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ДО ІСТОРІЇ ДИРЕКТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Від 28 серпня 1918 року до 13 вересня 1919 року я служив у 12-му 
Брацлавському Полку, весь час на становищі полкового ад’ютанта. 
Протягом цього часу цей полк, а з ним і я особисто, пережив усякі 
історичні події як за гетьманської влади так і за влади директорії 
УНР. Одну з цих подій, яка є тепер ювілейною, бо мала місце 45 літ 
тому назад, беру як тему цієї статті.

Брацлавський Полк постав з одного з полків стрілецької бриґади, 
яка до першої світової війни стояла в Жмеринці, а протягом війни 
перетворилась у четверту стрілкову дивізію. Головний штаб армії 
УНР за часів Центральної Ради поклав цей полк в основу четвертої 
дивізії другого Подільського Корпусу. Спочатку в дивізії було чотири 
полки і мій полк був 15-ий Брацлавський полк з осідком у м. Туль
чині на Поділлі. Гетьманська військова влада перетворила армію на 
німецький зразок та скоротила число полків дивізії до трьох. Моя ди
візія мала полки: Уманський, Гайсинський і Брацлавський. Штаб 
дивізії був у Жмеринці, а штаб корпусу у Вінниці. Другим Поділь
ським Корпусом командував генеральний значковий Ярошевич.

У своєму полку я застав лише трьох штаб-старшин і кількох обер- 
старшин, що лишились із стрілкового полку, решту старшин військо
вого часу розігнав безглуздий наказ Військової Офіції Української 
Держави ч. 531 про освітній ценз для старшин Української Армії. Всі 
старшини, яким згідно цього наказу бракувало освітнього чи служ
бового цензу, були з полків звільнені. Звільнені старшини поділились: 
національно свідомі українці вернулись на ті місця, на яких вони бу
ли до їх мобілізації за війни і стали потенціяльними ворогами гетьман
ського режиму: менше свідомі прямо з полків пішли в добровольчі 
армії, які москалі відкрито й легально організували на території Укра
їни і стали потенціяльними ворогами українського народу. Рештки їх
— це ті «енки», які гуртуються біля «Нового Русского Слова».

Старшинський склад полку, який я застав та який пізніше прибув, 
складався переважно з старшин б. російської армії, які закінчили Ін
структорську Школу Старшин у Києві, засновану ще при Центральній 
Раді. Абсольвенти цієї школи, щасливим збігом обставин, не підлягали 
цензовим умовам наказу ч. 531.

В полку я застав кільканадцять старшин, які походили з сусідніх 
повітів, бувших народних учителів, відданих українських патріотів-
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З ними у тісній співпраці та в великій дружбі я провів цілий рік свого 
молодечого життя.

Гетьманська мобілізація колишніх старшин та директорська мобі
лізація старшин і вояків дещо змінила персональний склад полку. 
Микита Шаповал помиляється, коли твердить, що «всякі офіцерські 
українські групи по заложених гетьманом по всій Україні штабах 
корпусів, дивізій, полків тощо, були дуже маленькі або й зовсім їх 
не було». (Микита Шаповал: Гетьманщина і Директорія, стор. ЗО).

Перш за все ці штаби були закладені не гетьманатом, а ще Цент
ральною Радою і вони зовсім не були такі малочисельні, як М. Шапо
вал їх собі уявляв. Гетьманська влада поробила в організації їх деякі 
зміни, які, на мою думку, не були доцільні, але їх організація була 
майже закінчена і готова до прийняття новобранців. Це ж  ці штаби 
приймали ту страшну масу людей, що її мобілізувала влада Дирек
торії.

Вже в серпні 1918 р. в моєму полку був повний склад старшин і 
підстаршин потрібний для укомлектування трьох куренів піхоти, 
трьох команд: кулеметної, розвідчиків і зв’язку. Всі під старшини були 
об’єднані в одну інструкторську сотню, яка представляла з себе дуже 
добру підстаршинську школу. Для господарської служби була госпо
дарська частина, яка виконувала праці в кухнях, в складах майна, 
зброї і т. п. У штабі полку працювала потрібна кількість писарів. На
віть була пристойна полкова оркестра, яку я зорганізував разом із пол
ковим капельмайстром, за рахунок штату підстаршин. Увесь персо
нал у полку: старшини, урядовці, під старшини, козаки і писарі були 
вільнонаємні; їх служба в армії була добровільна та оплачена згідно 
з установленим штатом.

