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Михайло Ковальчук

БІЙ ПІД КРУТАМИ: 
ВІДОМІ Й НЕВІДОМІ СТОРІНКИ1

Мало яка інша подія в історії України є настільки ж відомою, 
як бій під Крутами. Овіяний ореолом немеркнучої слави подвиг юних 
захисників української держави посідає чільне місце в національній 
історичній пам’яті. Попри це, в історіографії досі немає цілісного 
опису крутянських подій. Дослідники часто плутаються в деталях 
і обставинах бою під Крутами. Навіть дата бою визначена невірно. 
Спираючись на спогади учасників подій і документи, автор статті 
спробував відтворити перебіг цієї героїчної й трагічної сторінки 
в історії українських визвольних змагань. 

У середині січня 1918 р. петроградський Раднарком розгорнув 
повномасштабний військовий наступ проти Української Народної 
Республіки. Зайнявши Полтаву, на захід просувалися радянські загони 
під командуванням М. Муравйова, а з Гомеля наступав на Бах мач “ре-
волюційний” відділ Р. Берзіна. Нечисленні війська Центральної Ради 
чинили слабкий опір агресорові. 28 січня обидві радянські колони 
з’єдналися на вузловій залізничній станції Бахмач. Українські частини 
без бою відступили до ст. Крути. М. Муравйов розпочав підготовку 
до наступу на Київ уздовж залізниці Бахмач – Ніжин – Дарниця.

Радянські загони, які наступали з Полтави, отримали назву 1-ї 
Революційної армії (командувач – П. Єгоров). Основні сили цієї 
армії знаходилися в Бахмачі: відділи петроградських, московських 

1 URL: http://www.istpravda.com.ua/research/2014/01/29/ 141189/
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і тверських червоногвардійців (разом 1 500 бійців), а також броне-
потяг № 2. Загін Р. Берзіна став називатися 2-ю Революційною ар-
мією, загальна чисельність якої досягала 3 500 вояків, 400 моряків, 
12 гармат. Частина цих сил залишалася в Гомелі, а безпосередньо 
у Бахмачі перебували 436-й Ново-Ладозький і 534-й Ново-Київський 
полки, відділ балтійських моряків та бронепотяг ім. В. Леніна. За-
гальне командування операціями проти Центральної Ради залиши-
лося в руках М. Муравйова. На мітингу в Бахмачі він закликав своїх 
бійців: “Наше бойове завдання – взяти Київ... Жаліти київських 
мешканців нема чого, вони терпіли гайдамаків – нехай знають нас 
і одержать відплату. Жодного жалю до них! Кров’ю заплатять вони 
нам. Якщо треба, то каменя на камені не залишимо”.

Військовими силами Центральної Ради, які ввечері 28 січня 
відступили з Бахмачу до ст. Крути, командував сотник Ф. Тимченко. 
Тривалий час найбільш боєздатною частиною під його командою 
був бойовий відділ 1-ї Української військової юнацької школи під 
командою сотника А. Гончаренка. Але кількатижневе перебування 
на позиції й відсутність підкріплень негативно вплинули на бойовий 
дух юнаків і 23 січня школа самочинно повернулася на відпочинок 
до Києва (саме це й змусило Ф. Тимченка без бою залишити Бахмач). 
Відтак, під командою сотника Ф. Тимченка залишилося не більше 
300 бійців: жменька глухівських вільних козаків, рештки куреня 
Смерті й 13-го Січового полку, бронепотяг під командою сотника 
М. Ярцева і бойовий потяг сотника С. Лощенка. 

Ввечері 28 січня невеличкий відділ петроградських червоногвар-
дійців виїхав з Бахмача слідом за українськими частинами, але на 
станції Плиски наштовхнувся на бойовий потяг С. Лощенка і 
підрозділ куреня Смерті. Коротка розмова між представниками обох 
сторін скінчилася перестрілкою. Червоні поспішили від’їхати до 
Бахмача, кинувши напризволяще кількох своїх людей. Коли пізно 
ввечері до Плисок прибув радянський бронепотяг, українських воя-
ків на станції вже не було. В околицях червоногвардійці знайшли 
лише тіло свого взводного командира, який був в числі тих, хто не 
встиг вихопитися з Плисок кількома годинами раніше. Захисники 
Центральної Ради на цей час відступили до ст. Крути. 
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Начальник зв’язку при військах М. Муравйова, не зорієнту-
вавшись в географії залізничних станцій, поспішив повідомити до 
штабу В. Антонова-Овсієнка про зайняття ст. Крути. В дійсності, 
цю станцію все ще займали українські війська. Це не востаннє у 
радянському штабі плутали географічні назви. За кілька днів 
червоне командування, повідомляючи про запеклий бій з укра-
їнськими частинами за переправи через річку Супій на Полтавщині, 
помилково вказало місцем подій річку Трубіж. Відтоді історики, 
слідом за авторами цього донесення, згадують у своїх працях про 
бої на річці Трубіж, яких в дійсності там в січні 1918 р. не було... 

Не маючи надії успішно протистояти переважаючим силам 
ворога, Ф. Тимченко готувався відвести свої сили зі ст. Крути до 
Ніжина. Лише звістка про підхід підкріплень з Києва стримала 
його від відступу. 

Хоча переважна більшість вояків київської залоги дотри-
мувалася нейтралітету в українсько-радянській війні, командувач 
Київського військового округу М. Шинкар зміг відправити на 
фронт кілька підрозділів, готових битися з більшовиками. Але 
при цьому українське командування не змогло належним чином 
оцінити стратегічне становище. В той час, як М. Муравйов зосере-
джував сили для наступу на бахмацькому напрямку, у штабі 
Київського військового округу очікували головного удару з боку 
Полтави. Завдяки цьому на полтавський напрямок було скеровано 
свіжі й найбільш боєздатні підрозділи: 1-шу сотню Січових стріль-
ців, бойовий курінь чорних гайдамаків 2-ї Української військової 
школи, загін Сердюцького полку ім. П. Дорошенка  (разом 500 
бійців). Натомість до ст. Крути відправлено 300 виснажених юнаків 
1-ї Української військової школи, які після докорів М. Шинкаря
погодилися повернутися на позиції. Разом з юнаками згодився їхати
на фронт Помічний курінь Січових стрільців (116 чоловік).

Призначений для несення охоронної служби у Києві, Помічний 
курінь було створено в середині січня 1918 р. з ініціативи патріо-
тичної української молоді – студентів Київського університету 
Св. Володимира та Українського народного університету, а також 
учнів 2-ї Української гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства. 
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Курінь мав у своєму складі лише одну сотню, що налічувала 120 чо-
ловік – студентів, гімназистів, слухачів фельдшерської школи. 
Отаманом куреня був студент С. Король, 1-ою сотнею командував 
студент Українського народного університету Т. Омельченко. Біль-
шість січовиків були погано екіпіровані, майже не вміли поводитися 
зі зброєю. “Вправи офіційно не провадились, а як провадились, то з 
ініціативи якого-небудь роєвого. І тільки на кілька день перед 
від’їздом куріня на фронт приділено для муштрових вправ старшин 
Богданівського полку, але за такий короткий час небагато їх 
навчили,” – свідчив сучасник2. Незважаючи на відсутність належного 
військового вишколу, сповнені патріотичних почуттів студенти й 
гімназисти не вагались вирушити на порятунок батьківщини. Як 
згадував інший мемуарист, “треба лише було глянути на їхні обличчя 
і побачити екзальтований вираз очей, щоб зрозуміти, що всякі резонні 
доводи безсилі змінити їхнє рішення йти на фронт і битися з 
ворогами Української Держави”3. 

Увечері 28 січня бойовий відділ 1-ї Української військової школи 
і Помічний курінь Січових стрільців виїхали на фронт. Разом з ними 
їхав начальник 1-ї Української військової школи сотник Д. Носенко, 
який мав перебрати командування військами на бахмацькому на-
прямку. Один з січовиків так описував від’їзд добровольців: “По-
садка відбувалася цілком спокійно, якщо не рахувати того, що в 
останню хвилину прибігла до потягу пані Лукасевич (дружина 
небіжчика Є. Лукасевича) шукати свого сина Левка, тоді учня 6-ї 
кляси, який “нелегально” вступив до куреня. Бідна мати гірко пла-
кала, вмовляючи сина лишитися, але, звичайно, безуспішно. Спокій-
ніше вела себе сестра іншого шестикласника Соколовського. Ледве 
стримуючи сльози, хрестила брата і всіх від’їжджаючих... Молодень-
кий Соколовський весело заспокоював сестру, не передчуваючи, що 
за пару днів лежатиме на станційній платформі з пробитою москов-
ським  багнетом  головою. 

2 Монкевич Б. Бій під Крутами // Герої Крут. Лицарський подвиг юних 
українців 29 січня 1918 року. Дрогобич: “Відродження”, 1995. С. 80.

3 Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина 
Микола Чеботаріва).  К.: «Темпора», 2003.  С. 112.
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Під спів “Ще не вмерла Україна” ешелон рушив на північ”4 .
Із надзвичайним піднесенням чекали оборонці ст. Крути на  

при-буття підкріплень. Та коли о 4 год. ранку 29 січня ешелон з 
1-ою Українською юнацькою школою й студентською сотнею
прибув до ст. Крути, на Ф. Тимченка і його бійців чекало розча-
рування. Боєздатність стомлених і виснажених юнаків 1-ї
Української військової школи залишала бажати кращого, а “Січові
стрільці” виявились не вишколеними й зле екіпірованими сту-
дентами й гімназистами, які заледве надавались до участі в
бойових діях. Сотник А. Гончаренко відразу ж відправив юних
січовиків (серед яких був і його молодший брат) подалі від
залізниці, на крайню ліву ділянку позицій. “Студентській сотні
роздано по одній чи дві обойми з попередженням, аби поводились
обережно, бо ж багато було таких, що стріляти не вміли,” –
згадував один з січовиків5.

Тим часом, бронепотяг М. Ярцева і бойовий потяг С. Лощенка 
здійснили наскок на ст. Плиски, зайняту авангардом червоних. Сві-
док подій так описував цей бій: “Ярців маневрував зі своїм броне-
виком Крути – Плиски, які були зайняті уже більшовиками, котрих 
забажали покропити вогнем гармат Лощенко і Ярців. Вони, згасивши 
світла, рушили на Плиски о годині 5-й ранку, саме тоді, коли виван-
тажувалися прибулі з Києва юнаки з військової школи та Студент-
ського куреня СС. Більшовицька артилерія з-поза Плисок вже об-
стрілювала Крути. Бахмач був у руках московських військ. Лощенко і 
Ярців, влетівши з броневиками на станцію, відкрили шалений вогонь 
по москвинах. Які були втрати – тяжко сказати, бо, "погравши на 
бандурі" яких з 20 хвилин, наші бронепотяги вийшли зі станції”6 .

Сотник Д. Носенко, який перебрав командування бойовим від-
тинком під Крутами, вважав свої сили недостатніми для успішної 

4 Лоський І. Крути // Герої Крут. Лицарський подвиг юних українців 
29 січня 1918 року. Дрогобич: “Відродження”, 1995. С. 54.

5 Там само.
6 Цап С. Тернистими шляхами в ім’я держави // Герої Крут. Лицарський 

подвиг юних українців 29 січня 1918 року.  Дрогобич: “Відродження”, 1995. 
С. 88.
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оборони проти більшовиків. Він негайно наказав підготувати на схід 
від залізничної станції позиції для оборони. Виконуючи наказ, бійці 
взялися копати шанці по обидва боки від високого залізничного 
насипу. “Жваво почали строїти примітивні окопи по залізниці Чер-
нігів – Ічня, що перетинає біля Крут колію Київ – Бахмач, – згадував 
один з юнаків. – Ніяких саперних приладь не було, тому під заліз-
ничним насипом відкидали сніг, трошки відрубали замерзлої землі, 
наложили якогось дерева і вийшли окопи, які могли захищати від куль 
лежачого”7. Споруджена таким чином лінія оборони простягалася 
на кілька кілометрів, забезпечуючи позицію від флангового обходу. 

Як свідчив мемуарист, дислокація і чисельність противника 
не лишилися таємницею для захисників ст. Крути: “Наші розвідчі 
стежі, вислані навколо, виявили, що в селах ворога немає, а на ст. Бах-
мач і Плиски до 3 000 москалів, з них до 1500 матросів, які доброї 
конструкції панцирки, військом керує Муравйов”8. Щоб ускладнити 
червоним просування на захід, було пошкоджено залізницю на ді-
лянці між станціями Плиски і Крути. Довідавшись, що на ст. Плиски 
знаходиться ворожий бронепотяг, Д. Носенко надвечір 29 січня ви-
слав кінний відділ куреня Смерті в обхід цієї станції з завданням 
пошкодити залізничний тор. Але червоногвардійці відбили напад, 
не давши відрізати себе від сполучення з Бахмачем.  

Зневірившись у можливості протистояти більшовикам, 13-й Січо-
вий полк від’їхав у запілля для демобілізації. Під командою сотника 
Д. Носенка лишились 100 вільних козаків й вояків куреня Смерті, 
300 юнаків 1-ї Української військової школи й 116 січовиків Помічного 
куреня. Як стверджував у спогадах А. Гончаренко, разом сили оборон-
ців ст. Крути налічували 20 старшин і 500 бійців. Носенко був упев-
нений, що не зможе втримати позицію без підкріплень. Сотник Ф. Тим-
ченко від’їхав до Ніжина, щоб спробувати переконати розташований 
там курінь ім. Т. Шевченка приєднатися до оборони ст. Крути. 

7 Михайлик М. Виступ Першої української військової школи // Герої Крут. 
Лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 року. Дрогобич: “Відро-
дження”, 1995. С. 73.

8 Там само.
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Шевченківський курінь налічував 800 вояків, але був налашто-
ваний вороже до Центральної Ради. Наразі шевченківці не чинили 
перешкод пересуванню військових ешелонів через Ніжин, однак 
варто було куреню захопити залізничну станцію, щоб українські 
війська на ст. Крути виявилися відрізаними від запілля. 30 січня 
загальні збори ніжинської залоги вирішили не чинити червоним 
жодного опору й “прийняти революційний загін з належною поша-
ною і вітати його як борців за трудовий народ і надавати йому всіляку 
підтримку”9. Збори також зажадали передати всю владу в країні 
Радам, оголосили протест проти “братовбивчої війни з великорусь-
ким пролетаріатом” й повідомили, що “вояки ніжинської залоги 
ніколи не битимуться збройною силою з пролетаріатом як україн-
ським, так і великоруським”10. Таким чином, ніжинська залога від-
крито заявила про підтримку радянської влади й будь-якої миті могла 
виступити проти уряду УНР.     

У цей час стало відомо, що на бахмацький відтинок фронту 
відправлено підкріплення з Києва – курінь червоних гайдамаків 
на чолі з С. Петлюрою (300 вояків). Щоправда, через саботаж заліз-
ничників гайдамацький ешелон значно затримався на ст. Дарниця. 
Після цього, не встигли гайдамаки від’їхати від Києва, як отримали 
звістки про більшовицьке повстання у столиці. Не маючи доклад - 
них відомостей про становище, С. Петлюра зупинив свій ешелон 
на ст. Боб рик, готовий за потреби повернути гайдамаків до Києва. 
Тим часом, під Крутами сталися події, які й визначили долю ліво-
бережного фронту.

Сутичка біля ст. Плиски переконала М. Муравйова в тому, 
що укра їнські частини готуються до оборони. Звістка про відправку 
з Києва на фронт підкріплень на чолі з С. Петлюрою лише підтвер-
дила цю думку. У телеграмі до штабу В. Антонова-Овсієнка 
М. Муравйов відзначив: “Шлях на Київ, здавалося б, відкрито, 

9 Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
(ЦДАВО) України.  Ф. 1561, оп. 1, спр. 2, арк. 15, 17.

10 Великая Октябрьская Социалистическая революция на Украине. Февраль 
1917 – апрель 1918 гг. Сборник документов и материалов: в 3-х т. Т. 3. К.: 
«Политиздат», 1957. С. 190 – 191. 
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але противник, відступаючи, висаджує в повітря мости і шляхи, 
що створює нам величезні труднощі. В даний момент я стою перед 
Крутами, які не взяв лише з вище означених причин. Противник, 
відступаючи ближче до Києва, починає чинити запеклий опір”11. 

Закінчивши в Бахмачі реорганізацію своїх загонів, М. Муравйов 
планував 30 січня відновити просування на захід. Для натиску 
на ст. Крути він вирішив використати найбільш надійні свої сили – 
петро градських і московських червоногвардійців зі складу 1-ї армії 
П. Єгорова, а також загін матросів-балтійців з 2-ї армії Р. Берзіна. 
Наступ піхоти мали підтримати гарматним і кулеметним вогнем 
бронепотяги № 2 та ім. В. Леніна. Таким чином, всього на ст. Крути 
мали наступати близько 1 000 бійців і 2 панцерні потяги. За потреби 
ці сили могли втричі зрости за рахунок менш боєздатних “револю-
ційних” загонів, зосереджених у Бахмачі.  

Похмурого ранку 30 січня захисники ст. Крути все ще чекали 
підкріплень, коли з Києва прибув потяг роззброєних вояків, що пряму-
вали з фронту додому. Вартовий старшина пропустив на схід ешелон 
фронтовиків, які пообіцяли не чіпати пошкоджену залізничну лінію 
й перейти до Плисок пішки. Але доїхавши до місця пошкодження, 
солдати полагодили колію і продовжили свій шлях залізницею. Відділ 
юнаків, який виїхав слідом на бойовому бронепотязі С. Лощенка, 
не встиг перешкодити ремонтній команді, зате потрапив під вогонь 
радянського бронепотягу. В ході короткої перестрілки чимало юнаків 
отримали поранення, після чого потяг повернувся до ст. Крути. 

Тепер було зрозуміло, що ворожий наступ не забариться. Готу-
ючись до появи противника, юнаки залягли в імпровізованих шанцях 
по обидва боки від залізничного насипу. Ліворуч розташувалися 2-га 
юнацька і студентська сотні, праворуч – 3-тя і 4-та юнацькі сотні. 
1-ша сотня залишалася у резерві правого крила. Бронепотяг Ярцева і 
бойовий потяг Лощенка мали відбивати ворожий натиск вздовж 
залізничної лінії.

Вислана на схід українська розвідка спостерігала, як на обрії 
з’явилися ешелони противника. За кілька кілометрів від лінії оборони 

11 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 8415, оп. 1, 
д. 21, л. 68.
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червоні зупинилися; з вагонів поспіхом вивантажилися озброєні 
бійці. Як згадував один з червоногвардійців, “бійці наших загонів 
здебільшого зовсім не знали військової справи, навіть вишикуватися 
не могли без штовханини”12. На північ від залізничного насипу 
до наступу готувався загін московської червоної гвардії, південний 
відтинок зайняли петроградські червоногвардійці. Загін матросів- 
балтійців, ймовірно, знаходився у резерві. Бронепотяги мали просу-
ватися вперед залізницею. 

Петроградці пішли в наступ першими. Червоногвардійці впев-
нено простували в бік ст. Крути, не відразу помітивши попереду 
імпровізовану лінію оборони. Сотник А. Гончаренко згадував: 
“Вчасним ранком червоні розпочали свій наступ в зімкнутих коло-
нах; виглядало так, якби йшли на параду, занедбуючи найпримітив-
ніші засоби безпеки... Передні частини червоних, йдучи в зімкнутих 
колонах, очевидно, були певні нашої втечі, а зі станційної служби 
по апарату на їхні виклики ніхто їм не відповідав. Тільки-но червоні 
зблизились на відстань стрілу, ми їх привітали сильним огнем 4 со-
тень і 16 кулеметів. Щойно під прямими стрілами переходили вони 
до розстрілень, поносячи великі втрати в своїх рядах. Наступні 
відділи уже з потягу приймали бойовий порядок”13. 

Опинившись під кулеметним вогнем, червоногвардійці швидко 
збагнули складність свого становища. “Поле, пашня, багнюка, важко 
йти, окопів жодних немає, а з боку противника були окопи і, крім 
того, противник мав чималу кількість кулеметів, – згадував один 
з учасників атаки. – Ведемо з поля наступ розсипною лавою, команда 
подається “Вогонь!”, відкривається стрілянина. Фронт широкий, 
з флангами зв’язок тримати важко… Ми напирали, противник від-
стрілювався з кулеметів, у нас були поранені й вбиті. Червоний хрест 
знаходився тут же, але перев’язки не було коли робити, треба було 
йти вперед”14. “Підступаючи до станції, кожен з нас явно чув стогони 
товаришів, які падали від вогню противника,” – згадував інший 

12 Моисеев С. Полк рабочей Москвы.  М.: Воениздат, 1960.  С. 16.  
13 Гончаренко А. Бій під Крутами // За Державність. Зб. 9. 1938. С. 148.
14 Против гайдамаков (первый маршевый эшелон красной гвардии Выборг-

ской стороны) // Красная летопись. 1934.  № 3(60). С. 90.  
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червоногвардієць15. Командир 1-го батальйону петроградської чер-
воної гвардії Ліфанов, отримавши поранення, вибув з лави; коман-
дування атакою перебрав командир 2-го батальйону Воробйов. 
Гарматний обстріл українських позицій був не надто ефективним. 
Крім того, частина червоногвардійців виявила, що їхні рушниці 
не стріляють: в отриманих напередодні наступу набоях був пісок 
замість пороху.

Але значна чисельна перевага дозволяла червоногвардійцям 
не послаблювати натиск. “Сірі і чорні лави ворогів посувалися все 
ближче і ближче, – свідчив один з юнаків. – На білім лоні поля, 
вкритого снігом, падали чорні постаті матросів. Лави лягали, схоп-
лювались, бігли, падали, знову бігли і все ближче і ближче. Дві во-
рожі панцери і гаубична батарея засипали спереду наші окопи 
і станцію. З нашого боку стріляло до 40 скорострілів, що були при 
школі й кілька при студентськім курені. Наші потяги, що разом 
служили і помешканням, а при них і база з набоями, лишили станцію 
і від’їхали на дві версти в тил. На станції лишилися лише два броне-
потяги і два вагони набоїв до них”16. За свідченням кількох учасників 
бою, штабний потяг разом із сотником Д. Носенком також від’їхав у 
запілля. Безпосереднє керівництво обороною за цих умов перейшло 
до сотника А. Гончаренка.  

У цей час один з радянських бронепотягів своїм гарматним 
вогнем вивів з ладу панцерний потяг сотника М. Ярцева. “Бронепо-
тяг Ярцева ушкоджений, сам Ярцев поранений, він дістав наказ 
від Лощенка від’їхати до лічниці в Ніжині – поранення голови було 
поважне,” – згадував учасник оборони17. Після від’їзду бронепотягу 
єдиною артилерійською підтримкою для юнаків залишилася гармата 
на бойовому потязі С. Лощенка. “Наша одинока чинна гармата, 
що відповідала ворогові, була високо на залізничному насипу, та її 
добре бачили як ми в шанцях, так і ворог, – згадував один з захис-

15 Против гайдамаков (первый маршевый эшелон красной гвардии Выборг-
ской стороны) // Красная летопись. 1934.  № 3(60). С. 91.  

16 Михайлик М. Виступ Першої української військової школи. С. 74.
17 Цап С. Тернистими шляхами в ім’я держави. С. 89.
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ників ст. Крути. – Була вона під сильним обстрілом ворога, але звинно 
порушувалась то вперед, то вертаючись на станцію. Шмигаючи 
то вперед, то взад, вона додавала нам відваги та настрою”18. 

Наступ московських червоногвардійців на північ від залізнич-
ного насипу був менш енергійним. “Бійці спритно спускалися з ви-
сокого залізничного насипу, направляючись в лощину, яка тяглася 
паралельно лінії ворожих шанців, що перегороджували шлях до стан-
ції Крути. Ми пересувались перебіжками: лягали і знову кидалися 
вперед, – свідчив учасник атаки. – Ворог вів гарматний і рушнично- 
кулеметний вогонь. Червоногвардійці, як і було домовлено, не від-
кривали вогню з далекої відстані...”19 Та щойно потрапивши під пере-
хресний вогонь, москвичі відступили. До цього їх змусила й поява 
на залізничній колії Чернігів – Крути юнацької чети М. Семирозума, 
яка прикривала ліве крило від обходу. Перші ж години бою виявили 
всю недостатність військової підготовки юних січовиків: “З’явля-
ються невеликі групи “вояків” Студентського куреня – їх відіслано 
з окопів, бо... вони не вміють навіть стріляти. Їм наказано охороняти 
станцію. Юнаки Військової школи тут же вчать їх стріляти...”20

Влучний гарматний вогонь з бойового потягу С. Лощенка над-
звичайно дошкуляв червоним. Та все ж, гармата на потязі С. Лощенка 
не могла самотужки змагатися з двома бронепотягами. Коли під вог-
нем противника потяг був змушений від’їхати до ст. Крути, сталий 
зв’язок між двома ділянками оборони зник: залізничний насип був 
настільки високим, що на правому крилі не знали, що відбувається 
на лівому. Сотник А. Гончаренко негайно вивів на позицію  резервну 
1-шу юнацьку сотню, але боєзапас до кулеметів почав закінчуватися.

Юнаків рятувало лише те, що на цей час темп ворожого наступу 
на обох бойових відтинках значно сповільнився. Зазнавши значних 
втрат і не бажаючи більше потрапити під кулеметний вогонь, чер-
воногвардійці залягли за кількасот метрів від позицій противника. 

18 Лукасевич Л. Із книги “Роздуми на схилку життя” // Герої Крут. Лицар-
ський подвиг юних українців 29 січня 1918 року. Дрогобич: “Відродження”, 1995. 
С. 60.

19 Моисеев С. Полк рабочей Москвы. С. 20.  
20 Цап С. Тернистими шляхами в ім’я держави. С. 89.
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Перестрілка не вщухала, але навіть з настанням вечірніх сутінок 
червоні не поспішали переходити до вирішальної атаки.

Та водночас, українське командування отримало тривожні вісті 
з запілля: курінь ім. Т. Шевченка у Ніжині заявив про підтримку 
радянської влади. Це загрожувало оборонцям ст. Крути ударом в за-
пілля. Не зволікаючи, А. Гончаренко наказав усім підрозділам від-
ступати. Першою мала відходити до ешелонів студентська сотня, 
слідом – 2-га, 3-тя і 4-та юнацькі сотні. 1-ша сотня отримала наказ 
прикривати відступ.

Відступ розпочався у вечірній темряві, коли на правому крилі 
противник знову перейшов до наступу. Командирам петроградської 
червоної гвардії нарешті вдалось підняти своїх бійців до атаки. “Наш 
розлючений командир т. Воробйов кидається з боку на бік з револьве-
ром в руках, командує: “Перебіжка!” і ми перебігаємо, незважаючи 
на сильний вогонь противника, – свідчив один з червоногвардійців. – 
Потім чуємо крик: “В атаку!”, – і кидаємось вперед, схоплюючись 
з гайдамаками врукопашну і, нарешті, вибиваючи їх з окопів та 
зі стан ції”21. На багатьох відтинках імпровізованої лінії оборони 
відступ був безладним і хаотичним. Лише настання темряви дозво-
лило юнакам відірватися від противника.   

Московські червоногвардійці перейшли до атаки лише тоді, коли 
помітили рух у ворожому таборі. “З боку станції залунав гуркіт ваго-
нів, яких зчіплюють, і негайно в небі розчинився дим паротягу, який 
відходив. Червоногвардійці зрозуміли, що ворог рятується втечею. 
Без усякої команди бійці кинулися вперед, – згадував учасник атаки. – 
Все перемішалося, районні підрозділи переплутались: вперемішку 
з замоскворецькими бійцями кинулися вперед краснопресненці 
й рогожці. Червоногвардійців охопив могутній порив. Люди самі 
стихійно обрали головний напрямок: центр ворожих шанців і заліз-
ничну станцію... Якби у ворога збереглася рішучість до боротьби, 
то в степу перед Крутами на місці червоногвардійських загонів за-
лишилася б кривава мішанина. Але, на щастя для нас, юнкерський 

21 Против гайдамаков (первый маршевый эшелон красной гвардии Выборг-
ской стороны). С. 90 – 91.  
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заслон, залишений в шанцях, був цілковито деморалізований нашим 
штурмом. Юнкери припинили вогонь і, висипавши сірою масою 
з шанців, щодуху кинулися до станції”22 .

Як згадував один з бійців студентської сотні, кілька кілометрів 
відступу здавалися січовикам справжньою вічністю. “Коли ми були 
біля нашого потягу, який чекав на недобитків десь далеко в полі, 
мало у кого лишилось по три-п’ять куль, – свідчив інший мемуа-
рист. – Небагато було тих, яким вдалося відступити з нашого від-
тинку: кількадесят ранених та стільки ж зі зброєю в руках”23. Коман-
дир студентської сотні, сотник Т. Омельченко, отримав смертельне 
поранення. За свідченням одного з юнаків, чимало його товаришів 
було поранено: “Вечоріло, коли зібралися майже всі вояки до потя-
гів, що чекали і що кожної хвилі готові були рушити в напрямку 
Києва. Два вагони, відведені для ранених, були переповнені, відвели 
третій. Сестри і санітари наспіх перев’язували ранених... Уже в ва-
гонах сотні рахували свої ряди. Кожна не долічувала 5 – 10 юнаків, 
Студентський курінь – до 50 студентів”24 .

Як стверджував у спогадах А. Гончаренко, загальні втрати 
захисників ст. Крути складали 10 старшин і близько 250 бійців – 
переважно поранених юнаків 1-ї Української військової школи. Крім 
того, безвісті зникла чета зі складу студентської сотні, в числі бійців 
якої був і молодший брат А. Гончаренка. Командир юнаків згадував: 
“При докладнім особистім перегляді довідався, що не оказалося й 
цілої чети студентської сотні до 30 людей, хоч командир сотні все 
запевняв, що вони ось-ось надійдуть. Вислав я розвідку, затримав 
ешелон – та все було даремно”25. Червоногвардійці наближалися і 
ешелон був змушений рушити, не очікуючи решту своїх бійців. З 
вікон вагонів юнаки встигли обстріляти ворожу лаву, перш ніж 
потяг віддалився на захід, а виснажені й пригнічені бійці 
нарешті отримали змогу перепочити. “Страшний день ще гудів 

22 Моисеев С. Полк рабочей Москвы. С. 21, 22.  
23 Лукасевич Л. Із книги “Роздуми на схилку життя”. С. 61 – 62.
24 Михайлик М. День 16 січня 1918 р. (ст. ст.) // Герої Крут. Лицарський 

подвиг юних українців 29 січня 1918 року. Дрогобич: “Відродження”, 1995. С. 77.
25 Гончаренко А. Бій під Крутами. С. 151.
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у нас в ухах, а втрати в людях, понесені в ім’я державності, взивали 
до помсти”26. 

Доля студентської чети, яка не встигла приєднатися до свого 
підрозділу, склалася трагічно. Заблукавши у темряві, січовики 
вийшли до залізничної станції в той час, коли її вже зайняли мос-
ковські червоногвардійці. Оскільки у намоклих від снігу валянках, 
які носили юні бійці, втекти виявилося неможливо, усі вони потра-
пили до полону. Комісар 1-го Московського червоногвардійського 
загону Є. Лапідус свідчив, що єдиного серед полонених офіцера 
москвичі відразу ж застрелили. Ледь вдалося умовити червоногвар-
дійців не поспішати з розправою над іншими бранцями. Полонених 
студентів і гімназистів було розміщено під вартою в одному з військо-
вих ешелонів червоних.

День 31 січня став для полонених фатальним. “Наступного дня, 
коли ми від’їздили зі ст. Крути, потяг по дорозі зупинився за наказом 
Єгорова, з вагону було виведено всіх затриманих і за 300 кроків 
від потягу їх розстріляли розривними кулями,” – свідчив Є. Лапі-
дус27. Перед стратою учень 2-ї Української гімназії, 19-річний уро-
дженець Галичини Григорій Піпський, заспівав гімн “Ще не вмерла 
Україна”, який підхопили й інші полонені. “Одного гайдамака, який 
втік від червоногвардійців до села за 4 версти і по дорозі скинув 
з себе одяг, червоногвардійці витягли з-під печі в одній хаті, куди він 
втік, побили і, привівши до місця, де були розстріляні інші, розстрі-
ляли, не з першого разу, не поціливши в нього відразу смертельною 
кулею... – згадував Є. Лапідус. – Я підійшов до вбитих, потім піді-
йшов до Єгорова і запитав, чому їх розстріляли. Єгоров, затягуючись 
папіроскою і посміхаючись, відповів, що дозволив він червоногвар-
дійцям тому, що вони наполягали на цьому”28. Результати розкопок, 
здійснених невдовзі на місці розстрілу, засвідчили, що всього було 

26 Гончаренко А. Бій під Крутами. С. 150.
27 Гриневич В., Гриневич Л. Слідча справа М. А. Муравйова: документо-

вана історія. К., 2001. С. 131 – 132.
28 Там само. С. 131 – 132. Сотник А. Гончаренко, який вже в березні 1918 р. 

оглядав тіло свого брата, стверджував, що полонених не розстріляли, а закололи 
багнетами (Гончаренко А. Бій під Крутами. С. 151).
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страчено 28 полонених. За твердженням кількох сучасників, сімох 
бранців, які так чи інакше уникнули розстрілу, червоні відправили 
в запілля.

Незважаючи на втрати, М. Муравйов був задоволений резуль-
татом бою. Радянський командувач вважав, що завдав поразки са-
мому Петлюрі (якого в дійсності під Крутами не було). 30 січня він 
надіслав Раднаркому і В. Антонову-Овсієнку повідомлення про те, 
що “після дводенного бою, Перша революційна армія Єгорова при 
підтримці Другої армії Берзіна біля ст. Крути розбила контрреволю-
ційні війська Ради...”29 М. Муравйов не мав сумнівів, що долю 
української столиці вже вирішено.

Бій під Крутами назавжди увійшов до історії як символ жертов-
ності й ідеалізму. Та  водночас, це ще й символ невмілого стратегіч-
ного планування. Якби назустріч головним силам М. Муравйова, 
зосередженим у Бахмачі, вирушили відправлені напередодні з Києва 
свіжі підрозділи, а не виснажені кількатижневими боями юнаки 1-ї 
Української військової школи й невишколена молодь, перебіг або й 
результат бою могли бути іншими.

Замість післямови

В радянській історичній літературі бій під Крутами всіляко на-
магалися замовчати. У тритомній “Українській РСР в період грома-
дянської війни” (1967 р.) про бій під Крутами згадано лише одним 
коротким реченням. Схожим чином автори енциклопедичного ви-
дання “Великий Жовтень і громадянська війна на Україні” (1987 р.) 
роз’яснили читачам, що в січні 1918 р. біля ст. Крути “точилися за-
пеклі бої між радянськими частинами і військами української бур-
жуазно-націоналістичної контрреволюції”30. Дбаючи лише про чис-
тоту “марксистсько-ленінської концепції”, радянські дослідники 
менше всього піклувалися про дослідження історичної дійсності.

29 Антонов-Овсеенко В. Записки о гражданской войне. Т. 1. М., 1924. 
С. 146 – 147; ГАРФ. Ф. 375, оп. 1, д. 10, л. 18.

30 Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. Енциклопедичний 
довідник. К.: УРЕ, 1987.  С. 296.
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На жаль, в українській історичній літературі також не обійшлося 
без “міфотворчості” на тему Крут. Після поразки визвольних змагань 
чимало українських публіцистів прагнули “героїзувати” сторінки 
історії 1917–1921 рр., не намагаючись розібратися в тому, що ж 
власне тоді сталося. За аналогією з 300 загиблими спартанцями під 
Фермопілами, стали писати про “300 полеглих” під Крутами. Згаду-
ючи про подвиг студентів і гімназистів Помічного куреня, чимало 
сучасників геть забули про подвиг юнаків 1-ї Української військової 
школи, які винесли на своїх плечах основний тягар бою. Аби додати 
героїки до крутянських подій, почали писати про багнетну атаку 
студентської сотні проти наступаючих сил червоних – хоча в дійс-
ності така атака могла стати лише смертним вироком для невишко-
лених і погано екіпірованих юних січовиків.   

Але найбільша плутанина в історії крутянських подій пов’язана з 
датою самого бою. Коли в березні 1918 р. уряд УНР вирішив вша-
нувати пам’ять загиблих під Крутами, виявилось, що в штабі укра-
їнського командування немає  докладних відомостей про час, місце і 
перебіг бою. Наприкінці січня 1918 р. у Києві палахкотіло більшо-
вицьке повстання, централізоване управління військами припини-
лося, зв’язок між столицею і фронтом був відсутній. Бійці, які від-
ступили з-під Крут до Києва, потрапили у вир кількаденних вулич-
них боїв. Далі був опір наступові червоних загонів на столицю і 
відступ на Волинь... Більшість документів українських частин в ході 
цих боїв було знищено. Визначити дату крутянського бою зі слів 
його учасників виявилось непросто, оскільки для багатьох з них це 
був лише епізод безнастанних бойових дій. Зате у радянській пресі 
вказувалася точна дата зайняття “переможцями” ст. Крути – 29 січня. 
В дійсності, це було хибне повідомлення зі штабу М. Муравйова, яке 
насправді стосувалося ст. Плиски. Та оскільки інших достеменних 
свідчень у розпорядженні представників української влади не було, 
цю дату вирішили вважати правильною. У наступні десятиліття саме 
день 29 січня став для українців “днем Крут”. На жаль, історики 
ніколи не намагалися пояснити, чому в спогадах деяких учасників 
бою, в тому числі й написаних безпосередньо після тих подій, 
днем крутянського подвигу все ж таки названо 30 січня... Лише 
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нові архівні знахідки дозволили виявити неточності й детально ре-
конструювати перебіг бою під Крутами та збройної боротьби в Укра-
їні на початку 1918 р.

У статті йдеться про перебіг бою під Крутами, особливості 
захисту станції, оповідається про долю учасників бою: командирів і 
рядових. Уточнюється дата бою та розвінчуються деякі міфи, які 
побутують в історичній літературі.

Ключові слова: бій під Крутами, спогади, студентський курінь, 
учасники бою, історичні міфи.

Mykhailo Kovalchuk. Battle of Kruty – known and unknown pages. 
The article deals with the course of the battle of Kruty, the features of 
the station defense, it tells about the fate of the participants of the 
battle: commanders and soldiers. It specifies the date of the battle and 
disproves some myths that are common in historical literature.

Key words: battle of Kruty, memories, student hovel, participants 
in the battle, historical myths.
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Микола Шкурко   

ТЯГЛІСТЬ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ:
ВІД ІЛЮЗІЙ ДО РЕАЛІЙ

Відомий вислів про історію як науку можна перефразувати так: 
«Якщо історична наука нічому не вчить, то це схоластика». Безкі-
нечні пошуки формули національної ідеї на тлі тотальної відсутності 
ідеологічної складової у практиці українського державотворення 
цьому є доказом. Базування на певних шаблонних підходах, зокрема 
у діяльності таких важливих ідеологічних, за їх покликанням, уста-
новах як Український інститут національної пам’яті (УІНП) (на 
владному рівні) та Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка (на громадському рівні), призводить на практиці до 
понятійних химер. Бо ж нема чітких ідеологічних посилів на «низи», 
нема й відстежуваності, які процеси там відбуваються. 

Наприклад, три дні тому Ніжинський об’єднаний міський вій-
ськовий комісаріат святкував 99-у річницю заснування. Почав діяти 
комісаріат 25 січня 1919 року – відразу після вступу до Ніжина 
проросійських частин. М‘яко кажучи, дивне святкування. Це свідчить 
щонайменше про те, що рекомендації УІНП до цієї державної уста-
нови не доходять, а в цілому – про відсутність ідеологічної функції у 
діяльності органів місцевого самоврядування та підрозділів 
Міністерства оборони України (під час російської агресії!), адже 
присутніми на урочистостях були секретар міської ради (історик за 
фахом), заступник міського голови (колишній посадовець МВС), 
командири військових частин. 
   Таких дрібніших і більших «ляпів» по країні стається щодня 

немало. Отже, історична наука має безпосередній стосунок до ситу-
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ації, що склалася. Наведу ще приклад. Є в експозиції Ніжинського 
краєзнавчого музею прикметна прогалина. Відтинок історії десь 
у 100-150 років від часу занепаду Київської Русі й до поширення 
на наші землі володінь Великого Князівства Литовського ніяк не ви-
світлено. На то є об’єктивна обставина. Державності тут у той період 
не було. 

Але доводиться стикатися також і з суб’єктивними чинниками, 
коли ігнорується певний період  р е а л ь н о ї  державності. У часи 
УРСР з ідеологічних мотивів заперечувалися УНР і Українська 
Держава. Нині ж деякі високопосадовці та відомі історики так само 
не зважають на період УРСР чи «не помічають» Гетьманату. Така 
ілюзорна позиція, впроваджувана у державну політику, призводить 
до втрат не менших, аніж монголо-татарське спустошення. 

Навіть така, здавалось би, «дрібниця» як заперечення на офіцій-
ному рівні жовто-блакитного прапора, під яким йшли в бій за са-
мостійну Україну на крутянському полі, симптоматична щодо живу-
чості світоглядних упереджень. За інших, епохальних обставин, така 
зашореність може коштувати колосальних втрат.

1991 року Україна, відмовившись від успадкування права 
на спадщину СРСР, втратила відразу не тільки величезні матері-
альні ресурси та перспективу повернення вивезених цінностей, 
а навіть і гарантію безпекового майбуття. Це стало очевидним 
через 23 роки після втрати Кримського півострова і частини схід-
них областей внаслідок агресії Російської Федерації. Але ж держа-
вотворчий прагматизм у тому й полягає, щоб від такого застрахо-
вуватися! Належало ще з моменту проголошення незалежності 
розробити в часі «дорожню карту» трансформації Радянської 
України в Українську Соборну Самостійну Державу. Як тут не вка-
зати на «брекзит» – взірцевий приклад «розлучення» країн, який 
було розраховано на 2 роки.

Так само, ігноруючи Гетьманат Павла Скоропадського, 100-річчя 
якого відзначаємо цьогоріч, сучасна історична наука не зможе ви-
знати за факт, що той, хто повалив Українську державу, зліквідував 
і ЗУНР, а потім занапастив і УНР, а значить – не зробить належні 
висновки.
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Аби не поширювалася така деструкція зараз, усім нам, хто зі-
брався на конференцію з нагоди 100-річчя бою під Крутами, слід 
вивчати з чітких ідеологічних позицій тяглість нашого державотво-
рення без огляду на форми її реалізації.

У виступі йшлося про те, що в практиці українського державотво-
рення повинна бути чітка ідеологічна складова

Ключові слова: історія, державотворення, ідеологія

Mykola Shkurko. The duration of state-building: from illusions to realities.
The speech said that in the practice of Ukrainian state-building 

there should be a clear ideological component.
Keywords: history, state-building, ideology.
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Олег Бузун

КРУТИ – ЗА ЩО БОРОЛИСЯ МОЛОДІ СЕРЦЯ

Крути 2018. Виповнюється 100 років символічної непокори й 
спротиву молодого нескореного духу українських патріотів проти 
зазіхань московитів на Україну. 29 січня, село Пам’ятне, біля Меморі-
ального комплексу «Пам’яті героїв Крут», зібрало тисячі представни-
ків свідомого й небайдужого до власного державотворення україн-
ського люду1. Різні за віком, соціальним положенням, політичною 
приналежністю й, можливо, іншими відмінностями українці прибули 
на це героїчне місце з метою вшанування пам’яті оборонців нашої 
державності, проведення чітких паралелей між двома століттями з 
однією війною та безперечно завданням національно ваги – врешті- 
решт зробити висновки з кривавих уроків нашої історії. 

Тут, вже традиційно, за останні десятиліття, на сакральному для 
України та її епічних героїв місці безпосереднього збройного 
протистояння, місці народної пам’яті державними мужами, політи-
ками різних уподобань, науковцями, літераторами й поетами дається 
оцінка подіям минувшини. Згадуючи крутянських героїв, всі ми, 
ніби черговий раз, через себе пропускаємо той моторошний перебіг 
подій бою.

 Так, жорстокого січня 1918 року, це було на цій же залізничній 
станції Крути та території поряд з нею. Тоді між військовими під-
розділами Української Народної Республіки та російською більшо-

1 Розпочались заходи з відзначення 100-річного бою під Крутами. 
Правда ТУТ. Ніжин. URL: http://nizhyn.pravdatut.ua/news/rozpochalys-zahody-
z-vid-znachennya-100-richnogo-boyu-pid-krutamy. 
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вицькою армією під командуванням М. Муравйова, відбулася битва, 
що стала важливим фрагментом у сучасній українській історичній 
пам’яті2. На захист УНР в умовах політичної та управлінської не-
спроможності тогочасної української влади добровільно стали київ-
ські студенти, гімназисти та юнаки військової школи супроти ворога, 
який мав багаторазову чисельну перевагу. У цій битві, що тривала 
зранку до вечора 29 січня, проти 6 тисяч більшовицьких опричників 
під командуванням полковника П. Єгорова, шлях на Київ обороняли 
878 вояків – вільних козаків, Січових Стрільців, юнкерів, київських 
студентів під орудою полковника Аверкія Гончаренка, командирів 
січовиків Романа Сушка, студентської сотні Омельченка3. У бою, що 
був надзвичайно жорстоким і кровавим, з боку наших військових 
вбито 250 юнаків, 30 студентів і 10 старшин4. Як згадував генерал 
Олександр Удовиченко, «П’ять годин безперестанку Студентський 
Курінь стримував червоні лави, сам будучи під градом куль та гра-
нат… Московські багнети безжалісно кололи груди юнаків, розби-
вали їхні голови прикладами рушниць, добивали поранених. Бій 
скінчився. Жодного полоненого ворог не взяв»5 .

Бій під Крутами, незважаючи на те, що він завершився військо-
вою поразкою для Української Народної Республіки, на довгі часи 
став для патріотів України прикладом героїчного подвигу і звитяги 
в ім’я України та її незалежності.

2 29 січня – 100 років бою під Крутами. Офіційний веб-портал Чернігів-
ської міської ради. URL: http://www.chernigiv.rada.gov.ua/news/view/10597

3 Бій під Крутами в національній пам’яті: збірник документів і матеріалів / 
Упорядники: О. М. Любовець (керівник); О. М. Березовський, С. В. Бутко, 
А. О. Тищенко, І. В. Цимбал. К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. 288 с. Україн-
ський інститут національної пам’яті. URL: http://www.memory.gov.ua/sites/
default/files/userupload/kruty_zbirnyk_2013.pdf

4 Бій під Крутами як безсмертний приклад самопожертви в ім’я молодої 
Української держави Віськово-морські сили Збройних Сил України. URL: 
https://navy.mil.gov.ua/bii-pid-krutamy-iak-bezsmertnyi-pryklad-samopozhertvy-
v-imia-molodoi-ukrainskoi-derzhavy/. 

