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•• • Сумно

похилите zолову, корч болю стяz

не ваші уста і жаль попливе до свідомости

нащадків •••

Полковник ПЕТРО БОЛБОЧАН
Л1щар, Великий
Організатор

і

Полководець

Творець

і Пол.чмяний

Патріот.

новітнього Війська Запорож 

ського після зруйнування У країнської Збройної Сили.
Командір

Запорожського

Корпусу

й

Головнокоман

дуючий Українською Армією на Лівобережжу в

1919

1918-

рр.

Нар. 5. Х. 1883 р. в с. Гіждеу, Хотинського пов. на
Бесарабщині. Трагічно загинув, 29-zo червня 19і9 р.
в Валині на Поділлю .
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ВІД ВИДАВНИЦТВА~
Дороzі імена, спавного минулоzо береже~
мо не rільки в своїм наболілім· серці, за~
ховуємо

в

памяти.

"Славної памяти Полковник Б.Jлuо~

-

чан трагічно загинув на своїй землі в ма

леньким містечку Валині на Поділлю. Та

не в
їнця

б ою,

...

впав від кулі брата У х:ра

-

Не несли козаки на руках свого

Батька-Отамана.

не

накр11ли

червоною

китайкою домовини, не греміли гармати на
прощання.

навіть

не

дали

лr1х11ї

люди

пан-отцеві відпровадити його на місце віч
ного спочинку.

зобачив
що?"

поховали

народ

••

тихцем.

і не

спитався

"за

....

Ніхто не розриє мошли,
має,

щоб не

а

в ел и к а

бо

Га н ь б а

...

її

не

затерла

•сі сліди 3а собою!"

Минає час. пливе своею дорогою, не оглядаючись
за собою й не помічаючи, що закарбу~ав

-

це спра . .

ва історії. обовязок народу накреслити свою минув

шину такою. якою вона дійсно була.
Україні лишив час Великий Зрив, кріваву боротьбу
за волю й безконечні жертви на спустошеній вогнем

мечем
ІДЕУ

Землі.

І

більш

нічого.

крім

невмирущої

...

Біля

нас

пройшов

сприятлив.ий

невикористаний

момент можливости відбудови Держави на правах
Божих і Старої Традиції.
Часом коло людини проходить щастя, майже тор
каючись її та вона не вміє його взяти; подібно Укра

їнський Нарід випустив зі своїх рук долю Укра-

•

1
їни .

Причини?

Більшість

..

тогочасної

інтелігенції була

натхнена

чужим ідеалом. в її руках опинилась керма. вона ж

і не оцінила ва ги Збройної Сили, побудованої на на
ціонально-козацьких

традиціях

в

рямках

загально

принятих вимог регулярних армій. Українська Ар
мія на Придніпрянщині народилась в болях і муках ;

коли вона крепла , коли слабла -

однаково її бито

й руйновано нерозумом або злобою .
Дух пацифізму і соціяльних гасел неподільно па

нував проводом. А коли хтось "прозрівав" , то про
бував

будувати

кваліфікацією

Партія

військо .

й

заздрісно

нехтуючи

авторитетом

берегла

своїх

аполітичністю ,

воєноначальників .

впливів

і

звідсиля

пішла " отаманщина" та присвоювання титулів людь

ми . котрі ніколи не тримали в своїх руках зброї, а
мали претен с ії й великі амбіції командувати військом.

Це була трагедія народу. котрого пробуджені на
ціонально-козацькі почування загнано в русло інтер
національної ріки , яка простувала до моря "світової

революції". Провід боявся проявів козацького духа,
жахався укрїнських

" Наполєонів",

Гетьманів

і

не

перебирав ані середниками ані засобами , щоб тільки

забезпечити себе перед уявленою загрозою. Тому
свідомо й несвідомо плентався в

однодумців-нових

хвості за гаслами

володарів упавшої російської ім

перії. В таких обставинах обезголовлений нарід му
сів загубити національну дорогу й пійти манівцям1и

...

Чи могли мати успіх в таких умовинах героїчні
спроби визначних полководців-патріотів? .

.

Українці змарнували нагоду. не збудували Дер -
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жави

видко така

-

доля.

Господь-Бог хотів нас

випробувати й ми не здали іспиту. Однак ідея бо
ротьби

за

Волю

горить

в

серцях

поколінь:

там

і там вибухає полумя, що готове перекинутись на

цілий народ. Але нас огортає непокий

, бо на видно

кругу сучасної дії відтворюється образ минувшини

в привабливих кольорах трагічних помилок. які при
вели вже Україну до упадку

й руїни.

Рівночасно

світлі сторінки посвяти, слави бойового чину, вкладу

розваги , державницької думки й турбот за Батьків

/

щину затем1нюється або промов чується. П окликані
не хочуть ясно передати поколінню, що шалений гін

тогочасної молоді до козацької Традиції самочинно
створив у
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році Військо і намітив покозачення

цілої України з територіяльними полками. Ця Ідея
навіть охопила загал і так горіла, що лякала ворогів.

Але Провід був сліпий і глухий . бо ставка була на
базу " народньої міліції".
Мало

лишилося

в

живих

ідеалістів,

полумяних

патріотів, гарячих приклонників Козацької У країни
свідків нашої Слави, Світла й Тіни -вони догорю

ють в чужинецьких санаторіях. добродійних притул 
ках .

Тільки неповна сотня лицарів-запорожців

має

змогу в свобідній країні Америці заробити на свій

прожиток і підтримувати ідею новітнього Запорожжя .

Незадовго і цих не стане, а стяг Війська Запорож
ського знайдеться в руках молоді. Отже скажім прав

ду про вклад Запорожців у дію визвольних змагань

за Україну. скажім правду про славного Полководця
Петра Болбочана. И:ого імя неподільно звязане з но
вітнім

Військом Запорожським;

це його

ідея,

його
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праця і так сказати рідна дитина. Запорожці прой
шли

не

тільки

найславніший

блискучих перемог,

-

бойовий

шлях,

шлях

Запорожці пройшли Хрестну

Дороzу на Голzофу, а тяжкий Хрест Мученика виніс
на собі наш Полководець Болбочан; він окупив усі
гріхи

нерозважних.

засліплених

тогочасних

провід

ників і за це прийняв смерть.

Лицар і Патріот Болбочан , що любив безмежно
Україну, подвійно вмирав з руки Каїна

вперед

-

морально, а потім фізично. Тому вдармо себе в гру
ди

і

щиро

помолімся:

"Боже! милостив буди мені -грішному".

Наші побратими УСС щасливі

-

вони мають своїх

істориків. співаків слави, поетів і композиторів. І за

гал належно оцінює та шанує Українських Січових

Стрільців. а про новітнє Запорожське Козацтво майже мертва тиша

....

Тому вельми цінною є праця сотника Бориса Мон
кевича, і ми щиро дякуємо йому й бажаємо успіху

ще видати другу частину літопису: "Боротьба Бол
бочана за Лівобережжя. Смерть полк. Болбочана".
Прихильна

й

тепла

зустріч

цієї одинокої

праці

нашого побратима дасть нам полеzшу в турботах
за

майбутність

України,

допоможе

реz.абілітацй

чесноzо імени Болбочана, та скріпить надію в шля

хетність і справедливість Української людини. Остан
ні з Могикан гарячо просять Боzа допомогти нам
в майбутнім оминути ті гріхи-перешкоди, котрі ко

лись не позволили дійти до в·еликої МЕТИ

-

Віль

ної У країни.

Т-ВО ЗАПОРОЖЦІВ ІМ. ПОЛК. БОЛБОЧАНА
В АМЕРИЦІ.
(Видавнича Секція)
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»ГОЛІОвна річ не в тім, що нам потрібн<J
а~рмія бо це розуміють усі а в тім
як нам сrворmи таІКу армію, якаб захи
щала ІШШ.ІУ державу, а не руйнувала її:
була її опорою, а не найбільа.1.юю для
неї 1Небе3\Пе1юю«.
Вачеслав Лв.пиисьКJІіі

j

ПЕРЕДМОВА
Майже 200 літ Україна не творила своєї вш
ськової іС'Горіі. Підіймались і падали инші народи:,
доходили до вершка .своєї могугности, то знову,

вичерпані, корились сильнішому.
ти.ло

сонце

Австерліцу,

не

AJie

краяла

нам не сві
серця

чорна

розпук.а Еатерльо і не палали лиця ганьбою Се
дану. Од Маз·епи українська нація наче спа.ла,
не пережинаючи тих зоорушень і катастроф, які
навідують кожну самостійну державу і дають ій
якби нови.й імпульс, нову енерrію та спихають
її на ноні тори існування як політичного, так і со
ціяльнО!Го. Коли з од)юrо боку .zщвwгись на війну,
як на кару Божу, як на ttин, що .суперечить усім
моральним і природнім з~аконам, rro з другого
боку не .можна не погодитись з тим, ЩQ війна

в житті народів відограла велику ролю. Не зва
жаючи на всі дося~лнення цивілізації, на ро·зумо
вання і теоретичну боротьбу з війною певних
фільооофї-в, війн.а залишається найважнішим за
няттям народів.
Ій приноситься в жертву не тільки кольосаль
на витрата tГроший і людської енерrіі, але і най

цінніший ск.арб природи

-

життя людини.
З*
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» Коли якесь явище, каже Гюстав Лє Бон, по
казується з такою
постійною
правильністю, то
треба погодитись, що воно є виразом неминучої
1юнечности. Отже протестувати проти цеї неми
нучости бу лоб так само даремне, як повставати

Проти старости, або смерти, тим більше, що зма
r~їння між народами все -були джерелом поступу.
Тяжко збагнути, яким способом вийшли б без них
перші люди зі стану варварств а і змогл иб засну
вати
величезні держави з розцвілими науками ,
мистецтвом і промисловістю. Як.а велика цивілі

зація не завдячує своє повстання війні? Який па
цифі.стичний нарід 1грав якусь ролю в

Коли в

1917

іс1'орії ?«

р., після революції, поча л и сти

хійно формуватись українські військові частини та
вільне козацтво і коли український нарід в цілій
своїй масі стремів до утворення мілітарної сили,
чи не був це сти.му.л поступу, чи ці стремління
не були найкр·ащи.м· показчиком , що наш нарід
заховав усі ті прикме11и, які свідчили про його
здібність до самостійного життя?

Войовничість уславленого Війська Запорі ж 
ського жила в нащадках. Століття неволі не мо
гли знищити в психольо!ії народу т:ого комnлєксу
почувань, який зветься військовим духом.

»Без цього духа нарід

каже той самий Лє

-

Бон якби він не був озброєний, є лише роз
лізлою, н·езді6ною до опору чередою. Отже .вва
жаймІО за найнебезпечніших ворогів нації, за зло
чинців· тих
гаються

письм1енників і

знищити

цього

промовців,

які

нама

духа«.

На нещастя, на чoJDi нашого відродження і ви
звольного руху в більшости станули оті » письмен
ники і промовці«, про яких говорить Лє Бон. Чиж
може бутц більшою для нації тра!едією, коли біля
стерна дер~ави стають не сини нації і землі, не
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виразники того ст,ихійного, того нестримного, що
захо:вано в самій глиби;ні пародньої душі, а стають
люди

егоїзм

одірвані

од

свОJІо

з.ас.лішrює

очі.

їх

народу,

яким

порожні

партійний

гас.л.а

і

супе

речки нагадув.а ли теольоrічні суперечки византій
ців у той час, ко.,.111 Магомет вдерся до мурів
їхньої столиці. J7 Еоро~га, котрий сидів у нас на
плечах і нахабно придушував самостійні змагання
нашоrо народу, наші пров.ідники, шукали згоди

і

братерства на

тільки

не

» Капіталові « Маркса.

хотілІИ

розуміти

усієї

ва·ги

Еони

не

творення

націона.11ьного війська, не тільки не полегшували
йоrо творення, але й перешкаджали. Що значи.ли
зусилля горстки військоЕ·ОЇ старшини, яка нама

галася офор:мити і

закріпитн

ці

починання?

Вій

сько творилося не згори, а здолу і тому воно не
мало тієї міці і тої відпорної сили на пізнішу
більшовицьку аr'і~ацію.

Для нації найбільше значіння мають тюмбі
націі прикмет у керуючій особі, котрі рідко хо
дять в парі. Сильна і невтомна енергія зустрі

чається у .Людий досить часто, а високий ідеалізм
теж не рідко. На-гомість дуже рідко ті дв.і прикме
ти лучаться разом в одній людині.
Нахил, до
спокою розповсюджений
серед людий сл.абих1
понурих, лякливих, недалеко видячих.
СМ:ілісrь
і відвага зустрічаються часто у людий злого ха
рактеру і шкідливих. Але ані одно, ані друге не
вистарчає, бо ті.льки люди сильні, відважні і прой
няті виооким ідеалізмом можуть провадити націю
до відродження.
»Тільки люди сильні і в.ідважні, люблячі спо
кій, але цінячі справедливість вище над спокій,
МІОжуть піднести рів.ень людств.а«, каже держав
ний муж Зєдн.аних Держав Північної Америки,
був. президент Рузвельт. Чиж ми бачили хоч одно-
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го такого провідника на початку наших визволь
них зма!Гань? Були кабінетні теоретики, ідеалісти
мрійники, еІ(спериментатори, письменники, поети,
котрі пізніше в більшости продали свою совість

нашим ворогам. Чи могли ці люди зрозуміти всю
вагу

свого

свій

нарід

становища,

на

ясний

чи

могли вони

шлях

випровадити

державного

Правду каже Платон,
що поетів і
треба далеко три.мати .від політики.

життя?

музикантів

ІІнорування справи війська було вже певним
доказом, що бу до ва нашої державно сти пройде
тяжким,

терн.ист.им

шляхом.

Історія Запоріжського корпусу
показує, що
були в.сі дані до створення міліта.Рноі сили Украі
ни, тільки використати іх не вмів жаден Уряд
Украіни.

ключно мої
rоваоишів.

спомини,

Моя праця це ви
доповнені споминами моїх

Крім цього користувався запискСlми ссавула 2-zo

Запор. п. сот. Коржа.
На цьому місці висловлюю мою щиру подяку
сотникові Авраменкові за достарчені мені мате
ріяли що до історіі Запор іже ького корпусу.

з виходом книжки вважаю, що св\й довг перед
Запорожцями як також і перед-історією я єиконав.

Манкевич Борис, сот. 4 Зап.
ім. Гет.

Хмел ьн .

п.

АВТОР

Схема

,А.

( 17

сторінкн

п:·ксІу

12

Від Житомира до Харкова
ЗАЛИШЕННЯ КИїВА
В житті кожної, держави, що повстал.а після
великої світової ·війни, кольосальну ралю ві~ра
вало своє національне військо. Бо тільки з на
родженням війська повстає держава.
Тому ці
народи святкують якийсь день в році, як свято
rювстання війська. Так Чехи святкують І 9 червня.
Цей день є роковинами, бою 19 червня 1917 р.,
коли чехословацька бриrада брала~ участь в остан·
ньому наступі російського війська в Галичині
і тут під 3боровом, недалеко Тернополя, хоробро
била1ся зі зн.аЧІними :вт_ратами для себе. Одійшовши
в резерву, бриr.ада дуже швидко поповнилась
і ч·ерез ·кілька тижнів розвинулася в корпус. Тому
чехослова'Ки цей день вважають за денр повстання
своrо війська. Поляки, які дуже довго - боролися

за своє існува1ння, та·ким днем вважають 15 серпня,
себ-то роковини варшавського бою, або як його
називають: » Цуд над Віслом«.
.
Ми, Українці ІНе маємо такого свята. Але
в історії творення нашо.го національного війська
є день великої ваrи, який хоч і був непоМ"ітним
дJІЯ ширіlюrо громадянства, але 6ув переломовим
в історіі творення. нашої мілітарної сили.
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В

ніч з

26

на

27

січня

(ст.

ст.)

1918

року

рештки українськоі армії під натиском більшо
вицьких банд Муравйова
відступали зі своєї
столиці, золотоверхого Киів.а. Киів горів. Чути
було стріли ворожих гармат і кулеметів. Чути
було, як ворог посувався по місту, займаючи зали

шені нами nозиціі. А тимчасом по Святошинській
шасі тихо посуЕалися відступаючі рештки частин
київської залоги. Де-не-де чувся плач людий, що
прощалися зі сr;оіми родинами. Червона луна по
жежі

надавала

постатям

якогось

мітичного

ви

гляду. Попереду їхав обоз з раненими і хорими.
Уряд проїхав на .автах. За Урядом їхали ін
ституції, а за ниміИ -без обозу, без харчів, без за
пасу набоїв ішли в невідому будучність непоборні.
Одні в широких штанах з >>Оселедцями « на
голові, другі з довгими кольоровими шликами на
шапках, з І<ривими шаблями й пістолями за очку
ром. Ішли в шине л ях без наплечників, з рушни
цями без баrнетів.
Сердюки богданівці йшли
в чорних барJн кових шапках з кулеметними стріч
ками через плече. Гайдамаки в червоних кожушках

з

довгими

червоними

.

шликами.

йшли оз.броєні до зубіn вільні козаки от. Ко

венка.

Инші

несл!И

кулемети Люіса

і Кольта.

Гармати котиJТ.JИСЯ по рівній дорозі, обвішані ран
цями і. торбами. Старшини і юнаки ген. Прісов
ського йшли в рівних рядах. Позаду всіх, п,ри
криваючи відступ, йшов полк. Болбочан зі своїм
відділом. Зі Святошина всі численні частини на
рано перейшли в село Гнатівку. Яких тут тільки
не було .відді.'Ііз і частин!
Тут була ціла армія, яка начислювала кіль!(а
див.ізій, кошів, відділ. і1n Вільного Козацтва і вся
ких инших окремих 'ВІИСЬКОВИХ одиниць, а іКрім

того

багато

штабів

неіснуючих

частин.

Але

всі

Генерал-Хор
Командуючий
старшинським

К. ПРИСОВСЬКИй.

Запорожським

Збором

найстарший

рангою ,

вояк.

мав

Вибір

в

с.

що не

під

особливе

значення

цивільні люди

з

командування,
п а р т і й н и м

амбіціями ОТАМАНІВ.

і

після

до

показ а

головно
якого

квитком

як

добрий

дезоргані

В і й с ь к о

хоче бездарного, невмілого,

в і й с ько во г о

вибраний
Київом,

висококваліфікований

зації Збройної Сили. Тим чином
ло ,

Загоном,

Гнатівці,

і

н е

брались
великими

Полковник: ПЕТРО БОЛБОЧАН
Помічник Командуючого Запорожським Загоном, Ок
ремою

Запорожською

Бриг<~дою-Дивізією,

Команду

ючий Армією в Поході на Крим, незмінний К-р 2-го

Запорожського

пішого

полну,

найславнійшої

бойової

одиниці Унр . Армії .
Нар .

5.

Х.

1883

р . в с. Гіждеу, Хотинського пов . на

Бесарабщині. Трагічно загинув, 29-го червня
в Валині на Поділлю .

1919

р.
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ці частини бу ли дуже маленькі складом, а
котрі з них м:али всього по кілька чоловік,

де
так

напр.: іеорГ.ієвсь.кий полк 8 чол., Полуботків
ський 5 чол., Налив.айківський полк - 21 чол.,
Са~г.айдачногю 6 чол., Богданівців - 120, До
рошенківців 80 і т. д. Найбільшою частиною
бу ли

Респуб.тщканці полк.

Болбочана.

В Гнат:івці скликано нараду всіх К·Ом'андирів
окремих частин. Тут полк. Болбочан і ген. _ Прі
с0;вський запропонували, щоб усі ці частини зве
сти в ОкреМ:И!Й З.апор.іжський загін під командою
одного Началь:ника. Деякі »tСламани « запротесту
в.али проти знищення їх о~ремих »загонів«, але
ім заявлено, що залишать
r10нами в Г;н.атівці, і ~юни

їх .самих з їхніми за
волею-неволею мусіли

погодитись.

С.

Один

тільки

Петлюра

зі

кошем в1ідмовився підляг:ати командирові
і цілий час трим~а:в,ся окремо.

своїм
загону

Командиром 1-,го З.апоріжського Заrону був
вибраний Ген. Пріаовсь.к:ий. Крім того ухвалено,
що військо є аполітичне і всякі комітети й комі
сарі, які де.зорганізували і розпалювали до цього
часу арМ:ію, не повинні мати в ній місця. Дисци
плінарна влада належить старшинаМ'. Цей власне
момент можна вважати пе_реломовим в історії
т~рення українського війська, бо з цього часу
ооно набирає тих пр;икм1ет, які характеризують
кожну регулярну армію.
Тут-же бу ло вирішено,

по змозі, найдовше
триматися в напрямку Киів-Житомир, щоб дати
можливість правительству і Центральній Раді зі
братися в Житомирі.
Сам Ге1іерал Пріаовськ;ий прІИзначщз собі на
ч.альника штабу, помішника і командирів курінів
та сотень. Дуже не подобалося Урядові, що на
чолі війська став »r'енерал«, значить »реакціонер«.
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Починаючи від голови Центральної Ради і кін
чаючи військовим міністром Жуківським, увесь
Уряд підтримував Гайдамацький С.ло-бідський Кіш,
уважаючи його за свою найкращу віддану части
ну, та не любили цієї нової формащі » 3апоріж
ців« за » контр-революцію«.

Багато мину.ло часу і розлилось мо_ре крови,
Уряд і сам Симон Петлюра переконалися,
хто такі Гайдамаки, а хто Запоріжці.

заки

1-ий

З.апоріжський

затін

був

розділений

куріні.
1-шим 'командував полковник
ський, а 2-гим полковник Болбочан, на
оокладено й обовязки
помішника rен.

2

на

За.грод
котрого
Прісов

ського.

В склад 1-го куріня головною основою вв.ій
ш.ли Богданівський і Дорошенківський полки, За-

.лізничий курінь і Вільні Козаки.
·
В склад 2-го куріня ввійшли, крім Республи
канськоrо полку Болбочана, ще старшинський від
діл rен. Пр і совського і оолки: Полуботківський 5 чол., Наливайкі·вський - 21 чм·., Боrунівський 8 чол. Вільні козаки от. Ковенка при.лучили.ся до
гайдамаків от. Петлюри.
Артилєрія і кіннота були виділені в окремі
бойові одиниці. Всього взагалі було понад З.ООО
чоловіка. Комітетів і комісарів у цих частинах не

бу.ло, не вважаючи на домагання Уряду. Грабунків
і сваволі за час походу не було зовсім, а ко.ли
трапився один випадок з підстаршиною і козаком,

то іх ,розстріляли
з цього часу

на

місці.

Взагалі

відчувалася тверда

в

керуванні

військова

рука.

Вируши.ли з Гн.аті.вІКи на Житомир, а звідтіля
н.а Коростень*). На курінь дістали по кілька фір
ма.нок.

*) Гл. Схема .л•

f8
Ситуація

на

заході

України

бу ла

слlдуюча:

бувша \fll дієва армія, виключно більшов.•ицька,
що наступала з фронту вкупі з 2-гим гвардійським
корпусом, забравши Проскурів, Жмеринку та Ко
зятин; довідавшись про те, що Київ з.абрали біль
шовики, вона повернула до Бердичева, який і за
хопила 1 люто!Іlо. Наміром її було йти до Жито
миру, щоб З'ахопити Централь.ну Раду й останки
українського війська, але Рада виїхала до Во11rо
димира Волинського, а :війська перейшли в Ко
ростень, .і збиті з па.нталику більшовики занехали
пересJІідув,ання.
В Коростені знаходилися великі склади вій

ськового майна. Тут закінчено формування цілого
загону.

Умови розт:ашов.ання в м. Коростені були по
гані.

Населення

більш

співчу.вало

більшовикам,

11ому військ не можна було розташувати в місті
і по селах. Жили зпочатку в холодних ваr'онах,
а пот.ім у бараках.
Тимчасом з ав.стрійського фронту повертали
до дому частиІ-ІІи бувшоі російської армії.
Всі
вони були ·здемораJІізова.ні, несли з собою дема
r'оr'ічні більшовицькі гасла і були вороже на
строєні проти національної державної української
ідеї.
Де-кілька ешелонів цього війська, скупчив
шись на .ст. Сарни, пробувало пробитись через
ст. Корост.ень, але де їм не вдалося. Наприкінці
посrою в Коростені 2 З.апоріжський курінь був

післаний на Сарни, де обеззброїв усі ці ешелони.
Найбільш упертий бій видержав курінь з части
нами збольшовиченої 2-гої Фінляндської дивізії.
Нарешті вона вся була забрана в полон, обез
зброєна,

посажена

в

ваr.они,

замкнена

зз-овні
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й відправлена на

північ.

В Сарнах залишено зn

лоrу.

Дня 5 лютого, після зайняття Сарн, Gолбоч;::ш
одержав наказ заняти Житомир і одночасно од~р
жав призначення на посаду rу6ерніяльного ко
манданта Волині.
)Китом.ир був занятий боєм
з 11 лютого. ВійсьІСо розташувалося на відrючи
нок, увесь час тримаючись на поготівлі, бо в )Ки
томирі тоді стояв чехо-словацький корпус. Чехо
словаки вороже дивились на у)(раінське військо
й укр1аїнський рух уважали за 11імсць1.:у інтриrу .

Чехо-словаків

·було

багато

і

тому

треба

було

бvти готовими, т:им більше, що між Чехами і біль
шовиками йшли пертрактації за пропуск чехосло
вацьких пол)(іВ через Мос)(овщину до Арханrель

е:ька, або на Далекий Схід до Ьладиrюстоку.
Тимчасом rуберніяльний командант зорrані
Зував самоохорону ~міста; почалася майже нор
мальна праця в .інституціях.
Непевний елємент
унешкодливлювався.
Крім того rуб. кома.ндант
оголосив у Житомирі мобілізацію старшин і під
старшин, як потрібного в той час елементу. Це
розпорядження

викликало

~ильне

не з адоnо л ення

Уряду, який не хотів створювати в деіІю1 : рзтичніі1
Республиці реrулярноі армії, ' а тим бію, ш мобі
лізації,

елєменту

J(ОІІТрреволюційного.

Мобіліза

ція всеж таки відбулася.
Прийняті були розділені на дві r'р у пи. Першу
призначено для охорони міста і посіту. Другу
розділено · між частинами 3;.шоріжського загону,
по бажанню самих мобілізованих.

ULe раніш секретар військових справ Петлюра
скасував усі відзнаки й ранr · и п армії. Пою-:овюш
же Болбочан зпочатку

завів

відзнаки

для

стар

шин .і коа.аків у свойому куріні, а потім намовив
до цього і rенерала Прісоr:ю,кого. Старшини на

·
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посадах носили ш1 лів.ому рукаві перевяз.ь з бла
китноІ широкої стрічки з золот:им rальоном по
середині. Старшини не на посадах і козаки но
сили жовто-блак_итну перевязь.
Золотий rальон: по пос,аді мав ту чи иншу
форму.
3 ча·су пер еб у вання Болбочана в Житомирі
як rуберн.іяльного команданта починає рости його
популярність як серед ,війська, так і серед насе
лення.
Це був перший 1юмандант від початку
революції, котрий з ам ість мітінrів, які. збирали
йо~о попередники, почав твердою рукою і ділом,
а не словом, творити лад і спокійне життя.
Популярність полковника БоJІ6очана занепо
коїла Вищу Владу. Деякі, як я згадував вище~
розпорядки

не

в.ходили

·в

про1грам

с.-р.

і

с.-д.

Але в коrо сил.а , в 11ого право. Болбочан мав 1000
людий під 'ком:андою і робив .не по теорії партій,
а так, як говорили йому розум і досвід.
Військ.оне Міністерство присл.ало наказ Бол
бочанові здати курінь (тю ді це був вже окремий
курїнь, який м:ав свою артилєрію і кінноту) пра
rюрщикові Мацю1юві, який мав висrупити на Бер
дичів, а самому вал:ишит:ися rу6ерніяльним ко
м:андантом.

Мацюк був чоловіком партійним, отже йому
вjрил.а влада, яка в таких випадках на військові
зді6ности ·менше звертал.а увати. ·
Не маючи мор.а,льного права за.11ишити свою
ча:стину, Болбочан не міг знову не послухатися
Уряду.
Тому, скликавши ·старшинське зібj)ання
свос-о куріня, поінфорМ!ував іх про ситуацію.
Ст.аршинське зИрання о:дноrоло.сно ухвалило

просити Уряд і самого полковника Болбочана за·
лишитись

1юмандиром

курЇІня.
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Одначе до

призн.ачення

1юrюго

свого заступ ·

ника Болбочан мусів залишитися в Житомирі,
тимчасово здавши команду Л1ацюкові.
Курінь вирушив у ,напрямку м. Бердичева,
маючи завданням
виб ити
звідтіля більшовиків
і зайняти місто.

БІй
Невдовзі
команда

по

ПІД

УШОМІРОМ

прибутті

запор1жського

війська

загону

до

Gy ;1а

Коростеня.

попереджена

залізничниками, що в напрямку Коростеня з Ше
петівки просувається Фінляндський корпус. Ч а 
стини цього корпусу одержали від більшовицької
головної команди в Київі наказ знищити україн
ське військо.
Команда загону рахувалася зі своєю кількістю
козаків і відсутністю певних технічних засобі.R,
приймаючи на увагу, що ворог добре заосмотре
ний у всі засоби оружноі боротьби, а також пе
ревищує кількістю людського матеріялу.
Але з цього положення був тільки оден ви
хід прийняти бій і за всяку ціну йосо виграти.

Головні сили ворога йшли з боку Шепетівки
на Новоrрад-Волинськнй-Ушомир, маючи на увазі
відріза1'и можливість всякого відступу укра•нсько
го війська на лінію 3бруча старих російських
позицій.
Команда загону вирішила не допустити в.v
pora ~близько до місця осередку загону - Коро
стеня і зустріти його в районі ст. Ушомир. Для
цього наказано 1-~іУ куріневі висунутись на лінію
ст. Ушомир і затримзти ворожий наступ. Таким
чином ворог мав бути примушений або відмови
тись від заміру захопити Коростень, або повинен
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був розвернути всі свої силн і тоді в залежности

від відповідної СИ1'уації треба бу ло нанести йому
рішучий удар.

Зробити це випало на долю 1-ro курLня під
командою
сотника
З.агродського
-гаму, що він
складався з тих людей, які вже{ в боях у Київі під
Арсеналом і інших місцях уміли доказати свою
готовість вмерти 3а українську ідею і свою осо
бисту відвагу.
До куріня додано, артилєрію й ешелон виру.
шив на зазначену лінію.
Треба додати до цьоrо, шр сторож.еву охо
рону

з означ·ен()ІГІ()
куріня
вперед за 3Злізничний міст.

вж:е

давно

вислано

В раз1 несподіваного наступу ворожих еше
лонів сторожа rюв:и.нна була висадити місrок, бо
рельси вже були зірвані.
Ст. Ушомир повідомила слідуючі стації в на
прямку Новrорода- В олинськоrо, що жадних rютя
гів вона не приймає.
Сторожа, підсилена сотнею Дорошенківців,
доносила, що з боку ворог.а на обрію показався
димок і що мабуть це їде ворожий потя1г.
Зараз-же в напрямку моста вислано наш »со
ломяний « бронепотяrг.
Ворожий потяг став у .сфері г:арматнього вог
ню і почав виладовувати людей, які приймали
боєвий
порядок
і
невдовзі
вирушили
вперед
уздовж шин 3алізниці.

Стало ясним, що ворог постановив силою про
битись через ті перешкоди, які ставило йому укра
їнське військо.
Задзвеніла ком:lІнда і ·гармата з нашого бро
непотягу післала першу
самого

ворожого

потягу.

гранату, яка впала коло
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Результат був додатній, бо стріляли на від
криту ціль.
Димок показався знову і ворожий потяг· дав
контрапару,
відходячи
із
.сфери
гарматнього
вогню.

В

той-же

час

наші

лави

розпочали

прати

наступ.

Ворожі лави зпочатку

не звернули уваги на

нашу гарматню
стрілянину
по ешелонові, але
коли набої нашої гармати стали лягати на лави,
а ще до того вони побачили, що іх потяг утік,

почалось в іх рядах замішання. А тут затріщали
наші кулемети.

Ворог хвилинку затримався і розпочав від
ворот, а коли до того всього вихопився наш бро
tІепотяг, став утікати.

На місці залишились забиті нашим гарматнім
вогнем.

Щоб унемоЖJDИвити всяку спробу ворога про
рватись,

міст висаджено і

запалено.

Дру~гий день пройшов спокійно. Ворожі сте
жі показувались, але на крісовий стріл не набли
жались.

Наrомі.сть наша розвідка доносила, що на сл.і
дуючій стації при6у ли нові
вивантажують артилєрію.

ворожі ешелони, які

І дійсно, коли наша розвідка появилася біля
спаленого містка,
ворог почав її обстрілюВfіти
гарматнім вогнем.
Треба бу ло сподіватись, що ворог готується
до наступу і в першу чергу схоче опанувати
спалений місток, щоб його направити і пересунути
свої ешелони до Коростеня.

Третя ніч
принесла несподіванку для н.ас.
Упав великий сніг і настав мороз. Застави, які
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були Е:исунуті на 3--4 верстві за стацію, залишив
ши сторожі, поховалися до хат.

В цей час ворог розпочав нічний наступ. Коли

наша

сторожа спостерегла

вже ·близько ворож1

лави, поч.ала стрілянину.
Кулемет, який був ще
з вечера .пристріляний до певних цілей, відмо
вився стріляти, 60 від морозу загусла на мазь..
Прийшлось кулемет відтягнути,
а сторожі
відступити назад.
Щоб не дати ворогові зорієнтуватися, при;й
нято наступ Цілим курінем. 13ули введені в гру
Богданівці, щоб обовязкюво Ео зстановити старе
положення с. т. повернути позицію біля спаленого
містка. Бора:г підтягнув артилєрію і відкрив во
гонь з 7-8 гармат.
Але не дивлячись на це, ворога відкинуто
назад

з

великими

втратами.

Наша впертість зробила на ворога гнітюче
вражіння, хоч він і знав, скі.льки нас, бо вдалось
йому захопити в полон нашу розвідку: 2-ох коза
ків і поручника Лисицю.
Злапала їх роз.відка ворота і привела до шта
бу, який містився на стації.
До штабу .збіглись усі »товаріщі«, подивитись
на козаків, які для .них мусіли являтись чимось
страшним. Отже і вся їх злість обрушилась тепер
на ~них, як на виновників того, що вони до ць·оrо
часу сидять тут і не можуть до6ра1:ись до »Ра

сєї«. Солдати рішили катувати непОВИJ:ІНИХ. Роз
дягли їх до нага, пообривали осе.Ледці, прикотили
дві кухні і п~остановили вкинути їх в окріл, а од
ноrо пустити, який побачивши все тут, пішов і роз
ка:3авби
своїм.
Та не судилось
приняти таку
1.:мерть

козакам.

Очікуючи на свою смерть, Дорошенківці рап-

2
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том

почулн

ручних

стрілянину.

кулеметів

по

Стріляли

Піднялась страшна паніка.
яка очікувала

на

з рушниць

та

ешелонах.

екзекуцію,

Варта і вся юрба,

почала

тікати.

З цього скористали
засуджені,
вискочили
і давай Бог ноги.
Добіrли до ліса, де знайшли якийсь одяг і по
верну.ли до своіх.

Під натиском наших частин ворог спішно від
ступив.

До цієі перемоги теж причинилася і наша кін
нота. Кінний Гордієнкі.вський пот< ( офіЦійно він
носив тоді назву З-го запоріжського куріня) ще
зарані 1 був
ешелонами
висланий
з Коростеня
в бік Олєвська. Тут на сусідній стації він вигру
зився 1 мав співпрацювати з праuим 1срилом 1-го
куріня, зlа6езпечуючи
його
з боку західнього
фронту.
Поява кінноти на .лівому крилі ворога ще
збільшила його паніку і він поспішно відступив
у бік Новгороду-Волинського.

БОІ

ПІД БЕРДИЧЕВОМ

В мент вирушення 2-го курінн ::3апоріжськоrо
загону на Бердичів, там були скупчені пtрева
жаючі

сили

ворога,

ном з частин

що

бувшої

складалися го.повним

VII

армії і

мали велику кількість артилерії,
бронев.иків, піхоти і кінноти.

матросів.
панцирних

чи

Бони
авт,

За 10 верст від Бердичева наші ana11rapд.t1
попали .вже під 1rарматний обстріл ворога. Тут
прапорщик Мацюк в:иявив усю .свою нездатність

до .військового діла. Він попроnадив спраnу Ti.lt
що за кілька годин курінь перейшов від наступ
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до оборони і

відступу.

з .в.еликоі лерева~гн,

Більшовики,

повели

кори стаючи

прот.инаступ,

стараю·

чись :ахоп.ити на :крилах відступаючий курінь.
Прапорщик Мацюк, побачивши грізне поло
ження куріня, ганебно утік З·і своїм ешелоном
до Житомира, залишИІВши частину 6ез проводу.
Ст.ановище куріня було фатальне.
Охопл·е·
ний .на боках і під СИJ]ЬНИМ гарматним вогнем
у дентрі, мусів віІН поспішно відступати.
При цьому :виявила свою героїчну відвагу

батерія сотника Савінськоrо. Опинившись зпере
ду стрілецьких ровів, вона під страшним обстрі
лом ворог.а продовжувала вогонь, побиваючи ко
льону
більшовиків,
що обходила нас, але ці,
маючи перева,гу в силах, приневол.или українські
частини відійти й накинулись на батерію. Ця ша
лена відвага со:'Гника Савінського і його козакіц
врятувал.а курінь від остаточної заглади.

Курінь,

залишИ.вши

масу

кулеметів,

ранени1х

і півбатерію, відступив і тільки завдяки тому, що
в.ідділ був здисциплінован.ий та складався пере
важно з.і ·Старшин, вдалось його затримати перед
Житомиром і не дати більшовикам можливости
зайняти місто.
В цьому бою впав смертю хоробрих сотник
Савінський з цілою першою півбатерією. Таким
чином, не маючи над собою проводу, курінь лише
завдяки .ініціятиві й дос~ідові сотенних коман
дирів та ,непохитносm коз.аків, зміг вийти зі скрут
ного положення і нарешті аатримати ворога, не
даючи йому просунутись на Житомир.
Старшина.ми, завдяки яким вдалося врятувати
курінь і затримати йою до захисту Житомира,

були: сотник Кус11овський, сотник Зелінський, Го
женко, Гончарів, Шепель, Халаім і командир кім
нати ооruик Блаrо.

