ранком весняного квітневого дня 1920 р. Він 

лежав хворий тифом у критому фурґоні... В заступництві команду полком пе

ребрав пор. Броже. Скупчення наших військ обстрілювали червоні з гармат і 

кулеметів з двох бронепотягів залізничого шляху м. Вознесенська. Лавою із 

сильним кулеметним вогнем наступала школа червоних командирів у силі 250 

бійців. Наша піхота, з браку набоїв, мовчить-залягла, чекаючи ворога, щоб 

кинутись в атаку на багнети... Пару днів перед тим, кіннота віддала всі набої 

піхоті, залишаючи собі по 3-5 штук /як казали, для себе/, але вони були ви
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стріляні з ворогом напередодні... Наш бойовий очайдух Петро Первухин хо

дить між кіннотниками, благає хоч по пару патронів до кулеметів. Він учора 

вистріляв усі, залігши у стирті соломи, підпустив ворожу лаву на приціл і ро

зстріляв її... його слізне благання: „Хлопці, дайте! Дайте хоч по одному!.. Я 

їх, сучих синів - у могилу!.. А то мій кулемет, клятий, як нема набоїв - не 

стріляє!” Дві сотні чорношличників повів був пор. Броже в атаку - та мусів 

повернутись під сильним вогнем бронепотягів та кулеметного вогню заляглої 

лави школи червоних командирів. Один козак третьої сотні, на прізвище /зда

ється/ Бандура - співак, сміхун, улюбленець полку, тяжко поранений - куля 

засіла в черепі над лобом... Із жалю за ним нас пройняло нестямною жагою 

відплати... Повідомили про це хворого командира... І ось він при допомозі 

двох козаків злазить із воза - каже подати коня... За допомогою козаків с і

дає... і не маючи сили витягти шаблю, мовчки підніс руку і чвалом подався 

вперед... козацтво, мов вихор, за ним. У цей час наш гармаш решткою з двох 

набоїв, але влучним пострілом унешкодливлює один бронепотяг, другий - по

дався за закрут... .Лава червоних командирів не стямилась, як наша кіннота - 

наче шуліки - влетіла, проскочивши лаву із середини і з боків - розпочала 

криваве весілля... Наймолодший із трьох братів Галайденків, мій ровесник, 

Нестор, оббризканий кров’ю - витираючи шаблю - на запит побратимів, скіль

ки поклав голів?., скромно з усміхненим обличчям дівчини відповідає: „А хто 

його знає?.. Рахував до 18 - а далі надокучило!..” Цією очайдушною атакою 

Чорних Запорожців на чолі із своїм командиром відкрилась дорога до Возне- 

сенського. Свідками нашої перемоги - переказати своїм - залишилось поле 

укрите наче снопами відділом школи червоних командирів. Живим з них ніхто 

не лишився. Треба їм признати, вмирали вони із вояцьким завзяттям. Потім 

по всьому, козаки на руках поклали хворого командира на віз спочивати й ви

дужувати... Відтоді він чомусь у моїй пам’яті поєднується у моїй уяві з ко

шовим Сірком.

Коли ж дивлюся на картину М. Івасюка „Богун під Берестечком” , перед 

моїми очима постає майже тотожна картина бою у літі 1920 р. під Бурштином. 

Тоді був тяжко поранений наш командир полк. П. Дяченко. Я був між тими, що 

виносили його пораненого із поля бою. Атака була через торфовище і сіножа

ті, порізані ровами для спливу води. За цією рівниною проти нас яких кілометр- 

півтора гостинцем панічно відступає ворог. В ровах при гостинці кулеметним 

та гарматним вогнем червоні прикривають свій відступ. Полк. Чорних Запо

рожців фланговою атакаю має завдання перейняти тих, що відступають, не 

дати можливости втекти ворожому обозові, повному зброї та іншого військо

вого приладдя, якого нам дошкульно бракує. Наш командир полку із піднятою 

шаблею, не оглядаючись, мчить на своєму бистроногому коні... Його кінь лег

ко бере перешкоди через рови. Не всі коні нашої кінноти брали перешкоди, то

му мала кількість козаків, яких коні були треновані, змогла поспішати за сво

їм полковником. Ворог від нас уже яких півкілометра панічно втікає і посиле

но відстрілюється. А полковник П. Дяченко сам уже недалеко гостинця мчить
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на ворога... Раптом бачимо - він упав із коня... Кінь з розгону далі галопує 

у сторону ворога. Нас декілька, чиї коні були найпрудкіші, доскочили до свого 

полковника... Один із козаків, здається, Варвянський чи Микита Кірієвський, 

соловейко полку із профілем Гоголя, погнався за конем і на віддалі сотні ме

трів від червоних ловить коня... Ворожі кулеметники, правдоподібно бачили 

наше замішання, перестали стріляти, рятуючись утечою... бо одна серія їх

нього кулемета могла зробити з нас купу трупів - ми ж були як на долоні... 

Нас, козаків було може з вісім, спішимо, беремо командира на руки і виноси

мо із поля бою, - я веду за поводи вільних коней спішених козаків... Недале

ко від пагорбка, за яким ми могли б бути невидимі ворогам, падає з гуком во

роже стрільно - на який метр-два від самої середини нашої групи... Я, ведучи 

коней за поводи, був декілька метрів позаду... Курява і дим закрили перед 

моїми очима групу із командиром. Моїх коней і мене обсипало грудками зем

лі. Серце тьохнуло... думаю: оце - по всьому... Пилюка розсівається: бачу - 

всі лежать... Підходжу - раптом усі встають, беруть на руки командира... Він, 

помимо поранення - розторощення бедрової кості - посміхається й каже: „А, 

дулю!” .. Таким був цей новітній запорожець-командир, полковник Петро Дя

че нко.

Та на цьому пригоди того дня не скінчилися. Принесли ми пораненого ко

мандира до першої з краю нової хати під зеленою бляхою і поклали під груше- 

ю, що росла біля клуні проти хати. Один із козаків в ногах біля командира, 

розправляє покриття, решта - відійшли мовчки і сіли на призьбі під хатою, 

чекаючи на санітарний фурґон. По пару хвилинах, козак, що лишився при ра

неному полковникові, кличе нас помогти перенести його в тінь від груші, бо 

йому разить сонце в очі... По кругу стовбура ми пересовуємо його в тінь і 

відходимо на старе місце під хатою. Раптом чуємо завивання в наш бік воро

жої ґранати. Із призвичаєння кожний відчув, що стрільно впаде десь близько - 

або за нами, або перед нами... І ось: вюу-чах!.. Ґраната вривається під корінь 

груші... Мить жаського чекання... Груша затрепотіла якось смертельно... Але 

хвилина-друга минає-довга як вічність... вибуху немає. Ґраната не вибухла... 

Лише при корені стовбура завирував жмут землі та трісок деревини. Ґраната 

не вибухла у яких півметра від голови нашого командира. Лише землею і трі

сками притр/сило обличчя. Майже в тому місці, де попередньо лежала голова 

полковника П. Дяченка, - ямка і розприсла свіжа земля... Ми кинулись до 

до нього...

- Бачите, хлопці, - каже він - ворог стріляє, та Бог кулі носить... Вид

ко Богові потрібний ще живий козак на його рідній землі...

Над’їхала санітарка... Ми обережно поклали його на фурґон... В усіх бли

щали в очах сльози... Він, блідий, обвів нас очима... і ми почули: „Хлопці, 

будьте козаками!” .. Санітарка рушила до шпиталю у сторону Станиславова.
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ПЕТРО Д Я Ч Е Н К О 

Г єн ерал-Поручник

Ч О Р Н І  З А П О Р О Ж Ц І * )

/Спомини командира полку Чорних Запорожців/.

Нарешті ген. Ом.Павленко станув на чолі всіх недобитків, покликав ко

мандирів усіх частин на нараду, на якій і вирішено йти в запілля денікінців. 

На чолі цього походу станув ген. Ом. Павленко, заступником його був отаман 

Юрко Тютюнник.

6 грудня 1919 року повернувшись з наради наказав я збірку полку. На ве

ликому майдані коло церкви в Новій Чорториї вишикувався кінний полк Чорних 

Запорожців, мов до перегляду. Непорушно стояли кінні сотні, наїживши списи. 

Темніли пластуни в струнких рядах, а за ними тяжкі кулемети, гармати і та

бір.

Повільною ходою об’їхав я сотні. Все молоді, безвусі обличчя, все ясні, 

мов дитячі очі. Але яку втому видно в них... Здавалося, що у кожного на лиці 

записана вся трагедія його батьківщини. Але не видно було апатії. Все це мо

лоді ветерани, що вже третій рік б’ються.

Об’їхавши сотні, став перед фронтом полку. Настала мертва тиша і тіль

ки вудила коней побрязкували, та повівали чорні шлики на шапках козаків.

- „Козаки, хвилево переміг нас ворог. Для нас лишилася одна дорога, 

іти в запілля ворога. Хто не бажає йти у партизанщину, хай залишиться тут, 

хай вийде наперед!” .

Запанувала тиша. Ряди стояли мов кам’яні, жаден козак не порушився з 

місця. Коли зразу громоподібне „Слава” затрясло повітрям! Втомлені і по

чорнілі обличчя козаків засвітились радістю, в очах запалав вогонь завзяття. 

Козаки мов відродились.

Полк у складі: 212 шабель, 11 тяжких кулеметів „Максима” , 9 легких 

„Люіса” і при одній гарматі, а всього 417 козаків і старшин, вирушив на нову 

боротьбу з ворогом України.

З и м о в и й  П о х і д

День 7 грудня 1919 р. Сніг, що був впав, зовсім розтопився. Густе, не

пролазне болото. Полк поволі посувався вперед у напрямку ст. Голендри.

*) Витяг з часопису „Америка " за 1959 рік„ 
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Денікінці в той час вели жорстокі бої з комуністами під Бердичевом та 

Києвом; час до прориву ворожого фронту був добрий. Все, що носило зброю, 

було відтягнене до Бердичева. Залишилась одна Галицька армія, з якою полк 

перший раз зустрівся поміж залізничними шляхами Козятин - Калинівка і ву- 

зькоторовим Бердичів - Калинівка. Від Галичан випозичив полк коней і фу

раж, з тим, що їх віддамо, як покинемо Денікіна.

В 11 годині ночі, 11 грудня полк підійшов до ст. Голендри. Вислана впе

ред 4-та сотня взяла станцію майже без стрілу. Частина денікінців була взята 

в полон, а решта, що пробувала тікати, була порубана. Зруйнувавши залізницю, 

телеграф та телефон, полк рушив у напрямку на м. Самгородок, куди прибув 

на ранок. Цілий день пройшов на спочинку. Один із патрулів зловив денікінсь- 

кого офіцера, при якому знайшли накази до галицького командування, щоб Га

личани ставили нам опір. За цей час Українська армія осягнула район сс. ЮЗе- 

фівка, Нова Гребля, Лосіївка, Самгородок. Пройшли смугою, де була розта

шована Галицька армія, яка не тільки не робила нам жадних перешкод, а нав

паки, багато в дечому помагала.

13 грудня. Полк рушив у напрямку Таращі. Подорозі наші патрулі вилов

лювали денікінську „ґосударственну сторожу” , яку ліквідували. Дійшовши до 

с. Юрківки, що в 6-ти кілометрах від Ставищ Таращанського повіту, полк на 

випочинок, бо коні й вибились із сил. Більше місяця, майже без відпочинку, 

місимо болото, а пронизливий дощ, як через сито лив по-літньому, погано 

одягнутих козаків.

На Київщині почалось повстання. Повстанці били, роззброювали та вига

няли з своїх повітів здеморалізованих москалів, а тут ще ми почали господа- 

рити в їхнім запіллі, як у себе вдома. В таких умовах Добрармія почала свій 

відступ.

17 грудня одержали відомості від наших патрулів, а також від селян, що 

через Ставище вже другий день тягнуться військові відділи і табори денікін

ців. Я наказав виділити з сотень по 15 козаків на кращих конях, при 4-ох ле

гких кулеметах і попровадив на Ставище. В містечку був ярмарок. Ворог не 

сподівався наскоку і зустрів кінноту тільки кулеметним вогнем, але за пару 

хвилин ми вже вдерлися в кінному шику до містечка.

Першими стрілами з кулемета був забитий один із найкращих наших коза

ків, бунчужний Іван Дубина, Лохвицького повіту на Полтавщині. Розлючені ко

заки перерубали кулеметчиків, дісталось і добровольцям, які підскочили під 

шаблю. Здобуто три тяжкі кулемети, ЗО возів з різним майном, до 40 офіце

рів, частина з них з жінками та зо два десятки салдатів. Полонених наказав 

я відвести до штабу полку в Юрківцях.

В короткому часі на майдан, на якому господарили наші козаки, в’їхало 

авто з денікінським генералом, яке, не затримуючись, рушило повним ходом 

до виходу. Пустив і я свого коня, з півдесятком козаків, услід за автом. Вже 

до авта лишилось до 50 метрів, ще трохи і - певно весь магазинок пістоля пі

де в переляканих пасажирів. Не судилось, урвалась підкова, і я зі своєю улю
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бленою кобилою посунувся по воді. Весь мокрий, почав підносити „Шаблюку” . 

Переконавшись, що не куля, а тільки підкова виною всього, а моя улюблениця 

ціла і здорова - почав перевіряти і себе. Над’їхали й козаки, які на своїх ко

нях далеко відстали від моєї англодончачки, яка на сто метрах переганяла 

зайця. Козаки вже ствердили, що не все в порядку, бо я розвалив собі голову, 

а кров змішалась з болотом. На скору руку перев’язали якоюсь шматою, бан

дажів в Українській Армії не було... Вже темніло, як ми вернулися до Стави

ща. Полювання скінчилось, треба було вертатись до Юріївки. Пересівши на 

другого коня, з пару козаками поґальопував я до штабу полку, щоб нагрітись 

та й найскоріше висушити мокре вбрання.

Біля свого штабу побачив зо дві сотні козаків, які добивались до хати, в 

якій були полонені денікінці. Хор. Гаевський з десятком козаків, що припро

вадили полонених, з рушницями готовими до стрілу боронили входу. Пустив у 

рух нагайку, яка скоро опритомніла хлопців і доступ до хати був вільний. Ле

гше відідхнули конвоїри, бо не треба було стріляти до побратимів. Виявляєть

ся, козачата хотіли помститися за смерть бунчужного Дубини, зробивши са

мосуд над полоненими. Другого дня денікінців, разом з їхніми жінками, віді

слав я до штабу армії.

За час постою в Юрківці, полк ще кілька разів робив наскоки на Ставище, 

а також роз’їздами турбував проходячі частини добровольців. Так ми просто

яли вісім днів. Козаки і коні відпочили, не дивлячись на щоденні наскоки, та 

розвідчу службу, яку їм приходилось нести. Козаки на рахунок москалів трохи 

одягнулись.

У той час майже ціле Правобережжя залишилось без влади. Добровольчі 

відділи спішно відходять на південь. На Таращанщині, Звенигородщині, Уман

щині і далі вглиб України, - повстанчі організації. Відворот білих москалів 

приймав катастрофальний характер.

26 грудня полк вирушив через села Скибин - Охматово - Буки. Перейшов 

залізницю біля села Паланочки, що йде з Пвіткова на Христинівку, затримую

чись на денний спочинок у Вишполю. Були тоді морози. Гострий вітер прони

зував легку одіж козаків. Свої переходи відбували на піхоту, ведучи коней у 

руках. До 31 грудня 1919 року Українська Армія пересунулась у район У маня. 

Другого січня 1920 р. затримались ми у с. Небелівка. Надворі відлига і боло

то. Зі штабу армії отримав я наказ, щоб з найближчих цукроварень взяти 500 

пудів цукру та перемінити на гроші. Частину цукру до 100 пудів продано в м. 

Торговиці, а решта лишилась при полку. З того часу полк годував коней і лю

дей за цукор. Селяни охотно брали цукор, але полк вже не мав свободи рухів, 

бо табір збільшився на 50 возів. Кінні сотні із дієвих перетворились у конвой 

свого табору.

На світанку 6 січня полк вийшов з гостинної Небелівки і під вечір входи

ли ми до м. Голованівська. День перед нами тут гостювала денікінська кін

нота, яка пограбувала містечко та зробила погром жидів.
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З У С Т Р І Ч  Р І З Д В А

Завтра Різдво! Про це балакають старшини і козаки. Наказав я покликати 

до штабу жидівського старосту, а також голову аматорського гуртка, яким 

запропонував: старості - влаштувати вечерю для старшин, а другому - ви

ставу для старшин і козаків. Обидва погодились. Витрати покриємо цукром.

Перший день Різдвяних Свят. Кращого місця для Свят і не треба було шу

кати. У двох кілометрах села Межирічка, в якій ґуральня - з десятками тисяч 

відер спирту. Призначені старшини розвезли запрошення до місцевої інтелі

генції, аби відвідали виставу: „Жидівка-вихрестка” . Дійсно, вечером усі пер

ші ряди були заповнені місцевими родинами, в перемішку з нашими старшина

ми. Про неспокійний час пригадували тяжкі кулемети при вході, та вартова 

сотня в повному поготівлі.

Після вистави, деякі родини та артисти були запрошені до спільної вече

рі. Гості з цікавістю - та й з недовір’ям дивились на нас, але розігріла го

рілка та гостинність господарів, і в скорому часі загальна веселість запану

вала серед присутніх. Вечеря скінчилась над ранком. На другий день Свят ви

слав я гарматну сотню до с. Межирічки, щоб спирт з ґуральні продавали селя

нам за гроші, міняли на кожушки, фураж, набої і т. п. Пізніше за вторговані 

гроші, наказав виплатити за чотири місяці платню старшинам і козакам. То

го ж таки дня - наказав к-рам сотень, аби на добрих конях прислали до штабу 

полку 50 козаків і при 5-ти кулеметах під моєю командою рушили на Богопіль.

В с. Капітанівка, яких 20 кілометрів від Голованівська, сотня наскочила 

на ворожий роз’їзд, який заатакувала і змусила до втечі. Хор. Р. зарубав во

рожого офіцера, з якого паперів довідались, що він теж - Дяченко... Приска

кав козак з тими паперами і зголосив, що мабуть вашого брата зарубали, а 

ось і його папери... В той час я вже знав, що мій рідний брат і батько відхо

дили разом з Денікіном, і був певний, що сталося нещастя. В дорозі розглянув 

папери і з них уже побачив, що цей офіцер з У маня.

Наша добич - 12 верхових коней з сідлами і трьох полонених, а решта по

рубана. Роз’їзд був із „сводного козачого” полку полк. Попова. Шлях, що вів 

на Богопіль, уявляв з себе страшну картину. Здається, шлях відступу армії 

Наполеона не мав більше грізних і трагічних картин...

Безліч возів з поламаними колесами, з розторощеними передками засіяли, 

мов велетенський цвинтар, увесь шлях. Круглі кухні з димарями стояли осто

ронь, покинуті своїми кашоварами. Чорні пащі гармат без замків тупо диви

лись в далечінь. Майже на кожному кроці лежали задубілі трупи коней. Цілий 

шрях був засіяний поламаними рушницями, набоями, порізаними сідлами, міш

ками із різним лахміттям. Чорні зграї вороння надавали цій картині ще біль

шого виразу руїни. Так представлявся шлях відступу Добровольчої армії.

Заночувала сотня в с. Капітанівка, де до нас прилучилось з десяток пов

станців, яких казав я посадити на здобутих коней. 9 січня ранком вирушили 

ми на Богопіль. Дійшовши до Болеславчика, в 4 кілометрах від Богополя, ви-
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слав я хор. Нестеренка з патрулем уздовж річки Сенюхи, аби пошукав броду, 

яким сотня могла б заїхати на запілля Богополя. В той час з Богополя пока

залась перша лава, силою до 2.000 шабель, за нею друга, ще більшої сили. 

Сотня відкрила вогонь, але в тому часі на нашому запіллі показалась кіннота 

в невідомій кількості. Сотня оточена, треба пробиватись. Заатакували кінно

ту, що появилась з-заду, але та не прийняла удару на шаблі і почала тікати, 

розділившись на дві групи. Одна частина тікала понад річкою Синюхою, і за 

нею погнались Чорні.'Майже по 3-ох кілометрах скажених перегонів наздогна

ли ворожих їздців. Першими дійшли до ворога я з хорунжим Богаєвським і Ре

дькою, бо мали, хіба, найкращих коней у полку, а може і в усій Українській 

Армії, та почали хрестити направо і ліво. В цей же час ворог наткнувся на 

хор. Нестеренка, який заатакував з чола. Після короткої рубанини ми взяли

17 коней з сідлами і 9 полонених, а решту з штабс-ротмістром на чолі, - по

рубали.

Смеркало. Сотня рушила на с. Капітанівку. Після двогодинного маршу 

підійшли до села. Вислав я козака наперед довідатися, що за село, бо на Ка

пітанівку не подібне. Викликаний селянин, почувши українську мову, весь за

трусився і тільки запитав: „Ви петлюрівці?” . Почувши наше - так, сказав: 

„Та це Болеславчик, в кожній хаті повно денікінців” . Сотня зрозуміла, що 

це не переливки і як один, мов на команду, зняли рушниці, щоб бути готовими 

до відпору. Селянин виявився „нашим” , бо відразу запропонував свої послуги

- вивести сотню на дійсний шлях. Між іншим, це перший раз мені не дописав 

мій нюх. Перший раз збився зі шляху. Змучену сотню десь по півночі допрова

див до Капітанівки, де й заночували.

10 січня сотня повернулась до полку. Мороз доходив до - 16*. За час по

стою в Голованівську, вдалось нам поповнити запас набоїв та одягнути деякі 

сотні. 15 січня, полк отримав наказ із штабу армії вирушити на м. Гайворон, 

де в той час стояли галицькі курені, повести з ними переговори, щоб вони 

приєднались до наддніпрянської армії.

16 січня, у вечірніх годинах зайняли м. Гайворон. Зайнявши місто та ста

нцію і виставивши варту, полк розташувався. Тут була невелика частина Га

личан, а властиво постачання 3-го Корпусу, яке за день до нашого приходу 

селяни розграбували. Вести переговори не було з ким. Вечером одержано ві

домості від селян, що штаб армії і частини вирушили в невідомому напрямі. 

Від них же довідались, що до Голованівська прибула червона кіннота. Полк 

відрізаний від армії.

18 січня полк вирушив на Хощевату, з метою пробратись денікінськими 

запіллями і дігнати своїх. Перейшовши Бог біля Хощеватої, полк став на ніч

ліг у селі Козавтирі. Добровольці так швидко відійшли на південь, що між бо

льшевиками і ними повстала широчезна, якби порожня полоса, без якої-будь 

влади. В цій смузі і опинився Чорний полк.

19 січня. Водохреща. Полк залишився на переднівку. З усіх боків чути 

стрілянину, це селяни на Йордані стріляють з рушниць та кидають Гранати.
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Молодь уся озброєна добрими рушницями, а в війську недостача зброї, набоїв, 

людей... Від селян маємо відомості, що в Гайворон прийшли червоні.

Дня 22 січня, в вечірніх годинах полк прибув до Голоскова. Мав я на мені 

тут перейти р. Бог, але міст, спалений червоними. Два дні спочинку. Почина

ючи від 10 січня, Українська Армія фактично припинила боротьбу проти добро

вольців, які вже не виявляли з себе жадної сили, а котились до берегів Чорно

го моря.

На нараді в командуючого армією було вирішено припинити боротьбу з бі

лими й усім дивізіям зосередитись в районах Канів, Черкаси, Чигирин і там 

увійти в оперативний зв’язок. Визначений район був уже в той час зайнятий 

червоними, Таким чином відновлялась боротьба з ними.

В і д н о в л е н н я  б о р о т ь б и  з ч е р в о н и м и

Дня 23 січня вирушили ми ранком уздовж по Богові до с. Тарновата, де 

поромом переправились на лівий берег. Ночували в с. Капітанівка. Червоні по

сувались з боку Голованівська, а білі займали фронт по залізниці Голта-Ново 

Українка. Полк мусів поспішати, щоб не опинитись між молотом і ковалом.

Селяни с. Капітанівка охоче оповідали про своє повстання проти білих. 

До полку ще приєдналось 12 молодих хлопців.

24 січня полк рушив на Ольшанку. День був соняшний. Сніжок поскрипував 

під ногами коней, але вже не так холодно, як було в минулі ,дні. Над вечір 

полк підійшов до річки Синюхи, яку треба було перейти по льоду, грубому в 

десять сантиметрів. Спуск до річки був крутий та кам’янистий. Кінні сотні, 

кулемети, обоз, розтягнувшись вужем без усяких перешкод перейшли річку, 

але з гарматою стався випадок, хоч і були прийняті всі міри безпеки. При спу

сканні зламався дишель і прийшлося спустити гармату на руках. Відділивши 

передок від гармати, перетягли його на другий бік. За передком потягли гар

мату. Спочатку все було добре. Козаки весело брались за працю. На середині 

річки лід тріснув і гармата провалилась, але уперлась в дно дулом, а сотник 

зачепився за обламаний лід. Поки возились з гарматою, стемніло, а тому я 

наказав залишити гармату до ранку, виставивши варту.

Вночі прибула делегація від Добрармії з умовами миру та спільної боро

тьби проти червоних. Признавались відверто, що не мають прихильности насе

лення, але мають багато зброї, якою хочуть з нами поділитись. Ше перед сві

танком скерував я делегацію в напрямку м. Канева, додавши конвой з 20 ко

заків з хор. Богаєвським, щоб доганяли штаб армії.

25 січня. Тільки почало світати, кінні сотні та гарматчики висипались на 

річку рятувати гармату. Прорубавши лід до самого берега і при помочі селян, 

притягнули гармату по дні річки до берега. По обіді полк рушив далі. Ночува

ли в селі Степковата. Мороз до - 20е .

26 січня. Тільки почало світати, полк вирушив у напрямку Добровеличків- 

ки. Козаки один одному труть лиця та носи снігом. Десятки з обмерзлими об-
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личчями. Подорозі отримали ми відомості, що містечко Добровеличківка зай

няте білими. Висланий роз’їзд, після перестрілки відійшов. Звернули ми з ве

ликого шляху і заночували в с. Липняжка.

27 січня полк помандрував у напрямку с. Якимівка, куди й прибули над 

вечір, зробивши понад ЗО кілометрів, при 22 ступнях морозу, та стрічного ві

тру.

28 січня. Спочинок. Полк перечікує завірюху. О годині 10-ій тривога. По 

відомостях від селян, до села Янополя прийшла ворожа кіннота силою до 200 

шабель. Вислано 4-ту сотню назустріч. Полк у поготівлі. Перед вечором вер

нулась сотня, не стрінувши ворога. Полк залишається на місці, аби випочити 

та перечекати завірюху.

Дня ЗО січня. Нарешті завірюха припинилась. О годині 7-ій полк рушив і, 

пройшовши 15 кілометрів, затримались ми в с. Петрів Острів, що було у від

далі 3 кілометрів від цукроварні Ящорівка. Нарешті дістали відомості про на

ших. Три дні тому брала Київська дивізія цукор. Доповнили й ми свій запас 

цукру.

31 січня. Полк рушив по слідах Київської дивізії. Мороз не давав сидіти 

на конях. Усе обмерзло, але я взяв мету, якнайскоріше приєднатись до своїх. 

В с. Мокра Колігорка двогодинний відпочинок і - далі в дорогу. Вночі о год. 

11-ій переходили ми залізницю Цвітково-Христинівка. О год. 2-ій розташува

лись у с. Княже, зробили перехід у 75 кілометрів, і то в тріскучий мороз. По 

відомостях від селян, пару днів тому тут проходили червоні, які оповідали, що 

Українська Армія перейшла на їхній бік.

1 лютого. Мороз. Схід увесь червоний. Рушили в дорогу. Пройшли понад

20 кілометрів і затримались у с. Вільшана ночувати. З цікавістю розглядали 

козаки це історичне місце. Образи Яреми й красуні Титарівни вставали в па

м’яті.

2 лютого - один день спочинку. Козаки гуляють на весіллях. Дівчата і 

парубки увихаються по вулицях. Спів, танці. Вбрання на селянах - виключно 

ст аро-у краї нське.

3 лютого, о год. 6-ій полк рушив далі. Треба зробити великий перемарш, 

бо маю відомості від селян, що хор. Богаєвський із делегацією біло-москалів 

догнав отамана Тютюнника. їхали цілий день, по селах роблячи невеликі від- 

починки. Пізно вечором затримались у трьох верствах від залізниці Корсунь- 

Сміла. Коні й люди перемучені. Підкріпившись, рушили далі. Переїхали заліз

ницю і затримались у с. Черепин, до якого прибули о год. 2-ій уночі. Виставив

ши навколо варту, поснули сном праведників.

На другий день пішли далі. Пройшли села: Деренківці, Дробівку. 'Селяни 

цих сіл озброєні. Мали досить рушниць, кулеметів, а на площі Дробівки стоя

ли дві гармати. Між собою пов’язані телефоном. Усе це велось під прапором 

„Самостійної України” . Полк щиро вітали і запрошували до хат. Радісно було 

чути й бачити працю національно свідомих людей. Рушили далі і під вечір в с. 

Кумейки нарешті дігнали своїх - 5-тий кінний полк Київської дивізії. Похід
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продовжували далі і вночі розташувались у с. Плевахи, 7 км. від Дніпра. Зро

били понад 60 кілометрів одним перемаршом.

5 лютого - спочинок. Вислав я фуражирів на Полтавщину й Золотоноський 

район. Настрій у всіх підвищений. Козаки з цікавістю поглядають у бік Пол

тавщини, бо в полку більшість старшин і козаків Полтавці і два роки, як з до

му. Вечором повернулись фуражири, які розповідали цілі леґенди про варени

ки та галушки, якими їх частували на Полтавщині. Дводенний спочинок у Пле- 

вахах. Надворі страшний мороз, якому всі раді, бо він скує Дніпро.

Дня 7 лютого полк перейшов до с. Лозовка, де заночував. Другого дня пе

рейшли в Байбузи, де простояли два дні. В цьому часі вдалось пов’ язатися 

зі штабом армії, з якого отримано наказ, яким полк підпорядковано от. Тю

тюнникові до часу з’єднання з рештою війська. Полк Чорних Запорожців і Ма- 

зепинський кінний полк зводяться в бриґаду, яку я мав очолити.

Б і й п і д  С м і л о ю

О 7-ій год. вечора, полки зібрались на майдані с. Байбузи і вишикувались 

у такому порядку: штаб отамана Тютюнника, 5-ий Київський кінний полк, Чор

ний полк із батерією і Мазепинський полк. З великого шляху увесь загін звер

нув на ледве помітну доріжку „Чорного лісу” . 50 кілометрів зробили полки за 

ніч по неможливому шляху. Коні падали, тачанки леревертались, але ніщо не 

могло затримати нашого руху. На ранок загін затримався на короткий спочи

нок у с. Дубієвка, перейшовши „Чорний ліс” . Цей перехід на довго лишиться 

в пам’яті, бо гармату, кулемети та обоз - майже на цілому шляху - приходи

лось виносити на руках, бо на кожному кроці були ями, повалені дерева, роз

валені містки та річки з тонким льодом, у якому провалювались коні й люди. 

Мороз був лютий, а багато козаків погано одягнених. Найбільша шкода було 

тих хворих козаків, що їхали вслід за полком на возах.

Після короткого відпочинку в с. Дубієвка рушили далі. В Дубієвці викли

кано мене до от. Тютюнника, від якого отримав я наказ: бриґада має зайняти 

ст. Бобринська і м. Сміла, що їх має обійти з південного сходу. Перед брига

дою маршує 5-ий полк на Білозіря-Сміла. Обхід почати з Білозіря. По го

динному марші ввійшли до містечка, що було вже зайняте сотнями 5-го полку, 

якого к-p зазначив, що Сміла також уже зайнята його кіннотчиками. Аби не 

робити зайвих 12 до 15 кілометрів на обхід, як того жадав от. Тютюнник, і не 

маючи підстави не вірити к-рові 5-го полку, рішив іти найкоротшою дорогою. 

За верству до Смілої, на чолі 2-ої сотні виїхав уперед. На краю міста стояли 

два типи з рушницями, які на моє запитання, якого вони полку, бо був певний, 

що це козаки 5-го полку, почув: „Саперного баталіона” , як видно нас пораху

вали за своїх, бо на всі питання дуже охоче відповідали. В заставі було 18 

кацапчуків, яких 2-га сотня перерубала. Виявилось, що місто зайняте було 

сильним відділом червоноармійців. Вертатись, аби виконати наказ от. Тютюн

ника, було запізно. Треба було діяти. Наказав я мазепинцям зайняти ст. Бо-
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бринську, а сам на чолі Чорних увігнався в Смілу. Червоні майже не борони

лись, рахуючи все це прикрим непорозумінням, бо вже під шаблею викрикува

ли: „Что ви дєлаєтє, ми ведь свої, комуністи!* . У відповідь почули: „Якраз 

вас і потребуємо!” , а далі вже свист шаблі,.. Взявши містечко, помогли і Ма- 

зепинцям опанувати станцію, на якій було 11 потягів з майном, майже виклю

чно військовим. Від полонених довідались, що це інтендантура фронту.

Здобич була настільки велика, що не вистачало рук брати. Табір числом 

80 возів захоплений у місті, відіслав я до Білозіря. Наказав виганяти селян

ські підводи, аби вивезти гарматні та рушничні набої. Почали прибувати - се

лянські підводи, які спішно вантажили та відправляли на Білозіря. В цей мо

мент, повним ходом увійшов потяг і не дійшовши пару сот кроків до станції, 

затримався та відкрив вогонь із кулеметів. На станції в той час було 15-20 

козаків і один тяжкий кулемет. Козаки з-за будинків відкрили вогонь, а я з 

кулемета. За кілька хвилин ворог був збитий влучним вогнем і замовк. При

скакав козак із донесенням, що 1-ша сотня хор. Богаєвського, що стояла за

ставою від Бобринської цукроварні, під натиском ворожої піхоти відходить. 

Прийшлось залишити збитий потяг і думати про відступ, бо наспіли нові відо

мості, що відступ через Смілу вже нам відрізаний.