5 Подвиг героїв Крут з нами. Переяслав-Хмельницький державний педа-
гогічний університет імені Григорія Сковороди. URL: http://phdpu.edu.ua/
podvig-gerojiv-krut-z-nami/. 
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Фіголь Атанас, наголошував: «У хвилі, коли під Крутами розі-
гралась трагічна дія епопеї відродженої України, мало хто здавав 
собі справу, який величний безсмертний акт історії звершився в 
тому дні (29. 01. 1918) на полях Чернігівщини. В ім’я найсвятішої 
любові Батьківщини, коли не було кому стати на захист кордонів 
молодої держави, пішла у бій горстка гордих юнаків, щоби своїм 
чином струснути совістю нації, совістю всіх майбутніх поколінь, 
доки не звершиться ідеал, якому вони віддали своє молоде життя»6 .

Бій під Крутами стримав більшовицький наступ на 4 дні. І це 
були вирішальні дні для української дипломатії, аби домогтися від 
міжнародної спільноти визнання України – завдяки цьому стало 
можливим укладання Брест-Литовського миру, що de-facto 
означало міжнародне визнання української незалежності7. 

Тривалий час подробиці Крутянського бою залишалися невідо-
мими і скоріше нагадували міф: проти багатотисячного більшовиць-
кого війська український уряд безжально кинув необстріляну мо-
лодь – студентів та гімназистів. Вони хоробро билися, але всі заги-
нули у нерівному бою. І лише через багато десятиліть після 
виявлення окремих документів і публікацію численних спогадів 
з’явилася можливість відтворити обставини бою. 

Відтоді і до сьогодення бій під Крутами був і є актуальною темою 
досліджень як істориків так і науковців. Воєнний історик Б. Монкевич 
прийшов до цілком виваженого висновку, що, хоча в стратегічному 
відношенні бій не мав великого значення, однак у моральному плані 
він породив незламне бажання йти до перемоги8. «Ми кажемо, що 
Крути – це бій за майбутнє, майбутнє України. І цей бій триває. 
Тепер від нас залежить його результат. У наших руках шанс на оста-
точну перемогу, яку Україна чекає з 1918 року. Для цього нам потрібна 
єдність та рішучість, яких забракло тоді у Києві, та героїзм і жертов-

6 Фіголь Атанас. "Крути" (15-ті роковини бою). Пам’ятай про Крути. 
Молодіжна кампанія. URL: http://kruty.org.ua/statti/191-2009-01-28-14-52-02.

7 Крути – не поразка, а перемога – історики. Українська правда. Історична 
правда. URL: http://www.istpravda.com.ua/ukr/short/2016/01/29/148894/. 

8 Бій під Крутами: героїзм і трагедія нашої історії. Ресурсний центр Гурт. 
URL: https://gurt.org.ua/articles/25078/. 
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ність, яку проявили ті, хто прибув на станцію Крути …», – наголошу-
вав Володимир В’ятрович9 .

Із почестями і військовим оркестром 28 січня у Крутах відзначили 
соту річницю бою. Особливої урочистості події додавав “Потяг єд-
нання”, який так само, як і 100 років тому повторив маршрут “Київ – 
Крути”. У потязі разом з делегацією зі столиці їхали 360 ліцеїстів 
з 30-ти навчальних закладів військово-спортивного профілю з різних 
міст України, щоб вшанувати своїх попередників на станції “Крути”. 
Тому настрій в усіх учасників події тримався на урочистій хвилі. 
“Потяг на Крути, як і сто років тому. Але лінія фронту вже не під Ки-
євом, а за сотні кілометрів від столиці. І ці хлопці, які їдуть вшано-
вувати героїв 1918 року, мають можливість вчитися, поки країну 
захищають їх батьки чи старші брати”, – так коментував подію голова 
Українського інституту національної пам’яті10 .

Із урочистими промовами перед громадськістю виступили Віце- 
прем’єр-міністр України Павло Розенко, заступник голови Адміністра-
ції Президента України Ростислав Павленко, Міністр культури 
України Євген Нищук, Герої України Володимир Жемчугов та Василь 
Божок, архієпископ Чернігівський і Ніжинський УПЦ КП Євстратій 
(Іван Зоря). Під час офіційної урочистої частини відбулась церемонія 
вручення Державних прапорів України з пам’ятними стрічками. У події 
були задіяні курсанти Військового інституту телекомунікацій та інфор-
матики, які вже брали участь в Антитерористичній операції, а тепер 
набувають знань і готуються стати офіцерами. Саме вони передали 
стяги прапороносцям-ліцеїстам. Уже до Києва майбутні воїни повер-
талися з Прапорами, прикрашеними пам’ятними стрічками. Під час 
урочистостей, відбулася прем’єра концертного маршу “Героям Крут”, 
створеного за ініціативи Міністерства культури України11 [7].

9 Герої Крут були першими кіборгами в нашій історії. В. В’ятрович. Zik. 
ua. URL: https://zik.ua/news/2016/01/29/geroi_krut_buly_pershymy_kiborgamy_v_ 
nashiy_istorii__vyatrovych_667251. 

10 Герої Крут були першими кіборгами в нашій історії. В’ятрович. Zik.ua. 
URL: https://zik.ua/news/2016/01/29/geroi_krut_buly_pershymy_kiborgamy_v_ 
nashiy_istorii__vyatrovych_667251.

11 Там само.
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Наступного дня, 29 січня 2018 року відзначення пам’яті продов-
жилося. Учасники наукової конференції «Українська військова зви-
тяга. Крути – 100 років потому: міфи й історичні уроки»12, що у своїй 
роботі об’єднала науковців зі столиці, Чернігова та Ніжинських до-
слідників, освітян та краєзнавців мали ґрунтовні доповіді з крутян-
ської тематики, співставлення подій сучасності з 1918 роком13 .

Варто також згадати про доробок телевізійників, які у ці ж 
січневі ювілейні дні зробили свій внесок у карбування пам’яті про 
наших героїв. НЛО TV спільно з каналом ZIK зробив документаль-
ний проект «Крути. 100 років битви»14. За сюжетом документальної 
стрічки з елементами реконструкції, троє молодих хлопців, які до 
цього не тримали в руках зброї, вирушили на вирішальний для країни 
бій, що закінчиться по-різному для кожного з них15. Через 100 років 
випливають досі невідомі факти про подвиг під Крутами та відповідь 
на головне питання – що змусило юнаків з усіх усюд і зовсім різних 
прошарків йти добровольцями воювати за Україну?

Сьогодні складається враження, ні – тверде переконання, що іс-
торія повторюється. Мотивація крутян, так як і боротьба України у 
наші дні, – це відповідь української нації на зазіхання ворогів на її 
незалежність. 

Віримо, українська нація постане як одна із найсильніших у світі. 
У результаті наполегливої державницької потуги сформується 
національно-сильне й нездоланне ядро відданих Україні борців, які 
будуть надійними гарантами української перспективи. 

12 Українська військова звитяга. Крути – 100 років потому: міфи й історичні 
уроки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського Національної академії наук України. URL: http://archeos.org.ua/?p=14054. 

13 Круглий стіл з освітянами міста Ніжина та Ніжинського району «Сучасні 
напрямки дослідження Української революції 1917 – 1921 рр.».Ніжинська ра-
йонна рада. URL: http://nizhyn-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=281970&tp=page.

14 НЛО TV спільно з каналом ZIK зробив документальний проект «Крути. 
100 років битви». Детектор медіа. URL: http://detector.media/production/
article/134077/2018-01-26-nlo-tv-spilno-z-kanalom-zik-zrobiv-dokumentalnii-proekt-
kruti-100-rokiv-bitvi/

15 Там само.
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У статті йдеться про відзначення 100 річного ювілею бою під 
Крутами. Проводиться аналогія із сучасними подіями. Висвітлю-
ються заходи, що відбувалися у січні 2018 року.

Ключові слова: бій під Крутами, 100 річний ювілей, державні 
заходи з відзначення ювілею.

Oleh Buzun. Kruty – what did the young hearts fight for?
The article deals with the celebration of the 100th anniversary of 

the Battle of Kruty. An analogy with modern events is conducted. The 
events that took place in January 2018 are highlighted.

Key words: battle of  Kruty, 100th anniversary, state events on the 
anniversary celebration.
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Валентина Піскун

ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УНР: 
ПОЛІТИЧНА І ВІЙСЬКОВА ЛІНІЇ 

СУСПІЛЬНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ

Відзначення столітнього ювілею подій, що увійшли в історію як 
Українська революція (1917-1921 рр.) і стали знаковими для жит-
тєвого досвіду кількох поколінь українців є не лише актом комемо-
ративних практик, а й намаганням істориків привернути увагу до 
тогочасного вибору суспільством шляху розвитку і водночас 
процесом усвідомлення сучасними поколіннями його наслідків.

Як відомо, Перша світова війна загострила протиріччя і супе-
речки не лише на міждержавному, а також на внутрішньодержавному 
та міжнаціональному рівнях у тогочасних імперіях. Саме під час Ве-
ликої війни українське питання, що жевріло в надрах Російської та 
Австро-Угорської імперій в ХІХ на початку ХХ ст., постало як 
питання міжнародне зі всією гостротою не розв’язаності і акту-
альності. Сутнісний зміст його окреслювався визнанням українців як 
єдиної нації і їхнього природного права на створення власної держави 
на руїнах імперій, котрі втратили спроможність адекватно реагувати 
на виклики часу. Проте, як для українських діячів, так і для владних 
кабінетів європейських держав, така перспектива здавалася примар-
ною і віддаленою у часі. Крім того, суспільне середовище жило 
своїми інтересами, а політичний провід своїми. Незначна когорта 
людей, які розуміли, що відбувається, не могли впливати на загальні 
процеси через брак належного інструментарію.

У статті я зроблю спробу проаналізувати взаємозв’язок між 
суспільними прагненнями до миру і політичними рішеннями укра-
їнської влади, які неминуче породжували (навіть незалежно від того 
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позитивними чи негативними вони були) суспільне розмежування. За 
хронологічні межі обираю березень 1917 – початок лютого 1918 р.

 Падіння царського режиму в Росії прискорило процеси дегра-
дації центральної (імперської) влади та актуалізувало відцентрові 
сили. Створення Української Центральної Ради в Києві та її полі-
тичне самовизначення на засадах федералізму і демократії давало 
простір для політичного маневру і час для суспільного сприйняття 
нових політичних реалій. Доволі влучно і зі знанням справи писав 
про прискорені політичні трансформації в середовищі українського 
національного руху Д.Дорошенко: «Український національний рух 
робив такі успіхи, отримав такий розмах і зустрічав такий широкий 
резонанс у народних масах, що його досягнення могли перевершити 
найбільш сміливі мрії українських патріотів. У найкоротший час 
українська політична думка проробила шлях, розрахований на десяти-
ліття». А вже до липня місяця 1917 року «Центральна Рада, під-
тримувана з’їздами, зробилася фактичним господарем становища на 
Україні. Питання про автономію України було поставлене як по-
стулат поточного дня і Тимчасовому урядові, який спочатку недо-
оцінив розмаху й інтенсивності українського руху, довелося розпо-
чати безпосередні переговори з Центральною радою»1 .

Тобто, українське питання як політичне постає за часів Цент-
ральної ради. А водночас, підносячись до рангу політичного, воно 
відразу ж ставало й геополітичним, оскільки значна частина укра-
їнців, проживаючи в Австро-Угорській монархії, і, ставлячи чи 
примикаючи до гасла автономії / федерації /самостійности, автома-
тично почала підважувати і її міць. А це своєю чергою впливало на 
міжнародну конфігурацію усталеностей і протистоянь. З цього 
приводу О.І.Бочковський зазначав, характеризуючи Центральну раду: 
«Діяльність цієї установи викликала певну й чималу ревізію у від-
ношенні Европи до України. Треба було визнати політичний харак-

1 Дорошенко Д.И. Война и революция на Украине. Революция на Украине 
по мемуарам белых. Составил С.А. Алексеев под редакцией Н.Н. Попова. М. – 
Л.: Государственное издательство, 1930. Репринтное воспроизведение издания 
1930. К.: Политиздат Украины, 1990. С. 64. 
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тер українського питання, й до того, ще й у міжнароднім навіть 
масштабі»2 .

Складність визнання українського питання як політичного по-
лягала для міжнародного співтовариства передовсім у тому, що воно 
тісно перепліталося з питанням російським (з існуванням Росії в тих 
координатах життєдіяльності до яких усі звикли), єврейським (євреї, 
які проживали на території України, поставили його як політичне – 
створення власної держави на території Палестини), польським 
(поляки, які проживали в межах Росії, відстоювали не автономію, а 
незалежність Польщі), і увесь цей комплекс нерозв’язаних геопо-
літично проблем водночас «звалився» на українських політиків і на 
суспільство, змучене ходом військових дій і озлоблене війною, 
поборами і насиллям.

Українські політики у 1917 на початку 1918 року обрали свій 
шлях для розв’язання складного питання державної політики і дер-
жавного будівництва і, як не парадоксально це звучить, – для світо-
устрою. Демонтаж імперії й імперської свідомості, старосвітського 
суспільного устрою мав відбуватися в рамках демократії і самови-
значення спільнот, а інструментом для досягнення мети – самоорга-
нізація на засадах виборності. У своїй програмовій праці «Хто такі 
українці і чого вони хочуть» М. Грушевський чітко окреслив: «Так, 
ми стара Київська Русь, але ми разом з тим український народ, осіб-
ний народ, з своєю осібною мовою, історією, письменством і куль-
турою… Українці добиваються того, щоб Україною всею правила 
виборча рада України чи сойм, як його називають, та виборні міні-
стри. Щоб вони могли дбати про свій край, не питаючи ні в кого 
ухвали та потвердження, крім свого народу»3. Тобто, М. Грушевський 
окреслив нові ціннісні орієнтири. Про модерні суспільні цінності, 
пропоновані Українською Центральною радою, зазначав В. Верстюк 

2 Бочковський О. І. Европа та українське питання (З нагоди 10-х роковин 
Центральної Ради). Тризуб, 26–27(84–85). 26 червня. С.7.

3 Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Грушевський М. С. 
Твори: У 50 т. Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Голов. Ред. 
П. Сохань. Т.4. Кн. І : Серія «Суспільно-політичні твори» (доба Української 
Центральної Ради березень 1917 – квітень 1918), Львів: (Світ), 2007. C. 162.
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ще у 1997 році на одній із наукових конференцій4, а піз ніше детально 
викладено у фундаментальній праці з історії Української революції 
(1917–1921 рр.)5 .

За час від березня до липня 1917 року український національний 
рух в надзвичайно короткий час прискорено пройшов шлях органі-
заційного оформлення і політичної структуризації, що дало змогу 
не лише вести переговори з Тимчасовим урядом про визнання крає-
вим органом влади, а й стати своєрідним лідером на російському 
постімперському просторі6 .

Важливим питанням, яке було поставлене лідерами українського 
національного руху і що його відрізняло від інших – залучення 
представників національних меншин до державного управління на 
засадах пропорційності та забезпечення національно персональної 
автономії. Аналізуючи спомини тогочасних громадських і дер-
жавних діячів – представників різних етнічних спільнот, зауважую, 
що, наприклад, один із них єврей О. Гольденвейзер наголошує: 

4 Верстюк В. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України. 
Центральна рада і український державотворчий процес (до 80-річчя 
створення Центральної Ради). Матеріали наукової конференції 20 березня 
1997 р. К., 1997. С. 8.

5 Нариси історії Української революції 1917-1921 років / Ред. 
кол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк, В.Ф. Bерстюк. К.: (НВП “Ви-
давництво «Наукова думка» НАН України”). У 2 кн. К.: (Наукова думка), 
2011 –  С.В. Кульчицький, В.М. Литвин, Р.Я. Пиріг, О.П. Реєнт, О.С. Рубльов, 
В.Ф. Солдатенко, Ю.І. Терещенко. НАН України. Інститут історії України. К.: 
(НВП “Видавництво «Наукова думка» НАН України”), 2011–2012. Кн.1, 390 с.; 
Кн.2, 464 с.

6 Детальніше див.: Піскун Валентина. Політичний вимір пошуку націо-
нального порозуміння в часи Української революції (березень 1917 – січень 
1918 рр.). Формування моделей національного консенсусу в Україні в часи 
Української революції (березень 1917 – січень 1918 рр.): джерельна база та 
інтерпретаційні практики: монографія / Валентина Піскун, Ігор Гирич, Ми-
хайло Ковальчук, Валентин Кавунник, Інна Старовойтенко, Дмиро Бурім та 
ін. За заг. ред. В. Піскун. Інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ: «Видавництво Людмила», 
2018. С. 131-240.
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«8 квітня в традиційному залі купецького зібрання відкрився Все-
український національний з’їзд… Після дипломатичних привітань 
голови виконавчого комітету Страдомського і губернського комісара 
Суковкіна слово отримав голова єврейської ради д-р Биховський. 
Він виголосив коротку, стриману промову (над її редакцією ми про-
працювали увесь попередній вечір) і імпровізоване заключне вітання 
Грушевському, скріплене публічними обіймами.

8 квітня 1917 року був перший огляд українських національних 
сил і перша зустріч української і російської громадськості після 
революції. І привітання, і поцілунки – все це було прекрасно і навіть 
щемливо. Але від уважного спостерігача не могли вже в той день 
вислизнути передвісники зовсім інших зустрічей в недалекому май-
бутньому»7. Тобто, забезпечуючи права національних меншостей 
і втягуючи їх в український державотворчий процес, тим самим 
руйнували творений століттями російський централізм, в основі 
якого лежали такі чинники як: підбиті владою і військовою силою 
території, російська мова як мова бюрократії і освіти, армія як ста-
білізатор покірності і вірнопідданості. У процесі розгортання подій 
ставало зрозумілим, що антагоністом російської централізації ви-
ступає самоуправлінська децентралізація, що її запроваджувано 
в Україні. Якщо до революції повсюдно домінувала експансія росій-
ської культури, що ґрунтувалась на російській мові і державності, 
то з початком революції було підірвано цей монополізм – українська 
мова і українська державність руйнувала не лише імперськість 
як таку, а й що об’єднувало всіх (від російських більшовиків і до мо-
нархістів) в опозицію до українських політиків – російськість 
як преференцію на політику, культуру і навіть побут.

Доволі швидко Центральна рада із суто національного об’єд-
нання перетворилася на орган автономний і незалежний від місцевих 

7 Гольденвейзер А.А. Из киевских воспоминаний (1917 – 1920 гг.). Ре-
волюция на Украине по мемуарам белых. Составил С.А. Алексеев под редак-
цией Н.Н. Попова. М.-Л.: Государственное издательство, 1930. Репринтное 
воспроизведение издания 1930. К.: Политиздат Украины, 1990. С. 64. (Слід 
зауважити, що спогади О. Гольденвейзера  були написані по «свіжих слідах», 
у 1922 р.)
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«російських» установ. І здійснювався цей перехід шляхом поступо-
вого перебирання влади не лише в Києві, а й в Україні загалом. 
Порозуміння з подібними структурами національних меншостей 
Польським виконавчим комітетом, Радою об’єднаних єврейських 
організацій, радою робітничих і солдатських депутатів відбувалося 
із процесом визначення квот і входження їхніх представників 
до складу УЦР.

Поступове перебирання влади УЦР відбувалося не лише по лінії 
міжнаціонального примирення, а також і в умовах падіння престижу 
й управлінських спроможностей Тимчасового уряду і деградації та 
розвалу Російської імперської армії. Основною політичною силою в 
Росії, зацікавленою в розвалі армії, виступали російські більшовики, 
які одержували гроші від німецького командування. Цікавим є 
сприйняття різними людьми тих процесів, що відбувалися. Не 
заглиблюючись у множинність досвідів, назву лише один приклад. 
Уманський селянин, мировий посередник, який читав газети, мав 
солідну домашню бібліотеку, так оцінював ситуацію після про-
читання газети «Киевская мысль», (занотував у Щоденник 21 вересня 
1917 р. свої думки): «Невесела картина нинішнього життя… Бідна 
наша Батьківщина… Згубили її наші соціалісти і більшовики. Різна 
погань береться правити державою і виходить одна розруха»8. Тобто, 
не завжди все те, що робилося в Києві, доходило до провінції в на-
лежному потрактуванні, а відтак і в сприйманні.

Структурація української влади, як виборної: вибори до УЦР, 
Ухвалення І і ІІ Універсалу, створення генерального секретаріату, 
переговори з Тимчасовим урядом, переговори з Кримськими ліде-
рами, ухвалення 4 (17) серпня 1917 р. «Тимчасової Інструкції Гене-
ральному Секретаріатові Тимчасового Уряду на Україні» і зрештою 
на початку вересня 1917 р. проведення в Києві З’їзду народів та роз-
роблення перспектив майбутнього устрою країни, свідчило про те, 
що УЦР перебирає управлінську й суспільно-мобілізаційну ініціа-

8 Умань та уманчани очима П.Ф. Курінного (з особистих щоденників 
за 1898 – 1917 рр.)/за ред. Ю.В. Торгала, Л.Д. Гарбузової.Умань: ВПЦ «Візаві», 
2013. С. 275.
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тиву не лише в Україні, а й на всьому постімперському російському 
просторі.

Іншими способами йшли до влади російські більшовики. Не ма-
ючи політичної ваги на Україні і достатньої підтримки військових 
(росіянам не потрібно було «русиїзувати» армію, а от процес укра-
їнізації в російській армії з весни 1917 р. йшов бурхливими темпами 
і саме військові стали визначальним аргументом підтримки УЦР), 
робітники ж у містах складали незначну кількість у процентному 
відношенні до загальної кількості населення (15% міські жителі 
і 85% – селяни) – вони застосували брутальніші способи: насиль-
ницьке захоплення влади шляхом перевороту, терор як спосіб утвер-
дження й утримання влади і популістські гасла «Вся земля селянам», 
«Декрет про мир» і про «Право націй на самовизначення».

Країна, яка упродовж трьох років перебувала у стані війни, була 
виснаженою, а армія потерпала від втоми і не розуміла сенсу дій 
влади. В таких умовах широкого розмаху у російському війську 
набув український рух, і Центральна рада використала його для утвер-
дження своєї інституціалізації. І в той же час лідери УЦР розуміли, що 
розвал Російської імперської армії може мати й негативні наслідки, 
коли голодні і незабезпечені військові масово заполонять територію 
України. Щоб створити об’єднуючий центр українізованих частин, 
Центральна рада доручила Українському військовому Клубові 
ім. Полуботка та Військовому комітетові скликати Всеукраїнський 
військовий з’їзд. Як зазначає В. Кедровський: «Перший військовий 
з’їзд відбувся в Києві 18–21 (н. ст.) травня 1917 року з участю майже 
тисячі делегатів з фронту й запілля, що були обрані українськими 
військовими організаціями в російській армії. По підрахунках 
мандатної комісії вони репрезентували 1 580 700 вояків, що 
усвідомили свою національність і виявили бажання об’єднатися в 
українські військові формації в складі російської армії»9. Другим 
важливим етапом у взаєминах армії і УЦР стали вибори на Чорно-

9 Кедровський В. Свято 22 січня. Промова полковника Володимира Кед-
ровського, виголошена в Торонто 23.І. 1966 на святі проголошення ІV Універ-
салу і Соборности Українських земель. Вільна Україна. Журнал української 
визвольної думки. Збірник. Ч.49. С. 29–30.
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морському флоті до Українських установчих зборів, де українські 
політичні партії одержали значну перемогу.

В історичній літературі утвердилася думка про те, що головним 
промахом (недоліком, помилкою) Центральної ради є неналежне 
став лення до розв’язання питання долі українізованої армії (корпу-
сів, частин). Вирішальною для вирішення цього питання вважають 
дискусію в УЦР 1 липня 1917 р. Військовим потрібні були чіткі 
вказівки (інструкції) і швидкість прийняття рішень, а попереду 
всього – територіальне формування війська (чого вимагали військо-
вики). Проблема територіального формування війська виникала ще 
й тому, що солдати намагалися швидше потрапити додому. Цент-
ральна рада намагалася розв’язати це питання не явочним порядком, 
а шляхом повного пере бирання нею в тому числі й військових справ. 
С. Петлюра дав чітку відповідь з цього питання: «Представники 
російського уряду сказали, що вони визнають єдину владу на Укра-
їні – Центральну раду, котра має керувати всіма справами. І се цілком 
правдиво. Зараз ми бачимо стихійний рух серед українців на фронті, 
як і в тилу. Сей рух небезпеч ний, коли його не направити в певне 
русло. Але ми знаємо, що увесь революційний рух на Вкраїні утво-
рила Центральна рада як найвищий орган, що керує сим рухом 
і об’єднує його. Нам кажуть, що те представництво при штабах, яке 
матиме Центральна рада, не дасть спромоги зробити того, що треба. 
Я думаю, що діло Центральної ради зробити так, щоб там були 
не окремі люди, а цілі штати з керуючим органом при Центральній 
раді»10. Тобто, С. Петлюра вважав, що повнота державної влади УЦР 
має структуровано поширюватися і на армію, а для створення таких 
структур потрібен був час, військові ж не хотіли чекати, вони бажали 
діяти, а це, на жаль, запускало модель хаосу і втрату єдиноначаль-
ності в армії. Сталася патова ситуація у взаєминах між військовими 
і УЦР: Центральна рада ще не могла взяти повноту влади над вій-
ськом (і продовжувати чи ні далі військові дії, вести переговори 
про мир), а військові, втомлені трирічною війною, уже не хотіли 

10 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. 
Том 1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. К.: Наукова думка, 1997. С. 153–154.



41

чекати. Варто підкреслити, що під впливом деморалізуючої агітації 
більшовиків у армії масово розвинулося дезертирство, що згубно 
впливало на загальну ситуацію в країні.

Поділяю думку дослідника Рудольфа А. Марка, який вважає, що 
«УНР мала лише невеликий зиск від українізації, бо в жоден момент 
не існувало української армії, яка б справді була спроможна слугу-
вати інструментом для утвердження політичної незалежності. Доб-
ровольців, готових зі зброєю в руках битися за українську незалеж-
ність, було дуже мало. Навіть інтенсивна агітація серед українців 
у німецьких таборах не була надто успішна»11. А після захоплення 
влади в Росії більшовиками, анархія в армії набула нечуваного роз-
маху. Солдати вчиняли погроми, крадіжки майна, вбивства і насилля. 
Преса рясніла різними повідомленнями про жорстокість і свавілля 
щодо людей і їхнього майна.

Як би критично тогочасні українці і сучасна українська історіо-
графія не ставилися до комісара К. Оберучева, але він помітив, на-
приклад, деяку синхронність у виступах більшовиків у Росії і полу-
ботківців у Києві. «Коли в Петрограді було знамените повстання 
більшовиків (3–5 липня), в цей час "полуботківці" в Києві роблять 
свій виступ 5 липня, теж з метою захоплення влади»12. Окрім того, 
важко не погодитися із його словами про те, що «якщо борешся проти 
тих, хто не виконує накази, то ризикуєш заслужити докір, що ти 
борешся проти національної волі і самовизначення народностей»13. 
А з іншого боку, неврахування часу доби, в яку живеш, так само 
робило неприйнятними твої вчинки. Мало хто думає і над словами 
С. Петлюри, своєрідним застереженням, висловленими ним у листо-
паді 1917 р., – «Майте на увазі, що небезпека велика і тільки порядок і 
слухняність може врятувати нас од лиха».

11 Рудольф А. Марк. Революція і націотворення: Українська Народна 
Республіка 1917 – 1921 р. Україна. Процеси націотворення. Збірник на пошану 
Андреаса Каппелера /Упор. Андреас Каппелер, пер. з нім. К.: К.І.С., 2011. С. 295.

12 Оберучев К. Въ дни революции воспоминания участника Великой рус-
ской революции 1917 года. New York, 1919. С. 96.

13 Там само. C.115.
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Формування Центральною радою підходів до застановлення 
території, на яку поширюється її влада, пройшло декілька етапів і 
формалізовувалося поступово від запрошення на засідання УЦР 
представників від етнічних українських земель і до декларування у 
документах «Тимчасовій інструкції генеральному секретаріатові 
Тимчасового уряду на Україні», ІІІ і IV Універсалах конкретних гу-
берній у складі України.

Після жовтневого перевороту в Росії поступальний етап форму-
вання автономного управління був завершений, проте українські 
політичні партії і їхні лідери не змогли швидко переорієнтуватися в 
обстановці, що склалася. І в той час, як більшовицька агентура уже 
працювала всередині українського руху, вони все ще сподівалися на 
мирне вирішення проблеми співжиття і за інерцією намагалися 
втримати в своєму силовому полі політичні партії і представників 
національних меншин. Російські ж більшовики мобілізуються, ви-
користовуючи таких представників в УЦР як М. Рафес, О. Золота-
рьов, Михаїл Балабанов (Самуїл Соломонович Шнеєрсон), Є. Неро-
нович та багатьох інших. Більше того, з метою боротьби з політич-
ними опонентами створюють ВЧК, ініціюють розколи в українських 
політичних партіях, а з метою опанування України і її економічного 
потенціалу розгортають повстанський рух, підбурюючи селян до за-
хоплення поміщицьких земель та спрямовуючи їх на пошук винних у 
тому, що сталося.

Розгортаючи наступ на територію України в грудні 1917 року, 
вони не сподівалися, що українці з такою наполегливість і відвагою 
будуть захищати свою землю. І станція Крути та боротьба молоді за 
неї в січні 1918 р. стала не просто звичайним епізодом у російсько- 
українській війні, вона стала межею, своєрідною червоною лінією на 
шляху ліквідації Росії-імперії. Станція Крути у 1917 році була 
важливим пунктом, де перетиналися залізнична двоколійна магі-
страль Київ–Москва і вузькоколійка Ічня–Чернігів. Станом на кінець 
травня 1917 року, магістраллю курсували 9 пар пасажирських потягів 
із зупинкою по Крутах. На станції працював буфет, що свідчило про 
стратегічну важливість станції як з точки зору пасажиро-
потоку, поштових переміщень, так і постачання продукції з України 
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до північних російських столиць. А головне, що події під Крутами, 
захист стратегічної залізничної станції і виявлений героїзм, показали 
смисл і сенс боротьби за свою ідею і за свою землю, якими перейня-
лася молодь. Один із учасників бою під Крутами Левко Лукасевич у 
спогадах  про цю подію об’єднав розділ під таким промовистим 
заголовком «Бій під Крутами. Повстання більшовиків у Києві». Тобто, 
поєднав своєрідне протиріччя: з одного боку студенти, жертвуючи 
своїм життям захищають Батьківщину, а з іншого – прихильники 
російського централізму – руйнують її зсередини. Зокрема констату-
вав: «Правдоподібно, як головне командування нашими тодішніми 
збройними силами (М. Шинкар, Ю. Капкан), так і безпосередньо наше 
командування дивилося на ці події (початок січня 1918 р.), як на ре-
волюційний епізод, а не як на початки російсько-української війни, яка 
тривала до 1924 року, коли вдалося більшовикам здолати повстання на 
Україні». І про явище, яке в історичній науці й нині розглядається як 
«російський більшовизм» констатує: «більшовизм як явище сус-
пільно-політичне, був для України імпортним товаром, чому так довго 
та болісно проходила його «акліматизація» серед українського народу. 
Вплив більшовиків почав поширюватися після захоплення ними 
збройним повстанням влади у Петрограді та опанування України їх 
збройною акцією. Радикальні гасла загарбування поміщицьких земель 
«правом кадука» й гасло «Вся влада до рук совітів робітничих, сол-
датських і селянських депутатів» вибила з рук Української Централь-
ної ради весь вплив на українське селянство, яке не хотіло чекати на 
повільне легальне перебрання поміщицьких і державних земель. 
Особливо велика частина малосвідомих безземельних мас пішла за 
привабливим гаслом «грабуй награбоване», не передбачаючи, що за 
кілька літ колективізація цілком зліквідує всяке земельне власництво, 
до якого був так стихійно прив’язаний український селянин»14. У 
суспільній свідомості спрацьовували старизни, про які Олександр 
Шульгин, перший міністр закордонних справ УНР писав: «Старі 
звички оглядатися на північ, привабливі слова і обіцянки світського 
раю замутили, стурбували душі наших темних земляків. Від націо-

14 Лукасевич Левко. Роздуми на схилку життя. Українське Православне 
Видавництво Св. Софії  Нью Йорк, С. Бавнд Брук. 1982. С.70.
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нальної ідеї вони не зріклися. Українцями вони себе почували. Навіть 
від самостійности вони не одходили… Вони не були проти Централь-
ної Ради, вони… тримали нейтралітет. Вони дивилися з наївністю 
як сунули московські орди на Київ, як наші юнаки один проти тисячі 
боронили державу, як полягли вони на наших Термопілах… Вони 
чекали чуда з Півночи, а чудо не прийшло»15. 

І Олександр Якович мав право закидати саме такі слова укра-
їнцям, адже під Крутами поклав життя і його рідний брат Володя 
Шульгин.

Отже, політичний і військовий чинники убезпечення існування 
держави є нероздільними і важливими, проте в січні – грудні 1917 року 
українське суспільство не усвідомило головного – тільки незалежна 
держава як найвища форма самоорганізації спільноти здатна захищати 
в належний спосіб їхні інтереси. Бій під Крутами засвідчив творення 
нового розуміння України – батьківщини і започаткував процес декон-
струкції смислів: Російська імперія як батьківшина для українців, 
росіяни й українці як єдиний народ.

У статті викладено основні політичні події в початковий період 
Української революції (березень 1917 – березень 1918 р.). Показано лінії 
розмежування основних політичних сил в Україні після падіння 
російського імперського режиму. Висвітлено вплив Військових з’їздів на 
політичні процеси в Україні та основні заходи із формування пропаганди 
українського питання серед військових. Формування нового тренду 
поняття «батьківщина» та захист її кордонів. Бій під Крутами як 
реальність і символ.

Ключові слова: Українська Центральна Рада, суспільне розмежування, 
військові з’їзди, історична пам’ять.

Valentyna Piskun. Proclamation of independence of the UNR: the political 
and military lines of social division

The article describes the main political events at the beginning of the 
Ukrainian Revolution (March 1917 – March 1918). The lines of division of the 
main political forces in Ukraine after the fall of the Russian imperial regime are 

15 Шульгин Олександр. Ідеали і дійсність. Тризуб. 1927. 22 січня. Ч.4 (62). 
С. 5 .
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shown. The influence of the Military Congresses on the political 
processes in Ukraine and the main measures for forming the 
propaganda of the Ukrainian issue among the military are highlighted. 
Development of the new concept of “motherland” and the protection of 
its borders. Battle of Kruty as a reality and a symbol.

Key words: Ukrainian Central Rada (Council), social division, 
military congresses, historical memory.
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Серед засобів впливу й форм масової пропаганди в роки Укра-
їнської революції одне з перших місць належало пресі, особливо 
важливу роль в провінції відігравали земські видання. Так, друкова-
ний орган чернігівських земців, котрий з 1913 по 1916 р. включно 
виходив під назвою «Черниговская земская неделя» як тижневик, 
а з 1917 р. змінив назву на «Черниговская земская газета» (далі – 
ЧЗГ) з періодичністю виходу двічі на тиждень, вважався одним 
з кращих видань України. Попри брак коштів і паперу у 1917 р., 
газету видавали регулярно, і лише наприкінці року з’явилися здвоєні 
числа. Очолювали редакцію земці з виразними українськими погля-
дами (Василь Адаменко, Іван Коновал) або ж діячі, котрі симпати-
зували українцям (Олексій Бакуринський, Олексій Свєчин). 

Газета висвітлювала широке коло проблем, які хвилювали 
суспіль ство на початковому етапі революції; охоче друкувала статті 
й дописи українською мовою, повідомляла про підтримку заходів 
Української Центральної Ради (далі – УЦР) й Генерального Секрета-
ріату, але загалом декларувала толерантне ставлення до Тимчасового 
уряду, пропагувала ідеї автономії й федерації. Багато кому здавалося, 
що настав час реалізувати ідеї М. Драгоманова, який писав у своїй 
«Автобіографії»: «Отримати ж політичну свободу в Росії українська 
нація, на мою думку, може не шляхом сепаратизму, а тільки разом 
з іншими націями й областями Росії шляхом федералізму»1 .

1 Драгоманов М. П. Автобиография // Былое. 1906. № 6. С. 182–213. С.203. 

Тамара Демченко

СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 
ДО БІЛЬШОВИКІВ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІСЦЕВОЇ ПРЕСИ)
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У даній статті прослідкуємо реакцію ЧЗГ та деяких інших чер-
нігівських газет на захоплення більшовиками влади в Росії та спроби 
інтервенції в Україну упродовж перших двох місяців після жовтне-
вого перевороту. 

Редакція ЧЗГ не уникала аналізу такого дражливого питання 
як взаємовідносини між українцями й росіянами. Так, у газеті були 
передруковані з київської «Народної волі» матеріали про розстріл 
бог данівців 26 липня та похорони жертв нападу2. У матеріалах при-
вертає увагу стривоженість українофобськими настроями російських 
військовиків: «Кірасири почали кричати: “Кидайте зброю і ви-
ходьте – ми вам покажем вільну Україну”». Вона знайшла відобра-
ження в написах на прапорах на похоронах: «Жертвам, які загинули 
від владу маючих на нашій не своїй землі»3. Як відомо, цей кривавий 
інцидент не був як слід розслідуваний, винні не зазнали покарання. 

Цими ж мотивами занепокоєння й образи насичений і анонімний 
(криптонім К.) «огляд преси» під назвою «Відродження України», 
вміщений у червні-липні на шпальтах ЧЗГ 4. Автор відверто й прямо 
писав про переважання ворогів української автономії в російському 
суспільстві: «Мотиви цих противників приблизно такі: – Раніше, ніж 
говорити про українську автономію, ми повинні встановити наяв-
ність українського народу. Потрібно встановити, яка частина укра-
їнського народу усвідомлює себе українцями. Соціалістична преса 
вбачає в українському русі загрозу так званим класовим інтересам5. 
Висновок випливає однозначний: «Ідея централізму, ідея великої 
“неділимої” Росії надто міцна в російському серці. Велика Росія сама 
по собі стала ідеалом російської інтелігенції»6. 

Між тим, більшовики, використавши повною мірою помилки 
й прорахунки своїх суперників у боротьбі за владу, взявши на озбро-
єння засоби найпримітивнішої агітації, в якій переважали, кажучи 
сучасною мовою, демагогія і популізм, спромоглися у жовтні 1917 р. 

2 Черниговская земская газета (далі – ЧЗГ). 1917. 8 августа (№ 60). C. 11–14.
3 Там само. С. 11, 14.
4 Там само, 13 июня (№ 47. С. 10–12; ЧЗГ.  1917. 4 июля (№ 50). С. 14–15.
5 ЧЗГ. 1917. 13 июня (№ 47). С. 10.
6 ЧЗГ. 1917. 4 июля (№ 50). С.14.
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на успішний переворот і проголосили радянську владу в Петрограді. 
В. Верстюк, проаналізувавши сутність більшовицьких декретів, коли 
«селяни отримали право безкарно привласнювати чуже майно і землю, 
солдати звільнялися від військового обов’язку, робітникам пропону-
вали замість продуктивної праці зводити рахунки з роботодавцями», 
чітко визначив сутність «перших ленінських декретів»: «Революція 
після жовтня 1917 р. набула форми апокаліпсису, коли деструктивні 
сили взяли гору над конструктивними»7 . С. Кульчицький та Ю. Ша-
по вал наголошували також на поєднанні радянських гасел з більшо-
вицькими: «У країні набули популярності комуністичні гасла, які 
доповнювали радянські, “експропріація експропріа торів” – замість 
співробітництва праці та капіталу, якого прагнули соціалісти, “класо-
вої війни” – замість класового миру, до якого закликали соціалісти. 
На горизонті вимальовувалося суспільство з роз поділом благ за потре-
бами – “світле майбутнє”, яке заштовхувало в партію більшовиків 
силу-силенну людей»8. Усього цього, звичайно, не знали чернігівські 
журналісти. У їхніх оцінках жовтневого перевороту переважають 
страх і обурення. У листопаді – грудні 1917 р. особливу увагу привер-
тають гостро публіцистичні статті журналіста Н.(?) Степаненка. 
У газеті за 10 листопада (до речі, саме в цьому числі надруковано 
Третій Універсал УЦР) у статті «Жереб кинуто» він поставив рито-
ричне запитання: «Хто вони, безумці, які підняли руку на брата, 
зі зброєю в руках, які сіють вітер? Нещасні безумці, не знають, що 
творять!»9. На жаль, більшовики, принаймні їхні вожді, аж надто 
добре знали, чого прагнули. А от для багатьох людей, переважно 
з інтелігентських кіл, їхні теоретичні засади, а особливо кривава 
практика, виглядали незбагненними. У середині листопада той же 
автор розпачливо писав у статті «Лампада блимає»: «Гине Росія, 
гинуть її великі досягнення – свобода, знищуються культурні цін-

7 Нариси історії Української революції 1917–1921 років: у двох кн. / Ред. 
кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк (голова автор. колективу) 
та ін. К.: Наук. думка, 2011. Кн. перша. 390 с.  С. 208.

8 Кульчицкий С. Шаповал Ю. Олександр Шумський: Життя, доля, невідомі 
документи [Рец.] // Укр. іст. журнал. 2017. № 5. С. 200. 

9 Степаненко Н. Жребий брошен // ЧЗГ. 1917. 10 ноября (№ 86–87). С. 6.
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ності […]. Пожежа охопила всю Росію, нещастя звалилося на голову 
російського народу, і народ збожеволів, втратив будь-яку логіку, будь-
який здоровий глузд»10. Ці ж настрої знайшли своє втілення в пере-
довій ЧЗГ від 24 листопада: «Більшовики уже здійснюють повною 
мірою свою владу, владу самого нестримного терору (свавілля). На-
сильство і репресії, вбивства і побиття – такі плоди більшовицької 
перемоги… Темна чорносотенна юрба, за помахом Леніних і Троць-
ких, громить московський Кремль, знищує історичні пам’ятники, 
вривається в редакції соціалістичних газет і не дозволяє друкувати 
“буржуазні газети”… “Свобода слова, політичні свободи” – цих свя-
тих лозунгів російської революції – більшовики не визнають. Як і при 
старому миколаївському режимі вони перетворюють на мучеників 
усіх, хто насмілиться мислити по-іншому, хто не поділяє більшовиць-
ких поглядів і заганяють вільну думку в підпілля…»11. Подібні пуб-
лікації в поєднанні з реаліями тогочасного життя суттєво впливали на 
земських діячів. Гласні багатьох повітових зібрань різко засудили 
більшовицький переворот. Так, у Козельці закликали громадян повіту 
не давати голосів більшовицькій партії на виборах до Установчих 
Зборів, бо більшовики «воюють з народом у наших рідних містах, а не 
на полях битв», вони закликають «не воювати з ворогом, кличуть на 
війну з братами…»12 .

Аналогічні оцінки озвучили й редакції інших газет. Так, під крип-
тонімом К. А. С. (ймовірно, А. С. Козаченко – один з редакторів газе-
ти), «орган соціалістичної думки» «Черниговский голос труда» так 
схарактеризував більшовицьке повстання: «Не рахуючись з реальною 
ситуацією, майже проти всієї демократії, більшовики збройною силою 
вирішили нав’язати свою волю всій Росії». Автор вбачав єдиний вихід 
із скрутного становища: «Установчі Збори – це той світлий маяк, до 
якого повинна прагнути всіма силами змучена Русь»13. 
    10 жовтня 1917 р. у Чернігові вийшов друком перший номер нової 
газети: «Черниговский край». Її редактором став Модест Людвигович 

10 Степаненко Н. Лампада мерцает // ЧЗГ. 1917. 17 ноября (№ 88–89). С. 3.
11 ЧЗГ. 1917. 24 ноября (№ 90–91). С. 2.
12 ЧЗГ. 1917. 17 ноября (№ 88–89). С.6.
13 Черниговский голос труда. 1917. 28 октября (№ 31). С.1.
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Гофман (1888–1959) – «визначний російський літературо знавець», 
якого запросив до Чернігова Вадим Модзолевський14. Це видання за-
снували люди російської культури, які не були налаштовані вороже 
проти українців, але не сприймали ідею самостійної України. На 
шпальтах газети постійно друкувався з гострими статтями на злобу 
дня один з кращих публіцистів того часу уродженець Чернігова Ми-
хайло Могилянський (1873–1942). Більшовизм для дописувачів ви-
дання став найбільшою трагедією Росії. Автор передової (ймовірно, 
сам М. Гофман) прирівнював прихід до влади в Петрограді Леніна з 
появою німецького імператора Вільгельма, який в «серці Росії» «за-
мість російських народних Установчих Зборів – розпоряджався б на-
шою країною»15. М. Могилянський у цьому ж номері вмістив невелику 
статтю, де розмірковуючи, як сталося, що до більшовизму, який, на 
його думку, «є кроком назад у розвитку соціалістичної ідеї», могли 
«долучитися письменники і публіцисти, напр[иклад], Ленін-Ільїн 
(Ульянов), виховані в марксистській школі…», писав: «Адже їхній 
більшовизм є теоретичним поверненням до тих позицій, котрі раз і 
назавжди здавалося спростовані вбивчою соціалістичною критикою 
Карла Маркса. І в цьому плані більшовизм, безсумнівно, є розривом з 
соціалізмом»16. До речі, цю точку зору поділяють і сучасні історики. 
С. Кульчицький чітко сформулював: «Свою партію В. Ленін будував 
на засадах “демократичного централізму”, які не мали нічого спільного 
з європейським політичним досвідом, але були близькі до ідей росій-
ських народників. Це була, як він висловлювався, “партія нового типу”, 
в якій партійна маса мусила беззастережно коритися своїм вождям»17. 

14 Модест Гофман про Вадима Модзалевського (невідомий лист М. Гоф-
мана, підготовка до друку та передм. Г. Кураса) // Сіверянський літопис. 2002. 
№ 5. С. 71.