Десь, правдоподібно, у жовтні, гетьманська влада перевела мобілі
зацію всіх старшин та «сверхсрочних» підстаршин бувшої російської 
армії. Ця мобілізація покликала до служби також і тих старшин, яких 
недавно перед тим гетьманська влада звільнила за браком освітнього 
чи службового цензу. Ці мобілізовані старшини мали бути об’єднані 
в старшинські сотні чи курені, жити в казармах та представляти со
бою старшинські бойові одиниці. їхньою бойовою силою наївна геть
манська влада хотіла скріпити гетьманський режим. До мого полку 
були мобілізовані брацлавський, літинський, літичівський та ямпіль- 
ський повіти Поділля. На цю мобілізацію в мій полк зголосилось біль
ше сотні старшин у рангах від хорунжого до сотника і лише один з 
них був підполковник. Більшість з них за короткий час перебування в 
цивільному стані, затратила не тільки інтерес до військової служби 
але й військовий вигляд. До того служити в ролі звичайних вояків, 
хоч із мінімальною старшинською платнею, нікому з них не хотілось. 
Були вони великим клопотом для командира полку та й для мене, як 
ад’ютанта його. Вони, крім платні, мали одержувати одяг і харч з 
військової кухні. Але вони вимагали харчування в старшинському 
зібрані й інших старшинських привілеїв, яких ми не могли задоволь
нити. їх  треба було озброїти рушницями та післати на муштрові впра
ви, але командир полку від озброєння їм утримався.
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Ці старшинські з ’єднання складались, за незначними винятками, з 
свідомих українців і не дуже великих прихильників гетьманської вла
ди. Довести до порозуміння і співжиття між ними і «кадровими» стар
шинами полку допоміг нам місцевий громадський і кооперативний діяч 
Василь Ананьйович Мороз, голова місцевої філії Українського Націо
нального Союзу, який увесь час був у близькому контакті з штабом 
полку.

Приблизно такий стан був у всіх кадрових полках української армії 
при гетьманській владі, яких, лише піших, було в Україні двадцять 
чотири. Всі вони були добре зорганізовані, забезпечені потрібним вій
ськовим майном і готові до створення поважної мілітарної сили неза
лежної України. На жаль, в центрі Українського Національного Со
юзу її не помічали та й не потребували її. Вони готовили Україні не 
сильну державну владу, а соціялістичну руїну, яка почалась з момен
том захитання гетьманської влади.

У той самий час, як гетьманський режим опановувала московсько- 
монархістична реакція в столиці України, провід Українського Націо
нального Союзу «договорювався» з московською червоною реакцією 
про заведення в Україні радянської влади.

У той час, коли великий український патріот Сергій Шелухин, як 
голова української делегації, вів мирові переговори з большевицько- 
московською делегацією і боровся за етнографічні українські землі, 
які були під московською большевицькою окупацією, голова Україн
ського Національного Союзу Володимир Винниченко повів тайні пере
говори з заступником голови московської большевицької делегації 
нашим ренегатом Мануїльським, який, розуміється, обіцяв Винничен- 
кові рясні московські грушки на українській вербі, а тимчасом ши
рив по цілій території України московську комуністичну агентуру та 
пропаганду.

М. Шаповал запевняє, що переговори з Мануїльським вів Винни
ченко, який його лише про них інформував. Тяжко зрозуміти чому 
саме Винниченко займався в Українському Національному Союзі спра
вами закордонних зв’язків, коли головою комісії закордонних справ 
було обрано Микиту Шаповала. (Микита Шаповал: Гатьманщина і 
Директорія, стор. 74). Незрозуміло також, чому Шаповала не обрали на 
голову військової комісії, хоч він був кадровим офіцером царської ро
сійської армії і мав досить поважну ранґу штабс-капітана, а вибрали 
головою військової комісії Винниченка, який війська ненавидів. Все 
робилось якось навпаки . . .

В моєму полку ввесь час гетьманщини панував високий україн
ський патріотичний настрій. Накази полку і вся полкова кореспонден
ція велась лише українською мовою. Останні тижні життя гетьман
ської армії позначилась русифікація зверху. Несподівано прийшов на
каз, який дозволяв вживання російської мови нарівні з українською 
і зразу ж  посипались листи та телеграми переважно по-московськи. 
Мій полк твердо тримався української мови і його штаб не випустив 
ані одного рядка по-московськи. Думаю що таких полків було більше.
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За кілька днів до повстання Директорії гетьманська влада поста
вила в штабі полку телеграфний апарат, який в числі перших теле
грам приніс телеграми штабу наказного отамана Осецького, а незаба
ром наказ командира 2-го Подільського корпусу генерального знач
кового Ярошевича про підпорядкування корпусу владі Директорії 
УНР. Це підпорядкування автоматично сталось у всіх частинах кор
пусу ще до одержання наказу.

Вже перші дні повстання Директорії в нашому полку позначились 
смутком; висланий під командою пом. командира полку полковника 
Василя Азеліцького на перейми московського відділу кінноти наша 
інструкторська сотня вернулась без значкового Василя Продана, який 
у короткому бою загинув смертю хоробрих. Після врочистої похорон
ної відправи в полковій церкві, його тіло було відправлене в його рід
не село, де було поховане з військовими почестями. Провожала його 
полкова делегація з почесною вартою.