2*
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Сот1шк

Кустовсьrшt~

своєю

роапорflщшв.істю

та енерrією аатримав курінь, привів його до ладу
і припинив наступ ~більшовиків.
Розгром куріня зробив гнітюче вражішш на

всіх.
це

Особливо для

;великим

полковника

Болбочана було

у даром.

Не чекаючи наказу, самовільно здав помішни
кові посаду rуберніяльного команда11та і обняв
команду .над курінем, усунувши Мацюка.
Привівши сотні до порядку БоJ~.бочан прова
див іх у протинаступ на більшовиків.
Відкинувши ворога від )Китомира, БоJ1бо_чан
посунувся в .напр11мі Бердичева, але тут прийшло ся
йому зма1гатись з нереuажаючими силами воро1·а.
Кілька разів кіннота ворога обходила курінь
;з 6оків, д.ле відкидав її вогонь наших кулеметів.
Один раз ворожа кіннота при допомозі броне
виків зробила глибокий обхід і вийшла на зади
наших

позицій

з

метою

захопити

наші

ешс JЮІ!И,

які знаходилися в 1О верстах від мі.сця бою, та
виклІИкати паніку на задах нашого · війська. Але
дякуючи енерrіі Болбочана і при допомозі сот
ника Шелеста, команд:шта шта.бу куріня, який ке
рував прикритям еше :;онів, та ком ~шдирз батерії
сотника Лощенка, ворожу кінноту вдалось від
бити.
Натомість у центрі наші лави перейшли в на
ступ по залізниці і захопи~1и u полон один Gро
невик, а другий був зірваний відступаючим во
рогом . . Ніч припинила дальшу боротьбу.
В цьому бою вда Jюся L-:Jолбочанові відбити
назад батерію, залишену завднки 1v1ацюкові. Біля
неі знайдено ті.ла по звірськи вбитих сотника Са
вінського і його козаків. Всіх їх, як виявlілося
при огляді, по звірськи
замучено.
В сотника
Савінськоrо обрубано пальці ва руках, оскальпо-
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аано голову і зібрано шкіру на руках. Тіла цих
героїв • забрано до ешелону і пізніше пох~ано
в Київі на Аскольдовій могилі. Батерію ·з тоrо
часу іменовано: » 1-ша батерія ім. Савінськоrо«.
В дві 'Годині ранку більшовики піІ.ІLЛ:и в про
тинаступ, та понес.ли тяжкі втрати вбитими і по
лоненими.

Стративши двох командирів полків забитими
і командира матроського відділу раненим і по
лоненим, більшовики відступили з великим поспі
хом, залишаючи м. Бердичів, де не встигли роз
стріляти ареш11ОІваних »буржуїв « .
Міське самоврядування взяло на себе про

харчування

Цілого

куріня

на

ввесь

час

перебу

вання його в Бердичеві.
Виславши .аванг.ард у слід відступаючих біль
шовиків, Болбочан послав -У рядові звіт про на
слідки наступу.

В Бердичеві Бо.шбочан поповнив свій курінь
і обоз зброєю, набоями, одягом і ріжн:им військо
вим майном, що залишилося від південно-захід
нього фронту, і почав го·говитися до наступу на
Київ через Козятин-Фастів. Якраз тоді одержано
відомости, що більшовики вивозять баіГато май
на з Поділля й Одеси через ЖмериіНку - Киі·в.
В самому Київ.і кожного дня розстрілювали
сотні людей. Стації Козятин і Фастів були забиті
ешелонами.

З усього цього виникало, що необхідно бул.о
йти зараз по rорячи.х слідах
за біл;ьшовиками
і зююпит.и Козятин та Фастів.
Болбочан чекав наказу і готовився до бою,
Ввечері другого дня після зайняття Бердичева
прибув .ешелон Німців.
Дивно й чу ДНО бу ло якось для всіх СЬОГОДНЯ
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бачити так близ.ько тих, з якими ~кілька років би
лися, 'Та ще в ролі своіх спільників.
Німці ставились до Запоріжців дуже коректно
і .все робили за згодою Болбочана.
На друtГий день прийшов наказ вирушити на
Киів, але не через Козятин-Фастів, а через Ко
ростень.

Чому вийшло
таке розпорядження, трудно
6уло дізнатися, .але було ясно, що Німці перші
займуть Киів, а ми зяв.имося вже як гості,
того, втратимо всю здобич.

і, крім

Болбочан ще ран~ш, вказуючи па ці причини,
просив Уряд дати наказ про наступ на Киів че

рез Козятин.
Ал·е наказ rбув поданий у катеrоричній формі
про наступ через Коростень і
верт.ати назад на Житомир.

зі

В Житомирі
»своіх людей « .

сидів уже
Він мудро

т.:>му

прийшлось

новий
віддав

командант
наказ, що

розпорядження попереднього команданта

ся,

касують

як контрреволюційні.

Все, що робив Болбочан, уважалося небез
печне для революції. Громадяни заплутувалися
між трьома деревами.
В Коростені Запоріжці застали Німців, які
позаймали всі склади і нічого для нас не вида
вали. Сюдиж прибув і перший курінь Запоріж
ськоrо загону разом з rен. Прісовським, який об
няв

команду

всЬОtrО

загону

в

цьому

наступі

на

Киів.
В .аванrарді вирушив .бронев.ик, а за ним еше
лонами вирушили .всі запоріжські частини на Киів.

(Схема І).
На стацію Ірпень більшовики пробуваЛ:И дати
одсіч, та згромадили досить поважні сИJІИ. Тут
генерал Прісовський, недоізжаючи до Ірпеня, вила-
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довував усі свої сили, розвернув ї~ і пові~ на
ворога. Бій :тягнувся недовго і більшовики, ціл
ковито розбиті, мусіли відступ.ати, висадивши пе

редтим у .оовітря залізничий місr на ріці Ірпені.
О 12 годині ночі 1 березня нов. ст. був зай
нятий Святошин перед Київом,• а о

4

годині ранку

Болбочан з розвідчиками на броневому авті вско
чив. ДО Киіва.
За ним до Ки.іва, який маячив вже своїми хре
сt.ами, n.ідходи.л.и Запоріжці.

1О

годині

прапором,

О

добре

ранку, з великим синьо-жовтим
одягнуті,

з

палаючими

очима,

з .високо піднесеними головами, вхоДИJІ:И Запо
ріжці
стрункими рядами в золотоверхий Киів,
ПІісля місячної ;роал.уки з ним.
ТоІQ самою дорогою, якою оони, пригноблені,
розбиті і неорrаніоовані місяць rому покидали
свою столицю, rепер йшл.и повні віри і завзяття,
з надією н.а кращу будуччину.

З ;величезним ентузіязмом зустрічало іх насе
лення Киів.а. Люди ПJLакали, днв.лячись на Запо
ріжців, які йшли рівними кол.ьон.ами, під коман
дою досвідченої старшини.
Надіялися, що час
революційних виrуків і кличів уже минув, що
прийде влада, навчена гірким досвідом 1 попе
редніми nомилк.ами, що почнеться нал.аrоджування
життя і nраця, а СJFЬОЗИ висохнуть і за6удеться
лихо.

ЗАПОРІЖЦІ

В

КИІВІ

В Київі все військо зібралося на Софійській
п.ооЩ;і, де .був відслужений молебен і відбуткя
nарада всіх частин.

Звідсіля все військо
nройшоо через цілий
Киів на Печерськ, де й розташува.пось.
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Біля Міської Думи з балькону витав військо
в ім·ени Думи- і »народу« член Центральної Ради
жид Рафес. Він закJІІикав підтримати

в

життя

.соціялізм.

Бал.ькон

трьома драпорами: двома

був

і перевести

у декорований

величезними червоними

і одним маленьким українським.
Це зробило на Запоріжцях Гнітюче вражіння
і в де-кого показалися на очах сльози. В рядах
розпочався крик, щоб ски.нуrи червоні прапори емблему ворога.
Зчин~ил.ася велика колотне,ча,
ряди заХJІІ'Галися. ПОJІіковник Болоочан, який при
був на місце цього ВП~Падку і встановив лад у ча
стинах, післав сказати в Думу, щоб знми червоні
прапори і 3ЗJJ:ИЩИЛіИ тільки жовто~б.л.акитний, а від
Р.афеса зажадав лояснення, що мають значити ці
червоні драпори. В Думі якраз в цей час ішло
за·сідаНJНя і Рафес :від імени всіх членів Думи від
мовився дати
пояснення на вимогу Болоочана.

Натомість перед юрбою народу вони почали кри
чати,

що

род«

захищати

Болбочан

іх

реаю.(іонер,

перед

закликаючи »На

самоволею

військових.

Бажаючи униюнути ·скандалу в перши.й день вступу

до КПі.в.а, Запоріжці рушили дaJLi.
Частина людей
1-ro Запоріжськоrо куріня
була одпрамена для охорони мостів через Дніпро.
Шт.аб ЗЗІГОну розташувався · в готелю »Паляс«.
Та:м-же відкрилось бюро для запису добровольців.
На другий день 1-ш.а СО'ГН~ 2 запоріжс.ькоrо
куріня під командою сотни·ка Зелінського йшла
зміняти :варту кшо мосту.
Проходячи б.іля Думи, побачив оотн. Зелін
ський, що червон.і прапори як висіли, та1к і висять.
З трьома старшинами зайшов він в Думу і за
проІЮнував

сКИІНути

червоні

прапори,

а

ко.ли

правління ЗН?ВУ ~ідмовиJіось, сам зірвав .прапорц,
пошматував 1 кинув у

салю

засідань.~ Цей

іщU~

Учасники : сот. П. Зілинський. сот. М. Зілинський, пор . С. Клокуп,
бу11ч. І . Рахальсьний,

Сот.

ПЕТРО

СОДОЛЬ

ЗІЛИНСЬКИЙ,
Учасник Кримського Похо
ду в складі

2

тант Штабу

Зап. п. Адю
п . Дивізії .

11

К-р 31-го Роменського пол.
за Директорії. К-р 1-го Ку

ріня

3-ro

п. С.С. Повітовий

Комендант Ямпільщини, на

Поділлю.

Цап

Степан,

Комсотня

хор .,

пізи.

Штабv

сот.

ОкР,.

Запор. див., Rooпvcy і
Зап.

Бр.

доручень,

старшина
учасник

ду на Крим.

1

для

Похо
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дент викликав цілу бурю. Якась партія внесла
запит у Центральну Раду й вимагала віддання під
суд .винних старшин. -Кричали, що це нечувана
знева~га
емблєми
революції,
вимагали
вислати
з Киї.ва цю реакційну частину, як загрозу рево
люції. Преса так само заговорила.
Військове Міністерство зажада.10 від Болбо
чана вияснення справи і

віддання

судові винних.

Для З.апор·іжців було це громом з ясного неба.
Але Болбочан відмовився
вююнати цей наказ
і заявив, що він цілком поділяє погляди своіх під
леглих і не бачить в іх вчинку нічого поганого.
Тоді на Запоріжців почали робити натиск
з іншого 601су.
Одежі і грошей для укомплєто

вання нових добровольців не даnа.mи. В наборі
добровольців перешкоджали і з дня на день зби
ралися випхнути з Киіва.
А в той-же час почали знов формуваmся
ріжні коші та пояоол.ися » б.атьки«. Охорону міста
Уряд доручив російській організаціі, яка склада
ла1ся з офіцерів, що тут залишилися.

Ця охорона користувалася супроти Запоріжців
величезними привілеями. Вона, напримір, заборо
нювала відкривати ~бюра для п2ийому доброволь
ців, покликаючись на накази Уряду. Висмівали
як Український Уряд (що не дивно, але болюче),
так .і ·Саму українську ідею. На цю охорону оперся
пізніше Гетьман, а ,взявши владу в руки, мусів ви
гнати іі іНа Дон.
Запідозрюючи в неблаrонадійности rен. Прі

совського, Війсьюове Міністерство під прикриттям

вищої почесної посади, запропонувало йому бути
rу6ерніяльним командантом
Київщини, а Запо
ріжський за:гін здати тому, кого призначить Уряд.
Генерал Прісовський за якийсь місяць часу
зумів при помочі Болбочана
дати Запоріжцям
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добру організацію, карність і в.икорінити все те,
що за:лиnшлося з реВОJІюційних часів.

Увесь час уникаючи залежности від ген. Прі
сов,ського,

Петлюр,а . зі

своїм

Слобідським

кошем

· держався окремо И не зум1.в дати йому того прав
ного зрозуміння справи, карности й закономір
носrn, без котрих військо руйнує лад, а не боро

нить його. Зараз-же по прибутті до Київа, Сло
бідський кіш почав самочинні розстріли комуні
стів н.а схилах Михайлівського саду, що привело
до rocтpc>ro конфлікту поміж Пріоовським і Петлю
рою. Після цього Петлюра залипmв військо.
Підчас походів Киів-Житомир-Киів біля За
поріжців трималися сторонні люди, котрі, не бу

дучи в рядах, т.имча~еом переховувалися. Тут були:
відомцй

пізніше

тепер

»гетьман«

ценко

з

повстанець

Полтавець

частиною

президії

Гриrорєв,

- Остряниця,
партії

відомий

д-р

Лу

ооціялістів-са

мостійників, браm Макаренки й баrато і.нших.
Пізніше, .на підставі симпатій
полковн.ика
Болбочана
до nартіі
ооціялістів - самостійників,
ост.анні старалися скріз.ь поширити чутки, що вся
запоріжська дивізія
належить до самостійників
і виконує іх.ні накази.

Навіть еаме формування ставили в заслугv
п. П.авлові Макаренкові, що був к.олись комісаром
у полку Болбочана, щ~ в 5 російському корпусові,
який і -гец~р терся прл Запоріжцях.
Чоловік він був незлий, але, як потім ви.яви
лося, був не тим, за кого себе видавав.
При остуnі до Киіва Запоріжський загін на
раховував коло 5.000 людей . . В той час ніяких
і1tіиих українських регулярних частин, як не числJі
тн дивізії синьо-жупанців, не було. Тому Заnо
ріжці складали кадр будучоі армії.

Необхідно було утворити віддіJІи армії, ввійnt
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в підлеглість Міністерстrзу Війни і виробити відпо
відні шт.ати.
На скликаній .нараді І\Оманднрів усіх окремих
частин за.гону :вирішено переформуватися в ·1-ш1ій

Запоріжський корпус, про що ·й подано прохання
до М~іністерства. Фактично, кадр старшин і під
старшин був, бо 8Оо;о Запоріжців складзл.исяІ з 1бу13шнх офіцерів російської армії.
Військове Міністерство згодилося переформу
вати заrін в окрему Запоріжську дивізію і вклю
ч.и.ло в іі склад гайдамаків.

Затверджено штати .окремої Запоріжської ди
візії. В .склад дивізії входили: І-ший запоріжський
імени гетьмана Дорошенка піший полк, коман
дант оолковник *) Загродський;
2-rий запоріж
ський піший полк, команд. полковник Болбочан;
3-тий г.айдамацький піший полк, команд. полков
ник Сікев.ич, старий полковник російської армії,
який отрим.ав
призн.ачіння
на місце Петлюри.
Богданівський полк, як реакційний, не був виді
лений в окрему військову одиницю. Крім того,
в склад див.ізії входили: гарматний заnоріжський
полк - команд. полк. Парфенєв; кінний ім. Костя

Гордієнка п6.лк

-

команд.

полк.

Петрів;

інже

нірний полк команд. полк. Козьма; панцирний
д/Ивізіон команд. сотник Болдирів.
Дивізія підлягала Міністерству і, як окрема
ма.ла пр.ава корпусу. Проханню призначити ко
мандантом дивізії ген. Прісовського Уряд одмо

в.ив, мотивуючи. це тим, що r'.ен. 1lрісовськнй ви
конує обовязки губ. команданта Київщини, а на
Aoro місце призн.ачив штабс-капітана Шинкаря
з М·етою, як висловився один зі старшин В. Мі-

*)
посадах.

Тоді ранrів

не було і

команданти називапис~r по
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ністерства, ВИJrнати .всіх » реакційшrх і контр-рево
люційних духі·в«. ме Шинкареві передали, що
коли він зявиться . в дивізії, ro бу де розстріляний.

Уряд, довідавшись про настрій Запоріжців,
запропонував підпотювника
Капкана,
а
потім
Петлюру.
Бачучи, що нічого не вийде, Болбочан, за
згодою реurги командантів частин, звернувся до
rен. Пріоовського, щоб він допоміг у призначенню
командантом дивізії бувшого інспек-гора артилєріі
Заnоріжського загону полковника Натієва.
Він був по національности Трузнном, грома
дянству цілком невідомий, тому Уряд дуже скоро

погодився призначити його командантом дивізії,
бо боятись йdro популярности на перші часи не
приходилось, а призначення не-Українця коман
дантом одинокОі п.а Украіні дивізії надавало ви
гляд на

перший

погляд

інтернаціональний.

Але краЩОfІО призначення
Натієв

був

гідним

не могло й бути.

старшиною.

Кр.истал~во

чесний, бездоганної хоробрости, він швидко став
любленим · командиром. Співчуваючи українському
національному рухові, він, як син пон·евол·еноі
нації, ·служив своїй новій батьківщині не за страх,
а за совість. Одночасно з призначенням Натієва,

Болбочан був призначений його помішником з ви
конанням обовязків командира 2-ro Запоріжського
полку (так .переіменовано його курінь).
В перших днях березня окрема Запоріжська
дивізія, без Гайдамацького полку, який залишився
при Уряді, вирушила з Київа, маючи завданням
очист:и:m від ворога Полтаву й Харків.

Всі піші, кінні й гарматні частини йшли під
керуванням ,полк. Бол6очана. Технічні, допомогові
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й Іінтендаrпські частини йшли з заду з отамаrюм

*)

Натієвим. Перший кермував баєвими операціями,
другий налагоджув.анням адміністративного аnа.
рату на ){ісцях і підтримув.анням контакту з уря

дом

і

німецьким

командуванням.

Постачанням

завідував .сотник Ткач.
Відізджаючи, запоріжці прощались з Киівом,
до якого вже не судилось ім більш вернуrися.

ПОГЛЯД

НІМЦІВ

НА

УКРАЇНСЬКЕ

ВІЙСЬКО.

І так, украінсь1<е в.ійсько було кинуте в го
ловному напрямку Полтава-Харків.
Українська армія :безrюсередно підлягала Вій
ськовому .Міністерству, а з німецькою армією вхо
дила

.лише

в

Ці нові і

контакт.

перші наші

союзнюш Л·еrковажили

значіння украінської .армії і тільки пізніше, в міру
розвою боєвих подій, почали іі поважати.
Характерним прикладом цього може с.пужити
доклад начальникові
оперативноrо відділу
Ні
мецького
східного фронту
про
становище на
Українці в березні мі.сяці 1918 р. **) Цей доклад
дуже цікавий і я тут подаю деякі уривки з ньоrо.
»Підчас вступу німецьких військ на Украі
ну пишеться в докладі там панував повний
хаос. При захопленню Київа більшовиками значна
частина українського війська заявила про свою
невтральність. І коли вірне Урядові військо роз
бито, то Рада й міністри втікли до Житомира.
Однак у Жите1мирі Раду відмовились прийняти
і вона розбіглася D ріжні сторони. В окремих

*J

*

11 )

Команданти дивізій і корпусів носили назву отаманіа.
Архив РусскоН Революція т. І.

З9
ділянках декотрі українські частини ще трима
лися, але вони не підтримували звязку поміж со
бою, і можна сказати, що Рада до моменту підпи
сання мирного договору
фактично не мала ні
влади, ні ,прихильників у краю.

Внутрішнє положення Украіни пригадує стан
Мексика після впадку Гуерти. В країні немає жад

ної центрЗJІьноі ,вмди, якаб обхоплювала більш
менш значну територію. Вся країна поділена на
цілий ряд окремих округ у межах повіту, а часом
і окремих rCiJJ.
Влада в таких районах належить ріжним полі
тичним JU!ртіям, а також і окремим пол1тичним
авантурникам, розб.і1їникам і д11кт:норам. Можна

зустрінути села, оточені окопами, якj ведуть по
між собою війну за поміщицьку землю. (?)
Окремі отамани верховодять у районах, які
собі
підбивають за
поміччу
свого окруження
й .наймитів. В іх розпорядженні знаходяться ку
лемети, гармати і панцирні са1'юходи. (?)
Українське військо (регулярне)
військо
наємне.
Воно складається з бувших жовнірів
і офіцирів, безробітних і авантурників. В основ.і
своїй воно .абсолютно демократичне. Ранrів жад
них не має, є тільки посади керуючих . окремими
військовими одиницями. Прості коз.зки одержують
333 карб. в місяць, а крім цього харч.і, одяг і меш
кання.

Родини іх одержують допомогу.
Командуючий кожної військової одиниці одер
жує на 150;0 більш від йому пімеrлого"
Влада й авторитет
командуючого дуже не
великі. Джур і служок немає навіть у вищих
старшин. Військовий міtністр сам собі чистить чо
боти. Характерно, що в поїзді військо;вого м~ні-

іО

стра австрійські
кухарів.

полонені виконують о6о_вязю1

Кількість українськоі армії рів-няється 2000
чол.*) Армія ділиться на цілий ряд ві.дд.ілів, які
ріжняться поміж собою формою.
В її розпорядженні знаходиться неветLИка кіль
кість гармат, кулеметів і автопанцирників.
Боєва іх сила дуже мала.
Командуючим усіма озброєними силами є вій
ськовий міністр Жуківський.
Начальник його штабу, rенерал Осецький. (?)
Оба, як видно, офіцири російського rенераль
ноrо штабу. Крім них, є особ.'Іиво помітні rенерали
Прісовський і Петлюра, що користуються великою
популярністю.
Зміна
керов.ників вшськового і
цивільного
управління дуже часта.
Оскільки є погоджена
робота військової і цивільної влади И оскільки
вона

утруднюється

сказ.ати.

Як

видно,

взаємними

йде

інтриrами,

жорстока

тру дно

боротьба

за

владу.

Пізніше rенерал Петлюра подався до димісіі.
Можливо, що його велика популярність, яка про
явилася підчас вступу українського війська до
Київа, показалася небезпечною
військовому мі
ністрові. Сам Жуківський уявляє собою енерrійну
людину,

яка

знає,

чого

хоче.

Під цей мо~мент він надзвичайно напружено
працює над тим, щоб узяти армію в руки. Він хоче
постепенно привчити військо до дисципліни, а крім
цього, по його пляну, в ряди армії повиНІІі бути
покликані .новобранці за один рі·к.
Українське військо носить покищо російську

*) Кіш.кість укр. армії в тоІt час була 5.000 чоловЇJ(а.
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форму, відріжІ"Іяючим зна1·:0:·.1 її є блакитна, або
жовто-блакитна перевязь на лівій руці. Фанта
стичним,

не

то

козацьким,

не

то

татарськи:-.1

го

ловним убором у формі довгих ~ольоров:1х кап
турів і т. п., стJраються приддти військові нз."ціо
нальний харак-гер і цим вплинути на моральний
стан і націона:1ьне почуття козаків. (?) Озброєння
дуже ріжноманітне. На взірець усіх революційних
військ, кожний хоче мати на собі якнайбільше
зброї.
При дальнійших військових операціях не мож
на рахувати .на поважну підтрюшу з 6о1-:у уг:раїн
ськоrо війсьr<а, але воно важне, яко політична
декорація«.

Автор доІ\ладу, відоl\ІИЙ німецькнй пуб.11іцист
Колін PGc, який служи;в в осени 1917 р. в rз!йсько
во~1у

відділі німецьІ\ого

міністерства з.зкордонннх

справ. його обо.вязком достарчати пресі відомости
про хід військових операцііі.
При вступі Німців на Укр.зїну Колін Рос зна
ходився в передових німецьких від.J.ілах, з )-:отрнми

і вступив до Київа.
Брак лравдивих .інформацій: є причиною трохи
фантастичного освіт лення фактів у його докладі.
які в деяких місцях доходять до гиперболі.
Але цьому годі дивуватись, бо Україна ·була
новою ~незнаною країною і кожJІий уявляв собі її
по ·СВО Йому.
Не краще уявляли собі Україну і всі вищі
чинниrш ні.мець1<оі армії, яка вступала в глибину
нашої кр'а:'іни.
Але Німці скоро переконалися про пеправди
в.ість свого погляду на у[(раїнську армію.
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ВИЗІЗОЛЕННЯ ЛІВОБЕРЕ)КНОі УКРАІНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАПРЯМ
З моменту вирушення з Київа на Лівобережжа
Запор!;.:щі ввесь час як в офіційних звідомленнях
nійськового міністерства, так і на сторінках то
дішньої преси, носи ,1и назву » бриrади Натієва«,

не зважаючи на те, що пізніше Запоріжці розвер
нулися

в

корпус.

Ще в Київі вироблено заrа.:ьний плян бо
ротьби з більшовиками на Лівобережній Украіні,
при чому Запоріжцям постав .:: ено як завдання:
посуватися на ст. Гребінка й Полтава, ~добути
Полтаву, Харків і вигнати більшовиків за межі
Українськоі РеспубJJики.
Запоріжці мали в повній мірі гармати, інтен
дантське й інженірне майно, а також живність.
У се це, .а разом і повна дисциплінованість та за
па .1 козаків зробил.и з бриrади грізну силу, перед
якою не мог.!и вдержатися
далеко численніші
біл.ьшовицькі загони.
13ідомостн
про більшовиків, що відступали
на Полтаву, були такі: червоноrвардійці й матроси
uідступаю1 першими, при чому іх прикривали чехо
словацькі частини, яких си.11и досягали корпусу.
~иіхала запоріжська дивізія ешелонами з Київа
через провізоричний дерев .:~яний міст на Дніпрі
(бо заJLізничий
був попсований
більшовиками)
і скупчилась у Дарниці. Тут вирішено порядок
руху

частин.

На
рінь

чолі йшов ешелонами Богданівський ку
запоріжського полку, а за ним решта

1-ro

частин.

Дня 4-го ьерезня в Березані наш аванrард на
здігнав німецький аванrардний відділ. У Березані
Бог данівці разом з Німцями пішли в наступ на

3

43
ст. Яготин.
Перед Яготином стояв арєrардний
відділ чехо-словаків з броневиком.
Першими піш."Іи в наступ по залізниці Німці,
за ними в резерві посувались Богданівці. Воро
жий броневик відкрив вогонь з усіх своіх куле
метів і гармат.
Німці залягли й почали копати під собою
окопи для прикриття від огню броневи·ка. Під
рушничим вогнем німецької піхоти, ворог мусів
податись трохи назад. Користаючи. з цього, Німці
знялись і пішли на праоо, в обхід ворога, а Богда
нівцям ,наказано ·заняти їхні окопи.
Одна сотня Богданівців, яка в той час стояла
за зал,ізничою будкою, вируш11да, щоб заняти за
лишені німецькі позиції.
По дорозі лежа.'Іо два трупи забитих Німців.

Один

високий і

товстий

мущина,

другий

моло

денький хлопець D окулярах. Це були перші трупи

Німців, яких бачили Запоріжці.
Дивне

вражіння

робили

ці

трупи.

Десь

під

Яготином, на чужій для них Украіні, знайшли вони
собі спочинок. В
дання
відчинився

старшоrо мущини
ранець і з ного

підчас па
висипались

р·іжні . причандали, багато листів і фотографія
якоїсь молодої жінки. Козаки підняли фотоrрафію
і забрали з собою.
Хто був на ній? Чи жінка, чи дочка, чи сестра
його - для нас 6уло таЙ!іОЮ.
А тимчасом броневик повернувся на попе
редн.і позиції і розпочав си,J]ьний вогонь по імпро
візованих наших окопах. Ц ілшї дощ кулеметних

куль летів на Ці окопи, які мог.'Іи за.крити тільки
плечі і rолову.
Гарматні набої густо падали то перед лінією,
то позаду неі, підкидаючи стовбурі землі і диму.

Старі козаки лежал.и й одстрілювались, а мо-
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лод1 rімназисти, що записалися в Киіні, похов,али
голови в окопчики і не дихали. Один тільки 1<0мандир сотні, сотник Кіриченко, стояв у цілий
зріст і кричав на молоднх, щоб не ховали голів,
і жартував на кожний вибух гранати.

Во~гонь броневш<а
ставав щораз влучнішим
багатьох
булнб
Б о гд п 11івці
не дочислшшсь
у себе, колнб не Німці, нкі ІЗ час обхопили праве
крило ворог.а й змусили його до відвороту.
Це ·був перший біІї на лівобережжі, на щастя,
без жертв з нашого боку.

Ворог відступив аж до Гребінки, рубаючи по
дорозі телєrрафічні стовпи і псуючи мости.
Запоріжські ешелони цілком вільно посуну
лися до ст. Кононівка.
Дня 13 березня на підступах Гребінки знову
виникла сутичка з більшоrзиками, але після неве
лиrюго бою, в якому брали участь Німці і Гордієн
ківс1,кнй кінний по.1ж, ворог залишив ст. Гребін ,ку
і відступив на Луб.ни.

Міст через ріку Сиру Оржицю, який зірвали
більшовики, трохи спинив наступ.
На ст. Гребінка було захоплено кілька гармат,
брон е вик

і багато ешелонів з військовим майном.

іі Гребінці Німці спинилися, заявляючи, що
дальше посуватися не бу дуть аж до прибуття
гшювних сил і важкої артилєріі. По відомостям,
одержаним від полонених більшовиків у Гребінці,
ворог сильно закріпляв лінію Кременчуг-Ромодан
Роl\шн, ~підвозячи арти.І!єрі:о і зміцнюючи кіль
кість війська.
Крім цього одержано. відомости
про те, що чехо-словаки зовсім приєдналися до
більшовиків і головне коl\rа1ндування н.ад зєдине
ним.и силами приняв командуюч..И чеським кор
пусом, ЯІШЙ уже розпочав а~щію nроти Гребінки .
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Доцільним буд~ згада тн д~що
вацьке військо.

про чехо-сло

Чехо-словацьке військо утворилося в Росіі щ~
за царсьних часів

1914

р. Тоді ма.110 в.:>1ю всього

оден лєrіон під назвою »Чеська дружина«. В груд
ні 1915 р. головне російське командування дозво
ли.ло втілити в ряди лєrіону аnстрійсьних поло
нених Чехів і Слова~<ів.
Національні орrанізаціі Чехословаччини тим
часом .видають таємну відозву до чехослов~анів
в
австрійському
війсьну
на
протиросійському
фронті,
щоб вони
піддавалися Мосналям при
кожній на·годі. Вже в 'Кінці грудня 1915 р. утво
рюється
один
полн
чехословацьного
війсьна,
а в цвітні 1916 року перша бриrада.
Революція 1917 рону дала можливість до ор
rанізаціі велиноі
.національної
армії, що було

ухвалено чесьним національним зjздом в м. Київі
20 цвітня 1917 р. Чехословацька бриrада розвер
нулася в норпус. Берестейсьний траюат застав
чехословацьне війсьно на Унраїні.
Відступало
воно перед Німцями щораз дальше на схід. ·
Командиром ч.ехо-словацьного корпуса був ро
сійський rенера·л Шокорів, а начальником його
штаrбу rенера.л Дитерінс.
На засаді умови, снладеної з біл.ьшовицьким

урядом, Чехослова~ш маліf вільний шлях до Вла
дивостону і відтіля вони мали бути перетранспор
товані до Франції. Але більшовики умови не до
тримали і предявили їм нові ви11юги. Тіл.ьки з.а
ціну
оборони
лінії
Кременчуг-Ромодан-Ромин,
більшовики згоджувались перепустити Чехосл~ава

ків .на Сибір.
Чехословацьке військо дуже добре зорrані
зоване, здисціnлін9ване й чу до во озброєне, було
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поважною вшсько!'юю силою. Це і примусмо Нім
ців зупинитися в Гребінці й зажадати допомоги.
Натомість українське командування рішило
використати зупинку Німців і відкинувши ворога
від Гребінки, перейти в наступ та захопити Лубни,
Ромодан і самостійно просуватись на Полтаву.
Начальник німецького відділу не міг навіть від
важитись піти слідом за Запоріжцями, не споді
ваючись успіху цієї акції.
Припинивши наступ Чехословаків на Гребін
ку, після доодневною бою 16 березня українське
військо зайняло м. Лубни. В цьому бою осоМиво
відзначився кінний Гордієнківський полк, під . ко
мандою полковника Петрова, який разом з кінно
гірською батерією зробив глибокий обхід зправа
й зайняв місто несподівано для ворога. Захоплен
ня Лубен було таке нагле, що більшовики не
встигли,
по свойому
звичаю,
зірва'tи станцію
і міст через Сулу. Зіпсували тільки стрілки і спа
лили рухомий залізничний состав.
Ціле населення міста з радістю витало укра
їнське .військо, а до рядів його вступило багато
нових жовнірів.
Записувались
переважно студенти, вчитеді,
r'імназисти й семИінаристи.
Всюди по дорозі наступу до рук українського
війська
переходили
великі
склади
військового
майна.
Від більшовиків відбивалися також чи
сленні залізничні :Валки, навантажені всяким май

ном, пограбованим у населення, а також забраним
з військових складів.
Ця військова добича була вічно причиною
сварки
з ,німецьким
командуванням,
котре по
умові з Урядом Центральної Ради мало право

на

6ільшу частину військових запасів.
Бажання спасти склади майна для держави

'47
було
ське

саме головною
командування

причиною, для чого україн
розпочало

наступ,

не

ждучи

на Німців.
Не дивлячись на це, відносини між Запоріж
цями ;й :німецькими частина.ми, в міру розвою <.;піль
ної боєвої праці, ставали щораз то кращими.

БОІ

ЗА

РОМОДАН

Після захоплення Запорожцями Лубен, післа
но німецькому командуванню в Гробінку телєrра
му з пропозицією просунутись на лінію Лу~бен.
Але Німці цій телєrрамі не повірили і були
певні, що іі прислЗJLИ -більшовики, щоб їх спро
вокувати і знищити Запоріжців.
Прийшлося посилг.ти спеціяльний поїзд і тоді
Німці прислали 1 баталіон піхоти і два броневики,
а решта залиШWІась у Гребінці.
На стації Лу6н.и українське командування
виробило WІЯН дальшого руху дивізії на Полтаву.
Порядок руху був слідуючий. На чолі заліз
ничним шляхом м:ав просуватися 2-1гий запоріж
ський полк, за ним резерва цього полку Богданів
ський курінь ·1- 1го запоріжського полку, а позаду
резерва дивізії решта 1-ro запоріжськоrо полку.
Кінний Гордієнківський полк одержував окре
ме завдання. Він мав просуватися на Хорол-БЩо
церківку-Решетилівку і біля останньої перетяти
залізничний шлях на Полтаву.
Наступ розпочався ранком 17 береЗ'ня.
Кшшж Німці дізналися, що українське ко
мандування залишило вигідну для обороНІИ по

зицію на р. Сулі і частини дивізії вируШИJІИ на
Ромодан, назвали цей вчинок божевіJLьним.
Правда, умови для _ успішного наступу були

і8

дуже

невигідні

і тому

Німці

не

розуміли,

як

можна йти в чоловий наступ з меньшими сил.амн
на .ворога, що займає домінуючі позиції.

І дійсно, правий беріг р. Сули, на котрому
стояло м. Лубни, був високий, а .протилежний
низький з постепенним підємом у бік Ромодана.
так що 1 місто Ромодан займало пануючі височини
і захованих підступів не мало. Всякий рух наших
військ ворог спостерігав, як на долоні і прийм.ав
до того відповідні міри.

Крім того запоріжські гармати мусіли ставаm
на 'відкрит.их позиціях, що давало змогу ворогові
параліжувати іх працю. Таким чином наша піхота
залишалася без заmсту і прикриття гарМІІтного

вогню.

При таких умовах розпочався наступ За

поріжців.

Ще в перший . день після захоплення Лубен
піші частини перейшли річку Сулу і зайняли по
зиції на верству перед стацією Солоницькою,
котру

більшовики

Ст.ація

· тримали

Солоницька

міцно

в своіх

знаходиться

в

рук.ах.

історич

ному місці.

Недале1ю .від неі колись Наливайко зі сво1ми
юозаками (УГаборився під Солоницею над Сулою
і довго ;витримував облогу польських військ.
Трагічний був кінець цієї облоm, виr.инули
майже усі наливайківці, але не вмер.л.а ідея, яку
тепер іх нащадки
новітні Запоріжці несли .на
своіх багнетах. Пухка і чорна Солоницька земля
у щерть напоєна кровю наших прадідів, зачерво

ніла знова кро.вю іх правнуків Запоріжцrв.
Сама стація Солоницька лежить у долині
і з високого лубенського берега наші . rapмam
Обстрілювали увесь двірець і йоrо окОJИИці, не
даючи там -скупчуватись

ворогові.

Але вночі, прикриваючись тешютою,

ворожі

~9

броневики підходили м ~ йже до Сули · і обстрі
люваJІJИ м. Лубни та залізничу стацію, де стояли
ешелони з Запоріжцями.
Аванrард Запоріжців,
не маючи
зі собою
гармат, .не міг боротись з ними. Зірвати залі:зни
цю позаду бронепотяrів та так відрізати ім шлях
відвороту, теж не було
можливости, тому що
в одну лінію наступали завсіди не меньше, як
4 бронепотяrи.
Після закінчення підготовки до наступу дано

2-му запоріжському полконї наказ
зайняти ст.
Солоницьку і село Березополь.
Полк підсилений полаюдженими бронепотя
г.а.ми, відбитими раніш у ворога, повів рішучий
наступ, зайняв с. Березо поль і флянковим у даром
захопив ст. Солоницьку.
З Березополя передові частини підійшли на
один стріл до залізниці, а праве кри;ло іх упи1Рало
ся в шлях на Хорол.
Цілий день 17 березня ворожа піхота з броне

виками провадила протинаступ

на

позиції Запо

ріжців.