15 Черниговский край. 1917. 27 октября (№ 16). С.1.
16 Могилянский М. О большевизме // Черниговский край. 1917. 27 октября 

(№ 16). С. 1.
17 Кульчицький С. Чому в Україні перемогла радянська влада? // Революція, 

дер жавність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.).: 
Матері али міжнарод. наук. конф. (м. Київ, 1–2 червня 2017 р.) / упоряд. В. Верс-
тюк (відп. ред.) та ін. – Київ; Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 
2017.  С. 102.
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М. Могилянський вважав, що «більшовизм став прилаштуванням 
до культурного рівня широких робітничих мас, втягнутих в класову 
і політичну боротьбу, більшовизм став вульгаризацією соціалізму». 
Публіцист революційної доби зупинився й на негідних, на його думку, 
методах завоювання сердець пролетарів: «Демагогія як прокляття 
нашого часу знайшла собі найширше застосування в соціально-полі-
тичній боротьбі»18. І знову ж таки це спостереження знайшло повне 
розуміння у наших сучасників. К. Галушко іронічно зауважив: «Доба 
несамовитого популізму часів Революції […] ставила часом питання, 
не хто буде більше державником, а хто – більшим демагогом»19 .

Аналізуючи причини впливу більшовиків на російську армію, 
М. Могилянський писав: «Обмануті маси, малосвідомі й знедолені, 
культурно-безпомічні, неспроможні були виробити ніякої протидії 
заразі більшовизму. […] Про них з повним правом можна стверджу-
вати, що вони не відають, що творять. Зате добре “відали” і “відають” 
всі наслідки зруйнування армії більшовизмом його “ідейні” керів-
ники. І тому тут важко відрізнити роботу “ідейних фанатиків” […] 
від роботи агентів німецького генштабу»20 .

Варто ще раз наголосити, що ці публікації належать журналістам 
провінційної преси. Можна собі тільки уявити, з яким інтересом 
у Чернігові вичитували новини із тих столичних газет, котрі ще 
не заборонили як «контрреволюційні», розпитували очевидців. Так, 
на шпальтах ЧЗГ вмістили дописи «Проезжего» під назвою «Письма 
из глуши». Інтелігент, ймовірно, уродженець одного з північних 
повітів Чернігівщини, який прослухав виступ А. Луначарського 
на мітингу в Петрограді, був наляканий безрадісними перспекти-
вами. Один з найосвіченіших більшовицьких вождів заявив, що, 
звичайно, неправильно вбивати поміщиків і спалювати їхні маєтки, 
але, якщо це потрібно для справи пролетарської революції, то біль-

18 Могилянский М. О большевизме // Черниговский край.  1917. 27 октября 
(№ 16). С. 2.

19 Галушко К. «Гідра» української контрреволюції: 100 років правої аль-
тернативи України // Дзеркало тижня.  2018. 28 квітня – 11 травня.  С. 14.

20 Могилянский М. Большевизм и армия // Черниговский край. 1917. 9 де-
кабря. С. 1.
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шовики не завагаються здійснити вбивства, погроми, будь-яке на-
сильство. Отже, «проїжджий» нічого доброго не очікував від експе-
рименту зі встановлення диктатури пролетаріату, побоюючись, 
що земля в результаті його здійснення перейде до рук німецьких 
колоністів. Він попереджав співвітчизників: «Громадяни! Бійтесь 
данайців, якщо вони й дарунки приносять»21. 

На шпальтах ЧЗГ відтворили досить реалістичну картину поряд-
кування більшовиків у Харкові: у місті немає хліба, селяни бояться 
або не хочуть підвозити продукти. «Грабіж і сваволя запанували 
в усьому місті. Грабують склепи, трусять і грабують приватні помеш-
кання, навіть у людей, що не мають нічого спільного з політикою». 
Стрільба на вулицях не вщухає ні вдень, ні вночі. Багато вбитих 
і поранених серед мирного населення. По місту їздять «самоходи» 
з плакатами «Смерть Центральній Раді»22. Утім, і розвиток подій 
на Чернігівщині давав чимало подібних прикладів. Тодішній губерн-
ський комісар Дмитро Дорошенко зафіксував у своїх мемуарах 
жорстоку правду: «На початку грудня в губернії запанувала повна 
анархія. […] Комісари покидали свої посади, в північних повітах 
владу захопили вже “совдепи”, з півночі і сходу наскакували боль-
шевицькі банди, – бо нічим іншим, як банди, їхні тодішні війська 
не були. Я вже скоро по жовтневім перевороті, коли з’ясувались його 
наслідки, побачив, що нічого вдіяти не можу…»23 .

У середині грудня більшовицькі частини, здійснюючи план Рад-
наркому Російської Федерації захопити Київ, з’явилися на теренах 
Чернігівщини. Колоритно описано їхню появу та подальше гос-
подарювання в повітовому центрі Городні. Автором допису, який був 
надрукований українською мовою в газеті «Черниговский край», 
ймовірно, є Іван Мохнатко – місцевий український діяч. «Не минула 
і нас лиха година: 27 декабря, в 11 годин ночі, – писав очевидець тих 
подій, – прибули до нас большевікі і першим ділом оточили “Народ-
ний дом”, в якому ішов любительський спектакль. Зразу почали 

21 ЧЗГ. 1917. 7 декабря (№ 94–95). С. 8.
22 ЧЗГ. 1917. 29 декабря (№ 100). С. 4.
23 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки).  К.: 

Темпора, 2007. С. 207.
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в присутніх робить труси і відбирать зброю». Далі автор називає 
прізвища «добродіїв», котрі допомагали окупантам, пише про укра-
їнських старшин, яких замордували за наказом «большевицького 
комісара на ст[анції] Городня, від котрого рідко хто вертався живим». 
Політика окупантів визначалася просто: «Страшенна погоня больше-
віків за українськими організаторами і офіцерами українських пол-
ків». Але є в короткому описі й місця, які дають підстави для значно 
глибшого розуміння ситуації. «Не можу проминуть характерного 
ідейного большевизма: в “Народньому домі” українським товари-
ством “Просвіта” був виставлений портрет Т. Г. Шевченка, якого 
большевікі ізрешетили пулями, а потім зняли і посікли шашками». 
Підкреслив автор іще одну вельми цікаву особливість – спілкування 
«визволителів» з місцевим людом: «Деякі горожане питали в боль-
шевіків: чого це ви прийшли в Городню? Таким сміливим большевікі 
одповідають: а вот пришли давать вам ахтаномію». Висновок автора 
однозначний: у Городні «ждуть не діждуться українських полків, яких 
ратують за спасителів»24. Це не поодиноке свідчення. Подібні сюжети 
знаходимо у вже цитованих мемуарах Д. Дорошенка, М. Черносві-
тової25. Так само чинили більшовицькі загони у Глухові. Вони захо-
пили місто за активної підтримки місцевих прибічників радянської 
влади 14 січня 1918 р. «Центральну Раду більшовики назвали бур-
жуйською установою, – пише сучасна дослідниця, – навколо Глухова 
вони вимордували всіх підозрілих у симпатіях до УНР. Коли знищили 
поміщиків, взялися за простих українців, котрих також заарештували і 
розстріляли: кількох студентів, солдатів, офіцерів, підозрілих у при-
належності до Вільного козацтва». Паралельно йшов грабунок: 
«перші розбійницькі рейди українськими селами Чернігівської 
губернії радянська влада здійснила вже в січні–лютому 1918 р.»26 .

24 Черниговский край. 1918. 14 января (№ 10). С.4.
25 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки). К.: 

Темпора, 2007. С. 200–210; Черносвитова М. В. Большевики в Чернигове. В Чер-
нигове // Красный террор глазами очевидцев / составл., предисл. С. В. Волкова. 
М.: Айрис-пресс, 2009. С. 86–93. (Белая Россия).

26 Артемова Л.В. Глухів в Українській революції 1917–1920 рр. // Сівер-
щина в історії України: Наук. вид. Київ; Глухів: Центр пам’яткознавства 
НАН України і УТОПІК, 2018. Вип. 11. С. 274.
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Як бачимо, йдеться не про класову боротьбу класично марксист-
ського типу, а радше про національну ворожнечу, поєднувану зі стра-
хом втратити імперію та елементарним прагненням пограбувати. 

Саме в цей час губернське й повітові земства, органи місцевого 
управління не просто звертають свої погляди на Центральну Раду, 
вони пов’язують сподівання на вихід з вкрай скрутного становища 
з ІІІ Універсалом, проголошеним 7 листопада 1917 р. Уже 8 листопада 
на позачерговому засіданні Міська дума Чернігова визнала після три-
валої дискусії УНР (Генеральний Секретаріат був проголошений 
«вищою крайовою владою», а УЦР – «тимчасовим парламентом»). 
Виступаючи на засіданні, І. Шраг доказував, що Центральна Рада 
«фактично вже користується законодавчою владою», бо в ній представ-
лені селяни, робітники, солдати двомільйонного українського війська, 
крім українців, є представники великоросів, євреїв, поляків, інших 
народів, які живуть в Україні. Центральна Рада стала представницьким 
органом всього населення України27. 13 листопада у Сосниці в присут-
ності майже 3-х тисяч мешканців повітового міста відбулося урочисте 
проголошення ІІІ Універсалу. На мітингу були присутні повітовий 
комісар Осадчий та інструктор Центральної Ради В. Андрієвський28. 

За умов, коли більшовицькі частини розпочали агресію проти 
УНР, чернігівці прагнули організувати відсіч, але не хотіли проливати 
«братерську кров». М. Ковальчук детально описує невдалу спробу 
Мінського революційного загону захопити Бахмач – значний заліз-
ничний вузол, здійснену в середині грудня 1917 р.29. ЧЗГ вмістила 
деякі цікаві деталі цього епізоду. З Гомеля частини Мінського загону 
під командуванням Р. Берзіна безперешкодно дісталися Сновська, 
але тут представник місцевої Ради робітничих і солдатських депу-
татів заявив, що без дозволу УЦР залізничники не пропустять озброє-
них людей на Бахмач, бо УНР дотримується нейтралітету в проти-
стоянні РРФСР і донських козаків. Відбулися надзвичайні збори, 

27 ЧЗГ. 1917. 17 ноября (№ 88–89). С. 6–7.
28 ЧЗГ. 1917. 24 ноября (№ 90–91). С.8.
29 Ковальчук М. Битва двох революцій: Перша війна Української Народної 

Республіки з Радянською Росією. 1917–1918 рр. – К.: Вид. дім «Стилос», 2015.  
Т. 1. 608 с. С. 283–289.
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куди запросили представників усіх місцевих організацій і прибулих 
військових. Командир 19-го стрілецького полку підпоручик Валабуєв 
вимагав від імені Главковерха Криленка негайно пропустити час-
тини, він вбачав образу в тому, що частину шляху потрібно пройти 
пішки, бо колія розібрана. Голова місцевої ради Ніколаєвський і член 
Головного Виконавчого Комітету Лібаво-Роменської залізниці Лосов-
ський виступили заодно і пригрозили на випадок насильства страй-
ком залізничників. Їх підтримали й делегати від полку, які заявили, 
що не хочуть захоплювати Бахмач і боротися з УНР, а поїдуть вою-
вати проти каледінців30. Цікавим видається один нюанс: М. Коваль-
чук називає прізвище командира Волобуєв, а автор допису до газети 
подає його так, як почув – з виразним московським акцентом – Вала-
буєв. Того разу більшовики не наважилися атакувати українців. Їхнє 
командування, не впевнене в надійності своїх бійців, відправило 
загін назад до Гомеля. На початку січня 1918 р. загін Р. Берзіна знову 
було направлено на Чернігівщину. Мета – захопити Бахмач й розпо-
чати наступ на Київ31. Здається, під час цього походу уже не зна-
йшлося місця для таких «сентиментальних речей» як «братерська 
кров» – війна була кривавою й нещадною. І справа не тільки в тому, 
що українські війська були гірше озброєні й навчені. Багатьом ко-
лишнім солдатам царської армії припало до смаку гасло «Грабуй 
награбоване». Чернігівська губернія поступово окуповувалася біль-
шовицькими частинами, а 19 січня 1918 р. загони московських 
червоногвардійців (у цьому теж можна вбачати певний символізм) 
вступили до Чернігова…

Мешканцям губернського центру, повітових міст, численних сіл 
та містечок довелося на власному гіркому досвіді відчути важку руку 
борців за всезагальне щастя для всіх бідних і знедолених. 

Ще раз відзначимо, що нерозуміння цілей більшовицьких вож-
дів породжувало страх. Утім, якби тоді, у листопаді – грудні освічені 
люди достеменно знали, що принесе їхнє панування уже в недале-

30 ЧЗГ. 1917.  25 декабря (№ 98–99). С. 5–6; 5, с. 286.
31 Ковальчук М. Битва двох революцій: Перша війна Української Народної 

Республіки з Радянською Росією. 1917–1918 рр. Т. 1. С. 402–409.
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кому майбутньому, то страх був би значно більшим, спричинив би 
паніку й жах. Сучасні дослідники не приховують і помилок та про-
рахунків, котрих допустилися УЦР та командування Збройних Сил 
УНР. Але при цьому не варто забувати, що першопричиною всіх 
ве ликих і малих трагедій, грабунків, вбивств, лютування «червоного 
терору» була все-таки агресія Радянської Росії проти новопроголоше-
ної УНР. Чернігівська періодика досить об’єктивно відобразила цей 
драматичний період в історії Чернігово-Сіверщини й засвідчила, що 
переважна маса освічених людей, представників центристських ро-
сійських партій, практично всіх українських політичних рухів нега-
тивно оцінили жовтневий переворот і курс більшовиків на збройне 
захоплення влади на всій території колишньої Російської імперії.

У статті на прикладі дописів у місцевій пресі «Черниговский край», 
«Черниговский голос труда», «Черниговская земская газета» викладено 
ставлення населення до більшовиків. Переважна більшість освічених лю-
дей, представників центристських російських партій, практично всіх 
українських політичних рухів негативно оцінили жовтневий переворот 
і курс більшовиків на збройне захоплення влади на всій території колишньої 
Російської імперії.

Ключові слова: Українська революція (1917–1921), преса, ставлення 
населення до більшовиків.

Tamara Demchenko. The Chernihiv region population’s attitude 
to Bolsheviks (based on the local press materials).

The article describes the population’s attitude to the Bolsheviks on the 
example of the local press «Chernigovsky kray», «Chernigovsky golos truda», 
«Chernigovskaya zemskaya gazeta». The vast majority of educated people, 
representatives of the central Russian parties, practically all Ukrainian political 
movements negatively evaluated the October Revolution and the Bolsheviks 
course to the armed seizure of power on the territory of the former Russian 
Empire.

Key words: Ukrainian Revolution (1917–1921), press, the population at-
titude to the Bolsheviks.
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1 О. Т. Визвольна боротьба українського народу 1917–1921 рр. : 2-ге по-
правл. вид. / О. Т. Лондон: Об’єднання бувших вояків Українців, 1950. С. 21

Тетяна Добко, 
Олександр Дуднік

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА З ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921 рр.) 

Історія не повторюється, але не вирішені ключові питання і 
проблеми з минулого того чи іншого народу не тільки впливають на 
його сучасний стан, а й визначають майбутнє. Про це яскраво 
свідчить історія суверенної Української держави сьогодні. Вона 
тісно пов’язана з подіями революційної доби 1917–1921  рр., зокрема 
з відродженою і втраченою у боротьбі українською державністю. 
Нині перед українським народом, як і 100 років тому, знову стоїть 
завдання – відстояти і зберегти свою державу. А це, фактично, не-
можливо без урахування досвіду минулих поколінь, й насамперед 
тих, які намагалися досягти цієї ж мети. З огляду на зазначене, варто 
звертатися до спогадів безпосередніх учасників тих подій. Так, один з 
колишніх українських вояків зазначеного періоду писав: «Українці 
довгий час перебували під Росією, не мали сильного національного 
почуття. Для багатьох з них було важливіше як укладеться суспіль-
ний лад, передусім земельна справа, аніж те, чи буде Українська 
держава, чи її не буде»1. Звичайно, що це лише один з низки важли-
вих чинників, що спричинили послідовну загибель упродовж кількох 
років Української Народної Республіки (УНР) періоду Центральної 
Ради, Української Держави за гетьманату П.Скоропадського, УНР 
доби Директорії та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). 
Проте революційна доба в історії українського народу має й чимало 
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прикладів жертовності та героїзму, серед них – битва під Крутами 
(січень 1918), похід війська УНР під керівництвом П. Болбачана 
на Крим (квітень 1918), рейди по радянських і білогвардійських 
тилах військових з’єднань Армії УНР під проводом М. Омеляновича- 
Павленка (грудень 1919 р. – травень 1920 р.), другий похід Армії 
УНР на чолі з генерал-хорунжим Ю. Тютюнником у радянський тил 
восени 1921 р. та багато ін.

Сьогодні полегшити вченим процес дослідження взаємопов’яза-
них проблем історії і сучасності може інформація, подана у ретроспек-
тивних і поточних бібліографічних покажчиках. Крім того, без ґрун-
товної та упорядкованої бібліографічної бази, структура якої має чітко 
відображати основні напрями історіографічних досліджень, немож-
лива системна науково-дослідна робота. На даний час в Україні від-
сутні узагальнюючі огляди бібліографічних джерел з воєнної історії 
революційної доби. У попередні роки ця тематика, поряд з іншими, 
розглядалася у загальному контексті української історичної бібліогра-
фії, у радянський період – Я. Дашкевичем і С. Сороковською2, у роки 
незалежності – С. Білоконем, Г. Казьмирчуком, М. Крілем, О. Полі-
товою, І. Смогоржевською3. Торкалися цього питання Л. Ільницька і 
Л. Кужель, вивчаючи українознавчу бібліо графію, видану Науковим 

2 Сороковська С. В. Українська радянська історична бібліографія / С.  В.  Со-
роковська : АН УРСР, Центр. наук. б-ка. Київ : Наук. думка, 1980. 122 с. : Даш-
кевич Я. Цінна праця з бібліографії бібліографій історії України / Я. Дашкевич / 
Наук.-інформ. бюл. Архів. упр. УРСР. 1961. № 1. С. 73–76. Рец. на кн. : Бібліо-
графія української і російської бібліографії по історії УРСР / Держ. іст. б-ка 
УРСР ; склали Р. С. Кац і Ф. П. Максименко. Київ, 1960. 154 с.

3 Білокінь С. І. Бібліографія історична / Енциклопедія Сучасної України. 
Київ, 2003. Т.2: Б-Біо. С. 624–625 : Казьмирчук Г. Д. Історична бібліографія / Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка : Казьмирчук Григорій Дмитрович : [ред. С. В. Набока]. 
Київ : УкрСІЧ, 2013. 183 с. : іл. : Кріль М. Історична бібліографія в Радянській 
Україні: організаційний розвиток (1918–1940 рр.) / М. Кріль, І. Смогоржевська / 
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Книгозн., бібліотекознавство та інформ. технології. 2006. 
Вип. 1. С. 196–203 : Смогоржевська І. А. Українська історична бібліографія 
(кінець XIX ст. – 1939 р.): становлення і розвиток : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 
спец. 07.00.06 «Історіогр., джерелознавство та спец. іст. дисципліни» / І. А.  Смо-
горжевська : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2006. 22 с.
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товариством ім. Шевченка (НТШ) у Львові4, В.  Передрій, досліджу-
ючи бібліографію ЗУНР на сторінках «Літопису Червоної Калини» 
(1929–1939 рр.)5, Н. Лаас, розгляда ючи історію України у бібліогра-
фічних покажчиках англомовних праць другої половини ХХ ст.6, 
побіжно Г. М. Швецова-Водка, висвітлюючи бібліо графічні ресурси 
України загалом7. Отже, дослід ники не присвятили бібліографічних 
праць безпосередньо даній тематиці.

Актуальність даної роботи полягає також у збереженні й утвер-
дженні історичної пам’яті та традицій боротьби за відродження 
української національної держави, її незалежності і соборності, 
а також – вшануванні пам’яті її творців і захисників.

З огляду на зазначене, у статті зроблена спроба виявити та про-
аналізувати основні бібліографічні джерела з воєнної історії Укра-
їнської революції (1917–1921 рр.) з метою сприяння дослідникам 
у підготовці нових робіт з даної тематики, висвітлення суперечливих 
питань революційної доби, розкриття маловідомих та невідомих 
історичних подій і фактів. Для досягнення поставленої мети перед-
бачено: виявити та охарактеризувати бібліографічні праці з укра-

4 Ільницька Л. І. Українознавча бібліографія в Науковому товаристві ім. Шев-
ченка у Львові (1885–1939). Друковані й архівні матеріали / Л. І. Ільницька // Зап. 
Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника НАН України / НАН України, Львів. наук. б-ка 
ім. В. Стефаника. Львів, 1994. Вип. 4. С. 165–183 : Кужель Л. Друковані і руко-
писні бібліографічні матеріали НТШ як джерело до бібліографії західноукраїн-
ської книги 1914–1939 рр. / Л. Кужель // Записки Львів. нац. наукової б-ки 
України ім. В. Стефаника. 2009. № 1. С. 106–122. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/
lnnbyivs_2009_1_8.

5 Передирій В. Матеріали до вивчення історії ЗУНР на сторінках «Літопису 
Червоної Калини» (1929–1939 рр.), (1991–1995рр.): джерелознавчий аспект / 
Валентина Передирій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність. 2009. Вип. 18. С. 666–673.

6 Лаас Н. Історія радянської України у бібліографічних покажчиках англо- 
мовних праць другої половини ХХ ст. / Н. Лаас // Україна ХХ ст.: культура, ідео 
логія, політика. 2013. Вип. 18. С. 298–323.

7 Швецова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ре-
сурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 «Інформ., бібл. та 
архів. справа» / Г. М. Швецова-Водка : М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. 
гуманітар. ун-т. Київ: Кондор, 2017. 219 с.
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їнської воєнної історії революційної доби, що з’являлися у міжвоєн-
ний період на західно українських землях у складі Польщі, в основ-
них дослідницьких центрах української і російської еміграції 
за кордоном, в радянській Україні, в осередках української діаспори 
країн Заходу у післявоєнний період та в незалежній Україні.

Хронологічно першим бібліографічним оглядом, який, на нашу 
думку, можна віднести до даної тематики, є праця відомого україн-
ського бібліографа члена бібліографічної комісії Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові, а також політичного діяча – посла 
до Української національної ради ЗУНР і депутата Трудового конгресу 
Івана Калиновича «Важнійші джерела до історії Українських Січових 
Стрільців» (УСС) (Львів, 1917 р.)8. Адже І. Калинович як і інші то-
дішні національні лідери українського «П’ємонту» – Галичини роз-
починали відлік національно-визвольних змагань українського народу 
з 1914  р. Вони розглядали Першу світову війну як сприятливу мож-
ливість для об’єднання усіх українських земель і українського народу 
в одному автономному державному утворенні в складі Габсбургської 
імперії. Матеріал у покажчику системати зовано за такими розділами: 
окремі видання про УСС; важливі статті про стрілецтво; листкові 
видання; ілюстрації; музичні твори (всього 59 назв).

Бібліографічний реєстр І. Калиновича «Українська мемуарис-
тика, 1914–1924» (Львів, 1925), раніше надрукований на сторінках 
журналу «Стара Україна» (1924. – № 9/10), вийшов накладом автора, 
200 примірників. До нього включено літературу про УСС та їх по-
дальшу долю, спогади про революційні події в Україні, громадянську 
війну, Українську Галицьку Армію (УГА) та інші військові форму-
вання на території України9. Про цінність цієї праці свідчить її пе-
ревидання Альбертським університетом в Едмонтоні (1991 р.).

8 Калинович І. Важнійші джерела до історії Українських Січових 
Стрільців : бібліогр. покажч. / Іван Калинович // Стрілецький календар-
альманах на рік 1917. Львів, 1917. С. 152–157.

9 Калинович І. Українська мемуаристика, 1914–1924 : бібліогр. реєстр / І. Ка-
линович. Львів, 1925. Те саме: Едмонтон : КІУС, 1991. 32 с. (Сер. довідників / ред. 
біб ліогр. сер. Е. Касинець : КІУС. Альберт. ун-т : № 42). Передрук з вид. 1925 
(Львів).
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І. Калинович виділив такі розділи: «Всесвітня війна (1914–
1918 рр.)», де є підрозділи «У.С.С», з матеріалами про бойовий шлях 
УСС, «Україна (1917–1924)», в якому представлено рубрики «Укра-
їнська Армія», «Галицька Армія», підрозділи з літературою інозем-
ними мовами та ін. Автор-укладач надавав великого значення мемуа-
рам як історичному джерелу, намагаючись найповніше їх предста-
вити, адже «Їх не в силі заступити ні офіціяльні акти, ні історичні 
документи…»10 .

Бібліографування вітчизняної мемуаристики, праць, присвяче-
них історії українських визвольних змагань здійснювалося у бібліо-
графічних списках, що друкувалися на сторінках львівського «Літо-
пису Червоної Калини» (ЛЧК) у 1929–1939 рр. Укладачами перших 
бібліографічних матеріалів з воєнної тематики «Список джерел 
до історії визвольної війни 1914–1921 рр.» й «Українська військова 
література 1914–1923» були Осип Думін та Корній Купченко 11 .

Значний внесок у становлення української воєнної бібліографії 
періоду революційної доби зробив у 1930-ті роки ще один член біб-
ліографічної комісії НТШ у Львові І. Шендрик. Укладений ним 
«Список джерел до історії визвольної боротьби 1914–1921 рр.» 
також друкувався у ЛЧК упродовж 1931–1939 рр.12 У 1937 р. в аль-
манасі «Золоті Ворота», присвяченому Січовим стрільцям, І. Шенд-
рик узагальнив бібліографію визвольних змагань стрілецького руху, 
яка того ж року вийшла окремим виданням у серії «Матеріали 
до української бібліографії» (НТШ, Львів, Т. 7)13. Він опрацював 

10 Калинович І. Зазнач. пр. С. 3.
11 [Думін О.] Список джерел до історії визвольної війни 1914–1921 р. / 

А.К. // Літопис Червоної Калини. 1929. Ч. 1. С. 22; Ч.2. С. 22–24; Ч. 3. С. 24; 
1930. Ч.1. С. 22–23; Ч.2. Ч. 23–24;Ч.3. Ч. 23; Ч. 4. С. 23–24; Ч. 5. С. 23–24; Ч.7. 
С. 38–40 : Українська військова література 1914–1923 / зладив Корній Купченко 
(Купчанко) // Літопис Червоної Калини. 1930. Ч. 9. С. 23–24.

12 Передирій В.А. Видання «Червоної Калини» (1922–1939): іст.-бібліогр. 
дослідж. / Валентина Передирій : відп. ред. Є. П. Наконечний / НАН України, 
Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. Львів, 2004. 357 с.

13 Шендрик І. Матеріяли до бібліоґрафії Січових Стрільців // Золоті Ворота: 
Історія Січових Стрільців 1917–1919 / Іван Шендрик. Львів, 1937. С. 321–381. 
Репринтне вид. : Шендрик І. Матеріали до бібліографії Січових Стрільців / 
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бібліографію Січових стрільців київської формації. Увесь бібліогра-
фічний масив складає 280 записів – це книги і статті з часописів, збір 
ників, календарів, переважно матеріали мемуарного характеру14 У 
Польщі праця була вилучена з обігу, в СРСР не допущена і забо-
ронена. 1969 р. у США до 60-літнього ювілею Корпусу Січових 
стрільців на основі альманаху «Золоті ворота» було видано збірник 
«Мус Січових Стрільців»15, в якому також вміщено стрілецьку біб-
ліографію, укладену І. Шендриком. Книга була доповнена суттєвими 
ювілейними матеріалами. У 2004 р. альманах «Золоті ворота» 1937 р. 
було перевидано у повному обсязі у Львові16 .

В історії визвольних змагань українського народу тематика Січо-
вих стрільців була актуальною у міжвоєнний період і серед дослід-
ників української еміграції у Чехословаччині й Польщі. Ці питання 
відобразив П. Зленко у таких бібліографічних покажчиках як «Укра-
їнські Січові Стрільці» та «Січові Стрільці» (Варшава; Львів, 1935–
1936)17. До того ж П. Зленко є першим укладачем бібліографії 

І. Шендрик. Львів : НТШ, 1937. 62 с. (Матеріали до бібліографії / НТШ. Біб-
ліогр. коміс. : т. 7).

14 Кужель Л. Друковані і рукописні бібліографічні матеріали НТШ як дже-
рело до бібліографії західноукраїнської книги 1914–1939 рр. / Л. Кужель // 
Записки Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. 2009. № 1. С. 106–
122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2009_1_8.

15 Кучабський В. Мус Січових Стрільців: воєн.-іст. нарис : ювілей. вид.
1917–1967: на основі кн. «Золоті Ворота» в-ва «Червона Калина» у Львові 
(1937) з доп. новими матеріалами / В. Кучабський : Ювілей. ком. для 
відзначення 50-річчя створення формації Січових Стрільців : редкол.: О. Бабій, 
В. Зарицький, Д. Герчанівський [та ін.]. Чікаґо: Друкарня вид-ва Миколи 
Денисюка, 1969. XVI, 663 с. Видання доступно також в електронному вигляді. 
URL: http://diasporiana.org.ua/istoriya/820-korpus-sichovih-striltsiv-1917–1967.

16 Кучабський В. Золоті ворота. Історія Січових Стрільців. 1917–1919 /Василь 
Кучабський, Марко Безручко, Євген Коновалець : Наук. т-во ім. Шевченка : 
ред. і передм. Олега Романіва : Львів : Рочестер, 2004. 395 с.: іл. (Історія 
визвольної боротьби України в монографіях : Українознавча бібліотека НТШ ; 
Число 17). [Вид. у повному об’ємі – до польської конфіскати, Львів, 1937].

17 Зленко П. Українські Січові Стрільці (матеріяли для бібліогр. покажч.) / 
Петро Зленко. Варшава : Накл. Укр. воєн.-іст. т-ва. Друк. «Графія» у Львові, 
1935. 33 с. (Матеріяли для бібліографії визвольної боротьби України; Вип. 2, 
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про бойовий шлях армії УНР – «Зимовий похід»18 та «Бібліографіч-
ного покажчика наукових праць української еміграції (1920–1931)»19, 
де також містяться дослідження з воєнної тематики, зокрема праця 
М. Омельяна-Павленка «Українсько-польська війна 1918–1919 рр.». 

Вартий уваги бібліографічний покажчик, підготовлений пред-
ставником української діаспори С. Ріпецьким «Бібліографія джерел 
до історії Українських Січових Стрільців»20. Він залишається най-
ґрунтовнішим і в наш час, оскільки містить друковані матеріали 
за 1912–1964 рр., що розкривають історичне значення українських 
січових стрільців (УСС) як першої військової формації новітньої доби 
історії України, її політичний характер та передову роль у визвольній 
війні. До покажчика включено літературу іноземними мовами.

Окремо зупинимося на тематиці героїв Крут. Перші публікації 
у пресі про події під Крутами з’явилися у тому ж таки 1918 р., 
у 1920-і рр. побачили світ перші дослідження і спогади, у 1930-і 
роки – перші покажчики з тематики. 

Відзначення цієї події та вшанування пам’яті її учасників заро-
дилося в середині 1920-х років ХХ ст. в організаціях пластової молоді 
також в Галичині. 21–22 березня 1931 р. ІІ-га Крайова студентська 
конференція визнала роковини бою під Крутами українським все-
студентським святом, яке з того часу щорічно відзначається у ці дні. 
«Молодше покоління українського студентства 1930-х рр., зокрема 
А. Фіголь, на сторінках «Студентського шляху», піднесло геройський 
чин крутянців до історичного рівня грецьких Термопілів, а військову 

ч. 1). Відб. зі зб. : За Державність. 1935. Зб. 5 : його ж Січові Стрільці : (мате-
ріяли для бібліогр. показчика) / Зленко Петро. Варшава : Накл. Укр. воєн.-іст. 
тов-ва. Друк. «Графія» у Львові, 1936. 35 с. (Матеріяли для бібліографії визволь-
ної боротьби України; вип. 2, ч. 2).

18 Зленко П. Зимовий похід : матеріяли для бібліогр. покажч. Вип. 1. / Петро 
Зленко. Прага, 1935. 14 с.

19 Зленко П. Бібліографічний покажчик наукових праць української емі-
грації (1920–1931) / П. Зленко. Прага, 1932. 150 с.

20 Ріпецький С. Бібліографія джерел до історії Українських Січових Стріль-
ців / Степан Ріпецький : Братство укр. січ. стрільців, Іст.-арх. комісія. Нью-Йорк: 
Вид. комісія братства УСС, 1965. 115 с.
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поразку переосмислило в перемогу патріотизму і героїзму молодого 
покоління українців»21 .

У 1933 р. у львівському часописі «Студентський шлях» вийшла 
праця А. Фіголя «Бібліографічні джерела до історії бою під Кру-
тами»22. Водночас в еміграції, у Празі П. Зленко уклав бібліографіч-
ний покажчик «Крути», опублікований у часописі «Гуртуймося» 
(1933, №10). Чимало досліджень присвятили цій тематиці упродовж 
наступних десятиліть ХХ ст. представники української діаспори в 
країнах Заходу, але відсутня інформація про укладання ними біб-
ліографічних списків чи покажчиків з цієї теми. Виявлено матеріали 
про «крутянські» події у цінному для дослідників Української рево-
люції 1917–1921 рр. бібліографічному покажчику українських вчених 
з діаспори Олега і Олександри Підгайних «The Ukrainian Republic in 
the Great East-European revolution» (Торонто, 1971–1975)23. Матеріали 
посібника висвітлюють події на українських землях у 1907–1923 рр., 
тобто до схвалення країнами Антанти рішення про включення Гали-
чини до складу Польщі. У виданні представлено описи досліджень, 
спогадів, документів українською, латинською та окремо російською 
й іншими мовами кирилицею, фактично з усіх питань Української 
революції. У четвертому розділі «Виникнення Української Респуб-
ліки» окремо виділена тематична рубрика «The Battle of Kruty, Janaury 
29, 1918», де представлено бібліографічні описи за 1918–1972 рр. як 
безпосередньо приурочені цій події, так і ті, де про неї згадується. 
Покажчик також містить низку матеріалів з історії УСС.

Тематика героїв Крут викликає інтерес і в сучасних дослідників. 
Публікації з історії цієї події містяться у ґрунтовному бібліогра-
фічному покажчику «Українська революція і державність (1917–

21 Бій під Крутами в національній пам’яті : [зб. док. і матеріалів] / Укр. 
ін-т нац. пам'яті : [упоряд.: О. М. Любовець та ін.]. Київ : Пріоритети, 2013. С. 216.

22 Фіголь А. Бібліографічні джерела до історії бою під Крутами / А. Фіголь / 
Студент. шлях. Львів, 1933. Ч.1/2; 1934. Ч.1/2. С. 15–23.

23 Pidhainy O. S. The Ukrainian Republic in the Great East-European Revolution : 
a bibliogr. [Part 1–2.] / O. S. Pidhainy, O. I. Pidhainа : pref. by M. Mladenovic. Toronto : 
New York : New Review Books, 1971–1975.Vol. 5 1971. 376 p.; Vol. 6 . 1975. 387 p.
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1920 рр.)» (Київ, 2001), укладеному бібліографами Національної біб 
ліотеки України ім. В. І. Вернадського24. Його матеріали розкрива-ють 
процеси державотворення, зокрема й розбудову збройних сил та стан 
міжнародних відносин. У шести розділах видання: «Загальний»; «Укра-
їнська Центральна Рада. Утворення Української Народної Республіки»; 
«Українська держава. Гетьманат»; «Директорія. Відродження і 
розвиток Української Народної Республіки»; «Західно-українська На-
родна Республіка»; «Українська Соціалістична Радянська Республіка», 
кожен з яких містить джерела, документи, спогади, огляди джерел, 
історіографію (усього 6848 назв), є тематичні рубрики «Збройні сили», 
у яких подано статті, монографії, спогади, документи про розбудову 
збройних сил українських держав у революційну добу. У другому 
розділі «Українська Центральна Рада», у рубриці «Збройні сили» 
зібрано різнопланові матеріали про бій під Крутами на початку 1918 р. 
Вони дають змогу дослідникам простежити не тільки окремі аспекти з 
історії вивчення події, а й різноплановість поглядів і підходів авторів.

Щоправда, не зважаючи на значний обсяг та широту охоплення 
матеріалів, зазначений покажчик, на думку окремих дослідників, 
зокрема В. Капелюшнього, не вичерпує бібліографування теми, а 
також до кінця не розв’язав проблему атрибуції авторства дослід-
ників української історії 1917–1921 рр. Адже до нього включено сотні 
публікацій, підписаних псевдонімами і криптонімами, без вказівок на 
справжні прізвища авторів, тобто зроблено «глухі» посилання, а 
прізвища дослідників залишились не розкритими25 .

Водночас перші безпосередньо присвячені битві під Крутами 
бібліографічні списки з’явилися у незалежній Україні тільки з нагоди 

24 Українська революція і державність (1917–1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. / 
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського : редкол.: О. С. Онищенко 
(голова) [та ін.] : уклад.: А. Л. Панова, В. Ф. Солдатенко, Л. В. Бєляєва [та ін.] : 
наук. ред. В. Ю. Омельчук. Київ, 2001. 816 с. Видання доступно також в 
електронному вигляді. URL: http://www.irbis-nbuv. gov.ua/E_LIB/00002709/. 

25 Капелюшний В. П. Українська національна державність доби визвольних 
змагань (1917–1921 рр.): історіографія : автореф. дис. д-ра іст. наук: 07.00.06 / 
В.П.Капелюшний : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2004. 46 с.
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відзначення 90-х роковин події. Бібліографами НБУВ було підготов-
лено два бібліографічних списки з ідентичною назвою – «Бій під Кру-
тами 29 січня 1918 р.». Перший з них містить 90 записів з газетних 
фондів за 1993–2008 рр., а другий – 62 записи документів, дослі-
джень, спогадів і художньо-літературних творів за 1918–2008 рр.26. 
У 2011 р. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека і Київ-
ська міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія» 
присвятили цій тематиці, відповідно, методично-бібліографічні 
матеріали «Назавжди вписані в історію України: пам’яті героїв 
Крут»27 та тематичний бібліографічний покажчик «Юні оборонці 
Батьківщини» (До дня пам’яті героїв Крут)28. Обидва розміщенні 
на сайтах цих установ.

Наступного року фахівцями бібліотеки Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені І. Франка підготовлено бібліо-
графічний список «Пам’яті героїв Крут»29, також в електронній 
формі, який постійно поповнюються. Список містить 55 бібліогра-
фічних записи.

Ґрунтовна прикнижкова бібліографія, що охоплює книги, статті 
з періодичних видань, художню літературу України та діаспори 

26 Горбань С.М. Бій під Крутами 29 січня 1918 р. : за матеріалами газет 
1993–2008 рр. (фонди НБУВ) / С. М. Горбань, Ю.С. Левченко // Україна : події, 
факти, коментарі. 2008, № 3. С. 86–93 : Карплюк О. Бій під Крутами 29 січня 
1918 р. : бібліогр. 1918–2008 рр. (фонди НБУВ) / О. Карплюк, Н. Моісеєнко // 
Україна : події, факти, коментарі. 2008, № 2. С. 61–68.

27 Назавжди вписані в історію України: пам’яті героїв Крут : метод.-біблі-
огр. матеріали / Львів. обл. універс. наук. б-ка : [уклад.: І. Лешнівська, 
Г. Москович, Т. Семенів : ред. О. Буковина]. Львів : Ліга-Прес, 2011. 20 с. : іл.

28 Юні оборонці Батьківщини (до дня пам’яті героїв Крут) [Електронний 
ресурс] : темат. бібліогр. покажчик / Бібліографи-уклад.: Т. І. Мілашенко, 
Н. І. Фоміна : Міськ. спец. молодіж. б-ка «Молода гвардія». Київ, 2011. URL: 
http://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/istorichni-podii/yuni-oborontsi-baty-
kiv shtini-do-dnya-pamyati-geroiv-krut/. 

29 Памяті Героїв Крут [Електронний ресурс] : бібліогр. список / Уклад. 
О. М. Грубяк : Б-ка Дрогобич. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, Довід.-бібліогр. 
відділ. Дрогобич, 2012. URL: http://drohobych.net/ddpu/biblioteka/
pro_biblioteky/bibliohrafichni_spysky/Pamyati%20Geroyiv%20Krut.htm. 
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за 1918–2013 рр., вміщена у збірнику документів і матеріалів «Бій 
під Крутами в національній пам’яті»30, який у 2013 р. видав Укра-
їнський інститут національної пам’яті.

У 2014 р. до дня вшанування пам’яті Героїв Крут співробітни-
ками бібліотеки Ніжинського державного університету підготовлено 
бібліографічний покажчик «Слава народжена у вогні»31 . У посібнику 
представлено 110 записів книг та статей із періодичних видань 
1973–2014 рр., присвячених подіям на станції Крути 1918 р. Під час 
підготовки покажчика були використані каталоги, картотеки, фонд 
бібліотеки, ресурси Інтернет. Посібник складається з 4-х частин: 
книги, статті із книг, із періодичних видань, художня література.

У 2017 р. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека 
(МОУНБ) ім. О. Гмирьова підготувала бібліографічний покажчик 
«Бій під Крутами: героїзм і трагедія нашої історії»32. Перший розділ 
«Бій під Крутами. Подвиг української молоді» містить книги та статті 
з історії бою, дослідження науковців, документальні свідчення. 
У другому розділі «Пам’яті героїв присвячується» вміщено офіційні 
документи – постанови, розпорядження, укази, інформацію щодо 
вшанування подвигу героїв Крут та видання української діаспори, 
починаючи з 1918 р., з-поміж них спогади учасника бою. До третього 
розділу «Велич і трагедія крутян в літературі та мистецтві» включено 
матеріали, що відображають цю історичну подію у літературі та мис-
тецтві, зокрема в історичних і документальних фільмах, а також 
сценарії заходів вшанування пам’яті героїв. Основними джерелами 

30 Бій під Крутами в національній пам'яті [Електронний ресурс] : [зб. док. 
і матеріалів] / Укр. ін-т нац. пам'яті : [упоряд.: О. М. Любовець та ін.]. Київ : 
Пріоритети, 2013. 285 с. : фотогр. Бібліогр.: с. 249–281. URL: http://
www.memory. gov.ua/sites/default/files/userupload/kruty_zbirnyk_2013.pdf. 

31 Слава народжена у вогні : до дня вшанування пам’яті Героїв Крут: біб-
ліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Б-ка ім. М. О. Лавров-
ського : упоряд.: О. Д. Кільдіватова, Ю. І. Рожок : відпов. за вип. О. С. Морозов. 
Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. 32 с. 

32 Бій під Крутами: героїзм і трагедія нашої історії : бібліогр. покажч. / 
уклад.: Т. Петруня, Г. Русанова : ред. Л. Голубенко : Миколаїв. обл. універс. 
наук. б-ка ім. О. Гмирьова. Миколаїв, 2017. 31с. (Серія «Календар: свята, події, 
дати» : вип. 3). 



68

пошуку літератури були каталоги, картотеки МОУНБ ім. О. Гмирьова 
та ресурси Інтернету. 

Рекомендаційний бібліографічний покажчик підготовлений 
фахівцями бібліотеки Криворізького державного педагогічного уні-
верситету «Україна в революційну добу: до 100-річчя подій Україн-
ської революції 1917–1921 рр.» (Кривий Ріг, 2017). Його шостий 
розділ – «Лицарський подвиг під Крутами» включає описи публіка-
цій вітчизняних авторів лише періоду незалежності України33 .

Окремо варто виокремити низку біобібліографічних покажчиків, 
присвячених відомим військовим діячам українських армій, зокрема, 
й повстанських. Це, насамперед, покажчик уже згаданого П. Зленка 
«Симон Петлюра» (Париж, 1939)34. Наступний посібник, приуро-
чений С. Петлюрі, з’явився тільки наприкінці 70-х років ХХ ст. Його 
укладачами є Олег і Олександра Підгайні35 .

У незалежній Україні біобібліографічні видання на честь Ота-
мана армії УНР вийшли у світ лише у ХХІ ст. – «Петлюра С. В. 
(1879–1926)» (Дніпропетровськ, 2007)36 і «Симон Петлюра на сто-
рінках українських газет 1917–1920 років» (Київ, 2015)37. До першого 

33 Україна в революційну добу. До 100-річчя подій Української революції 
1917–1921 рр. : рекомен. бібліограф. покажч. (з фондів б-ки Криворіз. держ. пед. 
ун-ту) / упоряд.: О. А. Дікунова, С. О. Кочерга : бібліогр. ред. О. А. Дікунова : 
за ред. О. М. Кравченко / Криворіз. держ. пед. ун-т». Кривий Ріг, 2017. 47 с.

34 Зленко П. Симон Петлюра : (Матеріяли для бібліогр. покажч.) / П. Зленко. 
Париж : Вид. Укр. б-ки ім. С. Петлюри, 1939. 70 с. (Матеріяли для бібліографії 
визвольної боротьби України : вип. 3). 

35 Pidhainy O. S. Symon Petlura [Електронний ресурс]: a bibliogr. / O. S. Pid-
hainy, O. I. Pidhainy. Toronto ; New York : New Review Books, 1977. 71 p. 
(Bibliographic Ser. : № 1 / Symon Petlura Inst. Public. : № 1). URL: http://dias-
poriana.org.ua/slovniki-dovidniki/15372-pidhainy-o-spidhainy-o-symon-petlura-a-
bibliography/

36 Петлюра С. В. (1879–1926): [бібліографія] / Дніпропетров. обл. універс. 
наук. б-ка : уклад.: Н. Блінова. Дніпропетровськ, 2007. 13 с.

37 Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років: мате-
ріали до біобібліогр. : [анот. бібліогр. покажч.] / НАН України, Нац. б-ка Укра-
їни ім. В. І. Вернадського : [авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник) та ін. : 
редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. Київ : НБУВ, 2015. 377, [1] с.
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з них включено літературу про С. Петлюру за 1913–2007 рр., зокрема 
з книжкової колекції української діаспори Канади (осередок Торонто), 
що зберігається у фондах Дніпропетровської обласної наукової бібліо-
теки (нині м. Дніпро) (всього 119 бібліографічних записів).

Матеріали другого покажчика містять 2704 описи і хронологічно 
висвітлюють діяльність С. Петлюри у розбудові Українських зброй-
них сил та в обороні української державності, його погляди на зов-
нішню політику УНР.

