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В.А.Пархоменко  
 

Мемуари генерала О.Грекова  
як джерело з історії української революції 1917–1921 років 
 

У статті автором через призму мемуарної літератури висвіт-
люється військова діяльність генерала О.П.Грекова в період україн-
ської революції 1917–1921 рр. Зокрема його участь в українізації армії 
у 1917 р., служба за часів Гетьманату та ЗУНР (1918–1919 рр.). 
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В статье автором через призму мемуарной литературы осве-
щается военная деятельность генерала А.П.Грекова в период 
украинской революции 1917–1921 гг. В частности его участие в 
украинизации армии в 1917 г., служба в период гетманата и ЗУНР 
(1918–1919 гг.) 
 Ключевые слова: мемуары, источник, военные действия, револю-
ция, Греков.  
 
In the article the author through the lens of memoir literature highlights the 
military activities of General AP Grekova during the Ukrainian revolution of 
1917–1921, his participation in Ukrainization Army in 1917, during the 
service and Hetmanat ZUNR (1918–1919).  
Key words: memoirs, source, war, revolution, Grekov. 

 
Фактично "справжнє" повернення з небуття небуденної постаті 

Олександра Петровича Грекова (1875–1958) розпочалося з середини 
1990-х років із циклу статей київського дослідника Я.Тинченка на 
шпальтах "Народної Газети", часопису "Академія" і деяких інших [1]. 
Цей автор, на основі опрацювання та узагальнення комплексу першо-
джерел, досить докладно (порівняно з попередниками) висвітлив 
складний життєвий шлях й військову діяльність О.Грекова, а головне – 
видрукував у контексті означеної теми важливі документи кримінально-
слідчої справи генерала з архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ й власне 
його біографічні спогади, які обіймають добу Української революції та 
гулагівську "одіссею" генерала [2].  

У нашій розвідці головну увагу приділено висвітленню біографії 
генерала упродовж 1917–1921 рр. у світлі мемуарної літератури.  

Олександр Петрович Греков народився 21 листопада (за старим 
стилем) 1875 р. у родовому маєтку – селі Санич Глухівського повіту 
Чернігівської губернії – у дворянській родині Петра Гавриловича і Марії 
Григорівни (у дівоцтві Дидевич) Греків. Предки їх вже наприкінці ХV ст. 
самовіддано служили московським (російським) царям і імператорам. 
Один із них – офіцер царської армії – після Полтавської битви 
допомагав гетьману І.Скоропадському за наказом Петра І руйнувати 
Запорозьку Січ. За що першим у роду й отримав "диплом" дворянина.  

Олександр – старший син Греків – після навчання в гімназії 
поступив на юридичний факультет Московського університету (за 
наполяганням батька), який закінчив 1897 р. Проте майже відразу після 
університету юнак вступив до Московського військового училища, де 
успішно пройшов повний курс двох класів по першому розряду, а також 
додаткового (1899). Разом із тим "справжнім" військовим на той час міг 
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стати лише той, хто проходив навчання в профільній академії. У зв’язку 
з цим Олександр Петрович закінчив Миколаївську академію Генераль-
ного штабу (1905) за 1-м розрядом у чині штабс-капітана гвардії. 
Проходив службу на посадах командира роти, старшого ад’ютанта 
штабів гренадерської й піхотної дивізій, помічника старшого ад’ютанта 
штабу Петербурзького військового округу. В роки Першої світової війни 
він обіймав посади начальника штабу піхотної дивізії, командира полку 
1-ї Гвардійської дивізії, начальника штабу 6-го армійського корпусу. 
Нарешті, став генерал-майором російської армії. В листопаді 1917 р. 
поступив на службу до української армії командиром 2-ї Сердюцької 
дивізії [3].  

За калейдоскопом усіляких рангів і посад ішли військові нагороди, 
подяки керівництва, визнання заслуг... Так, у наказі від 4 березня 
1916 р. йшлося про нагородження орденом Св. Георгія 4-го ступеня 
начальника штабу 1-ї Гвардійської піхотної дивізії О.Грекова за те, що з 
7 до 18 лютого 1915 р. у долині р.Ломниця оволодів позиціями против-
ника, захопивши 2,5 тисяч полонених, 2 гармати і 5 кулеметів. Досить 
висока нагорода. Але було багато й інших: Св. Володимира 3-го сту-
пеня з мечами та 4-го ступеня з мечами і бантом, Св. Анни 3-го ступеня 
та 4-го ступеня з написом "За хоробрість", Св. Станіслава 3-го ступеня 
з мечами і бантом [4]. 