Влада Директорії зразу ж  зробила хибу, яка дуже негативно від
билась на організації збройних сил України. Маю на увазі ліквідацію 
старшинських ранґів у армії України. Всі старшини в моєму полку 
зустріли цю новину неприхильно і нічого доброго від цього не ждали. 
Пізніші події наші побоювання цілком потвердили. Постали всякі 
термінологічні плутанини. Три генеральні степені генерального хорун
жого, генерального значкового та генерального бунчужного були де- 
ґрадовані в «отамана», але назва «отаман» не все означала генераль
ську ранґу, а генеральське становище чи посаду, тому отаманами рап
том поробились учорашні хорунжі, значкові та інші молодші старши
ни, а то й звичайні цивільні особи, що взялись за зброю.

Десь біля півночі 28 листопада 1918 року до помешкання коман
дира мого полку зголосився вартовий старшина і доложив що в двір 
полку ввійшов військовий відділ на чолі з остаманом Мачушенком і 
хоче в полку ночувати. Командир наш святкував свої іменини і в 
помешканні у нього були гості. Полковник послав мене запросити ота
мана і його штаб до нього до хати та розпорядився видати воякам харч 
та дати приміщення. Отаман відмовився йти до помешкання полков
ника, бо він і його старшини мовляв з дороги потомлені і невідповід
но вдягнені. Ми запросили його та його старшин до помешкання сот
ника Степана Гончарука, принесли туди закуски і навіть горілки і 
там я вперше зустрівся з «отаманом» і отаманією.

На щастя цей отаман не був найгірший. Він був цілком цивільною 
людиною і великою рибою в українській кооперації у Вінниці. Як 
не помиляюсь, він був членом правління Українбанку у Вінниці. Свій 
відділ він зорганізував у м. Немирові, з якого він походив і вів його 
до Вінниці на скріплення влади Директорії.

Цей відділ поповнився старшинами з нашого полку, яких ми мали 
забагато і перетворився в Немирівський полк. Мачушенко передав 
його фаховому старшині, а сам вернувся туди, куди він більше пасу
вав — до Вінниці. Цей полк потім стояв у м. Немирові, де я з своїм 
командиром, повертаючись із Вінниці зі штабу корпусу, відвідали 
його командира і зустрілись із бувшими старшинами нашого полку.
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Формування таких полків зовсім було зайве. В Немирові не було від
повідних військових приміщень, бракувало військового майна і така 
військова частина була зайвим тягарем для місцевого цивільного на
селення.

Директорія видала наказ про мобілізацію кількох річників бувших 
вояків російської армії. В 2-му Подільському корпусі мобілізація по
чалась через кілька день після проголошення повстання. До мого пол
ку були мобілізовані ті самі сусідні повіти, що в них недавно перед 
тим були мобілізовані старшини: брацлавський, літінський, літичев- 
ський та ямпільський. Повітові військові начальники прислали в наш 
полк величезну кількість людей, але ми страху не мали: касарні були 
відремонтовані, кухні й продукти приготовлені, а від військового одя
гу, та іншого військового майна, включаючи зброю, тріщали полкові 
склади. Командири куренів, сотень і команд уже раніш були призна
чені з числа кадрових і мобілізованих старшин. Все було готове до 
формації могутнього бойового полку силою воєнного часу.

Але зразу виявилось, що мобілізовані вояки подають мало доброї 
надії. Перед командиром полку постало питання, що робити з інструк
торською сотнею «кадрових» підстаршин: чи післати їх в сотні на 
становища ройових, чотових та бунчужних, чи лишити їх як певну, 
добре вивчену та озброєну частину для охорони полкових складів і 
внутрішньої служби в штабі полка, варти при полковій скарбниці 
і т .п.

Командир полку вирішив всі позиції підстаршинських начальників 
у сотнях і командах обсадити мобілізованими підстаршинами, яких 
між мобілізованими було в достатній кількости. Пізніше виявилось, 
що ця тактика була дуже доцільна; мобілізовані відносились до кад
рових дуже вороже, бо вони були на службі у гетьмана. Між мобілі
зованими не бракувало розкладового елементу, зараженого больше
визмом ще в російській армії або розпропагованого комуністами про
тягом влади Центральної Ради та гетьманату.

Всі мобілізовані підстаршини і вояки зразу ж  одержали в полку 
по повному комлеті нового військового одягу російського зразку (ши
нелю, ґімнастьорку, штани, чоботи і кашкет), білизну і постельне при
ладдя. Але вже першої ночі добра половина їх зникла з касарень ра
зом із тим одягом, білизною і коцами. Вони віднесли те все до дому 
і за пару день, деякі з них вертались у сотні та вимагали «обмунди- 
рованія». Тут, власне, виявилась далекозорість нашого полковника, 
що захоронив інструкторську сотню підстаршин. Як би її не існувала 
то наші полкові цейхгаузи зникли б, як у вогні.