Манівцями понад залізницею, під вогнем ворожої піхоти, тягнули ми з со

бою тяжкий кулемет, аби не покинути ворогові, вийшли на шлях, що вів на Бі

лозіря. Негайно перейти в контратаку не було з ким, бо під руками знайшлось 

30-40 козаків, а решта зі здобутим майном десь під Білозірям, аби при наших 

таборах приторочити здобуте, або віддати на сотенні вози.

Вислав зв’язкових до табору, аби сотні на рисях прийшли на північний ок- 

рай Смілої, та щоб повторним ударом взяти місто і станцію. Над’їхав от. Тю

тюнник, який це заборонив. Пройшло кілька днів і я в наказі по загонові ді

став догану за невиконання наказу. Таку ж догану отримав і к-p 5-го полку, 

що впровадив мене в блуд.

Цей наскок дав полкові гарматні і рушничні набої, багато одягу, коло 60- 

ти коней гідних під верх, та багато різного майна. Всього в Смілій було взя

то коло 250 полонених, із яких до 20 комісарів, які й були розстріляні в Біло- 

зір ї. Втрати большевиків були дуже значні. По наказу от. Тютюнника полк 

залишився в Білозірї. О 9-ій вечора перейшли до Степанок, де і залишились 

ночувати. Частини Київської дивізії пішли далі, а полк залишився, аби догля

дати за Смілою. 11 лютого рушили на Воргуни, де зробили відпочинок. Тут на

казав я вистроїти полонених, яких взяли у Смілій, Українців залишив при пол

ку, а москалів пустив на чотири вітри, порадивши не попадатись. Заночували 

в с. Думанці.

Перехід на Лівобережжя, захоплення Золотоноші

13 лютого. Сильний мороз. Полк вирушив довгою колоною через с. Ходя- 

ки, наближаючись до Дніпра. Козаки вже знали, що полк іде на Полтавщину.
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Настрій підвищений. Чути сміх, жарти. Полтавці радять подолянам, аби вер

тались назад, бо на Полтавщині немає мамалиґи, а галушок вони не вміють 

їсти. Всім цікаво, що там робиться, по той бік Дніпра. Помалу проїхали боко

ві протоки і перед полком простяглася широка рівнина, а далі синіло Лівобе- 

жжя.

- Дніпро! Дніпро!!! - вирвалось із сотень грудей і жадібні очі міряли йо

го величну широчінь. З якоюсь святістю рушили по льоду сотні. Відчуваючи 

величність хвилі, козаки відрухово заспівали: „Ше не вмерла Україна” .

Вечором полк став на нічліг у с. Васютинці. Селяни дуже здивовані прихо

дом українських козаків.

- Та хіба в Петлюри ще є військо? - чулося на кожному кроці.

14 лютого полк отримав наказ із штабу армії зайняти Золотоношу, для чо

го до полку додавалося дві кінні сотні: одна ім. Сагайдачного, а друга ім. Ко

стя Гордієнка, разом силою до 50 шабель. О годині 7-ій ранку полк вирушив 

у дорогу. Холодно. Падає сніг з різким вітром. За вітром і снігом не видко 

було довгої колони. Кожний їздець бачив перед собою тільки зад попереднього 

коня. З часом вітер збільшився, а сніг, мов гострі голки, забивав очі, ніс та 

вуха. Сніг ставав щораз глибший. Ранених та хворих не було видно, прикриті 

лахміттям та грубою верствою снігу, вони тихо, без нарікання їхали на возах. 

В Ірклієві годинний відпочинок і - дальший марш. О 10-ій вечора - другий 

відпочинок у с. Каменка. Темна ніч. Снігу по коліна, а ще з 20 км. до цілі. О 

другій годині вночі добрили до с. Деньги. До Золотоноші ще 8 кілометрів.

15 лютого. О 5-ій ранку, залишивши в Деньгах табір і частину тяжких ку

леметів, вирушили на Золотоношу. Вислав 2-гу сотню, аби зайняла станцію та 

розвідала, які сили в місті. Сотн. Божко з чотою і підривним матеріялом і 

завданням зірвати залізничний шлях Золотоноша-Пирятин.

О год. 7-ій ранку полк підійшов до міста. Станція вже в наших руках. 0- 

хорона разом з командантом захоплена в полон. По відомостям від полонених, 

у місті перебували два відділи особливих призначень - силою до 500 людей, 

з кулеметами. Гармата стала на позицію біля станції. 3-тя та 4-та сотні, під 

командою пор. Броже, пішли в місто на рисях. Решта полку під моєю коман

дою пішла слідом. Без стрілу курінь Броже в’їхав до міста. Довідавшись, що 

будинок гімназії зайнятий червоними, курінь почав обстрілювати, але раптом 

із усіх вікон протилежних будинків відповіли теж стрілами. Курінь почав від

ходити, залишаючи, навіть, своїх забитих козаків, що в Чорному полку було 

ганьбою. Вислав я на допомогу 2-гу сотню, решту 1-ої та сотню ім. Сагайдач

ного, а також наказ спішитись і наступати в пішій лаві, аби відбити забитих. 

Штаб полку з останнім запасом, а властиво моїми ординарцями 12 шабель та 

Гордієнківською сотнею 17 шабель, залишився при в’їзді до міста, бо хотів 

хоч раз побавитись у к-ра полку та дати можливість моїм помічникам повою

вати.

Спішені сотні відтіснили ворожу піхоту і дійшли до собору, В цей час 

штаб полку заатакувала ворожа піхота силою 50-60 багнетів, яка берегами
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непомітно зайшла в запілля і вийшла на нецілих 100 метрів від штабу. Як ви

дно, к-p цього відділу не сподівався спротиву, бо вискочивши із-за плоту за

тримався і, як видно, чекав на решту свого відділу. Вибіг і я наперед і одно

часно з червоним дали до себе стріл... Червоний дістав кулю в груди, а яв 

„м'яке” по шкірі, наслідком чого з тиждень у сідлі сидів боком. З криком 

„Слава”' - підоспіли і мої ординарці. Комуністи не прийняли удару на шаблі 

й, утративши свого к-ра, кинулись тікати старим шляхом через річку. На сли

зькому леті, почали падати і я з своїми ординарцями мав можливість зробити 

показову стрільницю по рухомих цілях. Нахабний відділ був перебитий до од

ного.

Половина міста по річку була в наших руках, а друга в большевиків. На

ступати в пішому ладі і то в лоб, я не хотів, а в кінному не міг, бо вислані 

патрулі не могли вишукати переходу через річку, яка розлилась і замерзла. 

Протримавши свою половину міста до вечора, полк вирушив назад в с. День

гу. За містом перерубали захоплену „чеку” та комуністів. Полк мав втрати:

4-ох козаків убитих, 3-ох ранених та 9 коней ранених. Ворог зазнав до 100 чо

ловік втрат.

В с. Деньгах стали на спочинок. Лютий мороз. Маємо відомості від селян, 

що з Пирятина вийшло два полки ворожої піхоти в напрямку на Золотоношу. 

Всю ніч кінні роз’їзди на всіх шляхах, що вели до Золотоноші, освітлювали мі

сцевість, але скрізь було спокійно.

Поворот на Правобережжя і похід на захід

Дня 16 лютого, о год. 3-ій ранку, полк вирушив на м. Ірклієв. Мороз

із вітром. Снігова курява не давала можливости розкрити очі. Коні й 

люди зморені. Нарешті добрались до с. Загородник, пів кілометра від 

Ірквієва. Стали на спочинок, пов’язались із кіннотою от. Тютюнника, яка сто

яла в Ірклієві і від них довідалися, що запорізька дивізія стоїть у 6-ти кіло

метрах від полку. Вислав я до Запорожців свій патруль. Заночували. Ворога 

не чути.

Вечором із Штабу Армії одержав наказ - перший за півтора місяця... На

казувалось полкові повернути на правий берег Дніпра. В наказі для армії ч. 

39 з 16 лютого говорилося про наслідки перебування на Лівобережжі і запові

далось великий похід на захід.

„Наша армія - писалось у наказі - перейшла на лівий берег Дніпра, де 

пробула чотири дні. За цей час ми зайняли Черкаси, Золотоношу і зробили ве

лику агітаційну роботу. Селянство побачило, що наша армія існує. Після цьо

го армія повинна перекинутись на правий берег Дніпра. Нашій армії знову до

ведеться відбути великий похід, котрий може протягтися до місяця, а за той 

час справа нашої армії повинна стати на державний шлях” .

Поворот на Правобережжя... Це було великим ударом для всіх козаків 

Чорного полку. Ще й в районі Уманя отаман Ом. Павленко обіцяв мені рейд
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через Полтавщину і Харківщину. Про цю обіцянку знали козаки і треба було 

докласти багато старань, аби нахилити їх до повороту на Правобережжя.

17 лютого, ранком, полк вишикувався перед штабом. Виїхав і я перед 

фронт, та як завжди жартами, з’ясував необхідність повороту. З похиленими 

головами рушили козаки на захід. Не чути стало ні пісні, ні жартів... Селян

ство також поділяло смуток козаків, бо у всіх селах, де проходили, чути було: 

„Покидаєте нас?” . На вечір полк прибув у с. Васютинці.

18 лютого, о 7-ій ранку, рушили далі. Знову перейшли Дніпро і пізно вечо

ром добрались до с. Чернявки, що над р. Тясмином, де і розташувались. Село 

мале, бідне. Хатки обідрані і тих не вистачало на полк.

19 лютого рушили далі на с. Грушки, через історичний Холодний Яр. Яке 

козацьке серце не завмирало, переходячи через р. Тясмин і ступаючи на дорі

жки Холодного Яру? Дух преславної, хоч сумної минувшини України вітав над 

цим густим, непрохідним лісом. Козаки з цікавістю розглядались навкруги. 

Балачки велися тільки про минуле. Імена Залізняка, Ґонти лунали в повітрі 

цілої колони. Вечором розташувались на нічліг у с. Грушівці. Село велике й 

багате. О 4-ій ранку засурмили сідлання та збірку і за годину рушили далі. 

Під час вимаршу з с. Грушівка зламалась в гарматі вісь. Не було жадної мо- 

жливости направити, і як не тяжко було кидати, а прийшлось. Більшість гар- 

мотчиків зі слізьми на очах прощалася з нею, мов з улюбленою дівчиною. Дій

сно вона біля року з самих Святецьких хуторів вірно служила полкові. Не о- 

дин раз кров козача її обливала. Колеса та щит були побиті кулями. Всю доро

гу кінні козаки поминали свою гармату і навіть не глузували з гарматчиків, 

бо цілком поділяли їхню втрату.

21 лютого, денний спочинок у м. Ставидло. Люди й коні змучені велики

ми переходами. Другого дня вирушили на Мала Виська і там скоївся випадок: 

наш роз’їзд наткнувся на кінноту повстанців, перед якими почав відходити 

кар’єром на полк. Почулись у слід стріли. Полк у цей час входив у містечко і 

прийнявши з свого боку повстанців за большевиків, прийняв їх у шаблі. Взято 

в полон 12 чоловік і від них довідались, що вони повстанці от. Гулого. Мали 

щастя повстанці, що не прийняв їх на кулемети, які жартів не знали. 4-ту со

тню лишив я на цукроварні, аби взяли 400 пудів цукру, а полк пішов на с. Ер- 

делівку, куди і прибули о год. 11-ій вночі. Розташувались. Село багате. От. 

Гулий з повстанцями приєднався до армії і був призначений к-ром Запорозь

кої дивізії, а його повстанці створили в дивізії курінь „Низових Запорожців” .

24 лютого, денний спочинок. Надворі відлига. Біжить вода. Видно латки 

з чорною землею. Нього дня мені стався випадок. Повертаючись із штабу ар

мії, випробовував здобутого коня і пустив його кар’єром. Відірвалася підкова 

і кінь разом зі мною впав на лід. Кінь звихнув ногу, а я розбив голову. Це 

вже другий такий випадок, бо перший раз було у Ставищах. Наскоро ординарці 

забандажували хусткою, а поверх ще червоним поясом. До штабу прибув весь 

мокрий і залитий власною кров’ю.

25 лютого прибули ми до м. Добровеличківки о 4-ій год. по полудні. За
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кару на шляху, що вів на Глодоси, були виставлені мої ординарці. Коротка 

історія цих ординарців: все, з ким к-ри сотень не давали собі ради, я брав до 

себе, а в мене вже були шовкові, бо знали, як легко про успіх, та ще легше 

за кулю з мого пістоля. В бою були незаступленні, а в спокійний час треба 

було твердої руки.

26 лютого - денний спочинок. Полк у поготівлі. Роз’їзди вислані в усіх 

напрямках.

Захоплення Голованівська

Від 27 до 29 лютого пройшли по величезній грязюці сіл: Казимирівка, Ма- 

ріянівка, Красногірка, Розношинці а і в останньому розташувались. Із штабу 

армії одержав наказ - взяти Голованівське. Те саме завдання мала і Київсь

ка група от. Тютюнника.

1 березня, в 3-ій год. дня, 2-ий курінь під моєю командою рушив на Голо

ванівське, де по відомостях від селян стояв червоний козачий полк, який скла

дався з бувших гайдамаків Волоха, силою до 300 багнетів. Десь по 10-ій ве

чора курінь підійшов до містечка бічною дорогою, аби обминути заставу на 

шляху. Висланий патруль припровадив „дядька” , який виявився нашим і не ті

льки брався огородами запровадити до казарм, але прохав і Гвинтівку, бо і 

йому захотілось повоювати. Ніч була чудова. Легкий морозець скував гразю- 

ку. Місяць світив і було видно, як удень.

В’їхавши в середину міста, побачили величезний вогонь біля будинку і 

людей, які порались біля вогню. Під’їхали і почалась балачка. Червоні смали

ли кабана. Приймали нас за своїх, бо цілком одверто розповідали, де розта

шовані їхні комісари та червоноармійці. Свист шабель розповів комуністам,

з ким мають діло. Касарні з комунарами окружено і кілька ручних Гранат у 

середину через вікна зробили своє. З вікон почулось: „Здаємось таваріїці!” . 

По місту почалась стрілянина. Частина червоних містилась по приватних ква- 

тирах і ці почали гуртуватись, щоб дати відсіч. Наказав я сотням спішитись і 

попровадив в атаку, при підтримці наших тяжких кулеметів. Червоні почали 

тікати, розсипавшись по огородах.

Місто було зайняте. Понад 60 червоних попало в полон. До 50 лежало тру

пами, а між ними комісар полку, та ще якийсь значний комісар, що приїхав з 

Уманя на інспекцію. Полк також поніс втрати: двоє коней ранених, з яких од

ного прийшолсь пристрілити. Козаки сміялися з червоних полонених, що вони 

так погано стріляють і радили на майбутнє повчитись у них.

Відомість, що полк червоних складається виключно з „волохівців” , була 

неправдивою. Було їх кілька, які, проклинаючи Волоха, перейшли до нас, а ре

шта були кацапчуки, переважно денікінці.

Курінь відійшов на край міста, аби легше було охоронитись, а по місті 

весь час їздили патрулі. Ранком курінь залишив Голованівське і перейшов у 

маленьке сільце Олександрівку, де мала приєднатись решта сотень.
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Бій під Хоіцеватою, захоплення Гайворона і під’їзд до Бершаді

Дня 2 березня до полку приєднався 1 курінь, який залишив обоз, пласту

нів і взагалі все тяжке під охорону Запорозької дивізії. Полкові наказувалось 

вести розвідку в напрямках: Бершадь, Гайсин, Ольгопіль, Балта, Саврань, а 

також довідатись про становище Галичан. З’єднавшися, полк перейшов до Го- 

лованівського, де і заночував. Селяни дуже задоволені з нашого приїзду, а 

особливо дівчата, бо багатьом припали до серця завзяті Чорні Запорожці.

3 березня рано полк вирушив у напрямку м. Гайворон і далі на Бершадь. 

Шлях неможливий. Болото по самі вуха. Проїхавши 15 кілометрів, стали на ніч 

у селі Таужня. По відомостях від населення, пару разів перевірених, тільки 

проти Бершаді був поганенький залізничий міст через р. Буг. Наш замір сфор- 

сувати річку був відомий большевикам, бо під натиском російських комісарів, 

Бершадь з галицькою залогою почала шикуватись до оборони, перетворюючи 

місто в імпровізовану фортецю.

4 березня полк пішов на Хощевату. Вислав я 2-гу сотню в роз’їзді по нашій 

осі маршу, бо від селян мали відомості, що станція і містечко обсаджені бо

льшевиками. Залізничну станцію взяла сотня, а перед містом була обстріляна, 

розвернувшись в лаву сотня, чекаючи на решту полку, бавилась у війну, то на

ступаючи, то відходячи. Надійшов полк. По короткому інформуванню, наказав 

сотням перейти в наступ. Полковий сурмач засурмив: „АтакаГ, підхопили со

тенні. Сотні розвернулись у лаву і на рисях пішли на місто. Вже по стрілах 

було чути, що ворог нервується. Знову сиґнал - лава блиснула шаблями і пі

шла кар’єром. З цілим розмахом сотні влетіли в місто...

Ворог був особливий. Місцеві комуністи та підкуплені за гроші з пару де

сятків місцевих парубчаків стали чолом нашому наступові. Поплатились стра

шенно. Коло 40 трупів лежало в місті, а решта потоплена в р. Богові. Полк 

розташувався тут на ночівлю, висилаючи 2-гу сотню з завданням зайняти Гай

ворон.

5 березня, о 6-ій год. рано, полк рушив на Гайворон. Шлях був кращий, бо 

йшов понад вузько-торовою залізницею. Можна було йти навіть риссю. О 10-ій 

прийшли до Гайворона, який ще з вечора був зайнятий 2-гою сотнею. Відпочив

ши зо дві години на станції, полк пішов на с. Лугове, де і став ночувати. Ви

слав сотню з завданням розпізнати переправу на р. Бог, та що є в Бершаді. 

Перед вечором вернулась сотня, якої к-p зголосив, що перехід через міст жа

хливий. Коні прийшлось провадити на поводі по трьох вузеньких дошках, по

кладених поміж рейками. Міст дуже благенький, понівечений льодоходом. Цей 

перехід коштував сотню 2-ох коней, які провалившись на мості, не могли вста

ти. Прийшлось прострелити, а потім уже, відрубавши ноги, зіпхнути в воду. 

Перейшовши Бог, сотня пішла на Бершадь. По дорозі захопили комісара та 

3-ох кіннотчиків Галичан, що були придані йому як охорона.

При комісарові знайдено було багато агітаційної літератури, скереваної 

проти нас. Від комісара та Галичан довідались, що місто Бершадь зайняте
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3-ім галицьким корпусом, який разом із москалями нараховував до 12-ти ти

сяч. Вночі застава затримала якогось цивіля, який жадав розмови з к-ром по

лку. Припровадили до мене, виявилось, що це січовий стрілець, який кинув 

своїх і перебіг до Чорних, бо вже мав досить співпраці з москалями. Від ньо

го довідався, що з Бершадської залоги вислано відділ з усіх родів зброї, під 

командою пор. Мацьківа, для забезпечення залізничного мосту через Бог.

По розмові з січовим стрільцем наказав сурмити „сідлання” , а трохи зго

дом і збірку. Полк рушив до переправи. Як старшинам, так і козакам було ві

домо, яка велика сила в Бершаді, але жадному з них не прийшло до голови 

сумніватися в успіхові. Міст перейшли без жадних пригод, бо завчасу попере

див, що не тільки коня скину до води, як провалиться, але викупаю і козака...

Перед світанком полк підійшов до с. Устє, що віддалене два кілометри 

від Бершаді. Біля села полк затримався. Викликав обох к-рів куренів. По ко

роткій відправі, пор. Броже з 2-им куренем риссю пішов у село, а за ним реш

та полку кроком. Пор. Броже зреабілітувався за Золотоношу. Без одного стрі

лу обеззброїв курінь піхоти, батерію та кулеметчика. Галичани чекали ворога, 

бо застави були виставлені, але не дочекавшись - поснули сном праведників 

і завдяки цьому, не проливши краплі братньої крови, полк добув те, що досі 

було його мрією, а саме - гармати.

Всього полк узяв: 4 гармати, 4 гарматні ящі з набоями, 2 тяжких кулеме

ти, 15 возів і понад 120 коней. Наказав вистроїтись Галичанам і запропонував 

їм перейти до нас. До 50 стрільців погодилось стати козаками, переважно га- 

рматчики, як видно, не хотіли кидати своїх гармат, а решта залишилась. На

казав не виходити, як довго полк у селі.

За пару хвилин уже дві гармати і два знарядні ящі були запряжені, а реш

та без замків залишилась на місці, бо по такій грязюці, дай Боже, щоб 12 ко

ней витягли гармату. Коні були прекрасно утримані, а до того ще правдиві 

гарматні. Наказав полкові рушити з поворотом на Гайворон, а сам зі своїм 

почотом ще лишився в селі, аби дослухати балачку, яка велась по телефону зі 

штабу корпусу та підлеглими частинами. Балачка дійсно була цікава. Штаб 

корпусу наказував бриґадам наступати на с. Устє, а к-ри бриґад, як один, від

мовлялись. В одного „мужва” боса, а той боявся за свої „флянки” , а третій, 

що нема набоїв... Балачка ця, можливо, затяглась би надовго, якби не вмі

шався я сам, заявляючи, що к-ри бриґад можуть уже наступати, бо кіннота 

вже відійшла, а в селі лишився тільки роз’їзд, який теж відходить. Подякував 

за гармати, попрощався і поїхав доганяти полк.

По дорозі к-p галицької батерії „виборний” , бувший підстаршина, кинувся 

тікати. Декілька козаків пустили своїх коней за ним у слід. Уже в селі загна

ли в суточки, але він зіскочив з коня і почав тікати городами. Влучним стрі- 

лом поклали його на місці.

Без перешкод полк добрався до мосту і напів з бідою перейшов на другий 

бік р. Бог, втративши одного коня.

Заночували в Гайвороні. Комісари, як видно, не повірили моїм словам, які
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сказав по телефону, бо в бік Бершаді було чутно гарматну і кулеметну стрі

лянину. Курені, спокійні за свої „флянки" , наступали на с. Усте.

Від 7 до 12 березня полк простояв у Гайвороні. Козаки й коні мов відро

дились та ще до того була гарна весняна погода.

Штаб армії за цей час вів переговори з Галицьким корпусом, але без на

слідків. Прибули за цей час гарматна сотня, табори та пластуни. Гарматчики 

були щасливі, що нарешті мають аж дві гармати, та перестали бути таборита

ми.

12 березня відбулась нарада при штабі армії, на якій ухвалено: нав’язати 

зв’язок із начальною командою Галицької Армії, не переходити р. Бог, а роз

почати на місці більш активну акцію проти большевиків. Того ж дня видано 

наказ про наступ широким фронтом.

Поворот до Голованівська і випад у бік Богополя

13 березня полк вирушив у напрямку Галованівська. Болото густе, як ле

мішка. Гармати з великим трудом слідували за полком. Над вечір піднявся 

вітер із снігом. Полк став на ніч у с. Юзефівка.

14 березня рано рушили і прибули до м. Голованівська о год. 3-ій дня. Ро

з’їзд надісланий вперед піймав переодягнутого комісара, з дуже важними па

перами, серед яких був і шифр. Допитаний у штабі полку, був відданий коза

кам. О 5-ій вечора сполох. Застава в бік Умані, яка була з молодих козаків, 

побачивши підводи, що тяглись до міста, відкрила вогонь. Полк став до бою, 

надісланий роз’їзд доніс, що вийшло непорозуміння, за ворога прийняли підво

ди Уманської кооперативи. Лаючись, розійшлись. Заставу збільшили старими 

козаками. Ніч пройшла спокійно, хоч і були відомості, що в Умані, Балті та в 

Ольвіополі купчаться червоні, щоб покінчити з нами.

15 березня денний спочинок. Десь перед полуднем із застави прискакав 

козак із донесенням, що з боку Ольвіополя просувається колона і то дуже ве

лика. Сурмач заграв сполох. Полк став до бою. Гармати вкопані. Роз’їзд ви

сланий у тому напрямі доніс, що їде селянський обоз, підвод із 300, який від 

Київської кооперативи возив сало в Одесу. Знову даретна тривога.

16 березня, о 8-ій ранку, вирушили з Голованівська. Шлях неможливий. 

Болото непролазне. Під вечір розташувались у с. Пушково. За день із великим 

трудом пройшли 15 кілометрів.

На другий день рано вирушили в напрямку Богополя, який, згідно з нака

зом, полк мав зайняти 18 березня. По дорозі отримано додатковий наказ, аби 

полк негайно зайняв Богополь, тому, що 2-ий Запорозький кінний полк у той 

час бився з червоними під Голтою і треба було відтягнути на себе ворожі си

ли. Залишивши пластунів, одну гармату та тяжкі кулемети, полк на рисях пі

шов на Богопіль. По дорозі зустріли три вози, які їхали з Богополя, при допи

ті виявилося, що це переодягнуті чекісти. Зробили трус і в возах знайшли руш

ниці, набої і т. п. Звичайно - порубали.
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Внедовзі полк підійшов до міста, розвернувся в лаву і пішов в атаку. При

перті до Богу та боячись попасти в наші руки, кидались у воду, а багатьом 

помагали козаки. Полонених не було.

Полк заночував у Богополі. В тому часі різними дивізіями захоплено Гай

син, Умань, Ольвіопіль та залізничний вузол Христинівка. У Винниці та в ін

ших районах Правобережжя заворушились повстанці.

18 березня денний спочинок. Селяни, незадоволені жидівським населен

ням, яке приймає широку участь у комуністичному рухові. Ненависть селян 

передавалась і козакам і тільки залізна дисципліна утримувала від погрому.

19 березня перейшли в с. Болеславчик, у якому вже стояв наш обоз. Ве

чором загальна перевірка, а потім молитва і гимн. З піснями сотні розійшлись 

по своїх помешканнях.

На другий день ранком рушили на с. Катеринівка. Дощ холодний наполови

ну зі снігом. Заночували. Денний спочинок. Маємо відомості від селян, що Бо

гопіль зайняли червоні, прибулі з Одеси. Вислав я донесення до штабу дивізії, 

а сам на чолі 1-го куріня, о год. 7-ій вечора, рушив на Богопіль, аби особисто 

перевірити ці відості.

22 березня, о год. 6-ій ранку, повернувся курінь, зробивши за ніч більще 

50-ти кілометрів. Добравшись до Богополя, курінь був обстріляний ворожою 

заставою, яка стояла на краю міста. Курінь спішився і в пішому ладі почав 

наступати. Збили заставу і зайняли половину міста, але в тому часі ворог за- 

грозив обходом. Прийшлося вернутись до коноводних і відійти з Богополя. Від 

полоненого довідались, що до 1500 багнетів і 200 шабель прибули до міста. 

Того ж таки дня повідомив я штаб дивізії про прибуття свіжих сил ворога.

Бій під Наливайками

23 березня, з наказу штабу дивізії, полк перейшов у с. Шепелівку, що в 

6-ти верствах від Голованівська. Штаб полку має відомості, що ворог прямує 

вслід за полком. Полк у поготівлі. Дві сотні мають посідлані коні. Наступ у 

пішому ладі в Богополі не прийшов для мене даром, бо маю температуру 40 

ступінів. В 11-ій годині ночі була піднята тривога. Чути було з боку розташу

вання Запорозької дивізії гарматну, кулеметну та рушничну стрілянину. Всі 

сотні виїхали за село і стали в поготівлі. Висланий роз’їзд доніс, що с. Ємі- 

лівка, де стояв штаб дивізії, 2-ий кінний полк Литвиненка і два курені піхоти 

захоплені ворогом несподівано. Більшість коней лишились у руках ворога. 

Штаб дивізії утік, дякуючи темноті. Полк Чорних Запорожців не міг прийти з 

допомогою, бо не знав, де ворог, а де свої.

Вислані патрулі нарешті вияснили в чому справа, припровадивши декілька 

козаків з полку „Мами Литвиненка” . Вияснилося, що большевики силою до 

1000 багнетів розігнали половину дивізії. Забезпечення постою було в руках 

кінного полку, які по добрій чарці спирту /аби не хворіти на тиф/, поснули і 

всі загинули. Не обійшлось і без веселих моментів: полк. Яшниченко, поміч-
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ник к-ра дивізії, втікаючи огородами, перелазив через досить високий тин і 

своєю чумаркою зачепився за кілок, на якому і завісився. Був певний, що то 

большевик тримає його з-заду, почав стріляти з свого пістоля, а як і це не 

помогло, почав кричати: „Пусти, сукин син!” . Свідками були два козаки на

шого полку, які були зв’язковими при штабі дивізії, вони ж і відчепили його, 

аби не мучився...

По відомостям від наших стеж штаб дивізії відійшов у с. Наливайки. Під

тягнувши табори, кулеметну сотню та пластунів, полк пішов на з’єднання зі 

штабом дивізії. Стежа з 1-ої сотні, вислана на Ємілівку, в темноті наткнулась 

на ворожу піхоту й обстріляна, лишила забитими двох козаків: Королькова і 

Слюнька - обидва старі козаки, ще болбочанівці.

З розсвітом полк добрався до піхоти Запорожців і розташувався в с. На

ливайках. У мене й далі температура 40е? але я далі на коні. На відправі в 

штаб дивізії, от. Гулий наказав перейти в наступ, як видно хотів відібрати те, 

що покинув в Ємілівці. Я один був проти наступу, бо знав можливості нашої 

піхоти. Піхотні к-ри висловились за наступ. Власна піхота вийшла з села і 

зайняла горби, поміж селами Наливайки і Смілівка. Не відомо, з якої причини 

наш полк із наказу Гулого був розкинений по цілому фронті: 2-га сотня пішла 

на прикриття правого крила піхоти, 3-тя в охороні мосту через Синюху, 4-та 

охороняла обоз, який пішов на с. Вербку. Лишилась 1-ша сотня та батерія*).

Тільки що піхота зайняла горби, як з Ємілівки показались густі ворожі 

лави. Замість наступу, власна піхота перейшла в оборону. Батерія Чорного 

полку стала на позицію і відкрила вогонь. Більше пів години ворог засипав 

лави запорожців кулеметним вогнем, а наші не мали чим відповідати, бо за

бракло набоїв. Ворожа піхота шикувалась до удару на багнети. Запорожці по

чали відходити. Спочатку в порядку, а далі й до паніки дійшло. Батерія Чорних 

била на картачі, але і це не спасало положення, бо ворожа піхота вже доходи

ла до нашої. Поскакав я до батерії і наказав ставати на передки і галопом пе

*) Від Редакції: „Наштадів Запорізької - полк, Крат свідчить, що полк Чорних 

Запорожців отримав наказ: виділити одну сотню до охорони обозів, атакувати 

ліве крило й запілля ворога, Наказ цей не виконано,

Атаку провадила тільки одна сотня, й то, вийшовши в запілля ворога, діяла 

так нерішучо, що ворог не припинив своєї атаки на Запорозьку піхоту, /п-полк, 

О, Доценко, Зимовий Похід, стор, 153/,

Штаб дивізії ніяк не міг надіятись на успіх піхоти, бо тоді на двох козаків

була одна рушниця й може, в середньому, яких п'ять набоїв на рушницю. Зви

чайно, не можна з певністю твердити, що ми відбили б захоплене ворогом у с, 

Смілівка майно, але є фактом, що полк, Дяченко, "будучи проти наступу п, не 

взяв участи в тому наступі. Але є фактом, що полк, Дяченко, будучи тяжко 

хворим, особисто попровадив контратаку для рятунку нашої піхоти й тим за-
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рейти на другий бік села. В цей момент прискочив і от. Гулий із наказом ба- 

терії стріляти до останнього набоя, аби спасти піхоту. Дійшло до суперечки 

поміж мною та Гулим. У той час батерія знялась і галопом пішла через село. 

Якраз ворожа кіннота виїхала з Ємілівки і шикувалась до атаки. На мій наказ

1-ша сотня розвернулась у лаву, аби на себе прийняти ворожу кінноту, та спа

сти свою втікаючу піхоту. Показались ворожі їздці, які були прийняті вогнем 

наших кулеметів. У цей час на допомогу підійшли недобитки кінного полку Ли- 

твиненка, до яких поскакав і я. Ворожа кіннота не рішилась атакувати, а по

вернула назад, а за нею повів кінний полк чужий к-p. Повернувшись до своїх 

кулеметів, був я дуже здивований, побачивши свою сотню на місці. Як вияви

лося, в гарячці і майже без пам’яти, чужі сотні прийняв за свої, та й водив їх 

на ворога, а свою І-шу сотню лишив, не подавши команди.

Дякуючи контратаці кінноти, піхота майже вся відійшла на с. Вербова. 

Бій скінчився перемогою ворога. Усі частини відійшли на с. Вербова. Мене 

зовсім розвело. При гарматі зробили колиску, яку виложили сіном і поклали 

там як малу дитину.

З Вербової полк перейшов до с. Перегонівки, де і стали ми на спочинок. 

Нарешті і я погодився на лікування, яке мав перевести наш „полковий лікар’ , 

який, до речі, був тільки санітаром, а до того звався „теща” , бо завжди щось 

бурмотів під носом. Намочивши простирало в ледяній воді, але перед тим по

ставив передумову, аби двох козаків тримали командира, бо може скалічити. 

Роздягнутого обернув простиралом, а потому всім, що було під рукою прикрив.

26 березня вирушили ми в с. Скалева. „Лікування” помогло, бо я вже на 

коні, а „теща” авансував на особистого лікаря к-ра полку.

В маршу в с. Нерубайка була тривога, яку наробив п’яний козак гармат

ного дивізіону Алмазова, відкривши вогонь із кулемета. Збив його шаблею до 

полусмерти, аби не плутався по чужій осі маршу. В Кам’янечій простояли три 

години. Над’їхав большевицький роз’їзд і зав’язалась перестрілка з нашим за

безпеченням. Вислана 2-га сотня з місця заатакувала на шаблі і нагнала на 

Мазепинський полк. Усі 25 їздців ворожого роз’їзду попали в полон. О год. 

6-ій вечора рушили ми на Чеснопіль, куди і прибули пізно вночі. Весь цей пе- 

ремарш зроблено в тяжких умовах. Страшенне болото, дощ наполовину зі сні

гом. Усі ми промокли до кісток. Тільки віра в перемогу та любов до рідного 

краю - давали нам силу поборювати всі труднощі...