На початку війни, 18 липня 1914 р., підполковника Грекова призна-
чили начальником штабу 74-ї піхотної дивізії, формування якої 
відбувалося в Петербурзі. Про характер, поведінку й безпосередню 
участь Олександра Петровича в бойових діях у період Першої світової 
війни маємо обмаль свідчень, зокрема й у мемуарній літературі. А тому 
наведемо дещо розлогий, але досить важливий у контексті зазначеного 
аспекту уривок зі спогадів його помічника – штаб-офіцера для доручень 
полковника Е. Шляхтіна (на той час – капітана). Зокрема, той занотував 
стосовно свого керівника таке: "Начальник штаба, тоже бывший л[ей]б.-
гв.[ардии] Егерского полка офицер, полковник Александр Петрович 
Греков был спокойный, серьезный, но медлительный человек, похожий 
больше на штатского, характера немного сумрачного, почему и 
назвали его в штабе "Саша темный". Любил покой, любил отдохнуть и 
днем с затемненными окнами, а тем более ночью. Ко мне он относился 
хорошо и с полным доверием. Я его беспокоил ночью только в самых 
исключительных, особенно важных случаях, когда сам не имел права 
разрешить создавшихся затруднений […]. Когда нас куда-нибудь 
перебрасывали для образования кулака у ожидавшегося в том месте 
прорыва неприятельского фронта, а переброска требовала, по крайней 
мере, двухнедельного срока, то обыкновенно генерал Нотбек и 
полковник Греков уезжали на это время в отпуск (!), а мы с генералом 
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Гольдгоером их заменяли и выполняли довольно сложные и 
кропотливые операции походного движения дивизии с ее 
многочисленными придатками и сосредоточения в указанном новом 
районе" [5]. 

Цікава характеристика, адже навіть тоді, коли припустити сам 
факт наявності суб’єктивної переоцінки своєї ролі при штабі Е.Шляхті-
ним, усе ж навряд чи він міг вигадати про відпустки обох керівників під 
час передислокації дивізії. А це, у свою чергу, красномовно свідчить 
про деяке досить "своєрідне" ставлення до своїх безпосередніх 
професійних обов’язків генерала та полковника.  

Бурхливі події 1917 р., зрозуміло, не лише докорінно змінили 
ситуацію у великій імперії, а й вплинули на долі багатьох мільйонів 
людей, визначили розвиток країни на декілька десятиліть уперед. Уже 
Лютнева революція й зречення від престолу царя Миколи ІІ, наказ 
Петроградської ради по армії №1 (дозволяв солдатам не виконувати 
наказів офіцерів!?) розколять на окремі групи військову аристократію, 
внесуть сум’яття в її лави. На зміну вірі в Царя й Вітчизну прийде 
глибоке розчарування у Першій світовій війні. Навіть представники 
"надії й опори" збройних сил – гвардії, зокрема кавалерії, яка найменше 
постраждала в бойових діях, – у перші ж дні революції почеплять на 
свої форми червоні стрічки – символ крові й визнання нової влади [6].  

Стосовно ж Олександра Петровича, судячи з мемуарної літера-
тури, він зовсім не сприйняв революційні ідеї. Але через непереборне 
бажання бути кадровим офіцером він продовжував служити в гвардії. В 
квітні 1917 р. його призначили на посаду начальника лейб-гвардії Єгер-
ського полку, де Греков перебував до того на різних посадах багато 
років. А в серпні Олександр Петрович уже опинився на чолі штабу 6-го 
армійського корпусу, командиром якого був його давній добрий 
наставник генерал-лейтенант Нотбек. Наказом по армії та флоту від 
20 вересня 1917 р. Грекову присвоїли ранг генерал-майора [7].  

Коли у вересні 1917 р. новопризначений генерал приїхав у штаб 6-го 
корпусу, ситуація на місцях виглядала дуже складною. Вже перед ним 
корпус було проголошено українізованим. Так вирішило керівництво 
Південно-Західного фронту з метою хоч якось зміцнити свої позиції. В 
українізованих підрозділах, на противагу "комітетам" у російських 
частинах, створили ради, з якими безпосередньо співпрацював Київсь-
кий український центр, а саме "секретар військових справ" С.Петлюра. 
Проте приїзд Грекова збігся зі зміною політики Ставки, яка вирішила 
призупинити процес українізації й 6-й корпус проголосила деукраїнізо-
ваним. У підрозділі стався поділ на незадоволених цим актом і його 
прибічників. Останніх, зрозуміло, підтримували російські комітети, у 
яких домінували більшовики. Гострота взаємин між ними чимдалі 
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загострювалася. Навіть особисті спроби генерала Нотбека примирити 
ворогуючих ніяких позитивних результатів не давали. Персональною ж 
заслугою Олександра Петровича в цьому випадку стало те, що він, 
відповідаючи за порядок у корпусі, зумів переконати вище армійське 
керівництво скасувати попереднє рішення для встановлення рівноваги 
й підрозділ залишився українським.  