Ще перед опануванням Директорією Києва, штаб Наказного Ота
мана Осецького з Фастова зажадав від нашого полку одного куреня. 
В полку було згідно з штатом три курені, а в них кілька тисяч людей. 
Але вислати до Фастова один з цих куренів було неможливо. Постало 
між вояками питання, чому той, а не інший курінь. Командир полку 
вирішив «маршовий» курінь із добровольців із числа вояків з цілого 
полку.
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З великими труднотами ми зформували три сотні добровольців, 
призначили до них старшинське і підстаршинське начальство, відпо
відно озброїли їх та негайно вислали на ст. Журавлівку, де на них 
ждав готовий ешалон. Командиром куреня був призначений мобі
лізований підполковник Тейх. Чому мобілізований, а не кадровий? Та
ке було бажання добровольців.

Ми повідомили штаб корпусу, що курінь уже в дорозі і були щас
ливі, що ешалон з ним залишив ст. Ж уравлівку. . .

Але наша радість довго не тривала. На другий чи на третій день 
явився в штаб полку підполковник Тейх, гістерично плакав і просив 
віддати його під суд, бо він дезертирував. На ст. Вінниця вояки курі- 
ня зробили бешкет, він не міг на те дивитися і залишив ешалон та 
вернувся додому. Він розумів свою тяжку відповідальність і готовий 
був понести кару.

Я заспокоїв підполковника Тейха, що хворих людей не карають, 
послав його до полкового лікаря, який ним заопікувався.

Підполковник Тейх, по демобілізації російської армії, поселився в 
м. Тульчині, де разом із своєю дружиною відкрив шевську майстерню 
та латав людям чоботи. Хоч він був німецького походження і міг у 
німців знайти добре плачену службу, він цього не зробив і до укра
їнської армії не вступив, але не пішов і до москалів.

(Продовження в наступному числі)

Ярослав Пастернак 
АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ

Торонто 1961 Ціна $ 15.00

Працю можна замовляти в автора:
Др. Я. Пастернак

32 H ew itt Ave 
Toronto 3, Ont. Canada



М и х а й ло  Ш ляхт иченко

ДО ІСТОРІЇ 
ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ 

(Продовження)

Зруш ення Директорією основ дисципліни в армії відчувалось на 
кожному кроці. Деморалізація йшла зверху і знизу. Наприклад: скоро 
після перевороту приходить у полк телеграма від командира 4-ої ди
візії з Ж меринки за підписом отамана Поджіо. Це наказ про звіль
нення нашого командира полку полковника Кривдина і призначення 
на його місце «полковника» Бонташа. Бонташ був військовим старши
ною (підполковником) нашого полку і командував полком до при 
значення командиром полку полковника Кривдина. Бонташ не був 
найстаршим підполковником у полку, були ще два підполковники: 
Ш куратов і Азеліцький. Гетьман підвищив Азеліцького в полковни
ки. Ніякого пояснення причини цього розпорядження отаман Поджіо 
не подав. Цю телеграму приніс мені Начальник зв’язку  хорунжий Но
вак (жидівського походження). Крім нього зміст її знав хорунжий 
Мазур, телеграфіст, який телеграму приймав. Я попросив цих стар
шин заховати тайну і нікому про телеграму не говорити. До полков
ника Кривдина з новиною я пішов разом із сотником Степаном Гон
чаруком. Полковника Кривдина командиром полку призначив геть
манський військовий міністер генерал Рогоза. Походив він із Ставро
польського полку, що до війни стояв в Умані, місті яке було осеред
ком наших визвольних рухів. З  цього полку наша армія мала в свому 
складі цілий ряд визначних старшин, а саме полковників: Базиль- 
ськоко, Борковського, Бальме і Кривдина — та кількох старшин мо
лодших рангів — сотника Б аж ана (батька українського радянського 
поета), сотника Олександра Загродського, якого гетьман підвищив у 
ранґу військового старшини. Нині він є генерал-поручником і відомий 
як  герой Зимового Походу 1919-1920 р. Полковник Базильський і Бор- 
ковський ще в 1920 році командували дивізіями, були підвищені в ге- 
нерал-хорунжі та інтерновані в Польщі. Кривдин в кінці 1919 року 
командував Північною дивізією і в Зимовому поході загинув від пля
мистого тифу. Отож цього полковника Кривдина отаман Поджіо — 
ні сіло, ні впало — звільняє з посади командира полку і ніякого но
вого призначення йому не дає, значить викидає його з армії.