Користуючись
могли

на

в

день

станцію

тим, що

через

наші

відкриту

Солоницьку

для

бронепотяrи не

місцевість

її

захисту,

прийти

ворожі

панцирні поїзди ,найкращої конструкції підходили
дуже близько, наскільки ім лише дозволяли за
rюріжські гарм.ати, розташован-і на правому бе

рез.і р. Сули, і своїм вогнем приноснли нам великі
втрати. Але відібрати ст. Солоницьку і відкинути

Запоріжців

за

р.

Сулу"

ворогові

не ,вдалося,

а .після roro, як наші гармати підбили один броне
потяг, а. піхота забрала його в полон, ворог при
пинив наступ на цей день.

Вночі rюлковник Болбочан зі своїм· штабом
пересунувся :на ст. Солоницьку й перевів через
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Один з найближчих співпрацівників св . п. Полк. Бол
бочана, Лицар Залізного Хреста

Української Армії .

Командір 2-го Куріня 2 -го піш . Запорожського полку ,
Кома ндір
нівських

2 -го

Запор .

вихованків,

п. ,

о ста н н і й

Командір

з

Болбоч а

Запорожського

Кор

пусу з 13. 4. 1919 до травня 1919 року, Командір 1
Бригади в Зимовим Поході Укр . Армії на тилах во
рога ,

Ком.апдір

1-ї Стр. Запорожської Бригади Укр.
Армії в

1920

р.
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Сулу решту частин з гарматами і броневими ма
шинами.

На рано Болбочан перейшов в наступ і від
кинув ворога юr стацію розїзд Тарнавський.
Закрішшшись на цих нових позиціях, Бол
бочан почав готовитись до загального наступу
з метою захопити Ромодан і відрізати залізничну
лінію Ромодан-Кременчуг.

В цьому останньому бою захоплено в полон
ІІТТаб чехословацького баталіону, який обороняв
ст. Солоницьку.
З наказів і паперів цього ІІТТабу стало відомо,
що чехословаки одержали завдання зайняти місто
Лубни не пізніше 19 березня і розпочати наступ
на Гребінку-Київ. З наказу було видно, що за
цю поміч в операціях, бі.1ьшовики обіцяли чехо
слоnакам перепустити іх через Сибір на Далекий

Схід, ку дн Чехи тікали від Німців. В разі відмови
бі .1ьшовш:и загрожували обезброіти чехословаків
і Еидати іх Німцям.

Зага л ьний
чеське

провід

боєвим.и

операціями

мало

командування.

Крім чехос :юваків на
фронті були великі
відділи матросів і красноrвардійців з гарматами
і броневнми машинами, які перекинуто тут з Дон
ського фронту, де вони боролися з добровольчими
відділами Корнілова.
Щоби не дати ворогові можJDивости захопити
n свої руки ініціятиву і бажаючи попередити
його наступ, полковник Болбочан 18 березня роз
почав rенеральний наступ по всій лінії всіми си

лами Запоріжців, що були в
'Але наступ Запоріжців
ступом ворога. (Схема 2).
Відношення сил і вогню
слідуюче: З боку Запоріжців

його розпорядженні.
зустрівся з протина
обидвох сторін було
увед~но в бій 2 пол-
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ки піхоти кількістю в 2000 багнетів, кінноти 450
шабель, 2 бронеrютяги; 4 автопа:нцирники, 12 лег
ких гармат, 4 гірських і 2 тяжких. З боку ворога:
2 піші чехословацькі полки сwюю в 2400 багнетів,
відділ Сіверса *) 600 багнетів,
відділ матросів
Гусєва 500 багнетів, бригада кінноти 500 шабель,

10

броневиків, 15 панцирних авт, б батерій легких
одна далекосяжна.
Таким чином,
як бачимо,
відношення сил
обох сторін були далеко не рівні.
Запоріжці
мусіли протиставити~е.ь
ворогові,
який у два рази перевищував іх кількістю жовні
рів і в чотири рази силою вогню.
Тому наступ Запоріжців зустрівся з сильним
протинаступом ооро~га, який підсилений бронепо
тягами й густим гарматним вогнем, старався від
кинути запоріжців за ст. Солоницьку. Натомість
наші гармати, не маючи добрих позицій на лі
вому березі Сули, не могли протиставитись во
рожому вогневі; так само і бронепотяги не могли
користуватись вільно дідіздом. Через те Запоріжці
за цілий день не могли просунутись ані кроку
вперід.
Дня 19-ro березня ран·о .ворог розпочав загаль
і

ний пляноВІИй наступ, з ·метою зайняти м. Лубни
і просуватись на Гребінку.
&рог наступав у трьох напрямках.
Проти лівого нашого крила сильний відділ
ворога з Лохвиці посувався на Лубни, з метою
обхопити українські частини і зайти на іх зади.

В центрі на.ступали головні СИЛІН ворога, три
маючись залізнячноrо шляху.

*) Прапорщик Сіверс за часів

Ці сили мали споКеренського

комуністичну І'азету "Окопная Правда•.

видавав
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маrати обхоплсншо і n ідріз :шню шляху відвороту

Запоріжцям ~відділом, що прямув~ш з м. Лохвиці.
Проти правого нашого крила настуіПав з м.
Хорола сильний .відділ, якїІй складався з чехосло
ваків, бриrади кіннот11, артилєрії і бр.оневих ма
шин. Цей відділ посувавсп шляхом Хорол-Лубни.
На лівому нашому крилі ворог глибоко об
хопив наші ,позиції, але цей маневр завчасу по
м.ітила наша заслона, що стояла на березі р. Сули
край Спасо-Мегсрсь1<0го ~онастиря і відбила всі
наступи

ворога

з

великими

для

нього

втратами.

Натомість відділ, який наступав з Хоролу.
збив на свой.а.му . шляху запорожські броневики
і кінноту Петрова, які відступили на с. Березняки,
а ворог почав наближатись до Лубен . .
Одночасно головні ворожі сили повели рішу
чий наступ на центр наших позицій. В()Іrнем легкої
і далекосяжної артилєрії ворог приневолив за
мовкнути :гармати Запоріжців. Користуючись цим,
6 ,ворожих бронепотягів підійшли щільно до на
ших позицій,
сіючи навколо смерть.
І тільки
зірвавши залізнинний шлях, вдалося припинити
наступ бронепотяrів, я1<і загрожували нам ката
строфою.
Під захистом цих бронепотягів, ворожа пі
хота підійшла дуже близько до наших позицій.
Наступали чехословаки зразково і тільки зупи
нення бронепотягів спинило і ці л.ав.и, які під
вогнем наших рушниць і кулеметів, мусіли за
лягти.

Не дивлячись на переважаючу кількість во
рога і великі втрати, Запоріжці витримали йс~
натиск і на вечір ворожий наступ припинено.
Але всеж таки положення наше бул.о тяжке.

З двох боків обхоплюючи крил.а, ворог був глибоко
н.а наших задах. Проти трицяти наших гармат, роз-
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кинених на ц1л1м фронті, ворог в одному тільки
центрі протиставив 20 гармат. Самі бронепотяги
його давали до
кулеметів.

десяти

гармат і велику кількість

Але не дивлячись на те, пол~юІВник Болбочан
в ·ночі з 19 на 20 березня перейшов у наступ,
використовуючи для цього резерви й кінноту.
Кіннота запоріжська на чолі з Гордієнківським

полком одержала наказ з 1<і.нно-rірською бате
рією, nix<Yroю на самоходах і броневиками зни
щи11и ворог.а, наступавшого шляхом Хорол-Лубни
і захопити Хорол.
Цим

кроком

перерізувано

Ромодан-Кременчуг і

так

залізничу

загрожувано

лtюю

обхоплен

ням ворога.

В Хоролі кіннота мусіла зачекати, поки го
ловні сили Запоріжців не займуть Ромодану і по
т.ім через Білоцеркі'Вку-Решетилівку наступати на
Полтаву.
Кіннота
своє завдання
виконала
блискучо
і ранком 20 березня всяку загрозу обходу з права
усунено; кіннота захопила в ночі Хорол.
Одночасно
поль.овник
Болбочан
перейш.Jв
у центрі несподівано в наступ з 2-гим запоріж
ським полком і зайняв розізд Тарнавський.
Наскок був так несподіваний для ворога, що
тут захоплено, майже без спротиву, 4 бронепо
тя·ги й ешелони з чехословаками і раненими.

Крім того захоплено кіл.ька гармат.
Ворог нідступ.ив у паніці на Ромодан.

Се

ляни околичних сіл оповідали,
як чехословаки
відступаючи плакали, що ім приходиться битись

з Славянами
виків.

ня

- Українцями

і нарікали

Коли біл:ьшовики довідались
нашою кіннотою м. Хорола,

на

більшо

про захоплен
почали спіши~.:>
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евакуовати
Тепер

Ро-модан в напрям11:у на Полтаву.
більшовики, залишивши
усі
спроби

наступу, перейшли до оборони. І не дивJJЯчись
на своє скрутне положення та великі втрати, во
рог уперто оборонявся.

Н.а вечір тогож таки 20 березня на допомогу
Запоріжцям прибуло З баталіони Німців з 4-ма
батеріями.
Бравурово віхали карєром
німецькі батеріі
в передні лави Запоріжців, блискавкою скинули
гармати з передків й одразу відкрили швидкий на
гонь на ворожі позиції.

Це

був авангард тих. німець1шх си.71, котрих

вижидали

в

Гребінці.

Вечером, щоби перешкодити евакуації Ромо
дану, наступ продовжувано. В ньому брала участь
і німецька артилєрі!я.
Дня 21 березня Ромодан занято.
Першими внійшли 2-гий запоріжський полк
і З б.атерія.
Тут до рук українсь,1<0го війсь.ка попала ве
.[ика військова до.бича: рухомі шпиталі, вели.ка
кількість поїздів, ріжне військове майно.
Треба завважити, що серед ріжноі військової
добичі були й 6.ал,ьони з задушливими Газами.
Відступаючи чехослова1щ попсували зал:ізнич
ний шлях між розіздом Тарнавським і Ромоданом
і цим на донго ·затримали пересування бронепо
тягів та ешелонів Запоріжців.

За

відступаючим

кіннота і

ворогом

наспівали

тільки

броневики.

Ворог відступив

н.а

Полтаву

і

відступаючи

по дорозі зірвав залізничний міст на Хор~лі.
В Рамадані негайно ск.ладено з ваrоюв два

поїзди. ,,.В ці Поїзди завантажився відділ Запо
р1жців і в супроводі захопленого бронепотягу
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вирушив у 6ік Лохвиці, щоби знищити ворожу
rрупу, яка оперувала на шляху Лохвиця - Гре
бінка.
Це завдання відділ виконав успішно.
В цих останніх боях потювник Болбо чан
проявив себе, як дуже добрий, зарадливий, енер
гійний, холоднокровний і смілий командир.
В той мент, коли здавалося, 1up. все .втрачено,
він сміло і певно переходив у настутт, часто. осо
бисто ведучи Запоріжців у наступ.

Завдяки

цьому

діла

хоробрости,

гато

разів

Запоріжці

непохитности

сильнішого

проявляли
й

великі

розбивали

ба

ворога.

А ворог був дуже поважний в головній
мірі чехословаки і матроси. Чудово озброєні і на
кращих позиціях а проте булн вони пере
можені далеко слабшими. чисельно, але сильні
шими духом і відва~гою Запоріжцями.
У захоплених полонених знайдено накази і га
зети, в котрих 'можно було
проелідкувати, як

змінявся у більшовиків погляд н:)'-украінське вій
сько. З самого початку про укр1йнсь1{е військо
нічого .не споминалося, потім писалося, що з біль
шовиками бються б.анди Петлюри і Винниченка,
а тепер писали,
що під Ромоданом
веде 1бій

з Червоною Гвардією »Сіль.ний отряд запарож
скіх войск под команд~й ре::~кціонера старорежім
наво
царскаво
генєрала.
Балб.ачана.
Бплбачf!н
опаснєйшій пратівні.к савєтской власті«.
За жи
вого чи мертвого обіцяли заплатити 50.000 рублів.

Отже ло цьому ·було

видно, наскільки біль

шовики оцінили 6оєву діяльність українського
військ<t і дію1ьність полковника Болбочана.

З Київа разом з військом вирушив як »око
Уряду«
комісар
Павло
Макаренко.
При зна
йомстві він представлявся премірованим інж1ші-
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ром, членон Російської
Наук і доктором пр :ша.
якоїсь ~гармати, що мала
Як до предстаtJннка

і Француської Акадеиії
Часто показував рисунки
бити на 200 верст.
Уряду всі старшини від

носились до нього з повзrою, а він досить жвав:ий,
любив ділитися своїми думкзчи з молодшим стар
шйнспюм. Розказував про св·ої проєкти елєктри
фікації ;}'країни за поміччю дніпровських порогів,
розказував. що має братів, а псі вони великі на
тріотн й учені.

і

Підчас останніх боїв він перебувзв у Лубнах
негайно прибув до Ромодзну по його захоп

ленню.

Тут стався з ним пкий випадок.
На
станції
був
зз~: І)п .,1ен11ї1
більшовнцт-.кніі
санітарний потяг з раненими і хорнми, з медич
ним персон .:иrом , обслугою і великим з~шзсом ме
дикаментів.
По.'!Ковник Бо:1бочзн накзззв , щс би після на
лрав . 1ення
залізничного ш .1r.ху,
відправити цей
поїзд до Київа, бо раненнч і полоненим ніколи
кривди не робив.
Комісар
Макс~. ренко,
довідавшись
про
цей
поїзд і
користуючись
відс~.; тністю
полковникз

Болбочана. який поїхав до Н а тієв1. наказав його
в дві годині звільнити від хорих і ранених біль·
шовнків.
Треба зазн~чити, шо цей поїзд був сформо
ванпї1 ще за царських часів. мав прбрасні вагони.
вагон кухню. лазню і т. д.

Розпорядження

Макаренка

вит.:онав

сотник

•

Гемпель.

Ко .1и приїхав
по.пкІ)ВН!ІК
Болбочан і йому
розповітr про зві.'Іьнення поїзду, він не міг цьому
повірити.

А

тимчасом

комісар

Макарен1<0

переніс

до
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поі:-іду

свою

р~зид~нцію

обі~, на який запросив і

і

наказаи

наготуьатн

Бо.1бочана. У відповідь

полкою1ик Болбочан наказзв

негайно перенести

нr~зад у поїзд ранених і хорих. Нзкзз в1:~-:онJ.но,
не дшз.:~1 1 шсь н:~ спр о тив комісарз М с~и ре:~;-:а, ii~::;fi
за.явив, що поїзд потр~бш1й йо:-.1у як предста!jни
кові » rерхоьноі влади ~: . Сід кари с отню::~ Гсмп-::ля
сrшслn т!.1ькн гаряче заступництво М:н: арею~а.
Цей випа,J.ок звернув увагу
Болбсчана на
діяли:істt~ і блнще окруження Макаренка.

СТАНОВИЩЕ

СОЮЗНИХ APMf!.1
МІСЯЦІ 1918 Р.

У

БЕГЕЗНІ

В той час. ко .1и українське вt11сько ззхопило
Гребінку, Лубни, Рамадан і форсовшrм [І,,r:~ршо:...1

наближалося до Полт<~в.и, нз Праrюберел .::+: у і реш
ті Лівобережжа йшло п.1янове звіл,ьнення Укрзіr-ш
австро-німецькими

ар~rінми.

На Правобережжу після з зхоп .1ення украін
сько-мімецьюш військом м·~ КніЕз, більшоrшки пn
далися нз південь Укрзїшr. Гонило іх австро-rеr
манське військо в двох напрямках: 1) по залізниці
від Козятина на Бобринську, Знаменку й Катери
нослав і 2) понад морем од Одеси на Мнкол ::lів

і Херсон. (Схема
і

3).

Також
звільняли
від
більшпвш:ів
стації
водяні дороги в окотщпх Ольвіопо:rя їr Возне

сенська.

Більшоющькі відділи на цей час в цьомv Н3.

прямку складалнсп з останків армії Асєєва: ;:w:a
була на півдні в р<1йоні Оль\віопіль-Рознесенськ.
із .армії Єrорова, яка тримала лінію Знамена-Ка
теринослав.

та

з

матросів,

солдат~з

і

"

черв.оно-

~

_..,................_ _ _ _ _.....;
-fІ'І"'ІІ!І'!'ІЧ• ІІІ·\

Ііі

.J

І;'
':J
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rв.ардійців,

як1

оперувзли

на

приморському

від

тинку.

Всіми

цими

силзми

якого пробував до :20
а .потім у Харкові.
Поважні бо ї бу :пr

керував

березня
лише

березня), 6і .1я 1\:tш:.-:Jлзєnа
Знамен ки (20 березня)).

(17

Муравйов,

в

біля

(18

штзб

Катеринославі,
ст .

Помішної

березня) й біля

В приморсь!..:о:vrу раі'юні більшовики виявили
деяку впертість. Так напримір Мико ,1аів тз Херсон
були зайняті спочатку невею1кшш від;іілзии ав
стро - rерманців, але під нзтиском більшовиків вони
мусіли залишити ці міста.
Пізніше австро-герм ;:шці мусіли були збіль
шити свої сили і пр~rстуnити до бі .1.ьш сері·озних
операцій, щоб заr:ріпнпr за собою взагзлі півден
но-дніпровсьr:і торг о вельно-промислові осередки.
При наступі незз ,,r1ежно від залізниць, Німці
дуже вміло виr:ористува.пи і лінію Буго-Дніпра .

.Користуючись

поч.:~т~..: о м

навіr.:~ціі,

во.ни

спусти

лись у ба·гатьох місцях цими водяними артеріями
й тим дали значну поміч оперзціям на суші.

З

кінцем березня:

було звільнене.
Натомість
на
напряму

операцій

майже

ціле Правоберіжжа

Лівоберіжжу
у!..:рзшського

рівнобіжно
війська,

до

rерман

ські частини провадили наступ в двох напрямках:
1) Гоме.:rь-Новознбr:ів-Брянськ;

2) Киів-Бзхмзч-Ворожба-Курськ.
Крім того з боку Кременчуга наступала на
Полтаву одна rерм::~.нська кінна дивізія.
Сили більшовиків у цих напрямках були слі
дуючі:

В
ним

юшрямі Гомелт, ·Новпзибків-Брянськ голов
чином бшшся
недобитки полків південно

за~ідного фронту.

Ui

останки були зібрані в так

"

62
звану першу революційну армію Стєпанова; осо
б;rи&ого опору вона не давала.

В

напрямі

Киів-Бахмач

оперували

головно

відділи червоно-гвардійців, яких набрано в Київі,
але ці загони були м.:~ло прндо.тні до боєв.их опе
рацій, при найменшому натискоsі тікзли й легко
зди вали

свої

позиції.

Найбільший удар більшовю.:::ш из.несено в пол
тавському

причин.
джено

напрямі.

Перше,

І

це

було

необхідне з

двох

на

цьому

из.прямі

було зосере

найсильніщу

армію

ворога

(чехословаки,

матроси), а по друге, цього ви~tагала важливість
заволодіти вузловими стаціями. які лежали в на
прямі найкоротшого
сейну. А витиснути
остаточною

шляху до Донецького ба
з нього більшовиків, було

метою операцій

у1<р.:~інськоrо

війська.

Відступаючи
в
н:шрямку
Гомель-Брянськ,
більшовики зіпсували мости біля Річиці й Гоме
лю,

чим

трохи

здержали

переслідування

~іх.

І тільки 21 березня встановлено контакт з воро
гом у районі НовозибІ'ова, де знаходився штаб
1-оі більшовицької дивізії армії Стєпанова.
В напрямку Киів-Курськ
німецькі частини,
почавши
переслідувати
в перших числах березня,

більшовиків,
зайняли
після невеличких сути

чок ст. Ніжин і Крути. Потім 13 березня здобуто
ст. Пліски, де більшовиків підтримували чехо
словаки.

19 березня біля Конотопу більшовики В!fЯВИ
ли деякий опір. Вони повели наступ з боку Во
рожби під захистом панцирного потягу, якцй ви
їхав з боку Хутора Михайлівського. Проте всі
іх спроби зліквідовано і вони почали відступати

до
в

Ворожби.

Панцирний

поїзд

захопили

Німці

полон.

Як

бачимо,

всюди

провадився

р;івнобіжний
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ш.~стуїІ. Це#% рtвнобіжниn "•ступ був wu;:ликааиn:
по перше тим, що на - цих напрямках якраз були
зосередилися самостійні rрупн ворога, а по друге
ite 6y:ro 11с0Gхід11с з оrлнду на те, що одночасне
за .\011 :1с1111н rолошшх заліз11ич11х вузлів на ріжних
напрямах псрсшкад;+.:а Jю uорогові установити звя
зок поміж І'ру11ам11 своіх віііськ, які оперували
О((ремо.

С11рав ,.,·tі, Я(( бачимо, рівнобіжний наступ на
Гомель, Бахмач, Гребін((у не дав змоги супротив
~шкові вільно манепрувати По фронті на шляхах
Гомель-Бахмач і Бахмач-Гребінка.
Бахмач і Гребінка були зайняті україно-Гер
манським війсь1<0м майже одночасно.
Так само одночасно захоплено Ромодан-Ко
НО'ГОПИ, де більшовики виявили сильний спротив,
переходя 1 ш

Взагалі

до

протннаступу.

наступні операції

союзних

армій

на

Украіні осо6 л и ~о затримувалися звірськими при
йомами більшовиків, які всіма силами старалися
псувати
не ті .1ью1
залізниці, але й усі стації,
особливож вузлові. Коштовні мости псували вони
також, не дивлячись на міJІіонові втрати, які ро
били краєві.
Розглядаючись у вище згаданих подіях, мо
жемо сказати, що звільнення Украіни від більlІЮ
вицьких банд .ішло досить скорим темпом.

Причина
ванні

цього "була

в

правильному оціню

німецько-українським

командуванням
тієї
мети, до якої .воно йшло, а саме: наступання ро
билося широким фронтом по головних залізничих

лініях• які ведуть
дати
ного
для

в глибину краю, з наміром не

rорогові можливости ні втекти з операцій
ооля, ні - зробити ден.ебу дь більший центр
~атрнмання

Рух

наступу.

союзних

армій

по

рівнобіжних

шляхах

".
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плутав

усш.;і здоп1ди

більшовищ,1шх · 11ачJль111шін,

льокалізував їхні операції і разом з тим з:-.1іцню
вав загальнніі фронт наступаючого війська.
Вороже вііісько кидалося то сюдн, то ту дн,
не маючн зм оги rюзгздап1 намірі-в наступаюч о го.
Не могли т;~1.;ож Gіш,шовшш доцільно скорнсту
ватися і силам11, котрі підтяг;:~лн з інших раїюнів,
бо

не знали, де rшрішиться :хня доля.
Друrа причина такого швидкого звілL>ненш1
областеї1 України -- це відносні боєві і м о ральні
здібностн двох воюючих сторін.
Більшошщ1,ка
армія, не маючи справжньоrо командного складу,
виявляла з себе роз6ій1шчІ, розпутні бан :.:щ, ш.;і
цілком
природно не могли
протистав11т11сь ні
дисциплінованим
та компактним масам rерман
ських військ, ві молодій патріотично настроєнііі
українській армії.

НА ЛОЛТАВУ
В цей час аванrардні частини, які перес 1і
дували ворога і просунулись до р. Хоро лСl, де
більшовики зірва.ТLИ міст, доносили, що головні
сили ворога відступили на ст. Єреськи, займаючи
арієрІардом ло Хоролу м. 1'/шргород.
Дальший настрій через те ,щп міст через Хо
рол був зірваний і ешелони з бронепотягами му
сіли залишитись, про-вадився иіши.м пересуванням
без обозів, 60 коней було за мало, а самоходи не
могли їздити по розмоклій землі.
Для підтримки і захисту переправляючихся
частин Запоріжців через р. Хорол, вжию· в останнє
б рон епотягів.
Під захистом іхнього вогню, 2-гий запоріж

ський

полк

перейшов

річку,

збив

більшов,аків

С5

з цозицій на Хоролі й розпочав наступ на Мир
город, яrшй після невешшого бою зайняв 23 бе
резня.

Ворог відступив, .а за ним, не даючи йому
можливости одпочити і закріпити'ся, йшли слідом
Запоріжці.
Місцеrзість через весну й дощ1 була болотни
ста, тому Запоріжці посувалися вздовж залізнич
ного полотна, без гармат, а щоб не дати ворогові
часу

вжити

артилєріі,

приходилось

наступати

ввесь час без перестаю<у.
Ранком 24 березня
запоріжський полк, що
був тоді на р. Псьолі, несподі.ва.но наскочив н.а
ворога, більшість котрого, не вспівши переправ.и
тисьь через річку, попа.ла в полон.

Під захистом передросвітноrо тума.ну і ко
ристуючись Панікою,
яка повстала на другому
березі Псьола, 2-гий запоріжський полк під осо
бистим керуванням
пощювника Болбочана, пе
рейшов р. Псьол і майже без втрат зайняв ст.
Е.реськи. Ворог відступив на ст. Сагайдак. Пере
слідувати rВОрога
полковник
Болбочан не мав
змоги, бо Запоріжці
просто падали від утоми
і треба ·було відпочити.
Два дні і дві ночі люди без перестанку і спо
чинку провадили ~наступ. ПромокЛі наскріз.ь від
д:.ощу і голодні, вони не могли дальше йти. Го
ловна резерва в той час була в Миргороді, а Бог

данівці

в

Сорочинцях

і

не

могли

наспіти

для

зміни.

На
стації
Єреськи
залишилась
охорона.
а решта Запоріжців перейшла в село на відпочи
нок. Люди поснули відразу, як забиті.
Просуватися да·JІЬШе 1б0 ез гармат було немож
ливо і

тому

вирішили

чекати

аж

наспіють

гар-
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м.ати, які йшли боком під прикриттям J<іннvтн
і мали зєднатись з головними силами в Єреськах.
Вночі під покриттям бронепотягів, до ста
ції Єреськи підійшли ешелони біл.ьшовш<ів і ви
грузивши
піхоту,
негайно
повели
наступ
на
стацію.

10

ПеребивІІШ охорону і забравши в по.1он душ
старшин і козаків, не бажаючих :8ідступати,

ворог дал.і збив сторожеву заставу i став по
суватися на село, де були розташовані rоловні
сили з.і штабом. І треба було залізної енерr"іі

Болбочана, щоби лідняти на ноги перетомлених,
заспаних Запоріжців та зорr"анізувати іх до проти
на.ступу.

Ворог підійшов так близько, що Запоріжці
мусіJІИ без стрілу йти одразу на баr"нети.
Як
роздрочені оси кинулись Запоріжці в бій і при
допомозі .насnівших кулеметів завернули й пігнали
ворожі лави, забираючи полонених.
Ешелони ворога поспішно відступили, не 11ід
бираючи своєї піхоти.
Бронепотяг, який прикривав відступ, боячись
щоб його не в.ідріз.али від ст. Сагайдак, відступІНв
так панічно, що з розгону налетів на свій. власний
ешелон, розбив його, а сам злетів зї шин. Коман
да, покидаючи його, висадила в повітря гармати,
кулемети і паротяг.
Після захопл·ення з поворотом ст. Єреськи,
Запоріжці не застали вже в живих героїв, що
обороняли цю стацію.
Знайдено тільки понівечені трупи. В деяких
з них була знята шкіра з голови і грудей, одру

бані голови, в інших 6ули сліди страшних опе
чень. Так немилосерно анущалися більшовики н.ад
ПOJIORIWМll.

·Сtред

замучеwих

було

трьох

семинаристів
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Поді.1ьськоі Духовної Сбшнаріі, яка в той час
6у.1а евакуована .J.O Лубен. Коли Запоріжці зай
ня.1и Лубни, ці мо.'Ю.J.і патріоти покинувши науку,
піш .1и за го.10сом свого обовязку і невдовзі не
розцві.1е життя своє ві,JДа.111 за Украіну.
Від полонених було відомо, що серед біль
шовиків по чався розко.1.
Чехословаки
понесли
вe.ial<i втрати під Ромоданом і відмовились даль
ше битися, обвинувачуючи бі.1ьшовиків у тому,
що вон11 іх під. Рамаданом підвели; на цьому
rрунті повстала між більшовиками і чехослова
ками

сутичка.

В наступі на Єреськи чехос.1оваки участи не
бра.'Іи, а поча:ш від:.\д.J.ити на Полтаву, боячись
зустрінут11сь

За

з

Німця11ш.

відсутністю

переслідування

гар111ат і

ворога бу.тю

п t ревтомою

частин.

неможливе.

Р анк о м 25 березня прибули Богданівці під
командо ю по.1ко/jника Шаповала і одна батерія
під командою сотнш'а Лощенка. Прибули вони
з Миргорода, йду1чн окружен11м шляхом на м. Со
рочинці.
В Сорочинцях піймали й розстріляли
військового )) міністра « Совітського
У краінського
Уряду, зрадника Нероновпча. Наказн цього »Мі
ністра ;< буаи розліплені по Цілому шляху наступу
Запоріжців; говорилося в ннх, щоб усе державне
майно й установи спішно вивозити перед насту
пом бан.J. гайда.маків.
Але після ромо.J.анівської
катастрофи »мі
ністр « видно втеряв віру в трівкість поJІоження
більшовиків і втік зі свого високого уряду до
м. Сорочинець, де його і з.тювлено.
В день ворог знов розпочав наступ під при
криттям ТЯЖ!{ОЇ арти.іlєріі і при допомозі кінноти,
але був відбитий. Над вечір при6ула на допомогу
ворогові піхота і наступ відновився, та зєднаним
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зусиллям 2-го запоріжського полку і Боїд::шl1щів
ворога відкинуто.
Після того ворог відступив
і тільки бронепотяги його обстрі~'Іювали ще наші
позиції.
Від перебігчиків було відомо, що чехословаки
вже цілком пірвали з більшовиками й виїхали на
Полтаву. Команду над полтавською rрупою пе
рейняв

від

чеського

Соблін і обіцяв

в

командування

скорому

часі

більшов11ш

зайняти

позиції

на р. Псьол. Але настрій у більшовиків був при
гнічений.
Довідавшись про такий стан річей у rюрожо
му таборі, Болбочан не чекаючи підходу решти
частин

і

артилєрії,

перейшов

у

наступ

ранком

березня. Але більшовики тієї ночі поспішно
відступили в .бік Полтави.
Цілий день 26 березш1 йшли колош~ Запо

26

ріжців· вздовж залізничного шляху не зустрічаючи

ніде ворога і тільки над nечір під Решст::лішшю
стало відомо, що ворог скупчується на ст. Аба
зівка.
Ранком 27 березня запоріжські частини роз
почали пляновний наступ на ст. Абазівку, а бате
рія Лощенка почала обстріл цієї сто.нції. Але во

рог не реаrував і підійшовши до Абазівки Запо
ріжці побачили
більllі-Vвнцькі
ешелони в огні,
майно знищеним, .а арт:илєрію зірваною. Ворог
ЗН!Ик у невідомому напрямі.
Виявилося, що Гордієнківський полк з кінно
гірською батерією, післаний з. Лубен через Хоро.1Решетилівку на Полтаву, блискуче виконав своє
завдання. В ночі з 26 на 27 березня несподівано
н.а;скочив він у Полтаву.

Більшовики
в
шлях відвороту на

Абазівці,
довідавшись,
що
Полтаву перетятий, покинули

_
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підпз.111вш11

свої

ешелон11

і

розбіглась

на

всі

боки.

Не затри111у1тшся в Абазівці, Ззпоріжці ви
руши.111 дальше й за кілька год11н з ~Піснями всту
ш1.1и в По.паву.

Тогож такн дня в Полтаву вступн.'І:И частини

німецької кінної дисізії, яка настуш1 .лз на Полтаву
з боку Кременчуг.з, під ко11rан.J.ою 1·енсра.;~а фон
дер-Го.1ьц:1 (МОJЮ.1ШОГО ). (Схе~ІЗ 4).

І3

ПОЛТАШ

Був соняш1шй весняш;1ї день, як колони За
поріжців з nіснямн вступали в Полтаву, це па
тріярха.1ьне уг.:раїнське місто. Всюди видно булv
1:а лицях радість, вулиці переповнені людьми.
_1\lіст через річку Еорск.1у був зірваний і го

рів, а бі.1ьшовию1 обстрілювали зі стації Полтава
Хзрківська місто тяжкиr.111 гарматами. Скоро одна
че ~.:інні част1ш11, переправнвшн сї" через Ворсклу
зроGшш демонстрзцію ·обходу і бі.льшuвІ-ІІ-\И швид

юш темпом одійшли в двох напрямах: на Харків
і на Лозову через Констz.н·.1шюград.
Під гук ш1х гармат витало насе"1ення всту
паюче

українське

військо.

Більшовшш, які, очевидно, не хотіли зали
ш1п11 величезних запасів :11айна роби.'Іи ще_ деякі
спроба наблизитися до Полтави, але всі ці спро
би припинено.
Так кі.1ька разів з боку ст. Кочубеївка не
сподівано зяв.1явся панцирний поїзд і випускав
кілька набоїв по містові, при чому, під захистом
цього nоїЗду,
бі.1ьшовию1 пробували розібрати
свої ~:клади.
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На околицях мkra було поставлено батерію,
яка й припинила дальші спроби.
На ст. Полтава Харківська. захоплено 85 па
ротяrів і біля 1200 ваrонів, а також колосальну
кількість майна, ІНавантаженоrо в ваrон.и.
Після захоплення
цієї
стації,
німецькі са
пери почали направляти міст через Ворсклу; охо
рону самої стації переда.но до рук німецького
війська.
Запоріжські частини скупчувались і відпочи
вали в Полтаві.
Невдовзі приїхав отаман Натієв 1 поч.:~лась
реорrанізація дивізії та доповнення її полта13ськи
ми добровольцями.

Спішно готовились до дальшого наступу.
За намовою
полковюша Болбочана отаман
Натієв своєю владою, проти бажання Уряду, ви
ділив зі складу Дорошенківського полку старшин
і козаків 1-го Сердюцького ім. гетьмана Богда
на,. Хмельницького полку, які входили ту ди 01<ре
мим курінем. З них сформовано ш:ремий полк
під назвою: 3-тий запоріжський ім. гетьмана Бог
дана Хмельницького полк. Цим усунено fІ.еспра
ведливе становище Українського Уряду до цього
полку, якого Уряд не хотів ніяк реставрувати.
Отаман Натієв, рахуючися з заслугою Богда
нівців у минулому і сучасно!>tу перед Україною,
пішов проти волі Уряду. Сам Болбочан вже після
боїв п.ід Ромоданом числився з Богданівцими, як
з

окремою

частиною.

В Полтаві одержано відомість, що 3-тий Гай
дамацький полк вирушив з Київа на зєднання
з дивізією.

Через два-три дні пkля вступу Запоріжців
до Полтави
Гу6ерніЯІJІьне Земстоо МАштувало
аелккий ра·в·т ця старшин мпоріжської і німець-

71

Схем.а

4.

(до

69

стор . )
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Схема

S. (до

76

стор.)
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кої кінної диrз1з11. Р ~шт
бу дюшоrзі Полтавського
який

збу дова1-111і'!

в

rзіл.бувс11 е пр~красному
Губернінльного Земства,

у1<раїнському

стилі.

На равті крім військо1шх були теж і представ
нию1

украінсь1..:ого громащшспза.

Равт

пройшов

як завсіди, ~був
та

метка

дуже

імпозантно.

господарем

постать

Болбочан,

вечера і його струнка

появлнлася

то

там

то

тут.

Довгі столи через усю салю, заставлені сріб
ним і кришталевим посудоі\1, угнналися під вели
кою кількістю потрав і дорогих вин.
Німець1\і і українські старшини
сиділи за
СТОЛ'1МИ в nереміш.

З

промовами

виступали

представники

міста,

земства,
українського
командування і
rенерал
фон дер ГОJІЬЦ.
Представники земства в своіх промовах ви
СJrоІЗили подяку, як украінсь,кому так і німець
кому війську за визволення міста й rубернії від
більшовиків.

Натомість

rенерал

фон

дер

Гольц у

довгій

промоnі підкреслив, яке велике значіння має союз

Германської Імперії з Українською Народною Рес
публикою і що населення Полтави за своє визво
лення, в головній мірі, мусить дякувати україн
ському війську і його керманичам.

Після кожного тосту з боку українсь.коrо ко
мандування, або представників міста і Земств,а,
українська орхестра грала » Ще не вмерла« і густе
»слава « котилося по анфілядах будинку.
1 ости Німців закінчувались німецьким гимном
»Дойчлянд, . Дойчлянд « , який грала rерманська ор
хестра і широким німецьким »ГОХ « .
Равт протягнувся далеко аа північ і закін
чився танцями.

В

Полтаві

комісар

Макар~нко

~нову 38~риув
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на себе увагу українського І\ОМандування. В той
час у ПоJІт::ші жи.в віл.омий рnсі1u1ськнй rшсьменник
КороJІенко, ~кий с:1м ·nуп у1.;р :1інсь1.;ого полодження.
Він

поставився

вороже

до

у1.;раїнс1,к о 1·0

пі1u1ська

й .виступав у місцсвШ пресі проти шовініст11ч11оrо
настрою Запоріжців.
Не маючи змоги виступити з відповідю проти
КороJІенка, як нійсь1..:ов;~ JІюдин:~ і командир За
поріжців, БоJІGQчан звернувся до комісара Мака
ренка з проnQзицією дати відповідь на закиди
Короленка.
Той н:~пис;~н _
коротень1\у відповідь
і підписався )) академік Макаренко « .
КоJІи його
полковник БолбQчан запитав, чи треба це розу
міти, що він є членом Російс1,коі Академії Наук,
відповів, що він 'Не є ЧJІенпм Академії, але Ко
роJІе1шо є .відома одиниця і ко.'Jи він просто під
пише своє призвище, то це не зробить жадного
вражіння на громадянстні; тому для противаги
імени Короленка, він виставляє учену ступінь ака
демика. З цього часу до Макаренка і до його
наукових ступнів всі почали відноситися більш
критично.