У 1996 р. опубліковано біобібліографічний покажчик Ганни 
і Івана Шовкоплясів на честь керівника «Української держави» 
у 1918 р. – «Гетьман Павло Скоропадський (1873–1945)»38, який 
містить праці П. Скоропадського та відкриває читачам нові і доступні 
на той час вітчизняні і зарубіжні видання. Загалом у покажчику 
пред ставлено 330 бібліографічних записів, що охоплюють публіка-
ції 1918–1995 рр. 

Біобібліографічний посібник «Життя та діяльність Павла Ско-
ропадського в українській історіографії 1991–2011 рр.»39 Ю. Булга-
кова і С. Павленка відображає матеріали конференцій, ювілейних 
збірників, дисертацій, статей і довідкових видань (усього 448 бібліо-
графічних записів).

Фахівці Запорізької наукової бібліотеки і Державної бібліотеки 
України для юнацтва підготували покажчики з нагоди чергової річ-
ниці від дня народження П. Скоропадського: «Останній гетьман 
України. До відзначення 140-річчя від дня народження Павла Пет-
ровича Скоропадського (1873 – 1945)» (Запоріжжя, 2013)40 та «Остан-

38 Гетьман Павло Скоропадський (1873–1945) : матеріали для бібліогр. / 
НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського : упоряд.: Г. Шовкопляс, 
І. Шовкопляс : бібліогр. ред. Л. Бєляєва : відп. ред. О. С. Онищенко. Київ : Бібл. 
вісн., 1996. 54 с.

39 Булгаков Ю. Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській 
історіографії 1991–2011 рр. : бібліографія / Ю. Булгаков, С. Павленко : Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Логос, 2012. – 59 с.

40 Останній гетьман України : до відзначення 140-річчя від дня народж. 
Павла Петровича Скоропадського (1873 – 1945) [Електронний ресурс] : біб ліогр. 
покажч. / уклад.: Черкасова Е.А., Левчук О.В.; відп. за вип. В.О. Герасимова; 
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ній гетьман Української Держави Павло Скоропадський : до 140-річчя 
від дня народження великого гетьмана» (Київ, 2013)41. Видання 
містять матеріали, що висвітлюють різні етапи життя і діяльності 
П. Скоропадського.

На честь уродженця Дрогобичини, визначного військового діяча, 
одного з вищих військових керівників УСС під час Першої світової 
війни та УГА у роки українсько-польської війни (1918–1919 рр.), 
співробітники уже згаданої бібліотеки Дрогобицького університету 
підготували бібліографічний список «Один із військової еліти Гали-
чини»: до 135-річчя від дня народження Григорія Коссака, коман-
данта УСС, полковника УГА, нашого земляка».42 Список включає 
58 записів літератури.

Збираючи і систематизуючи різнопланові дослідження і джерела 
про свого героя-земляка Н. Махна Запорізька обласна універсальна 
наукова бібліотека підготувала два біобібліографічних покажчика, 
присвячених цьому відомому командиру народно-революційної, 
повстанської армії України, визначному тактику ведення партизан-
ської війни, анархісту: «Нестор Махно: реальність і міфи» та «Ле-
гендарний син Гуляйпілля» (Запоріжжя, 1999, 2014)43. Особливо 

Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2013. 26 с. URL: http://library.znu.edu.ua//
bibliograf/2013/pavlo-skoropads-kij-_pokazhchik.pdf. 

41 Останній гетьман Української Держави Павло Скоропадський : 
до 140-річчя від дня народж. велик. гетьмана : [бібліогр. покажч.] / М-во куль-
тури України, ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва» : [уклад. Ю. Круть; ред.: 
В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко]. Київ, 2013. 47 с. 

42 «Один із військової еліти Галичини»: до 135-річчя від дня народження 
Григорія Коссака, команданта УСС, полковника УГА, нашого земляка [Елек-
тронний ресурс] : бібліогр. список / уклад.: Р.Д. Кивацька : Б-ка Дрогобич. 
держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Дрогобич, 2017. URL: http://ddpu.drohobych.net/
departments/biblioteka/wp-content/uploads/2017/03/Kossak.pdf. 

43 Нестор Махно: реальність і міфи: бібліогр. покажч. / Запоріз. обл. універс. 
наук. б-ка; уклад. Г. Нагорна. Запоріжжя, 1999. 20 с. : Легендарний син Гуляй-
пілля : (до 125-річчя від дня народж. Нестора Івановича Махна) [Електронний 
ресурс]: бібліогр. покажч. / Запоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького : 
укладач Г. М. Нагорна. Запоріжжя : ВАЛПІС, 2014. 115 с. URL: https://zounb. 
zp.ua/sites/default/files/imce/pdf/2014/mahno.pdf. 
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цінним є останній посібник, адже до нього включено понад тисячу 
описів бібліографічних документів за такими рубриками: «Спогади 
Н. І. Махна», «Життя та діяльність Н. Махна», «В еміграції», «Побра-
тими, родичі і земляки», «Махновський рух», «Махновщина і анар-
хізм», «Боротьба з махновщиною», «Образ Н. Махна в художній 
літературі та творах мистецтва», «У поетичних творах», «У піснях», 
«Народна творчість про Махна і махновців», «Літературознавча 
оцінка художніх творів про Н. Махна», «Постать Н. Махна у творах 
мистецтва», «Вшанування пам’яті Н. Махна», «Товариство Нестора 
Махна «Гуляйполе»», «Пам’ятники Н. Махно», «Меморіальна дошка 
на будинку Гуляйпільської міськради», «Відзначення роковин від дня 
народження», «Електронні ресурси».

Біобіліографічний список на честь Н. Махна, який періодично 
поповнюється, розміщено на сайті бібліотеки Дрогобицького 
педуні верситету ім. І. Франка – «Бунтарське серце Півдня Укра-
їни ...»44 (40 описів, серед них спогади Н. Махна, книги і статті 
про нього).

З нагоди 120-річчя від дня народження видатного національ-
ного героя – борця за незалежність України Є. Коновальця Львів-
ська обласна універсальна наукова бібліотека видала біобібліогра-
фічний нарис «Провідник буремної доби. Євген Коновалець» (Львів, 
2012)45 .

Останніми роками опубліковано багато нових досліджень 
про національних героїв України визвольної доби у регіонах. З-поміж 
них – козаки-гайдамаки Холодного Яру на Черкащині. Літературу 
про них, зокрема – про їх виступи проти більшовиків і створену ними 
«Холодноярську республіку (1918–1922 рр.) подано у історико-крає-

44 «Бунтарське серце Півдня України (120 років від дня народж. Нестора 
Махна, ватажка анархістського руху в Україні) [Електронний ресурс] : біб-
ліогр. список / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. Дрогобич, 2014. URL: 
http://ddpu.drohobych.net/departments/biblioteka/archives/1179. 

45 Провідник буремної доби. Євген Коновалець : біобібліогр. нарис / Львів. 
обл. універ. наук. б-ка (ЛОУНБ) : упоряд.: І. Лешнівська, Л. Рудик, Г. Москович : 
ред. Д. Дигас : наук. ред. І. Лешнівська. Львів, 2012. 72 с.: іл. (Поборники дер-
жавності України).
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знавчому бібліографічно-фактологічному покажчику «Під зеленими 
шатами Холодного Яру: сторінками історії» (Черкаси, 2011)46. 

Варто розглянути й окремі радянські, російські, насамперед 
емігрантські, та сучасні вітчизняні бібліографічні джерела, що вклю-
чають матеріали з воєнної тематики революційної доби в Україні, 
зокрема, про українські військові структури УНР, ЗУНР, повстанські 
армії та перебіг воєнних подій за їх участі у 1917–1921 рр. У цьому 
контексті потрібно назвати радянський журнал «Західна Україна», 
що виходив у період між двома світовими війнами. У 1930 р. у №№ 5, 
7, 8, 10–12 та у № 3 за 1931 р. у ньому публікувалися бібліографічні 
списки матеріалів з політичного та соціально-економічного життя 
західноукраїнських земель за 1917–1930 рр., що вийшли друком в 
Україні. Переважна їх більшість є ідеологічно заангажованою, а 
найбільший інтерес викликають перші матеріали, що опубліковані у 
№5 за 1930 р.47

У 1932 р. Ю. Никифорук узагальнив цю бібліографію у покаж-
чику літератури, опублікованої на теренах Західної України з 1917 
по 1929 рр.48. У тому ж році вийшов бібліографічний посібник 
«Публікації іспартів, істомолів та істпрофів»*49, який фактично був 

46 Під зеленими шатами Холодного Яру: сторінками історії : бібліогр.-фактогр. 
покажч. / Упр. культури Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. універс. наук. б-ка 
ім. Т. Шевченка : [уклад.: Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе : ред. Г. С. Круг-
лякова]. Черкаси, 2011. 40 с. : іл.

47 Бібліографічні матеріали з політичного та соціально-економічного життя 
західно-українських земель за 1917–1930 рр. // Західна Україна. Харків, 1930, 
№5, С. 58–63.

48 Никифорук Ю. Західня Україна: матеріяли до бібліографії: спис літе-
ратури, опублікованої на терені УСРР. 1917—1929  рр. / Юрко Никифорук. 
Харків : Київ : Пролетар, 1932. 184 с.

* Істпартами, істомолами та істпрофами називалися науково-дослідні установи 
у формі комісій або інститутів з вивчення: історії партії та Жовтневої революції 
при ЦК КП (б)У, історії Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молоді і 
юнацького руху та історії більшовицького профспілкового руху в радянській 
Україні.

49 Хандрос Й. Б. Публікації іспартів, істомолів та істпрофів : матеріали 
до біб ліографії історії КП (б)У та жовтневої революції : бібліогр. покажч. / 



першою бібліографічною працею цих установ. Він включає літера-
туру з часу більшовицького перевороту 1917 р. й до 1930 р. і є досить 
цінним джерелом для сучасних дослідників революційного періоду 
в Україні. Адже до нього увійшли описи низки праць, в яких автори 
висвітлювали події тих років не дотримуючись класових – більшо-
вицьких підходів. Не випадково окремі дослідження авторів київ-
ського і одеського істпартів, подані у покажчику, зокрема праця 
А. А. Сухова «Иностранная интервенция на Одещине», були піддані 
партійній критиці50. Крім того, посібник містить фактично перші 
дослідження про «махновщину» та Н. Махна (В. Руднєва), «денікін-
щину» (Д. Кіна), громадянську війну (Р. Ейдемана), французьку 
інтервенцію в Україні (О. Гуковського) та інші.

У часописі «Україна» також розміщували бібліографічні огляди 
М. Сагарди «Україніка в російських журналах», з критичними за-
уваженнями до нових досліджень. Так у бібліографічному огляді 
за 1926 р. представлено критику С. Будьонним статті Рюбі «Опера-
ции конницы Буденного во время польского отступления с Украины» 
(«Война и Революция». Москва. 1926, №12), а також статей А. Гу-
ковского «К истории французской интервенции на юге России» 
(декабрь 1918 – апрель 1919) (Красный Архив. Москва-Ленінград. 
1926 т. 6.) та Д. Кіна «Кирстовщина и меньшевики» (Пролетарская 
революция. Ленінград-Москва. 1926, №4) – про боротьбу більшови-
ків з добровольцями Києва і Київщини на чолі з Кирстою51 .

Важливим джерелом для вивчення Української революції 1917–
1920 рр. є бібліографічний покажчик «Библиография русской 
революции и гражданской войны»52, підготовлений представниками

Й. Б. Хандрос, Е. Я. Ланда : Ін-т іст. партії та жовтнев. революції. Київ: Парт-
видав «Пролетар», 1932. 105 с.

50 М. Грищенко. Й. А. Хандрос і Є. Я. Ланда Публікації істпартів, істмолів та 
істпрофів України  / М. Грищенко // Україна. Київ, 1932, №3, С. 152–153.

51 Сагарда М. Україніка в російських журналах за 1926 рік // Україна. 
Київ, 1927, кн. 6 (25), С. 152–153.

52 Библиография русской революции и гражданской войны (1917–1921) : 
из каталога библиотеки Р.З.И. Архива = Вibliografie ruske revoluce a obcanske 
valky (1917–1921) / Рус. загранич. ист. арх. в Праге : под ред. Я. Славика : 
сост. С.П. Постников. Прага : [б. и.], 1938. XV, 445, [3] с.

73



74

російської еміграції у Чехословаччині на основі матеріалів створе-
ного у 1923–1924 рр. «Російського закордонного історичного ар-
хіву» (РЗІА). У посібнику відображено публікації авторів різних 
політичних сил щодо воєнної боротьби в Україні у революційну 
добу. Наприклад: Є. Бородиєвич «В чотирикутнику смерті. При-
чинки до трагедії УГА на Великій Україні (Із воєнного записника 
3-ї бригади)», Р. Давній «Про Січових Стрільців». Народна Бібл.
«Чорногори», О. Доценко «Зимовий похід армії Української На-
родної Республіки», А. Крезуб «Партизани» (Спомини), «Жалібна
книга. Поіменний список полеглих членів УГА у визвольній війні»,
«За державність. Матеріали до історії Війська Українського», «Між
молотом та ковалом / Спомини / (Причиники до історії Української
Армії)» та ін.

1945 р. уряд Чехословаччини передав документи РЗІА до СРСР. 
Вони довгий час знаходилися у спецсховищах Держархіву а частина – 
в інших архівах, за профілем. Нині вони зберігаються в Державному 
архіві Російської Федерації (ДАРФ) і доступні дослідникам. Доку-
менти журнального і газетного сховищ знаходяться у фондах Празь-
кої Слов’янської бібліотеки53. Міжархівний путівник «Фонды Рус-
ского заграничного исторического архива в Праге»54, включає розділ 
«Документи по истории России (ХIХ – І пол. ХХ в.), де представлено 
матеріали про всі військові структури та установи на українських 
землях за часів Центральної Ради УНР, Української Держави П. Ско-
ропадського, Директорії УНР, а також Кримського крайового уряду. 
Цікаво, що тут згадуються й військово-повітряні сили Української 
Центральної Ради.

Не можна обійти увагою українські бібліографічно-довідкові 
матеріали Р. Вереса «Українська діяспоріяна за роки 1973, 1974, 1975. 

53 Русский заграничный исторический архив в Праге [Электронный ресурс] : 
Материал из Википедии – свободной энциклопедии : Версия 85588935, сохранён-
ная в 09:03 UTC 24 мая 2017 // Википедия, свободная энциклопедия. – Электрон. 
дан. Сан-Франциско: Фонд Викимедиа, 2017. URL: http://ru.wikipedia. org/?
oldid=85588935. 

54 Фонди Русского заграничного исторического архива в Праге. Меж-
архивный путеводитель / Т. Ф. Павлова. М.: РОССПЭН, 1999, 672 с.
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Бібліографія»55. Чимало матеріалів з відповідної тематики містять 
розділи «Історія» та «Мемуаристика». Зокрема, тут подано праці 
Л. Шанковського про УГА, М. Крата й Ф. Грінченка про Зимовий 
похід Армії УНР 1919–1920 рр., Є. Бородиєвича «В чотирикутнику 
смерті. Причинки до трагедії УГА на Великій Україні», дослідження 
присвячене Є. Коновальцю і його добі, спогади М. Дорошенка за 1918–
1923 рр. «Стежками Холодно-Ярськими».

Сучасні матеріали про Українські військові формування 1917–
1921 рр., роль Є. Коновальця в їх організації, участь галицького 
жіноцтва у стрілецькому русі, відзнаки та винагороди українського 
війська, зокрема УГА та інші матеріали подано у «Бібліографічному 
покажчику публікацій співробітників Львівського історичного музею 
(1945–2004)»56 .

Література і джерела про українське повстання 1 листопада 
1918 р. у Львові, українсько-польську війну 1918–1919 рр. і польсько- 
більшовицьку 1920 р., а також про зміст і розгляд польського і східно- 
галицького (українського) питань на Паризькій мирній конференції 
1919–1920 рр. представлено у виданні «Бібліографія українсько- 
польських відносин» за матеріалами картотеки Мирона Кордуби.57

Розширити вивчення тематики визвольних змагань українського 
народу, насамперед, у західному регіоні країни допоможе бібліо-
графічний довідник В. Великочия «Велика Східноєвропейська рево-
люція, Перша світова війна і Галичина (Українська історіографія 
суспільно- політичних процесів)»58. У ньому вміщено описи літера-

55 Верес Р. Українська Діяспоріана за Роки 1973, 1974, 1975. Бібліографія: 
українські довідкові матеріали. Ч.3. / Р. Верес. Чікаго: Укр. Бібліогр.-довід. 
Центр, 1977. 63 с.

56 Бібліографічному покажчику публікацій співробітників Львівського іс-
торичного музею (1945–2004)» / Львів іст. музей. Львів: Новий час, 2005. 134 с.

57 Бібліографії українсько-польських відносин : суспільно-політичні та еко-
номічні процеси (за матеріалами картотеки Мирона Кордуби) / упоряд. О. Піх, 
О. Руда : НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2009. 
366 с.

58 Великочий В. Велика Східноєвропейська революція, Перша світова війна 
і Галичина (Українська історіографія суспільно-політичних процесів. Бібліо-
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тури як про УСС, так і про формування та бойовий шлях УГА та 
Армії УНР. Представлена література та джерела, присвячені суспільно- 
полі тичним процесам у Галичині періоду Великої Східноєвропейської 
(1914–1920 рр.) та Української (1914–1920 рр.) революцій, Першій 
світовій війні (1914–1918 рр.). У покажчику відображено праці вітчиз-
няних і зарубіжних істориків упродовж ХХ – початку ХХІ ст. 

Бібліографічний покажчик «Схід і Південь України: час, простір, 
соціум»59, підготовлений колективом науковців НБУВ спільно з вче-
ними Інституту історії НАН України, містить окремий розділ з ретро-
спективним матеріалом, що відображає національно-визвольні 
зма гання українського народу 1917–1921 рр. на південно-східних 
теренах України .

Важливими бібліографічними джерелами з даної тематики є пер-
сональні бібліографії дослідників цього періоду та анотовані покаж-
чики захищених дисертацій. Так, література про концепцію і соціаль-
ний феномен Української революції 1917–1923 рр., її роль у форму-
ванні української державності і соборності, про визначних діячів, 
зокрема, С. Петлюру, І. Мазепу, В. Винниченка, а також про події 
під Крутами та інші ключові моменти періоду визвольних змагань 
українського народу представлена у персональній бібліографії відо-
мого вченого, сучасного дослідника цієї теми В. Ф. Солдатенка60 .

Матеріали з розвідки і контррозвідки України 1917–1919 рр., 
дослідження з історії військової дипломатії України, зокрема про тво-
рення і особливості дипломатії Центральної Ради УНР (1917–1918 рр.), 

графія): бібліогр. довід. / В. Великочий : М-во освіти і науки України, Прикар-
пат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франк. обл. організація Нац. спілки 
краєзнавців України. Івано-Франківськ: Видав. Кушнір Г. М., 2014. 180 с.

59 Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2 : Матеріали 
до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 
історії України : уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко 
[та ін.] : редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич [та ін.] : 
наук. ред. В. І. Попик. Київ, 2016. 944 с.

60 Валерій Федорович Солдатенко: бібліогр. / НАН України, Ін-т політ. 
і етнополіт. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008. 76 с. (Серія «Бібліографія 
вчених України»).
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а також про становлення військових закладів органів державної без-
пеки України, починаючи з 1918 р., описано у персональному бібліо-
графічному покажчику «Професор Вєдєнєєв Дмитро Валерійович»61 .

Сучасні дослідження з даної тематики вміщено також в аното-
ваних покажчиках захищених дисертацій Інституту історії України 
НАН України, Донецького та інших національних університетів 62 .

Отже, аналіз бібліографічних списків і покажчиків з воєнної 
історії Української революції першої чверті ХХ ст. свідчить, насам-
перед, про достатню кількість бібліографічних праць для створення 
окремої систематизованої бібліографії з даної тематики. Проведений 
бібліографічний огляд доводить факт відсутності на сьогоднішній 
день єдності поглядів серед дослідників у визначенні хронологічних 
меж і назви подій, що здебільшого подаються як «Українська рево-
люція 1917–1921 рр.».

Перші бібліографічні праці представляли собою бібліографічні 
списки, що публікувалися в українських журналах і були присвячені 
висвітленню історії формування та бойового шляху першого укра-
їнського військового підрозділу УСС. Винятком у цьому плані була 
бібліографія, що публікувалася в українському радянському часописі 
«Західна Україна», адже її тематика – політичне та соціально-еконо-
мічне життя на західноукраїнських землях. Представлені у журналі 
бібліографічні дослідження висвітлювали переважно діяльність 
біль шовицьких організацій і критикували українські національно- 
патріотичні сили, а згодом політику Польщі, Румунії і Чехословач-
чини на західних землях України. 

61 Професор Вєдєнєєв Дмитро Валерійович: бібліогр. покажч.: до 50-річчя 
від дня народж. Київ: Укр. фонд культури, 2017. 76 с.

62 Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій 
раді Інституту історії України Національної академії наук України (1991–
2011 рр.) / НАН України, Ін-т іст. України : [ред. кол.: Смолій В. А. (голов. ред.) 
та ін. : уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка, І. С. Азарх]. Київ, 2011. 441 с. 

Анотований покажчик дисертацій, захищених в спеціалізованих вчених 
радах історичного факультету Донецького національного університету (1994-
2011 рр.) / Донец. нац. ун-т, Іст. ф-т, Ін-т іст. Донбасу : [уклад.: І. М. Грідіна, 
П. В. Добров, Е. В. Добров]. Донецьк : ДонНУ, 2012. 483, [6] с.
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На початку і в середині 1930-х років з’являються перші бібліо-
графічні покажчики, в яких була зібрана література не лише про УСС, 
а й про бій під Крутами, про формування українських військових 
структур УГА, Армії УНР та їх участь у війнах з поляками, росій-
ськими більшовиками і білогвардійцями. Література і джерела, пред 
ставлені у бібліографічних покажчиках і списках, виданих за межами 
радянської України і СРСР, за винятком робіт російської еміграції, 
висвітлювали воєнну історію революційного періоду з 
українських національно-патріотичних і державницьких позицій, 
а тому на початку 1930-х років – після згортання політики «корені-
зації» та з розгортанням масових репресій були заборонені в СРСР. 
Об’єктивнішими за радянські є бібліографічні праці російської емі-
грації в Чехословаччині.

Відновлення незалежної держави України дало змогу дослідникам 
повернутися до вивчення історії революційної доби початку ХХ ст., 
яка була започаткована власне її учасниками, а в другій поло вині ХХ ст. 
здійснювалася представниками української діаспори. Окремі дослі-
дження й відповідно бібліографічні праці стали відобра жати загаль-
нонаціональні цінності українського народу, а не класові чи номен-
клатурні, як за радянських часів. Принципу наступності й насліду-
вання традицій власне загальноукраїнських національних тематик 
з воєнної історії відповідають сучасні покажчики про С. Петлюру 
та бій під Крутами. Прикладом поверненням до історичної пам’яті 
на ціональних героїв стали біобібліографічні посібники на честь 
П. Ско ропадського, Н. Махна, Г. Коссака, Є. Коновальця, С. Петлюри.

Аналіз сучасних бібліографічний джерел з розглянутої теми 
показує їх різножанровість і багатоаспектність, а також орієнтує 
дослідників на пошук необхідних матеріалів на сайтах наукових 
бібліотек, які в останнє десятиріччя активно здійснюють бібліогра-
фічну роботу з цієї тематики.

У статті проаналізовано бібліографічні посібники, які безпосередньо 
присвячені, або в яких частково подано описи літератури і джерел з істо-
рії формування та бойового шляху українських військових структур, насам-
перед підрозділів Українських Січових Стрільців (УСС), Армії Української 
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Народної Республіки (УНР), Української Галицької Армії (УГА), а 
також біобібліографічні покажчики визначних воєначальників та 
бібліографія битви під Крутами періоду Української революції 
1917–1921 рр. 

Ключові слова: воєнно-історична бібліографія, бібліографічні 
покажчики, біобібліографічні покажчики, Українські Січові Стрільці, 
битва під Крутами, Армія УНР, Українська Галицька Армія, 
П. Зленко, С. Ріпецький, Олег Підгайний, Олександра Підгайна, 
українська еміграція, українська діаспора, П. Скоропадський, 
Н. Махно, Г. Коссак, Є. Коновалець.

Tetiana Dobko, Oleksandr Dudnik. Bibliographic sources from 
the military history of the Ukrainian Revolution (1917–1921)

The article presents bibliographic indexes and lists that describe 
the literature and sources on the history of the formation and battle 
path of the Ukrainian military structures and is directly devoted to the 
subdivisions of the Ukrainian Sich Riflemen (USS), the Army of the 
Ukrainian People’s Republic (UPR), the Ukrainian Galician Army 
(UGA). The study also covers bio-biographical indexes of prominent 
military commanders and a bibliography of the battle of Kruty during 
the national liberation struggles of the Ukrainian people of 1917–1921 
years.

Key words: military-historical bibliography, bibliographical 
indexes, bio-bibliographical indexes, the Ukrainian Sich Riflemen (USS), 
the Battle by Kruty, the UNR’s Army, the Ukrainian’s Galician 
Army (UGA), P. Zlenko, S. Rypetskyi, Oleh Pidhainyi, Oleksandra 
Pidhaina, Ukrainian’s emigration, Ukrainian’s diaspora, P. Skoropadskyi, 
N. Makhno, H. Kossak, E.Konovalets, S. Petliura.
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Євген Луняк 

ФРАНЦУЗЬКІ ЕМІСАРИ В УКРАЇНІ 
У 1917–1918 РОКАХ

На початку ХХ ст. у Франції вже сформувалася невеличка, але до-
сить активна та доволі потужна в інтелектуальному плані укра їнська 
діаспора, яка проводила жваву діяльність з популяризації «укра їн-
ського питання» серед французів і залучення їх на свій бік. Досить 
прихильними до національних прагнень українців у цей час були 
видавці та дописувачі журналу «Annales des nationalités» («Анналь 
де насьйоналіте» – «Аннали національностей»), редактором якого був 
молодий журналіст Жан Пелісьє (1883–1939). Зокрема, №3–4 цього 
журналу за березень– квітень 1913 р. був повністю присвячений укра-
їнському питанню, не приховував симпатій до українців і відкривався 
статтею «Одна поневолена нація»1. У підготовці до друку даного 
видання активну участь взяв голова Української громади в Парижі 
(Cercle des Oukrainiens à Paris) Ярослав Федорчук (1878–1916). Остан-
ній напередодні Першої світової війни відзначився активною публі-
каторською діяльністю, спрямованою на інформування французького 
суспільства про Україну та про утиски українців у Російській імперії. 
Наприклад, в 1907 р. він підготував й опублікував переклад праці 
Романа Сембратовича (1875–1905) «Царизм і Україна»2, а в 1912 р. 
видав публіцистичну розвідку «Національне пробудження українців»3. 

1 Annales des nationalités. Bulletin de l’Union des nationalités. P., 1913. №3–4. 
Mars-avril. 200 p.

2 Sembratovytch R. Le Tsarisme et l’Ukraine. Avec preface de Bjoernstjerne 
Bjoernson / Trad. par Yaroslaff Fedortchouk. P.: Édouard Cornély et C-ie, 1907. 56 p.

3 Fedortchouk Y. Le réveil national des Ukrainiens. – P.: Bureaux du Cercle 
des Ukrainiens, 1912. 46 p.
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Від імені Української громади в Парижі він розіслав останній твір 
низці політиків, додавши до неї супровідного листа, де йшлося, 
зокрема, про «боротьбу, що її провадить українська нація, щоб визво-
литися з ярма російських і польських гнобителів»4 .

Саме поняття «Україна» було небажаним тоді в офіційних фран-
цузьких виданнях. Його намагалися заміняти більш милозвучним 
для російського імперського вуха терміном «Малоросія», до якого 
про тягом ХІХ ст. звикли й рядові французи. Так, останнє поняття 
фігурує, наприклад, в назві розвідки Дар’ї Марі стосовно української 
пісенної творчості, що відкривала один з випусків місячника «Revue 
des études franco-russes» («Ревю дез етюд франко-рюс» – «Огляд 
франко-російських студій») за 1906 р.5

У контексті вивчення французами культури України-Малоросії 
ХVІІІ ст. також доречно згадати дві біографічні роботи письменника 
й перекладача з російської Дені Роша (1868–1951) «Малоросійський 
портретист Д. Г. Левицький»6 (1904) та «Володимир Лукич 
Боровиков ський (1757–1825): малоросійський живописець кінця 
ХVІІІ – початку ХІХ ст.»7 (1907). Рош зацікавився цими україн-
ськими художниками, вивчаючи літературу та мистецтво Росії8. 
Головним каталізатором виникнення цих двох життєписів про укра-
їнських колег по цеху для француза стало знайомство з етнографом, 
літератором і мистецтво знавцем Василем Петровичем Горленком 
(1853–1907), з яким Роша пов’язувала надалі тісна дружба аж до смерті 
свого товариша-українця9. Втім, знайомство Роша з Україною, її 

4 Лист Ярослава Федорчука // Україна. 1950. Ч. 3. С. 199.
5 Marie D. Les chants populaires Petits-Russiens // Revue des études franco-

russes. 1906. № 5 (mai). P. 205–238.
6 Roche D. Un portraitiste petit-russien D. G. Lévitski. – P.: Gazette des 

Beaux-Arts, 1904. 31 p.
7 Roche D.Vladimir Loukitch Borovikovski (1757–1825): un peintre petit-

russien à la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe. P.: Gazette des 
Beaux-Arts, 1907. 36 p.

8 Mazon A. Nécrologie: Denis Roche // Revue des études slaves. 1952. T. 29. 
Fascicule 1–4. P. 292–294.

9 Борщак І. Дені Роше // Україна. 1951. Ч. 6. С. 477–479; Борщак І. Украї-
нець-європеєць Василь Горленко (1853–1907) // Україна. 1953. Ч. 10. С. 657–658.
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культурою та історією було поверхневим. Ілько Львович Борщак, 
котрий особисто знав Роша, у його некролозі відзначав: «Чи небіж-
чик знав Україну й українську проблему? Дуже слабо… Властиво 
кажучи, його відомості про Україну (як важко було йому звикнути 
до «нової» назви, замість давньої Petite Russie!) – були вельми ту-
манні. Вся Україна в Роша втілювалася в особі В. Горленка»10. Тож 
цілком зрозуміло, чому після смерті остан нього француз більше 
нічого не писав про Україну.

Українська діаспора активно проводила пропаганду своїх політич-
них, наукових і культурних ідей. Від кінця ХІХ ст., тобто від діяльно-
сті Михайла Петровича Драгоманова, можемо простежувати витоки 
української політичної еміграційної думки у Франції.

Під час Першої світової війни, коли українське питання набуло 
надзвичайного значення, французькі урядовці намагалися не привер-
тати уваги громадськості до минулого та сьогодення України, по мож-
ливості уникаючи й самого терміну «Україна», щоб не дражнити уряд 
Російської імперії. Франко мовний щомісячник «L’Ukraine», що вихо-
див з червня 1915 р. у швейцарській Лозанні під редакцією Володи-
мира Яковича Степанківського (1885–1957) та за активної фінансової 
підтримки графа Михайла Станіславовича Тишкевича (1857–1930), 
міг потрапити до Франції, тільки нелегально11. Промовистий факт: 
прочитавши в лис топаді 1915 р. рапорт про Україну, підготовлений 
Центральним офісом національностей, один високопоставлений 
французький урядовець оголосив його текст «від початку до кінця 
просякнутим австро-угорським духом»12 .

Франкомовний український часопис, що виходив у нейтральній 
Швейцарії, регулярно інформував франкомовну аудиторію, якою тоді 
було чи не все цивілізоване суспільство, про події в Україні, а також 
про історію та культуру цієї країни. Звичайно, торкалася «Україна» й 
діяльності козацтва, яке в ХVІ–ХVІІІ ст. складало основу української 

10 Борщак І. Дені Роше… С. 479.
11 Soutou G.-H., Castelbajac G. de, Gasquet S. de. Recherches sur la France et 

le problem des Nationalités pendant la Première Guerre mondiale (Pologne-Lithuanie- 
Ukraine)… P. 114–115.

12 Ibid. P. 115.
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державності. Містило видання також матеріали про Грушевського 
та його діяльність на ниві українознавства13 .

Між іншим, в 1915 р. в паризькому видавництві «Пайо» була 
опублікована невеличка брошура «Україна під російським протектора-
том», це був переклад праці петербурзького професора барона Бори са 
Емануїловича Нольде (1876–1948). В даній розвідці доволі об’єктивно 
розглядалася історія входження України-Малоросії до складу Росій-
ської держави, а також всіх подальших трансформацій, що відбулися 
на її території14. Як згадував згодом Борщак, вихід «України під росій-
ським протекторатом» у Франції також був хитро провернутою спра-
вою рук «лозаннських» українців. Даний твір було видано без згоди 
та відома автора, і той мав незабаром клопіт з царською поліцією, яка 
завела на Нольде справу про сепаратизм. Про ці обставини Борщак 
повідомляв, як живий свідок, бо колись був асистентом професора 
Нольде і допомагав тому у веденні семінарських занять, одним із слу-
хачів на яких, як зазначав далі Борщак, «був студент, що його сьогодні 
знає цілий світ. Був то Молотов, точніше – Скрябін»15 .

Обмеження щодо українського питання у Франції були зняті лише 
після 1917-го року. Саме тоді на французьку спільноту линув шквал 
повідомлень, переважно пропагандистського характеру, про цю схід-
ноєвропейську країну, про яку перед тим згадували у Франції вкрай 
рідко. Пік таких публікацій припав на час роботи Паризької мирної 
конференції. Як правило, це були переклади чи перекази творів укра-
їнських науковців, публіцистів, письменників. Практично всі вони 
торкалися історичного аспекту розвитку України, одним з важливих 
компонентів якого був саме козацький період.

Ігнорування українського питання на рубежі ХІХ–ХХ ст. в умо-
вах тісного франко-російського співробітництва достатньою мірою 
по яснює, чому французи зустріли утворення Центральної Ради 
на чолі з Грушевським та проголошення самостійності УНР непри-

13 Michel Hrouchevsky // L’Ukraine. – Lausanne, 1917. № 1 (19). P. 1.
14 Nolde B. E., baron. L’Ukraine sous le Protectorat Russe. Traduit du russe 

par Maurice Gehri. P.: Payot, 1915. 67 p.
15 Борщак І. Борис Нольде (1876–1948) // Україна. 1949. Ч. 2. С. 129.
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хильно, а часто й вороже, розглядаючи український рух здебільшого 
як антиросійський, з метою ослаблення та розчленування їхньої 
союзниці Росії, та інспірований лише австрійськими та німецькими 
стратегами. В 1917–1918 рр. французькі емісари Жорж Петі (1879–
1958), очільники військової французької місії в Росії в 1916–1918 рр. 
генерали Анрі-Альбер Ніссель (1866–1955) та Моріс Жанен (1862–
1946), причетний у 1918–1920 рр. до евакуації чехословацького 
корпусу з Росії та загибелі адмірала Олександра Васильовича Кол-
чака, мали контакти з головою Центральної Ради, однак у своїх ре-
ляціях до Парижа трактували прагнення України до утворення своєї 
державності переважно негативно16. Зокрема, Ніссель відзначав 
згодом: «Український рух розвивався перед війною завдяки інтригам 
Австрії та Німеччини. Сучасний президент Ради, професор Грушев-
ський, став відомим завдяки своєму германофільству»17. У своїх 
зверненнях до французького уряду Ніссель закликав підтримати 
Укра їну, проте не поспішати з її визнанням на дипломатичному 
рівні18. Згадаймо, що це був саме той військовий, який за два десяти-
ліття до того став автором розвідки «Козаки: історичний, географіч-
ний, економічний і мілітарний нарис», де значну увагу приділив 
діяльності українського козацтва19 .

16 Мykhailo Hrouchevskyi. Sa vie et son oeuvre. Recueil présenté par Arkady 
Joukovsky / М. Hrouchevskyi, A. Joukovsky. Paris: Du Dauphin, 1997. 167 p. 
Р. 31–33; Жуковський А. Михайло Грушевський і Франція / А. Жуковський // 
Хроніка-2000. К., 1995. Вип. 2–3. Україна-Франція. С. 258–260.

17 Niessel H., général. Le triomphe des Bolchéviks et la paix de Brest-Litovsk: 
Souvenirs 1917–1918. – Paris: Plon, 1940. 381 p. Р. 18.

18 Гай-Нижник П. Фінансові взаємини Української Народної Республіки 
з Французькою Республікою як віддзеркалення стосунків України та країн Ан-
танти (1917–1918 рр.) / П. Гай-Нижник // Пам’ять століть. 2007. № 2. С. 133–152; 
Дацків І. Б. Дипломатичні відносини Української Центральної Ради з країнами 
Антанти / І. Б. Дацків // Мандрівець. 2010. № 4. С. 21–26; Дацків І. Б. Політика 
Антанти щодо Української Центральної Ради в 1917–1918 роках / І. Б. Дац ків // 
Наукові праці історичного факультету Запорізького націо наль ного університету. 
Запоріжжя, 2010. Вип. 29. С. 88–93.

19 Niessel H.-A. Les Cosaques: étude historique, géographique, économique 
et militaire / H.-A. Niessel. – P.: H. Charles-Lavauzelle, 1898. – 470 p.
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Утім, в 1917–1918 рр. не всі французькі представники займали 
ворожу щодо України позицію. Так, генерал Жорж Табуї (1867–1958), 
повне ім’я Жорж-Антуан-Марі Табуї, який в грудні 1917 – лютому 
1918 рр. обіймав посаду комісара Французької республіки при уряді 
УНР, відкидав звинувачення Грушевського в австро- та германофіль-
стві, з розумінням ставився до причин і мотивів переговорів з Цент-
ральними країнами в Бресті-Литовському20 .

Табуї відзначився тим, що 14 серпня 1914 р. особисто очолив 
атаку свого батальйону, в ході якої було захоплено перший для фран-
цузів німецький бойовий прапор. Однак незабаром 7 жовтня він отри-
мав серйозне поранення. Після тривалого лікування на початку 1917 р. 
Жорж Табуї був направлений до України, де з лютого перебував 
при штабі російського Південно-Західного фронту (під командуван-
ням – генерала Олексія Олексійовича Брусилова) у Кам’янці-Поділь-
ському. З 1 грудня Табуї перебував у Києві – спершу як військовий 
зв’яз ковий в Україні генерала Анрі Бертело, шефа французької місії 
у Румунії. 19 грудня 1917 Франція увійшла в офіційні зв’язки з Укра-
їною, вже 28 грудня 1917 Табуї наказом Жоржа Клемансо був призна-
чений комісаром Французької Республіки при уряді УНР. 4 січня 
1918 генерал зустрічався з Володимиром Винниченком.

Українсько-французькі контакти не на жарт занепокоїли уряд 
Радянської Росії в умовах початку більшовицького вторгнення 
в Україну. Ознаки цієї тривоги чітко проглядаються в статті Йосифа 
Віссаріоновича Сталіна «Что такое Рада?», де, зокрема, зазначалося: 
«Рада, или вернее, её Генеральный Секретариат, есть буржуазное 
правительство, борющееся в союзе с англо-французскими капита-
листами против мира»21 .

Завданням Жоржа Табуї було встановити контакт з Центральною 
Радою, запевнити її у підтримці в боротьбі проти більшовиків і не до-

T. 8. 174 p. P. 157.
21 Крути. Січень 1918 року: документи, матеріали, дослідження, кіносценарій /

Історико-культурологічне товариство «Герої Крут»; упорядник Я. Гаврилюк. К.: 
Видавничий центр «Просвіта», 2010. 880 с. С. 29.

20 Tabouis G., général. Comment je devins Commissaire de la République 
Française en Ukraine // Travaux de l’Institut scientifique ukrainien. Varsovie, 1932. 
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пустити укладання нею сепаратного миру з Центральними державами 
та виходу України з війни. Втім, реальної допомоги УНР Табуї надати 
не міг. Крім того, у генерала виник особистий конфлікт з представ-
ником міністерства закордонних справ Франції, вже раніше згаду-
ваним журналістом Жаном Пелісьє, який висловлював свої симпатії 
до України ще напередодні Першої світової війни. Кожен з фран-
цузьких представників вважав, що саме він має право представляти 
державні інтереси Франції. Після встановлення в Києві радянської 
влади в лютому 1918 р. Табуї і Пелісьє залишили Україну й повер-
нулися на батьківщину.

Пелісьє мав кілька зустрічей з Грушевським, Петлюрою та іншими 
очільниками української революції. У своїх звітах восени 1917 р. 
Пелісьє спростовував думку про те, що Центральна Рада співпрацює 
з пронімецьким Союзом Визволення України й намагається розірвати 
союз з Антантою, а також підкреслював, що саме Рада на чолі з Гру-
шевським має виключне право виступати від імені усього багатоміль-
йонного українського народу22 .

Обидва залишили свідчення про свої місії в Україні: Жорж Табуї 
– спогади «Як я став комісаром Французької Республіки в Укра-
їні» (1932)23, а Жан Пелісьє – твір-роздум «Що відбулося в Україні,
справедливість щодо українського Гарібальді Петлюри» (1919)24 .

Отже, підсумовуючи вищевикладене можна зробити висновок, 
що офіційний Париж в цілому мав негативне ставлення до ідей укра-
їнської державності й тим більше незалежності напередодні та в роки 
Першої світової війни. Втім у середовищі французької інтелігенції 
вже в цей час визрівали чіткі проукраїнські симпатії, яскравим репре-
зентантом яких можна визнати Жана Пелісьє. Однак революція, що 

22 Мykhailo Hrouchevskyi. Sa vie et son oeuvre. Recueil présenté par Arkady 
Joukovsky / М. Hrouchevskyi, A. Joukovsky. Paris: Du Dauphin, 1997. 167 p. Р. 32; 
Жуковський А. Михайло Грушевський і Франція  // Хроніка-2000. К., 
1995. Вип. 2–3. Україна-Франція. С. 258–259.

23 Tabouis Georges. Comment je devins Commissaire de la République 
Frangaiseen Ukraine // Праці Укр. Наук. Інституту у Варшаві (1932).

24 Pélissier Jean. Ce qui s'est passé en Ukraine, justice au Garibaldi 
ukrainien,Petlioura : lettre ouverte à M. Gustave Hervé // Jean Pélissier; extrait de 
la "Tribune libre des nationalités", no. 9, ler mai 1919.
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вибухнула в Російській імперії, й утворення УНР змусили французь-
кий політикум реагувати на нову геополітичну реальність. Цю позицію 
чітко видно в ставленні Жоржа Табуї до нової влади в Україні. Але по-
при все ставлення французького суспільства до українського питання 
залишалося все-таки недостатньо прихильним, що пояснювалося 
кількома чинниками: традиційним ігноруванням українського пи-
тання, сильними пропольськими симпатіями у Франції та намаганнями 
французького уряду максимально посилити щойноутворену Польську 
державу, досить поширеним серед тогочасних французів русофіль-
ством і значним засиллям у Франції в міжвоєнний час російської емі 
грації, здебільшого негативно налаштованої до державницьких ідей 
українців.

У статті йдеться про знайомство французів із українською культурою 
та історією України напередодні та під час Першої світової війни. Про став-
лення політичних кіл Франції до українського питання, про діяльність 
французьких емісарів в Україні в 1917 – на початку 1918 рр. 

Ключові слова: Українське питання, французькі емісари в Україні, 

Yevhen Luniak. The French emissaries in Ukraine in 1917–1918. 
The article deals with Frenchmen acquaintance with the Ukrainian culture and 
history of Ukraine before and during the First World War. Its about attitude of 
France’s political circles to the Ukrainian question, about the activities of French 
emissaries in Ukraine in 1917 and at the beginning of 1918.

Key words: Ukrainian question, French emissaries in Ukraine.
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Віктор Ємельянов 

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ОСИПА ТВЕРДОВСЬКОГО

29 січня 1918 року цвіт української надії, молодь, для якої Бать-
ківщина й Україна злилися воєдино, поклали за такі переконання 
своє життя. Загиблим у тому бою з більшовицькою навалою кожний 
український патріот поставив пам’ятник у своїй душі. А ті, що зали-
шилися живими, вважали себе непереможеними і продовжували 
боротьбу проти більшовизму на Україні. Серед таких був і наш зем-
ляк Осип Матвійович Твердовський.

Майбутній сотник української армії народився 1 листопада 
1891 року в Ніжині. Його батько – ремісник із старого козацького 
роду, пишався своїм походженням, був незалежним і дуже любив 
Україну. Ці моральні принципи він передав і синам. Молодий Осип 
закінчив у рідному місті козацьку школу, а з початком Першої світо-
вої війни пішов на фронт. Геройського юнака направили в старшин-
ську школу при 176 Переволочанському полку, яку він і закінчив 
напередодні 1917 року. Знову сербський фронт, поранення і нагорода 
цієї країни за хоробрість – орден «Юрія та Білого Орла».

Після повалення царату Осип Твердовський бере активну участь 
у створенні українського війська і на чолі одного із його підрозділів 
воює під Тернополем. Ще одне тяжке поранення, шпиталь у Києві, 
повернення додому в Ніжин. У той час більшовицько-московські 
банди вже йшли на Київ, і тому Осип не міг сидіти вдома.

Усім відома огидна резолюція козаків ніжинського гарнізону в 
той трагічний час. Вони не тільки відмовились іти на допомогу 
воякам під Крути, але й хотіли вдарити їм у спину. Осип Твердов-
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ський та його брат Матвій врятували честь ніжинців у далекому 
1918 році. Організували загін від наших земляків, на чолі якого вою-
вали в Крутянському бою разом зі студентським куренем. «В окопах 
почався багнетний бій під вибухи трьох гармат і кулеметної тріс котні... 
Сотні трупів покрили редут», – згадували вояки. В останні хвилини 
цієї страшної трагедії для всієї України Осип Твердовський збирає 
залишки свого загону і з боєм прориває більшовицьке кільце – відхо-
дить до Ніжина. Фронтовий досвід допоміг йому на Крутянському 
полі і в подальшій партизанській боротьбі проти більшовиків.

У березні 1918 року Осип Твердовський вже на чолі петлюрів-
ського полку йде попереду німців і гонить більшовиків туди, звідки 
вони вийшли – в Росію. Звільняє Ніжин і стає курсантом інструк-
торської школи Української армії в Києві. У військовому званні 
сотника наш земляк продовжує службу в другому Подільському 
корпусі і Брацлавському піхотному полку. На Поділлі Осип Твердов-
ський уже сам командує підстаршинською сотнею, виховує молодих 
офіцерів Української армії.