Ми з Гончаруком упросили полковника Кривдина заховати спо
кій, поки ми не повернемось із Ж меринки, а самі з третім старшиною, 
як  не помиляюсь, хорунжим Василем Подоляком, поїхали на ст. Ж у -
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равлівку, а звідтіль паротягом до Ж меринки. Отаман Поджіо (гене
ральний хорунжий, командир бригади в дивізії) був лише тимчасо
вим заступником командира. Він був дуж е заскочений нашою делега
цією. Причину звільнення Кривдина він пояснював тим, що він був 
призначений при гетьмані. На наше завваження. що й він самий, і 
ми всі три служили при гетьмані, але ми всі так, як  і Кривдин, вір
но і чесно служили Україні, тому не бачимо підстав до нашого звіль
нення. Зрештою, підкреслив йому сотник Гончарук, полк. Кривдина 
призначив військовий міністер, і він має сумнів, чи командир дивізії 
є компетентний звільняти командирів полку, якщо не було причини 
віддати їх під суд.

Отаман Поджіо свій наказ про звільнення командира полку пол
ковника Кривдина відкликав і дав нам це відкликання на письмі, з 
яким ми вернули в полк. На жаль, нашу тайну розголосив Бонташ, 
який мав повідомлення від Поджіо, і це дещо захитало становище 
полковника Кривдина в полку. Не має сумніву, що в той час таких 
«революційних» отаманів та їх  шкідливих наказів було багато.

З  «долиною» не було ліпше. Скоро після обсадження військами 
Директорії Києва, там заснувалась така інституція, що звалась «Ін
формбюро». Вона повідкривала скрізь свої філії. Така була також  у 
Вінниці при штабі другого корпусу. В Києві на чолі централі цього 
Інформбюро стояв Н. Григоріїв. Це бюро друкувало свої проклямації 
в яких закликалось до засновування влади рад. Централя розсилала 
свої друки до філій, а ці розповсюджували їх  у своїх районах. Про
бували вони розповсюджувати ці твори і серед вояків нашого полку. 
Одного вечора бунчужний третьої сотні привів у  штаб полку двох 
молодих панів, як і роздавали в касарнях відозви. Разом із ними при
несли кілька пачок різних проклямацій та відозв Інформбюро. На 
запитання, хто їм дозволив іти до касарень, вони досить ароґантно 
заявили, що їх  послала ф іл ія Інформбюро роздавати проклямації 
воякам, і вони не мають нікого питати, як  вони це мають робити. Я 
покликав вартового по полку старшину, показав йому, що в полку 
підчас його варти сталося та іменем командира полку наказав йому 
обох панів інформаторів замкнути на полковій гауптвахті, поки ми 
перестудіюємо їхню літературу. Непрошеним гостям з старшинського 
зібрання послати вечерю, а рано на другий день снідання, а потім по
кликати їх  на конференцію до штабу полку. Командир полку під
креслив у їхній літературі пробольшевицькі гасла і запитав їх, чи 
вони вважають те корисним для України? Виявилось, що вони тієї л і
тератури зовсім не читали. Літературу ми знищили, а наші гості 
дали слово, що більше возити літератури не будуть та вернулись до 
Вінниці, де вони вчились у Вчительському Інституті.

Читаючи тепер книж ку Микити Ш аповала: «Гетьманщина і Ди
ректорія», довідуюсь, що гасла, як і пропагувало Інформбюро, були 
політичною програмою партії Українських Соціялістів Революціоне
рів; це ця партія боролась за владу рад чи радянську владу на У кра
їні. Ця партія, як  булька на воді, постала підчас революції 1917 року, 
розрослась у величезну по кількості членів політичну організацію,
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але за браком виробленої державницької ідеології та державницького 
проводу дуж е скоро зникла. Вона відома з немилозвучної абревіятури 
«ЕСЕРИ». До неї також  належ ала велика організація Українська Се
лянська Спілка. Реш тка цієї партії, під проводом Микити Ш аповала 
позитивно проявила себе організаційно-культурною діяльністю вж е на 
еміграції в чеській Празі. На жаль, не всі її члени там позбулись тя- 
готіння до радянства і деякі з них вернулись в Україну і там заги
нули.

Після постання влади Директорії наш полк не довго втримався в 
місці свого постою Тульчині. З в ’язок полку з центром і навіть шта
бами своїх дивізій і корпусу відбувався через телеграф або персональ
ними відвідинами цих штабів командиром чи ад’ютантом полка.* Кор
пусну інтендатуру, яка нас засобляла грішми, відвідували начальник 
постачання та скарбник полку. їздили ми до Вінниці кіньми; потяги 
не ходили або ходили рідко й возити ними гроші та документи було 
небезпечно. Тульчин був віддалений вісімнадцять верст від залізнич
них станцій Ж уравлівка чи Кірнасівка, тому ми не мали добрих ін
ф о р м а ц ії що робиться в Україні; газети до нас мало коли доходили. 
Полк часто діставав телеграфічні накази вислати озброєну частину 
для припинення всяких безпорядків у  районі нашого розположення. 
Пригадую, ми висилали сотню на чолі з сотником Дібровою аж  до 
Б ал  ти, де якийсь отаман Бень зробив бешкет. Ми відчували, що 
влада нас не використовує для боротьби з зовнішнім ворогом і це було 
нам прикре. Ми знаходились у глибокому запіллі, але недовго також,
бо влада скоро опинилась у Вінниці.