тримав кінноту ворога« Коли ж у цей мент на обрію показався в лаві Мазепин

ський кінний полк Волинської дивізії, - ворог поспішно відійшов«

Несподіваний наступ на с* Ємілівку вдався ворогові з трьох причин: 1) Ота

ман Гулий був певний, що ворога поблизу немає« Мовляв, це його повстанчий 

район; якби був десь близько ворог, він би про це знав; 2) Тому, що полк» Ли

твиненко на наказ штабу дивізії висилати розЧзди цілу ніч переодично, / себто, 

що певний час/, вислав їх тільки тоді, як вернулися попередні« 3) Застави кін

но-запорозького полку зле повнили службу, втомлені попереднім маршем на 

Голту - Ольгопіль - Богопіль.
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27 березня перейшли ми р. Синюху, минали села Бурти, Павлічова, Коро- 

стичова і затримались у с. Вуйчічова, де й заночували. На другий день-спо

чинок. Старшини й козаки приводили себе, коней і зброю до порядку. О 12-ій- 

сполох. У полі за селом було чути стрілянину. Висланий у тому напрямі роз’ї

зд, доніс, що це селяни на озері б’ють диких гусей...

30 березня на світанку вирушили через села: Вікторштадт, Михайлівка, 

Ракино, де були затримались аби підкормити коней. У той час над’їхав воро

жий роз’їзд, силою до 40 коней, але обстріляний нашою заставою повернувся 

на село Карбівку, в якому, по відомостях від сенян, стояв ворожий відділ кін

ноти до 200 шабель, але тримав себе пасивно. Рушили далі і на вечір прибули 

до м. Хмілева. Розташувались ночувати. Половина полку в роз’їздах і на вар

ті. Були відомості, що на станціях Помітна та Ново-Українка вивантажилась 

ворожа піхота великої сили, а також зайняті були села: Якимівка, Глодоси, 

Вербівка. Ці відділи мають завдання, за кожну ціну нас знищити. Коні на ніч - 

цілий полк не розсідлував.

31 березня денний спочинок. Кували коней, та приводили себе до порядку. 

Половина полку в поготівлі. Гармати вкопані в напрямку Глодос. Ворог кру

гом, але чомусь тримає себе пасивно, як видно, ще не закінчив концентрації.

Захоплення ст. Плетений Ташлик

1 квітня 1920 р. ранком полк вирушив на Плетений Ташлик, із наміром у 

цей день перейти дві залізниці. Перейшли щасливо залізницю Ново-Українка - 

Бобринська і в годинах пополудневих підходили до ст. Плетений Ташлик на 

шляху Ново-Українка - Єлисаветград. По дорозі до полку мали приєднатись

2-ий кінний полк та гарматний дивізіон Алмазова, після захоплення ст. Ново- 

Українки, але завдання свого не виконали із-за нерішучости. Таким чином до 

ст. Плетений Ташлик підійшли тільки чорний полк та от. Гулий зі своїм шта

бом, який мав очолити злучену кінноту. В роз’їзд була вислана 2-га сотня, з 

наказом зайняти село і вести розвідку на станцію. Не доходячи до села, штаб 

дивізії отримав відомості від селянина, що на станцію прибув ешалон з кінно

тою, щось коло 200 чоловік. Почувши цю відомість, уже мені свербіли руки, 

аби якнайскорше добратись до тих коней. От. Гулий наказав чекати на прибут

тя 2-го полку та Алмазівців. По довгій надумі, не дочекавшись Литвиненка, 

нарешті дозвіл отримав. На чолі 1 і 3 сотень риссю рушив у бік станції. Яром, 

що вів аж до самої станції, сотні пробрались і не розвертаючись у лаву, про

сто колоною вірвались на ст. Плетений Ташрик. До 40 червоних було залогою 

і вони попали в полон, не давши ані одного стрілу. Ешалон з кіннотою не цілу 

годину тому пішов далі. Коли б отримали дозвіл відразу - здобули б 200 ко

ней. Рішуче задовго наші отамани думають...

Весь полк і штаб дивізії підтягнулись до станції. При телеграфі наш ста

ршина, який у недовзі зголосив, що з Ново-Українки проситься поїзд. Пустити. 

Ворог ще не знав про захоплення станції. Полкові піонери заклали підривний
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матеріял під вхідні й вихідні стрілки, та чекав наказу їх підірвати.

Назустріч потягові вислав я 3-тю сотню з пор. Броже, який, зустрівши 

потяг, дав наказ затриматись. Машиніст почав давати свистки тривоги, але 

потягу не спиняв. Сотня відкрила вогонь і механік вилетів із паротягу заби

тий. Нарешті потяг став. Серед цивілів знайшовся один комісар, а також зо 

два десятки червоноармійців. Серед цивілів знайшлися також мої близькі зем

ляки, які знали цілу мою родину, яких і запросив я до себе в гостину.

Хор. Бурба дістав завдання знищити паротяг і вагони. В ролі машиніста, 

особисто відчепив паротяг від вагонів, від’їхав із сотню метрів, аби набрати 

розгону і дав повний хід, а сам зіскочив. Паротяг врізався в порожній потяг і, 

розторощивши майже всі вагони, зійшов із рейок.

Перед вечором сотні відійшли ночувати на поблизькі хутори. Коней не ро

зсідлували. Полк у поготівлі. Опівночі варта, що стояла в бік Єлисаветграду, 

донесла, що їде потяг. 3-ій сотні наказав я забрати потяг. Потяг у 200 метрах. 

Сотня відкрила вогонь, кулеметний і рушничний, бо була певна, що має перед 

собою звичайний потяг, але цей „звичайний потяг” відповів відразу 10-12-ма 

тяжкими кулеметами та трьома гарматами. На допомогу і я прискакав із реш

тою сотень, і теж не дав ради. Піонери позривали стрілки, що затримало воро

жу панцерку майже на годину.

Мав полк щастя, що бронепотяг стояв на насипу, а ми крутились у долині 

й це непорозуміння обійшлось майже без втрат з нашої сторони, бо весь во

гонь ішов понад наші голови. Направивши зірване місце, ” черепаха” відійшла 

на ст. Шостаківку й далі. Станція знову в наших руках. Цей бій нас коштував:

1 козак ранений та троє коней.

О год. 3-ій вночі полк отримав наказ вирушити на с. Нерубайка. Гармати, 

кулемети й табір, а за ними й сотні рушили через залізницю, а я залишився з 

3-ою сотнею, аби зруйнувати телефон, телеграф і щойно тоді поїхав доганяти 

полк. Перехід 60 кілометрів. Стали на відпочинок в с. Нерубайка, в якому про

стояли два дні.

Марш на Долинську і Вознесенськ

Дня 4 квітня ранком вирушили до с. Водяна. Погода чудова. Не доходячи 

до Водяної, зустріли командуючого армією от. Ом. Павленка, який дякував пол

кові за минулі бої і підкреслив, що Чорний полк - один із найкращих у цілій 

армії. До с. Водяна полк ішов із піснями, маючи на чолі Командарма. На його 

прохання пісенники відспівали, ніби марш Чорних: „Ішли жиди в школу” . Пісня 

похабиа, але Командармові подобалась. На прощання почули ми від нього: „Як

би був я молодший, то хотів би бути з Чорними...”

5 квітня по нічнім маршу прибули до с. Різанівка, де застали вже інші ча

стини Запор, дивізії. По короткому постою рушили на Бобринець, який зайняли 

без стрілу. Ворог відійшов, а наш полк отримав наказ переслідувати його. Ко

ні й козаки змучені великими переходами, і щоб не гонити цілого полку, нака-
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зав я виділити з сотень по 15 їздців на кращих конях і сам попровадив на с. 

Миколаево. Мав бій із ворожою піхотою, якій нічого не міг зробити, бо весь 

час ішла в колоні і на наші атаки відповідала сальвами. Взяли одного полоне

ного, від якого довідалися, що ця добра піхота - червоні курсанти. Наказав 

полоненого звільнити. Пізно вночі повернулись до полку.

6 квітня денний спочинок. З 2-ої сотні висланий роз’їзд під командуван

ням хор. Роменського, на села: Олександрівну та Рашівку. На хуторі Селезне

ва наткнулись на ворожу кінноту, яку вибили з хутора, але вистріляли всі на

бої. Роменський отримав сувору догану - за даремну витрату набоїв.

8 квітня полк отримав наказ негайно рушити на с. Аннівку. Коли відійшли 

від місця постою з пару кілометрів, показалась кіннота досить значної кіль

кости. Батерія стала на позицію, кінні сотні розвернулись у лаву, тачанки по

скакали на крила. Полк на рисях пішов назустріч. Ворожа кіннота почала від

ходити. Наказав сурмити атаку, якої ворог не прийняв, а кинувся тікати. По 

шалених перегонах догнали з десяток верхівців і виявилося, що це кінний полк 

Київської дивізії... Мали щастя Київляни, що Чорні в тому дні були настроєні 

спортово й прийняли їх на шаблі, а не вогнем своїх 18-ти тяжких кулеметів, та 

й мовчала батерія. Заночували в Аннівці.

9 квітня вирушили в напрямку Долинської. Стали ночувати в с. Требінова, 

де мали святкувати Великдень. Село дуже бідне. Хати малі та старі. Перша 

ніч пройшла спокійно. Вислав я роз’їзд в різних напрямках, 2-га сотня з хор. 

Нестеренком пішла на Долинську. В 6-ти кілометрах від постою полку, зустрі

ли до 300 чоловік ворожої піхоти, та 60 до 70 кіннотчиків. Сотня розвернулась 

у лаву й відкрила кулеметний вогонь, а також подано донесення до полку. В 

полку заграли сурмачі „сполох” . По кількох хвилинах полк стояв готовий до 

вимаршу. Гармати й табір перейшли на другий бік села. Попровадив полк пор. 

Броже, бо я знову хворий, випробував здобутого коня і, скачучи через висо

кий пліт, звалився разом з конем і міцно потовкся. Був при полку й насилу 

сидів у сідлі.

Полк перейшов у наступ і погнав ворожу піхоту на ст. Долинська. До са

мої станції пор. Броже не рішився на атаку шаблями, бо ворожа піхота добре 

трималась. На рисях полк дійшов до станції, таким же темпом гнав перед со

бою і ворога, який усе кидав, що заважало в бігу. 17 відсталих кацапчуків бу

ли порубані, а решта таки добігла до свого бронепотяга, який і відогнав Чор

них гарматним та кулеметним вогнем.

Бідний Броже довго виправдувався передо мною, що в чистому полі не по

радив піхоті... Вечором полк повернувся до своєї стоянки в Требіновому.

11 квітня - перший день Великодня. Старшини та козаки згадували бать

ків і взагалі свою родину, кожний хотів би хоч на хвилину побачити близьких 

серцю людей, а в замін... чути рушничну та кулеметну стрілянину, яку підняв 

ворог, насідаючи на нашу 2-гу сотню, яка стояла в заставі. Рідна країна кли

кала до праці й полк вирушив на допомогу 2-ій сотні, яка вже почала відходи

ти. Стверджено наближення великих ворожих сил. З боєм почали відходити на 

с. Устимівку. Червоні зайняли Требіново.
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12 квітня ранком, Київська дивізія перейшла в наступ, але ворог, підтри

маний резервами, перейшов у контрнаступ і змусив наших до відступу. Полк 

із власної ініціятиви пішов на допомогу, але попав під обстріл ворожої артиле

рії і також почав відходити на Устимівку. Відхід робився з усіма мірами пе

рестороги, бо по відомостях від полонених, москалі концентрують свої сили, 

аби нарешті покінчити з нами. Відходили до пізньої ночі, аби вирватись з ото

чення. Пройшли 45 кілометрів. Стали на ніч у фільварку Бронцтайна-Троцько- 

го. Соціялізація не торкнулась маєтку, стоїть не нарушений.

13 квітня вирушили на Крутоярку. Цілий день їхали степом. День був теп

лий і ясний, весна робила своє. Трава зеленіла. Степ широкий як море, якому 

кінця не видно. На десятки кілометрів видно в усі кінці. До с. Крутоярка прий

шли пізно. На другий день вирушили далі. Проїхали з 15 кілометрів і стали на 

спочинок у німецькій колонії Михайлівка. Цілий день чути гарматні стріли з 

боку м. Миколаєва. Денний спочинок. У сотнях кують коней, приводять до по

рядку. Я ще хворий, усю дорогу відбув на гарбі, майже без пам’яти. Найбіль

ше далась в знаки моя хвороба „тещі” , який не відходив на крок. З його слів 

видно було, що він воліє пильнувати десять козаків, як одного командира.

З д о б у т т я  В о з н е с е н с ь к а

14 квітня ранком, полк вирушив із с. Михайлівки в напрямку Вознесенсь

ка. Вечором о год. 11-ій полк прийшов на місце збірки, не доходячи 6-ти кіло

метрів до Вознесенська. Чорні ввійшли в склад групи полк. Долода, до якої на

лежав 3-ій кінний.

В 12-ій годині ночі почався бій. Київська дивізія мала через заскочення 

опанувати станцію, але це їй не вдалось. Так само не вдалось і нашій 2-ій со

тні зняти заставу, кулеметним вогнем вона була відбита і відійшла до полку. 

Гарматна стрілянина в бік станції продовжувалась цілу ніч.

16 квітня, тільки почало світати, почався бій на відтинку всіх трьох груп: 

Запорозької, Київської і Волинської. Піхота дійшла до міста. Ворог зустрів її 

жорстоким кулеметним та рушничним вогнем, на який наша піхота відповіла 

плесканням у долоні-мов у театрі... Багато піхотинців було без рушниць, але 

всі були в лаві. Було не до жартів, бо ворог почав переходити в протинаступ. 

Наша піхота не витримала й повернула назад*).

Ворожі лави вийшли з окопів і з радісним криком пішли на багнети. Мент 

був критичний. Уся наша многострадальна піхота тікала...

Одночасно всі наші три кінні полки пішли в атаку. Першими врубались у

*) Від Редакції: „Наші мало стріляли, бо й не мали чим„ Ворог перейшов в 

контр-наступ: зійшлись на двісті кроків — наші завагались, бо залишилось на 

чоловіка по 2-3 набої, і по наказу почали відходити на кращу позицію, щоб 

спробувати ворога виманити з закриття"ч

0. Доценко: „Зимовий Похід", стор* СУ„
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ворожу лаву Чорні й за хвилю, лишивши гори трупів попередньої лави, вруба

лись у другу, яку постигла та сама доля, що й першу лаву. В цей час ворожа 

кіннота заатакувала Чорних з лівого крила, але попала під вогонь нашої бате- 

рії, що дало можливість полкові перегрупуватись, та в свою чергу заатакува- 

ти,але ворожа кіннота не прийняла удару на шаблі, і розсипалась по степу.

Місто було здобуте. Кругом трупи, бо вся залога його загинула під ша

блями кінноти й тільки невелика кількість кінноти ворога врятувалась, пере

правившись через р. Буг.

Була захоплена величезна здобич: набої, рушниці, гармати та інше війсь

кове майно, якого Українська Армія просто смертельно потребувала. Козаки, 

дорвавшись до вагонів з набоями, викидали з кобурів навіть білизну, а паку

вали набої, клали їх за пазуху, за холяви і скрізь, куди тільки можна. Скрізь 

чути: „Ну, тепер тримайся, товариші! Годі вам стріляти, а нам дивитись!” Ко

заки мов переродились, бо так певними себе давно вже не були. В 5-ій год. 

вечора полк підійшов до Буга й поромом переправився на другий бік. Пройшов

ши 25 кілометрів, стали ми на ночівлю в с. Зброжківці.

Бій під Вознесенськом був виграний, дякуючи кінноті, але відразу ж гру

пу було розформовано, бо піхота без своїх кінних полків не мала жадної бо

йової вартости.

Приклад: Збірний Запорозький полк, який складався з 9-ти бувших полків

і мав до 400 людей, міг виставити до 250 багнетів. Те саме було в інших диві

зіях, без своїх кінних полків, вони були тільки куренями й то слабенькими. 

Звівши всі кінні полки, що дало б до 200 шабель, прекрасної кінноти, яка при 

доброму командуванні, була б також поважною силою, якій могли б большеви

ки протиставити тільки армію Будьонного. Ген. Ом. Павленко нераз виступав

із подібним проектом, але к-ри дивізій не погоджувались, бо мусіли б стати 

к-рами слабеньких куренів. Амбіція к-рів дивізій не давала можливости вали

ти добрим кулаком, бо вони воліли розчепірені пальці...

22 квітня - полк у розпорядженні штабу армії, але наказів і денних звітів

зі штабу не одержано. Послав я нових зв’язкових, аби довідатися в чому спра

ва. О 2-ій год. ночі повернулись зв’язкові козаки й донесли, що в м. Свято- 

Троїцькому, де стояв штаб армії, нікого немає, бо штаб вирушив день тому. 

Змушений був вислати роз’їзд із завданням вияснити, що сталось із штабом 

армії. О год. 5-ій рано повернувся роз’їзд і доніс, що містечко зайняте моска

лями, з якими мав перестрілку. Двоє коней і один козак ранені. Селяни, що 

підводами були під військом і повертались додому, казали, що по Одеському 

шляху до Ананьева йде московська піхота. Всі виходи були полкові закриті, 

ми в оточенні. Лишалось тільки вертатись назад на Вознесенськ. Проїхавши

з 5 кілометрів, полк заїхав у яр, бо назустріч полкові йшли червоні. Колона 

була кількістю до тисячі піхоти при двох гарматах. Не доходячи до нас, повер

нула на м. Свято-Троїцьке. Кортіло мене заатакувати, але нас зв’язував ве

личезний обоз, який полк тягнув за собою, та тих до трьох десятків ранених 

козаків, що були на возах...
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Давши можливість ворожій піхоті відійти на кілометр, полк пішов услід 

ворогові,а потім звернув із шляху тапішов рівнобіжно з ворогом балкою, яка 

була страшенно покручена. Шлях неможливий, бо весь час приходилось дер

тись по страшній кручі вгору, то спускатись вниз. Давно вже полк не мав та

кого несприятливого шляху.
Пройшовши кілометрів із ЗО, стали ми на спочинок у малому хутірку. Ви

явилось, що він лежить усього 7 кілометрів від Свято-Троїцька... На шляху 

показалось кілька повозок і екіпажів. Наказав 2-ій сотні довідатись, що за 

„звірі?” . Сотня з місця розвернулась у лаву й пішла кар’єром. На возах сиді

ли червоноармійці, а в екіпажах комісари, які при зближенню козаків почали 

вигукувати: „Товарищі, зачем ви здесь шляєтесь, наші вже давно прошлі!” . 

Почувши у відповідь лайку, один із них піднявся і почав кричати: „Что ви со 

мной сєбє позволяете - я комісар!” . Звичайно, ми їх порубали. В хуторі за

ночували.

24 квітня, о 3-ій годині ранку, наш сурмач заграв сідлання коней. Майже 

одночасно по той бік яру - на хуторах почувся сигнал збірки. Вислав патруль, 

який доніс, що ми ночували на тих самих хуторах із червоною піхотою... Ру

шили далі.

Увесь час було чути гарматну стрілянину в бік Ананіва. В другій годині 

дня біля ст. Жеребково перейшли ми залізницю, та над вечір в с. Гвоздавка 

нарешті дігнали своїх. Пов’язавшись із штабом Волинської дивізії, довідались 

від них, де стоїть штаб армії. Для зв’язку вислано старшинський патруль. За

ночували разом із Волинцями, які були гостинні й відступили пів села.

25 квітня, о 2-ій год. дня, привезли наказ із штабу армії, в якому полкові 

наказувалось вирушити до м. Ананіва. Як виявилось, штаб армії, свого часу, 

виходячи з Свято-Троїцька, післав наказ полкові, та зв’язковий попав у руки 

ворожого роз’їзду, але відбився і два дні блукав по степу ранений. За цей час 

уся армія мала два дні бою і розбила три ворожих групи. Один тільки полк 

Чорних Запорожців не прийняв у цих боях участи й не розділив слави, що її до

була вся армія. Вечором полк одержав наказ взяти ст. Бірзула при допомозі 

піхоти Чорноморського загону, який мав прилучитись до полку в с. Точилові.

Бій під Бірзулею і Тульчином

Дня 26 квітня вирушили ми на ст. Бірзула. Проходили села: Лепецьке, По- 

ціцели та інші, які були спалені москалями за повстання. Вечором прибули в 

с. Точилово, де й розташувались на ніч. Чорноморців немає*). Вислав я сте- 

жі, аби розшукали цих повстанців. Стежі вернулись, повстанців не знайшли. 

Зачекавши до год. 12-ої, рішив я сам із полком пробувати щастя. О год. 3-ій

*) Примітка Редакції: „Чорноморський загін отамана Пшоника / галичанина,/ 

був сформований в Одесі з полонених вояків армії УНР і УГА* Висланий під 

Ананів загін перейшов на наш 6ік'\
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розпочався бій під Бірзулею. Ворог мав багато піхоти, яка відбивалася з-за 

будинків та залізничного насипу. Кіннота вже була під містечком, а 2-га сот

ня встигла вскочити в саме місто. Гармати наші били по станції та по броне

вику. Зразу було видно, що Бірзули силами однієї кінноти взяти не можна, але 

я дрочив ворога, аби виманити його в поле. Москалі пустили в рух автопанцер- 

ки, а одночасно показалась ворожа кіннота, яка з шаблями наголо пустилась 

в атаку, яку прийняли наші тачанки своїм вогнем і цього було досить — по 

ворожій кінноті й слід застиг. Помалу полк відійшов до Точилова, де й зано

чував. На Бірзулі цілу ніч було чути кулеметну стрілянину. Москалі, як вид

но, чекали нічного нападу й хвилювались. Уночі одержали ми наказ просува

тись у напрямку Тульчина.

23 квітня на світанку ми вирушили. Пройшовши 50 кілометрів, стали на 

нічліг у с. Коритно. Ще три дні відбувався рух у напрямі Тульчина без жад

них пригод.

2 травня вечором полк затримався за кільканадцять кілометрів від Туль

чина, де застав усю Запорозьку дивізію, якій полк знову був підпорядкований. 

У штабі дивізії відбулась нарада к-рів частин, на якій вироблено плян захоп

лення Тульчина. Ворог не сподівався нас у цьому районі, бо Тульчин і околи

ці були зайняті його таборами.

Застава Чорного полку захопила ворожий раз’їзд, який їхав по цукор до 

цукроварні й був неприємно здивований, попавши в наші руки.

О 12-ій год. ночі полк рушив на Тульчин і, не доходячи 5-ти кілометрів, 

затримався в с. Аннопіль.

3-го травня, о 4-ій годині ранку, полк рушив до Тульчина, як резерва За

порозької дивізії. Наша піхота вже вела бій і зайняла передмістя Тульчина, 

Мазурівку. Батерія Чорних та Алмазівці били по місту. Власна піхота види

халась і залягла, не зламавши опору червоних. Прийшла черга й на нас. На 

рисях у трійковій колоні підійшли до власної піхоти. Ворог зустрів Чорних ку

леметним вогнем, але вже було пізно - шаленим кар’єром полк влетів до мі

ста. На майдані в центрі Тульчина, як видно, резерви ворога пробували ста

вити опір, але були відкинуті спішеними Чорними до цвинтаря, якого ми дов

ший час не могли взяти. Пор. Балицький із 1-ою сотнею вийшов на запілля 

ворога й змусив залишити кам’яну огорожу та вийти, нарешті, в чисте поле. 

Засурмили „коноводи, коні!” і тут уже для всіх сотень знайшлась робота. 

Більш як 200 трупів лежало на зеленому полі. За всю партизанку ворожа пі

хота ніколи так уперто не відбивалась, як у цьому бою. Вже виваблені в чи

сте поле, бились до загину. Був це курінь червоних курсантів із Калуги й 

складався з комсомольців. Полк теж поніс значні втрати: 3 козаків забитими,

11 раненими, 14 коней забитих та 23 ранених. Більшість ранень багнетами...

Заграв сурмач збірку. Полк мав відійти до міста, аби хоч трохи дати ко

ням випочити. В цей час, за пів кілометра від полку, показалась нова воро

жа колона піхоти, яка виходила з Тульчина. Нова команда - й полк знову пі

шов в атаку. Атака була відбита, хоч ворог кидав уже рушниці. Коні були так
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поморені, що посувались майже кроком. Треба було, плазуючи шаблею, під

бадьорити власних козаків, аби додали темпа...

3 с. Копієвки ворожі гармати відкрили - прямим наводом - вогонь по 

полкові, аби врятувати власну піхоту, чим примусили відійти до міста. В цьо

му бою полк здобув 4 кулемети з тачанками й кіньми, багато рушниць, із де

сяток самоходів, радіотелеграфічну станцію та багато різного майна. До 3-ої 

години йшов упертий бій. Чорні бились спішені, хоч того дуже не любили, але 

треба було дати випочити коням. О 3-ій годині дня з боку Вапнярки помічено 

паристі розриви шрапнелів надзвичайної височини. Це був знак, що от. Тютюн

ник взяв ст. Вапнярку, а от. Загродський ст. Крижопіль і Запорожці можуть 

відходити, відтягнувши ворожі резерви на себе. Давши так само два гарматні 

стріли на шрапнелі, почали й ми відходити від Тульчина. Чорний полк приско

рив відступ.
В с. Одаївка, що в двох верствах від Тульчина, полк затримався з годи

ну, бо показалась ворожа кіннота. Проти неї вислав 3-тю сотню з наказом 

втягнути її в бій і підставити під удар полку. Але ворог тримав себе боязливо 

й на вудочку не піддавався.

Полк відійшов від доріг. Вилізли на велику гору, з якої було видно Туль

чин як на долоні. Видно було ворожі лави, досить густі, які наступали на мі

сто, а також і ворожу артилерію, яка не дала на себе довго чекати. Перший 

стріл і набій розірвався в 200 кроках від полку, який у руках своїх к-рів спо

кійно продовжував свій рух. Другий і третій стріли вже рвались мало не під 

ногами коней, аж почулась, нарешті, команда: „Риссю!* . Полк пішов до лісу, 

який сховав його від стрілів ворога. Довго ще Гранати рвались у лісі, але 

полк уже був далеко.

Пізно вночі стали на нічліг. Половина людей у заставах та роз’їздах, бо 

навколо ворог. Ніч пройшла спокійно. В бік Вапнярки зранку стало чути гар

матну стрілянину, як видно ворог бився з Київською дивізією.

4 травня ранком, полк вирушив через с. Шарпанівку до ст. Крижопіль. У 

передній сторожі пішов наш 1-ий курінь. День був соняшний. По дорозі нашо

го маршу валялись трупи большевицької піхоти. На цьому шляху кіннота Во

линської дивізії мала бій із ворожою піхотою.

Бої під М’ясківкою і з ’єднання з регулярною армією

По короткому відпочинку на ст. Крижопіль, полк рушив далі шляхом, що 

провадив на М’ясківку. Пройшли ми з годину за Запорозькою піхотою, як спе

реду почулись стріли. Полк розсипався в лаву й приготовився до бою. Сторо

жа поскакала наперед і вияснила, що Волинська кіннота прийняла Запорожців 

за ворога. О 6-ій вечора прибули в М’ясківку, де й розташувались. Піхота За

порожців стала заставами, а ми за їхніми плечима мали відпочивати.

Після тяжких боїв та перемаршів, усе відпочивало. Коні порозсідлувані, 

козаки поскидали верхній одяг і приводили все до порядку. Почало смерка
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тись. Коли раптом зі західнього боку містечка почулись вибухи ґранат, а за 

ними кулеметні, рушничні стріли та крики „ура!” . Ворог несподівано заата- 

кував піхоту. Знову проспали... Сурмач засурмив на сполох. За десять хвилин 

полк уже стояв лавою на північ від містечка. Піхота з великим поспіхом від

ходила за кінноту. Батерія Чорного полку відкрила вогонь по ворожих гарма

тах і примусила їх замовкнути. Стемніло. Сотні зайняли горби в однім кіло

метрів відМ’ясківки й чекали на наступ ворога. Послана в М’ясківку 4-та сот

ня зголосила, що містечко зайняте ворогом, який пересувається колонами. 

Цілу ніч простояли сотні в полі й тільки перед світанком відійшли на поблизь

кі хутори, аби покормити коней.

5 травня сторожа донесла, що ворожа піхота наступає на хутори. Дійсно 

густі ворожі лави покрили передпілля. Сотні готові до атаки, були укриті в 

садках і за будинками. Підпустивши „гостей” на 300-400 метрів, заграли на

ші кулемети, а їм вторувала наша батерія, яка била на картеч... Решту вже 

доконали сотні. Хоробрість старшин та козаків Чорного полку, хист та вмілі 

розпорядження командирів примусили ворога в страшній паніці тікати на Оль- 

шанку, залишаючи ІУГясківку. Полонених не було, бо полк рідко їх брав, а зав

жди на місці вирубував вікового гнобителя - москаля. Після цього бою полк 

розташувався в М’ясківці.

В той час Київська та Волинська дивізії вели жорстокі бої з ворогом, я- 

кий пробивався. Всі частини почали відходити на Ольшанку. Полк Чорних із 

власної ініціятиви залишився в задній сторожі. Стало смеркатись і раптом 

піднялась страшенна буря. Хмари пилюки засліплювали очі.Все перемішалось. 

Большевики в темноті попали в лаву Чорних і падали під нашими шаблями. 

Пропав і патруль полку, який у цю бурю попав до ворога.

Ніч припинила дальші бої. Большевики в М’ясківці, а полк Чорних в с. 

Вербка. По сусідстві, в Писарівці, стояли табори ворога, але всі наші були 

переморені, що не знайшлось бажаних поживитись на рахунок ворога.

6-го травня, полк вирушив на Писарівку, яку й зайняв. Ворожі табори вті- 

кли, але покидали багато майна, зброї, яка дісталась у наші руки. 3-тя сотня 

пішла переслідувати ворога. В полуднє прибув роз’їзд Залізної дивізії Удови

ченка, яка стояла на фронті разом із польською армією.

Рівно п’ять місяців минуло з того часу, коли Українська Армія вирушила 

на партизанку, як називали самі учасники „Зимовий Похід” . У всіх на язиці 

тільки можливість відпочинку, аби з новими силами станути до боротьби. Ве

чором прибув полковий табір, який десь блукав з от. Тютюнником.

Внедовзі село Писарівка мов би завмерло, бо всі козаки покотом спали. 

Полк вийшов у похід у складі 212 шабель, 11 кулеметів „Максима” , 9 „Люї- 

са” і при одній гарматі - всього 417 козаків і старшин. Повернувся в збіль

шеному стані. Зимовий Похід скінчився. Полк зробив за п’ять місяців понад 

1800 кілометрів шляху. За той час полк мав 20 боїв і таку ж кількість сути

чок із ворогом. Не програв жадного бою, бо не атакував сліпо, а тільки тоді, 

коли була певність перемоги, ствердивши розвідкою, яку з засади вів сам
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к-p полку. Дякуючи добре поставленій розвідці та забезпеченню, не було ви

падку заскочення. Переважаючі сили виманеврував і бився тільки тоді, як був 

певний на 100 відсотків, що проїдеться по ворогові. Полк завжди був готовий 

до бою, але бився тільки тоді, як хотів його командир, а не тоді, як ворог.

Від виходу на „партизанку" і до повороту, полк Чорних Запорожців мав 

спеціяльні завдання і місцями блукав без зв’язку з власними відділами, що 

виробило в старшин і козаків почуття сили й певности себе. До того ще, як 

старшини, так і козаки безмежно вірили своєму командирові полку, за яким - 

і то без зайвих питань - ішли, де він провадив.

За час Зимового Походу захоплено в полон 40 денікінських офіцерів, 27 

комісарів, 338 червоноармійців, а скільки їх було порубано... Військова здо

бич велика: 4 гармати, 4 набійних скрині - все з кіньми, 9 кулеметів, 278 ко

ней, 136 повозок із військовим майном, 10 самоходів і 1 радіостанція.

Втрати полку: забитими 7 козаків і 31 раненими, а також 14 коней заби

тих і 33 ранених. Як на довершене діло, втрати не значні.

Волинь, Київщина, Поділля, Полтавщина й Херсонщина бачили цих вер

шників із чорними шликами, що йшли вдень і вночі, і в метіль, і в дощ - всю

ди шукаючи ворога й нищучи його немилосердно.

* *
*

Бої в складі регулярної армії

Склад армії в часі з ’єднання з частинами 3-ої Залізної дивізії в районі 

М’ясківки на Поділлі: Запорозької, Волинської і Київської дивізій у загальній 

кількості 1.200 багнетів, 2.200 шабель і 10 гармат. Усього разом із немуш- 

тровими й обозниками нараховувалось до 7.000 чоловік. Армією командував 

ген.-хор. Ом. Павленко.

Запорозькою дивізією - от. Гулий Гуленко, н-к штабу полк. Савченко. 

Дивізія мала в своєму складі наступні частини: 7-ий збірний піший полк - 

сотн. Дубовий. У склад полку входили решти полків Запорозького корпусу: 

Богданівський, Дорошенківський, Республіканський, Мазепинський, Наливай- 

ківський, Богунівський, Кармелюцький та Немирівський. Під час партизанки 

прилучились ще повстанці от. Гулого, які створили курінь Низових Запорож

ців, та ввійшли в склад Збірного полку, який разом налічував до 300 багнетів, 

при 12 кулеметах.
Кінний полк Чорних Запорожців - мав понад 500 людей, виставляв до 300 

шабель, батерія з 2-ох гармат, 12 тяжких кулеметів на тачанках із запрягом 

у троє коней, 18 легких, ще до того доходила пластунська сотня до ста багне

тів.

Полк Кінних Запорожців, як їх називали „Мамине військо” . Збиранина 

всіх кіннотчиків із бувшого Запорозького корпусу. Мав до 200 шабель і до 10 

кулеметів. Полком командував Литвиненко. Чорні прозвали його „Мамою” за 

його жінкоподібний вигляд.
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Кінно-гірський дивізіон полковника Алмазова мав 5 гірських гармат, 50 

табель та 6 тяжких кулеметів. Добра частина, але до своїх гірських гармат 

не мали відповідних набоїв. Частіше використовувались, як кіннота.