Водночас, знаходячись поміж "двох вогнів", Греків аж ніяк не міг 
вдовольнити своєю позицією обидві сторони. Навіть у його оточенні 
знаходилися, наприклад, такі особи, котрі закидали йому надмірну 
лояльність стосовно "демократично налаштованих" солдатів, а особ-
ливо те, коли він надавав офіцерські ранги нижчим чинам. Про це, 
зокрема, писав у своїх спогадах однополчанин В.Каменський [8].  

У результаті суспільно-політична й економічна криза в країні 
дозволила більшовикам здійснити Жовтневий переворот. Відразу після 
нього О.Грекова призначили на посаду генерал-квартирмейстра 1-ї 
армії, про що знову ж таки попіклувався генерал Нотбек, який на той 
час очолив керівництво нею. Внаслідок обставин 1-ша армія знахо-
дилася на Двинському фронті і якраз опинилася в самому епіцентрі 
впливу та уваги більшовиків. Щоб до неї дістастатися, Греків поїхав 
через Київ, де зустрівся з С.Петлюрою, який запропонував йому 
залишитися на службі в українській армії. В "Біографії" генерала маємо 
досить важливий опис цієї події, сприйняття ним пропозиції тодішнього 
Генерального секретаря військових справ: "По делам корпуса он 
должен быть в Киеве и говорить с Петлюрой. Приехав в Киев, он узнал 
о положении дел в Петербурге, но тем не менее собирался ехать 
дальше в 1-ую армию, исполняя приказ, хотя и видел, что новые 
распорядки нельзя было приравнивать к прежней военной службе. По 
данному ему поручению он отправился в военный секретариат, где 
был направлен в полк Скрипчинскому, так как Петлюра в это время 
выехал на несколько дней из Киева. Полк[овник] Скрипчинский 
сообщил ген. Грекову, что у него только что была делегация от 6-го 
корпуса, которая поручила ему передать Петлюре, что украинцы 6-го 
корпуса категорически требуют от своего военного министра оставле-
ния ген. Грекова на украинской службе. Депутация была командирова-
на в Киев немедленно по отъезде ген. Грекова из корпуса, и он ничего 
об этом не знал" [9]. Офіційно ж запрошення продовжити "українську" 
службу він отримав від С.Петлюри.  

Вищенаведений уривок свідчить, по-перше, про те, що Олександр 
Петрович на той момент мав серед солдатів неабияку популярність, 
причому серед їх "української частини"; по-друге, його цінувало керів-
ництво як чудового організатора й спеціаліста з військової справи; по-
третє, деякі попередні дещо негативні характеристики, що містилися у 
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спогадах його однополчан, мають яскраво виражене особисте 
забарвлення.  

Інформація ж про бажання представників 6-го корпусу його 
приємно вразила до глибини душі, припинила його коливання й 
спонукала остаточно перейти на "українську службу". Правда, перед 
тим він вирішив ненадовго поїхати до власного курського маєтка, де з 
літа 1915 р. перебувала його сім’я. До Петербурга Олександр Петрович 
уже не повертався.  

Слід зазначити, що приблизно тоді в "українському таборі" 
виникла ідея формування, так би мовити, національних дивізій. Їх мали 
називати "сердюцькими". В листопаді 1917 р. командувач Київського 
військового округу підполковник В.Павленко пройнявся бажанням 
згрупувати всі зукраїнізовані чи новосформовані українські полки та 
"курені" в більш дієві й посилені підрозділи армії – дивізії. Щоб 
відрізнятися від інших, вони отримали назву "серцюцьких", у пам’ять 
загонів козаків Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст. Зокрема, 2-га Сердюцька 
дивізія Центральної Ради почала формуватися на початку грудня. А 
6 (19) грудня її командиром і призначили О.Грекова. До її керівництва 
першими ввійшли кадри Республіканського полку на чолі з полковником 
П.Болбочаном, основу якого становили українці 5-го армійського 
корпусу. До такої реорганізації спонукало критичне загострення взає-
мин між "самостійниками" й солдатами, яких загітували більшовики. 
Перших виявилося не так уже й багато, коли вони прибули до Києва й 
записалися до 2-ї Сердюцької дивізії. До її складу вже під керівництвом 
Грекова мали ввійти також полки імені Грушевського, Наливайка, 
Сагайдачного та Шевченка.  