Увесь 1919 рік Твердовський воює проти більшовиків на Укра-
їні. Панцирним потягом «Помста» командує його брат Матвій, а після 
його смерті від тифу в 1919 році Осип заміняє його і наводить такий 
жах на більшовиків, що вони призначають за його голову високу 
нагороду.

Восени того ж 1919 року панцирник під командою Осипа Твер-
довського Симон Петлюра передає на допомогу Українській Галицькій 
армії, яка веде боротьбу проти Польщі. Вирвавшись з полону, знову 
повертається на Україну, де відбуваються запеклі бої. В 1920 році 
сотник Твердовський знову попадає в польський концтабір, але тікає 
звідти й намагається перейти український кордон для продовження 
боротьби з більшовиками. Після невдалої спроби ніжинець емігрує в 
Західну Європу. Спочатку він працює на копальнях і фабриках 
Франції, а потім переїжджає до Люксембургу, де разом зі своїми 
товаришами по боротьбі за наказом Коновальця засновує відділ ОУН.

У 1930 році Осип Твердовський помирає від старої рани в голову, 
яку отримав під час військових дій на Україні. В Українській емігра-
ційній пресі був опублікований некролог, в якому сказано таке: 
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«Так перервалася ниточка трудящого життя вірного сина України, 
високоідейного громадянина і патріота... загально любимого това-
риша не тільки серед своїх, але й серед чужинців. Вічна йому 
пам’ять».

У Ніжині сьогодні живуть нащадки геройського сотника, які 
в радянські часи боялися згадувати про свій родовід. Нехай наша 
пуб лікація буде пошануванням їх пам’яті.

У повідомленні автор виклав короткі біографічні нотатки про Осипа 
Твердовського, одного із учасників бою під Крутами .

Ключові слова: Осип Твердовський, біографія, учасник бою під Кру-
тами. 

Viktor Yemelyanov. The life way of Osyp Tverdovskyi. 
The short biographical notes about Osyp Tverdovskyi, one of the participants of 
the battle of Kruty, are given by the author in the article.

Key words: Osyp Tverdovskyi, biography, participant of the battle of Kruty.
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Володимир Баров

РІЧКОВА ВІЙНА НА ДНІПРІ 1918–1921 рр.

Доба Перших визвольних змагань 1917–1921 рр. ще по сьогодні 
має чимало невідомих сторінок. Однією з них є боротьба різних 
військових таборів за Дніпро, як стратегічну військову комунікацію, 
яка припала на 1918–1921 рр. Ця боротьба перетворилась на спе-
цифічну річкову війну – військові дії з використанням річкового 
транс порту з метою контролю водних шляхів. Сторонами цієї війни 
були усі військові сили, що діяли у Подніпров’ї: Червона армія, 
повстанські загони, білі та польські війська. Особливої уваги за-
слуговує той факт, що українську сторону в цій боротьбі представ-
ляли повстанські загони. Відповідно, дослідження цього слабко 
вивченого аспекту, дозволяє розширити знання щодо організації та 
тактики повстанського руху у Подніпров’ї, тим самим зумовлюючи 
актуальність теми для комплексного вивчення вітчизняної історії 
зазначеної доби.

Попри те, що тема річкової війни на Дніпрі в період 1918–
1921 рр. ще не стала предметом самостійного дослідження, вона 
має висвітлення серед чималої кількості як опублікованих, так 
і неопуб лікованих джерел. Серед неопублікованих джерел у дослі-
дженні були викорис тані архівні фонди Центрального Державного 
Архіву Громадських Об’єднань (ЦДАГО). Окремі документи сто-
совно річкової війни на Дніпрі 1918–1921 рр. раніше не були опу-
бліковані. В контексті нашого дослідження був використаний ф. 5 
«Комісія з історії громадянської війни при ЦК КП(б)У 1917–
1938 рр.», який висвітлює діяль ність червоної Дніпровської фло-
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тилії, зокрема, спрямовану на боротьбу з українським повстанським 
рухом у Подніпров’ї.

Серед опублікованих джерел у дослідженні були використані 
спогади військових діячів та сучасників тих подій. Серед них можна 
виділити спогади першого командира червоної Дніпровської флотилії 
Андрія Полупанова1. Не менш цінними є спомини Никифора Авра-
менка, учасника визвольних змагань 1917–1921 рр., який у 1919 році 
перебував у Каневі та був очевидцем річкової війни на Дніпрі, спочатку 
між червоними та повстанцями, а згодом – між білими та червоними2. 
Значний фактологічний матеріал міститься у працях радянських вій-
ськових істориків, що написані у 1920-х роках, які засновані на даних, 
зібраних за свіжими свідченнями. До цих робіт належить праця 
Олександра Саковича «Речные и озерные флотилии»3 та колективна 
праця «Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озер-
ных системах»4. На сьогодні ці праці, певною мірою, самі вже стали 
джерелами.

Деякі аспекти річкової війни 1918–1921 рр., передусім ті, що 
пов’язані з історією організації та діяльності повстанського руху, 
знайшли відображення у роботах Р. М. Коваля5, В. А. Савченко6, 
В. П. Чопа та І. І. Лимана7, присвячених розвитку повстанського руху 

1 Полупанов А. В. Из истории Днепровской флотилии [Електронний ре-
сурс] – URL:  http://moremhod.info/index.php/9-dnepr-content/214-iz-istorii-
dneprovskoj-flotilii.

2 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. К.: 
Темпора, 2007. 456 с.

3 Сакович А. Речные и озерные флотилии. М.-Л.: Гос. изд-во Отдел 
военной литературы, 1927. 134 с. 

4 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис- 
темах. Т. 3. Юго-Запад. Ленинград: Типография морского ведомства, 1925. 360 с.

5 Коваль Р. М. Отаман Зелений: Історичний нарис. К.: Історичний клуб 
«Холодний Яр»; Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. 464 с.; 
Коваль Р.М. Отаман Орлик. Історичний нарис. – К.: Стікс, 2010. – 384 с.

6 Caвченкo B. A. Двенадцать войн за Украину. Харьков: Фолио, 2006. 415 с. 
7 Чоп В. М., Лиман І. І. «Вольный Бердянск»: місто в період анархістського 

соціального експерименту (1918 – 1921 роки). Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2007. 
478 с.
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на теренах Подніпров’я. Серед досліджень, присвячених судноплав-
ству на Дніпрі, можна відзначити працю І. Ю. Парнікози8, яка присвя-
чена історії заплави Дніпра в різні історичні періоди, а також роботу 
Я. Ю. Тинченка9, присвячену українському військово-морському 
флоту, і оглядово, річковим флотиліям, які діяли в Україні. Побічно в 
цих дослідженнях розглядаються окремі аспекти застосування 
водного транспорту у військових цілях. Бойові дії на Дніпрі у 1918–
1921 рр. були розглянуті у праці російського дослідника О. Б. Ши-
рокорада «Великая речная война 1918–1920 годы»10. Проте, попри 
значний обсяг зібраного матеріалу, тенденційний та упереджений 
виклад автора зменшують цінність цієї роботи. Також, тема річ-
кової війни повстанців знайшла відображення в художній літе-
ратурі, створеної учасниками повстанського руху, як наприклад, 
«Холодний Яр» Ю. Горліс-Горського11, що свідчить про розмах 
цього явища.

Відповідно, джерельно-історіографічна база з даної проблематики 
є достатньо репрезентативною для представленого дослідження.

Напередодні Першої світової війни на Дніпрі існувала доволі 
розвинута мережа річкового транспорту. Безперервне пасажирське 
та вантажне сполучення по Дніпру простягалось з півночі на пів-
день, включаючи такі міста як Пінськ, Могильов, Гомель, Чорно-
биль, Чернігів, Київ, Катеринослав. Безпосередньо під час Першої 
світової війни прилеглі до Дніпра губернії Центральної України не 
були ареною військових дій, хоча й становили тил прифронтової 
зони. Попри це, в умовах війни судноплавна інфраструктура Дніпра 

8 Парнікоза І. Ю Київські острови та прибережні урочища на Дніпрі – 
погляд крізь віки. Розділ 2.6. Заплава Дніпра в Києві під час Перших 
визвольних змагань 1917–1921 рр. URL: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/
Sci/Kyiv/Islands/History/dnieper-kyiv-1917–1921.html.

9 Тинченко Я. Ю. Військово-морські сили України 1917–1921. К.: 
Темпора, 2012. 116 с.

10 Широкорад А. Б. Великая речная война. 1918–1920 годы. М.: Вече, 
2006. 416 с.

11 Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. Четверте видання. Лондон: видав 
М. Мироненко, 1967. 438 с.
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все одно занепадала через відсутність необхідних технічних робіт. 
Проте, це не зменшувало значення Дніпра як стратегічної комуні-
кації12 .

Вперше військові дії в басейні Дніпра припали на час Першої 
україно-більшовицької війни 1917–1918 рр. Специфіка конфлікту 
полягала в активному використанні залізничного транспорту, через 
що військові дії розгортались вздовж залізничних шляхів. У свою 
чергу, відсутність навігації на Дніпрі у зимовий час призвела до ви-
ключення річкових комунікацій з військових планів обох сторін. 
Після вигнання російських більшовиків спільними зусиллями укра-
їнських та австро-німецьких військ навесні 1918 р., на Дніпрі понов-
люється сполучення річкового транспорту13 .

Цікаво відзначити, що одними з перших ідея створення річко-
вої флотилії на Дніпрі виникла в німецького командування. Стур-
бовані численними селянськими повстаннями на Київщині влітку 
1918 р., німці планували створити флотилію на Дніпрі, що мала 
виконувати поліцейські функції. Восени того ж року до Києва були 
привезені п’ять броньованих катерів, захоплені в Ризі та Мозирі 
як трофеї. Вони були приведені в боєздатний вигляд. Саме в цей 
час селяни- повстанці, які брали участь в антигетьманському по-
встанні, заблокували судноплавство на Дніпрі. Зокрема, отаман 
Зелений між Трипіллям та Обуховом затримав 13 пароплавів з ву-
гіллям, позбавивши Київ палива. Це змусило німців втрутитись, 
відправивши з Києва 27 лис топада 1918 р. катер з німецьким екі-
пажем, який мав підтримати дії загону гетьманців. Після нетри-
валого бою пароплави були відправлені до Києва. На кінець навіга-
ції 1918 р. чотири катери пере бували у Києві, а один опинився 

12 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-
темах. Т. 3. Юго-Запад. Ленинград: Типография морского ведомства, 1925. 
360 с. С. 117–121.

13 Парнікоза І.Ю Київські острови та прибережні урочища на Дніпрі – 
погляд крізь віки. Розділ 2.6. Заплава Дніпра в Києві під час Перших 
визволь-них змагань 1917–1921 рр. URL: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/
Sci/Kyiv/Islands/History/dnieper-kyiv-1917–1921.html . 
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у Черкасах14. Пізніше саме вони стали основою Дніпровської 
флотилії червоних15 .

Ареною військових дій по-справжньому Дніпро стає під час Дру-
гої україно-більшовицької війни 1918–1919 рр. Цьому сприяла конф-
ронтація більшовиків з українським повстанським рухом на Київщині, 
яка почалась після їх другого приходу в лютому-березні 1919 р. Дії 
повстанців охоплювали цілу низку населених пунктів на обох берегах 
Дніпра, але особливо активними були правобережні райони (Чорно-
биль, Трипілля тощо). Єдиною природньою перешкодою, що обме-
жувала дії повстанців був лише Дніпро. Через це зручним тактичним 
ходом для більшовиків могла стати ізоляція повстанського руху на 
правому та лівому берегах. У свою чергу для повстанців з районів, 
прилеглих до ріки, було стратегічно необхідним запобігти цьому. Як 
наслідок, з весни 1919 р. на Дніпрі розпочинається річкова війна – 
активні військові дії з використанням водного річкового транспорту, 
метою яких був контроль над цим стратегічним водним шляхом. 
Спочатку бойові дії точились між більшовиками та повстанцями, а 
наприкінці літа того ж року до них долучаються білі війська. Важ-
ливою ознакою річкової війни стала поява на Дніпрі річкових флоти-
лій, що мали посилити маневреність та тактичні можливості військо-
вих з’єднань учасників конфлікту, що діяли на обох берегах Дніпра.

Першими власну військову флотилію на Дніпрі створили біль-
шовики невдовзі після окупації Києва в лютому 1919 р. На початку 
своєї діяльності флотилія мала незначне коло завдань, які відповідали 
її охоронній функції (охорона мостів, переправ, транспорту, сполу-
чення між містами, що були центрами судноплавства)16. Спочатку 
основний склад Дніпровської флотилії більшовиків складався зі вже 
згаданих броньованих катерів, підготовлених німцями для поліцей-

14 Лапшин Р., Пахмурин Ю. Дозорные бронекатера русского Военного 
ведомства // Морская коллекция. 2010. №7 (130). 2010. С. 16–18.

15 Тинченко Я.Ю. Військово-морські сили України 1917–1921. К.: 
Темпора, 2012. 116 с. С. 73.

16 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-
темах. Т. 3. Юго-Запад. Ленинград: Типография морского ведомства, 1925. 
360 с. С. 130.



96

ських патрулів на Дніпрі17. Проте, вони виявились надто вимогли-
вими у своїй експлуатації, потребуючи якісного палива для бензи-
нових двигунів. Внаслідок цього флотилія стала розширюватись 
за рахунок переобладнання цивільних пароплавів, які можна було 
постачати будь-яким паливом, включно з деревиною. До розширення 
Дніпровської флотилії більшовиків спонукала й зростаюча актив-
ність повстанців Подніпров’я18. 

Сучасник тих подій Н. Авраменко, який в 1919 р. мешкав у Ка-
неві, так описував вигляд пароплавів червоних: «Спереду і на кормі – 
3 польові гармати та кілько кулеметів на кожнім. Ходили по 2–3 вниз 
і вгору ріки. З ними броніровані скороходні катери з кулеметом або 
малокалібровою гарматкою»19. За його оцінкою, як військового, ці 
пароплави були вразливими в разі раптового обстрілу навіть зі зви-
чайної гармати, і радше, годились як транспорт для десанту20. 

Протягом весни-літа 1919 р. Дніпровська флотилія перебувала у 
підпорядкуванні армійського командування, зокрема штабу 12-ї 
радянської армії. В цей час її загальна організація була подібною до 
армійських частин. Командиром новоствореної флотилії став Анд-
рій Полупанов, колишній матрос. Після відступу більшовиків восени 
1919 р. Дніпровська флотилія була виведена до Гомеля, де відбулась 
її реорганізація. З цього моменту флотилія вже підлягала Морському 
відомству: її очолив Петро Смирнов, який отримав бойо вий досвід на 
Волзькій та Камській річкових флотиліях21. Особовий склад Дніп-
ровської флотилії характеризувався як «незнайомий з особливостями 
плавання на річці, психологічно не вихований, що не міг піднятися 
вище кустарництва, партизанщини та простого бандитизму»22 .

17 Тинченко Я.Ю. Військово-морські сили України 1917–1921. С. 73.
18 Тинченко Я.Ю. Зазнач. праця. С. 74.
19 Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. К.: Тем-

пора, 2007. 456 с. С. 279.
20 Авраменко Н. Зазнач праця.  С. 279–280.
21 Сакович А. Речные и озерные флотилии. М.-Л.: Гос. изд-во Отдел воен-

ной литературы, 1927. 134 с. С. 74.
22 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-

темах. Т. 3. Юго-Запад. С. 132–133.
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Закономірним наслідком більшовицького терору та економічної 
політики «воєнного комунізму» стало посилення повстанського руху. 
Щоб протидіяти Дніпровській флотилії більшовиків, повстанські 
загони мусили брати більш активну роль у річковій війні. 

Займаючи переважно Правобережжя Дніпра, що відрізнялося 
суттєво вищим берегом, повстанці мали можливість контролювати рух 
пароплавів та протидіяти можливому десантуванню з них. Це було 
важливо, адже правий берег мав приглиблені місця, придатні для пе-
реправ та висадок з річкового транспорту23. Через це повстанці ство-
рювали пости власної брандвахти, що мала стежити за рухом судів на 
Дніпрі, завчасно повідомляючи про наближення сил червоних.

Зокрема, в квітні 1919 р., під час повстанської блокади Києва, 
отаман Зелений запровадив брандвахту в районі Трипілля. На лівому 
березі була організована застава, а на правому березі, на горі поблизу 
Трипілля встановлена гармата, що мала виконувати роль берегової 
артилерії24. Вище Трипілля, на правому березі, у селі Плюти розмі-
щувалась залога з 20 зеленівців, яких на лівому березі підтримували 
троє спостерігачів25. 

Активну допомогу повстанцям надавали рибалки, що мешкали в 
селах по обох берегах Дніпра. Вони займались, переважно, розвід-
кою, переправою, часом агітацією – поширенням повстанських 
листівок. Рибацькі човни, в разі необхідності, використовувались як 
додаткові плавзасоби. Більшовики відзначали, що напередодні 
повстанських виступів, на Дніпрі значно зростає присутність риба-
лок, які виконують роль розвідників та поширюють по селам «анти-
радянські матеріали»26. Письменник Ю. Горліс-Горський наводив 
свідчення подібної тактики стосовно рибацьких човнів у повстанців 
Холодного Яру. Наприклад, в розпорядженні отамана Солонька, 
що діяв в районі Черкас та Боровиці навесні 1920 р., було до 200 ри-

23 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных 
системах. Т. 3. Юго-Запад. С. 122.

24 Центральний державний архів громадських об’єднань України (Далі: 
ЦДАГО України). Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 21. 

25 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1., спр. 268, арк. 166. 
26 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 229.
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бацьких човнів. Участь у річковій війні з більшовиками брав і загін 
холодноярського отамана Мамая. Цей загін нараховував до 200–
300 повстанців, розташованих у плавнях Середнього Подніпров’я. 
Трофеєм повстанців стала гармата, знята, з бронепароплава черво
них, що була пізніше прилаштована для стрільби з плавнів по паро
плавам більшовиків27. В 1920 р. загону Мамая вдалось затопити 
щонайменше один пароплав червоних28 .

Протягом 1919 р. повстанські загони намагались перехопити 
в більшовиків ініціативу на Дніпрі. Під час Куренівського повстання 
10–11 квітня 1919 р. Струк та Зелений намагались використати річко
вий транспорт, щоб посилити мобільність своїх загонів. Власне на цей 
час припадає виникнення отаманських флотилій, які стали феноменом 
річкової війни 1919 р. Подібні флотилії потребували наяв ності певної 
річкової інфраструктури та утримання повстанцями районів поблизу 
Дніпра. Тільки володіючи ділянкою дніпровського узбережжя, по
встанці могли організовувати власні імпровізовані флотилії. Зберег
лись свідчення про існування подібних флотилій в Струка і Зеленого 
та спроби Махна організувати аналогічну флотилію.

Навесні 1919 р. повстанці використовували рибацькі човни для 
рейдерських атак на пароплави більшовиків та власних десантів. 
Пізніше стали прилаштовувати для цього захоплений в більшовиків 
річковий транспорт (пароплави та буксири). Подекуди один й той 
самий пароплав протягом періоду навігації неодноразово переходив 
з рук в руки, змінюючи свою назву. Ця обставина суттєво ускладнює 
встановлення кількісного та якісного складу флотилій протиборчих 
сторін29. 
      З цього боку показовою є доля річкового буксиру «Соня», що 
деякий час належав до флотилії отамана Струка. Ставши трофеєм 

27 Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. Четверте видання. Лондон: видав. 
М. Мироненко, 1967. 438 с. С. 52–53.

28 Горліс-Горський Ю. Зазнач. праця. С. 290.
29 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-

темах. Т. 3. Юго-Запад. Ленинград: Типография морского ведомства, 
1925.360 с.; Полупанов А.В. Из истории Днепровской флотилии. URL: http://
moremhod.info/index.php/9-dnepr-content/214-iz-istorii-dneprovskoj-flotilii. 
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Дніпровської флотилії, пароплав був націоналізований. В серпні 
1919 р. його захопили денікінці та включили до складу своєї Серед-
ньодніпровської флотилії під назвою «Доброволець». У жовтні 
1919 р. пароплав знову став трофеєм червоних, які перейменували 
його на «Пролетар» та включили до Дніпровської флотилії. 
Пароплав приймав участь у боях з білими та польськими військами. 
Пізніше отримав назву «Губительный». Під час річкової битви під 
Чорнобилем з поляками у 1920 р., пароплав загинув у бою поблизу 
с. Плютовище, нижче Чорнобиля30 .

Реквізований або захоплений річковий транспорт піддавався 
довільній переробці. На жаль, мала кількість фотоджерел з даної 
тематики не дає цілісне уявлення щодо усіх можливих модифікацій. 
Переважна більшість фотоджерел представляє пароплави, що нале-
жали до Дніпровської флотилії більшовиків. Однак, типологічна 
близькість більшої частини річкового транспорту, який використо-
вувався на Дніпрі, закономірності конструкцій, необхідних для його 
військового використання, дають можливість зробити окремі уза-
гальнення.

У першу чергу, з річкового транспорту демонтувались зайві 
надбудови та окремі палубні конструкції для того, щоб зменшити 
профіль пароплава. Корабельна палуба зміцнювалась під встанов-
лення озброєння. Захист пароплавів складався з дерев’яної обшивки. 
Між дошками, інколи, міг бути прошарок піску, хоча він призводив 
до збільшення осадки корабля, через що, зазвичай, використовувався 
рідко. З цих же причин не набуло широкого поширення бронювання 
шляхом встановлення листів м’якої сталі. Тому, щоб не збільшувати 
осадку пароплавів, що могло негативно позначитись на їх маневре-
ності, захист того чи іншого типу встановлювався лише на найбільш 
важливих або вразливих частинах пароплава, таких, як моторне 
відділення та/або корабельна рубка31 .

30 «Губительный». URL: http://www.navy.su/1850–1917/kanboat/gubitelny/
index.htm . 

31 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-
темах. Т. 3. Юго-Запад. С. 131.
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Корабельне озброєння залежало від специфіки конструкції кон-
кретного судна. Найбільшою проблемою для всіх тогочасних річкових 
флотилій було встановлення гарматного озброєння. Позаяк спеціаль-
них зразків подібного озброєння не вистачало, для потреб річкового 
флоту використовувались сухопутні зразки. Для встановлюваних 
гармат було необхідно забезпечити нерухоме кріплення лафетів. Втім, 
польові гармати, які використовували на річковому транспорті, мали 
занадто сильну віддачу. Наслідком цього неминуче ставала деформа-
ція корабельних корпусів. До того ж подібне кріплення зменшувало в 
гармат кут наведення, що призводило до зменшення дальності 
стрільби порівняно з їх сухопутними аналогами. Внаслідок цього 
гармати частіше транспортувались на пароплавах з метою їх подаль-
шого використання на березі або підтримки висадженого десанту. На 
відміну від гармат, кулеметне та стрілецьке озброєння не викликали 
подібні проблеми. Їх кількість не обмежувалась технічними характе-
ристиками пароплавів. Це дозволяє стверджувати, що саме воно було 
основним озброєнням на пароплавах повстанців32 .

Ймовірно однією з перших повстанська флотилія з’явилась 
в загоні отамана Струка, який виступив проти більшовиків вже 
в березні 1919 р. Можливо, до створення власної річкової флотилії 
отамана підштовхнуло зайняття його загоном на початку квітня 
1919 р. Чорнобиля. Містечко мало річковий порт, важливий для дніп-
ровського судноплавства33. Саме там повстанці здобули пасажир-
ський пароплав та низку буксирів, які склали повстанську флоти-
лію34. Станом на квітень вона складалась з семи пароплавів: «Горно-
стайполь», «Ретвизан», «Санитарный №4», «Соня», «Петр Великий», 
«Пинск», «Полезный»35. Організація флотилії наслідувала риси 

32 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-
темах. С. 131–132.

33 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 20.
34 Коваль Р.М. Отаман Орлик. Історичний нарис. К.: Стікс, 2010. 384 с. С. 82.
35 Парнікоза І.Ю Київські острови та прибережні урочища на Дніпрі – 

погляд крізь віки. Розділ 2.6. Заплава Дніпра в Києві під час Перших визволь-
них змагань 1917–1921 рр. URL: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/
Islands/History/dnieper-kyiv-1917–1921.html .
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повстанських загонів. Зокрема, кожен пароплав мав свого отамана. 
Щоправда, невідомо, чи співвідносилося звання отамана пароплава 
з посадою капітана.

Відомо, що навесні 1919 р. Струк приділяв значну увагу роз-
витку своєї флотилії. Передусім, планував налагодити пасажирське 
сполучення по Дніпру між Чорнобилем та Шепеличами, Горностай-
полем, Іванковом36 .

Приблизно на цей самий період припадає і виникнення річкової 
флотилії отамана Зеленого. Вірогідно, початок флотилії зеленівців 
поклали захоплені під час Куренівського повстання пароплави 
«Козак» та «Барон Гінзбург». Пізніше, відступаючи з передмість 
Києва, повстанці були вимушені покинути їх37. Порівняно з флоти-
лією струківців, флотилія Зеленого мала більш іррегулярний харак-
тер. Пароплави використовувались залежно від ситуації, в разі необ 
хідності для здійснення певної бойової операції. Протягом весни-
літа 1919 р. загін Зеленого мав у розпорядженні буксирний 
пароплав «Шарлотта» та ще три пароплави «Зевс», «Санитарный» і 
«Днепровск» (відомий також під назвою «Дніпровець»).  В липні 
1919 р. на «Шарлотті» розміщувався штаб отамана. Основне озбро-
єння флотилії Зеленого складалось з кулеметів. Точних даних про 
встановлення та використання на пароплавах зеленівців важкого 
озброєння немає38. Втім, відомо про перевезення на пароплавах 
артилерії повстанців. Так, дві трьох-дюймові гармати, що на той 
час складали половину наявної в Зеленого артилерії, були 
перевезені на «Шарлотті» та «Зевсі» на лівий берег Дніпра під час 
рейду на м. Переяслав 15 липня 1919 р.39 .

Так само на весну 1919 р. припав проект зі створення власної 
флотилії у повстанців Н. Махна. Саме в цей період махновці зайняли 
Бердянськ та Олександрівськ – міста, що мали розвинуті порти. 

36 ЦДАГО України. Ф . 5, оп. 1, спр. 263., арк. 313.
            37 Коваль Р.М. Отаман Зелений: Історичний нарис. К.: Історичний клуб 
«Холодний Яр»; Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. 464 с. 
С. 75

38 Коваль Р.М. Отаман Зелений: Історичний нарис. С. 85.
39 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1., спр. 263., арк. 72.
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Реорганізація махновських загонів, перетворення їх на серйозну вій-
ськову силу, підштовхнуло до спроби створити, так звану, Азовсько- 
Чорноморську флотилію40 .

Виникненню ідеї цієї флотилії сприяла ініціатива махновців, 
колишніх матросів, запровадити у Бердянську патрулі вздовж азов-
ського узбережжя. Для цього вони планували використати катер, 
переобладнаний під встановлення 76-мм польової гармати. На думку 
інженерів, незадовільний технічний стан катера неминуче мав при-
звести до його затоплення в разі подібної модифікації. Проте, незва-
жаючи на це, матроси все одно переобладнали та озброїли катер, 
що став виходити на патрулювання для охорони порту Бердянська41 .

Свідченням про цей проект стала телеграма від 21 травня 1919 р. 
зі штабу 1-ї повстанської дивізії до штабу 2-ї Української армії за під-
писами начдива Нестора Махна та старшого помічника начштабу 
Б. Веретельника. Махновці вимагали вислати до Бердянська морські 
гармати, малого калібру для суден і великого калібру для берегової 
охорони, для захисту порту і міста від англійського та французького 
флоту. Затримка з доставкою необхідного загрожувала обороні міста42 .

Наприкінці травня 1919 р. Бердянськ був підданий обстрілу 
французької екскадри. Під час інциденту в нагоді махновцям став 
зазначений патрульний катер. Вирушивши назустріч своєму супро-
тивнику, катер двічі вразив один з французьких міноносців. Невдовзі 
французька екскадра відійшла подалі в море. Скоріш за все акція 
французів переслідувала розвідувальні цілі і зіткнення з махновцями 
на морі не входило у їх плани43 .

40 Дутчак В.В. Українська революція на Катеринославщині та Херсонщині 
(огляд подій 1919рік) / В.В. Дутчак // Грані. 2008. №1. С. 36–40.

41 Белаш А. В., Белаш В. Ф. Дороги Нестора Махно. К., 1993 592 с. С. 187.
42 Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921: Доку-

менты и материалы / Серия: Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг.: 
Документы и материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. М.: РОССПЭН, 
2006. 1000 с. С. 146–147.

43 Чоп В.М., Лиман І.І. «Вольный Бердянск»: місто в період анархістського 
соціального експерименту (1918 – 1921 роки). Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2007. 
478 с. С. 162.
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Основною базою утворюваної Азовсько-Чорноморської флоти-
лії, тим не менш, мав стати Олександрівськ. З травня 1919 р. там 
розміщувалась група з трьох пароплавів44. Командиром флотилії був 
призначений Камчатий, формально член комуністичної партії, який, 
втім, перебував під впливом Махна45. Флотилія мала діяти в Ниж-
ньому Подніпров’ї проти білих. Планувалось, що пізніше флотилія 
з Олександрівська проб’ється через Дніпро, Чорне та Азовське море, 
до Бердянська, де вона з річкової перетвориться на суто морську 
флотилію. Однак, утримання білими військами Керченського півост-
рова не дозволило реалізувати цей амбітний проект46 .

Розрив більшовиками військового союзу з махновцями в червні- 
липні 1919 р. очевидно поставив крапку в існуванні Азовсько-Чорно-
морської флотилії. Літній наступ військ Денікіна ознаменував втрату 
ініціативи на Дніпрі, як червоних, так і махновців. Подібно до інших 
повстанських формувань, Махно у цей час переходить до рейдерства. 
Зокрема, активні бої між махновцями та білими у Нижньому По-
дніпров’ї припали на осінь 1919 р. Серед них можна відзначити бій 
поблизу селища Карай-Дубина (сучасна назва – с. Бережанка) 
7 жовтня 1919 р., бій за переправу у Береславля 25 жовтня 1919 р., 
спроба махновців оволодіти Херсоном 27 жовтня 1919 р. Команду-
вання білих військ було серйозно стурбовано щодо безпеки захопле-
них ними портових міст – Херсона та Миколаєва47 .

Згадуючи про річкову війну махновців, варто зазначити, що 
на Дніпрі вони протистояли не лише білим, але й червоним. Так, 
наприклад, 29 липня 1920 р. поблизу с. Орлик, махновці зіштовхну-
лись у бою з Дніпровською флотилією. Махно збирався переправи-
тись зі своїм загоном на правий берег Дніпра. Проте, цьому завадив 
канонерський човен червоних «Грозящий». У ході затяжного бою 

44 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 126–127.
45 Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921: Доку-

менты и материалы. С. 185; 897.
46 Чоп В.М., Лиман І.І. «Вольный Бердянск»: місто в період анархістського 

соціального експерименту (1918 – 1921 роки). С. 159.
47 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-

темах. Т. 3. Юго-Запад. С. 92–93.
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човен отримав декілька попадань та втратив вбитими 10 членів 
екіпажу. Не ризикуючи переправлятись під ворожим обстрілом, 
загін Махна залишився на Лівобережжі48 .

У свою чергу, першою значною акцією повстанців Струка та Зе-
леного, пов’язаною з річковою війною на Дніпрі, можна вважати 
наступ на Київ 10–11 квітня 1919 р. У радянську історіографію цей 
наступ увійшов під назвою «Куренівське повстання», попри те, що дії 
повстанців охопили не лише передмістя Києва – Куренівку, але й Прі-
орку, Поділ та Святошин. Повстанські загони намагались взяти Київ 
в облогу. Їхні дії на Дніпрі відрізали місто від підвозу продовольства49. 
Крім того, використовуючи захоплені пароплави, струківці швидше 
дісталися Куренівки, а повстанці Зеленого висадились на Печерській 
пристані50. Однак, попри початкові успіхи, повстанцям не вдалось 
закріпитись у місті. Через що підхід більшовицьких резервів змусив 
їх відступити.

Після Куренівського повстання більшовики розпочали мас-
штабну кампанію з придушення повстанського руху. До цього була 
широко залучена їхня Дніпровська флотилія. Саме на цей період 
припадають перші походи більшовиків на Трипілля, яке було базою 
повстанців Зеленого. 

Варто зазначити, що з моменту свого створення і до розформу-
вання в 1921 р. Дніпровська флотилія більшовиків була залучена до 
придушення повстанського руху у Подніпров’ї. Фактично, між 
березнем–липнем 1919 р. для більшовицької флотилії на Дніпрі не 
було жодного іншого реального супротивника, окрім повсталих 
селян51. При цьому флотилія одночасно була як військовим, так і 
каральним знаряддям більшовиків. Типовими методами дій фло-
тилії проти українських повстанців були артилерійські обстріли 

48 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-
темах. С. 213–214.

49 Скрыпник Н.А. Трипольский поход // В защиту революции. К.: Изда-
тельство политической литературы, 1977. С. 210–213.

50 Коваль Р.М. Отаман Зелений: Історичний нарис. С. 76.
51 Полупанов А.В. Из истории Днепровской флотилии. URL: http://

moremhod.info/index.php/9-dnepr-content/214-iz-istorii-dneprovskoj-flotilii . 



105

населених пунктів, розташованих вздовж Дніпра. Так, тільки міс-
течко Трипілля з квітня по серпень 1919 р. зазнало щонайменше 
8 обстрілів, під час яких гинули мирні мешканці. Не менших втрат 
зазнав і розташований нижче по Дніпру Ржищів. Зокрема, внаслі-
док обстрілу 3 червня 1919 р. у Ржищіві загинуло 120 місцевих 
меш канців. Того ж дня Дніпровська флотилія спалила село Ха-
леп’я52. До того ж, крім звичайних озброєнь, для боротьби з повстан-
цями більшовики використовували винаходи Першої світової війни, 
зокре ма хімічну зброю. Наприклад, 9 липня 1919 р. пароплав 
флотилії, зустрівши опір повстанців на хуторі Рудяки, на березі 
Дніпра, обстріляв його хімічними снарядами53. Подібна тактика 
флотилії ставила на меті за будь-яку ціну зламати опір місцевого 
населення.

Незважаючи на терор більшовиків, повстанці Київщини продов-
жували періодично блокувати Дніпро, захоплюючи вантажі військ 
червоних54. Крім того, отаман Струк спільно з димерськими повстан-
цями під проводом Микити Павлюсенка, які пристали до його загону, 
готував новий рейд на Київ. План операції передбачав висадку 
повстанців за допомогою двох пароплавів у Глібівки в 4 верстах 
від Димера55. Лише превентивні дії більшовиків зірвали рейд Струка 
на самому початку операції.

Усвідомивши небезпеку, яку для них становив чорнобильський 
отаман зі своїми пароплавами, більшовики вирішили ліквідувати 
загрозу. 2 травня 1919 р. до Чорнобиля було відправлено два озбро-
єних буксири Дніпровської флотилії. Користуючись туманом, вони 
непомітно підійшли до Чорнобиля та обстріляли містечко56. Ви-
саджений десант захопив пароплави повстанців. Так завершилась 
історія флотилії отамана Струка. 

52 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 268, арк. 121–122.
53 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 52.
54 ЦДАГО України Ф. 5, оп.1, спр. 263, арк. 227.; Там само. Ф. 5, оп. 1, 

спр. 263, арк. 21.
55 ЦДАГО України.Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 227.
56 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-

темах. С. 135.; ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 268, арк. 177.
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З цього моменту тягар війни на Дніпрі припадає на повстанців 
Зеленого. Розправившись з чорнобильськими повстанцями, більшо-
вики звернули більше уваги на бунтівне Трипілля. На початку травня 
1919 р. усі військові сили червоних були задіяні проти Зеленого. 
Щоб уникнути оточення на Правобережжі, Зелений використав 
переправу в районі Кийлів-Жереб’ятин, переправившись на Лівобе-
режжя, де згодом взаємодіяв з загоном отамана Ангела57. Після 
тимчасового придушення повстанського вогнища у Трипіллі, рух 
по Дніпру був відновлений до Канева, але в районі Черкаського мосту 
Дніпровську флотилію перестріла засідка повстанців Матвія Гри-
гор’єва, які стали новим супротивником більшовиків58 .

Наприкінці червня 1919 р., користуючись сприятливою 
військово-політичною ситуацією, Зелений повернувся до Трипілля, 
піднявши нове повстання. Відправлений проти нього десант 
Дніпровської флотилії був розбитий отаманом між Халеп’ям та 
Трипіллям одразу після висадки59. У свою чергу, дії повстанців на 
Дніпрі дозволили їм отримати в своє розпорядження два пароплави – 
«Шарлотта» та «Зевс». 

Стурбовані розмахом нового повстання, більшовики спішно 
підготували на початку липня новий похід на Трипілля. В ньому 
брали участь 1-й Шулявський робітничий загін, Інтернаціональний 
загін та 2-й Київський караульний полк. Загальна чисельність цих 
частин була 1,5 тис. вояків. Їх дії підтримували три пароплави Дніп-
ровської флотилії. Обманний маневр Зеленого дозволив повстанцям 
захопити цю каральну експедицію зненацька, повернути Трипілля 
та вразити один з пароплавів червоних60. Саме трагічні обставини 
липневого походу на Трипілля лягли в основу радянського наративу 
про «Трипільську трагедію».

57 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-
темах… С. 136.

58 ЦДАГО України. Ф.5, оп., 1, спр. 268, арк. 179.; Там само. Ф. 5, оп. 1, 
спр. 264, арк. 22.

59 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-
темах… С. 138.

60 Сакович А. Речные и озерные флотилии. С. 70–71.
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Користуючись деморалізованим станом більшовиків, Зелений 
на своїх двох пароплавах, 15 липня 1919 р. переправився на Лівобе-
режжя, здійснивши рейд на місто Переяслав (нині Переяслав–Хмель-
ницький). Повстанці вибили з міста червоноармійську залогу, захо-
пивши трофеї – значну суму грошей та 6 пудів срібла, що поповнило 
їх військову скарбницю61 .

Метою рейду Зеленого на Лівобережжя був наступ на Київ. 
Про це свідчать сили його десанту, що переправився на Лівобе-
режжя – 600 багнетів при двох гарматах (на той момент половина 
усієї артилерії повстанців), 12 кулеметів62. Протягом трьох днів 
повстанці вели наступ в київському напрямку на Бориспіль та Бари-
шівку, також ними було зайнято с. Хоцьки в 40 верстах на північний 
захід від Золотоноші63 .

В критичних умовах, що склались довкола Києва, більшовики 
кидають усі сили на придушення виступу Зеленого. Окрім військ так 
званого Трипільського фронту, для дій проти повстанців була залучена 
бойова авіація. Початково більшовики планували, що ця авіація буде 
використана для підтримки революції в Угорщині. Однак, події літа 
1919 р. в Україні змусили більшовиків використати ці літаки для приду-
шення повстанського руху. Авіація більшовиків здійснювала вильоти 
по повсталим селам та, передусім, Трипіллю. Було скинуто до 15 пу-
дів фугасних та осколкових бомб64. Крім того, літаки використовува-
лись для повітряної розвідки та коригування артилерійського вогню 
проти повстанців, в тому числі, Дніпровської флотилії.

17 липня 1919 р. більшовики розгорнули загальний наступ проти 
Трипілля. В ньому було задіяно до 12 тис. вояків та загін Дніпровської 
флотилії – пароплави «Адмирал», «Трахтемиров», «Доктор Макс 
Мандельштам», «Поспешный», «Доротея», «Верный», «Курьер» 
та бронекатер №1. Через оточення Трипілля, зайняття червоними 
прилеглої до нього Злодіївки ,для повстанців Правобережжя стала 

61 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 64.
62 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 72.
63 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 68.
64 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1., спр. 268, арк. 192–193.; Коваль Р.М. Отаман 

Зелений: Історичний нарис. С. 97–98.
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складатись критична ситуація65. Це змусило Зеленого припинити 
свій наступ на лівому березі. 19 липня почалась евакуація повстан-
ців з Лівобережжя. За допомогою пароплавів «Шарлотта» та «Зевс» 
повстанці переправляються з Переяслава в напрямку Ржищіва. Від-
ступ був організований: на Переяславський пристані лишався ар’єр-
гардний загін, а на правому березі с. Ходорів було зайняте повстан-
ським загоном в 600–700 чоловік при одній гарматі та пароплаві, 
вірогідно, для забезпечення переправи через Дніпро66 .

20 липня, переслідуючи Зеленого, більшовики переправили свої 
частини на правий берег. Після 1-годинного обстрілу м. Ржищіва з 
пароплава «Верный» курінь повстанців залишив містечко. Червоні 
захопили пароплави Зеленого – «Шарлотта» та «Зевс»67. На «Шар-
лотті» були виявлені штабні документи, чотири кулемети та інше 
озброєння, крім того, чотири пуди срібла, спорядження, обмунди-
рування та продовольство68. Частина повстанців пішла на Черняхів, 
інша, очолювана Зеленим, – на Кагарлик69 .

Лише 26 липня більшовики заволоділи Трипіллям. Зелений був 
змушений відступати вглиб Правобережної України, де пізніше 
приєднався до Дієвої армії УНР. Внаслідок цього припиняються акції 
зеленівців на Дніпрі. На деякий час більшовики відновили рух 
річкового транспорту70 .

Наприкінці літа 1919 р. наступ українських та білих військ акти 
візував військові дії по обидва береги Дніпра, змусивши біль-
шовиків відступати з України. Червона Дніпровська флотилія була 
спішно передислокована до Гомеля. Здобуття Києва відкривало 
для українських військ потенційний доступ до річкових кому-
нікацій Дніпра, що могло принести тактичні переваги. На жаль, 

65 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 76.
66 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 65.
67 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 93.
68 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 93.; Широкорад А. Б. Великая 

речная война. 1918–1920 годы. М.: Вече, 2006. 416 с. С. 244.
69 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 73.; Коваль Р.М. Отаман 

Зелений: Історичний нарис. С. 98.
70 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 263, арк. 85.
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втрата Києва та відкриття україно-білогвардійського фронту не до-
зволили армії УНР скористатися цієї можливістю у своїх військо-
вих планах. 

Наступу білих військ влітку 1919 р. сприяла створена в травні 
Середньодніпровська флотилія. Очолював її капітан 2-го рангу Сер-
гій Лукомський, який підпорядковувався командуючому річковими 
силами адміралу Кононову, який перебував у Таганрозі. Значний 
відсоток особового складу флотилії становили студенти, гімназисти 
та інші особи, далекі від військової справи. Тим не менш, команду-
вання білих військ, зокрема, головнокомандуючий Антон Денікін, 
відводили вагому роль цій флотилії у своїх військових планах. Вра-
ховуючи відсутність зручних сухопутних шляхів північніше Києва, 
продовжити наступ можна було лише Дніпром. Саме тому, після 
зайняття Києва білими військами, почався процес розгортання Се-
редньодніпровської флотилії. Спеціально задля розширення флотилії 
білі на короткий час зайняли Чернігів, що дозволило їм звідти 
вивести 9 пароплавів. Ані з військової, ані з політичної точки зору, 
здійснена операція не мала сенсу, адже зайняття Чернігова скорочу-
вало лінію фронту Червоної армії, що було вкрай небажаним для 
білих. Саме тому, невдовзі, вони облишили місто практично без 
спротиву71. 

Суттєвим зіткненням між флотиліями білих та червоних до за-
вершення навігації на Дніпрі, став бій у Пічок 2 жовтня 1919 р. 
Білі прагнули висадити десант у Пічок, в тилу 58-ї дивізії черво-
них. Проте, поблизу місця висадки, річковий загін білих натрапив на 
2-й дивізіон кораблів Дніпровської флотилії. Внаслідок бою 
десант білих був зірваний. Крім того, вони втратили канонерський 
човен «Доброволець», що став трофеєм червоних. Після цього 
бою обидві флотилії зосередились на підтримці дій сухопутних 
частин, доки на початку листопада не почалось передчасне замер-
зання Дніпра, що поклало край продовженню річкової війни між 
ними. Пізніше, кілька пароплавів білих у нижній течії Дніпра, 

71 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-
темах… С. 146–148.
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після їх відступу в кінці 1919 р., склали Нижньодніпровську фло-
тилію72 .

У 1920 р. річкова війна на Дніпрі продовжувалась. В цей період 
Дніпро став ареною протистояння між Дніпровською флотилією 
більшовиків та польською Пінською флотилією.

Одним з найбільших зіткнень Пінської та Дніпровської річкових 
флотилій і, водночас, маловідомим епізодом радянсько-польської 
війни стала битва за Чорнобиль 25 квітня 1920 р., що була складовою 
частиною Київської операції війська Польського.

Під час польського наступу на Київ 9 піхотна дивізія генерала 
В. Сікорського отримала завдання зайняти м. Чорнобиль. На той час 
місто було тилом частин Червоної армії, дислокованих між Прип’яттю 
та Тетеревом, а його річковий порт забезпечував підтримку дій Дніп-
ровської флотилії в усті Прип’яті. Для захоплення Чорнобиля гене-
рал Сікорський сформував бойову групу під командою майора 
кава лерії Яворського, яка складалася з підрозділів піхоти, важкої 
та польової артилерії. Підтримку їй надавав загін Пінської флотилії 
у складі п’яти кораблів73 .

Бій за місто почався з бою групи Яворського за село Лойове, де 
поляки зіткнулися зі спротивом 61-ої стрілецької бригади червоних та 
Дніпровської флотилії. При підтримці польських кораблів, які 
прийшли на допомогу сухопутним частинам, війська Яворського 
прорвали оборону Червоної армії та підійшли до Чорнобиля. Попри 
сильний спротив червоних та обстріли з кораблів, авангард іншої 
колони зайняв цвинтар та пояс садів, що оточували місто з заходу. 
Через годину на допомогу їм підійшли війська Яворського та Пінська 
флотилія. Відбувся бій між польським катером «Panzer 1» при під-
тримці 4 озброєних пароплавів та 6 канонерками Дніпровської 
флотилії. Згодом він перетворився на переслідування флотилії чер-
воних. Під час цього переслідування розгорнувся ще один бій нижче 

72 Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных сис-
темах…С. 148–152.