В Полтаві в паперах більшовицького штабу
знайдено перший заклик більшовиків до росЩ
ського офіцирства стати в ряди червоної арм11,
для захисту Росіі під Німців; заклик підписали
генерал Бонч-Бруєвич і генерал Клємбовський.
В той час більшовики зровуміли вже, що без
армії не МQЖІІа бу ду вати держави і не можна
провести

в життя

ХАРКІВСЬКИЙ
В

Полтаві

жадної

ідеі.

НАПРЯМ. БОl
ТИНОМ

дивізія

відпочи.11а,

добровольцями, живим і
технічними засобами.

мертвим

·

ПІД ЛІОБО
доповнюючнсь
інвентарем

та

75
Від більшовиків відбито таку масу ріжного
майна, що дивізія дуже мало відчувала недостачу
СВQЇх господарчих є.шелонін,
залишених у Ро
модані.

В перших числах цвітня місяця ~ирw-шили. За
поріжці з Полтави двома напрямками на Харків
і

Лозову.
На Харків вирушили головні сили по лінії
залізничного шляху. На Лоз·ову 6y.JJ.И направлені

1-ший

Дорошенківський

дивізіоном

і

полк

з

кінно-гірським

гарматами.

Вони мали завдання зайняти Константиноград
і просуrзатися на Лозову й) перетяти там шлях на
Харків, не даючи більшовикам евакуовати міста
в

цьому

напрямку.

Піхота з Полтави вирушила на Харків поіsда
ми, пустивши попереду два бронепотяги, захопле
ні у ворога перед ст. Коломак.

Ворожі

6ронеп0'1'яги

пробували

затримати

наступ, але мусіли відійти, попсувавши залізнич
ний шлях.
Перед стацією Водяною ворог з.нова про
бував затримати наступ, але втрати.в при цьому
два 6р:онепотяги і багато полонених.

Sільшовики ·відійшли на лінію

Максимівка

Ковяги-Валки, яку завчасу ·закріпили.
Ця лінія
бу ла взята досить .11егко обходом Валок і вихо
дом на зади ворога.
Більшовики відійшли на
головну свою лінію Мерчик-Огульці-Мерефа. Ця
лінія м.ала окопи і бу л.а головною лінією оборони
харківського залізничного вузла. Мала багато ар
тилєріі і технічних засобів.
Але після поразки під Ромоданом, що рішило
долю Лівоберіжжа, більшо·вики не мали вже тоі
завІЗятости і тоі пеаности.
2-гий запоріжськнй полк з.а допомогою бро-
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невих м;:~шии у Rіч з

3

"а

4

цвітш1 вдерся ма ст.

Огу.'ІІ>ці, не дивлячись на спустошення від гармат
на
бронепотягах
ворога,
котрі
користувалися
тим, що залізниця проходила вздовж лінії укріп
лень і вони вільно по ній пересув;~лися.

Ранком

4

цвітня

автопанцирний

дивізіон ра

зом з піхотою, посадженою на самоходи і кін
нотою вдерлися на стацію Люботин. А тимчасом
частина кінноти з автопанцирником порвалася на

зади ворога й зірвала залізничний шлях між Лю
ботином і Харковом. (Схема 5).
Більшов1ики, не підозріваючи цьоrо, в пос
пішному відступі з Люботина
налетіли на це
місце і цілий іх потяг звалився під укіс, загоро
джуючи так шлях другим ешелонам. Більшовики
втекли

панічно,

залишаючІІ

ешелони.

На стації Люботин через те, що був підірва
ний залізничний шлях, до рук українського вій
ська дісталася
величезна кількість
військового
майна. Одних броневих авт захоплено аж 7 штук.
Ця добича остаточно
доставила все необхідне
для дивізії.
Тут були гармати, броневики, аероплнни, ра
діостації, одяг, провіянт і т. і.
Після захоплення ст. Люботин, Болбочан, ба·
жаючи спасти величезні склади військового м~1й
на в м. Мерефі від грабунку і Німців, пі слав ту ди
відділ, який захопив іх під свою охорону.
В ешелонах більшовиків знайдено багато по
стріляних і порізаних коней,
яких більшонюш
в паніці :не могли вивантажити, а щоб не діста
лись вони до рук Запоріжців, то вони іх по.мор
дували.

В одній .із кімнат Люботинської стації знай
дено багато людей
арештованих більшовика.ми
і присуджених на розстріл. Несподіваний наскок
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311порі:,;щіІJ урятував ім :..китп1. Rci в1ввол~ні I1i.J.
біш,шовиків вступили в ряди Запоріжців. Бі.1 я
крин11ш .!Jе:.-1.:ал.о баrато трупіс зам)·ченіп бі .'Іьшо
вш.:Jr.•11 .JJюдей, переважно о фіuиріn.
А тимч Jсо м Запорі:..;.;ці пр о доЕ:tі.;у ва.1и наступ

Ііа

Х а рків і р а но 6 цвітня й ого за1іня.1и.
Більшовики відійшли на н о ву лінію Лозова
Словян сь к-Н ово -Астраха:нь, на захист Криму й До
нецького водозбору.

В Люботині
бі.'Іьшовию~ пр обувал и забити
по.1к. Бо.1J6очана. З цією метою за.'І.Ишили в місті
баrато

своїх .аrентіц,

ко трі

мали вступити

до

ря

дів з.апоріл..:сL>Е О Ї дивізії і при наrоді забити· пол
ковника Бо :16u ч ана. Uей н а мір поча.:ти вони зд.ій
сню r::а ти ще в По.'1Таві. Тут вступило в дивізію
три

сестри

жалі6ниці,

з

котрих

одна

видавала

себе за дочку rенерала Келєра. Потім виясни
лось, що це були большевицькі аtенти, які по
стійно піддержува:ш звязок з біл.ьшовиками. іх
дуже скоро розшифрун ал и, але не чіпали діО са
мого Люботина, з мето ю розкрити цілу шпигун
ську :орrанізацію. В Люботині цілу шайку арештовано.

·

В· м .ент .арешту двох більшовиків - матросів~,
які раніш nндавали себе за старшин, стріляли до
Болбочана, але невдачно: поранили тільки двох
старшин ком.ендантської сотні.
В па.перах одібраних арештованим найдено
багато цікавого матеріялу що до характеристики
шкідливої для держави роботи таких соціял.істич
них діячів, як Винниченко, Шинкар і Ко, які, як
стверджено на підставі листування заарештоВіЗJних,
підтримуваJІИ звязок з більшовиками.
Крім тоrо знайдено багато аrітаційноі літе
р.атури.
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Всіх арештованих разом з паперами відпрзв
,7Jено в Київ до розпорядження Урядові.
Бог данівський полк, який був у резерві, з огля
ду на успішну акцію головнях сил, не потребував

приймати в ній участи і так не виІГружзвся з в.а
Іонів аж до самого Харкова.

Одночасно з вступом ·запоріжців до Харкова,
вступи.11и

там і

німецькі

частини,

які

наступали

в напрямку Конотоп-Суми-Богодухів-Люботин.

КОНСТАНТИНОГРАДСЬКИй
Константиноградська
дуючих

част.ин: -з

1-·r o

НАПРЯМ

rрупа складалася

з слі

запоріжського полку,

кін

наго Гордієнків.ського полку, кінно-гірської батс
рії, інж;и,нірноrо відділу. Крім -гаго до rрупи м.ав
прилучитися і 3-й Гайдамацький полк, по при
буттю з Київа.
Команду 1·рупою доручено полковникові Пе
трову.

ЗаіГ.альне ведення Харківською і Константи
Н?rрадською rруп.ами бу ло в руках отамана На
т1єва.

Констанпшоrрадська rрупа мала своїм завдан
ням переслідувати ворога, здобуп1 Константино
rрад і Лозову та в Лозовій чекати дальших роз
поряджень.

Група полковника Петрова, маючи на чолі
кінноту, без усяк.их перешкод 4 цвітня наближи
лася до ст. Карлівка, яку здобу-го після недовРо
го бою.
На стаціях Се .7!ещино і Карлівка захоплено
багато гарматніх набоїв.
В цей час
частини
третьої більшовицької

армії Лазарєва зосередшшся біла ст. Лапна й пе-
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рейшл.н в протин.аступ, розп0tчавши о6хід з боку
сел.а Ор'Чеково. (Схема 6).
Завязав з ними бій Гордієнківський полк, дві
сотні якого поступ.али від Карлівки вздовж заліз
ниці, одна на правому крилі і одна на ,лівому.
Правокрилова сотня, зустрінувши на свойому
шляху частини ворога, які йшли в обхід від Ор
чеково, роз6ил.а їх і пігнала.
За допомоrюю лідійшовшого пізніше Доро
шенківськаго по.'1.ку
більшовиків вибито зі ст.
Лапна й вони
відступили на Константиноград,
який з.ахопили Запоріжці просто з наскоку.
Не вдержався ворог і в Лозовій, яку з.ахопил.а
кіннот.а.
З.айнявши Лозову,
rрупа Петрова задержа
л.а·ся там, ждучи дальших розпоряджень і вису
ваючи відділ в бік Барвінкова.
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Константин<rрадський

напрям.
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Похід Болбочана на Крим
ЗАПОРІЖЦІ

В ХАРКОВІ

б цвітня 1918 року побідно Еступа .10 україн
ське військо в м. Харків.
На протязі місяця разом з німецькою армією
побідним маршем пройшло воно сотні верст по
лінії Київ-Полтава-Харків.
Пересічна швидкість руху украінСІ:-ко-німець
ких військ на цьому ш.пял'У вш-юси.па 10-12 верст
на добу. Таку швидкість, якщо не Gрати піjІ. yзJ
ry прикладів з европейської війни, можна вва
жатися виїмковою в історіі військ.овоrо діла; до
неі наближався Радко-Дмітрієв у свому наступі
від Балкан до Чатальджі.
Після жахливих часів панування більшовиків
у місті, населення з радістю витало своїх виба

вителів. Натомість місцеве Самоврядування, яке
складалося переважно з Москалів, дюсить вороже
поставилося в перших днях вступу війська, на
зиваючи йоrо реаІ\ційним, шовіністичним і несу
чим смерть революційнии здобуткам.
Місцева преса, яка була під впливом і в руках
Росіян та Жидів, зі свого боку теж підняла кам
панію проти українськоrо війська.

В мент вступу війська, в місті, крім Самов.ря-
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дування, жадної в.1.ади не було і н~ було надії,
що наш центральний Уряд скоро надішле своrо
rуберніяльноРо команданта і rуберніяльного ко
місара.
Тому полк. Бол.бочан
тимчасово призначив
на посаду rу6ерніяльного команданта, ще зарані
наміченого Натіє вим,
командира Бог данівського
полку пою<0nн:ика
-Олександрз · шаповала, нато
мість його полкові наказано було нести n місті
залоrову службу.
А що тру дно було наразі знайти відповідну
людину, яка6 обняла функції rуберніяльного ко
місара, то полковникові Шаповалові доручено та
кож і цивільну владу міста.

Правда, що прв війську був комісар Уряду
Павло Макаренко, але він себе дорогою ском

промітував і довів свою Jjездатність до ті.єї · ролі,
яку,

як

представиш:

Уряду,

мусів

відогравати.

Крім того Б Х а ркові виясни.1юся, що він жадних
науковнх с тепенів не має, . а є звичайним фер
шалом.

Завдякп цьому він був недопущений до обо
вязків rуберніяльного комісара, не дивлячись на
те, що він мав до цьоrо велику охоту і про що
просила у Натієва пqртія соціялістів-самостійників,
до якої належав Павло Макаренко.

Згідно

з наказом

Уряду,

Макаренко ще за

лишився надалі КОh!ісаром при війську, але тільки
номінально, 60 українська команда усунула його

від усякої праці

n

частинах. У Киів післ.ано про

хання про усунення Павла Макаренка з посади
комісара і взагалі про знесення цієї посади при
війську, як непотрібної і недоцільної.

В місті розташувалися полки: Богданівський,
2-гий запоріжський та допомогові частини. Ар
тилєрія розложилася на передмістях. Захоплене

5*
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місто, майже без бою, одразу відчуло ту ЗJІfіну,
яку внесло в життя прибуття ново~ в.лади.
Через реквізиції й репресії, які впроваджували
більшовики підчас свого перебування, місто за
~1.Ишилося цілковито без дов о зу живн о сп1 і в ньо

му

розпочався

формальний

Голод.

З

приходом

українського війська селяни одразу відн о внли до
віз і місто поча.ло відживати.

Німці частинно тел.: розташувалися в Харкові,
але

головні

іх

си.ли

пішли далі

в

напрямках:

нз

Купянськ, н.а Білгород і на Ново-Б о рисог.'Іібск.
Українські частини відпочива Jш і поповнюв.а
JІИСJ:> добро~оль~~ямл,
~кі_ зrо.лошуваюкь на ві
дозви,

розлшлен1

ПРИїЗД

по

МІСТІ.

ОТ. НА ТІЄВА. СКЛАД ЗАПОРІЖ
СЬКОГО КОРПУСУ

цвітня
вечером
прибув
отаман
НатієВ'
зі своїм шт.а6ом і приступив до організаціі аю1і
ністративноі в.11ади в Харкові.
Всі розпорядки
полковника Болбочана затв·ерд~ено ІЇ дальшу ро
боту в·едено спільно з по.11ковником Б:J.16очаном.

9

Не можн.а оминути й не завважити того факту,
що Натієв як ВИІlЩЙ начальник був позбав.лений
хоробливого честилюбства, яке було невідє:мною
прикметою багатьох наших отаманів. Натієв умів
оціниrn з.аслуги і зді6.ности своіх блищнх поміш
ників. Не будучи карієристом, він не боявся су
перництва

тих, що

своїми заслугами і хистом пі

дійм.алися вище загального рівня.
Він одразу завважив видатну

лановитість полковни:r;а
передати в його руки

операціями

на

шляху

військоІЗу та
Болбочана і не побоявся
керування всім.а боєвими

від Київа до

Харкова.
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І дійсно, безпосередній провід усі.ми. баєвими
опсраціюш ле :.ч<JG н.d полковников1 Болбочанові,
1іато;о.,1ість отаман

Наті,єв зайю1вся наладжуванням
звязку з Урядо:-.r,
організацією поповнень для
фронтових частин і адміністрації в містах звільнених від більшовнІ<ів. І не було випадку, щоб
ота:'v1ан Н п.тієв вмішувався в розпорядки полков
нш.:а Бо.16uчз.на,
Jбо в чюшебу дь йому пере
шкаджаs. Це була ве11ика з<.iCJiyra цього, дійсно,
бувшого

на

висоті

свого

полоіf{ення

старшини.

Згідно з предст;_~вленням Натієва, до Х;_~ркова
надійшов нак;_~з Gіііськового Міністерства, що за

поріжсьІ<а .J,ИВіЗі5І рОЗЕІ.:рТЗЄТЬСЯ
ріЖСЬЮІЙ корпус.
У скла.J. корпусу

1-й Запоріжськніі
піший полк. Ко;о.,1анднр

В окремий запо

входили слідуючі частини:
ім. Гетьмана Дорошенка
полку пол1<0вник Заrрод

ський.

2-й Запоріжсью1й піший полк. Командир пол
полковник Болбочdн.
:З-й Гайдамзцью1й піший поте Командир пол
ку по.1ковннк Сікевнч.
З-й
Запоріжс.ькнй
1м.
Гетьмана
Бог дана
Хмельницького піший полк. Комзндир полковник
Шаповал.
Ці ,полки сКJІадалн 1-шу дивізію і мал.и аі свого
складу виділити другу дивізію. Командиром пер
шої дивізії був призначений пnлІ<овник Болбочан,
н~1чальником штабу підпо.11-;ооннк Тенденрайх.
Полковник Болоочзн з:пднвся прийняти по
саду командира 1-ої Загюріжськоі див.ізіі :З тією
умовою, що він разо,м з тим залишиться коман
диром свого улю6.леноrо 2-го запоріжського пм
ку. Хоч сполучення двох таких посад недопусти
ме по військовому статуту, але на прохання БoJr.
ку
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бочана і
зrоду

на

старшин полку, отаман Натієв дав свою
це.

Окремо в склад корпусу входили:
1-й Запоріжський ім. Костя Гордієнка кінний
пш1к. Командир полковник rеншт.абу Петрів.
1-й Запоріжський гарматний полк. Командир
полку

полковник

Парфенієв.

1-й З:шоріжський інжннірний поmс Командир
ПО.1!(V по.'Н<\.'І:ШИК Козьма.

і-й авто·броневий дивізіон. Командир сотник

Болдирів.
Кі.нно-г1рськиИ днвізіон. Командир ПО JШОВНИІ(
А.т:л1аз<JВ.
Повітропл.авн.ий відділ.
Не днз,;; ячис1. ва так коротке існування, ча
стини кср11усу. мали внутрішню спійку, великий
запал до бuротьбн й виооку патріотичність. Це
був свіжи·й, здоровий, здатливий матеріял" з яко
го можна було тоді виплекати най!(ращих загар
тованих вояків, що моrJшб стати міцним фунда
ментом будучоі нашої армії.
Прик~1ади історіі ноrоповст:.ших держав під
тверджують, що наша держава мала в Запоріжцях
усі дані до того, щоб утворити свою власну міцну
армію.
Jlєrіони Піл су декого стаJІИ колискою теперіш
ноі польської армії і причинилися в головній мірі
до відродження Польщі.
Чехословацький
корпус,
який
формувався
в Росіі, став rоловним ядром чехословацької ар
мії. Латвійські лєrі·они причннил.исп до н.иборення
Латвії незалежности.

Перейдемо тепер до характеристики окремих

баєвих одиниць корпусу.
5оrд,анівський полк був найстаршим полком
у к~рnусі, ~ був зформований іщ@ в цвітні 1917
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року. Він був невеликий складом, але дуже до
бре виходив зі своїх боєвих завдань, бо мав гарний
добір
досвідчених старшин.
Оден тільки цей
полк мав тоді в корпусі власний прапор, на ко
трому шовком вишитий портрет І! еликоrо Бог
дана, а на другому боці малинового полотнища
золотом напис:

»1-й

кого козач.ий полк « .

Гетьмана Бог дана Хмельниць

Ueii

прапор дар Фролівського

жіночого монастиря,
Бог дан інці
свято
берегли
і заховують його по сьогодняшній день.
Дорошенківський по :ш був досить дібраною
частиною, але з популярностн в корпусі не ко

ристав.

Особливо

не

любив

його

Бог данів,сью1й

полк за те,

носив

що :в заrJльній нумер:щії полків він
перший нумер, що тю праву належалося

Богданівцям, як піонерам українського війська.
Але в цьому Дорошенкі1щі не були винні.
Винен був Уряд, ЯКІІЙ за >> реакційність« не хотів
бачити БогданІвців, як окрему частину і тільки
пізніше отаман Натієв за порадою
полковника
Болбочана, виділив іх в окремий полк.
Але цей маленький антаrонізм можна ще по
яснити

тим

суперництвом,

полки в баєвій своїй
хотів бути першим.

яке

виявляли

діяльности.

ці

два

Кожний з них

Не дивлячись на це, ці два полки, як двох
братів, завсіди лучила спільна боротьба, апільні
завдання і вони за цілий час існування запоріж
ського корпусу не - виходили зі складу одної ди

візії.
Ці полки мали одну матір, бо оба утворилися
й зформували в Київі та були найстаршими полка
ми в цілій українській армії.
Вони бачили і весну украінської революцН
і дооу »Кtренщини«. Вони парадували на Софій
ській шющі при оrолошуванні усіх »Універсалів«
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Центральноі Ради і вони перші
визжтення рідНО'ГО краю.

пролили кров за

Центральна Рада надала ім назву » сердюць·кИх
полків « , яку потім одібрал.а
Славетна оборона Киїnа

Муравйова в січні

1918

як , недемократичну.
від північних орд

р. увіковічить Богданів

ців і Дорошенківців на сторінках нашоі військо
воі історіі.
Гайдамацький полк, дитина Петлюри, як його
називали, мав повне довіря Уряду. Залишений
у Киіві для з.а.логовоі служби, тільки тепер при
бував до корпусу зі столиці. Гайдамаки, коІЛишній
»СЛQбідський кіш « , в бою були хоробрі і запеклі,
але розпропаrовані й по ант:исемітськи настроєні.
Вони мали свою істор і ю і вели своє існу
вання від оборони підступів до столиці проти
банд Муравйова в січні 1918 р.
Можеб гайдамаки в кінці кінців були примі
нились до ЗЗІГальноrо рівня частин корпусу і не

вносили

певного дисонансу,

колиб

не така де

структивна одиниця, як сотник Волох, який власне
1 був злим rенієм цього полку 1 причинився, да
леко вже пізніше, до його згуби.

Але .найкращою частиною корпусу був 2-й
Запоріжськи:й полк на чолі з БолІбочаном. Полк
був міцно споєний, зберіг кращі тр.адиціі ·росій
ської армії і був національним полком, бо мав
патріота командира.
Він був найбільшим по складу з поЛків і на
раховував на той час до 4000 Людий, з котрих
70-800;0 було старшин і інтеліrенціі. Мав 16 пі
ших ·сотень , 1 кінну сотню, команду піших розвід
чиків, команду наколісників, саперну сотню, ко
манду звязку з четою кінних ординарців, 2 куле
метні сотні~ одну бомболитну і немуштрову сотню.

Решта піших полків мма по 8 піших сот~нь

Стяz і Присяга

2-zo

"Тобі мій краю дорогий
Складаю я свою присягу

Зщюрожськоzо полку:

1
-

прапор наш жовто-блакитний

Клянусь до

віку

боронить,

Тебе любить, Тобі служить

1 за народ забутий, рідний

Зв Тебе вмерти біля Стяzу.

Останню кроє свою rrролить"

Стяг і Присяга 2-го ЗапорожсьІСого полІСу:
"Тобі мій ІСраю дорогий
СІСладаю я свою присягу
Тебе любить, Тобі служить,
За Тебе вмерти біля Стягу.
І прапор наш жовто-блаІСитний
Rлянусь

до

віІСу

боронить,

І за народ забутий, рідний
Останню

ІСров

свою

пролить".
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та

СТІJІЬКИЖ

ДОПОМОГОВИХ

сотень

команд,

що

Й

2-~ііі ПОJІК.
Гордієнківсью1й кінний полк мав кадру ще
з рево.1юційних часів 1917 р. й орІанізувзвся при
участи ко~1ітетів і ко111ісарів і тому в його рядах
жив дух протестантства {1 революційности, що
іі погубшю lіог'о підчас гетьманату. Командиром
його був поJІковник Іенерального штабу Петрів,
який

теж

вімавав

певну

данину

революційному

часові. Але в боєво::чу відношенні полк був не
замінимшї. Він 01іло і бе з страшно робив глибокі
ре1ї;rи в запі.тrля ворога. Мав гарні, здорові коні
і ще кращих козаків. Не дивлячись на це все.
по.1к завсіди потребував ока вищого нача"1ьства.
Кінно-гірський дивізіон, яки:-.1 командував пол
ковник А.1мазQВ, був .1ялькою в порівнанні з реш
тою частин корпусу. Найкраще з,орІанізованиfІJ
найкраще виеквіповани'й і на с.11аву вишколений,
він був окрасою Запоріжців. Дивізі.он мав дві
батеріі гірських гармат і кілью полевих. У бій
ходив завсіди при Гордієнківцях.
""
ЗапоріжськиИ гарматниі1 полк мав ·5 легких
і 2 тяжких батерій. ·складався полк виключно
зі старих rарматчнків російської служби і ма1І;J
визначних старшин артилєристів, як: полковник
Парфенєв, сотник Лощенко, сотник Кузнеців, сот
ник Ярців.
Інжинірний полк
зразково поставлений мав
таких військових інжинірів, як полковник Козьма,
полковник · rукін, сотник Єфімєв.
Авто-панцирний дивізіон
числив у свойому
складі 8 легких і 4 тяжких броневих машин.
З ·орІанізацією корпусу приходилось думати
і про якусь уніформу, бо іі тоді властиво не було.
Наказом Бійськового Міністра Петлюри ще в груд-
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ні 1917 р. ранrи й відзнаки скасовано і армія пе
реходила на міліційний стан.

Викликане

було

це

тоді

тільки

наслідуван

ням більшовицьких декретів; та життя показало
повну безпідставність і недоцільність такої ро
боти.
Командир корпуса призначив окрему коt11ісію :
яка розглянула кіль1~а проєктів і вирішила: ран1 · у
відзначати на петлицях ковніра, а посаду вуз
лами на лівому рукаві, у старшин ,зол.отиl\І позу
ментом, у козаків синіl\І сукном. ·Уніформу ухва
лено дати в захистному
кольорі
ано1ійського

зразку.
Кашкет
теж анr.тіійськшї з кок u рдою,
а властиво значком, на котрому був вамальова ниіі
Архистратиг Михайло.
черевики

з

На

взуття

-

чабо ги, · або

ОБІІВачаJШІ.

В Харкові мобі.::~ізовано кравців і шевців та
зусил.лям
к о рпусної
інтендантури
внею:ііповано
деякі частини, а головно 2 запоріжськнІЇ полк.
Невдовзі по захопленню Харкова відбулася
парада х а рківської віІЇськово ї залоги.
На параді були репрезентовJні в великій кіль
кости німецькі частини і від Запоріжського кор
пусу
виступив на ній 2-й Запоріжський полк
у повному складі.
Г1арада украінської частини зробила велике
Еражіння на населенні міста і прнчиннл а ся до всту
пу в ряди украінсн:оrо війська баr::1тьох старшин
і козаків.
Парада відбилася тако:rr.; і на відношенні до
українського військ а мі с цевих єерхів, у більшости

москалів,

або

помоскоnщених

Українців.

Люди

на власні очі побачили регулярне , Дисципліноване
військо, побачили ту реа.1ьну силу, з якою повинні
бул.и числитися і вороги і друsі наші.
На другий д~нь по параді до укрзінськоп;;>

Па1рада у~країнсько-німець·к.их військ у Харкові,
по захопл 1енні його. В середині отаман Натіев

(до
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стор.)

Похід па Rрнм. Болбо'Іан переглядає свою кінноту.

(полковник Дяченко - підполк . Буrарин
жий Шевченко).

-

хорун

93
командування зго.11осил11ся пр~дсташшки місцево
го самоврядування і запропонув:::ли свої услуги
в постачанні військові всього необхідного.

НАКАЗ

ПРО

ПОХІД

НА

КРИМ

І

В

ДОНБАС

9 цвітня прибув до Харкова предстаВjник
Війсь1<0вого Міністерства, молодий отаман (пріз
вища його не памятаю) зі спеціяJІьною метою
ознайомитись з настроєм Запоріжців, іх політич
ними поглядами і роботою комісара Павла Мака
ренка при військові.
Цей добродій в сrюій пром о ві до старшин
шта16у дивізії під1<реслював, що вііісь1ю мусить
бути демократичним, воно мусить виявляти в своїй
загальній масі ті самі бажання і ті самі стремJііння,
які має Уряд.
Зазначив, що уряд . .не терпить жадної реак
ційної і антидержавної думки війська і ЗІІайде
засоби длн її знищення.
Полковник Болбач:ш, бажаючи затерти сумне
1 прикре

вражіння від цієї промови на старшин,
підкреслив у своїй відповіді, що військо мусить
бути аполітичне і що всякі заходи ввести до
війська по~ітику і партійність будуть у самій
основі своїй викорінені. Просив передати Урядові

горяче бажання Запоріжців, щоб він Занявся ор
ганізацією міцної армії на ;3(агально військовчх
підвалинах і тим поклав голов.ну основу для на
шої правової держави.
Представник ./\11іністерства обіцяв побажання
Болбочана негайно телєrрафічно передати Урядові.
На другий день с. т. 10 цвітня до штабу кор
пусу sнову прийшов
представник
Військового
Міністерства і npwнic секр~тний ~nср~т.ивний на-
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каз за підписом Військового Міністра пол1ювниа:а
Жуківського,
який
привіз
спеція11ьний
1'урієр
з Київа.
Військовий м'іністр наказував ота;-.1анові На
тієву виділити з запоріжсь!\ого !\Орпусу O!\pe~iy
Групу усіх родів зброї на правах давізії з О!\ремнм
завданням і під командою по:rковника Болбочана.
Цей мав виправити її на Крим по лінії Хзрків
Лозова-Олександровськ-Перекоп-Севастопіль.
Група м.ала своїм завданнюr випередити н-і
мецьке військо в цьому напрямку, знищити бі .1ь
шовицьку армію, яка прикривала підступи "РН~І
ського піоострова й захопити Севастопі.1ь. На!\о
нечною ціллю цього походу було захопити Чор
номорський флот, який стояв тоді в Севастоrііль
ській затоці й мусівби попасти до рук укрз.їнсько
го війська, як також і все величезне майно крим
ських портів.
Виконання цієї частини наказу мусіло роби
тись в секреті від головної г:оманди н~мецької
армії на Украіні.
Решті частин корпусу наказувалося вирушити
в напрямку Лозова-Славянськ для звільнення від
більшовиків Донецького водозбору, який мав для
нашої держави кольосальне значіння.
Ціла прdмисловість,
індустрія й залізниці
в усіх звільне::них просторах України були унеру
хомлені через брак вугілля. Тому цс:й напрямок
операцій був нсменш важний, як і !\римсь1шй.
Наказ застав корпус не вповні орrанізованнм,
але

люди

вже

вспіли

відпочити

від

попередніх

трудів.

·

Згідно

з наказом

у

склад кримської

rpynн

входили слідуючі частини: 2-ЇІ запоріжський пі
ший полк, 1-й імени Костя Гордієнка кінний пол!\,
інжинірний курінь, автопанцирний дивізіон, три
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легких і

одна тяжка батеріі,
візіон і два бронепотяr:и.

кінно-гірський

ди

Крім того до кримської rрупи встуrіив Харків
ський піший партизантський відділ, під керуван
ням полковника Лубяницького. Цей відділ існу

вав

нелєrально

ще

при

більшовиках у "Харкові.

Метою його бу л.а боротьба з більшовИ1ками і він
баг:~то ім нашкодив. Член.и цієї організації н.и
щили склади, виконували замахtи на більшовиць
ких комісарів. Вони вбили в той час (убив полков

ник Двиrубський) помішника харківського коман
данта,

який

відзначився

Організація
організаціі,

Ц>І

підчас іі

була

своїми

звірствами.

оригінальна,

нелєrальноrо

але

цієї

існування при

більшовиках, полягала на тому, що члени ії знали
особисто тіль:ки безпосереднього свого
ка с. т. козак знав роєвого, роєвий -

начальни
четового,

четовий .сотенного і т. д. Відкриття одного
рою не провадило за собою ліквідації цілої ор.га
нізації. Цим рівнож була організація забезпечена
від зради. Складався відділ виключно зі старшин.
які приймалися після довг.их спостережень і іспи
ту вступаючою. Організація мала членів у всіх
більшовицьких інституціях і тому була завсіди
в курсі справ.

Своєю працею ця орrанізація причинилася до
успішного з.ахоплення м. Харкова Запоріжцями.
В склад Донецької Групи, згідно з наказом,
входили полки: 1-й запоріжський ім. rет. Доро
шенка піший полк, 3-й запоріжський ім. r. Богдана
Хмельницьксlrо полк, 3-й Гайдамацький полк, 1-й
гарматний полк, інжинірпий полк.
Командування Групою доручено команди.рові
З-го гайдамацького полку
полковникові Сікеви
чеві. З приводу rого, що гайдамацькнй полк ще
не прибув з Київа, тимчасово командування гру-
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пою доручалося командирові 1-го запQріжс1акого
полку полковникові Заrродському.
Натієв зайнявся орrанізацією Донець-кої rру
пи, полковник Болбочан Кримської
Наказ цро похід на Крим зустріли старшини
і козаки з ентузіязмом. Всі частини корпусу за
здрили 2-му запоріжському полкові і тим части
нам, які :були призначені в Кримський похід.
Коли прийняти під увагу, що цілий запоріж
ський корпус складався виключно з добровольців;.
бо тоді примусової військової повинности не бу
ло, і що 80О/о цих добровольців складалися зі
старшин і інтеліrенціі, то й не дивно, що похід
цей в їхній уяві носив певне романтичне забарв
лення.

Чиж не на кримських походах гетьмана Са
гайдачного і кошового Івана Сірка наша свідома
молодь вщсовувала в собі з.авзяття і .цюбов до
військових

рядів?

Крим пройшов червоною ниткою через нашу
іс'горію останніх століть і його імя було звязане
і з ,відродженням колишньої держави. і з іі упад

ком. Огже був це традиційний пох1д, .але не для
визволення українських невільників, іцо, · як ко
лись, томились по глибоких вязницях Бахчисараю

і Кафи, а для захоплення -Чорноморського флоту,
яко.го значіння для Украіни дуже запізно зрозу
міли тодішні наші правителі.
ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ
СЬКО-НІМЕЦЬКО-АRСТРІйСhКОt

УКРАJН

APMIJ
В ПЕРWІй ПОЛОВИНІ ЦВІТНЯ 1918 Р ..

Як
відомо,
операції
українсько- німецьких
військ на Лівобережній Украіні велися по таких
головних напрямкаХ1:

В поході
козак - однорічни11,

...

ВАСИЛЬ ЄМЕЦЬ

кобзар - віртуоз,

Слави

...

співець

козаць1юї
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Гомел:ь-Нооозибків-Брямськ;
Киів-Бахмач-Ворожба-Курськ;
З) Киів-Полтава-Харків;
4) Катеринослав-Севастопіль.
Перші три напрями йшли на так званому схід

1)

2)

ному ~боєвому фронті, а 4-ий на південному боєво
му фронті.
Відступаючи в напрямі Гомель-Брящ::ьк біль
шовики зіпсували міст біля Річиці і Гомеля, що
трохи затримало переслідування іх.

21 березня контакт з більшовиками встанов
лено у районі Новозибкова:, де знаходився штаб
1-оі більшовицької Дивізії Степанова, але Ново
зибків був зайнятий аж 10 цвітня німецькими
частинами.

В напрямку Киів-Курськ боєві операції дохо
дили вже до етноrрафічних гряниць Украіни.

Розбиті білw.uqвики під Конотопом були ціл
ком дезорrанізовані." Численні іх загони провадили

свою темну, злочинну

роботу, грабуючИ ·й уби

ваючи населення в районі міст Кролевець-Короп
і наступаючи на шrечах у них українсько-німецькі
частини 1-'ГО цвітня зайняли ст. Глухів; Ворожбу
і Білопілля.
Дальший наступ провадився на Курськ і че
рез Суми на Харків.
Відділи, що наступали в напрямі Суми-Харків,
зайняли З цвітня Суми й Охтирку, а 6 цвітня,

здобувши ст. Мархва, ввійшли у звязок з Запо
ріжцями і спільно заИняли Харків.
Відсіля Німці продовжували наступ на Курськ
через 'Білгород і на Валуйки через Купянськ.
Константиноградська rрупа полковника Петро
ва 3айнявши з бою Константиногрзд просунулась
аж до Лозової, яку міцно тримала в своіх руках
і чекала дальumх розпорядків.
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У той час

ситуація на Правобережній Укра

іні була слідуюча:
Українсько
в

трьох

1)

- австро - німецьке

головних

Козятин

-

військо

йшло

напрямках:

Бобринсь1q0

-

3.наменка

-

Катери~

нослав;

2) понад морем від Одеси на Миколаїв
і ХерСQн;
З) Ольвіопіль - Вознесенка.
Катеринослав був захоплений 4 цвітня після
кріваВ()('() ~бою, в якому більшовики понесли великі
втрати.

Відсіля розпочинається наступ Німців у Се
ва,стопільсь1юму напрямі, себто переходить на Лі
воберіжжа.
В примоському районі по захопленні Мико
лаєва й Херсону австрійські частини посувалися
залізницею рівнобіжно до Дніпра вверх на Оле
ксандрівськ.
Така була си-гуація і таке положення на всіх
фронтах у першій половині цвітня 1918 р .

СИТУАЦІЯ В КРИМУ І СТАНОВИЩЕ ЧОРНО
МОРСЬКОГО ФЛОТУ
Ніхто тепер не бу де заперечувати того, що
Кри1м Украіні так само потрібний, як повітря для
людини. Але тоді, коли соціяльні кличі і форму
лд ставились вище
держ.авних інтересів, кол,и
порожні гасла
ставлено в основу
державного
життя, ця проблєма нікому й на думку не прихо
дила з наших тодішніх державних мужів.

Щоб обрисувати собі яскравіше тодішнє ста
нови.ще в цьому питанні, треба вернути до н.е
давньоі :нашої історіі і пригадати собі Берестей-
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ський

мир і

. наші

трактати

з

центральними дер

жавами.

Нідомо, що дире1{тиви, з якими поїхала до "Бе
рестя наша мирова дслє1·а ція в особах: Голубо
вича, Севрюка, Любннського і Левицького були:
» без анексій і контрибуцій « , » самоозначення на
родів « .

Центральні

держ·ави

шою делєrацією

В

час

дуже

зацікавилися

на

і виріжшІJІИ її від російської.

пертрактацій,

коли

роз.r.ш1дал.ася

справа

Дёржавних кордонів Украіни, Німці мали заранІ
накреслену мапу України і кол;~ її звірили з ма
пою української делєrації, то зі здивованням за
вважили, що Кримський півострів цілковито ви
креслений з територія.7Jьних претенсій нашої де
лєrації.
На запитання Німців,
делєrація відповіла,
що Уряд Украінсь1юї Народньої Республики, при
знаючи

лраво

на

самоозначення

кожному

наро

дові, рахує Крим окремою татарською респу6ли
кою і що IV Універсал не включає Криму в межі
Украіни.