Проте суспільні негаразди не дозволили повністю реалізувати ці 
національно вагомі плани. Вже через тиждень їхнього ініціатора 
В.Павленка усунули з посади командувача округи, а замість нього 
призначили (13 грудня) на неї штабс-капітана М.Шинкара, людину без 
відповідної професійної освіти. В умовах початку відвертого збройного 
протистояння Греков встиг запропонувати новопризначеному керів-
никові декілька власних проектів ведення війни з більшовиками, які 
нестримно своїми збройними силами насувалися на Київ. Однак 
"революційно свідомий" М.Шинкар відхилив їх. До нього приєднався й 
новопризначений військовий міністр М.Порш, адвокат за фахом, який 
не розумівся на військових справах, тактиці й стратегії бойових дій. Ще 
через декілька днів, у зв’язку з усуненням з посади військового 
секретаря, головного прибічника й "захисника" сердюцьких підрозділів, 
останні реформували в "традиційні" частини. Отже, О.Греків на посаді 
командира дивізії "протримався" всього 12 днів (до 18 грудня за старим 
стилем) [10]. Однак відразу службу не полишив, а продовжив спів-
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працю з М.Поршем, який розробляв власну стратегію щодо "україн-
сько-більшовицької війни". Вона базувалася на повній демобілізації 
зукраїнізованих підрозділів і створенні "Вільного козацтва" на засадах 
територіальної міліції. 29 грудня (11 січня) М.Порш, не врахувавши 
порад та критичних зауважень Олександра Петровича, на засідання 
Малої Ради репрезентував власне бачення збройного протистояння 
більшовикам. Природно, що Греків, як кадровий офіцер, думку якого 
знехтувало керівництво, не міг вчинити по-іншому, крім того, щоб 
полишити службу. 

З важкими думками про майбутнє не лише своє, а й країни він 
знову поїхав провідати рідних під Курськ. Там він перечекав захоплення 
Києва військами Муравйова, вторгнення в Україну німецької та австро-
угорської армій, котрі відповідно до угод між УНР і державами 
Четвертного союзу, підписаних у Брест-Литовську, обіцяли допомогу 
Центральній Раді в боротьбі з більшовизмом. 

Наприкінці березня 1918 р., коли в Києві вже панували українська 
влада та німецькі підрозділи, генерал повернувся до міста. Відтоді й до 
перевороту П.Скоропадського, як стверджується у "Біографії" генерала, 
Греков був помічником військового міністра Жуковського. Коли до 
влади прийшов П.Скоропадський, Жуковського заарештували, але 
центральний апарат міністерства продовжував функціонувати. Проте 
Греков залишився без справ і вирішив знову податися до Курська до 
сім’ї, від якої тривалий час не отримував ніяких відомостей. Туди він 
поїхав, не бажаючи викликати зайвої уваги до себе, в одязі простого 
робітника. Від міста до свого маєтка він пішки здолав відстань 18 верст. 
Однак дорогою він зустрів старого знайомого кучера, який по-доброму 
попередив генерала, щоб той у будинок не входив, бо, як тільки його 
впізнає місцева біднота, то вб’є. Ще в кінці лютого селяни відібрали 
родинні садибу та угіддя, спалили цінну бібліотеку та частину будинка, 
а сім’ї дали підводу і деяке майно, щоб та їхала до Курська і більше не 
поверталася. Спочатку деякі бунтівники хотіли вбити рідних Олександ-
ра Петровича, але більшість селян за них заступилася, бо Грекови 
багатьом з них допомагали. Генерал повернувся до Курська, де і 
відшукав свою сім’ю. Тільки влітку їм усім вдалося перебратися до 
Києва [11]. 

Досить своєрідно складалися стосунки Грекова з П.Скоро-
падським, коли 29 квітня 1918 р. правління останнього змінило владу 
Центральної Ради. Олександр Петрович не захотів служити при 
гетьманові через недовіру того до нього. Правда, як генерал зізнавався 
пізніше на допитах у МДБ УРСР, генерал Скоропадський сам звільнив 
його з армії. Гетьман же у спогадах написав про те, що "виконуючий 
обов’язки військового міністра генерал Греков кудись зник..." [12]. 
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Непорозуміння між ними й несприйняття одним іншого призвели 
до нічим не виправданої критики та безпідставних звинувачень. 
Зокрема, колишній гетьман України набагато пізніше занотував таке: 
Греків був "человек беспринципный и с большим желанием играть 
выдающуюся роль, обладающий недостаточными волевыми качест-
вами. Почему этот Греков, курский помещик, кажется, и великоросс, 
объявил себя крайним самостийником, непонятно! Этот же Греков 
играл за время моего гетьманства очень двойственную роль: во-
первых, сразу не примкнул ко мне, а через несколько дней явился. 
Ясно, я его на службу не назначил, хотя им со всех сторон подсы-
лались друзья для того, чтобы он мог получить назначение. Когда он 
увидел, что украинцы не имеют успеха, он через великорусские круги 
старался попасть ко мне… Когда образовалось украинское мини-
стерство, я попробовал назначить его начальником Главного штаба. 
Он уверял меня, что разделяет мою точку зрения на Украину, что он 
честный человек и т.д., что не помешало этому честному человеку, 
когда началось восстание, перейти на сторону Петлюры и занять там 
пост главнокомандующего" [13]. На думку Я.Тинченка, описані епізоди 
є вигадкою [14].  