За  кілька днів до початку Великого посту 1919 р. полк одержав 
наказ переїхати до Камянця-Подільського. Другий Подільський кор
пус було наказано звернути в одну запасову бригаду з осідком у К а- 
мянці-Подільському. Обидві дивізії мали звернутись у запасові полки, 
це є з трьох кадрових полків мав бути створений один запасовий полк. 
Перший запасовий полк мав складатись з 7-го Подільського полку, 
що стояв у Камянці Подільському, з нашого 12-го Брацлавського та ще 
котрогось полку, здається, Гайсинського. Командиром 1-го запасового 
полку був призначений наш командир полковник Кривдин.

Протягом кількох днів було все готове до виїзду. Деякі старшини, 
переобтяжені родинами, залишились у Тульчині. Деякі з них їхали
з полком, але залиш али в Тульчині свої родини. Всі вони, в обличчі 
наближення большевиків, мусіли вибратись із старшинських пол
кових помешкань до міста чи його околиць і перевезти своє приватне 
майно. Величезні запаси полкового майна командир полку вирішив пе
редати місцевому Союзові Кооперативів, на чолі якого стояв голова 
місцевої ф ілії Національного Союзу В. А. Мороз, для дистрибуції серед 
населення його району. В складах полку, крім майна, було багато
♦ портяночного» сукна, коців, простирал, білизни. Союз кооперативів 
викликав із цілого району підводи і все полкове майно, якого ми не 
мали змоги вивезти, вивіз до сільських кооперативів. Полковник Крив-

* На телефонних лініях підслухували большевицькі агенти.
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дин подбав, щоб большевикам з полкового майна нічого не досталось; 
місцеве населення було йому вдячне.

Першого дня великого посту рано наш полк, власне решта його, 
вирушив на ст. Ж уравлівку, де на нас чекав невеликий тягаровий по
тяг. В потязі не було одного пасажирського вагона для людей. Стар
шини і вояки полку розмістилися у холодних вагонах, що були чисті
ші, а до решти погрузили коні, вози, кухні, зброю, одяг, ф ураж  і харчі.

Цікаво, що вже вся Лівобережна Україна була евакуована, але 
залізно-дорожного транспорту з неї не вивезли. Та й на Правобереж
жі, в глибокому запіллі, залізничого руху не було і потрібних для 
війська вагонів годі було дістати. До складу Директорії спеціяльно 
був покликаний А. Г. Макаренко, представник організації залізнич
ників в Україні, які, нібито, були віддані Україні, але оптимізм його 
був безпідставний.

До Камянця Подільського ми дібрались аж  другого дня рано. На 
станції ніхто нас не зустрів, і ми не знали куди йти. Ми всі тяж ко 
перетомились, перемерзли і дуж е прагнули чогось теплого випити. Як 
тільки згрузили екіпаж  командира полку, полковник Кривдин разом 
зі мною поїхали шукати штабу полку. В штабі ми попросили посла
ти зв’язок на станцію, допровадити людей до призначеного нам примі
щення і приготовити горячу страву. Полковник мав у Камянці По
дільському брата своєї дружини, який був директором жіночої епархі- 
яльної середньої школи. Ми поїхали до тієї школи, і там нас радісно 
зустріли, помили і накормили.

Того самого дня ми приступили до праці, і зразу ж  почалися наші 
великі клопоти. Третій полк до Камянця Подільського не прибув, 
тому відбулось формальне злиття лише двох полків: 12-го Брацлав- 
ського і 7-го Подільського. Командир полку полковник Кривдин своїм 
помічником призначив бувшого командира Подільського полку, а сво
го бувшого помічника полковника Азеліцького призначив командиром 
брацлавського куреня. Начальником постачання був призначений сот
ник Малик, який займав це становище в Подільському полку; ад’ю
тантом полку іменував мене. Бувший помічник командира Подільсько
го полку, значковий Мукоїл, і бувший ад’ютант того полку, хорун
жий Гріщенко, призначень у штабі полку не одержали і були приді
лені до Подільського куреня. Діловодом господарської частини зали
шився подільський а скабником і діловодом інспекторської частини 
штабу полка були брацлавці. Помічником командира полку був, як 
що не помиляюсь, підполковник Семенів; хто був командиром поділь
ського куреня, не памятаю, правдоподібно значковий Мукоїд, який 
Гриценка призначив своїм ад’ютантом. Помічник командира полку 
виявився дуже спокійною солідною людиною, але сотник М алик ні
чого доброго не обіцяв. Він разом із Мукоїдом та Гриценком з в и к л и  
верховодити в полку і за плечима командира полка робити те, що їм 
подобалось. Полковник Кривдин був сам господарем у полку і ніяким 
постороннім впливам не підпорядковувався. Згадані панове почали 
витворювати антагонізм між  старшинами обох полків і сепарувати 
одних від других. Підчас обідів чи вечерь у їдальні старшинського
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зібрання брацлавці сиділи при одному кінці довжезного стола, а по- 
дільці при другому. Брацлавці довго затримувались у зібранні, роз
мовляли, дискутували і часто гарно співали; подільці скоро по їж і 
зникали. Я відчував, що подільці провадять якусь конспірацію і був 
весь час насторожений.