На заяву Німців, як можна відмовлятись від
такої бази, яка становить І{ЛJОЧ України на Чор
ному морі, 6ез якої Україна тратить своє значіння
на морю, наша делєrація катеrорично заявила:
»без анексій і контрибуцій«, »самоозначення на
родів«.
Мир підписано і Кр.им зостався поза Україною.
Історія кримського походу Болбочана пока
зує, н.аскі.льки у ,нашого тодішнього Уряду діло

розходилося

зі

словnми

так

многозначно і

бун

дючно кИ:Нутимн на :міжн.ародню шахівницю.
Крим, від прилучення ЯКQІГО до Украіни від

мовилась

наша

де.лєrація,

тодішній

Уряд

рішив

6
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здобути зброєю і для цього посилав полковника
Болбочана з військом.
Не прийнятий
до Украіни і територіяJІьно
відірваний від Росіі Крим залишався сам для себе.
Самостійницьких тенденцій сам Крим не прояв
ляв, за ·браком організованих татарських конс:..р
вативних

е.ТJєментів,

до

тогож

панування

більшо

вИків у самому Крю.1і не дозволяли йому >) само
означитись«. Надана йому більшоRИJ{ами фікція
окремішности під 'Назвою >> Кримської Соціялістнч
ноі Совітськоі Республики« нікому нічого не го

ворила і

міжнароднього

значіння · не

мала.

Ціла цінність Криму була в Іюго Чорномор
ському флоті, який маючи тіль1ш одну ооорудовану

затоку на Чорному морі в Севастополі, фактично
був прикріплений до території Криму.
Зайtіяття
украінсь1.;о - австрійським
військом
Одеси, захоплення М11коJ1аєва і Херс СJН<1 в1шликз
ло

у

більшов,иків

зрозуміння

небезпеки

походу

украінсь1ю-rермансь1шх військ на Крим і Севасто
піль.
Можливість таких лодій висунула на чергу
питання: про долю чорноморського флоту.
Але це питання було дуже с1.;л,адне і бі.1ьшо~
ви1<си не мог ли

дійти з ним до ладу.

, Відомо,

що на Берестейсь1шх м11рн.11х пере
говорах питання Чорноморського флоту не було
обговорене,
бо
одна
заінтересов.зва
сторона
в цьому, а властиво укр.зінська делєr.зція, не до
бачала усієї вапІ і значіння Чорноморського фло~
ту в житті нашої держ.зви.

Таким чином до.'Ія ііого ш~би висіла в по
вітрі.
БільшооиюІ
не зналІИ, чи бу де украінсько
німецьке військо наступати 11.з Крим, чи ні.

З одного боку, 1ю.1и Укрзіна відмовилася від
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Криму, то тим самим акція цьоrо вшська мусілаб
припинитися, згідно з договором, · на етноrра.фіч
н.их

границях

її,

а

з

другого

боку

захоплення

Одеси, на яку Україна теж не претентувала і .не
обговорила

що

Німці

мирового

в

мировому

трактаті,

не

числяться

з

ДОГ·ОВору і

буrо

порядком

І\ЮЖЛИВО

не

доказом,

виконувань

зупиняться

пе

ред Кримом.
Оголошені тепер документи я<;но стверджу
ють, що приналежність Чорноморського флоту до
Украіни цілком за.пежала від заявлення претенсій
на ,неі нашою делєrацією на мировій конференції.

»Флот на

ділі

опинився

в положенню поки

нутого, забутого і залишеного на самого себе« :___
ПІИше
тодішний
командуючий
флотом
Саблін
у своїй 'Те.:rrєrрамі народньому комісарові Расколь
никові. *)

Orr.~e, як бачимо, ф лот сам мусів рішати свою
долю.

Новонароджені
республики
Чорноморського
прнбережжа 1ч.ерез свої Уряди, кож.на зокрема стре
міли заволодіти флотом. Найбільше побивалася
зз ним Кримська республика.
Одна Україна голосно не виявляла своіх пре
тенсій, котрі, як 1щдно дальше, малиб велике зна
чіння длн тодішніх провідників флота.
Зі свого положення флот міг вийти в двоякий
спосіб: або евакуувати себе й усі склади Севасто
поля до Новоросійська, ибо піддатися Німцям.
Але, як в:идно з докладу про тодішнє поло
ження .,в Севастополі,**) пов1~а ,евакуація міста
і флота була неможлива і технічно і з причИtн

*) Архив Рус(;коіf Ремлю1~ії т. XIV.
нJ Ар

Рус. r1:в. т.

XIV.

6*
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політичних, .а ~крема а приводу небажання флота.
порту і міста евакууватись.
»В останні дні говориться

в докладі приходиться все частіше і частіше слухати в місті
і на су дах розмови про те, що Чорномор_~::ький
флот може підняти українські прапори. Але ці
громадські розмови треба виключити з ділових
міркувань, бо піднесення
українського прапору
не виключає необхідности
прийняття
вказаних
мір (евакуації) тому, що на Україні два Уряди
(Центральна Рада і Український Совітський Уряд)
і ні один з них не прояnив себе .настільки певно.
щоби Чорноморський флот міг свідомо підлягати
ОДНОМУ З ,НИХ«.*)
Московські більшовики рахували, що Чорно
морський флот є спадщиною всієї Федеративної
Російської Республики, за виключенням України,
я~а уявила з себе самостійну державу.
dища Військова Рада Р. С. Ф. Р. під голову

ванням

Троцького

постановила:

)>Згідно

з

Бере

стейським
мировим
договором
з одного 601<у
і IV. Універсалом Українськоі Ради з другого
боку Кримський півостров, а значить і Севасто
піль складають частину
Російської Республики,
отже і флот Чорного моря являється недоторка
ним для Німеччини, Австрії, Туреччини й Украіни.
Приймаючи під увагу, що досвід показав, з якою
легкістю порушуються норми міжнщ:юдньоrо пра
ва і власні зобовязання, продовжувати перевід
бази в Новоросійськ«*).
Між тим .вихід флота з Севастополя поз·бав
лявби його єдиної обору до ван ої бззи на Чорному
· морі, що .прив.елоби флот до повного зруйновання.

*)

Ар. Рус. р ,, в

т.

XIV.
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В розмові свош по прямому дроті з Севасто
польом народній комkзр по морським справам Рас
кольніков псредзє: » Евакуацію треба виконувати
виключно тому, що Таврії
загрожує небезпе1<:t
наступу австро-німецьких військ. Мирним дого
вором це не передб~чено, але Німці можуть розгля
дати Сеrз.астопіль, як місто України~ а що у Вищої
Військової Ради немає гарантій, що наше вій
сько

не допуLїить

треба

виводити

заволодіти

флот

з

містом, то завчасу

Севастополя.

Се в ас то п і ль. Чому Німці можуть розгля
дати Севастопіль
як належачий
Україні, коJІІИ
цьоrо в доюворі нем:.~є.

Рас ко ль ні ко

n.

Про

Одесу

в

мировому

доrоворі те:.-к не говорилося, а проте Німці прого
лосили її укр:~їнським містом. Безперечно, ева

куація може -буде даремна і Сеnастопіль з:~йнятий
не бу де, але всеж таки, коли передб:.~чується таку
можливість,

щоб

необхідно

урятувати

треба

поробити

заходи.

флот '< .*)

Склад Чорноморського флоту на той час був
такий:

2 лінієві кораблі (дреднавти) » Воля « і »Віль
на Росія « , 2 кружляки » Оч:.~ків « і » Память Мерку
рія « , 11 ескадрових міноносців, 8 нових підводних
човнів. У сі ці су дна були вповні укомплєтовані
й готові до -бою. З меншим складом обслуги бу.ІІJи:
2 лінієві кораблі » Евстафій « і »Іван Злотоуст«.
З мінімальною кількістю обслуги були лініє
вий корабель » Борець за свободу « , кружляк »Три
святителі « , »Ростислав « , легкий кружляк »Прут«
і всі старі міноносці.

*)

Там же.
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До того СеЕ.асrопільський порт мав 1юльо
сальну кіJ1ькість морського майна.
Але справа з евакуацією флоту бул.а не така
легка.

Переведення

флоту

в

Нивор·осійськ,

який не

мав .ані доків ані відповідних складів і матеріялів.
заправ.ади.ла би флот до загибелі. Крім того вся
ма1 са портових робітників, населення Севастополя
і почасти матроси противились переїздові флоту.
Т.а·ке положення привело 12 цвітня до пере
виборів мі.сцевого » Gовєта « , в склад якого ввій
шли в більшости безпартійні і праві есери. По
чалася боротьба за владу між старим і новим » Со
вєтами « . Новий »Совєт« підтримували робітники.
ст.арий матроси. Заворушення серед мас було
велике.
Підготовку до евакуації під натиском
робітників припинено. В місті оголошено воєнний
стан.

Таке було внутрішнє
політичне
Криму в час виступу Болбочана.

становище

ПЕРШІ БОІ НА СЕВАСТОПІЛЬСЬКОМУ НА
ПРЯМІ І ;3УСТРІЧ З УКРАІНСЬКИМИ СІЧОВИМИ
.
СТРІЛЬЦЯМИ

В міру успіху союзних військ на Правоберіж
жу більшоВІИцькі армії в районах Катеринослава
й Олександрівська
перейшли
на Лівоберіжжа
і тут протиставились як Групі полковника Бол
бочана так і Групі Донецького водозбору.
Вже 11 цвітня вечером Кримська Група зали
шила Харків і вирушила ешелонами в напрямку
Мерефа-Лозова.
Кіuний Гордієнківський полк з кінно-гірським
дІИвізіоном, 1-й запоріжський ім. гетьм. Дорошен-
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ка полк
11еБеJшкиї1 відділ автопанцирників, які
складали rpyny
полкошшка
Петрова, були ще
з Полтавп кинуті на праве крило нашого фронту
в наступі на Х:~.рків.
З бою 4 цвітня захопили вони ст. Селещино
і Карлівку де здобули баrато rарматніх набоїв.
У цей час частини ІІІ. більшовицької армії
зосередилися біля ст. Лапна і перейшли в проти
наступ, розпочавши обхід з боку села Орчеково.
Бій розпочав Гордієнківський полк, дві сотні
якого наступали з ·боку Карлівки вздовж залізниці,
одна сотня на правому крилі і одна сотня на
лівому.
Правокрилова
сотня,
зустрівши
на
свому
шляху обхідну колону вороrа, розбила її. За до
помогою
підоспівшого
тоді
Дорошенківського
полку, більшовиків вибито зі ст. Лапна і вони
відступили н.а Констант:иноrр ::щ, який наша кіннота
з

налету

захопила.

Більшовики
швидко відступил1и на Лозову,
ввесь час ухиляючись від бою. Не вдержались
вон.и і в Лозовій, яІ<у захопила кіннота.
Частини більшовиків, що відступали, ск.пада
ли зі себе решту розбrпої ІІІ-ої армії Лазарева.
Бони відступали до Бахмуту, біля якого, очевид
но, мала відбутися боротьба за володіння камінно
вугільним районом.

Зайнявши
трова

ст. Лозову,

задержалась

там,

rpyna

чекаючи

полrювника Тlе
дальших

розпо

ряджень і висилаючи заслон на Барвінково.
В мент вирушення Кримської rрупи з Хар
кова, одержано відомість, що 3-й Гайдамацький
полк п,рибув у Пол·таву, а з Пол.тави скерооон.ий

на

Лозову для підсилення Донецької Групи.
12 цвітня прибули з Харкова до Лозової еше-
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лони 2-го запоріжського по.тшу й інших частин
Кримської rрупи.
Відсіля розпочався рух у Севастопільському
напрямі.

Більшовики на східно-південному фронті зай
няли для оборони нову лінію Катеринослав-Сі
пельниково-Славжиськ-Константинівка-Бахмут.

ГайдамаЦький і Дорошенківський полки з пан
цирними потягами під командою полковника Сі
кевича вирушили в напрямку
Барв~нково - Сло
вянськ, де мали змі.нити
Гордієнківський полк.
який знова мав приєднатись до Кримської rрупи.
Кримська rрупа, маючи на чолі 2-й запоріж

ський полк, цілком вільно прибул.а ешелонами до
Павлограду.
Тут іх зустріли ескадрон Павлоградських гу
сарів з музикою, а також численне населення.
яке з запалом і радістю витало прибувше україн
ське військо.

В Павлограді
приєднався до rрупи кінний
Павлоградський гусарський полк. Це був кадровий
полк

російської

армії,

який

пізніше

зукраїнізу

вався. йому просто чу дом
вдалося зберегтись
від більшовицького розгону. Підчас більшовиць
кої влади цей пол.к ніс залогову службу в м. Пав
лограді,

але

при

першій

відомости

про

відступ

більшовиків, виступив збройно проти них і не
дав ім можливости затриматись на лінії Павло
граду.

Таким чином полкові вдалося з-беріrти людей,
коні, зброю,
майно, в слушний час виступити
і стати в обороні рідного краю.
З Павлограду полковник Болбочан розпоча-в
н.асrуп .н.:1 велику вузлову стацію Сінельниково

і вжt на другий день по вирушенню з Лозовqі

lnrv'\ rрупа захопила ст. Сінельниково.
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В цьому бою брав участь і кінний Павлоград
ський

кого

полк,

який

важливого

причинився

залізничого

до

захоплення

вузла,

як

та

Сінель

никово.

По захопленню Сінельникова ПавJюградський
полк повернув до Павлограду для продовження
залогової с.лужби.
Маючи на меті висунутись зі своєю Групою
вперед і залишити Німців · позад себе, Болбочан
вш свої операції п.ід Сінельншсово без Німців,
які підтягували свої сили на лінію Кат~еринослав
Сінельниково, де, ло іх відомостям, більшовик.1:1
мали зробити сильний спрот.ив.
Але полковник Болбочан, займаючи смілим на
ступом Сінсльнико1.:о, примусив ворога поспішно
відступит,и на но.ву лінію.
З упадком Сінельникова більшовики поділи
лись на дві Групи. · Одна група, призначена для
прю(риття Донецького водозбору, відходила на
Чапліно.
Друга Група називалася » Червона Армія Крим
ської Соціялістичної Республики« і мала зарані
укріплену лінію від Дніпровського лиману по Дні
прові до Берислава, а від Бернс.лав.а через Торrаів
ку-Калку на Мілітополь-Бердянськ.
Лінія ця в деяких місцях була уфортифікова
на і мала окопи з колючими дротами і, помимо
загального
більшовицького фронту, мала свою
самостійну залогу, котра затримувала відступаючі
частини більш<Jвиків, приводила іх до порядку
і втілювала до своіх частин.
Крім того ця лінія мала велику кількість арти
лєріі, навіть тяжкої, привезеної з фортів Сева
стополя.

Вже давно ходили чутки і балачки серед Нім
ців про цю сильну лінію і її відпорну силу.
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Німецька команда прийшла до r здкн, що Д.ІІЯ
здобуття цієї лінії треба бу де ску пчити ве.пикі
сили з тяжкою арт11.пєрією, зб о внсс;дити десант
біля Перекопу і таким чшюм обійти її.

Самаж лінія Олексuндрівсь1;:- Dознесенка-Кар
лівка, де затримались більшовики після бою під

\.інельн:Иковом,

особливих

п о б о ювань

не

вшиш

кала. Вона була узбочена від голІОвної бази і з.11е
з

нею звязана.

Користуватись

за.!Jізничною

лінією

Олексан

дрівськ-Карлівка було ма1Ї):{е неможливо, бо вона
опинилася в сфері боє1шх подій. Правда, біль
шов.ики їі використали для того, щоби пустити
багато потягів озброєних артилєрією.

Таким чином ця лінія уявляла зі себе ланцух
рухГІм.их батерій, які

дуже

перешкоджали успіш

ному наступові Запоріжців.
16 цвітня після невеликого бою наших аван
гардних

частин з

більшовиками,

Кримська група

зайняла ст. Олександріпськ над Дніпром, а BOIJOJ'
відійшов на свою головну ~1інію Берислав-Міліто
поль-Бердянськ 1 на Вознесенку.
Олександрівськ серце запоріжських степів,
лежить у дуже важному комунікаційному пунк
тові. В ньому перехрещуються залізничні шляхи:
Крим-Москва і Одеса-Донбас.
Широкий і глибо1шй з.а порогзмі1 Дніпро спо
лучує водним шляхом Олександр·івськ з Чорним
морем.

Тут Кримська Група спинилася. Штаб Групи
одержав відомости, що австрійське військо 17-ro
цвітня має при.бути з Херсона пароплавами по
Дніпрі до Олександрівська.
Німці прибувають
з боку Катеринослава.

Дійсно, ло Дніпрі приплили з Миколаєва два
монітори австрійської Дунайської флот.илі і під

ІІО

їхнім захистом .прийшов оден
.

СЬКИМ

'

пароплав з австрій-

•u

ВlИСЬКОМ.

Вони йшли згідно з наказом Союзної команди,
на -зєднання з 15 німецькою ляндверною дивізією.
котра м.а.ла зайняти Олександрівськ з бо·ку Кате
ринослава.

Крім

того

частина

а.зстрійських

військ

при

була правим берегом Дніпра по залізниці. По
дорозі вони взяли Нікополь і підійшли до Олексан
дрівська.

На той час рівнож шдшшли пароплави, які
ви.саД;или своє військо і з » Великоrо Лугу « по
чався наступ

на

місто.

б.ООО піхоти, одна легка батерія і два літаки
заатакували місто. Більшовики зпочатку приму
сили .австрійців відступити назад до » Великого
Лугу « , .але коли наблизились аванІ.арди Кримської
групи з півночи, спішно залишили місто і стацію.
Австрійці зайняли місто.
Вони були
дуже здивовані,
коли замість
Німців зустріли тут украін.ське військо, про існу
вання якого зовсім не знали.

Але не менше були здивовані Запоріжці, коли
довідалися, що лрибувше » австрійське військо« це Українські Січові Стрільці під командою ар
хикнязя Вільгельм.а (Василя Вишиваного).

Впочатку вони віднеслись до Запоріжців з не
довірям..1 .але коли переконалися, що у1<раїнська
армія істнує і це іі відділи, то так зрадіJLИ, що
Dсім відділом прийшли на двірець витати Запо
ріжців.
З цього приводу полковник Болбочан улаш
тував військову дара.цу, в якій приймали участь

і У. с.

17

с.
цвітня

вИступили

з

залізничного

двірця
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до м. Олександрівська n боєвому уставі Запо
ріжці на чолі з по.1шовнш.;ом Бuлбочаном.
HJ зустріч Запорі;+;цнм 1:н1йшов полк У. С. С.,
духовенстоо в ризах
з хрестами
і хоругвам:и.
а за ними кількадесятнтисячний натовп народу.

йшли побачити на nласні очі те лєr'ендарне
військо, що ніби Богом, кар ~но небесною було
послане на червоних катів, за кри~:щи велшсі, за
мюре сліз, що вилилнся осиротілими матерямн"
жінками і дітьми невинними.
йшли тихо затаївши дух, вдивлячися вперед.
А там напроти іх, у струнких рядах шикую·
чися, йшов людський мур зі шетиною баrнстів .
прапором

на

чолі,

а

на

прапо рі

маяв

вишитий

образ Ахтирськоі Божої Матері.
Лопереду їхав полковник Бол:бочан Зі шта
бом, за ним оркестра, а далі кілька тисяч Запо
ріжціD у тісних рядах з кулеметами, бомбометами,
роверами, а ще далі З1шоріжська кіннота, гар
мати і .автопанцирники.
Коротка команда військо стало. Дві живі
стіни зійшлися. Зняли шапки запоріжський пол
ковник і йоrо окруження та підійшли під благо
словення пан-отЦів.
Уроч.исто виступив міський го.7Іова, в щирих
слов.ах дякував за визвол:ещ1я Запоріжжя і хлібом
сіллю привитав полковника БоJІІбочана.
Розступився
люд і
Запоріжці
зєднавшись
з У. С. С, пішли до Олександрівська. А в місті
зі6рались усі на площі перед Народнім Домом.
Тут відбулася парада і перегляд зєднаноrо
війська Запоріжців з У. С. С. під керуванням
архикнязя Вільгельма.
Дивилися одні на других брати з Підкарпат

ської :країни і з широких степів Великої Украіни,
пишалися

собою і

перед

очима

великотисячного

Стоять~ о. Кvшлик, сот. О. Луцький, полк. Петрів, подR.

Архикпязь Вільгельм, полк. Микитка, полк. Болбочан, командуюч~rй·
Кримською Групою', ген.~шт. полк. Сильванський і
с:оттr.

паче.сна кінна
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народу і своіх командирів прохощ1лн :; високо
піднесеними го.~юв.ами, з очима, в котрих горів
вогонь великої самопосвяти і віри.
Одні за другими прох о дили рядн r; ійськ, від
биваючи ногами т а кт музики.
Сонце вилискувало на баrнетах піхоти, ти
хий вітрець шелестів прапорцями на списах запо
ріжської кінноти, басували коні й тяжко гурко
тіла .артил.єрія.
Не .вірили Січовюш своїм очам, що вони по
бачать на Украіні так добре вишколене військо.

А не диво, бо в одному тільки 2-ому з.апоріж
ському потюnі буJю 1200 самих старшин.
Вражіння
не

від

паради

було

велике

і

нікол.и

за·будеться.

Архикнязь Вільгельм поцілувався з полков
ником Болбочаном, а Січові Стрільці і Запоріжці
клялись самі собі і оден другому на вічну згоду
н боротьбі за щастя народу, за Державність Укра
їнську.
Своїй присязі залишились вірні Запоріжці до
кінця.
Було
постановлено
ніколи
не
переривати
звязку між ·собою і з цього часу Кримська rрупа
і У. С. С.. з.берігали найтісніш.Ий контакт, не зва
жаючи на жадну Іііддаль.

БІй

ПІД

МІЛІТОПОЛЕМ І З~'СТРІЧ
З ДРОЗДОВЦЯМИ

Від У. С. С. полковник Бол6оч.ан довідався,
що Більшовики дуже стежать за береrом Дніпра
від Херсона до Берислава, на цьому відтинкоці
мають артилєрію і що по Дніпрі можна проїхати
тільки в ночі.

] 14
Від БерислаFЗ до 0.'lексондрівськп
роняється тільки кінними розіздами.

nеріг ОХО·

Були ще там пароплави з гарм::tтзм.и,
нітори

,австрійські

їх

a.n·e мо

знищи.їJи.

Коли У. С. С. дов іда.пи сь від Болбочан з, що
З.апоріжці негайно пирушають на f\.'\іл.ітdп~>ль, по
чали Болбочана відмовляти від цього і радили
доч.екатися
.головних німецьких сил, бо гаразд
знали, як добре закріплена ця лінія більшовиків.

1 огож

таки

17

цвітня у веч е рі прибув штаб

німецької дивізії.
Німці підходили з боку Катершюс.лава і з бо
ку Ні1юnоля.
Полковник Болбочан
знав, що без Німців
зайняти йому Крим б у де трудно. Зnочатку був
у нього с.лідуючий плян наступу: виrрузити цілу
Кримську rрупу, в Оле~.;сандрівську посад1пи на

берлини, спуситися вниз по Дніпрові до Бери
слава, зайняти Иого ї відтіля походом через '-Чор
ну До.лину-Чаплинку наступ а ти на Перекоп, ко
трий по відомостям ·був слабше закріплений, ані;»<
Сиваш.
Здобушnи Пере1юп, посуватись на Симфсро
бою позиції на Перек·опі й Сиваші, щоб унемож
ливити відворот на Крим » Армії Кримської Соція
лістичної
Р.еспублики « з лінії Мі.71ітополь - Бер
дянськ.

Поставлена цим більшошщька ар·мія в поло
ж.ення 'Між два вогні (німецьких і українських
відділів), поВіИнна була капітулювати.
Цим шляхом дvмав полковник Болбочан 1ш

rрати ч.ас і самостійно зайняти Крим.

Але вж.е в Олександрівську Бо.7Jбоча,нові прий
шлося відмовитись від цього пляну, бо більшоаики
ще раніш забрали ввесь річний флот і його можна
було дочекатись лише за ·3_4 дні.

f'fiлl ТОІІDА6<:.К.-.
0111! РА'і ,.,. .

----~ Схема 7• ( JJIJ 117 стор.)

1І б
Оrже Болбоч.ан
вибрав
сrратеrічно добре
обдуманий плян, здійснення я11юго потяглоб за со
бою найменьшу кількість жертв і часу.
Більшість військових походів на Кримський
півострів в XVI XVII ст. відбувалися цим шляхом.
Так і пізніша історія боротьби червоної армії
з добровольцями Вранrля за оволодіння Кримом
показує, що він був захоплений червоними, влас
н~ цим шляхом:: Берислав-Ч~плинка-П<:рекоп. Але
відсутність річного флоту примусила Болбочана
шукати

другого

пляну.

І Болбочан рішив іти по лінії найбільшого
спротиву,
себто
на
Сиваш.
Розвідка, вислана
в напрямку Мілітополя, доносила, що залізниця
вже

нала~годжена і шлях 'вільний від ворога.
цвітня ранком, не чекаючи Німців, двигнув
Болбочан усі свої сили ешелонами в напрямку
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Мілітополя.
Чимало пішло охочих козаків з Оле1.:сандрів
ська, а в сотнях показалося багато дивних пости
тей в австрійсь~их мундур.а-х, але в запоріжській
шапці і свіжо вибритою головою з невеликим
оселедцем посередині. Ue деякі У. С. С. перейшли
в ряди Запоріжців.
У. С. С заJшшились залогою в Олександрів
ську. В місті залишилась також одна сотня 2. за
поріжськоrо полку під командою сотника rемпелн.
якого

призначено

командантом

міста.

Було це викликане тим, що більшовики від
ступаючи залишили багато аrітаторів і шпигів,
виловлюванням яких мав зайнятись залишений ко
манда1нт.

Ііц.е

18

цвітня

передові

групи під прикриттям

частини

Кримськоі

бронепотяrів і автопанцир

ників розпочали бій під Мілітопол.ем.
На цій новій лінії »Армія Кримської

Соція-
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лістичноі Республики«, якою комаІНдував Гольд
штайн, боролася завзято.
З великим зусиллям козачі лави під прикрит
тям

запоріжської

артилєріі,

просувалися

вперед.

Червона команда на диво виявила нздзвичай
ну впертість. Більшовики не без успіху перехо
дили в протинаступ. Боротьба затягувалася. Коли
це одразу червоні почали відступати по цілій лі

нії фронту з в.еликим поспіхом.
В.иявидося, що у більшовиків на лівому крилі
появився новий для них

ворог.

Був це 'відділ
полковника
Дроздов,ськоrо,
який у цей час
ударив на зади більшовикам
і примусив іх очистити лінію.
Молодий, енергійний полковник Генерального
штабу Дроздовський зформував при штабі Ру
мунського фронту офіцерську частину, яка піз
ніше іВ !<lрмії Генерала Денікіна носила назву »Ди
візії ім. Дроздовського « .

Походом Дроздовський просув.аnся на Дон
і пройшов уже сотні верст,
перейшов Дніпро
і ІВдарив на зади ворога. Червоні панічно відсту

п.Или і Запоріжці, дякуючи

Дроздовцям, на пле

ч.ах ворога 'вдерлися до Мілітополя.
Дроздовці мали піхоту полеву і гірську ар
тилєрію,
кінноту й автопанцирники.
Взірцево
ооброєні й здисципл.іновані, оони числили поверх
ТИІСЯЧ.

мужВ:И.

Шлях їх походу був слідуючий: 12 березня
1918 р. н. ст. по закінченню формування вирушив
Дроздовський з Яс, тодішньої столиці Румунії,
ешелонами до Дубосар. Відсіля пішов походом
на Яланець, Новий Буг, Берислав.
10 цвітня ра.нною атакою Дроздовців був за
хоплений міст на Дніпрі біля Берислава і місто
.Кахівка на лІВому березі Дніпра. Більшовики від-
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ступили. Пізніше кіннота Дроздовського розбила
1-й Придніпровський партизантський відділ, по
гнала його в напрямку Мілітополя і по дорозі
захопила Торгаівку і Калку ..
3 Калки, яка лежить на 53 верств від Міліто
поля, полковник Дро здовськшї різко змінив на
прям своrо наступу і пішов на південь через
кольон. Ейrенфельд на ст. Акимівку.
Таким чином, Дроз ;t оrзський обхідним рухом
заfішов нз. південь від Мілітопол:1 і перепав за
лізницю біля ст. Аю1мівка, відрізуючи цим » Армію
КриJ\\СЬкої Респуб.1икн ,< від Криму.
З Акнмівкн
Дроздовці
полотном залізниці
пішли на Мілітополь, як11й вони хотіли захопити
першими.

Але в місті були nже Запоріжці. Більшовики
панічно відступи:ш на Антпнівку в напрямі Бер
дянська.

В Мілітополі Дроздівці хотіли взяти для себе
гроші з військово - пром11слового комітету,
але
у)(раінська команд::~ не дала. Так само не вдаJІося
ім пізніше взятн гроші в Бердянськові, де на їх
стороні бу.;~и урядовці скарбниці.
Зустріч Запоріжців і Дроздовців носила стри
маний характер, нсвеJJикі непорозуміння ліквідо
вано

ТЗ)(ТОМ

Цікавий

командування.

погляд

полковника

ДроздовсьІ<ого

цьоrо щирого >) єдінонєдєлімця « на тогочасне укра
їнське військо.

Зі сторінок йоrо щоденника, писаного підчас
цоходу,*) віє непримирима ненависть, випливаю
ча із безкомпромісового духа централізму.

"')

Берлин

Лнев н ик rен

1923 r.

М . Г. llµоздовськоrо,

-

uтто К11рхнер

7
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Споминаючн, що з Німцями відношення в Мі
літополі буJІІИ дуже коректні, »З У·краінцями, пише
він, навпаки, відношення неможливі: приставан
ня зняти ПОІГОНИ«... »Не признають поділу~
принціпу
військовоі
здобичі,
який
пnизнають
Німці.
Начальство дає суворі накази не зачіг.ать не

.

слухають.

Украінські старшини. більш полов.чJІИ ворожі
украінській ідеі і по свойому склад}' не більш
третини не Украінці яким ніде 1 було діться.
При тяжких обставинах кинуть їх ряди«.
Цікаво, чому вони тоді не пішли з ДроздQВ:.
ським, котрий усюди робив зібрання і пропонував
старшинам вступити до нього у відділ? ...
Шлях походу Дроздівців був чистий, ніде
крнвДІИ вони Людям не робили, тому полкО~ВН·ИК
Болбочан запропонував Дроздовському два еше
лони для переїзду на Дон, ал.е він відмовИВІСЯ.
На другий день Дроздовцї вирушили в дале

кий, тяжкий, небезпечний шлях у напрям.ку 'Бер
дян ськ-Маrріюпіль-Новоч еркаськ-Ростів.
Більшовики відступили панічно, кидаючи все
своє майно, не роблячи навіть заходів до зни
щення ~його, як це вони завжди робили, коли ма.ли
ка то ча.с. Евакуувати його вони не могли тому,

що

єдиний

шлях

залізницею

пер·етятий Дроздовцями.
Наше військо захопило

до

великі

відвороту

був

склади поста

чання, боєвих припасів і зброї. Крім того зали
шили червоні багато самоходів, аеропля.нів і не~
великих МО'ГОрових човнів, яких більшовики для
чогось спровадили з Севасч-ополя.
· Як Ж!ИЛИ більшовики, можна "бую довідатись
зі захоплених потягів. Пульманівські ваrони пе-
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р~важно І і 2 кляси, вагон сальон, -багато цукру,
чудове масло.. здобні булки.
Крім того безліч чаю, шоколади і цукорків.
Відділ Запорі;1.;ців, який оперував у напрямку
на Бердя.нськ,
насті.7ІЬКІІ р:штово зайняв місто,
що більшовики не вс11іл11 евакуувати армійс1~кої
скарбниці і

до

рук

укрзїнс1,кого

війська

поп:1ло

15 міліонів карбомнців, І\Отрf зараз віддзно в Мі
літопільську Державну Сhарбницю.
ПОЛКОGНИК

БОЛБОЧАН
каш

І

ГЕНЕРАЛ

ФОН

Післ» лорJзІ\Іt вора.га під Мілітополсм, пере
доаі відділн Кr11мськ о ї групи, насідаючи на нього.
не дава Jш йому мо:жл1шосп1 затриматись і зорга
нізувати оборону.

Полковник Болбочан добре знав,

що Сиваш

ські позиції ло самій природі своїй непрнстуnні
і що д.'Ія пtремоп1 потрібно буде багато часу
і жерто, якщо тільки він дасть змогу ворогові
затриматись і зібрати сюш. І тому з його наказу,
запоріжс.ька

кіннот;), піхотз

на

сзмоходах і авто

пзнцирникзх гнали ворога без перестанку, вно
сячи своїми наскоками щораз то більшу дезорrа
ніззцію у здеморалізовані Ііого ряди та стараю

чись ,nідрізати іх віл. Сиваша. їх метою було са
мим зайняти Синаш до того менту, пою1 ще біль
шо1:шю1 вспіють
до оборони .

з.айнят•и

ОІ\01111

і

приг.Jто1штись

Тому всі зусилля наших аванrардннх частин
були спрямовзні ва це, щоб відступаючого ворога
відіпхнути в бік АзовсьІ\ого моря.

З цією метою всі ворожі частини, які відсту
пали до моря, зал'ІІшено в спо r; о ю, натомість звер-

7•

121
нено всю увагу

на

відділи, які старалися проби

тись до Сивашу та перешкодити їм у тому.
В

для

той

нас

час,

як

сприяючий

операції

на

характер,

фронті

приймали

полковникові

Бол

бочанові вдалося досягнути зад()воляючих для нас

результатів у переговорах з Німцями.
Треба зазначити, що Німці в Олекс:.ндрівську
чекали

своіх головних

сил,

не одважуючись

ви

рушити раніш і тому не ЧШІИ JІИ перешкод Бол
бочанові в його виправі на іVlілітополь, хоч не
вірили в іі успіх. Але з захопленням Мілітопош1,
підоспіли
міста.

й

німецькі

частини,

які

ввійшли

до

Ранком 20 цвітня до Мілітополя прибув штаб
німецької ляндверної дивізії під керуванням
f°·енерала фон Коша.
Коли полковник Бо.тібочан прибув до нього,
то був прийнятий дуже сердечно. 1енерал · Кош
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дуже симпатично постаsився до 1<римсьrюї rрупи
й особисто до Болбочана. 3ін хвалив Запоріжців,
дивуюч.ися
їхній
ВИ'тревалости і
говорив,
що
рахує за честь битись спільно з таким військом.
»Признаюсь вам, пзнс пол ковнш:, я був певний
у тому, що Запоріжці в цьому бою потерплять
невдачу і бу дуть примушені дu відвороту « .
В розмові довідався полковник Болбочан, що

генерал Кош має завдання зі своєю дивізією фор
сувати Сиваш і зайняти Крим і що на Перекоп

бу де наступати німецький корпус, якому допома
гатиме

флот.

»Покищо, сказав rенерал Каш, я жду на важкі
гармати 1 ПОНТОННІ ВІДДІJІИ І ТІЛЬКИ по ЇХ прй6уттю
почну форсувати Сиваш. Однако я тієї думки, що
Крим ~бу де взятий через Перекоп, ку ди звернені
головні сили. Сиваш по своїй природі неприступ
ний і його ІНавіть з малими силами можно оборо-
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няти без кінця. Гадаю, що Сиващ я перейду після
захоплення Перекопу,
коли біль11пвики будуть
самі відступати. А дозвольте з.:шитать, яке зав
данн.я

ваше

і

вашої

rрупн? «

Болбочан не міг перед 1·енералом утаїти своєї
мети і сказав:
» Мушу з приємністю сконстатувати, що зав
дання моєї rрупи ідентичне з завданням вашої ди
візії « .
Генерал дуже здивувwся, що йому до цього
часу нічого не було відомо про майбутню акцію
українською війська в Криму і відніс такий стан
річей на рахунок українського урядового хаосу.
1 ому, що rрупа Болбочана й дивізія rенерала
Коша
мали
одно
завдання, пршїшлося тут-же
вирішити питання про підлеглість, бо дві частини
з одним завданням, мусіли мати один провід.
До цього часу полковник Болбочан провадив
операції цілком самостійно,
інфорt'4уючи тільки
сусідні німецькі частини про хід подій, але абсо
лютно не залежачи під них.
Це було можливим до того часу, поки він
ішов з частинами, які не знали мети його пере
сувань 1 не мали однакових з ним завдань.
·
Тепер-же оперувати разом двом таким вели
ким частинам і на такому маленькому клаптикові
фронту, як Сиваш, було немож;швим і тому пи
тання про підлеглість повинно було бути розвяза
ним. А що завчасу не було це питання вирішене
українським і німецьким Вищим Командуванням,
то треба було його рішати самим.
По військовому статуту, в таких випадках, по
винен бути начальником той хто старший.
По посадам і rенерал Каш і полковник Бол
бочан були рівні, бо один і другий командували
дивізіsіми з окремим завданням.
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Ко.лиж діло торкнулося ранrів, то Болбоча
нові зі ,соромом за наших Військових Міністрів
прийшлося заявит:и, що в українській армії р1ан
rів немає.
Старий німецький rенерал довго не міг зро
зуміти і повірити цьому.
Прийшлося Бо.п·бочанові сказати свою ранrу
з російської служби с. т. підполковника і тому
Болбочан як молодший мусів увійти в підлеглість
rен. Кошові.
»А тепер пропоную вам разом зі своїми За
поріжцями відпочити в Мілітополі і зачекати під
ходу решти моєї дивізії і тоді вже разом спіль
ними силами вирушимо на Сиваш«.
Наступав мент, у котрім мусіла вирішитись
доля Кримської виправи.
»Мушу заявити, сказав Болбочан, що не мо
жу чекати на німецькі частини, бо я повинен ви
рушити вперед і фактично моє військо вже дви
гнуте в насту п так, що я тільки прошу на це вашої
ЗГОДИ«.

Генерал Кош довго 1~е міг повірити, що Бол
бочан говорить це поважно, але коли Бо.'Ібочан
н.астоював на свому, rенерал став усильна від
мовляти його від цього.
»Ваш учинок я ~нахожу недоцільним і запев
нюю, що навіть зєдиненими українсько-німецьки
ми силами ми так легко не здобу демо Сиваша.
А ваш наступ більшовики легко зметуть одним
г.арм.атним вогнем.
Для збереження своіх сил
і уник.нення лишніх жертв у людях, ви повинні
залишити свій замір«.