З нашого ж погляду, якщо в діях Грекова і була певна "безприн-
ципність", то його переходи від одного керманича до іншого, очевидно, 
можна пояснити не якоюсь "аполітичною непорядністю", а звичайним 
бажанням бути кадровим військовим і за можливості менше "влазити" в 
державницькі гамбіти таких різних за своїми суспільними вподо-
баннями правителів, як Скоропадський, Петлюра та інші. Крім того, у 
своїх спогадах Олександр Петрович навіть не згадує про гетьмана 
(можливо, вони взагалі не зустрічалися). А ось про наміри створення 
"Українського офіцерського союзу" під назвою "Батьківщина" він писав. 

Що б там не було, але П.Скоропадський усе ж таки долучив 
Грекова до служби у своїх збройних силах. Це сталося 10 листопада 
1918 р., коли замість генерала Галкіна його призначили начальником 
Головного штабу армії Української держави. До компетенції Олексан-
дра Петровича входили, головним чином, облік офіцерського складу, 
підвищення по службі, виплата пенсій і т.д., тобто всі кадрові проблеми. 
Проте і на цій посаді він довго не протримався (всього 5 днів), бо 
почалося повстання проти Скоропадського, організоване та кероване 
Директорією. Оскільки представники останньої саме і підтримували 
Грекова, то гетьман наказав заарештувати того. Проте своєчасно попе-
реджений про такі заходи генералом Сінклером Олександр Петрович 
спромігся втекти до Полтави. 

Перші ж вагомі перемоги січових стрільців під Мотовилівкою та 
швидке просування їх у напрямку Києва спонукали Грекова приєдна-
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тися до повстання проти П.Скоропадського. Він поїхав до Козятина, де 
на той час перебував командувач військами Директорії С.Петлюра. На 
початку грудня 1918 р. за наказом нової влади Олександр Петрович 
обійняв посаду командувача Збройних сил УНР на території Південної 
України (Катеринославська, Таврійська і Херсонська губернії). Через 
декілька днів він знову змінив свій статус і очолив окрему військову 
групу під Одесою (замість полковника І.Луценка). Раптово, 19 грудня, 
скориставшись фактично міжвладдям, білогвардійці за допомогою 
французьких підрозділів здобули Одесу, відбивши її в українських 
загонів. Греков не наважився чинити їм опір, хоча під його командою 
знаходилося до 12 тис. вояків, або 10% від загальної чисельності армії 
УНР. Це, насамперед, були три дивізії (одна з них кадрова) та Кате-
ринославський кіш. Так звану 5-ту Одеську дивізію (три полки) 
сформував безпосередньо Греков. Незабаром під його керівництвом 
опинилася й дивізія під Херсоном, організована з підрозділів отамана 
Григор’єва (в лютому 1919 р. її перепорядкували собі більшовики). 
Фактично у статусі дивізії перебував Катеринославський кіш, яким 
керував отаман Гулий-Гуленко. Загалом, за тодішніми оцінками, боє-
здатність Південної частини армії УНР вважалася досить високою [15]. 

Утім, і нею Олександр Петрович керував усього 12 днів. 1 січня 
1919 р. генерала призначили військовим міністром в уряді Директорії, 
для чого відкликали до столиці України. Щодо цього, а найважливіше 
стосовно постаті самого генерала, маємо зовсім іншу оцінку, порівняно 
з тією, яку дав свого часу П Скоропадський. Командувач Північної групи 
армії УНР отаман В.Оскілко писав, що він "новий чоловік, з поважним 
досвідом, знавець військового діла, людина, що була цінна персо-
нально як індивідуум, вихованець російської Академії Генерального 
Штабу, укінчений юрист, генерал з солідним стажем, відомий з 1917 р. 
за надзвичайно щирого патріота (!), що з молодечним запалом, не раз і 
під великою загрозою для життя, брав участь у всіх поважних 
військових подіях, що разом творило безсумнівний авторитет як 
військової людини і як Головнокомандуючого" [16]. 