Волинською дивізією командував от. Загродський, н-к штабу сотн. Воло

севич. Склад дивізії: 4-ий Сірий полк, яким командував пор. Федченко, мав 

100 багнетів та 10 кулеметів. Чорноморський полк - 250 багнетів, при 10 куле

метах.

Кінний полк ім. Гетьм. Івана Мазепи - до 300 шабель, при 10 кулеметах. 

Кінний полк ім. Максима Залізняка - до 200 шабель, 10 кулеметів. Окрема 

кінна сотня 100 шабель при 4 кулеметах. Гарматний дивізіон-2 гармати.

Київською дивізією командував от. Тютюнник, н-к штабу сотн. Блощане- 

вич. Склад дивізії: 1-ий піший збірний полк до 200 багнетів, І кінний полк - до 

300 шабель, коло 20 кулеметів і 2 гармати.

Крім того з останків 3-ої Залізної дивізії, яка вирушила на партизанку, 

був зформований 3-ій кінний полк, яким командував полк. Вишнівський. Мав 

до 200 шабель при 10 кулеметах.

Проф . Іван ПАЛИВОДА, міністер 

Пошт і Телеграфів•
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МИХАЙЛО КРАТ 

ген.-nop. /тоді полковник/

ВАПНЯРСЬКА ОПЕРАЦІЯ 
/Спогад*)/

Прорив армії УНР під ст. Вапнярка на з ’єднання з польсько-українським 

фронтом є останнім епізодом героїчного „ЗИМОВОГО ПОХОДУ” в запілля 

ворога України.

В останніх днях квітня 1920 p., армія УНР в команді генерала Михайла 

Омеляновича-Павленка посувалася з району Піщана-Ольгопіль до району Туль- 

чина-Вапнярка.

ЗО квітня вона зосередилася в районі Тростянця і тоді ж, після наради в 

штабі армії, вирішено було прориватися на з ’єднання з польсько-українським 

фронтом: Запорозькій дивізії - в районі Тульчина, Київській - в районі ст. 

Вапнярка й Волинській - в районі ст. Крижопіль; Галицьку кінну бриґаду от. 

Шепаровича призначено в армійський резерв.

Я в той час був начальником штабу Запорозької дивізії.

Я не знав докладно розміщення ворожих частин у цих районах, бо аген

турна розвідка, треба правду сказати, була не на висоті свого призначення; 

штаб армії теж докладних інформацій не подав. Тому у мене склалось вра

ження, що операцію прориву не було ґрунтовно опрацьовано, але настрій був 

такий чудовий, і віра в перемогу така міцна, що думка козаків не зупинилася 

над питанням, де ворог і скільки його є.

Всю увагу запорожці скерували до Тульчина, який треба захопити, щоб з 

ним дістати заслужену нашими трудами славу й відпочинок по п’яти місяцях 

безупинного бою і надзвичайночо напруження моральних і фізичних сил.

1-го травня, увечорі, з заходом сонця, Запорозька дивізія переходила за

лізницю Вапнярка-Христинівка біля Кирнасівки. На переїзді стояло кілька 

вагонів, до яких галичани вантажили паливо. Якже вони були раді, побачивши 

нас! Як сердешні були їх привітання! Яка радість світилася в їхніх очах! - 

„Ми чули, що ви десь недалеко, але не няли віри, що то є правда. Але ж, дяку

вати Богові, знову побачилися!”

Галичан ми прилучили до себе й перейшли в село Кирнасівка, де стали 

на вулиці, не розходячись по хатах до часу отримання певних інформацій про

*) *Вапнярка операція ". Тризуб, ч„ 1(7), 1961. 
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ворога: від галичан ми довідалися, що тут же, за залізницею починається 

стрефа ворожих резервів і установ запілля. Дуже радувало мене, що нас, оче

видно, ніхто не чекав - ні людність, ні ворог. Це було великим шансом на у- 

спіх, лише поставав сумнів, чи встигнемо ми продертися скритно до ранку: 

в 6 верствах від нас, в с. Одаївка, стояли штаби бриґад, парки й шпиталі во

рога; Тульчин займали ворожі резерви; Білоусівка, Війтівка, Вапнярка, Жу- 

равлівка - всі ці села аж кишіли большевиками. Поляки, або на ст. Юрківка, 

або на ст. Юліямпіль. Так казали селяни, що везли мелясу з Кирнасівської 

цукроварні. Ситуація була дуже цікава й надзвичайна: ми опинилися від воро

га на дистанції гарматного стрілу, але мусіли починати операцію вранці 2-го 

травня разом з Київцями й Волинцями. За всяку ціну треба було сховатися 

від большевиків на ніч з 1-го на 2-ге травня. Було виставлено охорону на всі 

сторони з наказом: 1/ нікого не випустити з села; 2/ якщо хтось буде входи

ти в село, то без галасу, й у всякому разі без стрілу, затримувати й надсила

ти до штабу дивізії.

Виставивши охоронну частину, розмістилися в селі на спочинок, але в 

повній бойовій поготівлі, а начальники частин зібралися в штабі дивізії на на

раду. Командири були настроєні дуже нервово, і нарада довший час не могла 

переходити нормально: справді бо тяжко було знайти рішення в такій ситуації. 

Під час наради приїхав отаман повстанців Волинець і доповів к-рові дивізії 

отаманові Гулому про свій відділ, що є десь/докладно не пам’ятаю/на північ

ний схід від Тульчина й чекає на його, от. Гулого, накази. Сам же він, Воли

нець, приїхав особисто для нав’язання зв’язку з армією. Тим часом я вже ро

зібрався в мапі, в обстановці; пригадав собі місцевість, бо вона була мені 

знайома - тут я бився з „денікінцями” , командуючи 8-мим пішим Чорномор

ським полком в 1919 році, - й забрав слово. Подавши оцінку місцевости, най

більшу увагу я уділив несподіваності атаки й підкреслив, що Тульчин не мож

на атакувати з півдня, не атакуючи одночасно, або навіть дещо вчасніше, м. 

Кинашів, бо інакше з Кинашева ворог міг би нас атакувати в крило й цим нам 

пошкодити. На підставі цих міркувань, по вислуханні ще й полк. Дубового, що 

теж подав оцінку місцевости на північ і захід від Тульчина /так само на під

ставі минулих боїв в цьому районі/, - я виступив з конкретною пропозицією:
о 5-ій год. ранку розпочати бій-операцію по внутрішнім операційним лініям, 

себто одночасно атакувати несподівано всі села, що їх займає ворог.

Тому, що інших пропозицій не було, а ніхто не висловився проти моєго 

пляну, то й вийшов наказ, покищо словесний, такого змісту:

1/ Сотні Кінно-Запорозького полку /частину полку з к-ром полковником

І. Литвиненком було призначено в дивізійний резерв/ атакувати й захопити 

села: Одаївка, Федорівка, Дрянка, Свинокривда, Тмонівка й Липівка, після 

того вислати розвідку на ст. Вапнярка й увійти у зв’язок з Київською диві

зією.

2/ Повстанчому Єлисаветському відділові от. Нестеренка очистити від 

ворога с. с. Білоусівку й Війтівку, після того атакувати ст. Журавлівку й теж
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увійти в зв’язок з Київською дивізією, яка буде провадити бої за ст. Вапняр

ка.

З/ Пішому Запорозькому полкові, підтриманому батерією Чорних Запо

рожців, атакувати Кинашів, захопити його й атакувати м. Тульчин зі сходу, 

після чого продовжувати наступ аж до зайняття західнього краю лісу, що на 

захід від Тульчина, там привести себе до порядку й бути готовими до бою.

4/ Полкові Чорних Запорожців, підтриманому батерією Окремого Кінно- 

гірського дивізіону /озброєного гірськими гарматами, а тому рухливою/, ата

кувати м. Тульчин з півдня і переслідувати ворога на північ; увійти в зв’язок 

з отаманом Волинцем.

5/ Повстанчому відділові от. Волинця атакувати село Нестерварку, після 

того увійти в зв’язок з частинами дивізії.

Під час наради почувся десь поблизу стріл. Всі ми, що були на нараді, 

вискочилина подвір’я, гадаючи, що охорона цим стрілом попереджує про не

безпеку, але хутко виявилося, що то якийсь нездисциплінований козак забив 

комуніста, що заблукав до села. Нарада скінчилася спокійно. На ніч дивізія 

стояла в с. с. Кирнасівка й Аннопіль. Полк. Дубовому наказано охороняти 

шлях з Тульчина, але так, щоб його не зауважив ворог.

Після вечері от. Гулий і політичний референт Василь Совенко полягали 

спати, а я зібрав старшин штабу дивізії: Енгельмана, Мамонтова й Пустовій- 

та, й почав диктувати оперативний наказ, в якому розвинув обговорений на 

нараді плян бою.

** *

Після відходу старшин і по розісланні наказу по частинах, я міг би спо

чинути, але не міг улежати, встав і знову взяв мапу: я старався передбачити 

можливі несподіванки й найбільш імовірний перебіг бою. Диспозицію склада

лося в надії, що вдасться розпочати бій несподівано для ворога й прикути йо

го до місця постою. А як це не вдасться, і ворог зустріне нас підготованим 

або сам нас заатакує? Це давало б йому шанси до перемоги, бо наша дивізія 

була численно значно слабша від ворога, і ми її ще й поділили на кілька груп, 

на початку бою майже цілком самостійних. Досить було б ворогові навіть без 

перегруповки розбити хоч одну з колон дивізії і розвинути успіх далі, щоби 

примусити всю дивізію до відходу, і то дуже тяжкого, бо з загроженими кри

лами й запіллям. Цей відступ Запорожців відкрив би запілля Київської і Во

линської дивізій, а тоді операція скінчилася б безперечно невдачею, якщо не 

катастрофою.

З другого боку, розміщення ворожих частин та установ було таке, що 

вдарити всією дивізією в одному якомусь пункті не являлося можливим, бо 

прийшлось би не тільки провадити, а й починати бій, маючи загрожені крила 

й запілля. Тому й прийшло до рішення атакувати ворога на всіх його станови- 

ськах у стрефі бою Запорожців рівночасно, ділаючи по внутрішнім операцій

ним лініям. Такий бій можна провадити, маючи значний резерв, але дивізія
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була чисельно так мала, що виділити його не могла й мусіла обмежитися ре

зервом у складі двох сотень Кінних запорожців.

Так в думках про останній день Зимового Походу провів я ніч з 1-го на

2-ге травня. Світало. Перехрестився, збудив отамана й штаб. За кілька хвилин 

ми виїхали з села й рушили на Аннопіль. Ще вночі полк. Дубовий надіслав до 

штабу відібрані від большевицького комісара папери: це той комісар, який віз 

гроші до Тульчина, й якого захопили Запорожці. В його паперах були різні на

кази, донесення, представлення до ордену „Красного знамени” тощо. Я уваж

но переглянув ці документи й з них довідався, що москалі навіть і не передба

чують нашої появи в районі Тульчин - Вапнярка.

Біля Аннополя Алмазівці напували коней. Селяни з Тульчина й Кинашева 

гнали на пасовисько худобу. Большевики спали, певно стомлені святкуванням 

„першого мая” , - ні большевики, ні селяни не знали, що ось тут, в якихось 

600 кроках, ми готуємось до бою.

В ліску на північ від Аннополя, зосередився піший Запорізький полк; за 

лісом стала батерія Чорних Запорожців. Тихо, навіть без балачок лежали запо

розькі лави. Тільки я був зденервований, бо сотн. Чернишин, к-p батерії, ніяк 

не міг зрозуміти, що він може стріляти без обсерваційного пункту, бо від ньо

го в огню вимагається тільки навести паніку в Кинашеві, а.ворог тут же, ось: 

за горою.

Нарешті все було готове, тобто поступили донесення від к-рів усіх пооди

ноких груп, що вони зайняли вигідне становище. На мій наказ /от. Гулий був 

з Чорними вліво від нас/, сотн. Чернишин подав команду; два гарматні стріли., 

гук „Слава” ... і Запорожці за кілька хвилин вже внизу й господарюють в Ки

нашеві. Я вискочив на горбок і побачив як на долоні цілу місцевість. На непо- 

сідланих конях метушилися по селу червоноармійці; баби кричали. Безладні 

стріли й галас поміж москалями покривалися громовим „Слава” Запорожців. 

Кинашів взято. Запорожці б’ють ворога; чимало ловлять ворожих коней, сіда

ють на них і, простуючи на захід, все змітають на своєму шляху.

Тим часом почулася безладна стрілянина в Тульчині. Ворог, почувши стрі

лянину й галас в Кинашеві, не міг ставити правильного опору, але всеж зу- 

стрії Чорних на вузьких вулицях містечка кулями. Різко зазвучали гармати 

Алмазовців. Чорні вибили большевиків із Тульчина, женуть їх, переслідують у 

місті й поза містом. Коли я під’їхав до цвинтаря, де стояли от. Гулий, полк. 

Литвиненко і Алмазов, - в Тульчині вже панувала тиша, а за ним маячили по

одинокі постаті Чорних Запорожців і, здається, Гайдамаків. Кінні запорожці й 

повстанці Нестеренка теж виконали добре своє завдання, бо з запілля нас ні

хто не турбував і тільки в початку бою в районі Білоусівка було чути коротку 

стрільбу. Один з большевицьких кулеметів вирвався з Кинашева й, стріляючи 

навколо, кинувся кудись на схід від Аннополя. Сотник Севастіянів погнався 

за ним. Кулемета не дігнав, але зарубав двох червоноармійців і придбав собі 

чудового білого коня.

Сонце вже було високо, було щось коло 9 год., коли з лісу, що на північ
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ний схід від Нестерварки, з’явилися густі лави, очевидно повстанців от. Во

линця, що почав атаку замість 5-ої, аж о 9-ій годині. Лави наступали на Не- 

стерварку. Незабаром почулася стрілянина між Чорними й ними; ця стрілянина 

показалася нам дивною. От. Гулий послав роз’ їзд, але й роз’їзд обстріляли, 

лави насувалися все блище, вели вогонь по Тульчину, і то такий інтенсивний , 

що і в от. Гулого, і у мене повстав сумнів, чи то справді є Волинець?Не треба 

забувати, що ми вели бій на ближчому запіллі ворога, який легко міг зняти ча

стини з фронту й надіслати їх проти нас. Лави підійшли вже близько, вже тіль

ки р. Сельниця розділяла нас і їх. Якщо то є ворог, і якщо повстанці Несте

ренка ще не захопили Журавлівки, то наше становище, а особливо пішого Запо

розького полку, могло стати критичним. Тому от. Гулий, вважаючи, що зробив 

усе, щоб показати захоплення нами Тульчина й Кинашева, наказав кулеметам 

Кінно-гірського дивізіону /ком. сотн. Гришко/ відкрити вогонь. Тоді лави 

почали спішно відходити за гору й незабаром сховалися за нею. За якихсь пів

години, з боку Аннополя зголосився роз’їзд Волинця з донесенням, що обстрі

ляні нами лави належать до загону Волинця. Дяка Богові, що непорозуміння 

це обійшлося без втрат, але після цього випадку мене вже трудно переконати, 

що навіть партизанську війну можна вести домашніми засобами, і на чолі від

ділів ставити осіб без військової освіти, маючи тільки надію на їхній патріо

тизм і природній військовий хист; спізнитися на чотири години до бою без по

важних причин і тим спізненням стримати на годину цілу операцію - то є зло

чин.

От. Гулий наказав Волинцеві стати в резерві дивізії на південь від Туль

чина, а сам зі мною і штабом поїхав у місто. Завжди приємно вступати до мі

ста, яке тількищо захоплене з боєм, але в Тульчин було особливо приємно 

в’їжджати, бо містечко абсолютно боєм не ушкоджено. Назустріч нам вели по

лонених; зустрічалися ранені Чорні Запорожці, які з запалом оповідали про 

свою завзяту атаку. Біля мосту зустріли велику юрбу козаків, що з галасом 

провадили тягарове авто, захоплене в Тульчині. В цей момент в сяйві проме

нів сонця, якраз над нашими головами, з ’явився польський аероплян, який ні

би нарошне прилетів до нас, щоб дати нам сили в останніх боях після 5-ти мі

сячної мандрівки по Україні. - „Польський аероплян! Аероплян! Фронт близь

ко! Слава!” - полетіли вгорк шапки. Ми вітали цього першого вістника фрон

ту, бо саме слово „фронт” мало для нас таке чарівне значення, як для Колюм- 

бових моряків слово „земля” .

* *
*

От. Гулий, бойовий і хоробрий старшина, при всіх своїх позитивних рисах, 

мав одну велику хибу: надзвичайне зацікавлення трофеями. І на цей раз, ще 

не зорієнтувавшись в ситуації, ще не привівши частин до порядку, не віддавши 

взагалі ніяких наказів оперативного змісту, він зараз же почав розпитувати, 

де та яке майно залишили большевики?
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Десь була шкіра, й посилається її розшукати. Мене шкіра в той час ціка

вила мало, бо я передбачав - та й тяжко було не передбачати - надхід боль- 

шевицьких частин з фронту, а тому я з ординарцем Підвисоцьким поїхав в Не- 

стерварку, щоб упевнитись, чи там є яка застава, яка б охороняла нас з пів

ночі?

Застави не було. Коли я повернувся до міста, щоб видати відповідні з а 

рядження, от. Гулий кудись збирався їхати екіпажем /здається оглядати шкі

ру, яку таки відшукали/, але в цей час почулася сильна гарматна стрілянина 

з боку Журавлівки, і над нами почали рватися шрапнелі.

Штаб знову сів на коней і вирушив до піших Запорожців, що були в найбіль

ше небезпечному місці, і від яких не поступало ніякого донесення. Не доїж

джаючи до східньої околиці Тульчина, зустріли ми полк. Дубового, який допо

вів, що ще не встигнув привести полк до порядку після вуличного бою, як його 

обстріляно з лісу гарматним вогнем. Полковник гадав, що йому не вдасться 

легко вибити ворога з лісу, згідно з диспозицією, бо треба було б вести атаку 

з міста, що є положене в яру, а тому він втратив час на допровадження полку, 

до порядку. Безперечно, він мав повну рацію, але, на мій погляд, піші Запоро

жці могли б виконати диспозицію, якби не розбрелися були по містечку після 

його захоплення, замість далі переслідувати ворога. На плечах ворога легко 

було опанувати вихід з міста й зайняти ліс. Цей ліс міг стати нашим опорним 

пунктом. Але не судилося, і навпаки - він став місцем концентрації ворожих 

сил і в деякій мірі вихідним пунктом для його контр-атаки, яку вже підготов

ляла ворожа артилерія. Як виявилося незабаром, большевики кинули проти За

порозької дивізії сили такі значні, що втримати їх наступ було б однаково не 

під силу, а завдання виконати демонстраційний наступ з метою притягнути на 

себе головні сили ворога було виконано блискучо.*)

От. Гулий видав наказ залишити місто без бою /не вистачало сил для йо

го оборони/ та зайняти позицію на південь фронтом на захід. Передбачалося, 

що наша артилерія не дасть можливости ворогові зайняти Тульчин, а повстан

ці Волинця так зміцнять наші сили, що ми зможемо перейти в контр-наступ, 

але в напрямку на Журавлівку, забезпечивши своє праве крило: успіх, сполуче

ний з захопленням Вапнярки Київцями дав би в результаті виконання загаль

ного завдання прориву, але не в напрямі на північ, а на захід /приблизно на 

Могил ів/.

Повторюю, що Запорожці, згідно з засадами тактики, не знали, що їх зав

данням було - демонструвати.

Штаб знову повернувся до цвинтаря, де Кінно-гірський дивізіон своїми 

гарматами, кулеметами і кінною сотнею вже біля години здержував ворога,

*) Тому затримання піших Запорожців в Тульчині не відограло великого зна

чення, але факт залишається фактом: було зроблено тактичну помилку* Цим 

не хочу образити хоробрий полк і його досвідченого в боях ком-pa: не помиля

ється той, хто нічого не робить•
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який дебоширив із лісу. Незабаром із міста появилась колона пішого полку, 

яка чомусь простувала по шляху на Кирнасівку. Я поїхав до неї і завернув її. 

Полк. Дубовий пояснив, що колона направлена до Аннополя згідно з наказом, 

переданим якимсь козаком; що це був за козак - я і досі не знаю, але гадаю, 

що словесний наказ було передано невірно, в чому вже мушу визнати винува

тим себе, бо треба було наказ написати, чого я не зробив, покладаючи велику 

вагу на швидкий вихід з міста.

Полк знову розвернувся і зайняв позицію на висотах на південь від Туль

чина, фронтом на захід.

Незабаром підійшли й Чорні Запорожці. Полк. Дяченко доповів, що з півно

чі, в напрямі на Тульчин, посуваються великі сили ворога, і з передовими їх 

частинами він мав бій. Полк дістав наказ стати в яру, за лівим флангом диві

зії.

Коло год. 14 з ’явився от. Нестеренко й доповів, що біля ст. Журавлівка 

його зустріли великі сили ворога й розбили. - „Я навіть не знаю, де мої пов

станці” - сказав він.

Тим часом надійшов от. Волинець зі своїми повстанцями й став у яру за 

пішим полком біля великого шляху Тульчин - Кирнасівка. Тоді я ще раз по

жалкував, що він не вийшов своєчасно на Нестерварку. Мабуть це дало б змо

гу полк. Дяченкові затриматись на північ від Тульчина, і ми були б повними 

господарями в околиці, займаючи всі командні висоти.

З лісу ворог не показувався, стриманий нашим гарматним і кулеметним 

вогнем; все було готове до наступу, але от. Гулий ще не рішався, бо не мав 

ніяких відомостей про хід бою під Вапняркою ні від Тютюнника /Київська ди

візія/, ні зі штабу армії. Я послав туди вже декілька донесень, але ординарці 

не поверталися.

Коло год. 16 ворог відкрив сильний вогонь з важких гармат від півночі; 

ми почали нести втрати. Боротись з міцною артилерією ворога своїми 4-ма 

гарматами ми не могли, шанцевого інструменту, щоб закріпитися на своїх по

зиціях, не мали, а тому прийшлося відходити. От. Гулий, видавши наказ про 

відступ, поїхав до Волинця, справедливо чекаючи удару ворога на наші крила 

й бажаючи бути на загроженому пункті.

Залишившись за нього на його місті /к-ра дивізії/, я дав наказ Чорному 

полкові вислати міцний пост з кулеметами на схід до Білоусівки й зайняти 

ліс, бо передбачав можливість переслідування нас ворогом. За праве крило я 

був спокійний, бо там був от. Гулий; завжди в найнебезпечніших місцях, ге

рой тоді, коли все готове піддатися паніці, він умів робити героями тих, хто 

був безпосередньо біля нього. Тепер він був на правому крилі, а тому я звер

нув свою увагу на ліве крило. Діставши донесення, що Чорні вже вирушили до 

лісу, я зарядив відхід Кінно-гірського дивізіону на рисях з займаної позиції 

за ліс, де знову належало стати на позицію. Дивізіон знявся без втрат, але 

пішому полкові прийшлося відходити під таким вогнем, що всякий порядок бу

ло загублено.

202



Саме тоді, коли я під’їхав до Чорних Запорожців, ворог почав міцно обстрі

лювати ліс. Луна від вибухів зміцнювала гук. В цей час біля лісу опинився за

гін повстанців з Бершаді, який підійшов з запілля. Йому я наказав зайняти по

зицію біля Білоусівських хуторів, а пішому полкові відходити до Федорівки, 

Тут же в лісі опинилия всі величезні обози дивізії, що в паніці проривалися 

тікати з Кирнасівки кудись на захід. Вдалося привести їх до порядку й напра

вити теж до Федорівки. Нарешті ліс звільнився від пішого полку й обозів. Кін- 

но-гірський дивізіон я теж спрямував у Федорівку, незабаром зняв і Бершад- 

ських повстанців, залишивши в лісі, в ар’єргарді, Чорних Запорожців, з якими 

й сам залишився. Стрільна ворожої артилерії вибухали десь наліво. Незаба

ром, коли все в лісі заспокоїлося, і тільки артилерія нас непокоїла, приїхав 

от. Гулий і зв’язковий старшина з Київської дивізії. Виявилося, що от. Тю

тюнник ще не розпочав рішучої атаки на Вапнярку, а тим часом уже наближав

ся вечір. Тоді вирішено зібрати дивізію до Федорівки. От. Гулий, зараз по при

їзді до цього села, виїхав у штаб армії.

Ситуація була критична: Запорожці були втомлені боєм, Київці й Волинці 

ще до цього часу успіху не мали, ворог великими силами, що їх зняв з фронту, 

загрожував нам з півночі. Навіть якби поляки перейшли в наступ і примусили 

большевиків до відходу, то нас би змели большевицькі маси.

Завдання мінялося: треба було не робити вже прориву ворожого фронту, 

а шукати можливости зійти з шляхів запілля ворога. Так само зрозумів ситу

ацію і штаб армії, а тому вже коло 22-ої години дивізія дістала наказ рушити 

на Шарапанівку й прориватися просто на захід. Київська дивізія вночі мусіла 

рішучо атакувати ст. Вапнярка, а Волинська - ст. Крижопіль. Вирядження 

штабом армії сотн. Лощенка, як зв’язок до поляків, було завчасне, - він си

дів у нас у штабі й песимістично дивився на майбутнє. Мені теж було нераді

сно в цей вечір так гарно початого дня. А все ж непереломна воля отамана 

М. Омеляновича-Павленка зуміла, як завжди, вивести армію навіть і з такої, 

здавалося, безвихідної, критичної ситуації.

Коло 1-ої години, в ясну місячну ніч, дивізія, виділивши Запорозький кін

ний полк в армійський резерв, вирушила на Шарапанівку й прибула туди вдосві

та 3-го травня. Так закінчився перший день бою. В той час, як Запорожці про

вадили бої під Тульчином, Київська дивізія чомусь не рішалась атакувати ст. 

Вапнярку, але ще 2-го травня 3-ій кінний полк було вислано на ріг лісу, що на 

південь від села Крижопіль.*)

Коло полудня 2-го травня, себто коли Тульчин взяли Запорожці, почався 

відхід большевицьких обозів з півночі; частина цих обозів потрапила до рук

3-го кінного полку. В ніч з 2 на 3 травня, Київська дивізія /от. Тютюнник/ з 

боєм захопила ст. Вапнярку, там до її рук дісталось величезне майно й, зда

ється, ешелон штабу 14-ої совєтської дивізії. Не затримуючись на станції, ди-

*) Все, що відноситься до дій Київської дивізії і 3-го Кінного полку, подаю зі 

слів полк* 0. Вишнівськогош
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візія перейшла залізницю і, виславши відділ на с. Кисличку /мабуть як бічний 

загін/, маршувала на с. Антопіль, де ночував з 2-го на 3-тє травня кінний 

полк. 3-го травня, вранці, цей полк зробив напад на большевицький обоз, що 

проходив через с. Марківку.

Тим часом Запорозька дивізія пройшла с. Шарапанівку й наближалася до 

залізниці Вапнярка - Бірзула. Там вона, через помилку, мала сутичку з Над

дніпрянською сотнею /сотн. Свсієва/ Галицької кінної бриґади, при якій пере

бував Командуючий армією зі штабом. Після короткої перестрілки сотня про

довжувала рух на захід, а дивізія перейшла залізницю і без сутички з ворогом 

дійшла до м. Княжопіль. Тепер, на підставі оповідань полк. Марущенка, поста

раюсь описати діяльність Волинської дивізії.

Ніч з 1 на 2-ге травня дивізія /от. О. Загродський/ ночувала в лісі, що 

на захід від м. Жабокрич. Від 4 до 12 години дивізія вела бої з броневиками, 

що прикривали ворожі ешелони, які відходили зі ст. Вапнярка на Рудницю /під 

впливом бою під Тульчином і нападу повстанців Нестеренка на ст.Журавлівку.*) 

Перешкодити відходу не вдалось. З 12-ої до 18-ої год. тривав гарматний бій, 

а о 24-ій год. дивізія перейшла в рішучий наступ і захопила ст. Крижопіль враз 

з 2-ма гарматами й великою здобиччю. Але не довго Волинці господарювали на стан

ції, бо незабаром їх вибили звідси броневики, а о 3-4 годині 3-го травня, пода

на з півночі ешелонами большевицька піхота повела наступ. Наступ було від

бито, але частину дивізії, що була послана в обхід атакуючого ворога, заата- 

кували большевики, що відходили з Вапнярки. Пя частина дивізії відійшла з 

великими втратами й загубила одну гармату. Бій припинився. Большевики міц

но займали ст. Крижопіль, а Волинці зайняли вичікуюче положення на схід від 

неї.

Коло 10 год. розвідка Запорожців викрила, що з боку Крижополя насува

ються броневики. Дивізію було заховано в лісі, що на південний схід від м. 

Княжопіль. Батерія Алмазовців і кулемети пішого полку стали на позицію бі

ля лісу в кущах, а Технічний курінь сотн. Герасимова /вправного й відважно

го сапера, героя Крюківського бою в 1919 р./, було надіслано до підриву за

лізниці.

Броневики йшли дуже помалу, а як підійшли до будки /сотн. Герасимів не 

встиг підірвати залізницю/, гармати й кулемети відкрили вогонь. Броневики 

відповідали, але одно із перших стрілен Алмазовців трапило в перший броне

вик і тим примусило обох до втечі чимскорше на Крижопіль. Дивізія негайно 

рушила за ними слідом, а в цей момент зліва почулася стрілянина, - то Во

линці знову перейшли в наступ. На цей раз ворог не ставив жадного опору й 

станцію зайняли Волинці й Запорожці - прекрасний приклад підтримки частин

і чудової орієнтації без наказу вищого начальства!

Приблизно за півгодини отаман Гулий наказав звільнити станцію, бо з

*) Все, що відноситься до Волинської дивізії, подаю зі слів полк« Марущенка

- Богданівського.
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півдня нібито знову надходили броневики. Наказ було поспішно виконано, але 

броневики не надійшли: вони очевидно відійшли на Бірзулу.

Тим часом Київська дивізія вела тяжкі бої вже не з обозами, а з авангар

дом ворога, який почав відходити з фронту. Піхота Київців прийняла бій під 

с. Кисличкою, понесла великі втрати, але затримала ворога й дала можливість 

дивізії приготовитись до бою.

3-ий кінний полк, що тоді був у Марківці, рушив на стріли, але застав ди

візію вже в марші з Антополя в Савчинці. В лісі між цими селами знову роз

горівся бій, і тут відзначилася піхота Київської дивізії, відбиваючи завзяті 

атаки ворожої кінноти. Коли колона дивізії проходила попід самим лісом, її 

було обстріляно зправа кулеметним вогнем з дистанції 600-800 кроків, от. 

Омелянович-Павленко йшов пішки на чолі 3-го Кінного полку, він показав ру

кою напрямок і видав команду: „Третій полк в атаку!” Полк з місця понісся, 

блиснули шаблі, залунало „Слава” , ворог сховався до лісу, а колона продов

жувала марш. Ворожий авангард, що вів бої з дивізією, не переслідував її, а 

зараз же, по зайняттю Антополя, звернув на Марківку й далі на М’ясківку. 3-й 

Кінний полк зайняв Антопіль, де перебув ніч з 3-го на 4-те травня. Запорозькі 

обози ще під час бою з броневиками було скеровано на М’ясківку, яка вважа

лася місцем безпечним, бо на північ від неї знаходилась десь /докладно не 

було відомо, де саме/ Київська дивізія. Але при наближенню до М’ясківки, о- 

бози зустрілися з большевиками, які тількищо мали бій з Київцями. Все, що 

було живого в обозі - з рушницями й без них - розсипалось у лаву й чекало 

наступу, але ворог не атакував, а спішно пройшов через М’ясківку на Гаряч- 

ківку /вже пізніше виявилося, що то був головний напрям відступаючих воро

жих колон/.

* *
*

Запорозька дивізія розмістилась в М’ясківці. От. Гулий виїхав до от. Ом.- 

Павленка /зв’язок зі штабом армії було встановлено/, а я, навіть не поївши, 

ліг спати, бо був страшенно змучений двома безсонними ночами. Скільки я 

проспав - не знаю. Збудив мене полк. Яшниченко, бо большевики обстрілюва

ли М’ясківку. Коли я одягнувся і вийшов на вулицю, перед хатою вже вишику

валися зв’язки на чолі з енерґійним хорунжим Пругло. Я розіслав словесний 

наказ /бо не мав часу писати й боявся випустити частини з рук/: „Всім витя

гуватися з села тими шляхами, якими прийшли сюди!” От. Гулий ще не встиг 

виїхати з містечка, як почув стрілянину й повернувся до дивізії. Над нами рва

лися шрапнелі, але частини спокійно залишили містечко.

Насунула ніч. Місяць ще не зійшов і скоро у двох кроках не було нічого 

видно, тому частини, по виході з містечка, більш-менш стали в порядку готов

ности до бою, але не переходили до будь-яких акцій. Москалі теж не непокоїли 

нас, а незабаром і зовсім припинили вогонь по М’ясківці. Як зійшов місяць, - 

вислано було розвідку пішого полку до містечка. Вона хутко вернулася, об
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стріляна рушничним і кулеметним вогнем. Очевидно большевики виставили 

охорону в наш бік на час переходу їхніх частин з фронту через М’ясківку на 

Гарячківку й далі. Я висловив цю свою думку Отаманові й радив вночі не ув’я

зуваться в бій, чекати дня, коли, може, матимемо змогу пошарпати червоних, 

що відступали. Але от. Гулому порада моя не подобалась, і він поїхав кудись 

наперед. Я зі штабом залишився позаду, за горбком, зліз з коня, намотав по

від на руку й заснув. Але не надовго. Раптом зправа, з яру, почулася куле

метна стрілянина й хоч кулі летіли високо над нашими головами, але кілька 

кінних не витримало несподіванки й рвонуло в запілля, а за ними й мій штаб. 

Хутко однак вдалося все привести до порядку, стрілянина теж довго не трива

ла. Приїхав от. Гулий і оповів, що якась частина большевиків нарвалася на 

кінну сотню Алмазовців, що охороняла яр на нашому правому крилі, але, зу

стрінута нашим кулеметним вогнем - відійшла. Знову піша розвідка пішла в 

містечко. На цей раз вона доходила аж до центру містечка й від мешканців 

довідалась, що москалі подалися на Гарячківку.