Колиж уrоворювання не по мог ли і Болбочан
усеж таки настоював на свому, rенерзл Кош дав
вкінці свою згоду і запропонував на допомогу
свої бронепотяги.
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» Бажаю в,ам успіху, сюз.ав ген~рал Кош, сти
скаючи руку Болбочана, але всеж таки прошу
бути обережним і не чинити рішучих кроків до
підходу моїх сил. Яж буду тут чекати решти
частин
МО€Ї
дивізі'і і ті.ІJьки тоді
вирушу на
Сиваш « .
Полковник Болбочан
страшенно зрадів, що
накінець він зможе сам без Німців, своїми влас
ними силами, зайняти Крим, спасти для держави

фJІот і велі1чезне май.но кримських портів, а осо
бливо Сева сто поля.
Начальник штабу дивізії ген Коша на про
хання Болбочана дати інформації про укріплення
Сиваша, дав чемну відповідь: » підете поба
чите « .

У спіху

начальник

штабу

побажав з такою

іронією, з ,якої видно було, наскільки він не вірить

у можливість зфорсувати Сиваш.
Uей начальник штабу бararo прикрих хвилин
приніс пізніше Болбочаноnі, хоч сам генерал Кош
ставився д:о нього дуже добр·е.
Вза1га.лі можна було завважити, що командирі
частин у німецькій армії завсіди були можливі
в зносинах з уl<раінськими штабами, натомість
начальники іх шта,бів були сухі і непривітливі може тому, що на них лежа.ла вся відповідаль
ні сть в операціях.

Ал:е Болбочан був так обрадований цим своїм
положенням, що вже не звертав жадної уваги ні
нащо. Перед ним '6ув відчинений ш.пях і розвя
зані руки до тієї мети, виконання якої взяв він
аа себе.

СИВАШ

АБО

ГНИЛЕ

МОРЕ

Колн пригадаємо собі, як два роки
генерал Сл.ащов з кримським корпусом в
8'~

f-,,:

пізніше
чо-
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.11овік TJ1ИMDE Сив сіШСЬІ\і перtправи і Перекопську
шию проти 30.0uU черL>оної ирмії на протязі кіль
кох місяців, то рішення Бо .т1бочзна ІJаступзти на
Сиваш можна назв а ти бі.:~ьш аніж сміливим.
rс:нерал СлзщоL> З :.і ЙМ ;J В Чин ; · ;: рсью1й півостров.
Сальківські
позиції і Перекопську шию тільки
сторожевою

охороною,

маючи

більшу

частину

війська в резерuі. ТактикJ йоРо полягала в ма
невруванню цими резервами. Короткими і силь
ними атаками він завжди розбивзв ворога, який
хоч і _.був значно си.1ьнішш'і, але за браком
в шийці, не міг якслід р о звернутись.

місця

Сив.аш і зимою і весною був непроходимий.
Болбочан мусів оперувати тільки проти Си
ваша

с. т.

на

відтинкові нJйбільш недоступному.

Не гаючи часу, Болбочан віддав доповнюючі
розпорядження про вирушення всіх сил н.а Сиваш.
Болбочан дуже бш·ато надій покл.адав на те,
що
ворог,
який
здеморалізований і розбитий
поспішно відступає, маючи на свому карку запо
ріжські частини, не бу де мати можливости при
вести свої частини до можливого порядку й зай
няти Сивашські переправи для відпару наступу
Болбочана.
Положення на фронті було таке: розбита під
Мілітополем і стративши місто, через наскок За
поріжців і Дроздовців, більшовицька армія зали
шила ешелони, часТ!и'ною розсіялась малими від
ділами, а більші частини відступили на Бердянськ.
Під Бердянськом зєднаними силами Запоріж
ців і Дроздівців ті частин11 розгромлено. Рештки
сілн на пароплави і подалися в море .
Звязок телєфонічний і телєrрафічний більшо
вицької .армії зі » Штабом Оборони Кримської Со
вітськоі Республики « , який знаходився в Симферо
полі, був перерваний ще Дроздовцями при. за-
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хопленню Акнмішш. Але
бу;ю ЗІ3ІІЧJ1u11юю річчу й

на ті часи це
у Снмферополі

явище
цьому

не

прид.:~ваm1 пелнкого значіння, не догадуючись
про роз1 · ром .:~рміі. Непетші часп1ю1, що втекли
до Крнl\1у, бу .rш обе зСі роєні більшовиками й від
дані під суд за дсзсрп1рспзо. Штаб Оборони по
ставивши на Сиваші і І Іерскопі с11 :1ьні заслони.
був псвнш\ що фронт у Мілітополі держиться.
Го :юuні силн Кримської групи піхота і важка
артнлєрія з Мілітополя
посувалися ешелонами,
під прикриттям бро11еrютяrів.
Попереду броне
потягів ішли моторові дрезини з кулеметами.
Ціла
залізнича
лінія аж до Чонгара була
вільна від ворога й ешелони без перешкод посу
валися

вперед.

•Рідко ті .1 ью1 авJнr'ард мав сутички з дрібними
відділами більшовиків, які відрізані від переправ

СивJша, кидалися Зі сторони

в сторону. В біль

шости ІЗони керувалися в бік моря, де не було
зовсім у1<раінських сил.
Длятоrо, що всі зусилля були спрямовані для
захоплення Сиваша й зак~::іплення його за собою,
ліквідацію 1 в ідрізаних від Криму віддіJІів зали
шено .на потім.
Полковник Болбочан сподівався тільки блис
кавковим,

несподіваним

наскоком

зайняти

заліз

ничну переправу через Сиваш і його укріплення.

В другому випадкові, коли ворог успівби при
готовитись до оборони, требаби було українсько
му війську багато потратити часу і жертв, для
здобуття цієї переправи.

Тому Болбочан ще в Мілітополі був пригото
ваний на це~ що йому прийдеться переправиrn
через Сиваш у дар ну Групу на човнах.
З цією метою взято з Мілітопо.ля моторові
човни, захоплені від більшовиків, які1 цілу дорогу
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лагодились,

озброювались

і

приготов.'!ялпсь

до

спуску.

Болбочан знав, що

розбивши

червону армію

вдалося разом з тим і зовсім порвати звязок між
її частинами і Кримом і що завдяки цьому в Кри

му і на лінії Сивашських укріплень зовсім не
знають і не догадуються про розмір катастрофи.
яка стрінула іх армію.

Це вдалося потім перевірити з паперів »Штабу
Оборони
Кримської
Республики«,
захопленого
в Симферополі, й перекона~:ися, що Болбочан не
помилявся в своіх передбаченнях.
Правда, на Сивашських переправах знали, що
фронт
.на
лінії
Берислав-Мілітопол.ь-Бердянськ
прорваний,

але

:Не

сподівалися

такого

скорого

краху.

На Сиваш
попали тільки невеликі відділи
більшовиків,
відрізані .від головної маси своіх
військ, котрі самі не могли докладно окреслити
ситуацію на фронті і давали червоному штабові
неточні .відомости, вносячи тим ще бі.11ьшу пу
танину.

Штаб Оборони Криму, як згодом стало ясно
з захоплених паперів, рішив, що ці част:ини щ:юсто

дезертували з фронту, який ще ставить опір. То,
що звязок з фронтом перерваний, уважали за зви
чайне явище, і .надіялися, що він буде скоро на
лагоджений.
Штаб Оборони був певний, що коли штаб ар
мії, постачання і rоловні частини знаходяться десь
там іще в напрямку Мілітополя, то ці частини
мусіли дезертувати і тому ВОНІИ були одіслані до
Симферополя для розформування і
суду над
ними.

3 приводу такого н.епоінформуван.ня, більшо
вики на Gивашських укріпленнях НесJІІf охороиу
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досить

неуважно.

Всі

окопи

були

зайняті

неве

ликими відділами, а головні сили стояли в резерві
недалеко переправ. Передмостова артилєрія ці
лий час прострілювалась. Чонгарський міст був
підмінований.

Болбочан, обраховуючи

стан

психольоrії

во

рожого війська і його слабу поінформованість про
дійсний стан річей на фронті, бззував на цьому

свій плян здобуття сильних Сивашських укріплень.
Послана
Болбочаном
розвідка
підтвердила
його передбачення.
Наближаючись до Сиваша,
Болбочан цілий
час посилав телєrрJ.фом від імени роз.битої ним
червоної армії в » Штаб Оборони « всякого рода
туманні звідомлення,
запевнюючи в істнуванні
червоною фронту перед Сивашем.
Ешелони наближались до ст. Рикова перед
останньої до переправ. Передові частини Запо
ріж.ців кільцем обхопили
підступи до Чонгар
ського мосту і не перепускали збіrЦів.
Г f ри допомозі одного полоненого зі штабу
більшовицької арміі, яюіїі знав ворожий шіфр,

БоЛ5очан послав донесення »Штабові Оборони « ,
що фронт перtд ·сивашем прорванИИ, але частини
шд натиском ворога відходять в порядку. 'Пер
шими відходять ·бронепотяги, забезпечую1чи зади
від 1прорва1вшихся ворожих банд, які тепер лікві
дуються і що взага.1і відворот червоної армії йде
нормально.

Не маючи других відомостей, >> Штаб Оборони
Кримської Республики « мусів цьому вірити, хоч
увесь час катеrор~чно вимагав подробиць. Бо.іІ
бочан у таких

більш

разах

збивав з

перервав

пантелику

розмову і

Штаб

цим

ще

Оборони, який

не знав чи віріти цьому донесенню, чи ні.

Поїхати назустріч відступаючим ніхто не хо-
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тів після того, як одна r'рупа відважних виїха,11а
з Сиваша для відшу1<анш1 штабу армії і налаго
дження ввязку з ним досі жадної відомости.

не пuверну;1а і не давала

20 цвітня вночі БоJІбочан був з ешелонами
в Ново-Олексіївці, ЯІ\а знаходиться перед Чонгар
ським мостом, а передоuі частини наблизились
аж до перепрзв і стаJш перед заставами, не всту
паючи з ними в бій, а стар~ючись ло можливости

замаскувати свою приявність. Як це де не вда
лося, то старалися
підшитися лід більшовиків
з відступаючої армії.
Таким чином передові частнни могли пр.ові
рити і налагодити шини. Спішно приймались міри
до форсування Сивашсь1шх переправ.
Сиваш, або Гниле море, це ш11п1юводна за
тока Азовського моря між Арбатською 1шсою з од
ного боку і берегами Дніпровського повіту й крим
ського півострова з друг.ого боку.
Затока ця коJ!ись відкрита і глибока дякуючи
мягкому і рухливому r'рунтові Азовського моря,
поступово з.амулювалйсь наносами, з яких морські
припливи нагромадили масу мі;шн і кос, котрі
тут

називаються

пересипами.

Вузька і довга на 105 верст коса такоrож
походження Ар6атська стрілка, відділює в су
часний мент ~ Сиваш від відкритого моря. ·Береги
Сиваша цілком похилі, вода в ньому стояча, не
приємно.го з.апаху, від чого Сиваш і носить назву
Гнилого моря.
Море тут т.аке мілке, що в декотрих місцях
треба йти від берега з верству, щоб увійти в воду
поколіна.
Суходіл з кримським півостровом в цьому
місці лучить Лозова - Севастопільська залізниця,
перекинута на великих мостах через Сиваш.
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При таких сприяючих умоЕІІІ!;JХ, як: непоін
формованість
б).льшовиків
та
їх
неуnажність
у справі оборони переправ, Болбоча11 відкинув
попередний плян форt.:увиння Сивашз моторовимІИ
І<атерами 1

рішив

раптов11им

наскоком

захопити

безпосередньо заJііз11ичну 11ереправу.
Наступав критичний мент.

Болбочан дав 11аказ
форсувати переправу
Чонг а рського мосту.
Запоріжські
броІJепотяrи,
маючн
попереду
моторові дрезини н;.~ш~довані першою сотнею 2-го
запоріжського пот<у з кулеметами, під командою
лєІендарно-хороброго сотника ЗеJІінського, рапто
во

кинулись

на

тен

де

пон.

Передові сторо~кі передмостової застави прой
шли

майже

Gез

спротипу і

нідійшли

до

мосту.

Як тихо не підійшли бронепотяги, але з другого
берега на Саль1<0вських позиціях, вссж таки по
чу ли малу стрілянину,
яка виникла в сутичці
з передмостовою сторожею, спробуваJш обороняти
переправу; але було вже -за пізно.
В
мент відкриття
загороджуючого
вогню
ворожими гарматами, · бронепоп1ги Gули вже на
мості.
Чонrарський міст був 11.1інований, а.'!е моторові
дрезини з піхотою і бронепотяrи пройшли його
так швидко, що більшовики не вспіли в відповід
ний мент зірвати мін, які були сполучені з око
пами

елєктричними

проводами

.

.І

тільк.11 тоді, коли бронепотяги і дрезини
були по тій стороні греблі на лінії Сальківських
окопів, сіючи смерть і розрушення навколо себе.
більшовики зірвали одну міну, але ушкодження
від неї бу.11и дуже малі, бо ви.бух був нввдатний.

Друга міна буJІа своєчасно скинута з мосту в воду.
Поява бронепот.Rгів і піхоти серед ночі в цен-
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грі укр і пл~ю, ворог~, внесла там ве:шкні! зг.1.;олот.

Зпочатку більшовики не здавали собі ясно
справи, що ст'алося. Думали, що це лросто виникло
непорозуміння з приводу відступу більшовицькнх
частин із фронту. Колнж бронепотяг.rt відкр:~ли

повздовжний

вогонь по

зчинилася така паніка,
почали забивати.

Перша

сотня на

ворожих окопах, то там
що

чолі

спросоння

св·оі

своіх

з сотншюм Зелінським

з криком » слава « кинулася на в о рожі окопи і по
чала вибивати відтіля більшовиків, котрі панічно
втекли, залишаючи позиції .
3.анявши окопи по обидва бо !-:ІІ греблі , сотник

Зєлінський

почав

на

протннаступу.

випадок

пристосовуnати

їх

до оборони

Болбочан поставив у той час на другому кінці
мосту батерію і наказав стріляти на 1:шпздок про
тинаступу. Разом з тим дав наказ пер е правлятись
частинам rрупи на др у пі'й бік.
Длятого, що залізничний шлях на м о сті був
попсований вибухом міни коз<~1ш просто нз руках
через rміст і греблю почали переносити 1-:улем е ти,
вози, гарм.ати. Спішно пересувалась піхота, кін
нота і ,на ранок позиції на .лінії ст. Таган а ш бу.пи
закріплені за українським військом, не дюмячи:сь
н.а .спробу протинаступу більшовицьких резерв,
які хотіли зіпхнути українські частини в Гниле
море.

в

міру підходу

просувався

ГО.7І ОВНИХ

ОІЛ, аваш' ар.J. Н:lШ

вперед.

З.ахоплення Сив.аша бу.1ю так несподіване для
ворога, що він не вспів зірвати залізничного ш.'ІЯ

ху.

Ворог

мосту,

не

в.спів

спалити

що знаходиr;ся

навіть

недалеко

деревляп.ого

залізничного.

Колнб Сиваш не буn
захоплений, завдяки
вмінню Болбочана передбачити дійсний стан річей
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у ворожому таборі, відгадувати його психольоrію
і моральний стан, а також дякуючи хитрощам
Болбочана ·- звичайним приступом йо.rо здобути
булоб неможливо.

Крім 'Того, що Сиваш по природним умовинам
був

неприступний,

він

був і

чудово закріплений.

Уздоnж усього берега Сальківських позицій, була
зроблена лінія окопів

з

бетоновими гніздами для

кулеметів. Всі окопи були оббиті дошками. Арти
лєрійські позиції були збудовані по останньому
слову техніки.
ОЗ'броєні вони були далекосяжною і важкою
артилєрією, знятою з
Севастопільськнх фортів
і уставленою на спеціяльних бетонових п о мостах.

Особливо багато артилерії було уставлено нс:1
відтинку проти переправи.

Всі ці ·гармати, як і масу друго! зброї та май
на, :ворог не мав можлиrзости ні евакуувати, ні
зіпсув.ати; все це залишилось на тому само.му
місці,

де ~було

перед

наступом.

Бол6очан переправившн більшу частину своіх
відділів,

почав

готовитись

до

наступу

на

ст.

Джанокой. Він бачив, що ворог розбитий і здемо
ралізований і що він, З'rідно з виробленою вже
ним тактикою, повинен переслідувати ворота, не

даючи

йому

можлшюсти

І тому, не чекаючи
бочан розпочав наступ
в Криму Джа1юкой.

Перший

В

етап

закріпитись.

підходу решти сил, Бол
на вузлову станцію вже

пройдено.

КРИМСЬКИХ

СТЕПАХ

Ще ц Мілітополі
rенерал Кош настоював,
щоои при rрупі Бо:rбочана були німецькі броне-
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потяги, але Болбоч.:111 відмо13~1вся, мотивуючи тим,
що все одно в лоб Сиваша ві1н не візьме , а на
другого роду операцію і своіх сил йо"'У старчнть.
Після захош1енш1 Сиваша,
Бол бочан післав
донесення про це rerrcpa л oзi Кош о пі. Той о .шJк
цьому не повірив і для перевірення донесення,
послав ·бронепотяг. З бр онсп о т·яг ом приїхали один
німецький к~шітJн rенерального штабу і п о ручник

Отто Кірхнер, відо "шй на ці л у Росію власн11к ве
ликого
роже

видавництва
ставив с я

до

в

Петр о граді,

всьосо

з тим і до rрупи Болбочана.
Німецький капітан заявив,
з1

спеціяльними

який явно во

україн с ького,

інструк11іш.ш

що

а

разом

він

піс1аннй

відносно

дJльших

військових операцій і зр J зу почав ВН;\11агзтн, що.би
німецький бро непотяг був пр о пущений в аrз :.шгард
укрзінських військ.
Але Болбочан бронепотягу не пр о пуспш впе

ред на тій підстзві, що на переході Снrзаша, він
тільки перешr:аджап6н нашнм опер :щінм. Сщюба
бронепотягу пройти rзперсд бе з д< _1 з1юлу Б ол б о
чана, скінчиласа. невд:.~чею.
Після
захоплення
Тзгашана
і
на
початку
опtрацій проти ст. Джа11 о к о іі, Бо л б < )ЧJІ-І звязався
телєrрафічно з rенералом Кошом, ню1й - іменем
Вищої Німецької Команди -- вимагав припинення

операцій уr:раінських nіііськ у Криму.
Болбочан відмовився це зро611п1 і продовжу
вав наступ, мотнвукJІш тнм, що він має інструкції
від Вищої Украї11ськоі Командн і до1..:азув ~1в ге
нералові Кошові, що не мо;1..:11а зараз СПІІШ!ТІІ так
успішно йдучнх 011ср :щій, бо вороr ·

з цього

-

--

1..:ор11ст~1ючи

або поr:;еде протинаступ, або розпічне

rрандіозну евакуацію Крш.1у.
І не спиняючи наступу, Болбочан 22-го цвітня
вечером, після невеликого бою зайшш ст. Джанкой.
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Відсіля частина Запоріжців
була двиrнута
в напрямку на Теодосію.
ДжаІікой це перша вузлова стація в Криму
і тут початок Теодосійськоі залізниці. На цьому
місці була колись татарська оселя, яка опустіла
по виселенню Татар до Туреччини в 1860-66 ро
ках. Тепер це було маленьке місто, яке дуже
швид1<0

розросталося.

В Джанкой ~·рупа
нутись і

мог ла вже як слід розвер

повести інтенсивні операції.

Відступаючі
частини
ворога
відкинуто
на
Е.впаторію і для захоплення іх у полон бул.и по
слані в тім напрямку кінні відділи.

тись

Головні сили мали своїм завданням посува
на Симферопіль. З цією метою в Джанкой

виділено
на

частину

тягарові

піхоти

самоходи і

в

аванrард,

під

посаджено

прикриттям

панцир

ників та причеплених до них гармат, двиrнуто
шосовим шляхом на Симферопіл.ь. Цей шосовий
шлях увесь час іде недалеко й рівнобіжно до
залізничних шин і тому під захистом аванrарду,
який ішов шосовим шляхом та бронепотяrів, що
їхали залізницею, головні сили Кримської rрупи
посувалися

вперед

ешелонами.

Це був майже тріюмфальний похід. Учасники
цього походу на ціле життя не забудуть його.

Була весна в цілій своїй повні, котра почи
нається тут іще в - березні місяці.
Після соляних озер і солончакового степу,
який при:шгає до Сиваша 'й вїдзначується чер
воним коліром кураю та сіравою зелениною по
лину та лободи, почався від Джанкой чорнозем

ний степ. Що за багатство природи і що за краса!

Безкраїй килим смараrдового степу ввесь був за
сіяний

ірису і

цвітами

цибу лькових

низькорослих

і

л.ілієвих

ростин,

кущів.

8
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Татарські оселі маячіли на не00схилі. Жай
воронки безперестанно дзвеніли в повітрі; жу
равлі 1 · ·дрохви ховалися в трав~, настрашені шу
мом· самоходів

і

потягів.

Сонце світило і гріло тут, як у нас на Украі
ні влітку.
Треба зазначити, що кри:мськии степ уявляє
з себ.е рівнину, яка ступнево підвищується на
rіівдень.
По Лінії Севастопільськоі залізниці на про
тяз1 95 верст, між станціями Чонrар і Сарабузи,
степ підіймається на 67 сяжнів.
Ешелони з Запоріжцями помалу посувалися
вгору. Козаки співали пісні, а дута оркестра ви
гравала марші. Кол.и6 задивитися з боку на ці
ешелони, то вони скоріш бу:шб подібні н.а якийсь
весільний поїзд. Ніхто не думав про ті бої і ту
небезпеку, яка жде іх у майбутньому.
Відродження природи, а разом з тим і від
родження власної батьківщини, вносили в душу
кожного старшини і козака такий з.апал і таку
безпечність, що для нього все інше вже не гр.ал.о
ролі.

Ворог не робив майже жадного спротиву та
і не мав він великих сил: в цьому напрямку.
» Армія Кримської Республики « бул.а розбита
під Мілітополем і відрізана. Сивашська залога

JЮзбита

1

примушена

відступати

на

Євпаторію.

Одна Симферопільська залога могла захищати
місто, .але вона вже не мала часу на те, щоб успіть
заrородити дорогу побідному українському вій
ську.

Одерж.ати

правдиві відомости

від своіх роз

битих частин про стан річей на фронті »Штаб
Оборони Кримської Республики« не міг тому, що

\
'
І

С.же11а

8.

(до 1і З· стор.)
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Болбочан

відрізав

ім

шлях

відвороту

знищив

звязок з головним штабом.
Маючи багато технічних засобів пересування
і багато кінноти, Болбочан завсіди швидше пере
сувався, як ворог і легко маневрував кіннотою,
не даючи ворогові спочинку та відрізуючи йому
шляхи

відоороту.

Вечером 23 цвітня після невеликого бою здо
буто ст. Сарабузи, мешканці якої дуже гостинно
зустріли прибувших.
Тут одержано вісти, що вороr одержав допо
могу, яка складається з вели~.:ого відділу матросів
і трьох бронепотягів. Стало ясним, що дальше
їхати ешелонами небезпечно. Болбочан вигрузив
усі самоходи, кінноту й легку артилєрію, посадив
на самоходи частину піхоти і двигнув це все на
Симферопіль двома відділами.

Один пішов шосовим шляхом Джанкой-Сим
феропіль по лівому боці залізниці, а другий віддіJІ,
який складаnся з ГордІєнківського полку, шосовим
шляхом Перекоп-Симферопіль по правому 'боці
залізниці.
Пізніше Гордієнківський кінний полк з Кіра
Кіялу, обхідним рухом минаючи Симферопіль, пі
шов на Бахчисарай.
Невеликий відділ І(інноти з гірськими гарма
тами кинуто :На Карасубазар з метою загородити
дорогу допомозі, яка мог.ла прийти з Теодосіі до

Симферополя.
По знищенню цих частин, було
наказано .посуватись на Теодосію для зєднання
з

відділом,

що

Джанкой.
Залізницею
тяги

з

наступав

на

посувались

Теодосію

запоріжські

ще зі

ст.

бронепо

ешелонами.

Необхідно завважити, що татарське населення
ставилося зі співчуттям і доброзичливо до украін-

8*
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ського війська й виявляло це головним чином ти:v1,

що з охотою і цілком добровільно давало В!{а
зівки про рухи і розташування більшовиків.
Від татар, напримір, одержано відомости, що

від

Симферополя

знову

зявилися

панцирні

по

тяги.

Справді

на

залізничному

шляху

показалося

три ворожих бронепотяги, з яких вилізлз юрба
в 500 чоловік та почала розсипатися в лаву.
Але відділи З а поріжців одразу відкрили по
них вогонь і почали заходити на флянках. Біль
шовики помітили цей маневр і відступили зі сво
їми потягами, зриваючи за собою шини.
Як видно з вище наведеного, опір більшови

ків не був поважний до цьоrо часу; вони юіяви.1и
себе, або дуже обережно, або зовсім полохливо
й уникали велюшго бою.
Так само ворожа кіннота, яка появилась була
ззаду наших частин, піс .'Ія неrзеликої перестрілки
з відділами нашої піхоти, підступила до селища

Сарабуз Болгарський.
Інтенсивність
н а ступу і
його
безупинність
з одного боку, а так о ж часті появи проп1в1ш:-:а
на фронті і на задах з друrого боку, rзимагали від
українсьІ<ого війська вияв :1ення найвищого напру
ження. йшло воно отже без одпочинку і в день
і в ночі.

СИМФЕРОПІЛЬ
Симферопіль як місце поселення відноситься
до найдавніших. По Страбону ще скитський цар
Скілур збу дува\13 на цьому l\ricцi Не сшоліс, остан
ки якого відкрито

За

часів

при

розкопах.

татарської

династії,

Симферопіль

110
завжди був пер е л. ов11м
чисараю

проти

По л ожений

у1< ріпленням столиці Бах

т а тJрських

у

беїв.

підніжж а

Кр·имських

гір, Сим

феропі 11ь
с.пужип~
н;.~,чс
гр а ницею
між степом
і гірською кр а їн о ю. Відсіля ІJідкривається чудова
панорамС:І. на ла нцу г Крим с r, ких гір з. горою Чатир
дагом

на

чолі.

Симферопіль наііGільше місто в Криму.
Крим псре11.:ив усі фази, ввесь жах більшо
вицького

пануваннп.

В січні 1918 ро ку в Бахчисараї сформував.ся
татарськ11й уряд, шшіі спирався на » Курултай « татарські уиан о вчі з6ор11.
його під1 римували
деякі російські r · ромадські ді~1чі й усі офіцери, які
перебували тоді на території Криму.
Тодіж у Симферополі сформувався » Револю
ційний Штаб « , який розраховував, що кримський
кінний полк, усі офіцери й усі за.Пасові полки бу
дуть на боці цього штабу і перед такими силами
матроси, які тоді були в апо r еєві своєї :rеrемоніі
й терору, будуть принснолені капітулювати, а від
більшовиків з пів ночи мо;:ша бу де спастись при
помочи Украіни.
1 акі були п.1яни. Дійсність показалася зовсім
іншою і матро с и дуже шоро злі:шідували цю
орrанізацію

u

українська

сь1<0го

в самому поч а тку її діяльности.

початках ресолюції
проrш ·;:11-1да,

населсннн

була

а

в Криму велась сильна
що

більшість

справді

нетатар

українського

по

ходження., то ця пропаі ·анда на1':'1шла дуже вдяч
ний rрунт.
Поступово українізувалося
багато
військових частин, а головним чином, флотська
тяжка батерія, що охороняла вхід у затоку Керч.
Пізніше . ця батерія вирятувала місто від біль
шовик1в.
Ще в середині

грудня

1917

р.

матроси

роз-

НІ
стріл~11и

в

Севастополі

128

морських

офіцерів"

котрих потім вкинули на дно Південної бухти.
Коли після ць.ьго місцеве татарське населення
при допомозі офіцерів, почало готовитись до ви
зволення свого краю, матроси, зліквідувавши ці
заміри, почали другу фазу терору і розстрілів.
переважно офіцерів.
В лютні 1918 року в одному Севастополі роз
стріляно 800 офіцерів.

Крім того кілька міноносців спрямовано в Я.п
ту, Алушту, Теодосію і, ніде 1не зустрічаючи спро
тиву, матроси розстріляли в Ялті 80 офіцері1::s.,
в Теодосії 60 і в Алушті кілька старих днмісіоно
ваних офіцерів. У Євпаторії 46 чоловік офіцерів
з1 звяза.ними руками вишиковано на борту транс
порта і оден матрос ногою спихан іх у море, де
вони всі й потонули.
В Симферополі розстріляно 1ОО офіцерів і 60
чоловіка цивільних*).
Налякане і стероризоване населення Криму
ждало часу, коли то його звільнять від більшо
вицького

жаху.

Після бою бронепотягів ворога з нашим аван

r.ардом й бронепотяrами за ст. Сарабузп, в Сим
феропол1 зрозуміли, що українське військо зовсім
близько.

не

Але прийняти якісь міри »Штаб Оборони« вже
непів, бо від;ііл ·запор'іжців, яюій наступав

шляхом Джанкой-Симферопіль, у 10 І'один ранку
Цвітня нат ло вскочив у Симферопіль.
Натомість другий відділ, я1шй посувався шля
хом Перекоп-Симферопіль і складався виключно
з кінноти на чолі з Гордієнківським полком, пішов

24

горними стежками з Кара-Кіял на Бахчисарай.

*)

Архив РусскоА Революції т. ХІІІ.
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1 рудно уявити собі
в

місті,

коли

аванrард

паніку,
першого

яка

зчинилася

відділу

вдерся

на самоходах у с а мий центр Симферополя, де
знаходився » Штаб Оборони
Кримської
Респу
блики « .

Залога Симферополя розсипалась по цілому
місту, не виявляючи жадного спротиву. Населення
міста,
не орієнтуючись
зі страху
поховалося.
Ввесь » Штаб Оборони « в комплєті захопили в по
лон наші війська.
Тимчасом голоnні сили Кримської rрупи на
ближалися до міста.
В » Штабі Оборони « до рук українського вш
ська дісталася скар б ниця, все листування, доку
менти, проєкти, мапи і т. д . Крім того захО'Плено
цікаві документи про укріплення Сиваша. БуАо
ва цих фортів обійш л ась більшовикам у три мі
ліони рублів.
Роботи виконувала спец і яльна комісія інжи
нірів, по останніх вим о гах військової техніки, під
доглядом комісара Чо рноморського флоту Спіро.
Неприступність Сиваша була очевидна і піз
ніше Москва довго не мог ла зрозуміти причини
такого скорого падіння Криму.
.

Зі заяв головного Комісара Чорноморськог3'

флоту, який брз.в діяльну участь в орrанізаціі
оборони суходолу · Криму, Перекоп був закріпле
ний так добре, що на ньому можна було трима
тись, не пускаючи в орога, досить довгий час. *)
Тут-же з документів » Штабу Оборони « дові
дались, що розбиті й одкинуті на беріг моря
під Мілітополем
більшовицькі частини, концен

труються в районі берегових сіл Степанівка і Ку
рилівка, де за ними послані спеціяльні судна і що

*)
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ці недо6итки
під юхоронто міноносц.ів будуть
відправлені для реорrан1зац11 в м. Темрюк, порт
на Азовському морі. Крім того захоплено ще ба
гато

іншого

цікавого

В дві годині

матеріялу.

по зайнпттю нашнм аванrардом

Симферополя, пр11були головні сили у1<раїнського
війська ешелонами з бронепотягами і штаб Крим
ської групи.

Зараз-же приступлено до

планов.ого

очищен

ня міста від бі .1ьшовиків, котрі з приводу наглого
захоплення міста, не вспіли його залишити.

Місто

обнято

тісним

кордоном.

Есі

виходи

замкнено й почалося виловлювйнш1 більшовиків.
Між іншим, поява українських військ у Сим
ферополі й захоплення » Штабу Оборони Кримської

Республики« було таке нагле й несподіване для
більщовиків, що вони не вспіли своєчасно пові
домити про це Севастопі.1ь, якнй нічого не дога
дуючись, ще чотири

години підтримував телєrра

фічний і телєфонічний звязок з Симферополем.
Штаб Кримської групи, використовуючи по
лонених зі » Штабу Оборони « , діставав з Севасто
поля цінні відомости про настрій і пляни більшо
виків.

З балачок no телєфону було видно, що біль
шовики в Севастополі зовсім стратили надію на
вдержання Криму, стратили навіть надію на вдер
жання самого Севастополя.
Часто повторювали вираз: » Прідьотся, тава
ріщі, садітца в бухту на дно « .
Дуже цікавилися Українцями, яких називали
»Гайдамаками (< , а один комісар навіть висловився,
що краще булоб нз випадок капітуляції Севасто
поля, здати його Українцям, а не Німцям.

З цих балачок ·було рівнож відомо, що в Се
вастополі заклався »Комітет Оборони«, в склад
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якого ввшшли і 11ебільшов11юr,
від розгрому морські офіцери.

а

ІІ[!Віть

оставші

Севастопіль увесь час ланв » Што.б Оборони '<
за його
для

млявість

затримання

й

інертність заходів

ворожого

виявлених

наступу.

З Севастополн післано спеціяльного комісара.
який повинен був взяти оборсту Симферополя

в свої руки й зорrанізув<lти "фронт по лївії Косла
нітська ::5атока-Сарабузи-Граматиково.
З цією метою вислано залізничним

на

шляхом

Симферопіль великі відДілн матросів.
Комісар зі штабом виїхав самоходами по шосі.
Для затримання
цього ·комісара спеціяльно

вислано самоходовий відділ з одним автопанцир
ником. Всі ці відомости діставалися до нас телє
rрафічно.

Коли більшозицького комісара наш відділ за
тримав під Симферополем, він НJЯ!( не міг зрозу
міти, що сталося.
Зпочашу вважав, що з ним жартують, а потім
рішив, що залога Симферополя збунтувалась про
ти совітської влади і тому став погрожувати ре
пресіями; .все одразу зрозумів тоді аж, коли його
привели в штаб rрупи.
Після підходу головних українських сил до

Симферополя, наші ·бронепотяги зразуж висуну
лись за місто на лінію ст. Альма, а до вечер·а
24 цвітня за допомогою Гордієнківського полку
1 добровольц1ів татар, просунулись на лінію 'Бах
чисарая.

На Симферопільському залізничному двірці
полковника
Болбочана
зустріла депутація
від
місцевого Самоврядування, котра в і мени цілого
населення
Симферополя щиро йо:rо
витала, як
свого вибавителя. Витала в його особі Українську
Армію і отверто виявляла свою радість з того,
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що Симфероп!ль з.айняли українські війська, а не
німецькі.

Депутація просила Болбочана відвідати мш
ське Самоврядування, яке зібралося в повному
складі, для тоrо, щоби привітати українсь·ке вій
сько 1 українську владу.
Болбочан зпочатку відмовився, бажаючи не
гайно вирушити в напрямку Альма-Бахчисарай,
але коли довідався, що для цього прийдеться пе
реформовувати
ешелони, які були з.адовгі для
цього шляху, рішив поїхати.
Віддавши наказ про скорочення потягів і про
пересування

кінноти

з

гірськими

гарматами,

гір

ськими стежками в напрям1\у на Бахчисарай, Бол
бочан поїхав з депутацією в мійське Самоправ
л.іння.
Ніде по .всій Україні не зустрічали українсько
го війська з таким ·ентузіязмом, з такими оваціями
і з таким захопленням, як робило це населення
Симферополя.
Всі вулиці були удекоровані цвітами й пере
повнені публикою, яка радісно витала Болбочана.
Всю до1югу за самоходом 6іг ла тисячна юрба
народу, котра провожала побідника і свого визво
лите.ля з таким з.алал.ом., з таким ентуз.іязмом, Я'КО
му немає порів.нання, яко.го ніколи не можна за
бути.
По приїзді до салі засідань Самоврядування
1 після

.привитальних промов, президія Самовря
дування тут-же звернулася до Болбочана з про
ханням, щоби він як найскорше призначив для
міста українську адміністрацію і військову владу,
обіцюючи зі своrо боку допомогти війську, чим
6уде можливим.

Як не прикро було Бо.116очанові, а.11е він по-
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винен був признатись, що доручення на утворення
украінської влади в Криму він не має.
Тоді президія просила Болбочана довести до
відома Українського Уряду, що населення міста
радо 1 буде бачити в себе українську владу. І тут
же зразу було запр·опонов:шо достарчити війську
все необхідне.

Рівнож з верну ли сь до Болбочана і представ
ники кримського кінного полку, який розброєний
бі .1ьшов.иками стояв у місті, з проханням приняти
його в скл.1д уr.:раінськоі армії і направити для

бО'РОТЬ·бИ з бі л ьшовиками.

-

Болбочан дав свою згоду і направив цей полк
на зєднання з кіннотою, яка посувалась на Бах
чисарай.
Подякувавши за привнтання й щиру зустріч.
Болбочан відіхав ~на двірець, щоби з ешелонами
вирушити

дальше.

Але ця мимовільна задержка Болбочана й еше
лонів в Симферополі, мала фатальні н:~слідки для
успішного перебігу дальшог,о
го :війська.

наступу українсько

На двірці Болбочан з J став представників ні
мецької команди, І·:отрі прибули з Джанкоя на
спеціяльному бронепотяrові.
Еони .від імени Німецької Вищої Команди на
Украіні, вимагали негайного припинення всіх на
ступних операцій і з:~грожува.тш, що в противному
разі, німецьке військо бу де себе вважати в стані
війни з Кримськ сю І'рупою і силою приневолить
виконати

З

вимагання

таким

станом

своєї

команди.