73 Боевой путь Советского Боенно-Морского Флота/ В. И. Ачкасов, А. В. Ба-
сов, А. И. Сумин и др. – 4-е изд., испр. и доп.- М.: Воениздат, 1988. 607 с. 
С. 112–114.
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за течією. Снаряд випущений з «Panzer 1» влучив в камеру боєпри-
пасів канонерського човна «Губительный», що призвело до його 
затоплення. Також було серйозно пошкоджено ще два кораблі Дніп-
ровської флотилії74 .

Бій під Чорнобилем призвів до витіснення Дніпровської фло-
тилії з Прип’яті, що сприяло наступу на Київ, який польсько-укра-
їнські війська зайняли вже 7 травня 1920 р.75 .

Невдовзі після зайняття Києва командування польської 3-ї армії 
висунуло план створення Київсько-Дніпровської флотилії з захопле-
них кораблів, шляхом їх озброєння та модернізації. Водночас, ана-
логічний проект мала Головна Команда Війська УНР, яка видала 
наказ №34 від 21 травня 1920 р. про відновлення флотилії на Дніпрі, з 
метою охорони мостів та переправ в районі Києва. Основу україн-
ської флотилії мали скласти кораблі, захоплені у Київському порту: 
17 суден, 26 моторних катерів (без двигунів), 10 барок та 1 дебарка-
дер76. 4 червня у Кам’янець-Подільському вже перебував штаб май-
бутньої флотилії. Брак озброєння та навченого особового складу 
завадили втіленню цього проекту. Остаточно його перекреслив на-
ступ радянської 12-ї армії на Київ, що почався 26 травня 1920 р. 
Пізніше, на початку липня, штаб флотилії було відправлено до поль-
ського м. Ланцут, де збирались поповнення для Дієвої армії УНР77 .

Становище польських військ суттєво ускладнилось через прорив 
катерів Дніпровської флотилії до гирла Прип’яті в ніч з 1 на 2 червня 
1920 р.78. Наступного дня почалась переправа Червоної армії в районі 

74 Грицкевич А.П. Борьба за Украину 1917–1921. Минск: Современная 
школа, 2011. 528 с. С. 368–379; Какурин Н. Гражданская война в России: Война 
с белополяками/ Н. Какурин, В. Меликов. М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: 
Terra Fantastica, 2002. 730 с. С. 147.

75 Грицкевич А.П. Борьба за Украину 1917–1921. С. 379–384.
76 Руккас А.О. «Разом з польським військом»: Армія Української Народної 

Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність та уніформа). К.: Ви-
давець Олег Філюк, 2015. 480 с. С. 388.

77 Руккас А.О. Зазнач. праця. С. 388–389; Тинченко Я.Ю. Військово- морські 
сили України 1917–1921. С. 76.

78 Сакович А. Речные и озерные флотилии. С. 82–85.
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селища Пічки за допомогою кораблів Дніпровської флотилії. Пере-
праві намагалась перешкодити Пінська флотилія та сухопутні сили, 
що атакували мости в районі с. Окунінова. 4 червня відбувся бій між 
поляками і радянськими канонерками «Мстительный» та «Малый», 
що тривав до вечора. Вранці поляки планували продовжувати бій, 
але були атаковані підкріпленням, яке підійшло до канонерок79 .

Того ж дня відбувся прорив кінноти Будьонного, яка прорвала 
фронт 3-ї польської армії, поставивши під загрозу оточення Київа. 
Почався загальний відступ польського війська. Внаслідок цього 
кораблі Пінської флотилії були відрізані від своєї основної бази. Саме 
існування флотилії стало питанням часу. 

Тим не менш, 9 червня два пароплави, «Panzer 1» та здобутий на 
Десні корабель «Ostria», відіграли важливу роль в переправі польських 
військ через ріку Ірпінь. В умовах відступу командування Пінської 
флотилії прийняло рішення про затоплення кораблів, які неможливо 
було відвести. З 11 червня почався період затоплення кораблів: спо-
чатку трофейних, потім – бойових. Наприклад, бойова група лейте-
нанта Б. Мохача затопила свої судна в районі Міжгір’я біля устя Десни. 
Затопивши або спаливши 8 найбільших пароплавів, їх екіпажі відсту-
пали в напрямку на Мозир. Після радянського наступу в районі Лойова, 
залишились в оточенні лише два катери «МВ-3» та «МР-1». Пінська 
флотилія майже припинила своє існування. Команди затоплених ко-
раблів приймали участь в подальших боях як звичайна піхота80 .

Відродити Пінську військову флотилію полякам вдалось лише 
в жовтні 1921 р. після розгрому Червоної армії під Варшавою і 
її відступу, що дозволило підняти затоплені кораблі та повернути 
базу флотилії – Пінськ. 

В 1921 році продовжив ведення річкової війни на Дніпрі ота-
ман Струк. На той час в нього вже не було повноцінної флотилії, але 
тим не менш, він намагався встановити свій контроль над стратегіч-

79 Польская Пинская флотилія. URL: http://www.moremhod.info/index.php/
library-menu/16-morskaya-tematika/105-poland . 

80 Польская Пинская флотилія. URL:http://www.moremhod.info/index.php/
library-menu/16-morskaya-tematika/105-poland . 
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ною річковою комунікацією. Навесні 1921 р. повстанці, використо-
вуючи тактику річкового рейдерства, заблокували навігацію по 
Дніпру та Прип’яті, перервали залізничне сполучення81. 

В квітні–червні 1921 р. струківці захопили на Дніпрі понад 20 
пароплавів, барж та буксирів. Так, 2 травня 1921 р. між Межи-
гір’ям та Пічками, біля села Толокунь, повстанці захопили дев’ять 
пароплавів, п’ять з них були ними затопленні. Чотири пароплави, на 
які були посаджені пасажири, відпливли до Києва, Чорнобиля, 
Мозиря. Ось як сам Струк згадував про тактику захоплення червоних 
пароплавів: «Зупиняли ми більшовицькі пароплави так: я наказував 
піхоті скритно залягти, а сам з кіннотою стояв на березі і звертався до 
пароплавів, що пливли повз нас, щоби під’їхали до берега і спішно 
перевезли нас на той бік для переслідування Струка, який напав на 
м. Остер. Коли пароплав під’їздив до берега і більшовики висту-
пали з пароплава, щоби дати місце для кінноти, тоді оточувала їх на 
березі моя піхота. Крім дев’яти пароплавів, ми затопили ще багато 
барж, чим перегородили Дніпро»82. Звичайно, що ці дії викликали 
каральні рейди більшовиків. 

Однак, Струк продовжував перешкоджати навігації червоних на 
Дніпрі. 10 червня 1921 р. загін з 12 повстанців на Київщині зупинив 
пароплав «Вега». Їхнім трофеєм став вантаж для Чорнобильського 
упродкома. Іншого разу, 16 червня 1921 р., загін Струка з 38-и кіннот-
ників при двох кулеметах, що діяв в Остерському повіті, зупинив 
на Дніпрі три пароплави «Нева», «Бурлак» та «Вера». Повстанці 
обеззброїли полонених, розстрілявши шістьох виявлених партійних 
працівників. Перед тим як піти, Струк виступив з промовою перед 
полоненими, в якій заявив, що йому набридло ховатися в лісах і він 
повернувся, щоб подивитись на Дніпро, чи глибокий він і широкий?83 .

81 Коваль Р.М. Струк, отаман з Чорнобильщини, який став головнокоман-
дувачем Першої повстанської армії УНР. URL: http://cossackland.org.ua 
/2012/12/18/struk-otaman-z-chornobylschyny-yakyj-stav-holovnokomanduvachem-
pershoji-po-vstan-skoji-armiji-unr/. 

82 Коваль Р.М. Отамани Гайдамацького краю: 33 біографії. К.: Правда 
Ярославичів, 1998. 223 с. С. 183.
       83 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 268, арк. 2.
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20 червня повстанці Струка при підтримці загону Галаки зупи-
нили три пароплави: «Тенишев», «Заря» та «Планета». На першому 
з трьох пароплавів ними був знищений загін з 80 чекістів та червоно-
армійців84 .

В січні 1922 р. загін Червоної армії захопив штаб Струка з його 
канцелярією. На той час вже малочисельний отаманський загін зазнає 
надто великих втрат85. Під впливом червоного терору та пропаганди 
послаблюється підтримка з боку селян, яка грала ключову роль 
для про довження опору. Загальна криза повстанського руху змусила 
Струка припинити дії в басейні Дніпра та Прип’яті, розпустивши 
рештки свого загону86 .

Отже, можна зробити висновок, що річкова комунікація Дніпра 
мала важливе значення для тактики, а інколи й стратегії протиборчих 
сторін різних військових конфліктів на території України у 1918–
1921 рр. Це змушувало їх змагатися за контроль над Дніпром. Одним 
з таких ефективних засобів контролю над ним ставали річкові фло-
тилії, що доволі часто мали імпровізований характер. Джерелом їх 
створення та поповнення в основному виступав цивільний річковий 
флот. Через це захист та озброєння кожного окремого пароплава 
суттєво відрізнялися, обмежуючись лише технічними характерис-
тиками самих кораблів та рівня матеріального забезпечення сторони, 
що їх обладнувала. Протягом цього періоду на Дніпрі діяли Дніпров-
ська флотилія більшовиків, Середньодніпровська флотилія Добро-
вольчої армії, польська Пінська флотилія, а у розпал боротьби 
за Дніпро у 1919 р. навіть нечисельні флотилії українських повстан-
ців. Ці флотилії суттєво розширювали можливості сторін, дозволя-
ючи їм вести маневрені військові дії. Врешті-решт, річкова війна на 
Дніпрі завершилась одночасно з військовими діями на теренах 
України, коли подальша боротьба за цю транспортну магістраль вже 
втратила своє стратегічне значення.

84 Коваль Р.М. Отамани Гайдамацького краю: 33 біографії. С. 184; Отаман 
Галака: жорстока вiдповiдь на нелюдськi знущання. URL: https://siver.com.ua/
publ/4–1-0–6 . 

85 ЦДАГО України. Ф. 5, оп. 1, спр. 268, арк. 2.
86 Caвченкo B.A. Двенадцать войн за Украину. С. 392.
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У статті «Річкова війна на Дніпрі 1918–1921 рр.» досліджується 
річкова війна різних військових формацій та їх річкових флотилій у період 
1918–1921 рр. на Дніпрі, як складова частина української військової історії. 

Річкові комунікації були вагомим фактором у тактиці, а інколи, й 
стра-тегії протиборчих сторін в період Української революції 1917–
1921 рр. Одним з засобів контролю над водними комунікаціями ставали 
річкові флотилії. Наявність у найбільших військових з’єднань власних 
флотилій стала одним з факторів, який дозволяв їм вести більш 
маневрені військові дії та бути менш вразливими за несприятливих умов. 

Ключові слова: річкова війна, річкові флотилії, Дніпровська флотилія, 
Середньодніпровська флотилія, Пінська флотилія, повстанський рух.

Volodymyr Barov. The river war on the Dnipro in 1918–1921. In 
article “The river war on the Dnipro in 1918–1921” is aimed at the research 
of the river war of the different military formations and their river flotillas in 
1918–1921 on the Dnipro, as a part of the Ukrainian military history and the 
history of Ukraine during the First liberation struggle of 1917–1921.

River communications were a significant factor in the tactics and 
sometimes in the strategies of the opposing sides in 1918–1921. River flotillas 
became one of the means of control over water utilities. The largest military 
detachments had their own flotillas at their disposal, which became one of the 
factors that allowed them to conduct more maneuverable military actions and 
to be less vulnerable under adverse conditions. 

Keywords: river war, river flotillas, Dnipro flotilla, Middle-Dnipro 
flotilla, Pinsk Flotilla, insurgency.
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Ірина Еткіна

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПОЧАТКУ 1918 р.
 (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

Проблема українських національно-визвольних змагань 1917 – 
1921 рр. та, зокрема, гібридної війни більшовицької Росії з УНР 
кінця 1917 – початку 1918 рр. є надзвичайно важливою як у науковому 
сенсі, так і для формування сучасного громадянського суспільства в 
Україні. Якщо суспільство не зрозуміє проблеми Української револю-
ції, поразки, а не перемоги російської революції 1917 р., подвигу героїв 
Крут, то воно не зможе адекватно сприймати те, що відбувається нині.

Щоб усвідомити історичні уроки бою під Крутами, відокре-
мити міфи від історичної реальності, необхідно зрозуміти загальний 
стан суспільства цього періоду, зокрема рівень його національної 
самосвідомості, політичної та правової культури. Ці аспекти скла-
дають тло події, яке дає нам змогу об’єктивніше її оцінити.

Важливе значення для дослідження зазначеної проблеми, розу-
міння сучасних концептуальних підходів до вивчення Української 
революції 1917–1921 рр. має колективна праця провідних спеціаліс-
тів з даної тематики під егідою Інституту історії України НАН Укра-
їни1. Дану проблему досліджує В.С. Лозовий2, який дійшов висновку 

1 Нариси історії Української революції 1917–1921 років / Ред. кол.: 
В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Кульчицький, В.М. Литвин, 
Р.Я. Пиріг, О.П. Реєнт, О.С. Рубльов, В.Ф. Солдатенко, Ю.І. Терещенко. 
НАН України. Інститут історії України. К.: НВП «Видавництво «Наукова 
думка» НАН України», 2011. Кн. 1. 390 с.

2 Лозовий В.С. Проблеми політичної культури українського селянства 
в добу Центральної Ради (1917–1918 рр.) // Проблеми історії України XIX – 
початку XX ст. Вип.XII. / О. П. Реєнт. К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. 
С. 166 – 174.
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про те, що впродовж 1917–1921 рр. антидержавні настрої селянства 
вилилися в анархо-руйнуючу діяльність проти всіх адміністративних 
органів. Ментальні, психологічні, політичні, правові та філософські 
уявлення населення післяреволюційної непівської доби досліджені 
у колективній монографії Інституту історії України НАН України 
із серії «З історії повсякденного життя в Україні»3. Особливий інтерес 
викликає монографія О.Н. Атоян4, в якій такі історико-філософські 
проблеми, як взаємодія населення та еліти, центрів та периферії в рево-
люційному процесі, бунт та смирення в менталітеті селянства розгля-
нуті крізь призму махновського руху. 

Звернімося до оцінки суспільно-політичного та соціально-еконо-
мічного стану суспільства Сергієм Єфремовим, авторитетним громад-
ським та політичним діячем, лідером партії українських соціалістів- 
федералістів. У березні 1918 р. він констатував: «Анархія посіла життя 
і села, влада всюди пропала без вісти; ніхто нікого не слухає і не визнає 
за старшого, кожен робить, що йому на думку спаде. Харчова справа у 
катастрофічному становищі: голод зазирає у вічі. Промисловість гине 
або тліє, як мокре горить, внаслідок чого робітниче питання встає на 
весь свій зріст. Земельну справу демагогією та її наслідком соціа-
лізацією загнано в такий глухий кут, де ні повернутись, ні дверей 
знайти. Отже, тепер аграрна справа – такий поріг високий, через який 
не відомо як переступити. Державна скарбниця: не то виметене – 
вишаруване. Політики дрібні і недосвідчені, працюють  в атмосфері 
ілюзій і фантазій, приправлених соціалістичною фразеологією, не ба-
жаючи ані трохи рахуватися з дійсністю. «Привабливий дух» влади 
вчувається тільки «політичним немовлятам», що самі не розуміють, 
які слова навчилися недавно говорити. В дійсності міністерські порт-
фелі порожні, замість впливу на життя – самі ілюзії»5. 

3 Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–
1928 рр.): Колективна монографія / Відп. ред. С. В. Кульчицький. НАН 
України. Інститут історії України. [Кн. 1], ч. 1. К.: Інститут історії України 
НАН України, 2010. 445 с.

4 Атоян О.Н. В конфликте с государством. Крестьянское правосознание в 
Украине 1917 – 1919 годов / Луганская академия внутр. дел. Луганск, 2003. 512 с.

5 Єфремов С. Біля кризису // Нова Рада. 1918. №37.  7 березня. С.1.
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Це вичерпна оцінка стану влади та економіки країни після року 
діяльності соціалістичних партій, що складали кістяк Центральної 
Ради та намагалися своїми проєктами перевершити вплив більшо-
виків на найбідніші і маргіналізовані верстви населення, натомість 
відлякуючи підприємницькі кола, середніх власників, еліту суспіль-
ства від важелів влади та національної державності. Випередити 
більшовиків у їх демагогії було неможливо, проте було втрачено час 
для розбудови власних інституцій влади, її міцної вертикалі для за-
побігання тій самій анархії.

Як бачимо, прорахунки української влади та стан суспільства 
взаємно обумовлювалися. Не варто забувати, що саме суспільство 
на 85 % складалося із селянства. Свято революції першої половини 
1917 р. змінилося деструктивною поведінкою населення. І вже 
11 жовтня відбулось перше засідання Комітету по боротьбі з анархією 
під головуванням Чернігівського губернського комісара Д.І. Доро-
шенка6. Вся періодика рясніла повідомленнями про підпали, погроми 
маєтків, цукроварень, горілчаних заводів, потрави полів, вирубку 
лісів, проведення кишенькової реквізиції та «бабської соціалізації» 
(переділ полотна у скринях). Однак огульно звинувачувати в анар-
хічних, деструктивних діях все селянство не варто, адже впродовж 
всієї революції селяни забезпечували продовольством як себе, так і, 
вимушено, все населення губернії. Маргіналізації піддалися най-
перше, солдати, що поверталися з фронтів Першої світової війни 
та частково місцевий люмпенізований прошарок села, що ніколи 
не складав більшості. Однак проблема в тому, що саме на цей кри-
мінальний елемент спиралася більшовицька влада під час першого 
наступу у грудні 1917 р.

Напрочуд влучно причини погромних дій формулює сількор 
Чернігівської земської газети під псевдо «Полевой цветок»: «Спо-
кійно жили лише в перші місяці революції, а потім почались митар-
ства як для заможної частини населення, так і для бідняків. Почались 
суперечки через пограбування економій. Були прихильники і про-
тивники цих заходів, багато хто не хотів іти на грабіж. Однак ось 

6 Черниговский край.  1917. 12 октября. С. 4. 
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з’явились більшовики. Прихильники пограбувань отримали як мо-
ральну, так і фізичну допомогу, а противники «соціалізації» маєтків 
були оголошені буржуями. Достатньо було сказати, що такий-то 
буржуй, як його негайно розстрілювали...»7 .

Давався взнаки довгий період бездержавності та відсутність 
громадянського суспільства. Впродовж 1917 р. і на початку 1918 р. 
тривали перманентні перевибори до місцевих комітетів. Якщо спо-
чатку там переважали міцні господарі та еліта селянства, то в подаль-
шому – кримінальний елемент. Про кримінальний елемент на місцях, 
із Черновим у Петербурзі у тому числі, писав у своїх щоденниках 
1917 р. Михайло Пришвін. За його спостереженнями селянин гото-
вий був віддати владу чужому, безгосподарному, бо влада – це зло 
та нещастя. Найяскравіший, але далеко не одинокий приклад такого 
явища на Чернігівщині – обрання есера П.Б. Шимановського головою 
Мглинського земельного комітету. Цей орган влади відразу розпочав 
свою роботу із зловживань: роздавав землю малоземельним, а вона 
осідала у керівників земельного комітету. Хотіли змістити з посади – 
він шукав захист у Чернова та Авксентьєва. Після жовтня 1917 р. 
став більшовиком, створив свою банду, що на початку 1918 р. теро-
ризувала населення півночі Чернігівщини. Врешті все закінчилося 
селянським антибільшовицьким повстанням у Мглині та самосудом 
над Шимановським8. 

Українському суспільству часів національно-визвольних змагань 
бракувало еліти та ліберальних ідей. Загал був далекий від ідеалів 
демократії і не збирався допускати на місцевому рівні жодних де-
батів з приводу збереження права поміщицької власності на землю, 
яку, з їхніх позицій, багато поколінь селян впродовж століть викупали 
грошима, кров’ю і потом. Кадетська ідеологія не відповідала право-
свідомості основної маси населення. У 1917 р. навіть кадети в міс-
цевій пресі визнавали, що «гасло недоторканості приватної власно-
сті на землю в теперішній час стихійного соціального зрушення 
втра чається само собою». Завершивши погроми економій, селянство 

7 Черниговская земская газета. 1918. 11 октября. С. 6.
8 Черниговская земская газета. 1918. 20–27 апреля. С. 11–12.
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взялося ділити землі багатих сусідів: хуторян та відрубників. 
В с. Юрове Мглинського повіту навесні 1918 р. заможні селяни, 
лежачи на землі обличчям вниз під прицілом гвинтівок озброєного 
загону односельців-бідняків, змушені були погодитися на зрівняль-
ний переділ всіх земель. Подібні події мали місце у Новгород-Сівер-
ському повіті9. Навіть рішення про впровадження «чорного пере-
ділу» сільське товариство намагалося прийняти формально одно-
голосно, силоміць примушуючи багатих інакодумців.

Якщо в суспільстві низький рівень освіти та загальної культури, 
йому не оминути проблеми популізму в політиці, у чому застерігав 
сучасників у своїй публіцистиці Сергій Єфремов. Селянство було 
неспроможне збагнути політичні і соціальні програми різних партій 
і владних структур, воно жило гаслами, розрахованими на негайний 
ефект. Так, більшовицькі гасла «Вся земля – народу», «Грабуй награ-
боване» були зрозумілими і прийнятними для сільського населення 
губернії. Редактори прокадетської газети «Чернігівський край» аб-
солютно справедливо констатували: «Щоб виконати обіцянки соціа-
лістів і більшовиків, необхідно анексувати щонайменше дві Німеч-
чини»10, оскільки тут у власності поміщиків перебувало лише 17,3 % 
земельного фонду. 

Випадки обов’язкової одностайності були характерними під час 
виборів в Установчі збори. Вибори до Всеросійських Установчих 
зборів відбувалися наприкінці грудня 1917 р., коли в губернії вже 
значно посилився вплив більшовицької партії. Селяни сіл Храпівка, 
Долботове та Михайлівка Стародубського повіту захопилися біль-
шовицькими гаслами і вирішили одностайно голосувати за список 
кандидатів від більшовиків № 9. Однак для того, щоб інакодумці 
не порушували одностайності, ухвалили виборцям дати лише один 
бюлетень №9, а всі інші – знищити. Оскаржити такий своєрідний 
метод «таємного» голосування наважився лише один виборець – 
учитель Тарасевич, якого ледве вдалося вирвати з рук розлючених 

9 Игрицкий И.В. 1917 год в деревне. Воспоминания крестьян. М.-Л., 1929. 
С. 115.

10 Черниговский край. 1917. 18 октября. С. 2-3.
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«товаришів більшовиків»11. В інших селах траплялися і протилежні 
рішення – вилучити під час голосування більшовицький бюлетень, 
щоб ніхто ним не скористався. Однак важливий принцип – приймати 
єдину одностайну ухвалу, що характерно для громади, яка тради-
ційно жертвувала особистою свободою своїх членів задля спільної 
користі всього товариства. Етика виживання селянської громади 
значно відрізнялася від ідеалів індивідуальної свободи та плюралізму 
думок.

Свідченням того, що суспільство вже не сподівалося на  закон-
ність, правопорядок та розв’язання болючих соціальних проблем на 
державному рівні, стала втрата інтересу до Установчих Зборів, які 
були об’єднавчою ідеєю для всього суспільства протягом 1917 р. 
Якщо наприкінці грудня 1917 р. у виборах до Всеросійських Уста-
новчих Зборів взяли участь 76% виборців Чернігівської губернії 
(найвища активність виборців серед українських губерній, середній 
показник по Україні – 49,6%), то в перших числах січня 1918 р. в 
розпал більшовицького наступу, за кандидатів до Українських Уста-
новчих Зборів голосували лише 31% виборців12. Населенню вже було 
зрозуміло, що парламентськими методами аграрну проблему, 
продовольче питання розв’язати не вдасться. 

Перебуваючи у 20-х роках в еміграції, генеральний секретар 
міжнаціональних справ часів Центральної Ради Олександр Шульгін 
пояснював, що суспільство неможливо було пробудити за дуже ко-
роткий час від «довгого віковічного сну», воно втратило політичний 
темперамент, як серед мас, так і серед інтелігенції, – це були реальні 
факти з якими треба було рахуватися. Гасло незалежності України 
були неприйнятним і для більшості недосвідчених політиків, і для 
суспільства на початку 1917 р. «Треба було пережити добу маніфес-
тацій і з’їздів, треба було відчути бурхливе калатання українського 
серця, побачити ентузіазм наших селян на площі святої Софії, треба 
було побачити апофеоз Центральної Ради, винесеної силою україн-
ського духу на поверх життя, треба було дати виявитися цій стихії, 

11 Черниговский край. 1917. 12 декабря. С. 4.
12 Черниговская земская газета. 1918. 28 апреля. С. 9-10



розійтися, розгулятися, – і тоді вже ставити перед нею гасла, на які 
вона була б здатна». Ще одна думка Олександра Шульгіна дуже 
актуальна і через 100 років: «Прокидаючися до вільного життя укра-
їнський народ ще вірив у демократичну Росію…». Він визнавав, що 
дуже довго, як для того бурхливого часу, в ілюзію демократичної 
Росії вірили високопосадовці, політики, представники українських 
партій, що входили до складу Центральної Ради: «Треба було пере-
жити боротьбу Центральної Ради з Тимчасовим правительством, 
треба було відчути все те море недовір’я й ворожості до нас, яке 
бачили ми в Петрограді – щоб почали пориватися ті нитки, які мо-
рально ще зв’язували нас з Росією.» Тодішня політична еліта почала 
поривати з Москвою лише після більшовицького перевороту та ого-
лошеної Москвою війни. А суспільство? Олександр Шульгін кон-
статує, що при повній відсутності політичної культури населення, 
пропаганда більшовиків справляла на нього значний вплив: «Старі 
звички оглядатися на північ, привабливі слова та обіцянки світського 
раю замутили, стурбували душі наших темних земляків. Від націо-
нальної ідеї вони не зрікалися. Українцями вони себе почували. 
Навіть від самостійності вони не одходили. Вони тільки повірили, 
що цю самостійність дасть їм світська Москва… Вони не йшли проти 
Центральної Ради, вони… вони тримали нейтралітет. Вони дивилися 
з наївністю, як сунули московські орди на Київ, як наші юнаки один 
проти тисячі боронили державу, як полягли вони на наших Термо-
пилах»13 [13, с.5-6]. Ключове та найстрашніше слово в цій цитаті 
це – «нейтралітет» або байдужість суспільства щодо національного 
державотворення. Ця байдужість дуже дорого коштувала україн-
ському народу вже наприкінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.

Схожі думки у контексті бою під Крутами висловлював у 30-х 
роках тодішній студент Львівського університету, а в майбутньому 
мовознавець, літературознавець та видавець (в США) Богдан Рома-
ненчук: «Багато українців думали, що їм долею України нічого 
журитися, бо визволення принесуть їм московські революціонери. 
Тому й не бралися на разі до ніякої роботи. Щоправда, вони не дуже 

13 Шульгін О. Ідеали і дійсність // Тризуб. Париж, 1927. №4. С. 5-6.
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то й знали, як братися до будови своєї держави, бо не мали, де 
цього навчитися»14 .

Український письменник, культуролог-енциклопедист Євген 
Маланюк, що у часи визвольних змагань був військовим, намага ючись 
у еміграції розібратися у причинах поразки УНР, дійшов протилежних 
висновків щодо ролі політичної еліти та низової час тини суспільства у 
тих подіях. Він вважав, що низовій, сільській частині українського 
суспільства бракувало «національного інтелекту при надмірі емоцій 
переважно примітивно-романтичної натури», але її історична пам’ять 
сягала, принаймні часів Коліївщини. У слушний час 1917 р. селяни «зі 
скринь повитягали не лише жупани козацькі, але й шаблі та муш-
кети». Натомість верхівці суспільства, на думку Євгена Маланюка, 
бракувало національного інстинкту, бо вона залишалася носієм росій-
ського інтелектуалізму. Приспана Петербургом історична пам’ять 
еліти суспільства, що є на думку письменника вирішальною якістю в 
такий період історії, була жалісно убогою і не сягала далі одного-двох 
поколінь.

Тому еліта у 1917 р. не провадила: рухалася повільно, думала ще 
повільніше. Народна маса дванадцять місяців залишалася без проводу, 
допоки провід сам історично опритомнювався не через національну 
пам’ять, а через читання дуже скромних просвітянських книжок. При 
цьому всі партії, з точки зору Євгена Маланюка, – це мавпування 
російських зразків, їх представники були загіпнотизовані диригент-
ською паличкою північного сусіда, різниці між правими і лівими фор-
мальні, паперові або словесні, боротьба між ними уявна, свої фантазії 
ці політики продовжували розфарбовувати в еміграції15. Він згадує, як 
доктора Луценка, який чітко називав у стінах Центральної Ради іс-
торичних ворогів України, називали «українським Пуришкевичем»16 .

Натомість справжні національні інстинкти проявлялися «знизу»: 
у військових з’їздах, формуванні українських загонів, зародженні 

14 Романенчук Б. Бій під Крутами (пам’яті  лицарів абсурду) // Популярна 
бібліотека студентського шляху. Львів, 1932. С. 10.

15 Маланюк Є. Крути: Народини нового українця. Прага, 1941. С. 9–11.
16 Там само. С. 16, 19.
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«Вільного козацтва», але вони знищувалися невинно-ідилічною 
елітою. Тому, за влучними словами письменника, IV Універсал був 
вирваний з рук еліти, майже ґвалтом, самою історією. Він дійшов 
висновку, що Нової доби не могли розпочати духовно старечі люди, 
як молоде вино не наливають до старих бурдюків. А формування 
новітньої української людини розпочалося у сфері військовій. Наро-
динами справжньої національної легенди Євген Маланюк вважав 
бій під Крутами, адже після нього прийшло прозріння, що влада – 
то боротьба, держава – то кров і залізо. Акти незалежності мало ви-
го  лосити, суспільство їх повинно вчинити. Крути – це підпис під ак-
том 22 січня 1918 р. 17 .

Думку про те, як бій під Крутами змінив українське суспільство, 
заклав основи його національної свідомості наводить Макар Карпенко. 
Він переповів легенду, що з’явилася ще у 1919 р., а у 1929 р. її опри-
люднив на сторінках журналу «Гуртуймося» сотник армії УНР Микола 
Битинський. Герой легенди – палкий юнак-ідеаліст, що під Крутами 
потрапив до більшовицького полону та був закатований. Хтось зняв з 
його тіла проштрикнуту багнетами сорочку та віддав матері-вдові, яка 
не одну ніч оплакувала свого єдиного сина, допоки він сам не прийшов 
у материну хату з проханням віддати сорочку для суду Божого. Його 
сорочка свідчитиме на суді Божому за тих, хто поліг у боротьбі 
за правду і волю України. Мати прохала сина, щоб він дозволив і їй 
йти на той суд Божий, куди вона понесе скривавлене серце матері за 
всіх матерів, чиї сини впали в бою за Україну. Ця розмова матері з 
сином розбудила стару бабусю, та здалася їй чудною та незрозумі-
лою. Бабуся злізла з печі та побачила мертву мати з синовою сорочкою 
у руках. Макар Карпенко наголошує, що старенька бабуся у легенді – 
це якраз символ та алегорія українського народу, чий сон розбуркали 
крутяни своїм вчинком. Старенький народ тримався своєї чистенької 
хати, печі, але хотів залишитися нейтральним при проходженні будь-
яких фронтів. І все ж смерть захисників Крут не стала марною – 
національна свідомість суспільства пробудилася18. 

17 Маланюк Є. Крути: Народини нового українця. Прага, 1941. С. 15.
18 Карпенко М. Крути // Гуртуймося. Прага, 1931. № VI. С. 10.
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Макар Карпенко проводить цікаві паралелі між бадьорою грець-
кою легендою про Термопіли та значно сумнішою українською леген-
дою про Крути. Але підкреслює, що шаблонне порівняння тут непри-
пустиме. По-перше, Спарта за 300 років до подій під Термопілами 
була вже державою-гегемоном над іншими грецькими полісами. 
По-друге, суспільство Спарти було мілітаризоване: матері і сестри 
перед війною кричали своїм воїнам: «Зі щитом або на щиті!». Мілі-
тарно-героїчними сюжетами була сповнена і література стародавньої 
Спарти.  А в українській літературі, на прикладі В. Винниченка, 
«салдат» – це той, хто розстрілює революціонерів, або селянин, що 
мучиться від муштри у «Землі» О. Кобилянської. Все суспільство 
Спарти очікувало геройства від Леоніда та його воїнів, а українське 
суспільство тримало «нейтралітет». З огляду на це автор статті дійшов 
висновку, що героїзм крутян збільшується щонайменше вдвічі19 .

 Отже, українське суспільство на момент бою під Крутами 
знаходилося у стані хаосу та анархії. Ідеали демократії та ринкової 
економіки були для нього чужими, оскільки впровадження демокра-
тичних принципів неможливе без належного рівня освіти та куль-
тури, тим більше впродовж року від повної відсутності парламента-
ризму до загального виборчого права. Національна свідомість жев-
ріла у народі, але для пересічного селянина, який жив за межею 
бідності, десятина землі важила більше національних ідеалів, чим 
і намагалися скористатися більшовики, пропагуючи йому демагогічні 
гасла. Соціалістичну фразеологію замість впровадження чіткої вер-
тикалі влади національної держави пропонували своєму суспільству 
недосвідчені українські політики, чим несвідомо прокладали шлях 
більшовикам. Про провину еліти суспільства чи самого народу у 
програній більшовикам війні сперечалися як сучасники тих подій, так 
і сучасні науковці. Але складно не погодитися з Євгеном Мала-
нюком та Макаром Карпенком у тому, що формування національно 
свідомого суспільства розпочалося у військовій сфері. Подвиг героїв 
Крут полягає не лише у тому, що затримали більшовицьку навалу, 
виграли час для політиків, які таки спромоглися проголосити неза-

19 Карпенко М. Крути // Гуртуймося. Прага, 1931. № VI. С. 9.
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лежність та підготувати умови для Брестського миру, найголовніше – 
цей бій змінив саме суспільство, не на словах, а вчинком запропо-
нував замість загального психозу та бунту чітко сформульовані 
ідеали національної державності. Героїзм крутян, як тодішніх, так і 
сучасних, треба повсякчас нагадувати і теперішньому українському 
загалу.

У статті автор намагається охарактеризувати стан українського 
суспільства на початку 1918, беручи за приклад Чернігівську губернію. 
Окреслює елементи хаосу, які використали російські більшовики, для за-
хоплення території України.

Ключові слова: російські більшовики, українське  суспільство, по-
всякденне життя

Irуna Etkina. Ukrainian society at the beginning of 1918 (at the 
example of Chernihiv province).

 In the article, the author tries to characterize the Ukrainian society at the 
beginning of 1918, taking for example Chernihiv province. The elements of 
chaos, which were used by the Russian Bolsheviks to capture the territory of 
Ukraine, are showed.

Key words: Russian Bolsheviks, Ukrainian society, everyday life. 
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Максим Помазан

СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 
НА НІЖИНЩИНІ

(1919–1921 рр.)

Органи правопорядку є гарантами підтримання у суспільстві вер 
хо венства закону, захисту прав і свобод людини й громадянина, 
боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями. У сучасних 
умовах утвердження української державності зростає роль наукових 
досліджень, повʼязаних з правоохоронними органами. Вивчення іс-
торії окремих правоохоронних органів із застосуванням регіональ-
ного підходу дає можливість: по-перше, більш глибоко та обʼєктивно 
дослідити маловідомі сторінки історії рідного краю; по-друге, вико-
ристати історичний досвід при проведенні сучасних реформ в галузі 
ОВС, несе в собі виховне та світоглядне значення.

Питання становлення та діяльності радянської міліції на Ніжин-
щині у період Української революції та 20-тих років все ще не 
знайшло свого належного висвітлення в науковій літературі. З огляду 
на це, тема дослідження є актуальною.

Історіографія з даної теми представлена працями І. Г. Богатирьова, 
І. П. Катеринчука, П. С. Скнара «Міліція Чернігівщини (події та 
люди)»1; В. М. Ємельянова «Дорогінська трагедія»2; Ю. М. Лу-
гинця «Становлення Ніжинської міліції в перші роки радянської влади 
(за архівними матеріалами)»3. Перша робота розкриває загальні тен-

1 Богатирьов І. Г. Міліція Чернігівщини (події та люди) / І. Г. Богатирьов, 
І. П. Катеринчук, П. С. Скнар. Бровари: ПФПА, 2009, 464 с.
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денції становлення та діяльності міліції на Чернігівщині. Друга – лише 
частково торкається стану міліції на 1921 р. і більше проливає світло 
на бій під Дорогінкою. Що стосується праці Ю. М. Лугинця, то автор 
описує становище Ніжинської міліції у період 1919–1929 рр. подаючи 
положення документу Ніжинського відділу ДАЧО («Звіт про роботу 
міліції за 10 років»). В цілому робота лише в загальному окреслює 
процес становлення та діяльності міліції у 1920-х рр.

Дана стаття є спробою на основі історіографічної літератури 
та архівних матеріалів висвітлити питання структури, кількісного 
складу особливостей відбору працівників, матеріально-технічного 
забезпечення, основних напрямків діяльності міліції в означений 
період.

Матеріали Ніжинського відділу Державного архіву Чернігівської 
області та фонди Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського 
дають змогу частково відтворити початок становлення та діяльності 
міліції на Ніжинщині у 1919–1921рр. (Під терміном Ніжинщина маємо 
на увазі територію Ніжинського повіту станом на 1919–1921 рр.) 

Формування більшовиками нового органу Робітничо-селянської 
міліції на теренах України у 1919 році розглядалося як процес ство-
рення своєрідного карального інструменту для придушення опору 
противників радянської влади. Однак, у різних регіонах становлення 
нового державного органу мало свої відмінності та особливості 
через різноманітні фактори4 .

Міліція на Ніжинщині почала утворюватись після відступу дені-
кінців з території Чернігівської губернії у кінці листопада 1919 року. 
Постановою Повітревкому від 23 листопада першим начальником 
повітової міліції призначено Точоного Наума Івановича, його поміч-
ником – товариша Логкоптєва. Начальники призначались місцевими 
виконкомами рад5. Нормативно-правова база утворення нового органу 
правопорядку – Декрет РНК УСРР від 9 лютого та Інструкція НКВС 
по організації Радянської Робітничо-селянської міліції від 23 березня 

4 Див.: Богатирьов І. Г. Міліція Чернігівщини (події та люди) / І. Г. Бога-
тирьов, І. П. Катеринчук, П. С. Скнар. Бровари: ПФПА, 2009, 464 с.

5 Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині (далі ВДАЧОН). 
Ф. Р – 5835, оп.1, спр. 110, арк. 35–35 зв.
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1919 року. За цими документами міліція мала реорганізовуватись 
за єдиним зразком для всієї держави. Було визначено структуру, ста-
тус, функції, права і обовʼязки РСМ6. Міліція була виконавчим орга-
ном Робітничо-селянської центральної влади на місцях, перебувала 
у віданні місцевих Рад. Мета утворення РСМ: охорона революційного 
порядку, особистої безпеки громадян, боротьба зі злочинністю. 
Обовʼязки міліції: запобігання і придушення спроб порушення по-
рядку, встановленого радянською владою; спостереження за вико-
нанням громадянами законів, розпоряджень, декретів російських 
більшовиків; сприяння органам влади в реалізації покладених на них 
обовʼязків; складання протоколів про порушення закону, як за влас-
ними виявами так і за поданнями громадян; забезпечення порядку 
в громадських місцях; охорона стратегічних інфраструктурних обʼєк-
тів; видача посвідчень особи, трудових книжок, посвідчень, довідок; 
дізнання за кримінальними справами; сприяння виконанню судових 
вироків; зберігання речових доказів; вручення судових повісток; 
взяття під варту; обшуки7. Таким чином, одним з головних завдань 
міліції на початкових етапах її становлення було забезпечення існу-
вання встановленого більшовиками нового суспільного устрою, а вже 
потім – боротьба зі злочинністю.

 Весь особовий склад міліції був воєнізованим, перебував на ка-
зармовому режимі і поділявся: на старших кінних, молодших кінних 
і піших міліціонерів8. Формування РСМ здійснювалось за старими 
інструкціями у містах з населенням до 50000 тис. осіб, 1 міліціонер – 
на 400 жителів. У сільській місцевості 1 міліціонер – на 2000–2500 
жителів. Для несення дозорної служби і зв’язку, а також для виїзду 
на екстрені виклики, при Управліннях повітової міліції засновувався 
кінний резерв, чисельністю не більше 40 чоловік на весь повіт. У міс-

6 Кондратьєв Я. Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах: в 3 т. 
Т.1. 1917–1925 рр. / Я. Ю. Кондратьєв, П. П. Михайленко. К.: Генеза, 1997. 
С. 108–112.

7 Там само. С. 110.
8 ВДАЧОН. Ф. Р–5835, оп.1, спр. 110, арк. 36–36 зв. ; ф. Р–5835, оп.1, 

спр. 218, арк. 114. 
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тах з населенням до ста тисяч жителів, резерв не повинен був пере-
вищувати 20 вершників9 .

Першою стала до роботи Ніжинська міська міліція, яку очолив 
Картун. Місто було поділене на два райони. Петро Гриневський 
очолив перший район, Михайло Голодний – другий. Міська міліція 
складалась із 130 осіб, із них 20 (кінних) – перебували, як резерв при 
управлінні, і по 55 чоловік – у районах.

Повітова міліція поділялась на 4 райони: 1 район очолив Огієнко, 
особовий склад налічував 18 осіб; 2 район – Янко, особовий склад – 
25 осіб; 3 район – Хахуна, особовий склад – 38 осіб; 4 район – Загу-
менний, особовий склад – 20 осіб.

Таблиця 1. Розподіл міліціонерів по районах повіту на кін. 1919 
– поч. 1920 рр.

1 район 2 район 3 район 4 район

Начальник Огієнко Янко Хахуна Загуменний

Ст. кінні
Міліціонери

5 4 2 3

Мл. кінні
Міліціонери

4 9 8 8

Піші міліціонери 9 12 28 9
Канцелярії 4 4 4 4
Всього осіб 22 29 42 24

Загалом повітова міліція складалась із 131 особи. 100 міліціо-
нерів перебувало в районах і 31 (кінний) у резерві, при Управлінні 
повітміліції10. 

Інформація про штати канцелярій повітової, міської, начальни-
ків районів міліції Ніжинщини відображена в таблиці 1. 

9 ВДАЧОН. Ф. Р–5835, оп.1, спр. 110, арк. 36–36 зв. 
10 ВДАЧОН. Ф. Р– 5835, оп.1, спр. 110, арк. 35–35 зв. 
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Таблиця 2. Штати канцелярій міліції Ніжинщини на кін. 1919 – 
поч. 1920 р.

Канцелярія
повітміліції

Канцелярії 
районів
 повіту

Канцелярія 
міськміліції

Канцелярії 
районів
міськміліції

Начальнк 
міліції

1 1 1 1

Помічник
начальника

1 - - -

Секретар 1 - 1 -
Бухгалтер - - 1 -
Діловод 1 1 1 1
Помічник 
діловода

1 - 1 -

Журналіст 1 - 1 -
Машиніст 1 - 1 -
Конторщик 1 1 1 1
Зав. адресним
столом

- - 1 -

Його помічник - - 1 -
Розсильний - 1 1 1

Канцелярії повітового та міського управління РСМ очолювали 
секретарі, а районні – діловоди. Загальна чисельність працівників 
всіх канцелярій складала 43 особи 11. 

Аналіз та співставлення даних архівних документів дає змогу 
стверджувати, що на кінець 1919 початок 1920 року лави міліції 
Ніжинського повіту нараховували 310 осіб12 .

11 ВДАЧОН. Ф. Р–5835, оп.1, спр. 110, арк. 36–36 зв. 
12 Там само. Ф. Р–61, оп. 2, спр. 280, арк. 126; ф. Р – 5835, оп.1, спр. 110, 

арк. 35–35 зв.
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Відмічаємо той факт, що на травень 1921 року територіальна струк-
тура міліції Ніжинського повіту була змінена в такий спосіб: повіт по-
ділявся на 7 районів – 5 повітових і два міських. У перший район вхо-
дили волості –Талалаївська, Липіврізька, Дорогінська і Ніжинська; 
в другий район – Монастирищенська, Лосинівська; в третій район – 
Носівська, Мринська, Володьково-Дівицька; четвертий район – Веркі-
ївська, Дрімайлівська, Орловська; пʼятий район – Галицька, Макіївська, 
в шостий і сьомий райони – м. Ніжин з передмістями13 .

Особовий склад міліції повіту взимку 1919 – 1920 року складався, 
в основному, з партизанів загону М. Г. Кропивʼянського, дезертирів 
червоногвардійців та селян з навколишніх сіл. Хоча, в офіційних 
доповідях начальника повітової міліції Н. І. Точоного відсутні дані 
про дезертирів з армії, які служили в міліції, але «Звіт про роботу 
міліції за 10 років» повідомляє протилежне і стверджує, що в лавах 
міліції було багато неблагонадійного елементу14 [1, арк. 126; 5, арк. 35–
35зв.]. Документи свідчать, що перші набори були стихійними, керів-
ництво не дотримувалось інструкцій центру і до міліції часто потра-
пляли особи із сумнівним минулим. Наприклад, у листуванні Ніжин-
ського повітревкому з начальником повітміліції за 1919–1920 р. 
знаходимо такі відомості: «В Монастирищенській волості очільник 
міліції 2 району приймає до міліціонерів, кого йому заманеться, так: 
він прийняв якогось красноармійця з конем, зброєю, при повному 
обмундируванні. Звідки той  – нічого неможна дізнатись»15. 

Критерії відбору та вимоги до особового складу міліції були такі: 
досягнення особою 21 року, несудимість, грамотність; служба в лавах 
Червоної Армії; прихильне ставлення до радянської влади; позитивна 
характеристика Волкомнезаму про неприналежність до куркуль-
ського чи бандитського елементу16. 

Кожен, хто вступав на службу, підписував зобовʼязання, за яким 
мав прослужити в лавах міліції не менше 6 місяців; беззастережно 

13 ВДАЧОН. Ф. Р–5835, оп.1, спр. 218, арк. 114. 
14 Там само. Ф. Р–61, оп. 2, спр. 280, арк. 126; ф. Р – 5835, оп.1, спр. 110, 

арк. 35–35зв.
15 Там само. Ф. Р–5272, оп.1, спр. 63, арк. 19–19 зв.
16 Там само. Ф. Р–5273, оп.1, спр. 112, арк. 12.
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виконувати накази командирів і представників радянської влади, 
«безпощадно» придушувати всі виступи проти неї; дотримуватись 
дисципліни і порядку; бути чесним і тверезим, ввічливим в ставленні 
до бідноти, як на службі так і поза нею17. Це зобовʼязання ще раз 
підтверджує той факт, що міліціонер ставав інструментом для реа-
лізації і підтримки політики радянської влади на місцях.