Ці відомості ще більше мене впевнили в тому, що ми стоїмо на головному 

шляху відходу ворога, але, прийнявши під увагу незначність наших сил в сто

сунку до ворожих, і стомленість як людей, так і коней, я знову пропонував 

Отаманові до ранку не вступати до містечка, а отаборитися десь поблизу й 

тримати містечко під своїм наглядом. Так і було зроблено. Дивізія спокійно 

переночувала в якійсь слобідці.

Вранці 4-го травня, десь коло 5-ої год., знову почулася стрільба, а наша 

охорона донесла, що большевики великими силами сунуть на М’ясківку з боку 

Марківки. Отримавши ці відомості, я побіг до от. Гулого /він ночував осібно/, 

але побачив його вже на коні. Він наказав мені вислати розвідку на М’ясківку 

й чекати наказу, а сам, з ординарцем, поїхав кудись в бік М’ясківки. Соромно 

признатись, але мушу: цей епізод бою під М’ясківкою-Вільшанкою для мене й 

досі не ясний. Партизанське серце от. Гулого піддалося спокусі пошарпати 

ворожі сили, і він з кіннотою кинувся за ними, не попередивши мене про це, 

так що я, властиво, й не знав, де саме стоять чи б’ються частини дивізії. Всі 

мої старання увійти з ними в зв’язок не мали успіху. Тільки Кінно-:гірський 

дивізіон вийшов з села і чекав наказів. До нього прилучився і я з кількома 

старшинами та козаками штабу дивізії, але нічого не розпочинав, бо чекав 

вияснення ситуації.

Раптом перед нами появилася Галицька кінна бриґада Шепаровича, яка 

вилетіла кар’єром на гору; стала, вирівнялась, блиснула шаблями й знову зни

кла під горою з наших очей, обстріляна ворожою артилерією. Коло 7-8 год. 

зголосився до мене післанець від от. Гулого й привіз словесний наказ: пере

слідувати ворога, що відходив на Вільшанку. Він оповів, що от. Гулий з кінно- 

ю сотнею Алмазовців і поодинокими козаками різних частин наскочив на хвіст 

колони, що простувала на Гарячківку, відтяв частину цієї колони й погнав її 

на Вільшанку.

Переслідувати ворога, в виконання наказу ком-pa дивізії, я міг тільки

206



гарматним вогнем, бо кінноти, та й взагалі частин дивізії, в своєму розпоря

дженні не мав. Кінно-гірська батерія кар’єром понеслася на нову позицію; я 

був з нею. Перед нами відкрився чудовий образ бою! Хмари большевицьких 

возів і піхоти в безладді тікала по дорозі, а кілька кіннотчиків гналися за ни

ми, настигали й рубали. Алмазовці своїм вогнем ще більше зміцнювали паніку 

ворога. Батерія змінювала свою позицію може з десять разів, несучися кар’є

ром по зораних полях. Вже позаду нас лишилася Джуґастра, Слобода Шляхець- 

ка. Якийсь большевицький кулемет відкрив вогонь по от. Гулому з хутора, що 

був зліва від дороги, але через кілька хвилин, бачучи, що на нього не зверта

ють уваги, знявся також і теж почав тікати на південь. От. Гулий кілька ра

зів надсилав накази, щоб батерія не відставала, але коні вже були так змуче

ні, що далі рухатись не було як, - батерія зробилась би зовсім нездатною до 

бою і маршу. Тому я, на свою відповідальність, згодився, щоб Алмазівці при

пинили переслідування, а полк. Алмазов дав мені за це шматок курки, який я 

з ’їв з великою насолодою і аж тоді пригадав, що не їв ще з вечора 2-го трав

ня.

Незабаром все стихло. Я розіслав своїх зв’язкових, щоб шукали частини 

й передали наказ знову стати в М’ясківці, де й були в бойовому поготівлі та 

очікувати появи нових ворожих колон з півночі. Сам я з кількома старшинами 

та козаками штабу залишився при дорозі, щоб діждатися можливости зв’яза

тися з от. Гулим, а для кращої орієнтації поставив коло себе прапор. Повз 

нас проїхало багато козаків, яких ми скеровували до М’ясківки. Приємно було 

дивитися на них, такі вони були веселі після вдалого бою! Коло полудня я до

відався, що от. Гулий є в Джуґастрі, і поїхав до нього. Там ми помилися, по

снідали й, возом, щоб дати коням відпочинок, повернулися до М’ясківки. По

чувши, що в одному приватному домі в М’ясківці ніби то стоїть штаб Мазепин- 

ського кінного полку Волинської дивізії, пішов я туди, щоб дізнатися, що ді

ється у Волинців, бо з вечора 2-го травня ми не діставали ніяких наказів і ні 

від кого не мали інформацій про загальний хід операцій. Дійсно, побачився я

зі старшинами Мазепинського полку, але вони не могли сказати мені, де їхній 

полк. - Гостинний господар запросив мене до чаю, і я з приємністю згодився. 

Цей господар дуже обурювався, що ми вчора без бою звільнили містечко. Я 

вияснив йому ситуацію і попередив, що таке може ще повторитися - містечко 

будемо ще кілька разів звільняти й займати аж до часу, коли частини польсь- 

ко-українського фронту займуть його.

* *
*

Тим часом прийшов наказ від от. Омеляновича-Павленка, щоб дивізія йшла 

кудись на північ /докладно не пам’ятаю, але здається в Теклівку/. Я подяку

вав господареві й хотів іти з тим наказом до от. Гулого, але тількищо вийшов 

з хати, як почув стрілянину біля самого містечка, на горі. Коли я прибіг до 

штабу дивізії, мене вже чекав повстанець від Нестеренка /вони знову ввечорі

207



2 травня зібралися/ з донесенням, що велика кінна колона ворога наступає з 

лісу, що між Савчинцями й Антополем. Я наказав дивізії збиратися при виході

3 містечка на гарячківську дорогу. Цей наказ було виконано дуже хутко, й не

забаром штаб стояв на горі, біля якоїсь поміщицької садиби. За горою стали 

батерії Алмазова й Чорних Запорожців; полки розташувалися поблизу них.

Вся місцевість була перед нами як на долоні. Дійсно, з лісу насувалась 

чорна хмара кінноти. Вліво від нас маячили кінні лави, чиї - не знати; звідти 

було чути рушничні стріли. Дорога на Вільшанку чорніла від колон чи обозів,

- розпізнати було тяжко.

В цей час, поки ми розглядалися навкруги й намагалися відгадати ситуа

цію, зліва з гори на нас налетів переляканий обоз Волинської дивізії. Вдалося 

його зупинити з пістолями в руках; обозники були так перелякані, що навіть 

не могли пояснити, хто йде по вільшанській дорозі, і що то за лава на горі, 

зліва від нас. Обоз цей зняв страшенну куряву й тим звернув на нас увагу во

рожої колони, що наступала з лісу, і по фільварку відкрили вогонь шість воро

жих гармат, з якими нам боротися було не під силу. Піший полк сховався під 

кам’яними будовами фільварку, а ком-ри частин зібралися біля от. Гулого, че

каючи на наказ. Становище було скрутне, і настрій не бадьорий, бо важкі стрі- 

льна рвалися дуже близько, а з облич козаків я бачив, що як зараз не видати 

будь-якого наказу, то все зірветься в світ-заочі, і паніки тоді не оминути.

От. Гулий хотів піти згідно з наказом от. Омеляновича-Павленка й спи

тав мене, в якому це напрямку? Я показав на большевицьку колону біля лісу. 

„Тьфу, чорт, що ж робити!” - Я порадив якнайхутчіш вийти на вільшанський 

шлях. Якщо там ворог, то прориватися на Ямпіль, якщо свої - буде видко, що 

робити далі. Полк. Дубовий і полк. Алмазов з цим погодилися, от. Гулий - теж.

Зараз же я вислав полк Чорних Запорожців і наказав: Якщо на вільшансь- 

кому шляху був би ворог - атакувати його, якщо свої - увійти з ними у зв’я

зок і надіслати донесення. Батерії повернули свої гармати на вільшанський 

шлях і приготовилися до підтримки Чорних. Піший полк в одну хвилину вибіг 

з двору й вишикувався внизу за горою. Чорні рушили клузом, згідно з нака

зом. Штаб дивізії теж мав намір прилучитися до них, щоб скорше вийти з-під 

вогню ворожої артилерії, але я зупинив його й слідкував за Чорними. Ситуація 

знову була критична, і якби на вільшанському шляху був ворог, а не наші, нам 

було б не солодко. Чорні вже близько; ось відокремилось двоє, під’їхали, роз

мовляють, їдуть кроком назад. Полк теж кроком витягнувся на гору й змішав

ся з військами й обозами на шляху.

- Дяка Богові, нащі! - Знялися батерії, звернулася в колону піхота, і ди

візія рушила. В цей час, на наше щастя, знялась страшенна хуртовина, маску

ючи наш марш. Стовпи піску закрутилися в повітрі, вдарив грім, і Господь 

Бог надіслав на поле бою страшенний дощ. Большевики припинили вогонь, і ми 

спокійно дісталися до дороги на Вільшанку. Там, на цій дорозі, був повний ха

ос: обози й частини всіх дивізій, вози, гармати, баби, піші, кінні, полонені; 

все це поволі сунуло на південь, без усякого ладу, займаючи цілу дорогу без
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дотримання дистанції чи інтервалів. Голова дивізії все ж таки знайшла якусь 

перерву в цьому потоці людей і возів і ввійшла туди. Коли задні підтягнулись

- рушили далі, лишивши сотню на місці з наказом не дозволяти обозам та ча

стинам інших дивізій розривати колону Запорожців. Вже було темно, коли до 

нас приїхав ординарець від от. Ом.-Павленка з наказом:

„ВСІЙ АРМІЇ ЗОСЕРЕДЖУВАТИСЯ В СЕЛІ ВІЛЬШАНКА І НАВКОЛО НЬО

ГО” .

Я доповів от. Гулому, що, на мою думку наказ не є раціональний: Коман

дарм є змучений триденним боєм і певно тому тільки й видав його, але ми не 

маємо права цей наказ виконати, бо не виключений є нічний напад ворога. Як

що вся армія, стомлена до краю, зосередиться в одному місці, то досить на

паду навіть одного ескадрону, щоб викликати загальну паніку. Я пропонував 

к-рові дивізії не виконувати наказу й заночувати в с. Вербка, про що надіслати 

донесення в штаб армії. - Ми будемо недалеко від решти армії; якщо ворог на

скочить на Вільшанку,-ми спокійно приготовимось до бою і допоможемо Віль- 

шанській залозі. Якщо напад буде на нас, - то вона допоможе нам.

От. Гулий згодився і зупинив колону біля криниці, обсадженої вербами. То 

було роздоріжжя на Вербку й Вільшанку. Поки дивізія підтягнулась, а старши

ни штабів армії та дивізій сортували колону по дивізіях та полках, - в колоні 

Запорожців все полягло на землю і заснуло. За якийсь час, по отриманню до

несення, що дивізія зібралася, було передано к-рам полків бути на поготівлі 

до бою, і дивізія рушила далі на Вербку.

Кінний запорозький полк, що знову прилучився до дивізії, виставив сторо- 

жеву охорону; дивізія зайняла Вербку й за якихось півгодини все вже спало 

мертвим сном, змучене фізично й морально триденним боєм.

Вранці, добре виспавшись, пішов я до от. Гулого, який привітав мене так: 

„Ваші стратегічні міркування про необхідність нам стати не у Вільшанці, а 

у Вербці справдилися на половину. Якби ми були з армією, то не спали б так 

спокійно, як спали тут, але армії ми все ж таки не допомогли!” .

Я не зрозумів слів Отамана й спитав, що сталося, Виявилося, що вночі 

хтось наскочив на Вільшанку; була безпорядна стрілянина, наші в темряві змі

шалися з большевиками; скінчилось все гаразд, навіть кілька сотень больше- 

вицьких возів і полонених взяли наші. Про подробиці подій у Вільшанці писати 

я не можу, бо пишу тільки про те, що сам бачив, або чув, або чого був свідком 

чи учасником.

Пригадую, що вночі хтось мене будив, а полк. Алмазов оповідав, що до 

нього прибіг якийсь галичанин з донесенням про бій у Вільшанці, але ні я, ні 

він /полк. Алмазов/ не могли перебороти сон і втому.

Цікаво, чому кінні Запорожці не вчинили сполоху, аджеж вони виставляли 

охорону? Мабуть і охорона наша спала в ту ніч, останню ніч Зимового Походу!

Вранці 5-го травня дивізія, згідно з наказом, перейшла в с. Качківку, де 

полонила кілька відсталих большевиків і коней. Пам’ятаю, що Запорозький 

полк, призвичаївшися за 5 місяців походу виставляти охорону на всі сторони,
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виставив пости в бік Ямполя і доніс про це в штаб дивізії. Ком-p полку був 

дуже радий, коли я сказав йому, що Ямпіль — наше запілля.

* *
*

Вапнярською операцією скінчився славетний ЗИМОВИЙ ПОХІД. Ввечорі

5-го травня, в штабі армії зголосився роз’їзд від дивізії полк. О. Удовиченка, 

що її сформовано в районі Могилева - Кам’янця. Той час належить уважати 

вже за початок регулярної боротьби з московськими большевиками в 1920 році.

Адм. Хорш Марія ВОЛОСЕВИЧ . Зв'язкова 
Штабу правобережного фронту й Штабу Ді

євої Армії УНР . Дружина Нач. Штабу Во

линської дивізії Ген . Штабу полк. Ол. Во

лосевича• Уповноважена Орден. Ради, Орд* 

Залізного Хреста на Східну Канаду«

Цей спогад полковника М Крата, нині генерал-порбув уміщений свого часу 
в журналі „За Державність ".
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Ісаак МАЗЕПА 

Голова Уряду УНР 
Лицар Ордена Залізного Хреста

Ісаак Мазепа у своїй праці „Україна в огні й бурі революції 
1919—1920 свій спогад про Зимовий Похід 6.ХІІ—1919 6.У-1920, закін
чив таким висновком:

„Згадуючи тепер про цю багату на події добу, я можу без перебільшення 

сказати, що Зимовий Похід був достойним продовженням героїчної боротьби 

1919 року. В цьому його історичне значення. Це була боротьба разом з наро

дом і за народ. Боротьба власними силами і за власну ціль.

Відважний крок, на який пішли уряд і командування, був правильно обчи

слений і скінчився повним успіхом. Похід тривав 5 місяців. За цей час армія 

ні разу не схилила національного прапора. Зберегла себе морально і фізично. 

Населення годувало й зодягало армію, постачало їй все потрібне й всіма спо

собами допомагало, бо бачило в ній свою армію, яка боролася за народні ін

тереси. Недаром один з представників денікінської армії, якийсь полк. Попов, 

в свойому листі до команди нашої армії в цей час писав: „У нас є те, чого 

Вам бракує - зброя, але Ви маєте те, чого у нас немає - д о в і р ’я н а с е 

л е н н я ” .

Армія Зимового Походу дала приклад високого героїзму своїх вояків, що 

не знали ні труднощів, ні перешкод. Не вважаючи на всі несприятливі умови, 

тверда незломна віра в свою справу, ентузіязм і запал окрилили всіх на даль

шу боротьбу.

Нашу армію в Зимовому Поході назвав один його учасник „ферментом щ- 

ції” *). Як бродило в хемічнім процесі потрібне для утворення нової сполуки, 

так українська армія своїм славним Зимовим Походом сприяла кристалізації 

бажань, віри й надій українського народу біля одної ідеї - Самостійної Укра

їни, держави вільного народу. Помимо суто військових завдань, також для 

справи української політичної пропаганди словом і ділом серед українських 

мас значення Зимового Походу було величезне.

Зимовий Похід був вершком революційно-визвольних змагань українсько»- 

го народу власними силами. Після Зимового Походу, наслідком союзу з Поль

*) Див, Феденко: Фермент націй Збірник „Вільна Україна", ч. 1-2, Львів, 

1921.
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щею, що хотіла лише використати хижим способом біду й горе українського 

народу, попередній ентузіязм і віра війська й народу підупали. Український 

визвольний рух вступив у нову, ще тяжчу добу” .

шшвшшш

Ісаак МАЗЕПА, Голова Уряду УНР. Лицар Ор

дена Залізною Хреста.
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В. С І М'Я Н Ц 1 в

Т У Л Ь Ч И Н

Перед самим Тульчином сот. Солойов заборонив мені сідлати мого 

Мудея. Ще з Синюхи, коли довелося довго не знімати сідла, Мудей мав 

ранку, може з горошину, спочатку. Я прорізав пітник сідла й їздив далі. 

І ранка, то загоювалась майже зовсім то відкривалася знов. Перед тим була 

з копійку й вже затяглася ніжною рожевою шкірою. Та Мудей, дурний, почу

хав і зубами здер шкіру - тепер був поганий струп.

Мав я ще одного коня, та його заїздив один юнак піхотинець, що був зго

лосився до нашої сотні, а я позичив йому коня. Напоїв гарячого.

Намагався просити сотника. Та він заборонив сідлати Мудея зняти не 

схотів. А як продовження нашої балачки сказав:

- Он стоїть Азор, сідлайте його.

Азор - це була любов і гордість Ярмака. І дивно мені було, чому Ярмак 

лишив Азора, коли з усього видно, що Тульчин буде „гарячим” . А на „гаря

че” всі брали ліпші коні, хто мав - два.

- Пане сотнику, та мене Ярмак вб’є, як борони Боже, що станеться з ко

нем,- кажу я сот. Солойову. А він мені на те:

- Я наказую. - Після цього „наказую” уже балачок не сміло бути. Так 

мені це не подобалося, хоч і сидіти в обозі зовсім не хотілося.

Посідлав я Азора. На моє щастя, чи нещастя Ярмака послали кудись поза 

сотню. Покищо я „щасливо” приєднався до сотні.

А кінь не поганий. Перший раз я сидів на ньому. Але куди йому до Мудея.

Хлопці крутили головами, а я розводив руками. Пе було нове в сотні: до 

сот. Солойова, всі старшини респектували власність козака й таких наказів 

не давали.

Поручник Шенгур, Гриць Українець, Михайло Р. Звоник, Шапар, Терешко й 

я /ще дехто, та я забув/. Не цілий десяток послали нас, як передню стежу, в 

саме містечко Тульчин.

Ранок. їдемо. Розглядаємося. Гриць і я на сотню кроків спереду. Чекає

мо з-за кожної хати, з кожного кута „привітання” . Нам же належить і перший 

„гостинець” . Перед нами майдан. Стали. Під’їхала стежа. З вулиці, що вхо

дить до майдану з протилежного боку, перебігають червоні й зникають за ха

тами.

„Вперед! Слава!!” - спереду пор. Ш., а за ним ми ріденькою лавою кар’є

ром вилетіли на середину майдану. Густим рушничним вогнем зустріли нас 

червоні. Впав Звоник і його кінь, а ми одприснули за хати: праворуч ті, кому
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було ближче, туди відкіль приїхали, а ми три - ліворуч, туди, куди зникали 

большевики. Нам було ближче до тих хат, але лишатися за іншими ніяк не мо

жна було. Сховані за хату, дивимося як кроплять червоні майдан уже й з ку

лемета. Звоник і його кінь лежать нерухомо.

Поза хатами дісталися напроти вулиці, що нею були в’їхали на майдан. 

Понасували шапки, попригиналися до коней і ... щасливо перебігли до своїх.

А вже підходила піхота. Зав’язався бій. Наші піхотинці вибили червоних 

з майдану й погнали.

Ми йшли за піхотою. Звоник ще говорив. Мав чотири кулі в собі. Багато 

куль мав і його кінь.. За всіх нас дістав. Правду кажуть: на фронті не сміє ні

хто чимсь від других відрізнятися. А Звоник був великий і на малому коні та 

ще й рідкої масти: білий з рижими великими плямами.

І хоч казали ми Звоникові до побачення і не журись, та до вечора він не 

не дожив.

Надійшла наша сотня. Уже цілою сотнею забезпечуємо правий фланг пі

хоти.

І нараз між нами й піхотою у неї на флангу й трохи в запіллі вскочив бі

льший відділ большевицько піхоти. Тепер нас більше й ворожу піхоту зімняли 

враз. Шапареві куля розбила чашку на коліні, під Балакщієм упав кінь.

Ще триває метушня. Зганяють полонених до гурту. Власне бій ще не кін

чився - дехто з червоних відстрілюється. Як бачу за мого коня ховається 

більшовик і лементує:

- Та ти, Терешко, сказився, таж мене большевики хворого на тиф забра

ли в полон. Валентине, хіба ж не пізнаєш мене?

- Зарубаю зрадника - реве Терешко.

Я пізнав зразу нашого кашовара.

Тепер стояли наші коні рядом, бо я схопив поводи й осадив Терешкового 

коня. Шабля тільки повітря рубнула. Терешко реве: „Зарубаю” . Той там ски

глить. Бій ще не кінчився. Впіймав я Терешка за горлянку та й давлю та до 

нього говорю:

- Сказився, бій ще не кінчився, а ти що? - мусів щось говорити.

А кухар нам обом коні тримає за поводи. Дивлюсь Терешко закліпав очима. 

Попустив йому трохи горлянку.

- Пусти, і тебе зарубаю, - ще нахваляється, та голос уже був не той.

Після того, далі ми посувалися без перешкод, мабуть по головній вулиці

аж до кінця містечка. Тут, за останніми хатами, чоловік сімдесят червоних 

зустріли нас рушничним вогнем, густеньким таки. Вибухи гарматніх стрілен 

були вліво від нас і трохи спереду. Наші, виходило, погнали червоних. А це, 

що нас стримує, прикриття їхнього флангу, так міркували.

Ця, ворожа піхота, відстрілюючись від нас, вийшла за містечко й зайняла 

канаву, що обабіч дороги, та ще й обсаджена деревами. їм добре, дуже добре. 

Нам погано. Спроба наблизитися не вдалася. Необережний наскок і з сотні чи 

лишиться хоч „відгук невиразний”
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І бачить око та шаблею не дістанеш, жартували хлопці. І навіть червоного 

командира хвалили, що з револьвером у руці робив порядок, в тому їхньому 

ланцюгу, що позгинавшись тікав канавою.

Коли ми наблизились, відстрілювалися густо, але не вціляли. Тікали шви

дко, але ми на конях не відставали.

Ми бахкали скорше, щоб було більше гамірно. Не їхати ж нам склавши ру

ки на кульбаки. То наближаємося то відскакуємо. І отак грали „в кота й миш

ки” , аж до великого саду, що праворуч був приліплений до шляху. Сад той і 

сховав їх від нас.

Частина сотні, чоловік десять, була спішена й пішла через садок, шукати 

ворога. А в садку на протилежному його кінці, біля шляху хата. Попрямували 

спішені до хати. Большевиків ніде не видно. Підійшли під самісіньку хату. А 

далі попід стіну, попід стіну, обережненько, та й біля рогу хати, що крив двір.

Перший Василь Коваленко, за ним Терешко, за Терешком я, а далі вже 

решта притулилися спинами до стіни. Двір Василь тільки бачить і то тільки 

заглядає туди й передає:

- Двір повний, мабуть всі тут. П’ють воду. Засапані, перелякані. Деякі 

сидять на пеньках, решта купою біля відер з водою.

Задні сповіщають: сотня на шляху, під’їжджає до хати.

- Підженемо їх - подає старший команду й створивши лаву праворуч від 

рогу хати, випустили по декілька набоїв.

До канави вони вже не дісталися - на шляху була сотня. І вискочили вони 

з двору в поле. Та й далеко не втікли.

Після того, розгорнутою лавою, пішла сотня, праворуч від шляху вперед.

Видно було нам, як ліворуч від шляху повів сот. Бурба свою Четверту со

тню в атаку - легко, гарно, як на параді, бравурно.

Ще далі зліва, мабуть билась піхота. Багато стрілянини. Туди ж били й 

гармати.

Нам двом правофланговим передали по лаві: посуватися праворуч і впе

ред, переглянути терен за зломом місцевости. Тепер біля мене був козак не 

нашої сотні, той, що мав пів брови чорної, а пів брови білої, але й не наш 

Стрільченко, що теж таку брову мав.

Проїхавши пару сот кроків, сотні нам уже не було видно, ми зустріли на

шого командира полку з козаком Вовком. Зголосилися ми до командира полку 

й сказали чого ми тут. Тепер уже ми четверо стояли за зломом терену, що 

спускався лагідно до річечки, чи рівчака порослого в берегах деревами та ку

щами.

Зовсім близько від нас, за тою річкою, бачимо швидко маршують чоловік 

зо двадцять піхоти в уніформах школи червоних курсантів. Атакувати через 

потік неможливо. Знімає полковник Дяченко карабін і ми теж, за його прикла

дом, та й стрільнули до тих курсантів.

Вмить їхній відділ став. І як на вправах: один шерег стоючи, другий з ко

ліна й чути було: „Плі” ! /Пали-вогонь/.
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У Азора - куля в стегні. Білочорному коневі куля повибивала зуби. Пол

ковникові декілька куль пробило бурку. Зіпсували одежу й Вовкові. Курсан

там було видно дуже „ніколи” й на наше щастя другого „плі” не було. Та й 

ми на перший момент забули про наші рушниці.

Азор стрибав на трьох. Другий кінь спустив голову й весь час текла йо

му кров з рота.

Полковник Дяченко наказав нам відійти в запілля.

Переходили ми, те за хатою побойовище. Лежало все. Поодалік лежав і 

їхній командир. Він боронився до останнього набою, навіть Андрієві Леписі, 

що насідав на нього, вже порожнім револьвером, намагався розбити голову.

Але... Піднялась одна голова.

- Дабєйтє таваріщі - ледь вимовила й впала знов. Все ж один був жи

вий... і лишився живий.

На шляху нам дали партію полонених, щоб довели в запілля. Забрали. До

вели. Здали до більшого гурту. Тульчин наш. Зметена ще одна перешкода. Спа

слося тільки те, що мало час втекти. Бій затих. Ті, що переслідували ворога, 

збирались по частинах.

І отут налетів на мене сот. Соловьов, обвинувачуючи мене в утечі з поля 

бою. А чого ж він не вислав другої пари, щоб мала зв’язок з нами, коли ми 

сховалися в терені. Так робиться завжди. І звідкіля ж я знав, що в сотні не 

знають, що з нами сталося. Та й полковник Дяченко знав, чого ми там і знав, 

що робить, коли відсилав до обозу.

До чого доводить сліпа ненависть. І тільки щаслива нагода, присутність 

там в той час полковника Дяченка, спасла мене й Соловьова від лиха. Він 

хотів... розмахнувся, щоб мене вдарити, а я витяг револьвер. В цей час став 

між нами полк. Дяченко.

Отже ненавидів мене сот. Соловьов. І не тільки мене, були ми оті „старі 

козаки” і інтелігентніша частина сотні йому занозою, в його поганому не 

українському серці.

Декілька днів хлопці Ярмака утішали, розважали. А я довго не смів йому 

й на очі показатися.

Азора й мішок цукру лишили в одного господаря, щоб доглядів коня. Його 

рана не була тяжка, але стояти, чи лежати він мусів.

І потім, ще довго й в Юнацькій школі, куди ми з Ярмаком були призначе

ні, аж до 1923 року, згадували наших коней.

Ярмак бачив і моє горе, коли мій Мудей впав і простив мені цей мій, не 

мій гріх.

А далі? Було й далі.

Перший табір у Польщі для інтернованих, був для нашого полку, ой сумні 

ж Пикуличі біля Перемишля. Холодні, голодні, за високими дротами. Але й 

там молодість співала пісні.

Я мав грижу /пропуклину/, ще з Січеслава. Там ми збирали покинуті гар

мати й при накочуванні на вагони, я оступився. Тепер війни, ми вірили тоді,
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ще й довго потім, тимчасово немає. Якраз час зашити роздертий живіт. Часом 

це при їзді перешкоджало - так ніби хто в живіт ножем пхне. Зробили опера

цію в Перемишлі у Військовому шпиталі. А потім причепилася жовтянка.

Коли вже ходив, цілий жовтий як цитрина, якось затримався біля купки 

реконвалесцентів. Стояли там в гурті й мирно говорили: наші, поляки й боль

шевики. Вояки згадували про дні, коли, де й як розбивали один одному голови.

Став та й слухаю. Бачу, а до мене пильно приглядається один, з того гур

ту, большевик. Підходить ближче й ще більше приглядається. Уже всі дивлять

ся тільки на нас і балачки урвалися. І мені дивно, що знайшов той у мені.

- Він! Безумовно, він. - Уже зовсім біля мого обличчя тяжко вимовив 

червоний.

-Я то я, а що далі?-не знаючи, що сказати на те, промовив я.

- А Тульчин забув?

- Тульчин забути не забув, але нащо це?

І тут він розказав перебіг атаки біля тої хати, після того, як пили вони 

воду й закінчив:

- Просіл тєбя - нє дабіл... а тепер как решето.

Багато дір в тілі показував і перерізаний шаблею язик. Тому так погано 

говорив. Вищерблений череп полатали платиновою пластинкою. Все позраста- 

лося та загоїлось.

- Кому на роду написано висіти, не втопиться.

ОСТАННІ ГОДИНИ В ЗИМОВОМУ ПОХОДІ

Неможливо все те, що діялося в той день, не тільки тепер, але й тоді, 

безпосередньо, вкласти в послідовно-ясне оповідання.

Ситуації, напрямки фронту, ворожі частини, свої, сусідні праворуч, чи лі

воруч, мінялися не протягом годин, а в бігу кількох хвилин.

Тільки спільне стремління пробитися до своїх, у напрямлю вало дії окре

мих частин і дало в загальному висліді перемогу.

Бували випадки, коли ми билися у перемішаних смугах: ми, червоні, ми, 

червоні по черзі.

Пригадую, як ми, спішившись, тягли гармату, замість коней, помагаючи 

гармашам. І ті гармати, які били тількищо, скажім, на північ, тепер обстрі

лювали ворожі лави з півдня, що наступали.

Перед нами ворог - атакуємо, погнали. А за нами чуємо: „Ура” ! Кидає

мося туди й так-так, що не рубаємо свою піхоту. Большевики кудись зникли.

Та й обози - це нещастя нашої Армії - тоді теж воювали й одбивали на

зад по декілька разів втрачені вози. Наш сотенний обоз був тричі у большеви

ків у полоні, все виривався і накінець був проголошений як втрачений. Але 

пізніше найшовся нарешті.

Вечоріло. Стоїмо по дворах. На сотню дві або три хати. Ніхто й не думає 

про спання. В цю ніч маємо з’єднатися з нашою Армією.
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У нас алярм за алярмом.

Уже зовсім уночі поспішно переходимо село. І за селом на дорозі: гарма

ти, піхота, обози - нас там бракувало - забили дорогу так, що кінноту вивели 

на поле й ми пересувалися рівнобіжно.

Намацала нас большевицька артилерія і б’є по дорозі. Ніч сховала нас, 

але хоч зрідка, але рвуться стрільна близько. І якийсь з останніх набоїв ро

зірвався зовсім близько нашої сотні.

Засичали скалки й Мудей застрибав на трьох. Хтось із сотні пропонує сі

сти на коня за ним. Хтось кричить не затримуватися, коня дострілити. Сотня 

поспішно відходила з небезпечного місця.

А мені вірити не хочеться. Як, Мудей на трьох ногах? Хочу подивитися 

на ногу. Де там! Рветься як скажений і не підпускає близько до ноги, щоб об

мацати. Його хотять дострілити, а я ледве утримую його, як тільки доторкну

ся ближче ноги. А ніч темна, темна! Лишило начальство зо мною Ярмака. А 

це ж з якоїсь, ніби моєї, вини він не має Азора. їду я з Мудеєм, та міркуємо

з Ярмаком, що діяти. Що думати, що з конем робити?

Вже спокійно навкруги. Ми вже десь недалеко - та й дома, зі своїми.

Мудей хоч на трьох ногах, а все жвавий. Ярмак, напомацки, на дорозі шу

кав крови з Мудеєвої рани - не знайшов:

- Ну, що воно є?

Сотня тепер посувалася помалу й ми пішки з конем, що шкандибав, дігна- 

ли її на якомусь роздоріжжі.

Розказ: сотня наша має на цьому роздоріжжі лишитися і скеровувати обо

зи окремих груп по визначених напрямках. Змішані обози розсортовувати по 

приналежності й місцю своїх частин.

Як нікого вже не було на дорозі, ми від’їхали до села Писарівки, призна

ченої нам для постою.

Зимовий Похід в ніч з п’ятого на шостого травня 1920 року, закінчився.

В Писарівці я розсідлав Мудея. Стоїть на трьох ногах. А їсть зі звичай

ним сильним апетитом. Ярмак лишився зі мною біля коня. Пробували зі світ

лом дивитися - нічого не видно. Одставив кінь ногу праву передню і стоїть 

на трьох. Світло блимає і Мудей не дає підійти близько, крутиться.

Хлопці приходять, подивляться, скажуть якесь там слово, та що то помо

же. Сидимо ми з Ярмаком та чекаємо дня.

Дочекалися світла з усіх боків і скільки хочеш. А на нозі нічого не вид

но. Так я аж розсердився на Мудея. Штовхнув його в ребра й вже не панькаю- 

чись, схопив за ногу й підняв як до кування. Кінь, побачивши, що я не жартую, 

тримав спокійно ногу, а Ярмак, заглядаючи спідсподу і обмацуючи, встановив 

діяґнозу. Він був фельдшером по фаху.

- Скалка стрільна сантиметрів три або й чотири пройшла біля ноги так 

близько, що зрізала шерсть і трохи шкіри. Кістка ціла. Ясно, що то болить, 

бо то удар по кістці. От якби ти сам ударився спереду по гомілці - болить то 

дуже! І спухло трохи. Діяґноза мені подобалася дуже.
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За пару днів кінь уже стояв на чотирьох, а потім забув зовсім, що то там 

було.

РУШНИЦЯ В ЛАВІ

Так помаленьку ми попрощалися з Поділлям і опинилися на Київщині. Сам 

я народжений та й до того часу прожив на Лівобережжі, на Харківщині,та ще 

й сто кілометрів на північний схід від Харкова - там під кордоном. І оце вдруге 

переходив Україну вздовж. Перший раз зі сходу на захід і то більше у ваго

нах, а тепер із заходу на схід і на коні. Кожна з областей має свої особливо

сті. На Поділлі мене здивували кам’яні огорожі, і це не наші хворостяні тини. 