На початку 1919 р. Грекова відрядили до Одеси для налаго-
дження взаємин із французьким командуванням з метою отримання 
політичної підтримки та матеріальної допомоги від Антанти. Францу-
зька сторона не дуже охоче пішла на переговори з Директорією, 
справедливо підозрюючи її керівництво в тісних зв’язках з більшови-
ками. Перш за все, вона почала вимагати усунення з провідних посад 
В.Винниченка та С.Петлюри. Коли ж Греков оповів їм про висунуту 
умову, обидва керівника запідозрили генерала у змові з французами у 
своїх власних інтересах. З цього приводу Олександр Петрович на 
одному з пізніших допитів розповів таке (21 січня 1949 р.): "В этот 
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период я встречался в Одессе с начальником штаба французского 
десантного корпуса – полковником Фрайденбергом, с которым вел 
переговоры, касающиеся помощи войскам "директории" оружием и 
боевыми припасами. Однако переговоры с французами к положи-
тельным результатам не привели, несмотря на то, что по указанию 
Винниченко им обещалось сельскохозяйственное сырье и, в конечном 
счете, Одессу, но французы на это не пошли, потребовали удаление 
Винниченко, и когда последнему было доложено об этом, он ушел в 
отставку. Несмотря на это, французы выдвинули второе требование – 
подчинение Петлюры руководству Деникина, но Петлюра это сделать 
отказался. Тогда французы потребовали его ухода из директории, и 
когда я об этом доложил Петлюре, то последний почему-то решил, что 
это результат моих личных интриг против него" [17]. В результаті 
С.Петлюра виявив невдоволення місією О.Грекова, звинувативши того 
у зриві переговорів і почав погрожувати йому судом. Олександр 
Петрович залишив усе й виїхав на Галичину до м.Станислав. Петлюра 
залишився зі своїм штабом у Проскурові, бо значна частина Наддні-
прянщини, зокрема й Київ, окупували війська Червоної Армії. На цьому 
було завершено "перший період контреволюційної діяльності" Грекова. 

Відсутність змови між Олександром Петровичем і французькою 
стороною фактично засвідчив у своїх мемуарах командувач Україн-
ського фронту В.Антонов-Овсієнко, опираючись на дані одеської 
розвідки [18]. Схожої думки притримувалася більша частина Директорії. 

27 січня 1919 р. розпочав роботу так званий Трудовий конгрес, на 
якому виступив військовий міністр Греков і змалював сумну військову 
ситуацію в Україні. В цілому він дав негативну оцінку наслідкам 
революційної діяльності Директорії для національних Збройних сил. Він 
чітко це усвідомлював і безпосередньо оголосив про це на з’їзді [19]. 
Замість належного сприйняття критики соціалісти вкрай обурилися на 
такі заяви Грекова, а С.Петлюра прямо звинуватив його у "диктатор-
ських замашках", у перебиранні на себе функцій керівника держави. 

Особливо лютував щодо дій Грекова В.Винниченко, який закидав 
тому "непевне, підозріле поводження" в Києві, та "дальшу контррево-
люційну й єдинонеделимівську діяльність" [20]. 

Водночас позицію генерала різко критикували й інші національно 
свідомі діячі – соціалісти. Це, зокрема, засвідчив І.Мазепа, який писав 
про велике занепокоєння серед членів Конгресу, викликане виступом 
міністра військових справ Грекова. Він наголосив на тому, що промо-
вець наполягав на порозумінні з Антантою та своїми міркуваннями 
переконував членів Конгресу в тому, що, крім союзу з нею, в України 
немає іншого шляху. Грекова ж не лише покарали за його "необереж-
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ний" виступ на Трудовому конгресі, а й понизили до посади наказного 
отамана військ УНР, а потім – "вождя Галицької армії" [21]. 

Що б там не було, але критику О.Грекова у багатьох аспектах, на 
наш погляд, слід визнати загалом досить справедливою. Наприклад, 
його передбачувана втрата Києва сталася в ніч з 5 на 6 лютого 1919 р. 
Це призвело до неабиякої паніки серед членів Директорії та Трудового 
конгресу. Правда, ця подія на деякий час "повернула" авторитет гене-
ралу. Проте вже 12 лютого його усунули з посади військового міністра й 
призначили замість генерала Осецького наказним отаманом. Тим 
самим він очолив керівництво Збройних сил УНР, але вже не як 
"кадровик", а як бойовий воєначальник. 