Невиконання керівництвом інструкцій та приписів щодо при-
йняття на службу, складна економічна ситуація приводили до падіння 
рівня дисципліни працівників. Серед особового складу було поши-
рене пʼянство, мародерство. Мали місце незаконні реквізиції про-
дуктів харчування у селах повіту. Міліціонери часто вчиняли тиск 
на сільську владу, щоб вона сприяла таким акціям. Наприклад, 
з листування Ревкому з начальником повітміліції за 1919 р. – «Началь-
ник міліції 2-го району присилає в Дорогінську волость одного 
мілі ціонера з бумагою, де він вимагає, щоб голова дав йому ордер 
на право реквізиції: 20 п. жита, 20 п. вівса, сіна, теля, 5 пудів сала. 
Голова не погодився. Міліціонер погрожував йому і сказав, що згадає 
йому при нагоді»18. Такі дії викликали обурення і дискредитували 
міліцію перед населенням, сприяли формуванню симпатій до по-
встан ських загонів та злочинних угрупувань.

Катастрофічним був культурно-освітній рівень працівників. 
За даними дослідників Богатирьова та Катеринчука: на 1920 р. серед 
міліції Чернігівської губернії: із 2204 чоловік було з вищою освітою – 
4 чол.; середньою, незакінченою середньою – 171 чол.; а інші 80% – 
з початковою або зовсім неграмотні19. Не була виключенням у цій 
ситуації і міліція Ніжинського повіту.

Матеріально-технічне забезпечення міліції в означений період 
перебувало на вкрай низькому і незадовільному рівні. Звіт про роботу 
міліції за 10 років подає нам такі відомості: «Часто можна було по-
бачити міліціонера з обрізом замість гвинтівки, обвішаного бомбами 

17 ВДАЧОН. Ф. Р–5272, оп.1, спр. 86, арк. 135–135 зв.
18 Там само.Ф. Р–5272, оп.1, спр. 63, арк. 19–19 зв.
19 Богатирьов І. Г. Міліція Чернігівщини (події та люди) / І. Г. Богатирьов, 

І. П. Катеринчук, П. С. Скнар. Бровари: ПФПА, 2009. С.18.
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і кулеметними стрічками, тому важко було відрізнити його від бан-
дита»20. На 1921 рік озброєння міліції Ніжинського повіту складало: 
374 гвинтівки різних систем, 3 кулемети, 2 револьвери, 25 шабель, 
27 бомб, 71298 гвинтівочних і кулеметних набоїв. При резерві повіт-
управління перебувала польова кухня, за допомогою якої міліціонери 
готували собі їжу21. Гостро відчувалась нестача коней для уком-
плектування особового складу кінної міліції. На кінець 1919 року 
по всіх повітових районах Ніжинщини на наявних 20 коней припа-
дало 10 сідел 22. Часто особовий склад задіював власних коней 
для не сення служби. Наприклад, на травень 1921 року казенних 
коней у повітміліції було 22, а решту становила власність міліціоне-
рів 23. У звітах начальника повітової міліції Точоного постійно від-
мічався дефіцит обмундирування та взуття, оскільки відділи забез-
печення їх не видавали. Часто працівникам затримували виплату 
зарплати за декілька місяців24. Документи фонду Ніжинського По-
вітового виконавчого комітету подають відомості про рівень зарплат 
міліціонерів на кінець 1919 – поч. 1920 року. Начальник повітової 
міліції отримував 3060 руб; помічник начальника повітміліції – 
2800 руб. секретар (він же очолював канцелярію) – 2450 руб; бух-
галтер – 2250 руб.; діловод – 2160 руб.; міліціонер старший – 
2250 руб.; міліціонер молодший – 2160 руб. Виникає питання, як 
працівник канцелярії, який сидить у кабінеті і працює з паперами, 
отримує більше чи на рівні з міліціонером, котрий постійно ризикує 
своїм життям. Відповідь досить проста – люди, які працювали в кан-
целярії, мали освіту, яка в той час цінувалась, а міліціонери часто 
навіть були неписьменними25. Щоб уявити рівень життя працівників 
міліції потрібно враховувати такі фактори – громадянська війна, 
експерименти політики воєнного комунізму, господарська розруха, – 
що породжували шалену інфляцію та дефіцит деяких груп товарів. 

20 ВДАЧОН. Ф. Р–61, оп. 2, спр. 280, арк. 126.
21 Там само. Ф. Р–5835, оп.1, спр. 218, арк. 114. 
22 Там само. Ф. Р–61, оп. 2, спр. 280, арк.127.
23 Там само. Ф. Р–5835, оп.1, спр. 218, арк. 114.
24 ВДАЧОН. Ф. Р–61, оп. 2, спр. 280, арк. 114.
25 ВДАЧОН. Ф. Р–5835, оп.1, спр. 110, арк. 35–36 зв.
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Наприклад, за свідченнями очевидця подій К. І. Самбурського, 
на кінець 1919 року ціни в регіоні на деякі продукти харчування були 
такі: фунт хліба чорного коштував 28 руб; сало – 220 руб.; цукор 
50 руб.; гречка – 19 руб.; жито – 31 руб.; олія – 220 руб; телятина – 
25 руб. Вартість пляшки самогону в залежності від міцності – 120–
150 руб., стакан махорки – 20 руб. Вражають ціни на промислові 
товари: фунт мила – 90 руб.; пара чобіт – 2500 руб.26. Тому купивши 
чоботи, навіть начальник мав дуже туго затягнути пасок, не кажучи 
вже про рядових міліціонерів. За таких складних умов працівники 
міліції отримували від держави продовольчі пайки, які на початкових 
етапах становлення міліції і були головним джерелом для виживання 
особового складу та їхніх сімей27 .

Місячне утримання повітової міліції у грудні 1919 року складало 
суму 487 740 руб. така ж приблизно сума припадала і на міську мі-
ліцію. З цієї суми, 147 000 руб. відводилось на канцелярські витрати, 
фураж для коней, ковку і ремонт упряжі, найм квартири, опалення і 
освітлення приміщень. На виплату зарплат працівникам відводилась 
сума у 340 740 руб.28. Однак, на практиці через брак коштів у місцевої 
влади часто спостерігались затримки та недофінансування. 

Основними напрямками діяльності міліції Ніжинщини на по-
чатку 20-х років були: несення караульної служби при адміністра-
тивних будівлях, конвоювання заарештованих, розшук дезертирів, 
допомога продорганам повіту, боротьба з крадіжками та конокрад-
ством, незаконним винокурінням і самогоноварінням, запобіганні 
самовільним порубкам лісу, спостереженні за стратегічними обʼєк-
тами інфраструктури та звʼязку29 .

Найбільшими правопорушеннями в цей період були крадіжки, 
грабежі, розбійні напади, бандитизм. Відмічаємо, що під поняття 
«бандитизм» в той час підпадали, як організовані злочинні угрупу-

26 Самбурський К. І. Щоденники 1918 – 1928 рр. Гірка українська історія 
очима псаломщика з Гужівки / Упорядники: В. Моренець, В. Шевченко. 
К.: Гнозіс, 2015. С. 62, 133.

27 ВДАЧОН. Ф. Р–5273, оп.1, спр. 112, арк. 12.
28 ВДАЧОН. Ф. Р–5835, оп.1, спр. 110, арк. 35–35 зв.
29 ВДАЧОН. Ф. Р–5835, оп.1, спр. 218, арк.114.
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вання так і повстанські загони, які діяли на національному ґрунті 
і виступали проти радянської влади. Наприклад, з 1 – по 15 квітня 
1921 року прояви розбійних нападів були у Веркіївській, Талалаїв-
ській, Мринській, Галицькій, волостях. У с. Заньках вночі 12 квітня 
був убитий священик разом із сімʼєю, убивці затримані. У селах 
Синяки, Кукшин у період березня-квітня були пограбовані свяще-
ники. У с. Галиці 12 квітня – розграбовані радянські установи, по-
ранено громадянина Охотницького і викрадено у нього 30000 тис. 
рублів, взято заручником волосного діловода військового відділу 
Микиту Кошелівського. Банда зникла у напрямку Полтавщини. 
Збройний напад на с. Дорогінку в ніч на 1 квітня 1921 року, 50 не-
відомих осіб, супроводжувався убивствами червоних активістів, 
грабунком радянських установ. Кваліфікувалась міліцією ця акція 
як бандитизм30. Загострення криміногенної ситуації у квітні 
1921 року пояснюється активізацією повстанського руху проти по-
літики воєнного комунізму та наступом загонів махновців з Полтав-
щини. Виконання розпоряджень радянської влади у боротьбі з по-
встанським рухом закінчиться для Ніжинської міліції трагедією. 
29 квітня 1921 року під Дорогінкою у бою проти загону отамана 
Ф. Щуся поляже за різними даними від 43 до 84 працівників і началь-
ник міліції Веркіївського району Загуменний. Таким чином, ми ба-
чимо, що у період української революції міліції доводилось боротись 
як проти злочинців, так і проти повстансько-махновського руху31 .

Отже, після захоплення російськими більшовиками влади 
в Україні і в Ніжинському повіті в тому числі розпочався період 
становлення нового органу правопорядку – Радянської Робітничо- 
селянської міліції. Основними завданнями її були: придушення опору 
противників радянської влади, охорона революційного порядку, 
забезпечення особистої безпеки громадян, боротьба зі злочинністю. 
В перші роки свого становлення міліція зіштовхнулася з труднощами 

30 Чернігівській губернії – 210 років. Збірник документів і матеріалів / 
Відп. ред. Р. Б. Воробей; упорядники Р. Б. Воробей, І. І. Гаврись, І. М. Рябчук. 
Чернігів: Десна Поліграф, 2012. С. 329–321.

31 ВДАЧОН. Ф. Р–5835, оп.1, спр. 218, арк. 114. 
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комплектування штатів, низьким матеріально-технічним забезпечен-
ням, високим рівнем злочинності. Але, не дивлячись на всі пере-
шкоди, які зустрічались на її шляху, міліція поступово, непохитно 
ставала на захисті радянської влади, охороняючи громадський лад.

У статті розглядається початковий етап становлення радянської 
міліції на Ніжинщині. Автор досліджує структуру, кількісний склад, особ-
ливості відбору працівників, рівень дисципліни, матеріально-технічне за-
безпечення, основні напрямки діяльності міліції в означений період.

Головна мета створення міліції – охорона революційного порядку, 
встановленого радянською владою, боротьба з противниками більшовиків 
та злочинністю. На основі аналізу та співставлення архівних документів 
розкриваються питання структури, кількісного складу, встановлюються 
прізвища людей, які брали участь у її створенні. Значне місце відведене 
висвітленню проблем формування особового складу та рівня дисципліни 
серед працівників міліції та її вплив на взаємовідносини з цивільним насе-
ленням. Аналізується матеріально-технічне забезпечення та рівень життя 
особового складу міліції Ніжинщини у 1919–1921рр. 

Ключові слова: міліція, бандитизм, правопорядок, зброя.

Maksym Pomazan. The formation of the soviet Militsiya at Nizhyn 
region (1919–1921).

In this article the outset of becoming of soviet militia is examined in 
Nizhyn region. The author investigates the structure, the staff, the features of 
selection of workers, level of discipline, logistical support, basic directions 
of activity of militia in a definite period.

Attention is accented on that a primary objective of creation of militia is 
protection of revolutionary rules which was established by soviet power, fight 
against the opponents of bolshevists and criminality. The questions of 
structure, and staff are revealed on the basis of analysis and comparison of 
the archived documents, the last names of people, who participated in her 
creation, are set. A considerable place is taken to illustration of problems of 
forming of personnel and level of discipline among the workers of militia and its 
influence on mutual relations with citizenry. Logistical support and level of life 
of personnel of militia of Nizhyn region are analysed in 1919 - 1921. The basic 
directions of activity of militia have found out.

Key words: militia, gangsterism, law and order, weapon.
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Розпочата в грудні 1917 р. війна більшовицької Росії проти 
Української Народної Республіки, подальші розправи над мирним 
українським населенням і руйнування спричинили швидку пере-
оцінку відносин із революційною Росією, розрізнення революційних 
процесів у Росії та Україні, усвідомлення війни як протистояння 
не стільки ідеологій, як двох народів. Голова Центральної Ради 
та відомий історик Михайло Грушевський (1866–1934) у статті «Очи-
щення вогнем», написаній 4 лютого 1918 р. у Сарнах після евакуації 
української влади з Києва, зазначав: «З повною очевидністю висту-
пає мотив боротьби національної, в самій грубій і неприкрашеній 
формі, принаймні в поглядах та висловах рядової маси. Для неї зав-
дання сього походу – “бити хохлів”, що по 250-літнім поневоленні 
наважились піднести голови й скинути з себе московську кормигу. 
Інтелігентніші проводирі большевиків не виявляють так щиро дійс-
них національних мотивів, але з їх тактики виступає так само ясно 
се завдання: повернути назад у московську службу збунтованих 
українських підданих, а для того знищити культурні центри 
України, інтелігентні сили українські. Українців ловлять, ареш-
товують, розстрілюють тільки за те, що вони українці [Виді-
лення наше. – О. Н.]»1 .

Нові реалії боротьби за українську державу змушували перегля-
нути своє ставлення і до революційного процесу в колишній Російській 

1 Грушевський М. Очищення огнем / Михайло Грушевський, Іван Франко, 
Микола Костомаров // Вивід прав України.  Львів : МП «Слово», 1991. С. 106.
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імперії. Якщо до більшовицького перевороту в Петрограді ще мало 
місце розуміння спільності революційних завдань у ключі вирішення 
питань демократичного устрою суспільного життя, то зміна влади 
в Росії й розпочата більшовиками війна різко змінили ситуацію. Голов-
ним результатом усвідомлення відмінності інтересів стало прийняття 
22 січня 1918 р. IV Універсалу Української Центральної Ради й про-
голошення незалежності УНР. «Досі, – зазначав М. Грушевський, хоч 
з різними тривогами й небезпеками, наша українська справа плила 
в попутнім вітрі загальної революції. Тільки тепер усі сили – і рево-
люційні, і контрреволюційні, всі заінтересовані в цілості російської 
фірми і просто ворожі українству елементи змобілізувались і повстали, 
щоб дати генеральну битву нашому національному життю». Завер-
шуючи статтю, М. Грушевський наголосив, що раніше український 
народ мав справу з бюрократією та урядом, від якого «великоруське 
громадянство» ще могло відмахнутися. Тепер же ми маємо «боротьбу 
самих народів – великоруського й українського». Історія сих двох 
«братніх народів» вступила в стадію, про яку оповідає біблійна історія 
перших братів – «І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?»2. 

Можемо припустити, що не лише сам факт національного від-
родження України, прагнення до самостійного політичного життя 
української нації зумовили агресію більшовицької Росії. Ресурсно- 
економічний аспект також не вичерпував головні причини війни 
проти України. Вже наприкінці 1917 р., невдовзі після більшовиць-
кого перевороту в Росії стало зрозуміло, що Київ перетворюється 
на центр протиімперських, протицентралістських сил і прагнень. 
У столиці України почали осідати російські автономісти. Зокрема, 
з грудня 1917 р. в Києві діяв Сибірський військовий комісаріат, за-
сновники якого ставили за мету «захистити рідний край від анархії 
та розпаду», створити сибірську народну армію в умовах «розбудови 
державного життя Сибіру» на території «від Уральського хребта 
до гирла Амура та Владивостока». Заснований на той час уряд Сибіру 
мав намір легітимізувати державні домагання сибіряків через скли-
кання сибірських Установчих зборів. У свою чергу Сибірський вій-

2 Грушевський М. Очищення огнем / Михайло Грушевський, Іван Франко, 
Микола Костомаров // Вивід прав України.  Львів : МП «Слово», 1991. С. 108.
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ськовий комісаріат визначив, за згодою з українським урядом – Гене-
ральним секретаріатом, що всі сибірські дивізії та корпуси, які 
вхо дять до Південно-західного та Румунського фронтів поступово 
будуть укомплектовані «виключно сибіряками», до штабів фронтів 
та армій будуть призначені «особливі сибірські комісари»3 .

Сприйняття війни на етапі наступу більшовицьких частин на Київ, 
ще до його взяття 9 лютого 1918 р. бачимо на прикладі листівки На-
род ного військового міністерства за січень, у якій містилося звер-
нення до громадян УНР із закликом записуватися до Вільного коза-
цтва та волонтерських загонів. Як визначався ворог? Війна тривала 
«з ворогами Республіки», з «лютим ворогом», «темними силами», 
«темними бандами розбишак, злочинців, насильників». При цьому 
їхніми союзниками були «місцеві грабіжники», яким на допомогу 
прийшли загони з Московщини. Політичні уподобання більшовиць-
ких командирів характеризувалися з урахуванням їхнього ставлення 
до національного питання та партійної належності. Вказувалося, 
зокрема, що передові загони веде «чорносотинец большевик Рем-
ньов»*

4. Мета агресії розкривалася прямо і жорстко: «Знищити всі 
права і волю, які добуті українцями під час революції. Убивати 
мешканців, ґвалтувати жінок і сестер ваших». Ворог прагнув пану-
вати над «хохлами», а завданням добровольчих загонів мали стати 
захист батьківщини, населення і здобутих прав, захист від потали 
«нашої Неньки-України». Найактуальнішими для армії професіями 
Народне військове міністерство визначило «шоферів, гарматників, 
кулеметників»5

4 .
  3 Відділ стародруків НБУВ. Воззвание к воинам сибирякам – жителям Си-

бири [листівка] : «Воины сибиряки! Отсутствие в Росии Центральной власти, 
опирающейся на доверие всего народа, породило в стране анархию и 
поставило Россию на край гибели…». [Київ] : Б. в., [1917], арк.1.

4

* Ремньов Афанасій Йосипович (1889–1919) – військовий діяч Червоної
армії. Після відступу з України навесні 1918 р. двічі піддавався арешту та був 
розстріляний.

4 Відділ стародруків НБУВ. До зброї! [Листівка] : «Громадяне Української 
Народної Республіки! Всі, хто живе на території республіки, записуйтесь до пар-
тизанських отрядів вільного козацтва, до волонтьорських отрядів» / Без підпису. 
[Б. м.], [1918, січень], арк. 1.
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Використані нами листівки 1918–1921 рр. стосуються діяльно-
сті УНР періоду Центральної Ради та Директорії. Відповідно, пере-
лік ворожих Республіці сил у різний час виглядав таким чином: 
Червона армія та російська більшовицька влада; германський імпе-
ріалізм та російське панство на чолі з генералом Павлом Скоропад-
ським (мовою джерел)6

5; Добровольча армія та загалом білогвардій-
ський рух; відроджена Польська держава та її військо, які вели війну 
з Українською галицькою армією і прагнули відродити «історичну 
Польщу» з приєднанням значної частини українських земель (в умо-
вах більшовицької загрози в 1920 р. Польща та УНР виступили со-
юзниками у війні з радянською Росією). У січні 1919 р. у відозві 
Інформаційного бюро Армії УНР було представлено основні тези – 
з ким і за що веде боротьбу армія республіки. В умовах недавнього 
повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського і відновлення 
в грудні 1918 р. УНР на чолі з Директорією в переліку ворогів перше 
місце посіли «гетьмансько-поміщицькі ватаги, які хотять повернути 
владу в руки поміщиків». Також тодішні умови боротьби, окупація 
частини України (Донбасу) білогвардійськими частинами, зумовили 
те, що наступною силою, ворожою до УНР, визначалася Добровольча 
армія та інші військові формування білогвардійців, які «мордують 
робітників на Катеринославщині і допомагають добровольцям». 
Зазначалося також, що УНР веде боротьбу з польською буржуазією, 
яка в Галичині «не хоче оддати землі і прав у руки трудового укра-
їнського народу, силою своїх буржуазних легіонерів хоче розбити 
галицьке селянство», а згодом окупувати своїм військом Поділля, 
Волинь, Київщину та… скинути народну владу. Польська буржуазія 
у співпраці з буржуазією Франції посилає через Одесу польські 
легіони на допомогу поміщикам Правобережної України7

6. 
5 Відділ стародруків НБУВ. Нота Директорії до народів світу [листівка] : 

«Директорія УНР постановила звернутись до народів усього світу…» / Дирек-
торія Української Народної Республіки; голова Директорії В. Винниченко; члени: 
Петлюра; Швець; Андрієвський; Макаренко; голова Ради Міністрів і міністр 
закордонних справ: Чеховський. Київ : Друк. [Т-ва] І. М. Кушнерева та Спілки, 
1918, [груд.], арк. 1.

6 Відділ стародруків НБУВ. З ким і за що ми боремося? [Листівка] : «Ми 
бо ремося: 1) за волю і право народні…». Київ, 1919, січ., 24, арк. 1.
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8

Потенційна небезпека з боку сусідньої Румунії подавалася як 
наслідок відповідних зазіхань румунських поміщиків та підбурювань 
з боку утікачів з України, зацікавлених у знищенні Української На-
родної Республіки7. 

У переліку ворогів УНР неодмінно і найчастіше згадувалися 
«руські большовики» та грабіжницькі банди, які називають себе біль-
шовиками, але діють на власний розсуд і грабують народ. За ви зна-
ченням упорядників звернення, більшовики ставили собі за мету: щоб 
українським народом правив народ російський і це відбудеться таким 
чином, що повсюдно – на фабриках, заводах, конторах буде насаджено 
на службу росіян, український народ не буде правити на власний 
розсуд і дбати про своє добро, а діятиме за вказівками росіян. 

Запропонований перелік і характеристики ворожих сил свідчать 
про бажання упорядників звернень у максимально доступній формі 
пояснити мотивацію агресивної настанови сусідніх країн до України 
і в цих поясненнях значну роль відіграють національна та соціальна 
складові інформаційної політики. Прямим ворогом української націо-
нальної справи визнавалися насамперед російські більшовики, полі-
тика яких стосовно України та її народу була добре відома. У грудні 
1918 р. почалася друга російсько-українська війна, яку про вадила 
більшовицька Росія. Інші зовнішні сили, у тому числі Добровольча 
армія, визначалися як такі, що захищають не лише великодержавні 
інтереси, а й інтереси привілейованих станів. На той час роз різнення 
сил на ті, що представляють інтереси широких народних мас (чи 
при криваються ними) та ті, які перебувають на боці панівних станів – 
поміщиків і буржуазії, було актуальним в умовах не лише військового, 
а й ідеологічного протистояння. Також це зумовлювалося соціал- 
демократичними поглядами українських політичних та військових 
лідерів. У зверненнях УНР використовувалися деякі терміни, утвер-
джені в свідомості українців під впливом імперії – «руські поміщики» 
[не російські, не московські. – О. Н.], «руські більшовики», стосовно 
заможних селян – «кулаки» [не куркулі. – О. Н.]. Побутування цих 
слів-покручів в офіційних відозвах Інформаційного бюро Армії УНР 

7 Відділ стародруків НБУВ. З ким і за що ми боремося? [Листівка] : «Ми 
бо ремося: 1) за волю і право народні…». Київ, 1919, січ., 24, арк. 1. 
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є показовим – діячі української держави та військові провадили укра-
їнську пропаганду в умовах, коли суспільна термінологія ще містила 
спадщину царської Росії або російської соціал-демократії. 

Протягом 1919 р. в наказах і зверненнях української влади фор-
муються чіткіші визначення стосовно сутності більшовицької стра-
тегії та військової політики – «червоний імперіаліст-большовик», 
«большовики – вороги нашої державності і нашого народу». Наголо-
шується на зібранні більшовиками різноманітних сил, які їм допома-
гали в придушенні української революції – «мобілізували полонених 
мадярів, румунів, сербів», залучали китайців і каторжників. Висновок 
наступний – більшовики, які поприїздили до нас з Росії, посилають 
проти нас людей всіх націй, оскільки Червона армія має дуже мало 
українців – чесні робітники й селяни не йдуть на більшовицьку мо-
білізацію9

8. 
Цілі боротьби, у баченні Інформаційного бюро Армії УНР, були 

наступні: 1) за волю та права народу; 2) за те, щоб «Українська На-
родня Республіка була суверенна, ні од кого не залежна»; 3) щоб 
трудовий народ сам правив собою, а ті, хто не працює, «не мали 
ніякого права до порядкування життям народу»; 4) щоб «одібрати 
землю в поміщиків і кулаків і передати її тим, хто сам на ній працю-
ватиме»; 5) за 8-годинний робочий день і контроль над заводчиками 
і фабрикантами, «аби ті їх не виснажували і не наживалися з їхнього 
труда дурно». Підсумком цих цілей було твердження, що «ми боре-
мося з усіма, хто не хоче дать нашому народові права самому роз-
поряджаться собою, бути паном і господарем на своїй землі»10

9 .
У зверненнях повстанських формувань вороги та цілі боротьби 

ви значалися лаконічніше. Так, у відозві Головного штабу повстан-

8 Відділ стародруків НБУВ. Наказ Головного отамана до Народної респуб-
ліканської армії, 22 липня 1919 року, Ч. 92 [листівка] : «Славне вояцтво! Півроку 
ви б’єтесь з запеклим нашим ворогом, більшовиком-москалем…». [Б. м.] : Вид. 
Мініст.[ерства] преси УНР, 1919, арк. 1; Відділ стародруків НБУВ. До козаків 
Наддністрянської (Галицької) України [листівка] : «Брати-козаки Наддністрянці! 
Тяжку годину переживає Українська народня Республіка. З усіх сторін…». [Б. м.] : 
Вид. Мін. [істерства] преси та інформ.[ації] УНР, 1919, арк. 2 зв. 

9 Відділ стародруків НБУВ. З ким і за що ми боремося? [Листівка] : «Ми 
боремося: 1) за волю і право народні…». Київ, 1919, січ., 24, арк. 1.
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ців до козаків Армії УНР від 2 липня 1919 р. наголошувалося, що 
повстанці прагнуть «увільнити наш край від чужинців і завести 
спокій і лад». Крім цього, окремо виділялася соціальна основа бо-
ротьби, яка тривала «за дійсну владу робітника і селянина, за владу 
трудових рад»11

10 .
Перевага соціальної риторики у зверненнях повстанських коман-

дирів трапляється часто. Таку настанову бачимо і на прикладі відозви 
Головного штабу повстанців, заснованого в Сквирі в квітні 1919 р. 
на чолі з членом УСДРП («незалежників») Юрієм Мазуренком (1885–
1937). У прикінцевих гаслах звернення до козаків Народної армії 
[Армії УНР. – О. Н.] славилась «влада робітників і селян», а за цим 
«Українська незалежна Республіка»12

11. Імовірно, подібні акценти 
зумов лювались ідеологічними орієнтирами керівників по встан ського 
штабу, а також популярністю соціальної риторики в новітній револю-
ції. Проте за владу робітників і селян воювали і вороги українців – 
більшовики, тому саме національна складова агітації відігравала все 
більшу роль у ході війни. Показовим у цьому плані є звернення 
до укра їнців отамана Михайла Павловського, чия Група українських 
республіканських партизанських військ діяла на півдні Київщини 
(Звенигородщина) та в 1919 р. здійснювала рейди по тилах Доброволь-
чої армії у південних губерніях України. У цій інформативній відозві 
дуалізм цілей повстанців представлено у національно-соціальному, 
а не соціально-національному ключі. Головне питання від авторів 
звернення – чому саме «вільна, незалежна, самостійна Україна», а не 
те чи інше об’єднання? Це, мовою джерела, реалізація права на сво-
боду народу, на вільне життя і власне правління – республіку. Будемо 
мати свою власну державу, зазначалося у зверненні, буде вирішене 
питання і найбільшої користі для українського працюючого люду!13

12

10 Відділ стародруків НБУВ. Привіт до козаків Народної армії від Голов-
ного штабу повстанців [листівка] : «Сердечний привіт республіканським коза-
кам від козаків-повстанців!..».  [Б. м.] : Друк. С. Клігера, 1919, арк. 1.

11 Привіт до козаків Народної армії від Головного штабу повстанців...  арк. 1.
12 Відділ стародруків НБУВ. Українські республіканські партизанські 

війська. Інформ. бюро. Росія чи Україна? [Листівка] : «Ми виставили гасло Вільна 
Украінська незалежна Республіка і йдемо під ним у боротьбу, б'ємось і…». Б. м. : 
Б. в., [1919], арк. 1.
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14

24 квітня 1920 р., після понад двох років кровопролитної бо-
ротьби за українську державу, заснований на Київщині Комітет 
боротьби з більшовизмом звернувся до українського народу з ідеями, 
які сформувалися в цьому протистоянні. Перше гасло – початок і 
кінець відозви – «До зброї, Український Народе!», «Хай живе все-
народне повстання!». Війна з більшовицькою Росією сприймалася як 
тотальна, як війна двох протилежних сил, як боротьба з анти-
христом (вперше визначено метафізичний зміст протистояння з 
більшовицькою Москвою). У цьому зверненні вже не використову-
вались модерні самоназви ворогів українського народу. Не «руські 
більшовики», «Росія» чи «росіяни», – а «Московщина», «московський 
робітник і селянин», «зайди московські». Висновок упорядників 
цього звернення був наступним: «за зганьблений престол церкви 
нашої [sic! – О. Н.], антихристами московсько-жидівськими, за 
кривду народу, за волю України, за муки і смерть наших братів, 
батьків і синів, за насильство над нашими жінками, доньками й 
нелітніми дітьми, за грабунок майна, здобутого кровним потом 
безупинної праці, за поневолення наше – смерть і загибель зайдам 
московським»13.

Загальне бачення перебігу війни з ворогами української респу-
бліки знаходимо в наказі Головного отамана Симона Петлюри до Ар-
мії УНР від 22 липня 1919 р. Крім визначення найближчих завдань 
для війська, цей документ містив інформацію щодо особливостей 
боротьби з російським більшовизмом та пройдених етапів у цій війні. 
Зміст тим цікавіший, що інформаційна частина наказу, імовірно, була 
складена самим С. Петлюрою з притаманним йому хистом публіциста. 
У формі звернення до «славного Вояцтва» наголошувалося, що «боль-
шовик-москаль», а в іншому місці його названо – «червоний імпері-
аліст-большовик», є запеклим нашим ворогом і військо веде з ним 
боротьбу «за визволення з неволі свого народу і за здобуття суверен-
ности нашій Республіці». На першому етапі цієї боротьби [ідеться про 

13 Відділ стародруків НБУВ. ДО ЗБРОЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ! 
ВСТАВАЙ! [Листівка] : «Більше як двісті пятьдесять років Московщина віро-
ломно, нахабно і грубо порушила…»: Київщина – Ставка Комітету дня 24 квітня 
1920 р. Б. м. : Б. в., [1920, квіт.], арк. 1.
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кінець 1917 – початок 1918 р. – О. Н.] народ ще не підтримував укра-
їнське військо, – зазначалось у зверненні, – він був задурений більшо-
виками та підкупленими ними ж провокаторами, і тому «цей нарід 
зрікся Вас, Славні Лицарі, …розстрілюючи українське військо, від-
ступаюче в серце землі української – [до] Києва». Наступний етап 
у протистоянні з чужинцем настав після встановлення влади більшо-
виків і зустрічі з реаліями нового ладу [ідеться про короткий період 
1918 р. та насамперед 1919 р. – О. Н.]. Більшовики принесли із собою 
«комуни, совдепи і чрезвичайки, безпощадний розстріл тих-же селян 
і нищення всього українського». В Україні запанував нечуваний терор 
і грабунки, коли «забирали у селян хліб, коні, худобу, гроші і полотно 
зі скринь і вивозили до Москви, як вивозили також вагони і паровози». 
Таке становище викликало повстання проти влади більшовиків 
та спри чинило участь українських робітників у боротьбі «проти чужо-
земних гнобителів» [це вже про весну–літо 1919 р. – О. Н.]. Суть 
нового етапу – народне повстання проти більшовиків, яке охопило 
всю Україну і проходило під гаслом: «”Геть чужинців з нашого краю, 
геть комуни, геть совдепи!” Тверда, але демократична і своя націо-
нальна народня влада хай запанує на Вкраїні, хай буде самостійна 
і незалежна наша Республіка»15

14 .
В інформації для військових у наказі від 22 липня 1919 р. україн-

ське командування наголошувало на двох силах, які стали пліч-о-пліч 
з Армією УНР. Це українські повстанці та «брати Галичане», інакше – 
«брати-козаки Наддністрянці» або Українська галицька армія, яка 
прийшла на допомогу Українській Народній Республіці. За визна-
ченням командування, «з’єднання двох братерських армій для спіль-
ної боротьби проти ворога» було великим історичним моментом 
у житті України, адже «революція не зменшила ненаситний імперіа-
лізм історичних наших ворогів – поляків і москалів». На засадах 
кар ності й дисциплінованості, любові до народу й почуття обов’язку 
мала бути створена одна армія – «армія одної думки, одних змагань, 

14 Відділ стародруків НБУВ. Наказ Головного отамана до Народної рес-
публіканської армії, 22 липня 1919 року, Ч. 92 [листівка] : «Славне вояцтво! 
Півроку ви б’єтесь з запеклим нашим ворогом, більшовиком-москалем…». 
[Б. м.] : Вид. Мініст.[ерства] преси УНР, 1919, арк. 1.
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армія аполітична, армія великого українського народу». Вищим 
ідеалом боротьби визначалися «визволення з неволі свого народу 
і закріплення самостійности нашої республіки»16

15 .
Ідея соборності українських земель у географічній вісі Наддніп-

рянщина – Західна Україна (крім підрозділів переважно з Галичини, 
у складі УГА були підрозділи з інших західноукраїнських земель, 
зокрема Буковини й Закарпаття) протягом одного 1919 р. пройшла 
періоди тріумфу і трагедії. Політичне об’єднання 22 січня 1919 р., 
виражене в Акті злуки українських земель, реальне втілення ідеї 
об’єднання після переходу УГА на територію Наддніпрянської Укра-
їни (17 липня 1919 р.) та спільний похід з Армією УНР на Київ 
і здобуття столиці об’єднаної держави 30 серпня 1919 р., подальша 
спільна боротьба з ворогами української республіки до листопада 
1919 р. – це найяскравіший в історії визвольної боротьби ХХ ст. 
приклад з’єднання двох частин України, у завершеній формі реалі-
зований через об’єднання двох армій Республіки. Проте спільні дії 
Армії УНР та УГА на рівні повномасштабної взаємодії тривали 
досить короткий час – менше чотирьох місяців (до укладення УГА 
6 листопада 1919 р. перемир’я з Добровольчою армією А. Денікіна). 
Тому головною західноукраїнською військовою формацією, яка за-
свідчила інтегральну державницьку свідомість її очільників та тіс-
ніший організаційний зв’язок з наддніпрянцями було січове стріле-
цтво. Ця формація пройшла різні етапи у своєму розвитку – від за-
снування в березні 1913 р. українського військового товариства 
«Січові стрільці» (станом на січень 1914 р. існувало вже дві струк-
тури – «Січові стрільці 1» та «Січові стрільці 2»)17

16, боротьби у складі 
австро-угорської армії й армій УНР та УГА, до заснування колишніми 

15 Відділ стародруків НБУВ. Наказ Головного отамана до Народної респуб-
ліканської армії…  Арк. 1; До козаків Наддністрянської (Галицької) України 
[листівка] : «Брати-козаки Наддністрянці! Тяжку годину переживає Українська 
народня Республіка. З усіх сторін…».  [Б. м.] : Вид. Мін [істерства] преси та ін-
форм [ації] УНР, 1919, арк. 1.

16 Ріпецький С. Українське січове стрілецтво. Визвольна ідея і збройний 
чин. Львів : НТШ у Львові, Львівська книжкова фабрика «Атлас», 1995 (Репринт 
видання – Нью-Йорк, 1956). С. 36–37.
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січовиками військових та політичних організацій за межами України. 
Представники цієї військової структури, її очільники у складі Стрі-
лецької ради*

18, у свій спосіб трактували події революції та настанови 
її лідерів і, як зазначав провідник січових стрільців в Армії УНР 
полковник Євген Коновалець, завжди виходили з міркувань необ-
хідності боротьби за єдину, Соборну Україну. Відтак цінним джере-
лом стосовно інтерпретації подій підписання перемир’я між Добро-
вольчою армією генерала А. Денікіна та командуванням УГА є ме-
муари Є. Коновальця. 

У праці «Причинки до історії Української революції» (1928) він 
зазначав, що в жовтні 1919 р. серед війська ширилися чутки про не-

* Стрілецька рада була сформована 19 січня 1918 р. як дорадча колегія ко-
менданта Січових стрільців (Є. Коновальця) і стала в процесі роботи та боротьби 
Січових стрільців вирішальним органом в усіх засадничих справах, зокрема, 
у справах ідеології, політики та організації. Стрілецька рада проводила формальні 
засідання, на яких обговорювалися справи, що були на порядку денному. Рішення 
приймались шляхом голосування або взаємного узгодження думок. Згідно зі спо-
гадами В. Кучабського та Є. Коновальця, особовий склад Стрілецької ради був 
такий: а) у січні 1918 р.: Є. Коновалець, А. Мельник, І. Чмола, Ф. Черник, В. Ку-
чабський, д-р К. Воєвідка, Р. Сушко; б) восени 1918 р., у період протигетьман-
ського повстання, до названих вище старшин приєдналися Р. Дашкевич, М. Мат-
чак та на деякий час д-р О. Назарук; в) у період Директорії (1919 р.) до складу 
Стрілецької ради ввішли ще й старшини І. Андрух, І. Рогульський, Я. Чиж, 
В. Чорний (Л. Розенберг), Ю. Отмарштейн, Г. Гладкий, І. Даньків, І. Рихло. Стрі-
лецька рада не припинила свого існування і після розформування полку Січових 
стрільців німцями під час гетьманського перевороту. Трохи згодом вона відновила 
формацію Січових стрільців у Білій Церкві. Навіть після остаточної ліквідації 
Січових стрільців у Новій Чорториї, на початку грудня 1919 р., Стрілецька рада 
проводила роботу під час інтернування в Польщі та на еміграції у Чехословаччині. 
У липні 1920 р. у Празі відбулося останнє засідання Стрілецької ради, на якому, 
після з’ясування марності подальшого перебування за кордоном, усіх Січових 
стрільців було закликано до повернення в Галичину (Див.: Коновалець Є. При-
чинки до історії української революції / Є. Коновалець. Прага : «LEGIOGRAFIE», 
Накладом Проводу Українських Націоналістів, 1928. С. 35; Пахолко С., Мартин О. 
Військова відзнака «Стрілецька Рада» колегії команданта Січових стрільців 
Євгена Коновальця //URL:  http://www.bratkozak.com.ua/publ/zakonodavcha_baza/
vijskova_vidznaka_strilecka_rada_kolegiji_komandanta_sichovikh_strilciv_evgena_ 
konovalcja_1918_1919_rr/2-1-0-23 ). 
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далеку галицько-денікінську згоду. Проте їм ніхто ще не вірив. 
На нараді командантів частин Наддніпрянської армії в Новій Ушиці, 
яка відбулася під проводом Головного отамана Армії УНР Симона 
Петлюри, стверджено, що становище армії є катастрофічним, 
але нічого іншого не залишалося, як далі тримати фронт проти 
Денікіна й поволі відступати на північ. Тоді рахувалися з недалеким 
розвалом армії Денікіна, у запіллі якого, на основі відомостей 
головного командування, вже вибухали повстання й почався розвал 
тилових частин. Про старання Галицького уряду та командування 
Галицької армії дійти до порозуміння з Денікіним Головний отаман 
нічого не згадував, – наголошував Євген Коновалець. Між тим 
розмови про переговори Галицької армії ставали все голосніші. 
Для вияснення, в чому саме річ і що взагалі робити, відбулася 
в Жмеринці велика спільна нарада всіх командантів більших частин 
Наддніпрянської армії, командування Галицької армії та Ради 
міністрів. На нараді були теж присутні Головний отаман С. Пет-
люра та Диктатор д-р Є. Петрушевич. Звіти командантів бойових 
частин показали повний брак в армії боєприпасів, одягу, взуття 
й підков (під час лютих морозів!), та з’ясовували жахливі наслідки 
тифу. Загальний огляд стану на фронтах, про що доповідав генерал-
хорунжий Микола Капустянський (1881–1969), виглядав дуже 
песимістично. Конкретних рішень на цій нараді не було прийнято, 
проте було очевидним, що серед тих обставин Українській армії 
нічого не залишалося іншого, як, стиснувши зуби, чекати розвалу 
денікінського фронту. На запити у справі чуток про бажання 
Галицької армії порозумітися з Денікіним д-р Є. Петрушевич, 
заперечуючи, урочисто заявив, що в будь-якому разі Галицька армія 
не зробить нічого без порозуміння з урядом і командуванням 
Української Народньої Республіки. «Та вже під час самої наради 
довідався я від сотника І. Цьокана, – зазначав Є. Коновалець, – 
що Галицьке командування веде таки переговори з Денікіним. 
Що більше, воно мало вже вислати, або вишле свою дєлєґацію 
до денікінського штабу, а головним приклонником порозуміння 
є майор ґен[ерального] штабу Ерлє». Про все це було повідомлено 
Головному отаману, який зараз же відбув з Є. Петрушевичем довгу, 
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майже одногодинну, розмову наодинці в вагоні, та після неї заспокоїв 
нас, що нам не треба нічого боятися19

17.
Тим не менше таємна домовленість відбулася і за кілька днів, 

як писав полковник Коновалець, «наш штаб заалярмовано вісткою, 
що денікінці, перейшовши район 3-го Галицького корпусу, ззаду напали 
на штаб 7-ї Запорізької дивізії в одному селі коло Тульчина. 7-ма дивізія 
була тоді, згідно з наказом Головного командування, передана в розпо-
рядження корпусу Січових Стрільців. Після цього ми вже даремно 
шукали зв’язку з 3-м Галицьким корпусом. Нам нічого не залишалося 
іншого, як на всі чотири сторони повиставляти охорону й чекати 
дальших несподіванок. Того ж або слідуючого дня вечером прийшла 
телєґрама за підписом пок[ійного] Головного Отамана про перехід 
Галицької Армії на сторону Денікіна. Не хочу вдаватися в осуд, чи 
й наскільки Галицька Армія була змушена підписати відомий договір 
з Денікіном, – все ж сам факт переходу на бік ворога без повідомлення 
братньої Армії, а зокрема тих частин, що стояли в безпосередньому 
сусідстві, був вчинком дуже прикрим і гідним жалю»20

18.
Аналізуючи означені події в праці «Причинки до історії Укра-

їнської революції» Євген Коновалець дійшов висновку, неакценто-
ваного у сучасній історіографії, – з підписанням командуванням УГА 
таємної угоди «розпочиналася найстрашніща сторінка визвольної 
боротьби Соборної України: період духової прірви поміж двома 
частинами нації. Антаґонізм, що існував доси тільки поміж полі-
тиками, які ґрупувалися біля двох урядів, перенісся… в низи, а в першу 
чергу в стрілецьку масу. Різке становище урядових кіл УНР, що самі 
почали вже після довершеного факту, на мою думку зовсім непо-
трібно, роздувати шкідливе значіння переходу ГА [Галицької армії. – 
О. Н.] до Денікіна, не могло причинитися на заспокоєння настроїв. 
Катастрофальне положення, в якому опинилася територія України, 
що стала для ворогів українського народу ареною боїв, лише сприяло 
кличеві: “в усьому винні галичани – зрадники Українського Народу!” 

17 Коновалець Є. Причинки до історії української революції. Прага: 
«LEGIO GRAFIE», Накладом Проводу Українських Націоналістів, 1928. С. 31.

18 Там само. С. 31.
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У категорію ж “зрадників” попали не тільки члени ГА, але взагалі 
всі уродженці Галичини»21

19.
«Січові Стрільці пробували боротися проти цього», – підкрес-

лював полковник Коновалець. «Коли, напримір, вони під час переходу 
через Проскурів довідалися, що Головний Отаман приготовляє 
відозву, в якій дуже гостро говориться про Галицьку Армію, а Дик-
татора д-ра. Є. Петрушевича називається одверто зрадником, 
то представники Січового Стрілецтва (сотн[ик] Матчак і мабуть 
сотн[ик] Чиж) пішли до Головного Отамана й просили його осу-
джувати перехід ГА більше спокійно та об’єктивно. І дійсно, Голов-
ний Отаман в останні хвилини злагіднив тон згаданої відозви 
та випустив усі різкі вислови»22

20.
Тим не менше, з подальших заходів та інформаційних відозв 

Армії УНР в листопаді 1919 р. оцінка означеного переходу УГА на бік 
Денікіна була принциповою і жорсткою. 18 листопада на державній 
нараді за участю Головного отамана С. Петлюри, Диктатора ЗУНР 
Є. Петрушевича (1863–1940), прем’єр-міністра УНР Ісаака Мазепи 
(1884–1852), представників командування Армії УНР та УГА (гене-
рал-хорунжий Володимир Сальський (1885–1940) та генерал-майор 
Осип Микитка (1871–1920) відповідно) було прийнято рішення: 
1) ареш тувати і віддати до військового суду ініціаторів й учасників
переговорів з Добрармією – генерала Мирона Тарнавського (1869–
1938), полковника Альфреда Шаманека (1883–1920), отамана Аль-
фонса Ерле (1888–1939), отамана Омеляна Лисняка (1882–1953)
й сотника Осипа Левицького (1886–1973); 2) вести далі переговори
з Добрармією від імені цілої Української Армії [стосовно можливого
перемир’я та спільних дій проти більшовиків – О. Н.]23

21.