річей

Болбочан

мусів

ра.ху

ватись, але рівночасоо й мусів виконати наказ
свого j.'ряду про захоплення Севастополя. З цією
метою .він дав згоду на припинення операцій до

мо~нту прибуття rенерала Коша зі шга·бом· в Сим-
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феропіль, з 1<отрим він гадав цю сп pany вирішити
в дусі прихи Jіьнім для нашо~ справи.
Але всеж таки Бо.11бочан не припинив о перС1цій тих військ, що в цей час були на лінії ст.
Альма і на підступах Бахчисараю. Навпuки, він
дав наказ, щоби вночі всі останні ~сінні частини
вирушили на приєднання до кінноти, котра опе

рувала вже під Бахчисараєм.
Рівночасно наказав, щоби піхота, яка зможе
вміститись на самоходах разом з автопанцирним
дивізіоном

вирушиJІа

вночі

д.ТІЯ

при сднання

на

Бахчисарай, звідкіля спільними силами з кіннотою
вдарить
на СевСlстопіль,
виділяючи
заслон на
ЯJІту.
В той час Група мала багато самоходів, а до
того дістала ще іх досить у Снмферополі, так що
сміло могла підняти до

у якому

небудь

1000

напрямку.

чоловік й кинути іх

Крім того

на

буксір

взято 1гірські гармати, які якраз були придатні для
операцій у цій місцевости.
Кіннота групи підс11J1ен:~ Кримсь1шм кінним
полком і добровольцями, мала до півтора тисячі
шабель.
Таким чином, підсилена піхотою на самохо
дах, гарматами й автопанцирниками кіннота бу
ла~б здібною до самостійного продовжування опе

рацій до того менту, коли приб уде 1·енерал Кош.
Цим хотів Болбочан обійти вимоги німецьких
представників, ш<і рахуючи, що всі українські сили
скупчені в ешелонах, вима.гали тільки, щоб ці
ешелони

дальше

ІНе

пересувались.

Для виконання цих виl'vю:r Німці поставили
свій ·бронепотяг на вихідних стрілках, загороджу
ючи шлях ешелонам у напрямку на Бахчисарай.
Відносно
запоріжських
бронепотягів,
які
в той час були на лінії Бахчисараю, Німці заявили,
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що ці бр01-1епотяги
можуть продовжувати свої
операції.
Болбочан дав наказ бронепотягам помагати
кінноті, а сам почав готовити нічний виступ са
моходовоrо відділу, а та1<ож чекати на rенерала
Кош:l й те.т:єrрафіч11111ї звязОІ( з :Урядом у Киіпі.
Звязок з урядом
було
трудно налагодити
тому, що Німці зайняли ст. Джанкой і перешко
джали сполученню з Київом.

КОНФЛІКТ

З

НІМЦЯМИ

На вечір 24 цвітня замість очікуваних еше
лонів решти частин Кримської rру;пи, підійшли
ешелони з Німцями.
Виявилось, що Німці зайняли Джаююй, пере
рвали телєrрафічне
сполучення,
затримали. там
українські ешелони і пропустили свої, які оце
й прибули до Симферополя.
Правда Німців прибуло цеб[lгато, не більш
одного куріня, але вони зруйнували цілий плян
Болбочана.
Зпочатку німецькі предстаьНИ){И зовсім не ці
}{авилися нічим, крім ешелонів r рули, але з при
буттям

німецького

війська,

вони

поставили

ви

могу, щоб ніякі частини ні кінні, ні самоходові
не залишали міста без іх відома і згоди. Крім
того Німці почали вишукувати самоходи групи
і ставить біля них свою варту.
Це остаточно зруйнувало плян посилки пі
хоти. Правда, кіннота встигла вирушити, але са
ма без піхоти не була настільки міцною, щоб
самостійно провадити успішні операції проти Се
вастополя.

Через

такий

стан

річей

полковник Болбочан
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наказав кінноті спробувати шдняти місц~ве гір
ське населення, зміцн:итись з.а його кошт і роз
почати операції проти Севастополя.

Всією кіннотою керув.ав командир Гордієнківськог10 полку полковник Петрів.
'

24-.го

цвітня

вечером

прибув

rенерал

Кош

зі шт.а.бом і цілою своєю дивізією. Він одразу
наказав
своїм
частинам
заняти
всі
інституції
в місті й вимагати, щоб українське військо звіль
няло іх на тій підставі, що Крим згідно з Бере
стейським
трактатом
не належить
до Украіни
й українське війєько повинно залишити йш·о межі.
Болбочан не мі.г заперечити цього, бо в дій
сности воно так 6уло і тому передав усі встанови,
яю до то.го часу займали Запоріжці.

Прийшлося стяг.ати військо й зал111шити мі~то,
ладуючись

в

Особливо

·ешмони.

вперто

обстоІQвав

Болбочан

пере

дачу залізничного двірця, котрий йому потрібний
був для того, щоби звязатися з Урядом, .але в кін
ци ~мусів і його відступити.

Рано 25 цвітня одержано донесення, що кін
нота міцно з.айняла Бахчисарай, а розізди дохо
дять до Бельбека. В той-же ч.ас одержано доне
сення, що з.аш1ріжські бронепотяги не мають па
лива і що іх треба або змінити, або підвести
палив.а, в противному разі ворог може іх знищити.
Крім того одержано відомости, що ворог по
чинає проявляти активність і готовиться до на
ступу на Симферопіль.
В І О годин ранку 25 цвітня Болбочан був
у rенерала Коша, який прийняв його ввічливо, але
_вигляд мав дуже збентежений.

Він скерував Бол~боч.ана до свого начаJLьника
шr.абу, щоб вони обговорили ситуацію. Розмова
провадилась

через

перекл.адчика

німецьк<?rо

по-
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ручника
Отто Кірхнера,
який
раніш багато
шкодив українському війську.
Наqальник
штабу заявив
Болбочанові,
що
до одержанн:-r дал:ьших інструкцій від Німецьк·оі
й У15раїнської Вищих Команд, він абсvлютно за
бороняє, без його дозволу, якеб то не було пере
сування українських військ у кожному напрямку.

Абсолютно

забороняє

користуватись

телєrрафом

і телєфоном і біля цих апаратів виставляє свою

варту.

· Він зажадав негайного припинення операцій
кінноти і бронепотягів і повернення іх у Симфе
ропіль. Для цього дозволяє послать спеціяльний
відділ для розшукання іх.
Коли Болбочан
пробував

чальник

штабу

зимно

протестувати, на
зазначив: . »Я зовсім не

знаю, до якої армії належить ваша група і можно
передбачать,
що .ваша група
йде на зєднання

з

більшовиками,

стерство

на

моє

бо

Українське

запитання,

з

Військове

якою

метою

Міні
воно

посилає ізашу Групу на територію Криму, відпо
віло, що абсолютно нічого не знає за таку Групу
і жадних завдань для операцій у Криму ніякому
відділові не давало;
Український
Уряд рахує

Крим цілком самостійною державою«.
»Не можу цьому повірити відповів Болбо
чан -- тому що маю уповажнення свого Уряду
до тих операцій, які я провожу на території
Криму«.
»Ь такому разі прошу мені показати той наказ
Уряду, на підставі якого ви провадите наступ
на Крим«.

Болбочан маючи наказ таємний, не міг його
предявить начальникові штабу,

тому відповів:

»Наказ я одержав в устній формі від коман
дира запоріжського корпусу генерала Натієва«.
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На це начальню< штабу з іронією зазначив:
»Такі накази устно не передаються « .
» В такому разі прошу дозволу перебалака
ти по телєrрафу з
Військовим Міністерством
і Урядом « .
»Український Уряд знає про перебування ва
шої rрупи на території Криму, але сам Уряд не
виявив бажання перебалакати з вами і взагалі за
значив, що ніякого відділу належного до Укра
їнськоі Армії в Крим він не посилав.
Ви самі зрозумієте, що після такої заяви Уря
ду,

я

не

можу

дати

вам

дозвол~

на

розмо~у

з

Киівом.
Крім того я забороняю відпуск козаків з ,еше
лонів до міста і всякий Запорожець затриманий
у місті, бу де арештований. Дал.ьша доля відно
шень між українським і німецьким військом бу де

залежати від інструкцій обидвох Вищих Союзних
Команд. А на разі я вас прошу негайно відкли
кати

вашу

кінноту

»Відкликати

і

бронепотяги « .

бронепотяги

я

погоджуюся і

це

негайно зроблю, але відкликати кінноту я не маю
можливости, бо завдяки вашим розпорядкам і по
веденню ваших військ, я під цю пору не знаю, де
вона знаходиться і звязок з нею порваний«.

І тільки після довгих вагань начальник штабу
дав дозвіл на пропуск з ст. Джанкой господар
ських
ешелонів з продуктами
потрібними для
Групи.

На цьому закінчилася розмова і Бол.бочан
залишив штаб німецької дивізії. В ночі він таємно
від Німців послав наказ полковникові Петрову
негайно прибути в Симферопіль, для обговор_ення
складної ситуації.
Одночасно з наказом про прибутТя господар
ських ешелонів зі ст. Джанкой, Болбочан послав
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донесення

про

по.1rоження

командирові

корпусу

отаманові Натієву, з проханням приїхати до Сим
фероrюля.
Це теж
Німців.
Крім цього він

було
почав

зроблено

таємно

пробувати

від

звя~атис~

з Киівом, помимо Німців, для чого запор1жсью
телєrрафісти п ю1ючилнся в лінію окремим апа
ратом.

РозпочJто переговори з місцевим населенням.
котре через прсдставшrків пропонувало свої по
слуги в улагодженшо непорозумінь між україн
ським і німсць1шм вііісL, ком. З цією метою пред
ставники гр о мадських орr·анізJцій неоднократно
бували в rенерала К о ша й обстоювали інтереси
у:(раїнсь1<0го війська. Вони пропонували Болбо
чанові с вої услуги активного виступу, на випадок
дальuюго загострення відносин, аж до збройної
боротьби 1Зключ1ю.
А можливість збройної бо
ро·тьби
передбачалось, бо Болбочан бачив, що
Німці роступово починають предявляти rрупі все
нові і нові вимагання, яких вона не мог ла вико
нати. Але він рішив ні в якому разі не залишати
територіі Криму ·без певного наказу Українського
Уряду, хоч Німці вже натякувал.и на це. В оста
точному випад1<у рішип розпочати збройну біо
ротьбу, якби Німці
схотіли
силою примусити
ЙОРО ДО ЦЬОГО.
Місцеве населення ввесь час виявляло свої
симпатії українсь1<0му війську, прохало залиши
тись, не покидати Криму й обіцяло на випадок
боротьби стати на бі1< Запоріжців.
Треба зазначити, що тш<і пропозиції прихо
дили не тіль1ш від українсько·го населення, але
і від татарського, а нзвіть робітники прислали
свою делєrацію, котра зазначила, що вони вже
почали готовитись до збройної боротьби.

9

153
Татари так ті просто просили розпочинати
збройну ·боротьбу, бо Німці, мовляв, не мали
права на нашій землі предявляти такпх :вимог укра
їнському війську.

Треба було багато такту з боку Болбочана,
щоб усі ці бажання, пропозиції й вимагання ске
рувати в корисний для справи бік й уникнути
всьоrо того, що моглоби принести шкоду як вій
ську, так 1 Українській Дер;.каві. Треба було уник
нути збройноrо конфлікту з Німцями, памятаючи,
що Центральна Рада й Українсь1шй Уряд своєю
політикою й соціялістичними експериментами пі
дірвали свій престіж і престіж Українськоі Дер
жави.

. Німці почали тратити віру, що У1<раїнці зможуть збудувати свою державу, що вони державнодумаючі і зді-бні до творчоі роботи.
.
Вже в той час ходили СJІухи, які не оминули
й Болбочана, що Німці стративши надію на збу
дування Українськоі Держави доброю волею на
роду, приходили до думки оголошення окупації
українських
ної влади.

губерній і знесення всю,оі самостій
В такому випа.n.ку зннщеноб усякі

прояви укр.аінського національного життя і Німці
рахувалиб окуповану Украіну, як звичайну части

ну Росіі.
Про можливість цьоІіо свідчать теперішні спо
мини М. Н. Могилянськоrо,
який тоді займав
в Уряді досить високе становище.
»Через два місяці перебування в Киї1ві1 - пише
Могилянський ·- Німці й · австрійці, які займа.ли
Одесу, послали в Берлін і Відень змістовні до
клади в тоrожніі 0' редакції. Німецька Вища Ко
манда,

яка

складала

цей

доклад,

доносила,

зі всіх інституцій на Украіні єдиною стоящою
висоті

завдання і

маючою

авторитет

що

t1a

серед насе-
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- це суд і його дjя11і, всеж .останнє дал:еко
не на висоті сво.го завд~ння.
Коли трохи rздоск·онал1ити устарівші деякі за
кони, то опираючись на суд і військову си.11~.
можна правити країною. Далі до1ИLад красномовно
доказуьав, що істнуюче - пр:шительство не в силі
встановити в І<раїні необхідного Jiaдy й порядку.
Загальний-же висновок той, що бажано оголосити
від1<рит10 і лєrально окуп:щію краю німецьк.ою вій
лення

сько1юю

силою.

Це було 20 цвітня місяця 1918 року*).
Болбочан розу~. 1іи, що ніяке псшстання не в СИЛіі
справитися з німецькою армією, як це гадал1и наші
політики з Централь.ної Ради.
А трудно було стрю1ати нар,Jстзючу злобу
і
гнів
віііська
та
населення
проти
поведіІнки·
Німців.

В той час іJіхто не знав, що в цьому всьому
більше Ш< І-ІіJ\іці завинив наш Уряд.
. Тоді Бо л бочан не віvив началІЬникові штабу
німецької дивізії rен. Коша і його реве.1яційним
завідомлешшм про ст:шовпще Уряду до Кримської
rрупи. Rін уважав це за неправду і тому про це
нікому до часу не говорив, щоб не викликати
в війсь1{у небажаних розмов і не вносити зако
лоту.

А військо все більш і більш просякало нена
вистю до Німців.
Тимч<1сом rюверну.:~ись бронепотяrи з Бахчи
сараю, залога яких з запалюм розповідала про
успішні бої з порогом, про ентузіястичну зустріч
на.се "1енням наших військ, ш<е допом<,J.га.m війську
чим тільки могло і робило це з в-еликою охотою.

Відділ збільшиuсн

*)

в

кілька

раз.

Архив Русской Рево;~. т. ХІ.

Ко·жний броне-
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потяг

на позиції

мав до свого розпорядження по

кіл.ька сотень
добровольців
татар, котрі щиро
допомагали українському війську і слухались його
безперечно.

Як колись за часів
єднався з Тугай беєм,
лучилися

з

татарами

Хмельницького, колr1 він
тепер новітні Запорі;.rщі
проти

одного

спільного

ворога.

Приймаючи
розраховувати
військ проти

це під увагу,

сміло можна було

на успішні операції
уr:раїнських
Севастопо:Ія
й
одночасно проти

Ялти.
Розповідали про ту розпуку, яка огорнула на
селення, коли воно довіда:юся, що бронелотяги
відходять назад до Симферополя й покидають іх.

Боляче було дивип1сь на іх горе, колн вони
дізналися,

що

більшозики

готуються

тинаступ на Симферопіль.
Ясно було, що з відходом

вести

бронепотягів

про

на

селенню самому не під силу буде справитися з цим
наступом.

Кіннота в цей час вела завзятий бій з вороr о м
в напрямку Я:пи з успіхом по нашо:'.1у боці, але
відступ бронепотягів і відділу піхоти котрий бує
при бронепотягах, погіршив її положення.
Місцеве гірське населеннн п:1.акало, дивлячись
на відворот українського війська і ховалося з ро
динами в горах, боячись пімсти більшовиків.
Все це страшенно обурювало Запоріжців і ви·
кдика;ю ворожий настрій проти Німців, яких вже
тоді прибуло дуже багато.
І ввесь час підходи.1и нові ешелони з німець 
ким військом, котре не йшло дальше, а розташо

вувалося біля Симферополя.
Це вносило ще більший неспокій у ряди За-
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поріжців і не давало певности, що конфлікт не
скінчиться збройною боротьбою.
Ло мірі підходу німецьких в~иськ, тон німець
кої команди ставав усе 1 -остріший. Треба зазна
чити , що в цьому, мабуть, багато був винний
німецький перекладчнк поручник Отто Кірхнер,
якпй дуже вороже ставився до всього українсько
го. Він свято служив своїй другій батьківщині
Росіі :гам, де це не шкодило його першій батьків
щині Німеччині. Підчас розмов старався він ви
кликати
Бо.ТJ.'6очана на якийсь необачний крок.
{ багато зуси1ль потребував Болбочан, щоб не
дати можливости цьому добродієві спровокувати
себе.
За цей чзс доброво.'Іьці численно вступали
в ряди Запоріжців , особливо татари, котрі прихо
диJш з 1.:іньми й з·бІроєю та зі слізми на очах про
си.:ш зарахувати іх до українського війська і дати

ім

можливість

рщноrо

приймати

участь

в

визвоІЛенню

краю.

Тх зразу вступи:ло так баrато, що Болбочан
думав сформувати з татар окрему кінну дивізію,
яка входи.лаб у склад Кримської rрупи.
Це йшло назустріч тим бажанням, які в Сим
феропо.лі висловили представники татарських ор
ганізацій Болбочаносі. Для цьог.о Болбочан ду
мав використати кадр Кримсь1:оrо кінного полку.
Татари чу доп і кіннотчики і ВJНИ значно зміцнилиб
Запоріжців.
Крім тоrо\ формуванням татарської туземноі
дивізії досягалося цього, що колиб Німці не дали
змоги Кримській rрупі наступати на Севастопі.ль
і зажадали поЕороту всієї запоріжської кінноти,
то частина цієї кінноти могла вернутись, а частина
могла ввійти в склад туземноі дивізії і продовжу-
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вати

оп~раціі.

Але

наступні

події

знівечили

цей

шtян Болбочана.
На нараді Болбочзна з полковником Петро
вим, якшї прнбув до Симфер о п оля , внрішено, що
шлях
Бахчисарай - СевJстопі ;r ь
кінІІота
повинна
залиш1п11 і пітн в гори, де легче було сховатися
від Німців, та п1юдовїr-:уваш операції на Севасто
піль і Ялту без іх нідома. Крім того rщрішено.
що Криму в ніякому випадку, без особ:швпго на
казу Уряду, не залишати, а колнб Німці nш.rагали
й пробували силою змусити до цього, то прийняти
бій 1 збройно спротшз :пнсь.
На цей випадок був вироблений плян, пере
сланий пізніше п усі част11нн rру111и, які оперували
в ріжних напрямках. Полягав він на слідуючому:
Частини, котрі розташовані в Джанкой, мусять
раптово обезброіти німецькі частини в свойому
районі, зайняти С11ваш і не допустити підходу
допомоги Німцям. Допомагати в цьому ім повинен
був відділ, кот~р ;-1й оп е рував у напрямку на Тео
досію і в той час уже був під Теодосією. Цей
відділ мав залишити заслон проти більшовзн.:ів,
а самому допомагати о б ороняти Сиваш, пустивши
кінноту на Перекоп. На Перекоп ма.ла вирушити
і кін.нота оперую ча в раііоні Євпаторії. Обеззбро
єння Німців в Симферопоп.J!і мали зробити го
ловні сили Кримської групи.
По.Jіковнпк
Петрів з кіннотою
мав да.і!.ьше
продовжувати операції проти більшовнків, виді
ливши неве.пшшй відділ, на випадок потреби до
помоги в обез6роюванні Німців. Було суворо на
казано зробити ці операції рішучо, але після цього

обходитись з обезброєними Німцями, як мога кра
ще, підкреслюючи, що вони самі це викликали.
Операція ця J\ia.1a бути зроблена тільки тоді,
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колиб Німці хотіли примусити Запоріжців вийти
з Криму.
На випадок, ш<би Уряд наказав залишити
Крим, виконати це безперечно.
Колиб німецький корпус, який повинен був
наступати на Перекоп, уже заііняв його, а Німці
хотілиб
силою випхати
Запоріжців,
виро·блено
другий плян.

3 цьому випадку всі частини Кримської r · pyшr
мали пробиватися на Теодосію, зайняти від біль
шовиків Керченський півос1 ров, утворити оборон
ну лінію між Арбатсь1..:ою і Теодосійською зато
ками і, звязавшись з Урядом, чекати дальших вка
зінок. Колиб Німці розпочалн операції проти За
поріжців, оборонятнсь і притягти до боротьби
місцеnе населення. Зайняти кріпости Керч і Епі
кале і навязати зв~1зок з Куоанню.
Ввесь час у наказах підкреслювалось, що цей
ш1ян

повинен обути

ви1<01-1аний

на спеціяльний до

повшоючий наказ пол1.;овника Болбочана і тільки
під його керовництвом.
А відомости про те, що Ніl\щі вже готуються
до .акції проти Запоріжців були, помимо того, що
поручник Отто Кірхнер загрожував
цим уже
давно.

В день було помітно rрупування німецьких
військ. · ТаІ< ще 25 цrзітня о 2-гій годині по полудні
на околичних горах Симферополя Німці почали
уставляти 6атерії, спрямовані на ешелони Запо
ріжців. Коли запитали про ціль цієї установки,
то начальник шта.бу через Отто Кірхнера передав,
що ці міри приймаються на випадок розрухів
у місті.
Крім цього Німці почали будувати окопи на
вколо розташу~вання запоріжських
тивуючи це звичайниl\rи внравами

ешелонів мо
сво1rо війська.
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Болбочан розумів, що це все готується проти

йоrо rрупи, але нічого не міг зробити, бо Німці

не :відкривали своїх карт.
Запоріжці .бачучи це
хвш1юrзат1сь і треба
було Болбочанові з перших же днів вnJJОІЗJд1пн
муштрові

навчJння, щоб одnернупr увJгу му:rr<ВІІ
й .не дати нагромаджуr::атись серед неї тії1 ІІена
висти, яку викликали учиш<и Німців.

Рано 26 ц13ітня оде:ржано відомісп-., що r<о
мандир запоріжського 1юрпусу отаман Натієв, ще
вночі .виїхав спеціяльнш1 потягом до Симферо
поля.

Звязок з Київом ніЯІ< не нз.лагоджувався.
Звістка про приїзд
отJмана
Н;ні<::Шl дуже
обрадувала Болбочана. Отаман Н<tтієв був увесь
час в звязку з Украї1rсь1шм урядом і Німецькою
Вищою Командою, тому еін мусів бути в курсі
справи і знайомим з пог lі5Ща~ш m< перших, тJк
і других на кримський конфлікт. Порада отамана
Натієва для ПОЛКОІЗІІІІКЗ
Бол.Jоч :ша
uyлJ дуже
цінною.
Крім того треба зазнJчнтн, що Болбочан ще
n Мілітополі мусів увіі'пи rз підлсг лі сть 1·енсра
лові Кошові, я1• вищо1\rу в рз.нзі і шшіі у да.ному
випадку
являвся
його
НJ 1 1<1ЛЬ!Ш!\ОМ,
що
дуже
звязувало Болбочана в балJ.чках з Ні:\ЩЯі\ІИ, а ті
цим

часто

користуnа.лись.

Отаман Натісв являвся командиром Окре:мого
Запоріжського Корпусу, мз.в пр :нза 1-:ом<1ндуючого
армією і ТJІ(ИМ

члно~r

Gyu

ст:~rш11м від r·снсрала

Коша, який ·бу13 тільки 1,:о.ма11д.111им дивізії з окре
мим завданн.11!\r. А в німсцr_,кііі армії суuорд.шrзція
була дуже розвинута і r:ю1111 зі стJ.ршими дуже
рахувались.

Тимч.асом
nоріжцпм.и

ще

відношеннн
6ідьш

поміж

Німцями

загострилися.

і

За
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Ра1шом 26 цнітня
чдспши,
які вийшли на
муштру, запважи.1и, що Ні.\щі почали поступово
займати раніш 11риготован і окопи, почали устав
ш1п1 кулемети, з 11 горах появилося ще більше
гармат.

Одночасно з тим
Німці
сильним
відділом
r.~ійськ обставили всі uулиці, ЯІ<і прилs1гали до за
.1ізнич.ного двірцп і та1шм чином щільно обхопили
в міцне кі.'Іьце україпсr , кс військо. Після цього

Ні!Іщі

За}ШИ JШ,

що

роняється вихід за

Запоріжцнм

абсолютно забо

лінію ОJ(руження.

Наступан крит11чниіі мент.
Болбоч.ан знав, що найменьший знак з його
бо1<у в ворожу сторону, кине цілу rрупу на Нім
ців і поллється кров, 5Ша може страшно зава
жити на терезах Уряду й У/(раінськоі Держави.

Крім того Уряд сам успів багато зробити,
щоби підорвати довіря Німців, а цей факт міr-би
до решти його згубити.
Споминаючи слова вачальник<l штабу німець
кої дивізії, Бо:1боча11 бачив, що Уряд сам губив
сrюіми руками єдину національно-свідому части
ну, яка мог.ла йо.му перешкаджати в його соціялі
стичних

експериментах.

Атжеж буп наказ, по вирушенню r'рупи з Хар
кова, що після звільнеюш Таврії, rрупа мусить
підлягати Капканові, який був призначений туди
rуберніяльним командантом.
На це ще тоді Болбочан заявив,
це

за

що

вважає

неможливе.

Ходили чутки ще підчас вирушення Запоріж
ців у похід на Крим, що Уряд нарочно виправляє
найбільш »реакційні « частини.
Все це заставило Болбочана замислитись над
ступінню виш1 Німців у цьому консJмікті. Він
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рішив

використати

всі

з;~соби

до

шення конфлікту.
Якрзз одержано

відомостн,

коп

що

вже

переіішли і

І<іннотз

мщJно1 · 0

що
іх

розрі

НіJ\щі

Пере

просу13аетьсп

до
Симферополя,
роблючи
fjeл111\i
переходи.
В Дж.анкой прибув штаб воnоі німецької дшзізіі.
Плян зайняття й очищення Кр11му від HiJ\щiu
відпадав. 3ОСТі.1ВЗВСЯ для UІ!КОН3НІІ°Я тільки дру
гий плян с. т. ззхоплевнн Ксрчсвського півосгро
на. Фронт суходолу на Керченському півострuві
бун невеличкий, береги і:01·0 і прuл1шні бул11 міно

вані й недоступні для флота. І\р;пости Керч і Ені
ка.т1е

панували

над

прол11ві.1ми.

Не дивлячись на те, що Німці ввесь час ста
ралися зруйнувати звязок, ЯІ{ИЙ істнуuав між усі
ми частинами групи, 1~отрі онеру13алв n ріж1шх
напрямках він стало підтрнмуnався. Дуже ба
гато в цьому випадку допоиJга JІО спі:зчутт~1 на
селення, котре роби.тю все, що було в його силі,
щоб допоJ\югчи украінс1,1ю111у віііську. І-:Іавіть за
лізничш1іі тел.нраф працюв~ш таошо від Німців
для

нас.

Охорону цілої кримської 1 · рупн доруч11в Бол
бочан 2-гому пішому запорі;кському полкові, ш.:нй
був більш дисциплінований і складзвсн в головній
своїй масі з і нтелігенціі, чшд забезпечувзв групу
від можливих ексцесів, або випадків з боку мевш
стрш1аних часпш у відношенні до Ні1мців.

Після
товим

цього

вімав

всім част11нам

УЛЬТІМАТ

26

цвітня в

12

до

розп о рядження

бути

го

зброіі)!ОЇ бороть611.

НІМUШ

ЗАПОРІЖUЯМ

годин дня nрнбула на двірець

д~.11єrація від !"fнерала l( о шз, в склад пкої вход1ш
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і поручник Отто Юрх11ер. Вони в імени .німецької
команди

предявн :ш

слідуючі

вимоги:

по

перше

здача зброї і Rсь о го віііськоr:юго М[НЇна Німцям,
по друге за.'!ишсння границь Криму на положенню
ц~шільних інтернованих, а не як у1\рJїнсь1<е вій
сько і ПQ третє звільнення усіх добровольців, на
браних на території Криl\Іу.
Ui ш1моги німецька делєrація базувала на то
му, що Український Уряд признав Крим самостій
ною державою і заявив, що жадних українських
частнн там не посиюю буті~.
Про да.пьшу долю Запорі;1щів по виїзді' з Кри
му не гонорилося нічого. Зі слів де.1є1ації м0жна
бу.т~о тіл1.>ю1 доuідатися, що це буде залежати
від Української і Німецької Енщих Команд.
Передбdчсння Болбочана здійснились. Німці
преднr,или такі вимоги,

на які він не

міг пргоди

тися ні в ююму разі і тому він рішучо заявив де
лєІації, що Запорі:.;щі всі ляжуть як оден, але
цих іШJ\ЮГ не в:~ конають. І щоби да1 и зрозуміти
дслєr~щії, що це не проста погроза, ~ін у їі
при:супІОСТН ШІД<JВ наказ 3 [~ПОріЖЦЯМ шикуватись
до

бою.

)> Я з свого боку звернувся Болбочан до
делєr'ації ставлю вимогу допустити мене до
апарату, щоби зБязатися з .Урядом, бо тільки за
згодою
;Уряду,
на
його
формальний
наказ
і зі зброєю в руках заJІишнть моя !рупа територію
Криму. Словам же вашим про становище Уряду
в цій спр.:ші я не можу йняти віри і. тому мушу
особисто з Урядом переговорити. Kpi~i того прошу
ваші вимоги представити мені в писаній формі«.
Делєrація, не даючи відповідн на вимоги Бол6оч.ана, запитала:
» Чому ви не хочете показати нам наказу да
ного вам Вищою Украінсь1юю Командою, на під-
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ставі якого ви провади.-ш наступні операції на
території Кр11му? Укр.:~ї11сь1..:с Пі(1сь1.;овс 1\'\іністер
спю

з.:~перечус

нам

у

дорученню

пам

т:шоrо

наказу « .

Н Болбочана буп наказ, але таємниіі і напи
саний в таких вир:.~з<lх відносно Німців, що він
не міг його прсдставиТІІ, не д11скриднтуючи Уряду.
» Наказ я одержав устний і на підставі ііого
провадив операції,
але скоро приїде l\Омандир
окремого з:шоріжського 1..:орпусу І'енсрзл Натієв.
ююму підлягає моя !рупа і який мабуть має при
со'6і наказ ш1сан11й « .
» Що до приїзду 1·енсра J1а Натієва, то ви, пане
полковнику, МJбуть помнлнєтесь. Він сюди мо
же приїхати тільки з.з нашою згодою, але такої
Генерал Натієв ще в нас не просив « .
Болбочзн не сперечався, бо знав, що Натієв
уже виїхав з Джанкой, але боявся, що він приїде
за пізно і боротьба розпічнеться.
Делєr'ація, почувши від Бо.1бочана рішучу від
повідь, бачила на власні очі, як Ззпоріжці зі спі
вами

ши1,увалнся

до

бою

і

як

це

зле

впливало

на німецьких жовнірів. Видно було, що в них
не було жадного бажання битися з Запоріжцями,
котрих нераз бачили в боях і привикли їх по
важати.

Тимчасом у деяких місцях Німці почз:ш від
.ходити під натиском 2-го запоріжсь1-:оrо полку,
правда, натиском не зброііним.
Переговори відбувалися в будинку залізнич
ноrо двірця. Генерал Каш ще перед цим звечера
залишив
двірець і з цілим штаб{)м
перейшов
у місто.
На пероні двірця стояло 4 німецькі .кулемети
з обслугою, які 6у.11и спрямовані в бік запоріж
ських ешелонів. Запоріжці, готуючись до бою,
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почали

займати

та1{(~

положення,

в

якому

6улоб

зручніше і краще прийняти бій.
Перша сотня · 2-го запоріжського полку під
командою сотниІ\а Зелінського, котра згідно з :ПЛЯ
ном Болбочана, мала зайняти залізничний двірець
і пробиватися в місто, на очах делєrаціі виши
кув:~лась

пер ~д двірцем, по команді розділилася
на відділи і рушила на німецькі кулемети, які
стояли на пероні. Німці з переляку очистили пе
рон, залишаючи 1l кулемети. Сотня не рушила ні

мецьких

кулеметів і

тільки

люфа

до люфи при

ставили свої кулемети.
Це зробило велиІ\е вражіння на німецьку де
лєrацію і коли вона довідалась, що по цілому
фронті окруження
Запоріжці так само щільно
наблизились до ро з положе1шя Німців і що в ба
гатьох місцях відбулося то, що тут на пероні
с. т. Німці повтікали, делєrація зовсім змішалася.

Дійсно, Запоріжці всюди наблизились до окру
ження Німців і прати кожного німецького куле
мета, виставили свої кулемети.
Прощаючись делєrація заявила Болбочанові:
» Даємо вам і вашим частинам 6 годиІН часу
на прийняття JІallIИx вимог. В разі неприйняття

іх,

проти вашої

rрупи буде розпочата збройна

акція « , але в кінці делєrація змінила тон і сказала.
що йде з докладом до генерала Коша і надіється,
що конфлікт вдасться залагодити.
Тоді Болбочан пред.явив делєrації свої ви
моги в писаній формі, які вона повинна .була пред
ставити rенералові Кошові. На це делєrація за

питала Болбочана:
»Чи згодитесь

ви

проїхати

ша для особистих переговорів,
це оу де потрібним? «

»Бажаючи

розрішити

до rенерала
в

конфлікт

Ко

випадку,

коли

мирним

ШJІЯ-
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хом, поїду до rенерала Коша , не дивлячисr, на
те, що ваш штаб т;~к нета:п о вно веде себе як
у відношенню до мене, так і до мого в~ись1<а.
Коли ж rенерал Каш бу де настоюв;~ти на своїх
попередних вимогах, то кр;~ще нам не з устрічJ
тися і не говорити, бо зар;~ні з ~1знач а ю , щ о я ц11х
вимог не 1\Южу прийняти. Для мене п1м більш
незрозуміла сьогоднішня поведіш:а rенер ~1л а Ко
ша, що на Крим я нжтуn;~в зJ згодою ііого са
мого « .

Прощаючись, делєrація просила

в

Болбоч з на

дозволу забрпн кулемети, ЯІ<і З d :шш1ши Німці 11а
пероні двірця, на що одержа л и згоду.

Болбочан
пішов провірнтн
б о сву гот о rзі ст ь
частин rрупи. Він бу13 11евний, що 3;.:шоріжці ш1
разі вийшлиб переможцями з цієї боротьби, не
дивлячись на те, що Німці були H;l раніш прш ..-) 
тованих позиціях, а Запоріжці стояли в окру
женню .

Але вш .не зJмикав очей на майбут;1ість, яка
після цього
перспективі.

вирисовувалася

в

дуже

исвідраднііі

Позаяк українське і ні~rецьке віі'!':ь1-:о стошю
одне проти другого, то збройна акція мог лз р о з
поч.атись тільки ру~-:опашrшм боєм. Гармзт, ш-:і
стояли в горах, Німці не могли пжнпr тому, щ ~)
зашкодилнб своїм .
Чотири запорі;n:ські азтошшцнрюши з о збр о 
єнням в чотири ку ле мсти і одну .трьохцалсву г~1 р
мату кожний, стояли на стаціїrному подвірю. Тут
же серед ешелонів були зннті й пост:шлсні нз. п о 
зиції гармати для обстрі .1у німсцL1.:ої аrпrл еріі,
яка, не маючи змоги стрілнти по Запоріжцпх, с а ма
таким чином могла бути під обстрілом. Шість
останніх аотошшцир 1 11іків те::.1.; були rзш3 з 1пажсні
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й шдшшовши до німецьких лав, в11ставиJJИ на
них свої r;у.лемети.
Поява цих авт зроби.л;1 велике вражіння на
Німців і фронт сам собою почав відсовуватись.
Але зброї ні одна, ні друга сторон з не вжива.'Іа:
В той-же час делєrація представила генера
лові Кошові проєп компромісової уr,ювн полков
ню;а Бо.JJбочанз.
Умовз. була слідуюча: 1) До
одержзння наказу від Уряду, Кримська rрупа за
.11иш:~ється в Симферополі і поки11є Крим тільки
з наказу свого Уряду. 2) В ж::~дному випадку не
може бути. й мови про здачу зброі. 3) Дальше
положення Кр11мськоі групи не може бути таким,
як тепер і штаб дивізії повинен відтягнути свої
частини
та
припинити
ізоляцію
українського
війська. 4) Дати можливість команді rрупи пере
говорити телєrрзфічно з .Урядом, а в разі немож
ливости навязати спо,пучення, дати змогу післати
спеціяльного курієр.з до Київа. 5) До моменту
одержання відповіди від Уряду,
rрупа
мусить
бути збсо.:.юп-ю вільною. б) Група залишається
на тому самому місці, де нона тепер знаходиться.

Всякі

пересування

частин

1- рупи,

І\рім

господар

ських ешелонів, транспортів, обозів і санітарних
частин,
мусить
робитись
з відомом і згодою
штабу німецької дивізії. 7) Всі добровольці крим
ського походження звільняються з частин rрупи

і на дальше їх .не приймасться. 8) Умова повинна
бути складена в писаній формі і за підписом оби
двох командирів с. т. rенерала Хоша і полковника

Болбочана,

а

також

стверджені

підписами

на

чальників іх штабів. 9) Відповідь на умову му
сить бути не пізніш 8 годин вечера. 26 цвітня,
після чого укр.аїнсь1•а команда rрупи буде чинити,
як її буде вигідніш і як ій накаже обовязок.
В З.ЗО годині дня 26 цвітня телєrрафний звя-
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зок з Київом, помимо Німців, був налаrоджений:
полковник Бо.11оочан одразу передав до1<.7Іад Уря
дові про положення rрупи та просив розпоря
дження і вказівок, що робити.
З Київа відповіли, що в 7 годин вечера буде

з Бол6очаном говорити Військовий Міністер, або
премієр. На заяnу Болбочана, що вечером вже
кінчається термін німещ-.кого ультіматум, а в 7 го
дин не можна буде нічого змінити й усунути, від
повіли, що тепер нічого не можна на це порадиТІІ.
Тоді Болбочан зажадав, що6и в 7 годин вже був
наказ, що йому робити, бо Запоріжці збро ї не по
кладуть, а битись жадної рації немає. Б свому
докладі згадав Болбочан і про те, що гоnоршш
Німці з.а становище Уряду в цьому конф.:~ікті.
В цей час одержано відомости, що Натієв

знаходиться
вже
недалеко
від
Симферополя
і з хвилини на хвилину йоrо чекали.