Брацлавський полк привіз із собою поважну суму грошей, яку зло
жив до спільної полкової скарбниці, в якій  подільський полк мав дуже 
мало. В наказі полку я  подав докладний список брацлавських стар
шин, урядовців, підстаршин та козаків із зазначенням які саме поса
ди чи функції вони займають, як  підставу до господарських розра
хунків, платень і харчування. На підставі цього командир брацлав
ського куреня одержував харчі чи гроші на них для харчування ку
реня. Натомість подільці подавали «денні записки», в яких показу
вали дуже велике число людей в їхніх сотнях і, розуміється, брали 
на їх  харчування великі гроші, що загрожувало скоре вичерпання 
полкової скарбниці. Я з прикладу свого полку знав, що мобілі
зованих вояків у їхніх сотнях не може бути так багато; вони давно 
вж е розлізлись по своїх домах. На рішуче домагання командира пол
ку подати персональні списки людей їхнього куреня, подільці відго
ворювались, що багато є у відпустках. Я їх  заспокоїв, мовляв, усіх 
хто вернеться з відпусток, буду проводити у наказі додатково. По 
одержанні списків, виявилось, що вони побирали на харчування ба
гато разів більше, ніж  їм належалось. Де вони дівали зайві гроші, і 
хто саме ними диспонував, ми в інтересах «коекзистенції» не докопу
вались; старались утримати порядок і спокійне співжиття. На жаль, 
наше намагання було марне.

Одного дня начальник постачання полку сотник Малик зарядив 
виплату старшинських платень. Виплата відбувалась у їдальні стар
шинського зібрання. Коли я прийшов до їдальні на обід, то зі здиво
ванням побачив, що панове старшини запивають обід горілкою. Віль
ної продажі горілки не було, і такий люксус як  горілка був великою 
рідкістю. Виявилось, що постачання полку дістало спеціяльний дозвіл 
купити з державного монопольного складу певну кількість горілки для 
старшин полка і постачання розподіляє її м іж  старшинами по дер
жавній (мінімальній) ціні, а вартість її вираховує з платні.

Я переглянувся з деким із брацлавців, що кінчали обід уже на 
підпитку, і дав їм зрозуміти, щоб були обережні. Коли прийшов у 
їдальню полковник Кривдин, пляш ки з горілкою вж е зникли. Чи він 
також  одержав порцію горілки, не знаю, бо йому скарбник носив 
платню до його кабінету, але я  одержав аж  три пляшки спирту.

Не приділяючи події особливого значення, командир полку сказав 
подати йому екіпаж  та запросив мене і ще двох чи трьох старшин по
їхати до міста на каву. Виявилось, що це була моя велика необереж
ність; я  мусів залишитись у штабі полку. Але я  мав у кешені листки 
на лож у в театрі Садовського на той вечір і мені хотілось до театру 
перемінити свій робочий одяг на святочний.

В кавярні я  довго не затримувався. Взяв з екіпаж у свій пакунок із 
спиртом і пішов до дому. Старшин я  просив залишитись у кавярні, аж
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поки я не вернусь, і вони будуть моїми гістьми у моїй лож і в театрі. 
Полковник* Кривдин мав на вечір свої пляни і до театру піти не міг. 
Це була друга хиба . . .

Коли я  вернувся до кавярні, полковника вж е не застав, він перед 
хвилиною десь поїхав.

Ми пішли до театру помаленьки, щоб прийти перед початком. Театр 
містився в Пушкінському домі, дуж е близько біля штабу полку. Нас 
було четверо я, сотник Степан Гончарук, хорунжий Василь Подоляк 
і ще хтось, не памятаю, хто саме.