Як вважають фахівці, саме Олександру Петровичу вдалося органі-
зувати справи в армії так, що припинився відступ українських військ. За 
його вказівками, зміцнили обороноздатність Житомира та Бердичева, 
де на той час зосередилися головні Збройні сили УНР. Внаслідок 
втрати Києва та безладдя, яке потім почалося, армійський апарат 
управління виявився недієздатним. А тому генерал мусив зайнятися 
його відновленням, а також набором кадрів до канцелярії, яка фактично 
не існувала. Наказ Грекова від 21 лютого 1919 р. засвідчив нові підходи 
(порівняно з Першою світовою війною) у справі війська. Замість 
попередньої досить обтяжливої та змішаної структури (поділ на 
корпуси, потім дивізії, кожна з яких складалася з двох бригад, ті, в свою 
чергу, – з двох полків кожна, а полки поділялися на 3–4 курені), котра 
була притаманна українській армії, передбачалася така реорганізація: 
коші (корпуси) – 4–5 загонів (бригад) – загони (5 піших, гарматний і 
кінний курені та інженерна сотня в кожному). Тим самим зменшувалася 
кількість зайвих штабів, а з ними – й військова бюрократія [22]. Проте і 
цей намір особисто генералові реалізувати не вдалося через його 
чергову відставку. Разом із тим задум Олександра Петровича втілило в 
життя керівництво УГА, на практиці довівши, що запропонована ним 
структура побудови армії є цілком виправданою в бойових діях. 

Що ж до причин його відставки, то її зумовили, насамперед, 
поширення чуток у відповідних колах і провокації більшовиків про 
нібито створення в Україні диктаторського правління на чолі з 
С.Петлюрою та О.Грековим [23]. Зрозуміло, що амбітний С.Петлюра не 
схотів такого терпіти й доклав усіх зусиль, щоб звільнити "конкурента" з 
лав підпорядкованої йому армії. Крім того, Грекова офіційно підтри-
мувала партія самостійників, котра представляла опозиційні сили 
соціалістів, які верховодили в уряді УНР. І.Мазепа назвав ще деякі 
причини усунення генерала з посади: "Греков увесь час відривався від 
своїх безпосередніх обов’язків для переговорів з французьким 
командуванням в Одесі. Тепер, коли уряд Остапенко поставив ставку 
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на порозуміння з Антантою, Греков разом з міністром закордонних 
справ Мацієвичем майже не покидали Одеси. Тому фактично воєнними 
справами продовжував керувати Петлюра, хоч Греков також давав свої 
розпорядження на фронт. Наслідком цього на фронті запанувало ще 
більше безладдя. Раз-у-раз траплялося, що Греків і Петлюра своїми 
протилежними наказами вступали в гострий конфлікт між собою. Саме 
в цю добу між Петлюрою та Грековим встановилися дуже неприязні 
відносини, які ніколи вже потім не покращили" [24]. 

У результаті наказом від 21 березня 1919 р. замість Олександра 
Петровича на посаду наказного отамана було призначено А.Мельника, 
начальника штабу, а в майбутньому відомого керманича ОУН. Греков, 
залишившись без справ, переїхав на територію ЗУНР і на деякий час 
зупинився в Станиславі. 

Незабаром офіційно командувачем Галицької армії Олександра 
Петровича призначив Диктатор ЗУНР Є.Петрушевич указом від 
9 червня 1919 р. На цій посаді Греков працював менше місяця, але 
встиг зробити дуже багато. Лише один Чортківський наступ, організо-
ваний ним (коли українські війська, озброєні тільки багнетами, пробили 
собі шлях до Львова), ввійшов в аннали видатних історичних подій. 
Завдячуючи неймовірній працездатності і успішній діяльності, авто-
ритет генерала, який досить часто змінював посади, не лише не 
зменшувався, а неабияк зріс. Найчастіше саме про цей період 
діяльності Грекова й будуть згадувати у своїх мемуарах його сучасники 
і товариші по службі. 

Так, один із них, О.Ключенко, занотував у своїх спогадах таке: 
"Вже сама постанова генерала Грекова вказувала, що маємо перед 
собою вояка з крови й кости, з його бистрого зору й високого чола 
промовляла ініціатива, бистрий ум та дар бистрої орієнтації, в його 
діланнях виявлялася залізна рука. Це відчувалося миттю по обняттю 
генералом Грековим керування армії… Коли не зміг генерал Греків 
звінчати наміченого пляну здобуття Львова й заняття Східної Галичини, 
то причин цього слід шукати в відсутности перевізних засобів, кольон 
самоходів та догідних залізничних сполучень, які були б уможливили 
бистре перекинення частин І Корпусу на Бережани, де згідно з 
обрахунком генерала Грекова мало попасти в наш полон біля 20 
ворожих куренів …" [25]. 