19 Коновалець Є. Причинки до історії української революції. С. 32.
20 Там само. 
21 Ці переговори виявились провальними внаслідок відмови А. Денікіна 

визнати національні права українців та заявленої Добрармією умови перемир'я – 
повного роззброєння та розформування Армії УНР. Див.: Мина Ж. В. Перехід 
Української Галицької Армії на бік генерала Денікіна у листопаді 1919 р. // 
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 693 : 
Держава та армія. С. 132–136.  
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10 листопада 1919 р. департамент пропаганди Міністерства 
преси й пропаганди УНР оприлюднив відозву до громадян респуб-
ліки, у якій генерал М. Тарнавський та прихильники осібної угоди 
з Денікіним названі зрадниками Соборної України, трудового народу, 
москвофілами та царськими прислужниками24

22. Ця болюча тема була 
продовжена і в інших зверненнях до українців у листопаді 1919 р. 
Наголошувалось, що «генерали старої австрійської армії, що втер-
лися на відвічальні посади в армії галицьких українців зрадили цю 
армію і з’єдналися з чорносотенними генералами царського само-
державія»25

23. Причина цієї зради вбачалась авторами відозв у класо-
вій ворожнечі, «ненависті до працюючого народу» очільників УГА, 
адже денікінський режим дотримувався принципів повернення землі 
поміщикам, збереження станових привілеїв, визиску трудового 
люду26

24. Головним же дієвим посланням для українців у цих відозвах 
було запевнення стосовно продовження збройної боротьби україн-
ського війська, необхідності поповнювати лави армії й організації 
санітарної допомоги козакам тими, хто є «звільненими від військової 
повинності й жіноцтвом»27

25 .
Протистояння у царині інформаційної політики між українською 

владою та більшовиками виявилося в багатьох аспектах. Достеменно 
відомо, що Міністерство преси та інформації УНР на етапі наступу 
об’єднаних сил Армії УНР та УГА проти більшовицьких сил у на-
прямках Києва та Одеси влітку 1919 р. намагалося протидіяти воро-
жій пропаганді щодо вигаданих кривавих розправ українського 

22 Відділ стародруків НБУВ. Громадяне! [Листівка] : «Генерал Тарнав-
ський, командуючий Галицькою армією з купкою старшин москвофілів, цар-
ських прислужників увійшов в таємну згоду…». Кам'янець на Поділлю.1919, 
арк. 1. 

23 Відділ стародруків НБУВ. Громадяне! [Листівка] : «Генерали старої 
авст рійської армії, що вдерлися на відвічальні посади в армії галицьких укра-
їнців, зрадили цю армію…». [Київ]: Вид. Міністерства преси й пропаганди, 
[1919], арк. 1.

24 Там само.
25 Громадяне! [Листівка] : «Генерал Тарнавський, командуючий Галицькою 

армією…», арк. 1.
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війська над тими, хто колись підтримував більшовиків. У зверненні 
(червень 1919 р.) до населення тих місцевостей, які ще були зайняті 
червоноармійцями, у червні 1919 р. зазначалося, що твердження 
про вирізування цілими родинами тих, хто був обдурений більшо-
вицькою пропагандою і не підтримував український уряд є підлою 
брехнею. Ці люди, які довірилися чужій пропаганді, «покарані самим 
пануванням більшовиків та царюванням їхніх комісарів». Усім охо-
чим пропонувалося присилати посланців на ті землі, які вже визво-
лені, щоб переконатися у відсутності терору щодо мирних людей.

Інший приклад протидії пропаганді більшовиків – роз’яснення 
владними органами УНР політики щодо єврейського питання. У за-
пропонованому збірнику документів уміщено неопубліковану раніше 
телеграму Головного отамана Армії УНР Симона Петлюри «Жиди 
і Українська Республіка» (липень 1919 р.), згодом поширену для на-
селення Міністерством преси УНР. У документі йшлося про те, 
що більшовики в тилу української армії провадили «погромну агіта-
цію», поширюючи брехливі чутки про організацію українськими 
військовими єврейських погромів і намагалися таким чином ском-
прометувати державну роботу уряду УНР, українську армію, дезор-
ганізувати фронт. С. Петлюра називав таку пропаганду «певною 
системою більшовиків», яку вони провадили з великим хистом. 
Відповіддю на такі обвинувачення стало висвітлення засад і прак-
тичних кроків української влади щодо захисту євреїв від погромів. 
Із тексту телеграми бачимо, що вона була надіслана вищим урядов-
цям і, зокрема, міністру єврейських справ уряду УНР – на той час 
Пінхасу Красному (1881–1939)*

28. Наголошувалося, що командний 

* У 1928 р. вийшла книга Пінхаса Красного «Трагедия украинского еврей-
ства (к процессу Шварцбарда)», у якій він звинуватив Директорію та її голову 
С. Петлюру в організації єврейських погромів (див.: Электронная еврейская 
энциклопедия. URL: http://www.eleven.co.il/article/12222). Відомий український 
та американський історик Тарас Гунчак, спираючись на численні факти й доку-
менти, першим як науковець спростував погляд на Симона Петлюру як вину-
ватця єврейських погромів 1917–1921 рр., висвітлив гуманну політику україн-
ського уряду стосовно національних меншин. Розвідка професора Т. Гунчака 
вперше була надрукована англійською мовою в журналі «Jewish Social Studies» 
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склад армії «рішуче бореться з погромами єврейського населення 
і взагалі з якими-небудь насиллями над ними і всіма проявами, які 
могли внести загострення співжиття двох народів». С. Петлюра за-
значав, що «євреї понесли не одну людську жертву на будування 
Української Незалежної Республіки», оскільки ті представники єв-
рейського населення, які підтримували республіканську владу під-
давалися розправам «комуністами-большовиками», які «розстрілю-
вали, насилували жінок і дітей, чинили погроми єврейського насе-
лення і забірали останні матеріальні засоби для життя». С. Петлюра 
наголошував, що знає факти, коли єврейське населення допомагало 
нашим хворим і пораненим і «діти євреїв обмивали рани наших героїв 
в шпиталях, нашвидко зорганізованих самими ж єв ре ями в п’яти 
верстах від лінії боїв з більшовиками». Головного отамана зворушу-
вали, як зазначалося, сльози подяки, які з’являлись у наших хворих 
або поранених козаків до євреїв «за їх сердечне піклування і допомогу 
ближньому». Так само С. Петлюра стверджував, що неодноразово 
спостерігав, «як козаки нашої армії ставили варту біля крамниць 
та склепів*

29 єврейських, охороняючи їх майно від грабунків»30

26.       

(1969. – N. 31. – № 3) під назвою «Переоцінка ролі Симона Петлюри в україн-
сько-єврейських стосунках, 1917–1921». Удруге побачила світ уже в україн-
ському перекладі Володимира Діброви (видання Української історичної асоці-
ації, серія «Українсько-єврейські дослідження». – Торонто; Мюнхен, 1985. – Ч. 1) 
під назвою «Симон Петлюра та євреї: переоцінка». Праця добре знана на Заході, 
де свого часу викликала чималу полеміку. У додатках до цієї праці подано певні 
джерела з досліджуваного питання (див.: Гунчак Т. Симон Петлюра та євреї / 
Т. Гунчак. К.: Либідь, 1993. 48 с.). Загалом виразний контраст між політикою 
уряду УНР, ставленням самого С. Петлюри до єврейського питання та пізні-
шими обвинуваченнями Пінхаса Красного дозволяють зробити припущення 
стосовно його вербовки або підкупу органами безпеки СРСР, так само, 
як і вбивці Симона Петлюри Самуїла Шварцбарда [вбивство відбулося 25 травня 
1926 р. в Парижі на вул. Расіна, вбивця випустив сім куль, п’ять з них улучили 
в Петлюру. – О. Н.].

* Склеп (пол. sklep) – польська назва крамниці.
26 Відділ стародруків НБУВ. Жиди і українська республіка [листівка] :

«Головний отаман Петлюра прислав прем’єр-міністрові, наказному отаманові, 
військовому міністрові і міністрові єврейських прав…». [Б. м.] : Вид. Мініс-
терства преси УНР, 1919, арк. 1.
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Пропагандистські зусилля більшовиків передбачали грубу фаль-
сифікацію подій і самих суспільних процесів в Україні. Можемо 
в цьому переконатися на прикладі агітаційних видань 1920 р., коли 
УНР разом із Польщею вела боротьбу за визволення України від біль-
шовицької окупації й тривала масштабна повстанська боротьба 
проти влади комісарів та чекістів. У збірнику  «Народня війна», 
виданому в Харкові стотисячним накладом (!), один із авторів Н. Ми-
хайлович зазначав, що польські пани, буржуазія Франції та інших 
держав перетворять Україну в колонію. «Цю свою кольонію, цей 
маєток панський вони називають “самостійною Україною”, щоби 
лекше було одурити темний люд. Та ця “самостійна” держава Пет-
люри буде незалежною тільки від українського трудового люду. 
Бо всю судьбу України петлюрівської будуть розрішувать не робочі 
й селяне, а польські пани й буржуї всесвіту, котрим Петлюра запро-
дався і чию волю він виконує»31

27. 
У своїх агітаційних матеріалах більшовики намагалися ском-

прометувати саме поняття «самостійна Україна», кинути тінь на по-
стать Симона Петлюри, який уособлював боротьбу самостійників 
(щоправда, така увага до нього з боку ворожої сторони зайвий раз 
підкреслювала його значення як діяча Української революції). Голов-
ного отамана Армії УНР та голову Директорії змальовували як вовка 
в овечій шкурі, який лише вдає, що виступає за національне визво-
лення українського народу. Петлюру, писав невідомий автор з крип-
тонімом «М. Кр.» у брошурі «Про петлюрівські брехні» (1920), 
«український куркуль, торбар та спекулянт піддержують». Вони ж 
не можуть примиритися з владою робітників і селян. Відтак прово-
дилася теза, що Петлюра насправді є ворогом трудового люду32

28 .
Більшовики фальсифікували дуже важливий аспект соціальної 

політики української влади – наголошувалося на її прагненні «оду-
рити» трудовий люд та відмовитися від його підтримки, від забез-
печення його інтересів. У дусі компрометації найважливіших здо-

27 Михайлович Н. Народня війна / Н. Михайлович, М. Любченко, Н. Калюж-
ний // Народня війна. Х. : Друкарня «Центросоюз», 1920. С. 3.

28 М. Кр. Правда про петлюрівські брехні / М. Кр. Б. м. : Вид-во підполь-
них комуністичних організацій Волині, [1920]. С. 7.
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бутків українського уряду та патріотично налаштованої інтелігенції 
більшовики коментували й культурну політику українців. Наголо-
шувалося, що навіть українська культура, про яку дбали очільники 
УНР, «стане тільки засобом затемнювання народу украінського 
й найгіршого поневолення його» (sic!). Борці за українську державу, 
які були стороною, що захищалася, звинувачувалися більшовиць-
кими пропагандистами в агресії. «Не розвитку народньої культури 
добиваються петлюрівці, – наголошував Н. Михайлович, – а ведуть 
вони лише до того, щоби розпалити в народі найгірші дикунські 
почуття – ненависть до всіх інших народів, людожерство й непри-
хильність до всього поступового, нового, світлого»33

29. 
Більшовицькі автори вдавалися просто до феєричної брехні 

стосовно антинародних заходів українських самостійників, зокрема 
Петлюри. Так, у згадуваній брошурі «Про петлюрівські брехні» 
стверджувалося, що «коли ще Денікін слабий був і проти радянської 
влади один Петлюра бився, тоді французькі й англійські капіталісти 
його визнавали. Тоді ж Петлюра їм і весь хліб, залізо і вугіль за де-
кілька міліардів в Одесі продав, хоч робітники і селяне і пухли 
з голоду, мучились від холоду і не мали чим в хаті світити і хліб 
по залізниці перевозити». В агітаційних текстах більшовиків до-
пускалися прямі образи гідності опонентів. У цьому ж виданні за-
значалося: «Не біда, що Скоропадський та Денікін в його лакейську 
пику наплювали, – Петлюра й зараз польським панам чоботи лиже. 
Він запродав їм уже всю Україну, все ради того, щоб хоч у хам-
ському, – а все таки почоті побуть, і ще хоч день-другий отаманом 
в панських палацах розкішно пожить». Закінчувалася брошура таким 
само брутальним закликом: «Хай ні одного не буде серед нас, хто 
б не віддав всіх сил своїх на боротьбу з панським блюдолизом і най-
митом Петлюрою»34

30.     
Справжня сутність і жахливі реалії політики більшовиків в Укра-

їні, яка передбачала не лише ведення брехливої пропаганди, а й прак-
тику тотального терору й насилля представлена в інформаційному 

29 М. Кр. Правда про петлюрівські брехні... С. 3–4.
30 Там само. С. 12.
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повідомленні білогвардійської Добровольчої армії до населення після 
взяття Харкова 12 червня 1919 р. Це повідомлення було складене 
за результатами обстеження будівлі на вулиці Чайковського 16, де 
за панування більшовиків діяла Харківська надзвичайна комісія. 
Найвідомішою постаттю серед чекістів став комендант Степан Саєнко 
(1886–1973) – командир комендантського взводу, а згодом загону 
особливого призначення міської НК (рос. ЧК). Звірства Харківської 
НК або «чрезвичайки» вражали сучасників, а сама будівля перетво-
рилася в катівню, де піддавали тортурам чоловіків, жінок, підлітків 
та літніх людей. 16 червня в Харкові було проведено великий хресний 
хід до місця злочинів – самої п’ятиповерхової цегляної будівлі «чрезви-
чайки», яка знаходилася в кінці вулиці Чайковського, біля глибокого 
яру та була оточена широким ровом, захисним насипом і дротяними 
загорожами. За наведеними даними, поле поблизу будівлі було пере-
творене на цвинтар з братськими могилами розстріляних і закатованих 
людей. На момент інспекції, яка проводилася в присутності жителів 
міста, знаходили й не поховані тіла загиблих. Серед використовуваних 
тортур встановлені дикунські звірства – здирання шкіри (т. зв. печаток 
з кінцівок рук та ін.), забивання цвяхів у ребра та голову, вивертання 
рук та ніг, закопування живцем тощо. У цей же день – 16 червня, було 
знайдено десятки трупів у приміщеннях та понад п’ятдесят закатова-
них і похованих у братських могилах. Усі ці злочини здійснювалися 
людьми, які перейшли будь-які межі морального падіння і вели від-
повідний спосіб життя. На верхніх поверхах, де перебували саме че-
кісти, на підлозі були знайдені порожні пляшки з-під денатурату*

35, 
аптекарський посуд, коробки з-під консервів та всіляке сміття. 
В усьому приміщенні, як зазначалося в повідомленні, стояв «удуш-
ливый, одуряющий, бьющий по нервам трупный запах»36

31 .

* Денатурат (лат. denaturatus – позбавлений природних властивостей) –
технічний спирт зі спеціальними добавками, які виключають його використання 
в харчових цілях.

31 Відділ стародруків НБУВ. Харьковская чрезвычайка и ея ужасы [лис-
тівка] : «Средневековым ужасом веет от тех вестей, которые приходять из осво-
божденного Харькова. В ХХ-м веке в громадном городе свирепствовали изверги- 
люди, палачи…».  Б. м. : Б. в., [1919 р.], арк. 1–1 зв. 
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Лютнева революція відкрила нові можливості для українського 
національного життя не лише в Україні, а й найбільших містах 
та регіонах Російської імперії. Українські організації і товариства 
Петрограда, Москви, Кубані (Катеринодар, Туапсе, Єйськ), нинішніх 
Грузії (Батумі) та Казахстану (Актюбинськ) уже на початку револю-
ційних змін у 1917 р. проявили свою позицію в політичній та куль-
турно-освітній сферах. У контексті вироблення політичних вимог 
за межами України особливе місце належить Тимчасовому укра-
їнському революційному комітету м. Петрограда, відозви якого 
від 1 та 2 березня 1917 р. були серед перших документів, які пред-
ставили позицію українських громад в умовах революції. Найпов-
нішим вираженням ідеї національного визволення було визнано 
«національно-державну самостійність», яка забезпечує якнайшир-
ший розвиток українського народу. Проте причетність до загально-
національного або столичного рівня політичного життя – «відпові-
дальне» середовище подібних громадських і політичних організацій 
одразу знижувало пафос визвольного руху. Петроградський Тимча-
совий український революційний комітет не став виключенням 
і в тогочасних умовах оптимальною моделлю реалізації національних 
прав він визначив національно-територіальну автономію, хоча і з ра-
дикальним тлумаченням питання майбутніх кордонів – Україна 
з Таврією, Кубанню, південними теренами Воронезької та Курської 
губерній. 

Українські громади в Україні та за її межами, представлені 
українською інтелігенцією «регіонального рівня», були радикаль-
нішими у своїх політичних аспіраціях. У поширюваних в Україні 
та за її межами історико-політичних відозвах п. н. «Переяславський 
трактат» (імовірно друкувалися з весни 1917 р., виявлено могилів- 
подільське та батумське (Грузія) видання) наголошено на конечній 
потребі навіть ціною життя повернути «незаконно забрані у нас… 
права і вольності». Закінчувалися ці звернення або шевченковим 
імперативом – «В своій хаті – своя правда, / І сила, і воля!», як у ба-
тумському виданні, або ж словами національного гімну Павла Чубин-
ського – «Гей, Богдане, гей, Богдане, славний наш гетьмане! / Нащо 
віддав Україну Москві на поталу? / Щоб вернути її честь, ляжем 
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головами, / Назовемся України вірними синами». Так зазначено у 
листівці, виданій у Могилів-Подільському. Отже, без надання 
політичних конструктів, у зверненнях українських громад ми бачимо 
більшу енергію, більшу відданість, більшу готовність до боротьби. 
Так само на регіональному рівні успішно реалізовувалась ідея нового 
добровольчого війська – у вигляді вільнокозацького руху, заснованого 
в квітні 1917 р. нащадками козацьких родів зі Звенигородщини (пів-
денна Київщина). В обох випадках – і на прикладі української інте-
лігенції, і козаків – бачимо поєднання традиціоналістських уявлень 
стосовно вітчизняних прав і вольностей з радикальним дискурсом, 
що уможливило надалі формування повстанського руху та збройну 
боротьбу народженої кадрової армії – і це в середовищі нації, яка 
вже 150 років не мала власного політичного та військового проводу! 

У відозвах різних українських осередків та організацій револю-
ційної доби бачимо повернення до шевченкової ідеї про невмиру-
щість душі народу. На час початку ХХ ст. це вже був усталений 
образ у вітчизняній літературі, світоглядний акцент українського руху 
й не випадкове почування загалом. Воно засвідчувало існування 
не лише лінійного, «горизонтального» виміру історії, втіленого 
у хронології подій, а й виміру теологічного, «вертикального», який 
підкреслює зв’язок людини і Бога, нації і Бога в історії. Феномен 
невмирущості душі народу розкриває теологічну основу української 
національної ідеї. Нація воскресає всупереч усьому, веде боротьбу за 
правду і волю, за божественну справедливість і знову йде з істо-
ричної сцени до нового пришестя і нової боротьби в цьому світі, 
де панує Люцифер і справедливість в принципі є неможливою. 
Відтак головна дискретність вітчизняної історії полягає в цьому 
чергуванні періодів кривавої боротьби з несправедливим суспільним 
устроєм і зовнішніми ворогами й відтинками часу вичерпання і за-
тухання радикального дискурсу – періодами очікування і прикли-
кання нового повстання. 

Секулярна модель історії не є оптимальною і для розкриття 
особливостей українського автокефального руху на хвилі революції 
1917–1921 рр., який доречно визначати як духовно-релігійну скла-
дову визвольної боротьби українського народу. Клерикальності 
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в цьому рухові було найменше, адже архієреї, за винятком передчасно 
померлого архієпископа Олексія Дородніцина, не стали на бік своєї 
пастви, зрадили її очікування. Як свідчать оприлюднені джерела 
стосовно подій 1920 р. та самопроголошення автокефалії української 
православної церкви, цей рух ґрунтувався на принципі справедли-
вості й права на свободу, зокрема духовну. Революційні процеси 
набували концептуальної повноти, реалізовувались і у світській, 
і в духовно-релігійній сферах. За доби революції Українська авто-
кефальна православна церква стала самоорганізованою протестною 
силою у східнохристиянському світі, опозиційною до «титульного» 
російського православ’я, до московського патріархату. Це було явище 
української реформації в православному світі, коли паства і нижче 
духовенство створили нову церкву з новою ієрархією, новою столи-
цею в старому Києві та новою мовою богослужіння. Українська 
рево люція 1917–1921 рр. постає явищем епохальним не лише 
для Укра їни, а й для східнохристиянського світу загалом, втілюючи 
собою новітню добу в секулярному політичному та духовно-релі-
гійному аспектах.

Інтерпретація теми ворогів у представлених джерелах засвідчила 
наявність висхідних критеріїв їхньої оцінки та вироблення певних 
характеристик. Насамперед бралися до уваги ставлення до націо-
нальних прав українського народу та соціальна політика. Наприклад, 
характеристика білогвардійського руху містила визначення його 
представників як ворогів національної справи та захисників інтере-
сів привілейованих станів. Більшовики ж фігурували як запеклі 
вороги національної свободи українського народу, а також як орга-
нізатори нечуваного терору (гуманітарний вимір) і грабіжники 
(додаткова складова в характеристиці девіантної (злочинної) пове-
дінки)). Гострота протистояння з більшовиками зумовила наро-
дження й побутування характерних означень у дусі міжнаціональ-
ного протистояння і визначення особливостей ідеології супро-
тивника – «більшовик – москаль», «червоний імперіаліст – больше-
вик». Перебіг війни з російським більшовизмом в інтерпретації 
української сторони станом на 1919 р. передбачав виділення почат-
кового / першого етапу протистояння, коли частина народу була 
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спокушена оманливою пропагандою і навіть протидіяла владі УНР 
(хронологічні межі цього етапу не вказувалися, імовірно йшлося 
про кінець 1917 та початок 1918 р.) та другого етапу, який визначався 
як період загального народного повстання проти більшовиків, яке 
охопило всю Україну і проходило під гаслом «Геть чужинців з нашого 
краю, геть комуни, геть совдепи!». За змістом подій можемо припус-
тити, що йшлося про період з весни 1919 р.

У межах визначення союзників Армії УНР у боротьбі за суве-
ренність України фігурували насамперед українські повстанці 
та Українська галицька армія, які визначалися як побратими по зброї, 
«брати-козаки», «брати-галичани». В уявленні командування Армії 
УНР наддніпрянці і наддністрянці мали сформувати єдину армію 
«великого українського народу», яка мала бути аполітичною. 

Укладення УГА 6 листопада 1919 р. сепаратного перемир’я 
з білогвардійською Добровольчою армією було сприйняте очіль-
никами УНР як зрада. 18 листопада на державній нараді за участю 
Головного отамана Симона Петлюри, диктатора ЗУНР Євгена Пет-
рушевича, прем’єр-міністра УНР Ісаака Мазепи, представників 
командування Армії УНР та УГА було прийнято рішення арешту-
вати і віддати до військового суду ініціаторів й учасників перего-
ворів з Добрармією на чолі з генералом Мироном Тарнавським. 
В оперативному відношенні цей сепаратний крок УГА привів 
до не сподіваного удару денікінців в тил Армії УНР під Тульчином 
на Поділлі, а в стратегічному – до руйнування українського фронту 
і переходу до рейдових операцій в тилу ворожих військ (Перший 
зимовий похід).  

На прикладі листівок доби Української революції (1917–1921 рр.) ви-
світлено ставлення українців (політичних діячів, військових, представни-
ків українських громад, лідерів українського церковно-визвольного руху) 
до революційних подій та війни з більшовицькою Росією на різних етапах 
визвольного руху і протистояння з ворогом. Певна увага приділяється 
релігійній складовій української революції. 

Ключові слова: українська революція, інтерпретація сучасників, вій-
ськове протистояння, листівки, армія УНР, більшовики, Українська авто-
кефальна православна церква.
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Oleksandr Nadtoka. Reception of war: enemies and allies (based 
on leaflets of the Ukrainian Revolution of 1917-1921) 

The example of leaflets of the era of the Ukrainian Revolution (1917–1921) 
highlighted the attitude of Ukrainians (political figures, military, representatives of 
Ukrainian communities, leaders of the Ukrainian church-liberation movement) to 
revolutionary events and the war with Bolshevik Russia at various stages of the 
liberation movement and opposition to the enemy. Particular attention is paid to 
the religious component of the Ukrainian revolution .

Key words: Ukrainian revolution, interpretation of contemporaries, 
military confrontation, leaflets, UNR Army, Bolsheviks, Ukrainian 
Autocephalous Orthodox Church.
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Юрій Плекан 

 ЕПІСТОЛЯРІЙ АВЕРКІЯ ГОНЧАРЕНКА 
І ТЕОДОРА ДАНИЛІВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЕМІГРАЦІЇ ДОБИ УНР ТА ГЕТЬМАНАТУ 
(ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ)

Все що ми знаємо про легендарного сотника, міститься у відомос-
тях з Енциклопедії історії України. Аверкій Матвійович Гончаренко 
народився 22 жовтня 1890 року в селі Дащенки Лохвицького повіту 
на Полтавщині (тепер – Варвинський район Чернігівської області). 
Після завершення студій у Прилуцькій гімназії, 22-річний Аверкій 
1912 року закінчив з відзнакою Чугуївську Військову Школу й був 
призначений на посаду помічника начальника учбової частини 76-го 
піхотного Кубанського Полку, що був дислокований у Тульчині. У 
липні 1914 року за мобілізаційним планом Гончаренко став ко-
мандиром роти 260-го піхотного Брацлавського полку, а за два роки 
по тому Аверкій Матвійович став командиром 4-го батальйону цього 
ж таки полку, від літа 1916 року посів посаду курсового старшини 
2-ої Київської школи прапорщиків.

Восени 1917 року він зукраїнізував свій курс юнкерів та здійснив 
його перший випуск, а від січня 1918 року став курінним командан-
том щойно створеної першої Української військової школи ім. Геть-
мана Богдана Хмельницького.

У кінці 1917 року А.Гончаренко був висланий разом з школою 
проти наступу большевицьких військ під командуванням Михайла 
Артемовича Муравйова й взяв участь на чолі підрозділу українських 
курсантів у трагічному для України бою під Крутами у січні 1918 року.

У 1918 році А. Гончаренко проходив службу на посаді скарбника 
Головної шкільної управи Військового Міністерства УНР та Укра-
їнської Держави Ясновельможного Гетьмана Павла Скоропадського.
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Восени 1918 року Аверкій Матвійович став Летичівським вій-
ськовим комендантом, а від лютого 1919 року обійняв посаду поміч-
ника губерніяльного коменданта Поділля, а згодом став штаб-стар-
шиною для доручень військового міністра УНР генерала Всеволода 
Петріва, відтак входив до складу канцелярії Головного Отамана 
військ УНР Симона Петлюри.

У 1920-21 роках Гончаренко був курсовим старшиною Кам’я-
нець-Подільської спільної юнацької школи, а від 1922 року мешкав у 
Станіславові (нині – Івано-Франківськ), працюючи на ниві сільсько- 
господарської кооперації.

З проголошенням набору до Української дивізії «Галичина» 
виявив себе одним із перших старшин УНР у цій дивізії, займався 
набором добровольців, а від вересня 1944 року став старшиною 
штабу одного з полків цієї ж дивізії.

Від травня 1945 року з частинами 1-ої Української дивізії УНА 
був інтернований в таборах полонених в Італії (Белярія-Ріміні), 
від 1947 року мешкав у Великій Британії, а від 1952 року – у США.

Аверкій Гончаренко разом із родиною у США проживав у при-
городі Парма міста Клівленд, штат Огайо з 1952 р. 

Мав двох дітей, сина Юрка, який був інженером і як дізнаємося із 
листа до Т. Даниліва від травня 1974 року, працював завідувачем 
відділу на центральній станції обслуговування літаків у Нью-Йорку, 
на той час ще був не одружений у віці 43 роки. Але радів, що син до 
помагає своїй сестрі, ім’я не подає, яка також має неодруженого сина 
віком 28 років, який працює у банківській установі Нью-Йорка. 

З цього ж листа довідуємось, що походив він з великої родини, – 
у його батьків було восьмеро синів та одна дочка. Однак, лише двоє 
найстарших синів, серед них і А. Гончаренко, вижили у жорстокому 
вирі революцій, світових війн та більшовицького терору. 

Дружина померла у 1965 році, тому до дня смерті у 1980 році 
проживав один, однак діти дуже відповідально ставились до піклу-
вання про батька. 

05 травня 1974 року у Пармі, США на честь 85-річчя Аверкія 
Гончаренка, було влаштовано величну святкову академію-прийняття, 



165

де були присутні понад 300 осіб. Даний захід влаштував Центральний 
виділ Дивізійників у США, але надійшли вітання та телеграми від усіх 
українських мілітарних та різних громадських та культурних това-
риств з Європи, Америки та Канади. 

Нижче подаємо повністю лист А. Гончаренка від 24.04.1957 
року, у якому він на неодноразові прохання Теодора Даниліва, подає 
свої спогади про гетьманича Данила Скоропадського, з яким він 
працював під час проживання у Лондоні. Стилістику та орфографію 
автора збережено без змін. 

“Около 2-х років я сповняв обов’язки особистого секретаря 
світ лої памяти Гетьманича Данила. Моя праця полягала в тому, що 
я виконував доручення і таких справах:

а) Листування як з СГД (Союз Гетьманців Державників – Ю.П.) 
на еміграції перебуваючих, так і ріжними особами, не гетьманцями.

б) справи суспільно-громадські, як опіка, допомоги по виїзді 
до інших країн на Заході та справи студій нашої молоді. 

в) Справи консолідації (внутрішня українська політика).
г) Політичні праці Гетьманича на зовні.
Та коли я уже ознайомився зі станом Канцелярії, то був здиво-

ваний тією масою листів, які приходили на адресу Гетьманича. 
Полаго дження справ, перегляд, а відтак відповіді та висилка, 
по мимо грошових витрат з власної кишені Гетьманича, поштою – 
забирало кожного дня до 3-х – 4-х годин часу. Щоби змінити цей 
стан речей я пропонував видачу свого Бюлетеню (раз на місяць) це 
буде інформаційний середник в якім були б подані відповіді на 
порушені запити в листуванні. На мою пропозицію світлої памяті 
Гетьманич усміхнувся і спитав: чи я маю уже бодай намічених 
людей пера, чи маю бодай на початок гроші на видання та оплати 
ріжного рода адміністрацій, та чи я ознайомлений взагалі з видав-
ництвом. Очевидно – я відповів що крім доброї воли допомогти 
народженню Бюлетеню – не маю жадних фахових в цій ділянці 
знань. Тоді сказав Гетьманич пробуйте, може пізніше ми змінимо 
його на квартальник. І я спробував. Підготовчий період забрав 
майже місяць часу, але усе було зібрано і приготовлено до видання. 
Перші статті надіслані були полк. Голдиком, полк. Долинським 
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а від редакційної Колегії написав св. п. Гетьманич, подали кілька 
інформаційних вказівок для членства СГД. 

До друку уже все було виготовлено неутомним нашим студентом 
Стефаном Музичко. Який крім цієї справи, 2 чи 3 рази тижнево ще 
ходив до св.п. Гетьманича там ще на машинці писав листи під осо-
бистий диктат Гетьманича. 

Друкувати перше число я умовився з графом Денисом Ледаков-
ським, який починав пускати в рух свою друкарню. По тижневі наш 
Бюлетень побачив світло денне. Ми, себто я і п. Стефан Музичка 
сумлінно приготовили все до експозиції та розіслали у світ. 

За пару днів пізніше п. Ст. Музичка виїхав до Еспанії на студії. 
Другого Бюлетеню я уже не давав до друку. Св. памяти Гетьманич 
дуже співчував моєму горю, радив перейти на квартальник, потішав 
мене, що це так завше буває, початки тяжкі – але воно щось може 
вийде. Та я уже бачив, що такі речі на сліпо робити не вільно. 

Ми вернулись до старого методу полагоджування листів – лише 
з тією різницею, що листування загального характеру полагоджував 
я сам, а більше серйозні речі я виконував по опрацюванні їх Гетьма-
ничем. Отже ця сторінка праці знову обтяжувала Гетьманича цілко-
вито, зате залеглостей не було – цього небіжчик не любив. 

Справи суспільно-громадські св. памяті Гетьманича високо цінив 
і ними дуже цікавився. Цими справами починав праці СУБ (Союз 
Українців Британії – Ю.П.) і Гетьманич відразу дав доручення по СГД 
доложити усіх старань, що би у справах дотичних Суспільно Гро-
мадських інтересів, підтримувати всі зарядження СУБ, бо місце цієї 
акції є лише при такій організації як СУБ, а до того ще треба мати 
на увазі, що провід цієї організації має широке довірря зі сторони 
всього Українського громадянства у Англії. 

Рівнож приймав участь в справі допомоги студіюючій молоді. 
В цей спосіб все листування на порушені темати вище відписувались 
з особистої канцелярії, а всі інші досить солідній постановці прова-
дились через Союз Українців у Велико Британії. 

На чолі СУБ, як почесний предсідник був св.п. наш Гетьманич, 
а головою СУБ був д-р Осип Фундак, а діловим директором СУБ 
був неутомимий мгр Теодор Данилів. Цих осіб дуже високо цінив 
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св.п. Гетьманич, а бувало нераз лише питав, – “чи не знаєте часом, 
коли спить мгр Данилів, бо я часто вертаючись десь коло 1-2 години 
по опівночі бачу його працюючим в СУБ”. 

Часто Гетьманича запрошували відділи СУБ розкидані по всій 
території Англії, на ріжного імпрези, чи святочні академії, концерти. 
Він ніколи нікому не відмовив, не дивлячись на поважні видатки 
подорожі, які все сам покривав з власної кишені, за те з цих поїздок 
повертав все в гарному настрої та підкреслював що є морально 
вдоволений та що варто працювати для свого народу. 

Пригадую собі одно засідання здається Координаційного Комі-
тету на яке приїхали з Німеччини пос. Мудрий, пр. Ветуків, представ-
ники з Франції – все відбувалось у СУБ – Лондоні. Тематами мали 
бути справи головно Координації праці еміграції на Заході, себто 
справи невідкладні, практичні, відносяться до Загалу Еміграції. 

Та все ж не обійшлось і без того, що би не зачипили і злощасної 
“Консолідації”. В цій саме справі Консолідації чомусь виступив 
Голова Автокефальної Православної Церкви о. І. Губаржевський. 
Та це не був культуральний виступ представника Вищого ієрарха 
Православної церкви на Англію, закликаючого до Христіянського 
любовного співжиття всіх українців, це був провокаційний напад 
на св. пам. Гетьманича, жадаючи від нього «Негайно» – ось тут, 
в їдальні СУБ – декларуй, що вступите до УНРади. 

Тоді св. пам. Гетьманич сказав: “Дозвольте, тут ми зійшлися 
для вирішення інших справ. Та колиж однак хочете порушувати 
справи Консолідації, то я не відмовляюся, але до цього треба відпо-
відної підготовки, широкого представництва політичних та громад-
ських діячів. На цій лише базі може наступити правдива Консоліда-
ція, – до якої всі дотеперішні декларації Гетьманського руху цілево 
прямують”. Все це було сказано так спокійно, річево, що нападаючий 
замовк, як води в рот набрав. В листуваннях дуже багато було запи-
тів, – як буде зі землею на Україні, як повернемо, чи буде повернута 
земля попереднім власникам? – На це раз св. п. Гетьманич сказав, 
що про поворот землі колишнім поміщикам, по всім тім, що сталось 
за останні десятки років на Україні не може бути і мови, це лишається 
лише дешевою агіткою для тих, що Української держави не хочуть. 
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Були одним зі серйозних питань відносини з москалями, що 
деякі з них сидять на Україні сотки років, а своєї ворожості до Укра-
їнського народу не занехали, – таких очевидно треба негайно буде 
виселити. 

“Мій батько Гетьман Павло, оповідав мені, що пірвав остаточно 
з московською аристократією. На це особливо був лютий на нього 
генерал Денікін, що зажадав був від Гетьманського Уряду в 1918 р. 
утворення запілля для Добровольчої Армії при проведені ним плянів 
реставрації монархії в Росії. Очевидно уряд України на чолі з Геть-
маном з обуренням відкинули це жадання, а Денікін не без іронії 
десь на своїм “Государственім Совіті” мав сказати : “Скоропадський 
предвкушаєт сладость трону на Україні”.

Цей свій розрив з москалями, як св. п. Гетьман Павло, та його 
син – Гетьманич Данило в продовж свого життя по лицарські вико-
нали, – тому всі обвинувачення які кидали ті, що поборювали, чи 
навіть ненавиділи цих Державних Мужів – Монархів отут ствер-
джую – є безпідставні. 

На зовнішнім відтінку – політичну акцію св. п. Гетьманич про-
вадив разом зі св. п. Володимиром Коростовцем (член Президії Ради 
СУБ – Ю.П.). Цю акцію започаткував ще покійний Гетьман Павло, 
як був в 1925 році у Англії, був прийнятий представником англійської 
аристократії лордом М. як суверен України. По його візиті був ви-
даваний «…….», про який багато наших політиків знає, але не хочуть 
його широко, серед Українського Громадянства освітлити, бо ж це 
вийшло з рук Гетьманців.

Той «….» все ж проторив місце і для нашої теперішньої еміграції 
( про нас уже дехто та дещо знає). Найбільше пропагандивно працю-
вав серед англомовного світу св. п. Володимир Коростовець, та перед 
своїми публичними виступами все відбував наради зі св. п. Гетьмани-
чем Павлом. 

Небіжчик В. Коростовець працював серед англійського війська, 
як викладач на теми комуністичного режиму в Совіт. Росії та про 
ситуацію народів, підбитих комуністичними «вождями». 

В ціли обізнайомлення американського світу про положення 
України в Совітах, д-р Коростовець відвідав Америку, – частинно 
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грошево це була заслуга Гетьманича, і здається дирекції СУБ (це Ви 
напевне знаєте мабуть краще за мене, бо я уже забув). У Америці 
покійний В. Коростовець був у Стасена, з яким не раз йому прихо-
дилось брати участь в Конференціях, ще в 1920 роках, коли больше-
виками була окупована Росія, як також і пізніше зустрічався з ним 
досить часто у Німеччині, після її окупації. По своїм повороті 
з Америки др. Коростовець звітував про результати його поїздки 
Гетьманичеві, який був з тих його праць, Коростовця, вдоволений. 

Після передчасної смерті гетьманича Данила Скоропадського, 
постало питання, – хто ж очолить гетьманський рух та стане престо-
лонасдлідником. Розпочався процесс підготовки Конгресу Гетьман-
ського Руху. 

Зокрема у листі від 08.07.1958р. Аверкій Гончаренко пише, що 
він єдиний боронив справу Верховного Керманича Гетьманського 
Руху не у дусі законної престолонаслідниці графині Монтрезар, 
а щоб Конгрес питання майбутнього Суверена залишив відкритим, 
бо ця справа не до вирішення на еміграції, а для вирішення всена-
родним плебісцитом…..Але послідовники роду Скоропадських 
на чолі з професором Гришком осягнули своєї мети. …“Конгрес має 
відбуватись в днях 4–5 липня. Нажаль мені одному прийдеться бо-
ронити наших засад, – а це в обличчі таких вправних балакунів, 
у більшости вихованців школи совітських (громадян СРСР – Ю.П.) 
громадян, це буде для мене легким. Та я постановив собі все рубати 
просто, ставити справу так ясно, що би культ особи замінити 
на культ – все для України – та йдучи за Липинським, якого вчення 
полягає перш за все на тому, – треба створити соц - економічну 
та політичну базу для Гетьманської Держави на принципах виведе-
них на підставі аналізи нашої історії. Я не маю сумніву, що як би 
жив Липинський, то ніколи не погодився б на передачу династичних 
прав для цієї Важкої ролі для не підготованих”. 

Багато часу та праці серед українського громадянства забрало 
питання організації грошової допомоги ветеранам – комбатантам 
періоду УНР та ЗУНР. Так, у листі від 02.02.1958 р. повідомляє Тео-
дора Даниліва, що у Клівленді серед 60 ветеранів – комбатантів зі-
брали понад тисячі доларів для інвалідів, зокрема для панів Гомзика 
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та Скворціва, та переслали їх до Головного офісу Суспільної Служби 
Кобатантів. А у листі від 01.02.1960 р. повідомляє, що він закінчив 
листопадову збірку на інвалідів, зібрали також тисячу доларів та ви-
слали до Головного офісу. Отже, такі збірки він проводив протягом 
кількох років щомісячно.

Тепер кілька слів щодо особи Теодора Даниліва. Народився 
19 липня 1919 року в м. Бучачі, нині Тернопільська область. У 1920–
1921 навчальному році закінчив другий клас Бучацької польсько-
мовної гімназії. Закінчив, за одними даними, юридичний факультет 
Львівського університету, мав ступінь маґістра права (за іншими 
даними – закінчив і отримав ступінь магістра права Краківського 
університету).

Працював адвокатом у Бучачі, Збаражі. У 1931–1933 роках – 
один з очільників філій українських товариств, секретар філії това-
риства «Просвіта» у Бучачі. В 1934–1938 – секретар філії товариства 
«Просвіта» у Збаражі.

У складі польської армії генерала Владислава Андерса вибув з 
СССР; в її складі брав участь у ІІ-й світовій війні на італійському 
фронті.

В еміґрації з 1947 року у Великій Британії: секретар управи, 
секретар ради, директор управи Союзу українців Великої Британії 
(1947–1952 роки), генеральний секретар Союзу українців у Великій 
Британії; редактор часопису «Українська думка»; діловий секретар, 
ґенеральний секретар Координаційного осередку Українських гро-
мадських центральних установ Європи, Азії, Африки (КОУГЦУ).

У 1954–1964 роках радіожурналіст «Закордонної радіомовної 
інформаційної служби» (США), в 1965–1975 – у ВВС (Бі-Бі-Сі). 
Помер 07 лютого 2002 року в Лондоні. 

Теодор Данилів на ці акції – збірки організовані А. Гончаренком 
пише похвального листа: ….“Напишу конкретно: треба всіх таких 
старих комбатантів і діячів взяти на облік у своїх краях нашої емі-
грації. Через локальні комб. (військові ветеранські – Ю.П.) органі-
зації провірити їхнє /тих людей положення/ і відповідно до того 
помагати: тому час від часу грошей трохи послати, тому знов харчі 
а іншому виписати газету, або обидві або всі три види допомоги. 
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Мені видається що добре було б колиб всі існуючі комбатанські 
організації кооперували в тих справах із собою і що варта би їх малу 
конференцію у тій справі зробили. Не працювали тільки старими 
шаблонами. Може б Ви піддали їм цю думку і наставали на неї 
не давали їх спокою. 

Бо людину треба знати і признаватись до неї не тільки тоді коли 
її «національна справа» потребує але нею треба займатись також 
коли внаслідок тої національної справи сталась і немічною і нікому 
не потрібною”. 

Надзвичайно цікавою є характеристика українського емігрант-
ського життя того періоду у США та Великій Британії, та виклики з 
якими зіткнулися українці у діаспорі, викладені Теодором Данилі-
вим у листі до А. Гончаренка від 07.12.1958 р., тому подаємо його без 
скорочень. 

“Високоповажний і Дорогий Пане Сотнику!
Одержав Вашого останнього листа і задумався. Ті самі малі 

еміграційні кацики витинають тут різні штуки а тим що діється тепер 
на Україні ніхто не турбується і навіть не здає собі справи з цього 
що там діється. Я вже не кажу про матеріальне експлуатування 
України, про недостачу якої не будь свободи. 

Але там нам загрожує найгірше що може бути: винищення нас 
як нації, тобто асиміляція чи радше зроблення з нас советських 
людей для яких тільки все що московське то добре, то передове, 
то важне, а українство то якийсь такий регіональний додаток, щось 
менше більше як нпр. для американців українського походження 
їх власне українське походження. 

Для цеї цілі Москва пустила в рух кольосальну просто машину 
і до тої роботи запрягла самих українців. І вони ту роботу роблять. 
Лист є за малий що б хоч в загальних обрисах не черкнути ту небез-
печну картину. 

Одиноке чим ми тут на еміграції могли протидіяти там тому що 
в Україні діється то добре поставлена наукова робота на еміграції 
але хто здає собі з того справу, хто то оцінює, і кому хочеться тим 
занятись. Гроші які треба б на ту ціль обернути кидається в «полі-
тику» яка завтрішнього дня не переживе”. 
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Предметом дослідження даної розвідки, є листування сотника Авер-
кія Матвійовича Гончаренка зі своїм приятелем, відомим українським 
громадським діячем у Великій Британії, магістром права Теодором Юрі-
йовичем Данилівим, у період з 25 квітня 1957 року по 04 липня 1974 року. 
Архів із листами знаходиться у приватній колекції краєзнавця Юрія Тимо-
шенка з міста Коломиї Івано-Франківської області. 

З листування ми маємо можливість дізнатись про родину Аверкія 
Гончаренка, цікаві моменти із громадського політичного та культурного 
життя української громади США та Великої Британії 50–70-х років 
ХХ століття. Зокрема, це стосується у більшій мірі Союзу Гетьманців 
Державнників у Великій Британії та США, оцінка діяльності гетьманича 
Данила Скоропадського та його послідовників, діяльність Суспільної 
Служби Опіки Дивізійників, Спілка Українців Британії. 

Ключові слова: Аверкій Гончаренко, Спілка Українців Британії, 
геть-манці, Данило Скоропадський, Теодор Данилів, УНР. 

    Yurii Plekan. Epistolary of Averkii Honcharenko and Teodor Danyliv 
in time of emigration activity of UNR and Hetmanate (source-study aspect)

Subject of study is the correspondence of centurion Averkii  Matviyovych 
Honcharenko with his friend, famous Ukrainian public figure in Great 
Britain, Master of Laws, Teodor Yuriyovych Danyliv, from April 25, 1957 till 
July 04, 1974. There is an archive with the letters in private collection of the 
ethnographer, Yurii Tymoshenko, of the town of Kolomyia, Ivano-Frankivsk 
region.

It deals with some interesting cultural, public and political moments of 
life of Ukrainian community in the USA and Great Britain in 50-70s of the 
20th century.

Key words: Averkii  Matviyovych Honcharenko Danylo Skoropadskyi, 
Teodor Danyliv, UNR, hetmans, Ukrainian Union in Britain.
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УКРАЇНСЬКА 

ВІЙСЬКОВА ЗВИТЯГА
Крути – 100 років потому: 
міфи й історичні уроки 

Обкладинка Тетяни Кузик 

Верстка Ірини Стариковської 

Коректура Наталії Парецької

_______________________________________________________ 
Підписано до друку 21.11.2019 р. 

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк ризографчний
Ум. вид. арк. 10,23 Обл.-вид. арк. 9,07  

Наклад 100 прим. Зам. № 1766 
 _______________________________________________________ _ 

Видавець ПП Лисенко М.М. 
м. Ніжин, вул. Шевченка, 20. Тел.: 8 (067) 4412124 

e-mail: vidavec.lisenko@gmail.com

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 
видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції 

серія ДК № 2776 від 26.02.2007 р. 