На сцені йшла драма Спиридона Черкасенка «Про що тирса шеле
стіла». Головні ролі грали сам Микола Садовський і незабутня Малиш- 
Федорець. Після першої дії, переповнена заля зробила артистам, а 
особливо Малиш-Федорець надзвичайні овації. Потім викликали ав
тора С. Черкасенка, який появився у верхній правій лож і над сце
ною. Протягом перерви хтось крикнув, що в залі е присутій отаман 
Зелений, йому також  зробили овації. Словом, у  нас був дуж е під
несений настрій. Але скоро як  погасли в театрі світла, і почалась но
ва дія, двері до нашої лож і відчинились, і в лож і появився мій писар 
Висильїв. Він пошепки сказав мені, що в штабі полку по дільці за
арештували полковника Кривдина, і наші старшини післали його за 
мною. Я сказав йому, що зараз іду, а сам, нічого не каж учи своїм 
товаришам у ложі, вдягнувся і залишив ложу. Вдягаючись, я увіль
нив «наган» з кобури та поклав його в праву кишеню своєї бекеші, 
так що він був ни досяг руки.

Коли я  вийшов із ложі, яка нагодою була близько до виходу з 
театру, то мені загородили дорогу панове сотник М алик і хорунжий 
Гриценко. Вони заявили мені, що полковник Кривдин є заарештова
ний, і що я також  є заарештований. На це я  їм сказав, що я  не бачу 
тут ані комеданта міста, ані його ад’ютанта, як і є компетентні ареш
тувати старшин за невідповідне поведения в театрі, що я  поводився 
цілком пристойно, є цілком тверезий і не бачу підстави до арешту.

Вони почали мене заспокоювати, що, мовляв, це не є арешт, що я 
можу вернутись у свою ложу, але вони не можуть мене пустити до 
штабу полку. Я старався виграти час у надії, що з лож і вийдуть мої 
колеги, але вони не виходили. Тимчасом мої тюремщики почали гово
рити мені компліменти, який я  прекрасний ад’ютант, що вони гово
рили вж е про мене з командиром бригади отаманом Білевичом, і 
він погодився призначити мене начальником штабу бригади. Про ге
нерала Білевича та оснування штабу бригади я вперше чув і добре 
розумів, що вони ждуть посилення. Підчас цієї «приятельської» роз
мови, я  продвинувся дещо дальш е від них, а тоді вихватив револь
вер, направив на них і крикнув «руки вверх». Вони обидва розгу
бились і підняли руки. Я скористав з моменту, повернувся плечима 
до виходу і так тримаючи їх під страхом вистрілу, вийшов на вули
цю. Вони мене не переслідували, і тоді я побачив, що вони не є дійсні 
старшини.

В приміщенні старшинського зібрання полка я застав групу брац- 
лавців старшин і між ними заплаканого полковника Кривдина; по-



ДО ІСТОРІЇ ДИРЕКТОРІЇ УКР. НАР. РЕСПУБЛІКИ 59

дільці, як і перевели арешт полковника, сиділи десь по кутах. Я ба
чив, що настрій у старшин дуж е поганий, хоч не бачив до того ніякої 
причини. Я звернувся до коменданта полку з протестом:

«Пане полковнику, у вашому полку відбувається якась больше- 
вицька змова. Оце перед півгодиною мене в театрі були заарешто- 
вали сотник М алик і хорунжий Гриценко. Я вас прошу зробити якийсь 
порядок з цими бунтівниками. Це є ваша повинність, як  командира 
полку. Ви за все в полку відповідаєте. Я зараз покличу до телефону 
начальника залоги, щоб ви могли йому доложити, що у нього в залозі 
є большевицька змова».

Я не дав змоги полковникові щось сказати і кивнув головою стар
шинам, щоб слідували за мною. Я направився в коридор до кабінету 
полкового ад’ютанта, в якому на стіні висів телефонний апарат. В 
тому кабінеті я  не працював, а користався кабінетом командира пол
ку; там було затишніше і мені зручніше. Звичайно, там біля полкової 
скарбниці стояв озброєний вартовий. Тепер перед дверима того кабі
нету стояли два вартові, яких там поставили бунтівники. Як я пі
дійшов до дверей, вони перехрестили свої рушниці і так загородили 
мені дорогу. Я крикнув: «Варта, слухай мою команду: Струнко!» Вар
тові виконали наказ і стали струнко. Тоді я взяв з їхніх рук рушниці
і передав їх  своїм старшинам.

Начальник залоги командир корпусу кордонної охорони полковник 
Ж уківський уж е спав, але я наказав телефоністові його розбу
дити, бо в залозі відбувається большевицький бунт.

Українське Історичне Товариство об’єднує істориків, дослідників допо
міжних історичних наук і активних прихильників української вільної істо
ричної науки. Кожний кандидат зобов’язаний прислати свій життєпис і, 
якщо можливо, бібліографію своїх праць.

Ділове листування в справі членства в УІТ просимо надсилати до Сек- 
ретаріяту Товариства.