Саме за планом Олександра Петровича та завдячуючи йому, УГА 
в належній формі й бойовому порядку відступала до Збруча, щоб 
посприяти Збройним силам УНР у протистоянні з радянськими війсь-
ками. На генерала очікували, розраховуючи на те, що він очолить 
обидві українські армії. Проте Є.Петрушевич, який спочатку його підтри-
мував, мало того, наказав генералові рухатися на Наддніпрянщину, 
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досить швидко під тиском С.Петлюри усунув Олександра Петровича 
від керівництва УГА. 

Украй негативна реакція багатьох досвідчених воєначальників на 
такий вчинок Петрушевича не забарилася. Деякі з них, зокрема 
генерал Капустянський, чітко усвідомлювали, що однією з підстав 
звільнення Олександра Петровича з лав УГА стала вимога Головного 
отамана С.Петлюри та представників його уряду, які вороже сприймали 
все зроблене Грековим, бо той не бажав "працювати" на Наддніпрян-
щині у справі формування соціалістичного правління. І це в той час, як 
зазначив Капустянський, коли в "ГА серед старшинства ген. Греків 
користувався великою повагою й популярністю. Його демісія боляче 
відбилася на настроях Галицької армії..., недобре позначилась і на 
термін переходу ГА за Збруч, бо ген. Греків був ... прихильником 
спільного фронту". Мало того, за ним у відставку пішли й інші тала-
новиті "вищі чинники" Штабу [26]. 

До цього слід додати узагальнену оцінку Олександра Петровича 
того періоду, яку дав О.Ключенко: " ... Греків уосібнив в собі всі віхи 
начального вождя; послідовний, з далеким стратегічним зором і 
енергічний, узискав він відразу симпатії армії, одначе їх надто хутко 
підірвали політичні каверзи" [27]. 

"Опонент" же генерала – С.Петлюра – вважав, що той був 
"підозрілим", а його Чортківський наступ став провокаційним. Позитив 
Капустянського стосовно Грекова він оцінив як "скороспілі епітети та 
висновки" [28]. 

Отже, О.Греків прослужив у національних Збройних силах трохи 
менше 6 місяців, точніше 177 днів. У подальшому була Румунія, де 
генерал не сподобався ні владі, ні тамтешньому офіцерству, хоча й 
користувався значним авторитетом серед місцевого українського 
населення. Після того як Олександр Петрович залишив Румунію, його 
"прийняв" Відень – столичне місто Австрії, де на той час проживало 
багато вихідців з України, зокрема з Галичини. Українські емігранти в 
цілому позитивно сприняли появу генерала у своєму середовищі. 

Коли ж припинили своє існування ЗУНР і УГА, поляки інтернували 
армію УНР, а С.Петлюру більшість українських політичних діячів, 
особливо в Галичині, звинуватили в "запроданстві", потреба в Грекову 
знову набула значної актуальності в суспільних колах різних упо-
добань: західноукраїнської інтелігенції, колишніх "самостійників", 
гетьманців тощо. 

12 лютого 1921 р. виникла так звана Всеукраїнська національна 
рада, яку очолив прибічник гетьманського правління С.Шелухін (Ві-
день). Одним із його заступників обрали О.Грекова (поряд із "галича-
нином" Р.Перфецьким). Засновники цієї організації мали намір 



 118 

об’єднати в своїх лавах представників-однодумців з Наддніпрянщини, 
Галичини та Кубані. Проте майже відразу виявилися серйозні про-
тиріччя, а тому діяльність ВНР виявилася неефективною та 
недовготривалою. 

У зв’язку із завершенням національних визвольних змагань у 
1921 р. розпочався новий етап у житті та діяльності О.Грекова, який 
заслуговує на окреме спеціальне дослідження.  
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А.І.Чуткий  
 
Ректорський корпус Київського комерційного інституту:  

спроба наукової реконструкції 
 

Стаття висвітлює майже не відому на сьогодні сторінку історії 
одного із найстаріших вищих навчальних закладів економічного 
профілю України – Київського національного економічного універси-
тету (до 1920 р. – Київський комерційний інститут) – історію його 
ректорського корпусу у 1908–1920 рр. Реконструюється порядок 
зміни директорів (ректорів) та внесок кожного з них у розбудову 
цього навчального закладу та зміну спрямованості його науково-
педагогічної роботи. Все це робиться на тлі історичного поступу 
українських земель перших десятиліть XX ст.  
Ключові слова: ректорський корпус, Київський комерційний інститут, 
інтелектуальна історія. 