Кидалась в очі більша свідомість українська, т. м. евршейськість населення: 

більше капелюхів на людях, а не картузів, черепиці більше на дахах. І вже 

зовсім нове: в містечках жидівські хати й крамниці навколо головних майда

нів. Де ж таке на Харківщині - де, і взагалі, жида ніде не побачиш, хіба по

чути можна, що жиди в місті є.

На Київщині також середини містечок в жидівському посіданні. Ми, кін

нота, мало бували в містечках, бо потребуємо фураж для коней, а це легше 

дістати в селах.

Київське село здивувало мене своєю свідомістю і не тільки щодо свого 

патріотизму, а й свого значення. Можна було у всяких формах і на всякі лади 

сказане зрозуміти: ми, селяни, сіль землі Української. Так радісно було це 

чути.

Нова гарна хата. Молодий, може років тридцяти, дядько носить огріту 

воду з помийниці худобі.

Наша, звичайно, постіль була тоді: солома на підлозі, прикрита рядном, 

іноді подушки під голови, частіше підвищення з тієї соломи, чи околоту. Ко

ли б хтось зараз зідхнув зі співчуття, то наперед кажу йому, що він у гали

чан туман дев’ятнадцятий, а у нас таки так дурень набитий: та тож така роз

кіш відпружити м’язи на чистій, пахучій соломі й ніякий найбільший матрац 

не є такий пружний, як та солома.

Я приїхав на постій раніше других. Упорався з конем. А знаючи, що зав

тра, ще удосвіта вирушаємо, чекаючи хлопців, витягнувся на тій розкішній по

стелі.

Дядько носить помиї далі, тітки невидно, не чути й дітей, бо десь у дру

гій половині хати. Як дядько набирає відра, перекинемося словом, а як лишу

ся сам розглядаю хату. Ікони в рушниках, зілля чи квіти сушені. Між вікнами 

портрет Шевченка теж рушником прибраний. Чистеньке таке все, на вікнах 

фіраночки. Попід стінами широкі, з товстої дошки, лави.

А що то там, зі споду прибито до лави? Звичайно, зі споду до лави нічого 

не прибивають. Обмацав - якась завертка. Дивлюсь трохи далі - знов друга 

завертка.

Нащо це? Мабуть з Вільного Козацтва те пішло.
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Повернув одну завертку - зсунулася рушниця, повернув другу й мені в 

руки лягла чистесенька, як нова, кавалерійська рушниця. Дивлюсь і набій до

даний - стріляй відразу! Хто б такому всьому не здивувався? Взяв рушницю 

в руки, та й розглядаю лежачи. А як чую, що йде дядько, положив рушницю на 

місце, тільки набої лишив у себе.

Цікаво, хто ж наш дядько? Чи друг, чи ворог? Нащо рушницю має в хаті? 

Чому набій доданий? В кожному разі тепер так скоро не стрільне.

А далі все по старому. Дядько носить помиї, я лежу як раніше, тільки 

пильніше приглядаюся дядькові.

Гарний дядько! А втім, хто його знає? Діло воно таке - тепер найменше 

треба вірити комусь, а найбільше тільки собі. Хто з ким і проти кого сьогодні 

підняв меч?

Тепер мені у цій хаті все було цікаве, але покищо нічого більше „не від

крив” .

Загомоніло в дворі. Виглянув у вікно - наша квартира. А за хвилину вже 

всі в хаті. Чи добра стайня для коней? Чи замовив вечерю? Шо на вечерю?

- Наїстеся, не бійтеся! - відказала тітка, що мабуть з цікавости, прий

шла подивитися, кого „принесло” в хату.

Хлопці розступилися, чемно вітаючись, а тітка така, як краля, прой

шла посеред хати.

- А що дасте на вечерю? - вирвалось у когось.

- У мене чоловік не питає, а подивіться, який він, що на стіл поставлю 

те їстиме, - з грайливою погрозою відказала тітка, натискаючи на кожне сло

во.

І тітка ж гарна! Як не краля, то молода римська матрона справжня. Все 

у неї таке правдиве, щире. І на якого дідька забрали у мене спокій з тою на

битою рушницею?

Село велике й, на цей раз, нашу шістку розділили на дві хати. Це робило

ся для улегшення тим, хто нас і наших коней годували - нашим селянам.

По малій суперечці, хто до якої хати, хлопці розійшлися. Одні повели ко

ні до сусіда, а інші пішли поратися біля коней. Знову я лишився в хаті сам. 

Коли я виглядав за хлопцями у вікно, як вони в’їжджали до двору, зауважив 

довгенький папірець, припнятий до лутки вікна. І хоч звернув увагу, та не бу

ло часу розглядати. Тепер же, коли лишився сам, пригадав той папірець і пі

шов розглядати ліпше. Все мене в цій хаті тепер насторожувало. Читав той 

папір і не знав, що знову воно таке? Було друковане на машинці: „І чота” - 

„Чотовий командир” . Далі підстаршини й до тридцяти рядових козаків. Так і 

написано: „Козаки” . Назви, як і у нас: чотовий, райовий. Шоб наша піхота тут 

була? Ні, тут нікого не було, сам господар казав мені.

Пішов, ніби подивитися на свого коня і розказав хлопцям і про набиту 

рушницю і про список. Звичайнісінькі набої хлопці уважно розглядали, всіляко 

здогадувалися, але нічого певного. І вирішено: покищо нічого не робити, але 

бути непомітно на сторожі.
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Сіли за стіл до вечері. Господар поставив пляшку самогону. Випили пер

шу за господиню, як звичай каже. Думаю, а що воно буде, та й кажу:

- А тепер вип’ємо за здоров’я пана чотового, - і назвав прізвище. І го

сподар випив, і нічого,так ніби й треба. - Так,-кажу потім,-це ваше прізви

ще?

- А так! - господар до нас.

- І ви чотовий командир?

Він притакнув і на те.

Тут уже всі разом зачали розпитувати, що це за військо.

І пан чотовий нам розповів: що їхнє село може поставити сотню /щось 

дуже чисельну: чоловік до трьох сот/. Мають своїх командирів і навіть відбу

вають вправи, а здругими селами в постійному зв’язку.

Питаємо:

- Вільне Козацтво?

- Та ні. Організована самоохорона й цілий район може виставити досить 

поважну кількість сотень.

Після вечері пішли подивитися на коней, а одного послали розповісти по 

начальству про все бачене й що чули. А там уже знають і, мовляв, спіть спо

кійно.

А мені муляла рушниця пана чотового. Коли вернулися від коней до хати, 

я показав хлопцям, як витягається рушниця і навмисне, довго розглядали, аж 

прийшов до хати господар.

-Гарна! - показую йому рушницю. Він пізнав одразу свою зброю.

- Покладіть на місце. - Наказав господар, з ноткою розказу, але без 

злоби, водячи по нас очима, ніби хотячи вгадати, хто йому таку каверзу вчинив.

- Покласти покладу, але скажіть, нащо так ховаєте рушншдо?

І тут нам пан чотовий продемонстрував: оборонні хитрощі, винахідливість

і вправність.

- От, - каже він. Ви зайшли до хати, приміром, а я сиджу на оцій лаві. 

Сів на лаву й сперся обома руками об край лави так, як сідають поморені лю

ди. - Сиджу, а ви стоїте.

- Стоїмо, - відповіли ми.

- А тепер я стою! - І встав з рушницею в руках. Це було так блискави

чно, що ми таки дуже були здивовані вправністю.

Показував нам пан чотовий, так би мовити, операцію по розділам; завер

тки натискаються вказівними пальцями, а рушниця підхоплюється долонею 

правої руки біля замка. Все це потребує часу рівно стільки, щоб підвестися з 

лави, стати й то не помалу, а так, звичайно, як встають люди.

Подобалось нам це дуже. І ми вправляли цей „фокус” та не так швидко 

виходило, як у пана чотового.

Подивився господар і в рушницю, та й погрозив мені пальцем. А як дові

дався, що у нас обмаль набоїв, пообіцяв і дав нам перед виїздом, на прощання, 

по цілій скринці.
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Ну й скажіть, чому ми програли, коли мали таких людей?*)

ПОСТАЧАННЯ І ПОПОВНЕННЯ

Ніяких кухонь у нас я не бачив у Зимовому Поході. Все діставали від на

ших людей і їжу для нас, і фураж для коней. Села поповнювали й недостачу в 

набоях і рушницях, коли ми не могли „дістати” цього від червоних.

Стояли ми в хаті, де батько мав трьох синів. Два старших і молодший Се

мен років сімнадцять-вісімнадцять. Батькові добра - п’ятдесятка. Сини - со

коли. І старий, хоч з бородою, вже борошном посиланою, був кремезний, не 

високий, зате широчезний в плечах і молодецько моторний на ногах. А сіро- 

зелені очі світилися такою упертістю і рішучістю, що виглядало, на перший 

раз, навіть злістю.

„Строгий тато” - рішили ми й при ньому тихше говорили, а ходили ніби 

навшпиньках.

Глянув у стайню на наші коні й щось йому не сподобалося, можливо, як 

наші сідла зложені. І знову подумали ми - „мабуть унтером був-то тягнув” .

На балачку, що було чути з сіней до хати, вийшли ми.

Посеред сіней стояли всі чотири Пироги /так звалися наші господарі/ з 

рушницями „до ноги” і на „вільно” .

- Кажу, рушницю відасть Семен.

- Тату, нащо Вам... і не докінчив Семен, бо впав на Семена погляд бать

ка. А Семен благально перевів очі на братів.

- Тату, хоч скажіть, коли ми троє матимемо рушниці, невже ви мусите 

теж мати? Ви ж досить находилия з нею.

- Семене, подай сюди рушницю.

Семен, не спішачи, але й не помалу, передав свою рушницю батькові, роз

гублено дивлячись в свої порожні руки.

- Коли рушницю взяли, так іія піду за нею, - ніби сам собі зідхнув Семен.

І вже,коли батько мав рушницю в руках- до нас:

- Приймають же у вас у козаки?

- Та не відганяють. Дуже мало прийняли. Нема до чого брати.

Ще був старий у сінях, як вийшла з другої половини хати мати.

- Старий, що то ти робиш?

- Пильнуй свого. Он дивись кури... і ще щось там доказав старий.

Мати покликала Семена. Кожен пішов по своє. А ми пішли до своєї поло

вини. Хто підсміхався, хто ковтав зідхання. Чине згадав кожен свого тата?!

За якийсь час був Семен у нас. І з порогу проголосив:

- Єй-бо буду у вас, і в очах блиснуло щось так, як і в його батька. Ото Пироги!

*) Програли, бо мало було в Україні таких „чотових". Були й інші поважні 

причини, вже досить висвітлені історією і пресою. Редакція.
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Село дало нам певну кількість рушниць і набоїв. Розкладку, скільки яка 

хата мас дати рушниць, робив їхній отаман. А батьки вже порядкували в хатах.

На другому, чи третьому постої таки Семен дігнав нас, в повному виря- 

ді, на коні й озброєний.

ТАК РОДИЛИСЬ ЛИЦАРІ ОРДЕНА ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТА

Грудень. Р. Б. 1919. Українська Армія, під натиском чужих та байдужо- 

сти своїх, докотилася до „Трикутника Смерти” .

„Трикутник Смерти" тепер може й не так тяжко вимовляється, але пе

режити всю трагедію вояка, якому доля бере оте, для чого він тоді жив - мо

жливість боротися, перемогти або й вмерти. Армії нашої не буде. Фронту У- 

країнського нема...

Ще сьогодні найпочесніше ім’я вояка Української Армії - завтра ніщо.

Неймовірно...

Але так було!

Був наказ нищити зброю, до якої вже вояків не було. Люди розходилися 

хто потайки, хто тяжко прощаючись з товаришами.

Новий наказ: хто хоче - може лишитися. Команда найшла вихід з „Три

кутника Смерти” . Чорторийська трагедія може стати виходом до Слави!

Хто відчув жах безнадійности, той знає, що таке промінчик надії - сві

тло віри. Знов нас Батьківщина потребує, знов ми вояки, знов ми люди!

Маємо готуватися до чогось нового! Вояк завжди й на все готовий для 

своєї Батьківщини.

Радість, сподівання, мрії: на Київ... За Дніпро... В Слобожанщину... З’єд

натися з повстанцями...

Боже! Знов серце повне надій, а з нею і віри в Нашу Правду!

Вірили, глибоко були переконані, що остаточна перемога жде нас.

Ранком 6-го грудня.

Біло, біло навколо. Весело співає сніг, стелючись білим килимом під во

яцькими кроками. За селом, під горбком вишикувались Богданівці.

А це ж ті, яких кров перша скропила Жертовник Нової Волі /підступний 

напад Кірасирів і Донських козаків на Посту Волинському 8 серпня 1917 ро

ку/. Пе ж ті, що їх бачив Київ. Відступ на Житомир. Знову Київ. А потім че

рез усю Україну аж до кордонів на Харківщині. Знову через всю Україну: Ва- 

луйки, Уразова, Мерефа, Січеслав, Тальне-Шпола, відступ через Румунію. На

ступ з Галичини. Ще раз Київ. Так прапор свій несли й знову він повіває пе

ред Богданівцями.

Читають наказ: Вирушаємо в Зимовий Похід.

І хто не чується на силі, може Залишити лави. Аж заболіло Богданівців: 

все мали силу, а тепер би їм забракло?!

Команда: „Струнко” !

Гучно, радісно й чітко відповідають частини своєму Командармові на 

привіт.
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Короткою промовою благословляє „Дідусь” Богданівців в новий похід 

Надій. - „З нами лишаться тільки ті, хто має залізні нерви й сталеве серце-

- каже Командарм.

Радісне - „Слава” ! - обітницею і присягою.

Так народились Лицарі Ордена Залізного Хреста.

А в ніч з 5-го на 6-те травня Р. Б. 1920, залізні когорти*Лицарів зі Зимо

вого Походу повернулися в лоно знову сформованої Української Армії, укрив

ши свої блакитно-жовті прапори славою і написавши золоту сторінку в історії 

Визвольної Боротьби.

6. 12. 1919 року дивився Командарм - Дідусь ген. полковник Михайло 

Омелянович-Павленко /тоді отаман/ на своїх вояків з вірою, що виконають 

неможливе.

6.5.1920 року міг дивитися на них з гордістю.

*Н еха й  Мати усм іхет ьсл ,

Заплакана Мати„* "

Ген . хор. Микола ШРАМЕНКО, був• 

міністер Військових Справ УНР, 

в екзилі*
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Олена ФЕДАК ШЕПАРОВИЧ

Д р у к о в а н о :  Приятель Українського Жовніра, Календар на 1923 рік 
Львів, накладом В-ва „Червона Калина",ст. 99-108. 

З П О В С Т А Н Ц Я М И  
/Спомин/

Від половини квітня 1920 року в Балті нестерпна атмосфера. Кругом се

лянські повстання, а з уст до уст переходить вістка, що в околиці появилася 

група Павленка, ” банда” Тютюнника та збунтована кавалерія сотника Є. Ше- 

паровича. Залога Балти мала тоді до 500 большевиків. Не була це регулярна 

армія, а збиранина всяких частин. Формувалась якась кавалерійська „брига

да” , та охорона міста /балтські жиди/. З галицьких частин осталась лише те

хнічна сотня, яка не могла відійти на фронт з браку ешелону, та около ЗО 

старшин, що з різних причин остались в Балті. Становище технічної сотні, го

ловно її командантів, було доволі прикре. Далеко від Армії старалися вони 

за всяку ціну відійти на фронт до своїх, щоб не брати під примусом большеви

ків участи в карних експедиціях на збунтовані села. Большевики знову, хотіли 

сотню задержати в Балті, до 300 стрільців регулярної армії становило для 

них мілітарно велику силу. Большевики могли сотню вислати кожної хвилі на 

фронт... проти своїх. Відносини між Галичанами й большевиками були так на

пружені, що дня 22.ІУ. рішили старшини просто тікати потайки з усією сотнею, 

та добитися до якоїсь галицької частини. Тим часом 23.ІУ. 1920 р. вчинився в 

Балті серед большевиків шалений переполох. Ніхто не знав, що скоїлось, одно 

було певне, що в околиці появилась якась повстанська „банда”,та зближається 

до міста. Ранком повідомили сотню, щоб кожної хвилі була готова відступати. 

В полуднє зголосилися всі наші старшини у коменданта сотні на нараду. Що 

робити, чи відступати з большевиками, чи оставатися. Вирішено остаточно 

виступити, але не з большевиками, а дорогою на Чечельник до 3-ої галицької 

бриґади. Ті, що на це погодилися, осталися в Балті з наміром прилучитися до 

повстанців, без огляду які б вони не були. Чи думав хто тоді з нас, що в цей 

день наші бриґади роблять на фронті переговори.

Я остаюся в поручника К. Його хазяїни щирі українці, добрі мої знайомі, 

а що я належу духом до повстанців, хочу мати певну квартиру.

Коло 4-ої по полудні побачили ми небувалий рух на вулиці. Це втікали 

большевики. Фура за фурою; якась гарматка, двоколка, кавалерія і жидівська
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біднота. Потім піхота - москалі, мадяри, китайці, не однаково й зле убрані, 

за ними з великим червоним прапором жиди в цивільному й лише з крісами - 

„охорона міста” .

Вони проходять попри наші вікна. Думаємо, що заміряють на двірець - та 

скоро бачимо, що піхота прямує проти нашої квартири, до монастиря, де була 

технічна сотня. Що буде? Чи хотять роззброїти нашу сотню? Та ні, на це зама

ло вони відважні. Сотня вся в одному крилі, а скоростріл в дверях не дуже 

ввічливо запрошує... Большевики уміщуються в другому крилі, а всі коман- 

данти та штаб охорони, збігаються до поручника К. перелякані удаються не

мов під опіку Галичан, і навіть ті, що звичайно заявляли: „ПОЖАЛУЙСТА, НЄ 

НА ЕТОМ ЯЗИКЄ” , стараються говорити по українському. Командант міста 

блідий як смерть, ад’ютант надробляє міною. Телефони дзонять. Щохвилини 

запитання про ситуацію. А фронту немає ніякого, лише довкола міста вистав

лені застави. Десь коло 2-ої вночі вбігає ад’ютант і каже, що ситуація знаме

нита, бо з Одеси йде 5000 на поміч, а на двірці, три бронепоїзди жде на воро

га. Всі можуть спокійно йти спати.

Якось немило стало, по цій вістці. Йти спати - а що нам завтра принесе? 

Прощаємось та розходимось. По такому напруженню нервів сон добре робить.

Кілька годин опісля будить мене страшна детонація. В перший момент 

думала, що приснились стріли. Та ні... За хвильку чую знову свист і вибух 

Гранати. Маю враження, що це поціл в стріху нашої хати. Вибігаю в коридор. 

Ординанси бігають, пакують речі, убираються. /Всі старшини ночували тоді 

разом/. ” Що є? !” - питаю.

” Хтось обстрілює крило манастиря, де квартирують большевики, маємо 

наказ відступати” .

Стрілянина триває далі. Ні один стріл не падає хибно - ні один не попа

дає в крило манастиря, де стоїть наша сотня. Шо це за „банда” , що має таку 

артилерію? За хвилю вбігає хтось до поручника К. і дає знати, що большеви

ків вже нема. Коли, де пішли, ніхто не бачив - звіяли по першому вистрілі. 

Сотня може спокійно підходити своєю дорогою на Чечельник. Але хлопці, мимо 

всього, хоч від 24 годин строге поготівля, дивно довго збираються. Ше коні 

не запряжені, ще телефон треба зняти...

Було вже добре ясно, коли сотня вибралася. Усе відходить у бойовому 

порядку. Обоз, сотня, санітари. Прощаємось сердечно - ми ж усі, що перей

шли українську ґегенну, зжилися як рідні. В місті гробова тиша. Не чути стрі- 

лів, на вулицях ні живої душі. Виходимо з молодою хазяйкою та дивимось на 

відходячу сотню. Сотня прямує зараз у бічну дорогу. Видно їх щораз менше. 

Десь мигнув старшина на коні - червоний хрест останнього санітара. Серце 

починає битися. Шо буде? Хто займе місто? Які будуть ті повстанці? Мужики? 

„Банди” Тютюнника? Нараз, що це? Бачимо якусь стежу. Ідуть розстрільною 

кріси готові до стрілу. Хто це? Большевики? Якась остання галицька застава

- чи... вони? Ось, щораз ближче. Бачимо, як повбирані. Не однаково, подібно 

як большевики. Шаравари, баранячі шапки - годі добре пізнати, але відчуває-
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мо, що це не большевики. ” Наші” шепчуть уста. А „наші” здоровлять „добро

го ранку” та розпитують, куди пішов ворог. Пояснюємо, вказуємо напрям дві- 

рця. Негайно з’являється кінна стежа. Всі по козацькому з довгими червони

ми „шликами” . Трохи воно може по театральному, - але цього не бачиться - 

відчуваємо одно, що вони наші... От і ми вже в Українській Народній Респу

бліці, каже моя хазяйка, а козак з коня відповідає: „Хай живе вільна Само

стійна Україна” . - Хай живе” - відповідаємо й ми. В очах сльози... Як ба- 

жалось пережити таку хвилю, як мріялось про це рік тому назад.

Мимоволі нагадується рідна Галичина, Львів... Дійсність будилась із 

мрій. Думаємо над долею галицької сотні. Чи вони стрінулись з „НАШИМИ” ? 

Чи дійсно відійшли кудись на незнану долю? Та чуємо виразно стукіт скоро- 

стріла. Дуже близенько. Невже б’ються між собою? - ні це неймовірне! „Це 

лиш маленька комедія - пояснює нам на наше питання один старшина - не мо

же прецінь така велика сотня піддатися без стрілу 4 козакам, хоч би між ни

ми був і сам отаман Тютюнник. Вони стрінулись ще в місті” . Йдемо й ми ту

ди. Перед командантами нашої сотні кількох їздців, один з жовто-блакитним 

прапором. Хтось говорить. Пе отаман Тютюнник - пояснюють мені. Чую сло

ва: „І хоч ви були далеко від нас, ми все були духом з вами й ви певно духом

з нами, бо лучить нас спільна ідея: Вільна, Соборна Україна” ! Так привітав 

отаман Тютюнник галичан. Сотня повертала по хвилі на свою квартиру в ма- 

настир, а на всю Балту лунала пісня: „А ми нашу славну Україну гей, гей роз

веселимо” ...

Балта горіла... Не був це погром, ані пімста за большевизм. Скоїлось 

так випадково. Один з козаків дістав наказ відчинити касу в „Воєнкомі” . Ки

нув ручну Гранату. По його відході зайнялись якісь папери. Вітер був шале

ний, так що мимо найліпшої волі годі було вогонь зльокалізувати. Працювали 

стрільці, старшини технічної сотні, козаки Тютюнника - нічого не помагала. 

Коли ми вийшли в полуднє на місто, очам нашим представлявся страшний вид. 

Головна вулиця Балти довга та широка, була вся по обох боках в огні. Сере

диною бігали люди, виносили речі, метушня, крики й зойки. Стрільці та козаки 

зривали та поливали водою дахи, яких не обняла ще пожежа. Та вид цей проти 

волі псував ранішній настрій. Загроза елементарного нещастя, яке принесла

з собою війна, робила враження. Нагадалось УУОҐНЄМ І МЄЧЕМ” та руїна, в я- 

кій є від 3-ох років уся правобережна Україна. Поведінка козаків розвіяла всі 

леґенди про погроми. Не було ніяких виступів, ніякої жертви.

По місті розліплено надруковані накази. От. Тютюнник назначив коман- 

дантом міста четаря Д. і закликав населення до спокою. За грабунки кара 

смерти. В полуднє покликали всіх наших старшин до штабу. Там довідались: 

Група от. Тютюнника т. з. „Київська” , це частина армії Павленка, яка оперує 

в большевицькім запіллі. Балту зайняли переходово на день, два. Тепер посу

ваються з Херсонщини на північ. Піль: пробитися через большевицький фронт 

до армії Удовиченка. Жде нас ще не одна небезпека та всі невигоди партизан

ки. Можливо, що ще в самій Балті прийде до боротьби. Всі галичани перехо-
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дять у склад київської групи. Штаб має добрі відомості /в розвідці працювали 

самі селяни/. Большевики дійсно одержали поміч та почали наступати на мі

сто. Вже другого дня почали обстрілювати з бронепоїздів Балту. Шкоди не бу

ло ніякої, але обози одержали наказ переїхати до села Бензари 4 кілометри 

від Балти. В місті залишилися тільки боєві частини. Увечорі вибралися ми, з 

обозом технічної сотні. Йшли пішки. Спека, порох. - Почалось воєнне життя. 

Ніхто не знав, чи большевики будуть ще того вечора наступати й якою силою, 

тож не можна було розходитися по квартирях. Обоз розташувався на городі 

коло церкви. Пізно ввечорі дали нам знати, що ночуємо в селі, але на возах.

Чудова весняна ніч. Така правдива українська ніч, як її описував Шевчен

ко й Гоголь. Розкладаємось хто на возі, хто на леваді кому вигідніше. Перша 

ніч під голим небом. Будять мене якісь дивні голоси. Маю враження, що десь 

ближенько їде багато кінноти. Та голос все на одному місці. Шо це? Щойно за 

хвилю здаю собі справу. Це грають кулемети, значиться наступ. Світає. По

чинає гудіти артилерія. Може яку верству від нас. Дістаємо наказ виїжджати. 

Якийсь козак показує дорогу, каже долучитися до обозу, що перед нами. Зна

ємо, що їдемо на полуднє від Балти. Коли ми виїхали з села побачили рівнину 

й куди тільки око сягає підводи за підводами. Це обози Київської Групи, поя

снюють нам. По кількох годинах дороги довідуємося, що їдемо до села Посат, 

та що Балта в руках ворога. Вістка доволі немила, та старі партизани сміють

ся з нашого поганого настрою. У нас все так, це ж не регулярний фронт-сьо

годні тут, а завтра там. До Посаті заїдемо коло полудня. Польова кухня ва

рить нам обід. Та ще не встигли зварити, як кінний післанець дає знати, що 

наші війська окружили в місті ворога, та віднесли перемогу. Яка шкода кін

чить, що не можемо. Мусимо Балту сьогодні кидати, бо й так забарились. У 

нас все на годину, за тиждень мусимо бути коло Вапнярки. Дістаємо наказ 

переїхати до села Коршико на схід від Балти. Коли ввечорі в’їхали ми в село, 

кожна частина мала призначений свій район та готові квартири. Населення ві

тає нас, дає радо підводи, щоб замінити других. Ближче нема коли знайомити

ся, бо всі потомлені, а завтра йдемо далі. Наступного дня прямуємо до села 

Перейми. Дорогою пізнаємо старшин Київської Групи. Вони осмалені, потом

лені, але повні віри в перемогу ідеї та горді за свої подвиги. „Тепер на весну 

партизанка нічого” - розповідають. „Можна й в садочку переспати. От зимою 

біда була. В страшні морози межи Денікіном і большевиками, вічно в боях, 

все вночі в дорозі” . Робили 80—100 верст на день. Усі перейшли тепер від 

найстаршого старшини, до останнього козака... на возах при 20 ступенях мо

розу. Від листопада не одержували ніякої платні, але дядьки годували й то до

бре, тютюн здобували, що більше треба. Тільки з одягом скрутно.

Коло полудня доїдемо до Перейми. Знову все приготоване. Заїжджаємо на 

квартиру. Вітає нас господар. „А, Галичани” - пізнає по одязі - вітайте! 

Тут стояв ваш І Корпус. Були у нас старшини на квартирі. От хороші ви люди 

Галичани. Це Армія! Всі балакаєте по-нашому, не цураєтеся свого. Ми зна

ємо, що ви мусіли йти з комуною, але ви не большевики. От, от, коли б так ви
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назавжди у нас залишились, добре було б!” - радісно продовжував господар.

Приходить до нас якийсь старшина. Чорний, оброслий, але зараз пізнаємо 

старого знайомого. Приїхав з головного штабу Павленка, довідався, що ми 

тут та зайшов. Він вже третій місяць при партизанах - утік з нашої армії по 

переході до большевиків. Пригадуємо собі старі часи, 1-го листопада у Льво

ві та порівнюємо з теперішніми обставинами. Розповідає, що в штабі все ста

рі знайомі з Галичини та перерахував нам добре знані прізвища. Звик вже ціл

ком до козацького життя та почувається добре. Розповідає про похід на Золо

тоношу, про Уманщину, Холодний Яр, про те, як брали Вознесенськ. З запер

тим віддихом слухаємо тих оповідань. Для нас це щось нового. Забувається 

час, обставини. Маю враження, що десь із гробів повставали давні козаки, а 

якийсь запорожець з часів Хмельницького розповідає свої пригоди. Коли ді

люсь цим спостереженням з присутніми, признають мені рацію. ” Та традиція 

відіграє в Армії Павленка велику ролю” - потверджує наш гість - „особливо 

серед козаків. Усі вони уважають себе нащадками й спадкоємцями давньої 

козаччини. Тому цей одяг, тому шлики нам дивні. Та на населення робить ве

лике враження. Ми переходили скрізь історичними місцевостями. ” Холодний 

Яр” ! Колись збирав там своїх козаків Хмельницький. Тепер хоронилися ми 

перед ворогом та організували нашу невеличку Армію” !

І це якраз велике завдання армії Павленка, що далеко в глибині України 

серед ворогів несла з блакитно-жовтим прапором ідею вільної України та під

держувала традицію козацької слави.

Ідемо крізь забуті, глухі села. Далеко від залізниці, щоб не стрінутися 

з ворогом. Рідко тут бувало військо, деякі навіть не знають ніякої влади. Са

мі собі запроваджують порядки. Скрізь сільська міліція, в кожному селі є 

рушниці. Кожну важну подію рішає т. зв. „сход” - селянські збори. Сход є 

рівночасно найвищою судовою інстанцією.

Приїжджаємо до містечка Чечельник. Тут не було ніяких большевицьких 

частин, лише „червоні” галичани. На квартирі деклямує мені маленька 3-літ- 

ня дівчинка віршик „Українка я маленька” . Хто тебе навчив” ? - питаю - 

„Ґалічани” .

Ідемо далі до села Татарки. Досі ми з ворогом не стрінулися, та зближа

ємося до залізниці й вкоротці жде нас тяжка переправа через Вапнярку. Тому 

в Татарці маємо два дні відпочинку. В тій околиці лучаться всі групи Армії 

Павленка, крім Київської. Є тут: Волинська, Чорні Запорожці та кавалерія Ше- 

паровича, що в останніх часах перейшла була до Тютюнника.

Два дні минають скоренько. Дядьки приймають нас сердешно, старають

ся якнайліпше погостити. Політичний відділ та пропаґандисти працюють. Дзвін 

скликає на „сход” і селяни довідуються хто ми - за що боремося, які наші 

цілі.

Третього дня по полудні виїжджаємо до села Козиці. Боєві частини від

ходять під Вапнярку на фронт. У нас суворе поготівля. Можливо, що треба 

буде відходити. Тому всі старшини сплять на одному обійстю, щоб довго не
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шукати. Ніхто не роздягається. Спимо на лавках, призьбах, в стодолі. Ніч 

минає спокійно, на фронті добре. Ранком стрічаємо цілий штаб от. Павленка. 

Приходить до нас полковник С., добре нам знаний з Галичини. Говоримо про 

це й те, а передовсім чи вдасться прорватися через большевицький фронт. 

Полковник С. каже, що бували вже в скрутнішому становищі.

Раз зимою Армія Павленка опинилася між большевиками й денікінцями 

та пробилася щасливо. Другий раз знову вислали большевики три цілі армії 

для зліквідування „банди” . Були з усіх сторін оточені. Битви прийняти не мо

гли, бо ворог був багато сильніший, але за добу опинилися 120 верст поза во

рогом. Найгірше було, коли не ставало амуніції. Артилерія мала всього по 6 

набоїв, козаки по два. Мусіли з тим добувати Вознесенськ, де були великі 

склади зброї. Запорозька дивізія і 3-ій кінний полк захопили Вознесенськ, а 

Київська - станцію. Перерубали кілька сот большевиків, забрали гармати, 

багато амуніції, та всякої здобичі й погнали далі. І тепер немає страху. По

чинають кружляти чутки про галицький переворот на фронті. Відступаючі бо

льшевики будуть в двох огнях, тоді буде можна легко їх перемогти. Всі наді

ються, що незабаром сполучимося з галицькими бригадами. Тоді не треба бу

де йти до групи Удовиченка, а зараз - прямувати на Одесу.

Під вечір їдемо до Кунич. Кілька годин відпочинку, бо перед нами далека 

дорога. Знову суворе поготівля. Дрімаємо зовсім убрані в якійсь хаті на при

пічку.

О 1-ій годині ночі наказ виїжджати. Дорога через Вапнярку свобідна від 

ворога. Та треба поспішати, щоб не над’їхали бронепотяги. їдемо серед ночі. 

Холодно з невиспання. В селі Шарапанівці бачимо при слабім світлі місяця, по 

вулицях трупи. Попереднього дня була тут битва. Страшна картина. Кругом 

тиша - здається, мертве ціле село. Вже Сіріє, коли наближаємось до залізни

чного шляху. Ось бачимо телеграфічні стовпи. Кругом кров, трупи, сліди вчо

рашньої розправи. Тор свобідний всього на 15 верст, але переїзд удається 

обозам вповні. Переїжджаємо трохи на полуднє від Вапнярки. Ми вже по дру

гім боці залізниці. В селі Колоденці чуємо сильні гарматні стріли. Дістаємо 

наказ змінити дорогу. Відворот відбувається в порядку: кожна частина на сво

їм місці. Та стріли не вщухають - чути їх щораз то ближче. Кілька верст від 

нас кипить бій.

- Це біля Кислоцької - пояснюють нам.

Ми в обозі є все в контакті з фронтом. Партизани не мають, правді, теле

графів і телефонів, зате мають знаменитих кінних гінців. Коли ми виїхали 

поза село Колоденку, побачили з півночі багато кінноти. Хтось крикнув -„бо

льшевики, утікаймо” !

В обозі почалась страшна паніка. Підводи гонять одна наперед другої в 

повному розгоні. Настала така курява, що нічого не видно. Ніхто не знає, що 

сталося, старшини теж думають, що це ворог. Страшна картина. Дорога нерів

на: горби й долини. Підводи їдуть куди попаде - полем і збіжжям. Коні поло

шаться, фури перевертаються, метушня, чисте пекло. Тут якийсь дядько за
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вертає в протилежний бік, ніхто на це не звертає уваги. Там котрийсь стрі

лець відтинає посторонки, сідає на коня і залишає перевернену фуру з цілим 

майном, Щохвилини здержуємо нашого підводчика. Всі оглядаються поза со

бою, але одна курява, нічого не видно. Таке безладдя і паніка тривала може 

годину, може більше - ми втратили рахунок часу. Поволі почав обоз порядку- 

ватися. Приходять вісті з фронту. Нашим не повелося під Кислоцьким. Вап

нярка знову в большевицьких руках. Та паніка в обозі була безпідставна. Іде

мо безпереривно в Антопіль. З’їхалися тут всі обози. Великий баляст ті наші 

обози.

Близько 3 тисячі підвод. Але воно мусить так бути. Партизани не мають 

запілля, майно возять з собою. Ранені також на підводах, а від Кунич і піхота 

їде, щоб можна робити далекі марші. Під Кислоцьким великі втрати й то се

ред старшин. Вбитий полковник Грабовський, ранений командант батерії - ба

гато пропало. Старшини, які були в боєвій лінії, розповідають свої пригоди. 

В Антополі дістаємо трохи квасного молока. Від 24 годин, це перша наша по

жива. Маємо кілька годин відпочинку. Потомлені лягаємо під якоюсь стиртою

- по квартирах розходитися недозволено. По другому боці дороги, розклада

ють вогонь Чорні Запорожці. Усі в чорному одягу, - з чорними довгили шли

ками - курінь смерти. Від трьох днів у боях, та якось не виглядають потом

лені. Посідали по-турецькому та співають. Забуваємо своє перевтомлення, 

сон відлітає. Чудовий хор. Співають самі наші пісні: „Червона калина” , "Чу

єш брате мій” , ” їхав стрілець” та інші; все те прийнялося по всій Великій 

Україні. Вже темна ніч. Блідий місяць ледве освічує сидячих при вогні запо

рожців. Здається, віджила Січ. Буяє козацтво по степах України, а тепер пі

сля кривавого бою засіли при вогні до пісні. Пей гурток співаючих Чорношли- 

чників і ця чудова весняна ніч, переповнена запахом цвітучих садів - це кар

тина, яка повіки залишиться в моїй пам’яті. Хто зна чи це не найкращий спо

мин, з побуту в армії Павленка.

По кількох годинах виїжджаємо з Антополя. їдемо все на полуднє, щоб не 

попасти на великі сили відступаючих большевиків. Мусимо добитись до Дні

стра.

Світає. їдемо на переді свого обозу за штабом от. Тютюнника.

Коло шостої рано доїжджаємо до села Савчино. Перед селом задержують 

нас. Розвідка дала знати, що ворог близенько й то з двох сторін. Дійсно ба

чимо ліворуч від нас у віддалі півтори верстви ворожий обоз. Ми всі на фрон

ті. Фурмани одержують наказ держати коней. Гармати починають грати. Вид

но добре замішання в ворожім обозі. Артилерія не дає ні одного хибного стрі

лу. А біля гармати сидить маленька трилітня донечка отамана й грається. Во

на перебула також усю партизанку й для неї це не новина. Праворуч стріляють 

скоростріли. Бачимо як Чорні Запорожці йдуть в атаку. Повівають чорні шли

ки понад ними, має чорний прапор з срібним тризубом. Мерехтить в сонці 

сталь витягнених шабель. А відтак усе лише одна чорна маса. Чути крики - 

слава, слава Україні! їхній отаман їде, як звичайно, на розвідку. По годині

231



ворожий обоз здобутий - але Чорні Запорожці ще б’ ються. Батерія обертаєть

ся і стріляє в протилежний бік. Приводять перших полонених. Напівголі, окри- 

вавлені, на плечах сліди ран від шабель та нагайок. Зізнають, що на нас на

ступають 41,. 43 та 60-та большевицькі дивізії. Хотять за всяку ціну нас ото

чити та розбити. Наші розвідчики роз'їжджають галопом. По хвилі вертаються 

на спінених конях. Оточені ми ще не є - але ніхто не криє, що незабаром мо

же це статись. Ворог втроє від нас сильніший. А наші козаки потомлені, не 

виспані, від трьох днів майже без їди. Коло полудня їде обоз поза село Сав- 

чино та розташовується на леваді, щоб напоїти та нагодувати коней. Однак, по 

годині починають над обозом тріскати шрапнелі. Вже тут якісь коні ранені, 

там віз розторощений. Попри нас їдуть галопом Чорні Запорожці, не добром 

пахне! їдуть обози всіх груп, мішаються разом - годі тепер звертати увагу 

на порядок. Перед нами, за нами, по боках кругом битва, обози в середині. 

Большевики обстрілюють обоз шрапнелями. їдемо все на полудневий захід. Ко

ло села Дакшилеї затримуємось, але ворог нас бачить і ми знову в огні боль- 

шевдцької артилерії. Тепер уже знаємо, що оточені зі всіх сторін. Мимоволі 

всі глядять на отамана Тютюнника. Він, однак, лежить спокійно на траві та 

студіює мапу. В його лиці не тремтить ні один нерв. Це заспокоює. По хвили

ні наказ: на підводах залишаються лише візники та хворі, всі інші в розстрі- 

льну. Ніхто не оглядається. Кожний розуміє, що йде тепер шалена боротьба: 

„бути чи не бути” ! Боротьба, яка не визнає ніяких мирових конвенцій, де не

має полону. Знаємо усі, що на випадок перемоги ворога, ніхто живий не вийде. 

Отже - життя або смерть!

Розстрільна піхота криє відворот обозу, кавалерія промощує дорогу. Ми 

в такому положенні, що ворог нас усіх бачить. Треба якнайшвидше їхати далі. 

Ніхто вже не задержує візників, команданти обозу не стараються держати по

рядку. Не їдемо дорогою, але куди попаде: полями, ярами. Вітер мете куряву 

в очі. Підводи переганяють одна одну, кожний хоче бути на переді. Якось ні

хто не уявляє собі, що небезпека всюди однакова. На стріли вже ніхто не зве

ртає уваги. Страшна картина! Сотні підвод в якомусь несамовитому галопі, 

сполошені коні, поперевертані вози, вибух ґранат, кров, ранені й трупи. Це 

пекло триває до вечора.

Коло села Джуґастри трохи, трохи заспокоюється. Прямуємо до Вільшан

ки, яка віддалена 18 верст від Дністра. Ввечорі буря. Чорні хмари заслоніяють 

виднокруг. Курява закриває все, темноту роз’яснюють блискавиці. Громів го

ді відрізнити від гарматніх стрілів. Ворог однак вже нас не бачить. їдемо я- 

кимсь яром, де нема ніякої дороги. Перед нами гонять козаки, яких дві сотні 

полонених. Тих кількадесять верст, що ми зробили кіньми, вони мусіли бігти 

пішки. Ноги зовсім у крові. І тут в ярі була битва - сліди крови бачимо що- 

крок.

Пізно ввечорі доїжджаємо до Вільшанки. Обоз розташовується перед се

лом, отаман їде в село на квартиру. Ніч темна, хоч око виколи. - Падає дощ. 

Потомлені, знесилені браком сну та поживи, лягаємо коло возів, на дощ ніхто
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не вважає. Тіло та нерви напружені переживаннями останніх днів потребують 

за всяку ціну відпочинку. Коло півночі сплять уже всі твердим сном. По трьох 

годинах будимось в дощі куль скорострілів. Страшне замішання - чи це не по

милка? Як могли большевики так близько підійти. Стріли падають з віддалі 

яких 50 кроків. Враження ще гірше та страшніше ніж учора. Темна ніч, не зна

ємо, де наші боєві частини, нема отамана, а кулі падають одна за другою бли

жче й ближче, щораз густіше. Якийсь козак кричить з усієї сили - „де куле

мет” ? - Знайшов, починає стріляти, по хвилі всі зірвались і кожний чим мав 

стріляв в незнане. Блиски з одної і другої сторони разять очі. Вуха чують 

один приразливий свист куль. „На землю” - розлягається наказ. За якийсь 

час стріляє уже наша артилерія і ворожий скоростріл притихає. З’являється 

отаман, на нього напали большевики на квартирі - стріляли прямо крізь вікна. 

Чудом спас себе й жінку. Донечку виніс вірний козак Панас. Речі й все, що 

мали, пропало. Одержуємо наказ виїжджати - ніхто не знає куди. По годині 

обоз спокійно порядкується, козаки сплять на возах. Нерви заспокоюються, 

до всього можна привикнути. Тиша. Нічого не чути. їдемо кроком. Ніхто не 

знає, чи небезпека минула. По кількох годинах заїжджаємо у великий чудовий 

ліс. Обоз сховався в ньому зовсім - довкола розстрільна. Мала твердиня! Ма

ємо кілька годин відпочинку. Старі дуби шумлять нам над головами - розкла

даємось в пухнатій траві. Спати не хочеться. Починаємо уже діставати гумор 

і брати усе із комічного боку. Дивимось одні на других і починаємо сміятися. 

Кожний обдертий, на лиці прямо маска з пороху. Відчуваємо однак голод. Я- 

кийсь козак ходить поміж підводами й просить шматок хліба, бо улюблена всі

ма маленька Оля плаче з голоду - донечка отамана. Хтось мене частує само

гоном, але по трьох днях тої голодової дієти не маю відваги напитися. Кури

мо лише папіроски одну за другою. Добре, що здобули тількищо на большеви

ках.

Старі партизани в доброму настрої. Признають однак усі, навіть ті, що 5 

місяців „бурлакували” з Павленком, що в таких круговоротах не були ніколи. 

Ввечорі виїжджаємо з лісу, підвода за підводою в найбільшому порядку. Сам 

отаман переглядає особисто. Піхота та кавалерія їдуть у розстрільну. Треба 

передбачувати всяку можливість. Ще десь грають гармати. їдемо кроком. Кру

тимось менше більше в тій самій околиці, щоб оминути ворога. Але небезпека 

мабуть минула. Знаємо, що прямуємо до Кетрос і Підлісівки. їдемо через якісь 

села дуже поганими дорогами. Вже ніч. Починаємо дрімати. Нараз чуємо - 

тихо всюди - ніхто не звертає на це уваги. Лише, коли воно задовго триває, 

шукаємо причини. Виявляється - доволі комічна. Якийсь цивільний підводчик 

втомлений заснув і став. Підводи, які їхали перед ним, поїхали не знати куди. 

Це вже менше комічне. Стоїмо серед поля на якомусь роздоріжжі. Якийсь дя

дько вказує дорогу до Кетрос. В’їздимо до якогось села. Питаємо чи їхали я- 

кі підводи. Ні, кажуть. Але показують, куди їхати.

А як попадемо в руки большевикам? - приходить на думку. Все одно! - 

каже розум, вертатися також не можна. Селяни нас не ошукають. їдемо в на

прямі Дністра. Врешті й в Кетросах.
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В дорозі зустрічаємо якогось „квартирмахера” , який також з ’їхав з до

роги. Він їде розвідатись в село, а ми ждемо. В той момент над’їжджає якась 

кавалерія.

- Хто ви? - кричить до нас здалека.

- А хто ви? - питаємо,але скоро пізнаємося.

Наша повозка з двома тачанками, які перебули партизанку, була скорше 

як наша перша стежа...

В Кетросах ховають старшин, яких трупи вірні козаки везли до самого 

останку, щоб з почестю скласти їх в землю, за котру вони віддали своє моло

де життя.

Ми врятовані!

Большевики далеко за нами, а перед нами свої.

"їхав стрілець на війноньку". — Картина виконання 
мистця Івана Бельського.
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Гр. МАСЛІВЕЦЬ 

Підполк■

Ч Е Р К А С И

21-1 в селі Гусівка відбулася нарада, на котрій були присут
ні командарм з начальником штабу, всі командуючі дивізіями /за  
вийнятком комдива Волинської/ та командуючі загонами Janopi- 
зької дивізії. На цій нараді було вирішено, шо дивізії, оперуючи 
кожна самостійно, зосередяться в районі Черкаси-Чигирин-Канів, 
де мусять знов увійти в оперативний зв’язок.

5—II, 5-ий кінний полк під командою полк. Старостина атакував 
Черкаси"...

Полки 0 « Доценко, " Зимовий Похід " ,стор*LII, L III,LV II.

Про це оповідає підполк. Г. Маслівець.

іОтож, місто Черкаси на Київщині притулилося до Дніпра й ніби причаїлося 

в темряві, заметах та в метелицях в останніх днях січня 1920 року. Дні корот

кі, сонця не бачимо за тими метелицями, які не вщухають вже на протязі де

кількох днів. Там, у Черкасах, є якась більша ворожа піша частина - про те 

знаємо від селян, - а ту пішу частину червоного війська ми збираємося на

крити мокрим рядном, бо доріженька ж нам стелиться на другий бік Дніпра. А 

за Дніпром - моя рідна, люба й дорога Полтавщина; це саме кінчається рік, 

як я її востаннє бачив, а було те також на Дніпрі, але нижче по течії - в Кре

менчуку. Тоді нас червона піхота й артилерія виряжала з Кременчука, а ними 

перед тим збаламучені крюківські робітники, зустрічали нас у Крюкові куле

метами з дзвіниці церковної... Так, так, це було саме рік тому...

Сонце, якого вже декілька днів не видно, мабуть заходить, бо темніє. Ми 

в’їжджаємо у невелике село, до Черкас кілометрів 5 чи 6, тут погріємось, під

годуємо коней... роз’їжджаємося по подвір’ях. Не встиг я вступити в хату - 

патруль приводить двох молодих хлопців... затримали їх ось тут на вулиці. Во

ни не тутешні. Розглядаємо: обидва вдягнені в студенських шинелях і кашке

ти студенські. Обидва смугляві, кучерявиться з-під кашкетів волосся... ма

буть жиди або вірмени. Розпитую: розповідають, що вони обидва з Черкас і що 

сьогодні вони звідти. В Черкасах від селян чули, що десь на захід від Черкас 

по селах ворушаться українські війська, вони /ці затримані/ їх шукають, щоб 

до них приєднатися та вступити до того війська... Говорять переконливо й ні

би щиро та не задумуючись відповідають на запитання...
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Що з ними робити? Вірити чи не вірити? Немає часу й не моя це власне 

справа виносити рішення відносно їх. Підозріло, не віриться, але всі зовніш

ні ознаки позитивні... Відіслав їх під конвоєм до к-ра полку, хай він щезними 

поговорить та вирішує.

Пізно ввечорі зайшов до к-ра полку, розпитую про його враження з тими 

жидами. Покривається з моїм. А що з ними? - питаю.

Відповідає, що від них довідався про місце розташування війська черво

них та про будинок, в якому міститься ЧеКа. Вони будуть нашими провідника

ми по місті в тих справах і це буде для них генеральний іспит. На тому й за

лишилось.

Віхола не переставала. Перед ранком вирушаємо на Черкаси. Сильні сте- 

жі наперед і по боках. Абсолютна тиша. Не говорити. Не курити. Без команди 

не зупинятись. їдемо без доріг: навпростець по заметах. Спереду на санях 

їдуть з візником-козаком наші 2 жиди. Орієнтуються добре, хоч і мете. За

певняють, що застав вночі червоні не виставляють. Бояться. За дня вешта

ються та грабують у місті, а на ніч всі стягаються до купи, до касарень. Дій

сно так, бо минаємо вже крайні хати, а ніде нікого живого не видно й не чути. 

Все спить. Жиди показують дорогу до ЧеКа й до касарень, одно від другого 

недалеко. Сотня з одним провідником іде до ЧеКа, а дві, з другим провідни

ком - до касарень. Далі тихо й частина на конях, а частина пішки... Резуль

тати: біля входу до будинку ЧеКа у будці застукали вартового. Не встиг не 

лише вистрілити, навіть вигукнути - задавили мовчки. На гору по сходах - в 

кімнатах чути метушню, на коридорі й сходах нікого. Жид наш веде до кімна

ти начальника. Велика освітлена кімната, на столах розкидані папери, пляшки 

з горілкою і порожні, гарячий чай парує в шклянках і на одному з столів ки

пить самовар. Вікна навстіж, в кімнаті нікого. Повистрибували в замети з 

другого поверху на подвір’я і порозбігалися.В касарнях майже те саме й ні

кого живого, все повтікало вікнами на подвір’я в замети та поховалося по ха

тах. Без пострілу й без галасу.

Жиди-провідники іспит здали, поїдуть з нами й нам ще будуть потрібні.

На протязі дня, а він дуже короткий, декого з червоних знайшли по хатах, 

але наказано триматися купи, бо тепер ми в невигідному становищі: ми на ко

нях у місті, на вулиці, а ті, що порозбігалися, поховалися десь по хатах, клу

нях, стіжках, повітках. їм нас видно, а нам їх не видно й не знаємо де саме, 

а шукати хату від хати та подвір’я від подвір’я немає коли за короткого дня 

та в метелицю.

Як та чому так сталося, що при всій обережності та тиші й ЧеКа й черво- 

ноармійці у нас під носом всі до одного повтікали? Кожний з нас передумував 

над тим і приходили до одного висновку: на дворі у м’якому снігу, поночі та 

ще в метелицю легко виконується наказ про тишу й він був виконаний, але 

попробуй змерзлими чобітьми по дерев’яній підлозі за нічної тиші гуртові лю

дей тихо та швидко пройти! Це, очевидно, враховано не було й саме це випо- 

лохало чрезвичашциків у ЧеКа й червоноармійців у касарні.
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Так чи так - ми в Черкасах, але що вночі? Вони ж, оті червоні, напевно 

будуть вилазити зі своїх схованок і правдоподібно злазитимуться до купи. 

Зброю мають, місто знають...

Недалеко один від другого на західнім боці міста стояли три постоялі 

двори, до них ми всі на ніч і напакувались, і з кіньми. Високі дебелі огорожі, 

міцні брами, коні під накриттям хрупають сіно, а ми, як оселедці в бочці, нап

хані в приміщеннях тих постоялих дворів. Наказано: не роздягатись, зброя на 

собі чи на досяг руки, міцна варта на подвір’ях, брами зачинені, спати, тим 

що не на варті, чуйно й бути готовими з місця до бою.

Наказ виконують всі ніби. Ні не всі. Козак першої сотні Маслюк, дебелий 

козарлюга, блондин, з яструбиним носом, приліпив свічку до сідла, що лежить 

біля нього на підлозі й пробує, не роззуваючись, спустити свої штани та ді

статися обома руками на задню частину штанів. Щось бурмоче. Не виходить 

йому. Покинув спроби на собі обернути штани задом наперед, роззувся, скидає 

штани.

- Маслюк, ти здурів? Заборонено ж і сам знаєш де ми та як з нами! - гу

кає на нього чотовий.

- Еге ж здурів, - спокійно відповідає Маслюк. - Штани ось лопнули, ко

ли з коня стрибнув, а як їх зашити на собі, коли воно з-заду?

Велика кімната набита людьми. Хто лежачи, а хто сидячи - майже всі 

сплять на підлозі один біля одного. Тепло. Повітря - свічка ледве блимає і 

от-от згане біля Маслюка. Густе повітря.

- Та то так, то зашивай, але швидко! - закінчив з кутка голос чотового.

Почав Маслюк шпортатись по саквах у сідлі, шукаючи голку з ниткою.

Найшов чи не встиг - у вікні, що було до вулиці, забряжчала розбита шиба, 

вдарилось щось тяжке об віконницю, яка була з середини, і відлетівши назад 

бабахнуло. Ручна Граната не пробила віконниці. Всі на ногах і у двері. Маслюк 

у підштанках, босий, вхопив свій ручний кулемет, з яким ніколи не розставав

ся, - також на двір. У браму з вулиці напирає натовп людей /очевидно черво- 

армійців/ і з галасом от-от відчинять навстіж браму. Маслюк, босий, глибоко 

нагами в снігу, став посеред брами на віддаль і готовий до стріляння. Брама 

розчахнулася, впала перед ним, а він з безпосередньої віддалі застрочив по 

червоних, у суцільний натовп. В моменті купа трупів, а по вулиці на обидва 

боки полопотіли по хідниках ті, що їх не засягла Маслюкова серія...

Все зтихло, ніч же, але на спання вже думок немає. Не спішачи, з усіх 

трьох постоялих дворів на вулицю повиводили коней, вишикувалиль і кроком 

рушили до замерзлого та снігом заметеного Дніпра. На Полтавщину.

- Чортова большовичня! - бурмотить Маслюк на своєму сірому жеребце

ві: „Не дадуть православній людині штани на с ..... зашити!” .

За пару днів було Стрітення: для нас у Веремієвці, а для Чорного полку - 

у Золотоноші. Після Стрітення - назад за Дніпро. Починаючи від Стрітення, 

по-весінньому блиснуло сонце, сніг на очах розтавав і сідав, вода вкрила по

верхню дніпрового льоду, а у нас зле ковані коні. Сковзаються, падають, ми
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з ними у льодову воду, але лід під водою міцно тримається. Сміх і горе. Сміх 

з вимушеного купання, а горе - з отієї льодової холодної дніпрової води. Ото 

тоді я в останнє бачив і Полтавщину й Дніпро - від Лос Анджелесу порядний 

шмат світу...

2.2А970. Лос Анджелес

* * *

К Л И Ш О Н О Г А

Кінець лютого місяця 1920 року. Київщина. Дніпро від нас пару десятків 

кілометрів з лівого боку. Рухаємось на полудень, віддаляючись від нього.Ніч. 

День перед нею - від ранку на конях. День був соняшний, сніг розтавав швид

ко. Під копитами мерзла земля. Калюжі на дорогах і калюжі по полях. На ве

чер дихнув „москаль* і калюжі вкрились льодом, а там, де їх не було, льодом 

вкрилася земля, яка щойно минулого дня показалася місцями з під снігу. 

Скрізь сковзалка. Коні зле ковані, не було часу на перековування, а хоч би 

й найшовся, то немає ні підков, ні ухналів. Отож, сковзаються коні наші й 

сковзаємося ми, злізаючи з них.

Декілька днів тому, з тактичних причин, наші три дивізії роз’єдналися і 

кожна була десь недалеко, але рухались на полудень кожна іншими дорогами. 

Наша - Київська, а частиною її - Кінний полк наш.

Він рухається у хвості всієї дивізії, бо, хоч ворог є з усіх боків на від

далі, але найближче з-заду, з півночі. Перед нами пройшли обози, піші части

ни на санях та возах, за ними, тобто перед нами безпосередньо - Гарматна 

батерія.

Рух зупиняється. По обох боках від нас широкі поля, як не приглядайся, 

ніде в далині не видно людського житла, вогника. Чому зупинились? А коли 

вже зупинились, то „Злізай!” - команда.

Обходячи силуети людей і коней, пішов я наперед, щоб знати причину зу

пинки та чи вона на довший час. Так минув силует к-ра полку, який, затуляю

чи жменями вогник сірника, прикурював. На ходу спитав його про причину зу

пинки - також не знає. Гарматчики зупинилися: для нас це є причиною. Пішов 

поміж гарматами, передками до них, поміж гарматчиками, які також позлази

ли з коней. Натрапив на полковника Чорного, к-ра батерії. Він стоїть, розка

рячивши ноги /як завжди/ і перегукується з кимсь, віддає розпорядження. 

Перед ним починається глибокий і широкий яр. Що він такий, той яр, в темря

ві не було видно.

- Трясця його мамі - говорить до мене полковник - на мапі яр є і я ба

чу, що він широкий та глибокий, а з мапи за дня про те не вичитав. Не об’ї

деш його. Треба просто через нього на другий бік, туди вже пішла піхота й 

поїхали обози, але як? Гармат по сковзалці, зле ковані коні з гори не спу

стять. Покалічемо коней та людей. - Підійшли деякі старшини-гарматчики,
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кожний з якоюсь порадою. Радились недовго й постановили: випрягти коней з 

гармат, відчепити від передків, з гармат познімати панорами й ... нехай кож

на з гармат покаже, що вона вміє та летить по сковзалці в яр. Там їх знайде

мо й поїдемо далі, на гору буде легше з передками та гарматами. Кіннотчики 

поможуть. Так і зробили. Гармати, всі чотири, в інтервалах одна за другою 

погуркотіли вниз, часом перекидаючись. Там їх приєднали до передків, витяг- 

ли на гору й поїхали всі далі наказаним шляхом.

Довга ніч минула в поході. Розвиднилося. Закортіло мені відвідати гар- 

матчиків та подивитися на гармати за світла. Перегнав колону, знайшов пол

ковника Чорного. Лається: „Три добре, а одну покалічили. Нічого не полама

лося, але зігнулася вісь і вона тепер зробилася клишоногою, робить колесом 

хвилястий, ніби п’яний слід” . Поїхав я зним подивитися на клишоногу гарма

ту. Дійсно, не котиться, а пише...

Минув лютий, минув березень, надходить Великдень. Ми на Херсонщині. 

Залізнична вузлова станція Долинська є на північний схід від нас, кілометрів 

з 10. Там ворожа піхота й броневик. В лінії між нами й Долинською, більш- 

менш посередині, лежить село Ізраїлевка. Колись, за царювання котрогось ро

сійського царя, влада там поселила перевезених з Польщі жидів. Дала їм зе

млю /не з своєї кишені роздавала/, допомогла їм матеріялами до будівель, 

звільнила від податків і жиди, хоч і не дуже їм хотілося, змушені були зай

матися хліборобством. Як вони там орали, сіяли, жнивували - це до теми не 

належить, але про те знали наші селяни із сусідніх сіл і зі сміхом оповідали 

про жидівське господарювання на землі.

Отож - Страсна субота. Наш кінний полк в с. Устинівці, всі наші дивізії 

вже від березня знову разом. Всі вони, в тому числі й частини дивізії нашої, 

гарматна, піхота та обози - вже декілька днів днюють і ночують, досить ши

роко розташувавшись на захід та полудневий захід від нас.

Наші застави в бік Долинської пильно слідкують за Долинською і рухом 

ворожим там. Доносять: зі сходу та з півночі прибувають потяги з військом

і виладовуються на станції... В жидівському селі якийсь підозрілий рух між 

жидами... З Ізраїлевки чути було декілька вистрілів в наш бік здалека... Нав

коло станції живий рух, він не виходить поза межі села, яке є біля станції... 

Знову прибувають потяги з військом... Виладувалась ворожа гарматна части

на...

В Устинівці метушня наша: завтра Великдень, готуються спільні розгові- 

ни. До церкви мало хто потрапить, бо поготівля... В декількох більших хатах 

на скору руку на накритих столах паски, крашанки й всякі інші страви. Тихо. 

Минула північ... З боку Долинської гуркнула гармата, за нею - ще декілька... 

Ґранати рвуться десь далеко в полі... Сідаємо за столи при повній зброї, у 

дверях зв’язковий з застави. Зголошує: ворожа піхота лавою з Долинської до

ходить до Ізраїлевки... їй на зустріч з Ізраїлевки повибігало чи не все насе

лення села... Багато з них з рушницями... Приєднуються до ворожої лави.

За столами ще не встигли почати розговлятися, коли вступив у двері ін
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ший зв’язковий, від штабу дивізії. Подав коверт к-рові полку. Той прочитав 

папірець і віддає назад: сурмач, сиґнал в похід, застави зняти, вони рухають

ся за полком, решта розпоряджень під час руху... Так лишилися святочно при

брані столи з недіткнутою стравою на них, а полк рухався по дорозі в захід- 

ньому напрямку. За нами тихо. - „Шкода тих пасок та ковбас” - чути заува

ження. Земля вже підсохла, але не тверда, на дорозі печатку лишає кожна ко

няча нога. Минаємо перехрестя в полі, до нашої дороги з правого боку повер

нуло багато слідів. Кінських і колесних.

- Диви, диви! - чути голос передніх: це ж Мадам Клишонога поставила 

свою печатку на дорозі... Дійсно, кривуляста лінія біжить в напрямку, що ми 

ним їдемо.

їдемо все на захід день, ніч, знову день. По дорозі від к-ра полку /пол

ковника Грибовського, царство йому небесне!/ отримую інформації: червоні 

з Долинської йдуть слідом за нами на віддалі яких може 10 км., з Миколаєва, 

напереріз нам іде група червоних військ, щоб зустрітися з тими, що за нами, 

а спереду, з Вознесенська має також вирушити найсильніша від тих двох гру

па піхоти й артилерії... Всі вони мають зустрітися десь тут і разом нас ата

кувати та знищити... Наше завдання: на Вознесенськ, там нас найменше чека

ють, там ткож база 14 совітської армії, а в ній повно зброї і амуніції, яких 

нам так бракує... З тими, що з Вознесенська вийдуть чи вже вийшли нам на 

зустріч,ми мусимо непомітно для них розминутися...

З Вознесенськом нам вийшло, як по нотах. Зброї і амуніції маємо повно. 

Червоні так були приголомшені несподіваними для них результатами, що не 

відважилися та не спромоглися нас переслідувати й так ми дісталися під кі

нець квітня під Вапнярку. Знову по дорогах на поході бачили не раз сліди Кли

шоногої, вже на твердому ґрунті.

За той час не раз бачився з полк. Чорним, згадував йому про Клишоногу, 

запитував його чи те каліцтво не відбилося неґативно на стрілянні. Відпові

дав, що зовсім ні й вона йому тепер чогось наймилійша з 6-ти /бо у Вознесен- 

ську взяв він собі з бази 2/ його гармат.

Минула Вапнярка з боями навколо неї на протязі майже тижня, минув тра

вень, червень, липень... Ми за Дністром, на його правому березі. Якось їду

чи з одного села до другого, на дорозі бачу кривулясту лінію: - Клишонога, 

стара знайома тут була.
Минув серпень, вересень, минає жовтень. Ми з-поза Дністра тепер під 

Жмеринкою. Наші „любі й дорогі” союзники - поляки розпочали мирні перего

вори з Совітами... Перемир’я... Армія УНР сама на фронті проти багато біль

шої і сильнішої армії червоних... Ліве крило нашої армії відкрите, мусимо від

ступати... Відходимо крок за кроком в напрямку на північний захід... Минув 

жовтень, минає друга половина листопада... Десь недалеко Збруча з бічної 

дороги на дорогу нашу звертає в полі гарматна наша батерія і перед нами, пи

шаючись та похитуючись, проїжджає Клишонога. Там я з нею бачився востан

нє.
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Ц Е  ТИV

Настає друга половина березня 1920 року. Київщина. На схід від нас Шпо- 

ла, а на захід Умань. Там і там - червоні, поза нами, на північ - також вони, 

але там лишилася дірка, якою ми пройшли й вона не так швидко затулиться. В 

полудневому напрямку ніби ніде близько їх немає, а нам саме туди дорога сте

литься.

Входимо у велике село. Проходить ним залізниця з Христинівки на Шполу. 

Полудень минув, над головами привітливо блакитне небо, а з нього на все й 

всіх згори дивиться сонце й приємно гріє. Минає або вже й минуло те, що най

болючіше в печінки влазило кожному з нас в Зимовому Поході, а саме: безко

нечне мерзнення. Вчора пощастило нашому полковому господареві десь у мі

стечку виміняти за бочку спирту більшу кількість підков та ухналів. І ця біда 

впаде з плечей, бо коні наші босі. Отут, в цьому селі, що до нього в’їжджає

мо, будемо кувати коней і взагалі днів 2 чи 3 відпочиватимемо. Міцні застави 

в бік Шполи та Христинівки вже від’їхали; одні й другі взяли з собою інстру

мент, щоб розшити залізницю на обидва боки. Зустрічають нас наші квартир’є

ри й розводять сотні по помешканнях. З-за плотів на нас дивляться чоловічі 

й жіночі голови, на їхніх обличчях ніби написаний знак запитання. Показав 

квартир’єр хату для мене.

Господар її відчинає ворота; заїхав я з джурою і позлазили з коней. Сон

це саме сідає за безхмарий обрій.

- На ніч буде морозець - кажу.

- А буде - господар до мене.

У сусідстві за плотом стоїть більший та чепурний будинок.

- Що там? - питаю.

- Школа.

- Вчитель там живе?

- Вчителя у нас немає, є вчителька, вона там живе.

- Сама?

- Сама... А хто ви такі будете?

- А як ви думаєте?

- Говорите по-нашому...

- Виходить, що ми ваші, а коли вам не віриться, то придивіться, що у ме

не на шапці.

- Де ж ви тут взялися? Та ж тут скрізь від Різдва большевики...

- А ми ось тепер тут, як бачите. Ми є частиною Української Армії.

- Слава Богу! - скинув шапку й перехрестився.

Джура тим часом порався з кіньми, я ще раз дивився через пліт на школу 

й думав собі: будемо тут відпочивати, у вчительки мабуть будуть якісь часо

писи... Пе ж минає четвертий місяць, як ми гасаємо по Україні й не знаємо, 

що робиться поза тим, що ми бачимо... Шо в широкому світі?...

- Так, кажете, в тій вашій школі живе сама вчителька? Стара чи молода? 

Це ж тепер чи не масниці? Вона там чи може кудись поїхала?
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- Вона не поїхала нікуди. Вона там і... не сама... ніби... бо не раз я піз

но ввечорі, коли перед спанням виходив на двір, чув там гомін... Вам це ска

жу, бо вже знаю хто ви такі.

- Хто ж там? Когось переховує?

- Мабуть.

- Вона може кацапка?

- Та ні, вона з Умані, там її батьки. Вона молода дівчина. В школі нав

чає дітей по-нашому.

Повечеряли; перед спанням вийшов я послухати й подивитися на двір. В 

школі світиться одне вікно, затулене густою фіранкою. Дійсно, чути гомін. 

Рішив відкласти на завтра рішення загадки з школою, бо дуже хотілося спати 

та й нащо людей турбувати вночі?...

Привітав мене прекрасний весняний ранок. Морозець вночі був, але зашер

хлі льодком калюжі вже розтоплюються. Сніг біліє лиш де-не-де по-під куща

ми та по-під плотами. По селі дзвонять в кузнях ковальські молотки: хлопці 

кують коней. Мій джура також вже десь там з кіньми. Господар під повіткою 

переглядає плуги та борони, в стайні чути тупання господарських коней, чути 

як у відро цвіркає молоко - доять коров там молода господиня з своєю маті

р’ю.

Поснідав я з господарями й пішов до школи. Кортить здобути часописи 

якісь. Постукав і чекаю - тихо за дверима. Постукав ще та голосніше - чути 

кроки й за дверима жіночий голос обзивається: „Хто там?”

-З сусідньої хати.

Двері поволі трохи відхилилися і видно частину молодого дівочого обличчя.

- Доброго ранку! Хотів попросити у вас до читання якісь часописи, ви 

певно щось маєте?

- Та... щось маю... але... я тепер не можу... може хвилин за десять.

- Добре, я почекаю.

Двері зачинила й замкнула. Чекаю і з ґанку розглядаюсь. Ґанок від по

верхні землі значно вище, з нього видно добре вулицю по довжині, людей, що 

вештаються по подвір’ях та на вулиці, купу коней біля недалекої кузні. Чека

лось не довго й не нудно. Почулися знову кроки за дверима й знову несміливо 

відхилені двері та те саме пів обличчя в них.

- Та ж вам часописів... а я, поспішаючи... забула про них... я зараз.

Хотіла знову зачинити перед носом двері.

- А може ви пустите в хату? Чого перелякались? Жадної кривди вам не 

зроблю!

- Ну, то прошу... Бачите: я тут сама... а ви чужий чоловік...

Зайшов у коридор і наліво в двері. Вона спереду. Йде непевним кроком. 

Кухня, з неї направо зачинені двері. Стає біля них лицем до мене.

- Сідайте, як хочете - кинула.

- Тож я по часописи чи журнали до вас.

ти - Ага! Правда, я зараз принесу - і обернулася до зачинених дверей, щоб їх відчи-
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В той час за тими дверима почувся звук відсуненого крісла. Рука вчите

льки на клямці завмерла й вона ніби ціла остовпіла... На хвилинку. Рішуче 

натиснула клямку, а з дверей, її відсуваючи, з револьвером в руці зробив 

крок у мій бік високий, молодий, ніби в цивільному вдягнений, чоловік, зир

кнув на мене, а я на нього.

- Це ти? - він до мене здивовано.

- Це ти? - я до нього не менше здивовано.

Потиснули собі руки, обнялись і поцілувались.

- А це ось, тутешня вчителька, моя наречена Валя. А оце, що нас обох 

так налякав, мій давній приятель, що ми з ним від весни 1918 року разом у 

Гордієнківськім кіннім полку служили та по Криму лазили...

З радощі та з прожогу Валя обцілувала нас обох.

Посідали й розповідаємо собі взаємно де він тут та як ізвідки я тут взя

вся. Валя, як метелик, вештається то по кухні, то на подвір’я, то до нас у кі

мнату. Не знає, де їй перше бути, а скрізь треба й хочеться бути.

Довідався я від нього, що на Різдвяні свята Гордієнківський кінний полк 

опинився в Умані. Туди тоді ж прийшов від Любара також 3-ій гайдамацький 

полк Волоха. Вночі напав на гордієнківців, роззброював, арештовував їх. В 

місті замішання. Ніхто нічого такого не міг сподіватися. Це ж, одні й другі, 

складові частини тієі самої Запорозької дивізії... Мій оцей приятель день чи 

два, з того часу, як до У маня полк прийшов, був на помешканні у середньоза- 

можніх людей, родина яких складалася з батька, матері та дорослої доні, вчи

тельки, ось цієї Валі. Вона в Умані була на Різдвяних святах у своїх батьків.

Ото там у них в хаті мого приятеля Т. застукала Волохівська авантура.

Що робити йому? Знає, що сталося з Гордієнківським полком... Між ним, 

батьком та донею за ті 2 дні, що були перед авантурою, зав’язалась симпатія. 

Особливо між ним і Валею. Рішили на спільній нараді якийсь час перечекати 

поки в місті все заспокоїться. Йому з хати нікуди носа не показувати, а по

тім нишком, вночі виїхати підводою до села, в якому була Валіна школа. Там 

вона має приятелів, які його Т-кого, на довший час можуть переховати. Пі

зніш буде видно, що та як далі.

Так і зробили. Для Валі ще не був кінець різдвяних вакацій, як вони ни

шком, вночі з У маня змились. Удвох. Приїхали до школи щасливо, й оце його

Валя рятівниця тепер від того часу переховує... Схованка не погана, але що

далі? - ставить він запитання, як до Валі, так і до мене.

Валя знову по щось вибігла від нас.

- А далі - нав’язую я - сядеш на коня і поїдеш з нами.

- А як же з Валею? Чи буде кінь та сідло у вашім полку для мене?

- Кінь і сідло та належна зброя - то клопіт мій, а не твій. Валя - то кло

піт твій, а якщо хочеш, то поклопочусь і про неї. Може бути для неї віз з па

рою коней або кінь з сідлом. Тут тобі буде каюк. Сьогодні й завтра ми тут, 

потім від’їжджаємо, після нас сюди напевно швидко прийдуть червоні. Вони 

тебе у такій схованці, як ти маєш тут, також напевно скоро знайдуть. Шо бу
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де потім - сам здоров - знаєш. Рішай і давай мені відповідь, маєш на розду

мування 24 години часу.

Взяв я від Валі купу журналів, відозв, часописів і відійшов. Обіцяв на

ступного дня прийти за відповіддю. На протязі дня я обговорив справу Т .з на

шим к-ром полку, склав йому рекомендацію і навіть отримав від к-ра полку 

обіцянку, що в разі рішення Т-го приєднатися до полку, він отримає призна

чення прийняти обов’язки к-ра сотні. В той час в одній з сотень сотником був 

тимчасово призначений один з хорунжих. Проконтролював з бунчужним справу 

з кованням коней- все було гаразд. „Тепер би зима могла починатися ще раз, 

коли коні наші так добре підковані” - жартували козаки.

Наступного ранку я знов пішов до школи.

- Рішив?

- Рішив.

- Як?

- їду з вами.

- Валя?

- Не хоче, щоб я їхав і не хоче з нами їхати. Боїться відриватися від ба

тьків. Тебе тепер проклинає і не хоче бачити більше. Зіпсувалися її плянування.

- Рано від’їжджаємо звідціль. Коли Валя на мене сердиться, то ти рано 

приходь до мене, а там буде для тебе кінь і сідло, ішабля.Револьвер маєш.

Так і сталося, як було домовлено з Т. та з к-ром полку, якому я Т-го осо

бисто привів і представив.

На початку травня того ж року, під Вапняркою, к-p Київського кінного 

полку полковник Б. Г. був тяжко поранений і на другий чи третій день після 

поранення помер. Його місце тим часом заступив мій приятель Т. Сумував за 

Валею ввесь час.

Скінчився Зимовий Похід, ми з’єдналися з частинами ген. Удовиченка. 

Поляки, наші тепер союзники, в Києві. Ми біля Дністра. Будьонний прорвав 

польський фронт і „Дайош Варшаву!” - гонить в глибоке запілля поляків. По

ляки в паніці відступають на захід, а ми мусимо вирівнювати з ними прорва

ний фронт. Перейшли Збруч, Серет, Стрипу, Золоту Липу й Дністер. Там зупи

нились на довше по правому березі Дністра, де був фронт УНР, далі на північ, 

від Галича починаючи, сяк-так поляками полатаний фронт польський плюс на

ша 6-та дивізія в його складі. В запіллі нашого фронту /від Галича до Залі- 

щик, себто до румунського кордону/ переводиться формування кінної дивізії. 

Стягають з поодиноких частин кінноту й формують з окремих полків та сотень 

дивізію кінноти. Нашого Київського кінного полку це минуло й ми лишились в 

складі Київської дивізії. Таке було бажання к-ра нашої дивізії Ю. Тютюнника. 

Все сумному Т-ому захотілося чомусь до новосформованої дивізії кінної. Про 

це крім мене нікому не сказав і тишком чкурнув до місця формування.

З Валею мій побратим більше не бачився. 2.IX. 1964 р. по тяжкій хворобі 

він вмер у США.
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Генерал поручник Михайло КРАТ 

Нач. Штабу Запорозької дивізії в Зи

мовому Поході.

Хорунжий Теодор ГРІНЧЕНКО Полковник Петро СМОРОДСЬКИЙ 

Секретар Ред. Колегії. Коректор Альманаха.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕҐІЯ АЛЬМАНАХУ.
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ОРДЕНСЬКА РАДА ОРДЕНА 'ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТА АРМІЇ УНР.

Майор Василь БІЛЬОВЩУК. Голова 

Орденської Ради Ордена Залізного 

Армії УНР.

Майор Іван В И Н Н И К . Секретар Підпор. Іван СТЕЦЬКОВИЧ.

скарбник Орденської Ради Ордена Заступник Голови Орденської

Залізного Хреста. Ради Ордена Залізного Хреста

Армії УНР .
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Генер, Штабу Генерал Полковник Генер. Штабу Генерал Поручник 

Андрій В О В К  Петро ДЯЧЕНКО

Генерал Хорунжий Андрій ГОЛУБ Ген, Хорун. Кость СМОВСЬКИЙ
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Генерал Хорунжий Інжінер Генерал Наум Н И К О Н I В

Олекса АЛМАЗОВ

Д-р Олександер П Л I Т А С, лікар Олександер В О Л О С Е В И Ч ,  

в часі Зимового Походу. Генер- Штабу Полковник

Начальник Штабу Волинської Дивізії.
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Пполковник Ол. Д О Ц Е Н К 0, Полковник Іван М И К О Л А Є Н К О ,  

Адъютант Головного Отамана Адъютант Ген. Mux. ОМЕЛЯНОВИЧА 

Симона Петлюри. - П А В Л Е Н К А .

Полковник Павло С У М А Р О К І В  Полковник Олександер ДАН ІЛЕНКО
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Пполковнии Григорій МАСЛІВЕЦЬ Пполковник Ол- З А П А Р А

Пполковник Трохим ГРІНЧЕНКО Полк* Олександер НЕДЗВЕДСЬКИЙ
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Хорунжий Степан М А Ґ А Л Я С 

/Архимандрит Святослав/ Сотник Авксент Д О Р О Ш Е Н К О

Майор Борис Є В Ф Р Е М О В Підпор. Л е в Ш А Н К О В С Ь К И Й
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Ппоручник Андрій Г У К А Л О Козак П е т р о  Б О Б А К

Хорунжий І в а н  В И Н Н И К  Ппоручник Михайло П И Р С Ь К И Й
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Майор Ф о т і  й М Е Л Е Ш К О М а р і я  В О В К - У Р Б А Н

/Визначний укр. письменник/ Мед. СестраЗимовою Походу.

Майор Михайло О Л І Й Н И К  Підхор. Сильвестер ЧЕРНЯВСЬКИЙ
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Підхор, Сергій М А Р Т И Н Ю К Сотник 3. К О Н Д Р А Т Ю К
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Сотник Григорій ПОЛТАВЧЕНКО Бунчуж. Семен КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

Сотник М и к о л а  З А Й Ц Е В Бунчужний Микола Л И С Е Н К О

257



Хорунжий Федір Л И С Е Н К О  Майор Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ

Уповноважений Орд. Ради Орд. 

Заліз. Хреста на східну Канаду.

Майор Петро ПОРЖИ ОЛЕКСІЄНКО Хорун. Грисорій ВАСИЛЕВСЬКИЙ
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Майор Микола С Т А Р О В І Й Т Юнак Л а в р о  К Е М П Е

Майор К о с т ь Т Р Ж Е П Е Л Ь  Козак М и х а й л о Ж У Н Я К
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Підстаршина М . Б А Л А Н Ю К  Пполк. Олекса ГЕНСЮРОВСЬКИЙ

Булавний Василь ГОНЧАРЕНКО Сотник Ф е д і р  В И Н Н И К



Поручник Спиридон КРАВЧЕНКО Хорунжий П е т р  о ПЕРВУХИН

Ппоручник Іван ВО ЙЦЄХІВСЬКИ Й А. Ґ А З Д Ю К

Учасник Зимового Походу»
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Зліва: М. МАЛІЙСЬКИЙ, серед. Ппоруч. Іван С Т Е Ц Ь К О В И Ч  
ЛЕМКІВ і ЗАРІЦЬКИЙ 

Козаки 4-ї Київської Дивізії.

Майор Іван ЛЮ ТИЙ-ЛЮ ТЕИКО 

Отаман Повстаньчих Груп Київщи

ни, Херсонщини, Поділля і Волині, 

як рівнож брав участь в Холодному

яру .

М и х а й л о  Д О Р О Ш Е Н К О  

Повстанець Холодною Яру.
1919-1922рр.
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Пам'ятник Гол .От, С■ ПЕТЛЮРИ Первісна нагробна плита переве- 

в Парижі. до на цвинтар в С.

Бавнд-Бруку.

г'

Пам'ятник Президента Пам'ятник Президента

Андрія Л І В И Ц Ь К О Г О  Степана В И Т В И Ц Ь К О Г О
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Ген. Полк. Олек. ЗАГРОДСЬКИЙ
Ген. Штабу Ген. Поручник 

П е т р о  Д Я Ч Е Н К О

©  DfCYTTIHAC f
ЛИЦАР ОКШІА І*А!1«ОП? ШСТА 

ГЕНЕРАЛ ХОРУИЖИИ 
АРМ» VO

ДМИТРО ЖУЇЇІНаС КАТЕРИНА ШТПЙЛС
*  24. V. m 2  * «. VII! \т *Ю  XII ш

СМІЛА.УКШМ МЩЩ, МГі, > / ІШ

fFHEPAfi - ХОРУНЖИЙ 
УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ

ГНАТ СТЕФАНІВ
GENEPALMAJOP 

ОES? UKPAiNlSCHEN АСМЕЕ
HNAT STEFANJW

Г єн. Хорун. Дмиро ЗУ ПІН АС Ген. Хорун. Гнат С Т Е Ф А Н І В  

Лицар Ордена Залізного Хреста. 

Реґенсбурґ - Німеччина.
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АЛЕКСАНДЕР

ПЛІТАС
ЛИЦАР0АІЕН* 

ЇАЛЙНОГОДОРЕШ 
АНШІННИЙ ЛІКАР Л»т MBA

Д-р Олександер П Л І Т А С 
Дивізійний лікар Армії УНР,

Пполковник Василь Ш У Л Ь Г А

Іван  Николаенко

Пполковник Іван МИКОЛАСНКО Пполковник Григорій МАСЛІВЕЦЬ
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Щ Я ^Ш ау  umvrnrn хпггк^Щ Ш  
окремої кінної а т т  армії т П  

ПІДПОЛКОВНИК
Ю РІЙ ТІССАРЕВСЬКИЙ

ПОЛТАВА АИЗОНА
* 1895 * f%3

ОЛЬГА

Пполковник Юрій ТІССАРЕВСЬКИЙ Пполковник Дмитро ПОТОРОКА

СТАРШИНА АРМІЇ У H .F

ПИІІАР ОРД. ЗАЛ ХРЕСТА 
*  і. 1 Х .Ш . t  29. XII. 1%4

Майор Фотій М Е Л Е Ш К 0 Старшина Михайло Є Л Ь Н И К І В
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Могила Ген. Омеляновича-Павленка в Парижі.

Моліться дітоньки, моліть, моліть:
За Лицарів Абсурду - Вогв!

Вони в віхолу зимову пішли 

Вкраїну вкрили славою героїв!

Вони в віхолу зимову пішли - 

За кращу долю Батьківщини,

Щоб ми в віках завжди жили - 

Жили для слави України!

Моліться дітоньки, моліть...

Пройдуть віки - безсмертя їх зостане^ 

В історії залишиться їх слід;

З їх героїзму Україна встане - 

Героїзм їх стократий видасть плід«

Моліться дітоньки, моліть 

Спіть Лицарі абсурду, спіть...

Петро ЯМНЯК 7.ХІ1.72.
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Сотник гнж, Дмитро Г У Р И Н

Д М И Т Р О  А.
СОТНИК А РМ ІЇ

л У RP. , * 
уЫцАР ОРДЕНУ 

ЧАЖІЗН0Г0 XftfCTA 
1ДЧрІ(ІВКЛ, КРЕ^Ж ЯЧИ Н Л

Сотник Михайло Г А Р А С И М Сотник Б о р и с  Ш Е В Ч Е Н К О
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Сотник Олександер Б О Й К О

ІВАН МАКОГОН
СОТ АРМ!і УНР

ЛИЦАР ОРДЕНУ ЗАЛ ХРЕСТА 
ТА ХРЕСТА СИМОНА ПЕТЛЮРИ

* 17. VI.1900

ЗАП0Р1ЖЯ-VKPAlHA

Поруч, інж. Артем З У Б Е Н К О Майор д-р Іван О Ч Е Р Е Д Ь К О
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ЛИЦАР ОРДЕНА ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТ/ 
ПОР, АРМ!? У, Н. Р.

: ІНЖ. ВАСИЛЬ БИБИК 
І *  1897 і + З, VH. 1954
І ПОЛТАВЩИНА І НЬЮ ЙОРК

Поруч. Матвій С У Р Ж К 0 Поруч, гнж. Василь Б И Б И К

П е т р о  Б А Б А К  

Учасник І і l l-го Зим. Пох.
Хорунж. Федір Г Р 1 Н Ч Е Н К О

эдоПЕТРО’ БАБАК
НАР С. ОСТРОВЧАНИ. 

КАМЯНЕЦБ ПОДІЛЬСЬК. | 
ВОЯК 41 К. Д. у  Н. R 

1ИЦАР ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТА 
УЧАСНИК Р І  П“  

ЗИМОВИХ ПОХОДІВ.
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ПІСЛЯСЛОВО

Кожна нація має в своїй історії небуденні події, і щоб пам’ять про них не 

пропала, вона зафіксовує їх для прийдешніх своїх поколінь.

Такою невмірущою подією в нашій недавній визвольній боротьбі був Зимо

вий Похід, що його учасників названо: „Лицарями Абсурду” . Бо й справді, до

сі чогось всесвітня історія не занотувала, щоб піти в запілля двох ворогів, 

без належного озброєння, без належної одежі, без забезпечення тилу фронту, 

бо учасники того незабутнього походу не мали сталого фронту, вони були все 

в русі. Треба було все здобувати на ворогові й його власною зброєю його бит 

би.

Вдумливий читач прочитавши цю книгу про Зимовий Похід, може тільки 

подивляти героїзм та посвяту його учасників для рідної Батьківщини та його 

народу, як і стратегію його Командарма, ген. Михайла Омеляновича-Павленка.

Та помимо надзвичайних подвигів і успіху того Зимового Поход у,з прикрі

стю треба сказати, що й тут не обійшлося без вибуялого індивідуалізму пооди

ноких отаманів, що параліжувало великі задуми Командарма, а який так фа

тально /індивідуалізм/заважив на нашій історії в попередніх століттях. Ко

мандарм задумував з’єднати всі кінні дивізії, що дало б змогу ставити опір 

навіть дуже грізному ворогові. Та на те не хотіли пристати поодинокі отамати, 

щоб не стратити свого верховодства над дивізіями.

Тут приходиться ще звернути увагу, що добрий стратег в деяких обстави

нах бусить бути не менше добрим дипломатом та політиком.

В нашій історії, що міцно на нас мстилося, маємо багато різних прикла

дів, які вели до катастрофи наш нарід. В Зимовому Поході не обійшлося без 

підпорядкування та виконання на час наказу, що стало трагедією 3-ої Залізної 

Дивізії. Без належного послуху, без зреченняся власної амбіції, без застере

жного підпорядкованняся вищому проводові, - ми ще довго не зможемо здобу

ти так вимріяної волі для рідного народу.

Заходами Орденської Ради Ордена Залізного Хреста, появляється ця кни

га, що має в першу чергу опинитися в руках вояків всіх формацій нашого вій

ська, й вона має присвічувати кожному українцеві на дальшому шляхові до 

здобуття та закріплення за рідним народом самостійности та волі для нашого 

народу.

Поява цієї книги, то в великій мірі заслуга п. майора Івана Винника, як 

скарбника і секретаря Орденської Ради Ордена Залізного Хреста, що взяв на 

себе ввесь труд зв’язаний з її виданням. А труд цей не був такий легкий, щоб 

перебороти всі труднощі, але щоб належно відзначити 50-річчя Зимового Похо

ду та вшанувати Лицарів Абсурду, що ними може похвалитися кожна нація.

Сьогодні їхні могили порозкидані по всьому світу. Вшанувати їх в Україні

- немає змоги. Немає і їх могил. Українці в діяспорі низько клонять свої го

лови перед їхньою пам’яттю, яку ось тією книгою хочуть передати наступним 

поколінням.
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СПИСОК ЖЕРТВОДАВЦІВ НА ВИДАВНИЧИЙ ФОНД АЛЬМАНАХА ЗИМОВОГО
ПОХОДУ АРМІЇ УНР.

По 98.00 дол. 3. Кондратюк
90.00 * М. Гарасим, М. Пирський

75.00 * Архимандрит Маґаляс

50.00 ” Петро Кириченко, Макар Каплистий, Андрій Гукало, Іван Стець-

кович

40.00 ” Олександер Даниленко, О. Козир, П. Первухин.

35.00 ” Микола Лисенко

32.00 ” М. Ковальський

30.00 * Бабак Петро, Г. Василевський, Лідія Смовська, д-р 3. Плітас,

Матвій Суржко

25.00 * Іван Винник, Федір Винник, Іван Куравський, Іван Лютий-Лютен-

ко, Семен Котляревський, О. Кордонович, Ддр Литвакіський, 
ген. Самутин, Союз Укр. Ветер. Чікаґо, д-р Роман і Ліда Смик, 

коопер. Чікаґо, Ігор Цимбалістий

20.00 ” Орест Бараник, Роман Винниченко, Марія Волосевич, Олена

Гнойова, д-р Юрій Городиський, д-р Пилип Демус, д-р Мирон За- 

рицький, д-р Іванець, Марія Конель, С. Кравченко, Сергій Мар

тишок, Певність Льоан Асс, Чік. д-р Б. Старух, д-р Б. і Ф. Тка

чук,д-р Володимир Фединяк, Футире Лім.

” Д-р Богдан Стефурак, Володимир Березовський, д-р Емілія 

Войнарівська, О. Ґенсюровський, Генер. М. Крат, Микола Ко- 

стирко, д-р Волод. Кучерепа, Мирон Ожґа, д-р К. Рогозинський, 

Ровенсвілле УАА, Чікаґо, М. Старовійт, д-р Мирослав Сасик, 

Самопоміч Чікаґо, д-р Василь Трухлий, д-р Ахіл Хрентовський

10.00 ” Арка Чікаґо, М. Бараник, д-р Віталій Богданів, Іван Бараник,

Степан Борисевич, Євгенія Боляс, П. Безсонів, д-р Антін Віт- 

ковський, Марія Голуб, Генерал Гарасименко, Михайлина Горо- 

диська,Іван Горайський, Дмитро Григорчук, д-р Петро Гладкий, 

Іван Дмитрів, ДОБРУС, Австралія, О. Запара, Володимир За- 

рицький, Микола айцер Володимир Клос, д-р Ігор Кодельський, 

Іван Козій, Нестор Кузич ; ч Ковальчук, Юліян Куляс, д-р 

Ярослав Кокорудз, Кооператива Самодопомогова, Чікаґо, Юрій 

Лехнюк, Іван Ліщинський, д-р Іван Лисейко, д-р Богдан Мака- 

рушка, Генерал Осип Мандзенко, Павло Матусяк, Василь Музика, 

Ольга Мурій, Ординець, д-р Павло Надзікевич, Володимир По- 

повський, д-р Петро Попович, Ярослав Плавюк, Андрій Плешке- 

вич, д-р Степан Павлинський, д-р Василь Петрина, Омелян Пле- 

шкевич, Теодор Пилявка, Орест Попель, д-р Іван Рудавський, 

Г. Сальський, д-р Володимир Соколовський, полк. Петро Смо-
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По 10.00 дол. родський, Олександер Соколевський, д-р Павло Сениця, Олек

сандер Скоць, Кость Степовий, Українське Вільне Козацтво, 

Австралія, Федір Форович, Петронеля Фединська, д-р Олексан

дер Фаріон, С. Якімцевич, Теодор Яцків, д-р О. Яхневич 

По 5.00 дол. Юрій Артюшенко, Роман Андрушко, Аптека Коліна, Чікаґо, Бо

рис Антонович, д-р Богдан Атефурак, Антін Артимович, Лев 

Биковський, ОБВУА Балтіморе, Михайло Борняк, Юрій Бучкар, 

Іван Баран, Анатолій Білодід, Петро Брама, Наталія Балицька, 

Юрій Боєчко, Павло Бабяк, Омелян Бровар, Василь Бойко, д-р 

Олесь Бабій, Осип Вишневський, д-р Петро Вигідний, Марія Во

линець, д-р Тома Воробець, Анатоль Василичук, Ярослав Во- 

йнаровський, Богдан Глїбчук, Любомир Ганкевич, Володимир 

Галушка, Іван Гателяк, Михайло Головатий, Остап Гарасовсь- 

кий, Дмитро Гандзюк, Андрій Гарасовський, Ярослав Ганкевич, 

Н. В. Гальчишак, Роман Голод, Орест Городиський, Іван Гула, 

Галина Гриневич, Микола Гавриш, Юлія Головата, В. Тетман- 

чук, А. Дорошенко, Іван Дудич, Володимир Дичій, Роман Дзю- 

бинський, Ярослав Дячун, Антін Джура, Богдан Дурбак, Іван 

Дибайло, Василь Дмитраш, Микола Денисюк, Микола Домашев- 

ський, Михайло Зарицький, Данило Завертайло, Іван Захарія, 

Микола Зарицький, Олександер Заяць, Роман Заяць, Василь Іва- 

щук, Симеон Іванків, Олександер Ільницький, Антін Кущинський, 

Іван Куровицький, Володимир Кашуба, Остап Качор, Олександер 

Когут, Роман Качуровський, Микола Курпіта, Степан Куропась, 

Теодор Курпіта, д-р Семен Козій, Володимир Кузик, д-р Миро

слав Коленський, Павло Ключник, д-р Володимир Касараба, Іла- 

ріон Криловецький, Филип Кулик, І. Кіриченко, Юлїян Кавка, 

Карло Крайчик, д-р Семен Кочій, Микола Костирко, Степан Ле

генький, Павло Лимаренко, Тарас Лушпинський, Тарас Ліске- 

вич, д-р Григор Лозинський, Володимир Левицький, Василь Ли

твин, Осип Литвинишин, Михайло Левицький, Роман Лазуренко, 

д-р Тома Лапичак, Фотій Мелешко, Дмитро Мицик, Денис Маць- 

ків, Михайло Мельник, Василь Матвіїв, Юлїян Малий, Михайло 

Мигаль, Богдан Михайлович, Андрій Мазанов, Іван Михальцевич, 

Лідія Муда, Богат Сухов, Михайлов, Федір Мирош, Григорій Ма- 

слївець, Володимир Нїкорович, Олекса Наконечний, Н. Н. Роман 

Назаревич, Ала Ю. Нещадименко, Гриць Очеретько, Зенон Пи- 

лявка, Володимир Полюга, Василь Понор, Володимир Притоць- 

кий, Михайло Панасюк, Володимир Попадюк, д-р Володимир 

Процик, Василь Прохода, д-р Іван Рижій, Федір Ревенко, д-р 

Олександер Рейнарович, Андрій Рожин, д-р Петро Саварін, Дми

тро Семенів, Роман Саевич, Петро Стефанів, Михайло Скірка, 

Микола Стасюк, Лев Смолинський, Іван Сарвадій, Володимир
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По 5.00 дол.

По 3 дол. 

По 2 дол.

По 1 дол.

Сурівка, Ярослав Стародуб, Марія Семянчук, Іван Скоморох, 

Петро Семків, Люся Самбірська, Богдан Савчинський, Михайло 

Сеньчук, Володимир Снігурович, Михайло Слачій, Петро Сава- 

рин, М. Свистун, Ярослав Соколик, А. Степанюк, Микола Степа

ненко, Андрій Тоґан, Ю. М. Теодорович, Тройдент Реаль Корп., 

Володимир Тимцюрак, Уляна Терлецька, Богдан Тимцюрак, Ми

рослав Турянський, Михайло Тращук,д-р Павло Турула, Данко 

Тискін, 221 Відділ УНС Чікаґо, П. Федоренко, Олександер Узо- 

нів, Богдан Фостяк, Петро Форманець, Юрій Філіпов, Михайло 

Хинівський, Ярослав Пвікілевич, Ніна Черняк, Лев Чайковський, 

Володимир Чижик, Іван Шило, д-р Василь ШиманівДван Шандвов- 

ський, Володимир Шебловський, Тарас Шпікула, Осип Шарун, 

Зенон Шведяк, д-р Юл. Шпікула, Микола Юзефович, Григорій Я- 

цина, Роман Яценків, Мирон Яросевич, Володимир Яросевич, 

Т. І. Янїшевський

Василь Давидяк, Іван Декан, Юрій Ковальський, д-р Василь Па- 

лїдвор, 3. Шкурупій

Юрій Асавляк, Т. Білоус, Степан Вовк, Трохим Грінченко, Ми

хайло Грициняк, Сергій Гнідишевський, Роман Дринич, А. Доро- 

севич, М. Демчишин, Семен Давиденко, Олекса Заяць, Іщук, 

Володимир Кузьмінський, Михайло Кучер, Михайло Карда, Ка- 

льніченко, Качор, Курилищак, Василь Кравчук, Мирон Левиць- 

кий, Євстахій Лєвіцкий, Марія Лєвіцка, Марія Литвиненко, о. 

Володимир Мартинюк, О. Мак, А. Олійник, О. Б. В. Папірчук, 

Продащук, Радіопередача Едмонтон, Петро Схозик, Григорій 

Сенишин, Григорій Турок, Татарський, Ярослав Федоркович, 

Василь Фідик, Юлія Шатило, А. Шлїхта,

Тиміш Бойко, Іван Карпатський-Воробець, Петро Вернер, Іван 

Гвоздь, Іван Голова, Гордієнко, Дудка, О. Дудка, Я. Ємець, 

Іван Звиклий, Ольга Ільницька, Богданна Ільницька, Петро Ку

леша, Василь Кнігінїцкий, Іван Козу, М. Корінець, В. Картусь- 

кий, А. Лин, Федір Марущак, Н. Н. Володимир Пойчук, Лукіян 

Тимчицький, Іван Тхір, Троцький, Вілліям Чернецкі, Чистобур, 

С. Шумилович, Михайло Швейко.
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з м і с т

10 Президент УНР до Орденської Ради Ордена Залізного Хреста.

11 Звернення Гол. Ради Ордена Залізного Хреста Армії УНР.

12 Передмова

13 В. Іванис: Зимовий Похід

17 Лев Шанковський: 1-ий Зимовий Похід: Ідея і Чин

23 Полк. Василь Задояний: Зимовий Похід Дієвої Армії УНР в запілля 

ворога з 6.12.1919 до 6.5.1920. Його моральні і матеріяльні бази 

29 Василь Прохода: Зимовий Похід Армії УНР.

31 Ген. М. Крат: Як то було в Зимовому Поході

36 Хор. С. Федюк: Посвята та віра у власні сили. Річниця Зимового

Походу в таборі Ріміні, Італія, 1945 року.

39 Ген. поруч. Михайло Крат: Перший Зимовий Похід Армії УНР.

48 Хор. А. Зубенко: В 40-ві Роковини Зимового Походу /витяг/.

58 Ген.-поруч. Михайло Крат: Пам’яті К о м а н д а р м а

/Ген.-Полк. М. Омеляновича-Павленка 

66 Ген.-Полк. М. Омелянович-Павленко: Зимовий Похід

/6.X II.1919 - 6.У .1920 pp./.

85 Ген.-Полк. М. Омелянович-Павленко: Зимовий Похід

/6.X II.1919 - 6.У .1920 pp./.

99 Генерал-Полковник М. Омелянович-Павленко: Зимовий Похід

/6.X II.1919 - 6.У .1920 pp./.

136 Ген.-Поруч. Михайло Крат: Різними шляхами

/ 3 нагоди Ювілею Першого Зимового Походу/.

140 М. Гарасим: Мене захопив Зимовий Похід

144 Генерал-Поручник О. Вишнівський: 3 історії 3-ої Залізної Дивізії

149 Д-р Фотій Мелешко, майор: Різдво 1919 року.

/Витяг із загальних споминів/.

156 Хор. Олександер Кордонович: У Зимовому Поході

/Спомин хорунжого 3-го Окремого Кінного Полку/.

163 Лавро Кемпе: У п’ятдесятиріччя Першого Зимового Походу

Пам’яті Командира єорних Запорожців Полк. Петра Дяченка 

166 Генерал-Поручник Петро Дяченко: Чорні Запорожці

/Спомини командира полку Чорних Запорожців/.

196 Ген.-Поруч. Михайло Крат: Вапнярська операція /Спогад/.

211 Ісаак Мазепа Голова Уряду УНР., Лицар Ордена Зал. Хреста

213 В. Сім’янців: Т у л ь ч и н
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217 В. Сім’янців: Останні години в Зимовому Поході

219 В. Сім’янців: Рушниця в лаві

222 В. Сім’янців: Постачання і поповнення

223 В. Сім’янців: Так родились Лицарі Ордена Залізного Хреста

225 Олена Федак Шепарович: 3 Повстанцями /Спомин/.

235 Підполк. Григорій Маслівець: Ч е р к а с и

238 Підполк. Григорій Маслівець: К л и ш о н о г а

241 Підполк. Григорій Маслівець: Ц е  Т и ?

275 Післяслово

276 Список жертводавців на видавничий фонд Альманаха Зимового

Походу Армії УНР.

279 З М І С Т

В книзі- Альманаху BIU,Читач знайде багато світлин учасників Зимового 

Походу; старшин, підстаршин та козаків, як рівнож Церкву-Пам’ятник в С. 

Бавнд-Бруку та біля неї цвинтар — Пантеон на якому знаходяться могилиз па

м’ятниками учасників Зимового Походу, що знайшли на ньому вічний спокій.