ПЕРЕГОВОРИ
БОЛБОЧАНА
З
ГЕНЕРАЛОМ
ФОН кошам. ПРИІЗД от АМАНА НАТІЄВА.
В 5 rодин вечера 26 цвітня на двірець при
був r·енерал Кош зі своїм нача.lІьни.ком штабу
і попросив для переговорів полковника Болбочана.
Половина стації в той час була зайнята Німцями,
а половина Українцями.
Коли прийшов Болбочан, rенерал Кош пере
дав
слово
начальникові
штабу. Той
одразу
заявив:

»У сі вимоrи
предявлені попередньою делє
rацією зостаються в силі і ми прийшли почути
від вас відповідь, чи виконаєте ви іх, чи ні « .

»Коли ви настоюєте на своіх вимогах, котрі
для мене абсолютно неприємлимі відповів різ-
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ко Болбочан то я прошу дати ці вимоги в пи
саній формі і тоді немає про що між нами гово
рити. бо я зі СІJого боку піс.лав вам міні~ум своїх
І.Jимог. Вся вина і відлонідзльність за можливі
БИПИДІШ тоді падЗТІJМС ІІЗ вас « .

БіJJьше не 6у.1ю про що говорити і Болбочан
почав

про щатись.

Генtрал Каш, якІІіі до цього часу мовчав,
схопився і беручи Болбоч.::ша за руку, nросив його
за.r.ишитись,

упеuнюючи,

що

вони

до

чогось

до

rоrю ряться.

ГоЕорив він через переклад\mка, але вже не
через поручника Отто Кірхнера, а через якогось
НІмецького підПОJJІЮІЗНИКа, яки'й знав українську
мову і приязно був н.астrоєний до українського
війська.
Здається він був Німцем кольоністом
із Херсонщини. Отто Кірхнер на той час був не
прияuний.
» Я від усього серця бажаю хвилюючись
почав генерал Кош щоби конфлікт між союзним
військом був полагоджений для обох сторін nри
ємлим:о.

Мої відносини до вас, пане полковнику, і до
ваших Запоріжців не змінилися. Навпаки я дуже
добре розумію й спочуваю вам і чим дальше, то
все більш проймаюся повагою до українського
війська.
Мені
невимовно
боляче, що склалося
таке nоJ!оження і що

мені приходиться виступати
в такій небажаній і неприємній ролі, але я даю
слово, що в цьому невинний. Винен Укр.аїнський
Уряд, котрий на мій з.апит, з якою метою ідуть
Запоріжці на Крим, дав відповідь, що він нічого
про такий відділ не знає і жадного подібного ва
казу не давав. Мій о·бовязок наказував мені в та
кому випадку звернутися до Вищої Німецької

Команди, яка, ознайомившись з положенням і від-
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повіддю Українського Уряду, наказа.'Іа мені прин ·
няти такі міри, які оце тепер і привели нас до
такого стану річей.
В.и самі бачите, що я виконую тільки на1:.<аз
моєї команди і для користи та д:обра ·у,краіни в.и
повинні прИйняти наші умови і тим самим вико
нати наказ Вищої Німецької Команди « .
Але полковник 13олоочан
не погоджувався
прийняти німецькі вимоги
і
в разі збройногv
примусу обіцяв боронитися до останнього набоя.
»Це постанова усіх Запоріжців, хvч результат
6ороть6и трудно передбачити, сказав Болбо
чан. Ви, пане rенерал, як військовий чолов.ік,
мусите мене зрозуміт:и і в мойому положенні так
само поступилиб « .

rенер:ал

Кош

погодився,

що

чатку можуть вийти переможцями
»Так, ви тепер можете вийти

Запоріжці

зпо

відпов.ів:
переможцями,

1

але якою ціною? Ви через цю боротьбу згинете,
як не цілковито, то для Украіни. А не треба
забувати, що ваша rрупа, це найкращі частини
українського війсь.ка, це цвіт українськоі нації.
Ваша rрупа
це кадр для будучоі
українськоі
армії й ·страта цієї rрупи бу де великою шкодою
для неі. Втр:ати однієї німецької дивізії не від
чуватиме так дуже німецька армія, як утрату ва

шої rрупи відчує молода Українська Республи
ка. Прошу .вас прийняти це все під ува·rу, заким
дасте мені відмовну відповідь « .
»На це ;в.се сказав Болбочан я можу
тільки з.апропонувап1 ті умови, які раніш пере
дав делєrаціі, а на разі прошу вашого дозволу
перебалакати з Урядом по телєrрафу « .
»Дати дозвіл на це я не маю права, але даю
вам слово, що зараз ·бу ду балакати з Вищим Ні

мецьким Командуванням і вжию усіх зусиль, щоб
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закінчити цей кожр JJікт мирним шляхом. Зі свого

ооку

я

прош:у

вас,

пане пGлковнику,

ючого

не

розпочинати на протязі цілоі доби. Хай розта
шування
вашого війська
залишиться без змін.
Так само і моє військо зостанеться і на далі в те
перішньому положенні « .
На тім переговори закінчилися.
Правда, всяке відрочення приносило користь
Німцям, бо до них цілий час підходила допомога,
тоді як сили З.апоріжців були без змін.
Болбочан теж бажав відтягнути час зброй
ного виступу. Були надії, що вечером 26 цвітня
Уряд щось конкретне скаже, що мІоже зміниrn
ситуацію. По друге, м·ав прибути отаман Натієв,
який теж м:іг допомогчи розпутати цей rордійський
вузол. А по третє, одержано донесення від пол
ковника Петрова, що його кіннота пішла в гори
і цим очистила більшовикам шлях на Симферо
піль і що більшовики великими сил.амн просу
ваються на місто.

Німці зайняті
Jrютно

не

справою з Запоріжцями, абсо

прийм' али

заходів

для

попередження

цього наступу. Болбочан надіявся. що до ранку
більшовики наблизяться до міста і Німці будуть
примушені прийняти бій і волею не волею зняrn
облогу з rрупи. Бін попрощався з rенералоіМ' Ко
шем

маючи

flадію,

що

до

пролиття

крови

не

дійде. Кожна кропля крови його героїв 6ула йому
безконечно дорога і потрібна для держави.
Напруження в rрупі було д;тже високе. Щоб
трохи ро.зважити козаків і піднести іх настрій.

Бол6очан .наказав полковим оркестрам і хорам
Запоріжців по черзі грати і співаrn.
Скоро після того приїхав отаман Натієв, яко
го

всю дорогу

затримували

Німці, не д.иалячись
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на

те, що він їхав господарським потягом, який
по умові вони мусіли пропускати без перешкод.
Тож їхали вони, не питаючись нічиєї згоди,
не звертаючи уваги, що лінія зайнята. Самі пе
реставляли стрілки, бо кожна хвилина була до
рога і Натієв боявся, що коли він приїде, буде
вже запізно.
Всі страшенно обрадувалися приїздові ота
мана
Натієва,
бо сподівалися,
що він привіз
зі собою розрішення справи.
Але Натієв одразу заявив, що доклад Бол
бочана він одержав і пересл:.~в їюго Урядопі, але
перебалакати по дроті з Урядом йому не одало
ся. На ііою запит завсіди відповідали, що .збо
нікого немає, або під пору йде саме велика і по
важна нарада кабінету, мовляв, почек:.~йте і т. д.
Стративши
надію, що Уряд щось зробить
у цій справі, Натієв виїхав сзм сюди, щоб на місці
чимсь допомогти і бути при rрупі в цей скрут
ний час.
Ознайомившись із поJІ.оЖенням, він вповні по
годився з постановою Болбочана, розуміючи, що
другого

виходу

немає.

Багато справ обговорити не прийшлося тому,
що Болбочана запросили до апарату, де його в.и
кликали з Киів.а. Якраз на цей час мусів підійти
хтось з членів Уряду, щоб дати вже певні вка
зівки і повідомити про результати заходів перед
Вищою Німецькою Командою в Київі.

ПЕРЕГОВОРИ З УРЯДОМ 1 йОГО СТАНОВИЩЕ
В КРИМСЬКОМУ КОНФЛІКТІ
До апарату шдшшов якийсь отаман з Вій
ськового Міністерства, котрий, нічого не питаю-
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чись і не rоворячн свого призвища, почав опові
дати про обовязки Запоріжців перед »Україною
ненькою " , про те, що вся Україна тепер дивиться
на Запоріжців і певна, що вони не осоромлять
Українськоі Армії. Одним словом нічого конкрет
ного. Все зводи.тюся до того, що, мовляв, битись
до останньої

кроп.1і

•

крови.

Розмова ця зробила сумне і прикре на всіх
вражіння. J.' всіх являлась думка, що це говорить
людина

ненормальна,

або

провокатор.

Вкінці Болбочанові вдалося
перервати цю
балаканину і заявити, що біля апарату крім його
є ще й отаман Натієв і вони просять повідомити
вщ чийого імени він говорить і яке його призви
ще. Після цього наступила довга павза і можна
було подум.ати, що розмова скінчилася. Але піз
ніше апарат знову почав працювати й було пере
дано, що біля апарату отаман Блонський, роз

мовляє по дорученню Військового Міністра і від
його імени.
Довідавшись, що біля апарату є й отаман
Натієв, Блонський спитав, яким чином він опи
ниnся в Симферополі.
йому на це відповіли і запитали, чи є вже
відповідь на доклад висланий раніш і чи мається
наказ в справі Запоріжців. Блонський відпові.в~
що він не має права давати наказу, але знає, що
Уряд багато в цьому напрямку працює. Наслідків
цього він ще не знає, але певний, що Запоріжці
постоять за себе і виконають свій обовязок.
У відповідь йому передали, що німецьким
вимогам термін зараз кінчається і що Уряд не
міг знати про продовження цього терміну захо
дами Болбочана. Колиб не це відрочення, то вже
мабуть бу лаб ужита зброя, а наслідки цього не

трудно а~баrrнути. Киів свідомо ставить так спра-
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пу, що rрупа мусить зпшути для держави. Треба
зараз відповісти, тільки коротко і просто в формі
наказу, що робити. Отаман Елон с ький відповів;,
що він до цього не має повновласти. Тоді Натієв
попросив Б:юнсько:о, щоб він запросив JJ.O апа
рату премієр міністра ГолуG овича, або Ьійсько
вого мінtстра Жуківського, або обох разом, тіJІь
ки з уже вирішеним питанням, з якоюсь 1<0нкрет
ною

постановою.

Під кінець розмови запитали Елонського, хто
балакав зпочатку розмови, на що відповіди не
одержано, .а тільки
було передано, щоб вони
ввесь час чекали біля апарату, бо може хтось
з Уряду найде вільний чс:с і прийде.
На цьому розмова закінчилася. Болбочан з На
тієвом ясно побачили, що Уряд свідомо ухиляєть
ся від допомоги Запоріжцям.
Вечером 26 цвітня отаман Натієв одправив
тимчасово
виконуючого
обовязки
начальника
штабу запоріжськаго корпусу сотника Вержбиць
коrо до rенера.ла Коша.
Треба зазначити, що Німці довго не знали про
приїзд отамана Натієва.
Вони думали, що це·
приїхав ~господарський потяг.
Колиж нача.л,ьникові німецького відтинку за
явили, що нача.л.ьник штабу запоріжськоrо кор
пусу бажає бачитись з rенералом фоо Кошом по
дорученню Генерала Натієва, котрий саме нахо
диться на двірці, то він довго не хотів цьому
вірити і як тільки пересвідчився в цьому, зараз
повідомив штаб генерала Коша.
Зі штабу одержано розпорядок пропустити
негайно сотника Вержбицького, а як побажають
їхати, то генерала Натієва і полковника Болбо
чана.

Поіnв

тільки

сотник

Вержбицький

з

пере-
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кладчиком паном Зарембою і
зі штабу Бо.1бочана.
Сотник ВержGицью1й І\1ав

одним

старшиною

тільки поінформу
вати с ь у f'снер а ла Коша й повідо мити ііого пр о
приїзд
І'енер а л а Натієва,
шшй знаходиться на
двірці і очікує й оrо в свойому потязі.
Генерал Каш прийняв сотника Вержбицькоrо
й обіцяв бути на другий день ранком на двірці
в rенерала Натієва. Крім тоrо він зазначн,в, що
конф л ікт м аб уть бу де залагоджений, бо він з цьо

го приводу веде п е реговори з Німецькою Вищою
Командою, щоб тільки Український Уряд цьому
не

перешкодив.

Про щаючись дали собі слово, що жадна сто
рона

цієї

проти

ночі

не

бу де

робити

ворожих

заходів

друrої.

А в цей час Натієв і Болбочан вартували біля
апарату, вичі1<уючи на вирішення Урядом долі

З.апоріжців.

Дуже

часто

підходн.1и

до

апарату

ріжні » добродії « , які персдава.ли нічоrо не зна
чучі вирази, закликуючи до боротьби на » славу
неньці « і т. д. ІJід сих балачок усе сумніш і сум
ніш ставало на душі в Натієва, Бо:1бочана та
приявних

ст·аршин.

Коли Уряд міr щось зробити, 1'0 тільки під
пресією громадської думки, бо частину докладу
Болбочана отамаJ-І Натієв умістив у харківській
пресі.
Б 2 годині ноЧі до апарату підійшов Військо

вий

міністр

полковник

·жуківськИй

'і

розпочав

цілу промову, зміст якої спроваджувався до тоrо,
що, мовляв, Укр.аїн а ніколи не забуде тої жертви,

яку принесуть для неі Запоріжці і т. д. Одним
словом, треба було Німців » провчити « , а.ІJе що
потім мали ро.бити Запоріжці, яка іх доля мала
бути, про це нічого не говорилося.
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На ц~ відповів полковник БоJІ·боч.ан: »Про
шу вибачення, що так бу ду говор11ти з В ііісько
в:им міністром, але я в11магаю від вас, шше міні
стре,

певної

відповіди,

зом, як чинити, коли
на .своїх вимогах.
Я

яка6

служила

Німці будуть
особисто від

мені

нака

настоювати
себе мушу

зазначити, що краще Gулоб, Я'-ОІІ rрупа з:мишила

Крим,

але це

може

бути зроблене

тільки

з

на

казу Уряду, бо всі операції в Криму піс.1я цього
я находжу недоцільним11. Тому прошу, щоб Уряд
до ранку обміркував це питання і добився nід
Німецької Вищої Команди на:.;азу генералові Ко
шові про зняття облоги. Крім того прошу пові
домити, чи це правда, що Уряд на запит Німціn
відповів, ~будьто на Крим він ;+~адного війська
не пооилав і що там жадних частин належних
до українського вііkь1(а немає. Коли це так, то
длячого про це мене не попередиш~, щоб я знав,
як ·себе поводить з Ні1\щямн « .
На це послідувала відповідь: »Тепер уже ду
же пізно, а я спішу ще на засідання « і .розмова
перервалася.

Тоді Болбочан ще раз .заж<lдав катеrорнчно
від міністра, щоби дав відповідь, що Й·ому робити
на вимоги Німців.
На Це наступила ляконічна відповідь міні
стра: »Приняти вимоги Німців«.
Болбочан був обуре1шй
такою відповіддю,
але спокійно відповів:
»3 усіх вимог, які поставлені нам Німцями,
я можу прийняти тільки одну с. т. залишити межі
Криму, але зброї я не положу і під конвоєм не

rшї;а.у. ПроuІу вас, тше міністре, ранком підійти

до апарату ще з ю1мось із міністрів, порозумів
шись на той час з Німецькою 13ищою Командою
i запросити від неі предст~шннка. Я З'і свого боку

(

І

І

1) Сот. Корж. ~савул 2-ro Запор. полку.
2)

Пор.

Швидун.
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на той час запрошу генерала Коша . Ко.~ш Уряд
нічого не діб ється від Нім. Команди, то рано
в своіх рDJ ІІ Іі. : ва х , пр11 яю1х бу де приявним і ге
нерал Кош, прошу ВІІІ\1агати негайного і вільного
с. т. без перешкод з бо ку Німців, залишення
КрИ\ІУ українt:ью1м військом. Але такої відповіди
як сьоrоднн » приіtнятн в11моп1 Німців « , я прошу
не

даватJІ (( ,

В ійсьr:овшї
завтра

м1111стр

побалакаємо « , і

на

це

віді1їшов

сказав:
від

» Добре,

апарату.

Ці переrопор11 зннщшш в отамана Натієва
і по.1 к0 Е н11ка Болбочанз всі сумнів11 до того, хто
був шшен у цьому положенню. Ясно було, що
винен був Уряд. Смутно і тяжко було перекона
тися

в

цьому

ЦІІl\!

двоІ\1

.11щарям.

Після цього 1ю.1к о в1111к Бuлооча.н видав наказ,
щоб уннкзтн всяких зачіпок з Ні:мцнми. А треба
щшзнат11сь, що Запоріжці ду:.ке багато неприєм
ностшї наробили Німцям. Підчас облоги викрали
коз.зки в Німців з лавн 8 кулеметів і Німці тепер
іх так бошшся, що прн одному наближенню ко
заІ\ів сідали на свої І\улемети і держали іх ру
ками.

Після розмовн з міністром, Болбочан суворо
за·боронин подібні вчинки, бо бачив, що Німці
в ці.1ому конфліюі
ловодилн себе більш чим
добре.

Передбачення Болбоч:ш :1 ~ідносно того, що
Німці примушені будуrь під натиском більшо
виків змін11т11 своє відношення до rрупи, здійсню
валось. Ще з вечера стало чути гарматні стріли.
які щораз то наближалися. Це з більшовиками
билнся

німецькі

заслоном

бр о нелотягн,

Симферополя і

під

котрі

були

натиском

єдиним

більшови

ків ВІДХОДИЛИ.

Н

ноч1

стрілянин ::J.

наблизилась і

більшовики
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почаJ!и обстрілювати місто. Німці ззворуш11лася.
Деякі частини знято з облоги і спрш.1:Jз:шо проти
більшовиків. На ранок 6ільшовнки піді1їшл11 так
б.шзько, що стали 06стрілюип1 дпірець.
Одноч~сно прибув від генсра:1а Коша офіцер,
котриіі зразуж почав розмову про те, яку допо
мо:rу може дати Болбочзн для 11ідсіч11 наступу

більшовнків

на

Сш1феропіль.

Болбочан

відповів,

що про це не може бути розмо1ш до того
поки конфлікт не зліквідується і пою1 не

часу,
здій

меться з групи облоги. Першою умовою поставив
він вільність і рівноуправнення групи з німець
кими частннами. Офіцер сказав, що все це він
передасть генералові Кошові, який сьс ~годня від
відає генерала Натієва.

Крім того Болбочан просив передати rенера
ЛОВl Кошові, що коли він не г.11рішить цього пи
тання, а більшовики почнуть обстрілюватн по·
зиції Запоріжців, то він снf ·бу де примушений
усунути облогу, щоб J\Югт11 боронити себе від
більшовиків.
Просив рівнож передати 1·енералові Кошові,
що він уже навязався з Київом і одержав наказ

від Військового міністра залишнти територію Кри
му; ранком буде ще одна розмова" підчас якої
конечна приявність rенералз Коша.
27 цвітня в 8.30 годин раш.:у приїхав на дві
рець до Натієва генерал фон Кош. По малій на
раді, вони пішли

на за.лізнич~1у стацію, звязалися

з Київом і попросили до апарату Військового мі
ністра і ще когонебудь з Урпду.
Невдовзі до апарату підійшли
премієр мі
ністр Голубович, Військовий :міністр )Куківський
і пось зі старшин генерального штабу, здається
отаман Блонський.
Розмова провадилась т~пер на апараті Юза.
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так. що німец~, ний п е рекла :tч!!К той самий підпол
КОБНШ< , ЯІ<ИЙ так П[НІХІІ 1ЬИО ставився до укр<~і11сько1 · 0 піііСL,1<11 в п о передніх переговор;.~х, міг про

сто з ТСJ!ЄГ'/J:lС\НІОЇ Cl річки ЧІІ ГJТИ ро з мову, чим
абсолютно зш1щ11в уснкі підозріння з боку rене
рала Коша.
HJ СІіІ\1фсропільському апараті прзцював на
ча.r:ьн1ш телєrрафноrо відділу запоріжського кор
пусу СОТІШК ЧайківсЬtКИЙ.
Зразу було передано, що при апарJті крім
отаман<~ Натієва і полков1шка Бо.11оочана є ще
1юмандир німецької
:тндвер:юі юш1з11
r~нерал

фон Каш з начальником штабу і старшиною пере
кладчиком, який розуміє по украінськи. Говор1пи
почав отаман Натієв. Він передав, що rенерал

Каш бажає, щоб Уряд повторив своє вчорашнє
розпорядження про покинення
Криму Запоріж
цями, яке бу.10 дан~ Військовим міністром полков
никові Болбочанові. Генерал Каш від себе до
бавив, що коли такий ~аю1з бу де повторений, то
облог.а -бу де негайно знята і rрупа бу де вільною.
але мусить вона зrідно з наказом Вищої Німець
кої Команди негайно залишити територію Криму.
Крім того rенерал Кош просив дати відповідь,
чому Уряд раніш його інформував, що в Криму
жадного українського війська немає і що жадній
частині наказу про операції в Криму він не давав.

Відповідати почав премієр міністр Голубович.
Він виголосив цілу промову дем:аrоrічно-аrітацій
ного характеру, яко. більш личи.1а якомусь мітінrо
вому ораторові, а не премієр-міністрові сорокмі

ліонової
тру дно

держави.
пригадати,

Докладно
але

там

зміст

цієї

говорилося

пр-омови

про

честь

Украіни-неньки, про те, що Запоріжці мусять по
стояти за себе, а дальше йшла нісенітниця, котра
могла тіJІЬки загострити відношення, ал~ н~ на-
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лагодити іх.

Вкінці промова загрожувJла повним

скандалом. Це завважив сотник ЧСІйківський і пе
рервав роботу, буцімто чере3 несправність апа
рату.

Перекладчик,
німец~.,кий
підпол,ковник
тут
дійсно показав, що ві.н відноситься до Украіни
і до українського війська біл~.,ш чим прихильно.
овертаючись до Болбочана він сказав: » Так
може говорити тільки божевільний або хлопченя « ,
і з цієї промови не передав генералові Кошові ні
слова, запевнюючи, що це була попередня проба

справности апарату між телєграфістами, премієр
міністр почав трохи говорити, але апарат попсувся.
Натієв ї Болбочан таким відношенням німець
кого офіцера були дуже 13тішені і щиро вдячні
йому, разом з тим червоніючи за таку нетактовну
промову міністра, голови держави. Німецьк.ий під
полковник ті.льки спитав, скільки літ має Голубо
вич. Ніяково було ім, але образитись вони не
могли.

Сотник Чайківський повозився трохи з апара
том і

1 сказав.,

що

розмову

можна

продовжувати.

До апарату підійшов Натієв. >; Прошу передати
панові премієрові, що біля апарату чекають від
повіди на запитання і я прошу це зробити не
г:айно і ясно; перша промов.а абсолютно незрозу
міла і не є відповіддю на запит«.
До .апарату підійшов тоді Військовий міністр
і підтвердив свій вчорашній наказ словами: » Не
гайно звільнити териrорію Криму. Умови звіль
нення виробить полковникові Болбочанові. Ота
манові Натієву висловлюю своє незадонолення, що
він тепер не при групі, яка оперує в Донбасі. Ко
мандирові німецької дивізії 1 енералові Кошові
передаю, що попередня заява Уряду бу ла просто
непорозумі:Нням, бо Уряд не сподівавс.Я, що група
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вже оперує Е Криму.

3

дуванням

тілько

переговори

Пищим Німе!lьким Коман
що

почалися « .

спрJ в і нак аз у даного Болбочанові про похід
на Крим він nромшз чав і 1-:оли його rенерал Кош

R

запитап

про

це

вдруге,

то була одержанз

відпо

відь, що Військ о вий мініир 1ю пп .; ьним справам
відклш\аний, а nреІМіср-міністр теж виходить і про
сить пізніше підійти до апарату отамана Натієва,
або пол1ювника БoJJ6rjчaнa і його, або когонебудь
з Уряду інформувати про дальший перебіг подій.
На цьому розмова закінчилася.
Генерал Кош тутже дав наказ через свого
адютанта зняти облогу і відтягнути все військо.
А була вже пора, бо більшовики підійшли зовсім
близ.ько.

Генерал Кош просив Болбочана розпочати не
гайно відправку запоріжсь1шх ешелонів і післати
наказ кінноті полковника Петрова, занехати на
ступ і прибути до Симферополя для завантаження.
Пригадавши ~собі заяву Болбочана, що звязою з кін
нотою ·rпрачений, він запропонував для відшукан
ня іі і достарчення наказу Болбочана, послати

літака. Болбочан погодився.
~ лриr:оду розмови міністрів Жуківського і Го
лу6ов;ича по тел.єrрафу rенерал Кош нічого не
сказав, начеб її і не було. Але пращаючись ска
зав: » Тепер ви, пане полковнику, вже перекона
лися, що Еина в цілій цій історіі падає не на Нім
ців, а на ваш Vряд « .

і

в

Розстались дуже сердечно.
І в Болбочана
Запоріжців про rен е рала Коша залишилися

найкращі

спомини, не

дивлячись,

що з його

іме

нем звязано сті.ТІьки неприємних інцидентів. Всі
розуміли, як багато зробив (енерал Каш для того,
щоб допомогчи
БолбJчанові
з.:~.іквідувати
цей

конфлікт.

Натомість Уряд нічого не зробив, хоч
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знав про станоnище Запоріжців. І тільки пізніш~
дс,відався Болбочан , що ні ВійськОі:шй міністр, ні

Уряд не робили . жадних заходіс: перед Вищим Ні
мецьким Командуванням, щоб уратувати Кримську
rрупу.

Болбочан видав наказ л.аштуватись до виру
шення в дорогу і вже вечером 27 цвітня перші
ешелони зал.ишили Симферопі.пь.
Група reнepa.ia Коша в кі.m-.1юсти трьох дf\
візій ліхоти і бригади кінноти розпочала дальшу
операцію

з

метою

зах.оп.пення

цілої

тер1порії

Криму.

,

ЗАЛИШЕННЯ КРИМУ ЗАПОРІ>КUЯМИ. ХАРАК
ТЕРИСТИКА ПОJJКОІ3НИКА БОЛБОЧАНА

За кілька годин після відізду rе11ера.н Коша,
до .апарату попросили Болбочана і почалN його
інформувати про поло;.кення в Київі, але розібра
ти і зрозуміти щось було трудно. Тільки видно
6уло, що ·в Київі сподіва:шся чогось і що наш
Уряд нервується і ше більше заплутується а свому
положенні.

Інформував хтось з Військового JvНністерства
і

страшенне лаяв

Німців.

Певного нічого не ска

за'В, а .на запит Gо.пбочана не відповів. Замісtь
того натякув.ав Болбочанові на те, щоб він не
довіряв Німцям і був до всього пригото Р.а1шй.
По знесенню облоги до Болбочана ш:шлись
представники громадських орrанізацій, щоб БИ
словнти СВ'·JЮ приязнь до у1\р :\інського війська
і щ~ .раз подякувати зз. визволення іх :сід біл.ьшо
в.июв.

Вони про.сили передати Украінсь1~ому Урядові
іх гаряче -бажання, щоби Крим буз прллуче:ниУ..
:до Украіни.
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Болбоч.:ш .І-:апраВ'нв їх до <УГамана Натієва,
який .збирався іх2п1 до столиці і міг передати їх
прохання.

1 ому,

що Військовий

міністр

не дав ані

на

казу ані жадної інструкції відносно того, ку ди
має переїхати Кримська група і що вона має ро
бити, Болбочан по нараді з отаманом Натієвом

вирішив перевести всі частини в Мілітополь. Там
частини мали відсвяткувати нзступаючі Великодні
свята і чекати дальших розпоряджень з Київа.
Виступили З;:шо-ріжці з Симферополя в повній
боєвій готовости з бронепотягами попереду і. з на
казом знищити всяку перешкоду на свойому шля

ху. Після Симферопільської іс1орії, Болбочан рі
шив 6ути на поготівлю.
Симферопіль залишил:.1 Кримська rрупз в ночі
27 цвітня.
Кінноїа полковника Петрова повернулася що
йно за кілька день після того1 як німецьюій аеро.

плян

відшукав

її

і

передав

нак~з

Бол.боч·;ша

одійти в Симферопіль, завZІнтажитися в ешелони
й відіхати до Мілітополя
для приєднання до
rрупи.

Такий був кінець впправи Запоріжців на Крим.
Треба зазначити, що тільки дя1<уючи мудрости,
тактові

і

Болбочана,
чився

сильній

зрівноважиш

волі

полковника

СИмферопільський конфлікт

крівавим

боєм,

або

не закін

обезброєнням

україн

ських частин.

Болбочан буп одною з яскравіших постатей
в цілому корпусі. ІЗмикий орr;.шізатор і здібний
стратеr. Умінням користуватися всім для добра
справи й успіху, пояснюєтьсн т:1!шй швидкнй на
ступ З<:шоріжців на Крим, хоч з;.~всіди мали перед
собою значно сильнішого ворога.

В -боях показав с~~ Болбочан дійсно тадано-
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витим полководцем. У ніякім положенню і в жад

них умовинах він не тратив здібности .орієн·тува
тися. Особисто був надзвичайно хоробрим. В біль
шости керував боєм особисто і завсіди був у най
небезпечніших · місцях,

чим

викликав

підєм

духа

в Запоріжців, котрі під його керуванням завше
були переможцями. Сл.ава. про нього дуже швидко
розійшлася і притягувала під його прапори багато
військових людей. Приізджали здалека, щоб за
пропонувати йому свої услуги.
Запоріжці, які служил.и під ним, гордилися
тим.

Бувало так, що прИізджав
старий еелянин
з синами і звертався до 'Болбочана з такими сло
вами:

»Чув я про вас ·багато доброго, пане ота.мане,
й .вірю, що нашу справу ви як слід провадите;
тому прошу прийняти моїх синів під своє керу
вання, замінити їм -батька і дати можливість по
служити Україні«.
йому вірили всі надзвичайно, бо знали, що
він саме зразком чес.ноти і порядку. В життю був
дуже скромний, без тіни манії величности. До
брий товариш, який нїколи
нікого не покинув
у біді й завсіди додержував свого слова й обіт
ниці.

Всі ці при.кмети викликали в людИНИ безмежне
довіря й оч.арування його особою.
Запоріжці щиро любили його, були віддані
йому й готові ВJtКОнати кожне його бажання. Ні
коли не було в частинах непорозуміння, якого іНЄ
можна1б було зал.аrодити одним іменем Болбочана.
Він ніколи не Підвищував голосу, нікого не роз
носив і не робив нікому нагани, як це робить
більшість
строєвих · начальників.
Вистарчило
одного погляду Болбочана, щоб людина розуміла,
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чоrо він -бажає і чи зздоволений він чи н1. Стар
шини й коза~и були страшенно вороже і войовю1чо настроєНІ проти Німціn, але коли дізналися,
що найбільше в цьому завинив Уряд, змінили
своє Бідношення.

Виправа на Крнм зроби .1а на Запоріжців гли
боке і нез::!6утнє вра~+:іння. Ue був один з най
яскравіших моментіп в їхньому житті. Ніде не
зустрічало іх насе,псння з таким еnтузіязмом як
тут і ніде так іх р й до не проножало.
При проізді самоходу Болбочана до мійсько
Г·О самоупрС\вління, юрба народу так його окру
жила, що Dін не міг проіхати і боявся, що його
понесуть нз руках. Всі вулиці були заповнені на
родом, шшй вийшов провожати Запоріжців. Ба
гато добровольців Еступ.и.ло тут до частин Крим
ськоі групи, .але згідно до умов з rенералом Ко

шом

прийшлося

їх

звільнити.

Болбочан

мав

на

мір створити з них окрему частину і йому дуже
було жаль їх звільнити. Пізніше вже підчас пе
ребування rрупи в Мілітополі, багато з цих до

бровольців прибуло з Криму і знову вступи"1и
в ряди Запоріжців.
Населення ЕСеї Таврії виходило з ·сіл і місто
чок, щоби привитати наше військо. Ви.возили на
стації

продукти для козаків, а що це було перед

Великодними святами, то з цього приводу навезли .
селяне ве.пику кі.пькість

пасок, писанок, сала, ши

нок і т. д. Група ввесь час поворотньої подорожі
харчувалася

цими

продуктами.

МІЛІТОПОЛЬ. ГЕТЬМАНСЬКИИ ПЕРЕВОРО1
На Великдень Б>()лбочан хотів успіти стягнути
цілу rрупу д:r1 Мілітополя і тут виправити свята,
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;~.ати можл.нвіст~.. Dідпочитr~ Запоріжцям і posaa·
житись після Симферо пільських вражінь.
Тож
радо зустріло
населення
Мілітополя
і

його околиць

старшин і

козаків,

що

повертали

з Криму. Навіть німецькі кольоністи, яких у Таврії
дуже багат·о і ті з більшою приємністю і гостин
ністю приймали Запоріжців, ніж німецькі частини.
Коли ім на1гадували, що вони Німці і повинні
більш
симпатнзувати з німецьким військом, то
одержували відповідь, що
мадяне і Запоріжців мають

вони українські гро
за своє військо.
Тут одержано перші відом.ости про гетьман
ський переворот у Київі, але докладно ніхто ні
чого· не знав.
Свята пройшJLи дуже весело.

Населення міста Мілі тополя улаштувало з при
воду

прибуття

тральних

вистав

українського
та

вечsрок

війська,
з

кілька

танцями,

на

теа

котрих

військо діставало розвагу.
Запоріжці реванжуючись дали для міста дві
великі вистави. Одну виставу зробили повітро
плавний

відділ

виставу

зробив

і

панцирний

2-й

дивізіон,

запоріжський

полк.

а

другу

Все

це

дуже зблизило населення з військом і зєднало
іх у спільній любови до батьківщини. Нас~ення
дивилося на військо, як на своіх ·кращих синів,
оборонців батьківщини, і це завсігди старалося
підкреслити.

Одні тільки відносини з Німцями вносили ди
оонанс в загал·ьний настрій. Німці, які тут, ма6уть,
щось чули про Симферопі.71Ьський конфлікт, від
носились

до

Запоріжців

зимно

і

з

недовірям.

Вони
навколо
своrо
розташування
виставили
з6ільшену охорону з кулеметами й гарматами.
Вражіння буоо таке, начеб ІіОНИ боялися Запо
ріжці.а.
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Це !Іідношенl'І.н ще

Оі.l18ш аагостр1.1лося, кош1

JlP Мілітополя прибув з Київа rуберніяльний ко
мандант Таврії
полковник
rенерального
штабу
Химич з цілІИм своїм штабом, при;::.1наче11и.й новою
гетьманською

вл:адою.

Треба зазначити, що зпочатку на посаду rу
берніяльного команданта Таврії Урядом Голубо
вича був призначений підполковник Капкан. Крім
того 'Урядом заздалегідь попризначувано коман

дантів усіх портів і міст Криму, котрих вони й не
побачиЛІи.
Штаб командантури меш міститися в Симфе
рополі, натомість Севастопіль, Ялта, Євпаторія,
Теодосія, Керч і т. д. мали призначення окремих
повітових )(Омандзнтів. Посади дл.я цих усіх ко
мандантів мусів 16ув здобути полковник Болбочан
зі своїм військом.

Це тільки стверджує )(Ороткозорість по;іітики
тодішнього нашо~о Уряду, який хотів перехитрити

Німців, а в результаті тільки сам ·Скомпромітувf}в
себе.
» За скок дороги, каже Джек Лондон, ми пла
тимо падінням, за момент фіктивної величности гань·бою і приниженням«.
Капкан формуючи штаб командантури, запро
аив на посаду начаJ1~ьника свого штабу, товариша

по службі в російській армії, полковни;ка Химича.
Пізніше на місце Капкана призначено Блонського.
Але вже сформований штаб не вспів виїхати, як
стався гетьманський переворот і Блонський був
усунений від командантури, а полковник Химич,
як біл.ьш хитрий, з.алишився тимчасово rу6ерніяль
ним· командантом і виїхав

на

місце

призначення.

Трохи згщ:~;ом Гетьман прнзн.ачив нового ко
манданта rенерз:ла Васілєва, людину
поважну,
чесну й солідну, але за цей час свого тимчасо-

. 11*
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вого керування полковник Химич зумів добр~ да
тись у знаки як Запоріжцям, так і самій україн
ській справі.
Тому, що Криму не вдалося збройно прилу
чити до Украіни, то rуберніяльним центром Таврії
став терер Мілітополь і тому шта·б rуберніяль
ного

команданта

розташуnзвся

тут.

Губерніяльний ко1\1андант
полковник Химич,
як також у -більшости і його штаб, були з похо
дження Росіянами і ворожим· око~r дивилися на
все українське.
l3ci ці пани не ма.~ш пічого спільного з україн
ською ідеєю і абсолютно . 11е признавали Украіни.
Полковник Хнм11ч одразу поставився вороже
до Запоріжців, як до у1..:раінського національного
війська, або як він вииюв.1ювавсц: » прося.~шутого
шовінізмом « . І іВін, Сіу дуч11 прсдстаnюшом украін.
ськоі ВІлади, настроювJв Німців проти Запоріжців.
У цьому то він старанно поодовжув.ав палітику
старого Уряду, тільки той переслідував за » реак
ційність і шовінізм « , а цсіі за » революційність
і шовінізм«.
В чому виявлялася революцііі1іість Запоріж
ців, трудно -бу.ло сказ:пи. ·хіба в тому, що вони
не .любили старого Уряду і з надіями зустріли
державний переворот.
Аналізуючи
тепер гетьманський
переворот
і відношення до нього з3поріжс1,кого 1..:орпусу, не
можна оминути
певно·го фJкту,
який освітлює
в свойому щоденникові 1 · сн~рал Дроздовський.
Щоб не затратити точностн, подгю уривки
зі щоденника в ориrінальній мові.
В дорозі відділу Дроздовсьr:о 1rо з J\Іlілітополя

до Ростова він нотує в свому щоденникові:
»12 (25) .апрtля 1918 г. колонія Ивановка.
Звал по апарату (з Мілітополя) днс1':1 К. --
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хотtл передать что-то ва:жно~ от Атамана Натіє
ва. Не понимаю, но нужно увидtться.
13 (26) апрtля 1918 г. с. Новоспаское.
К. пріtхал только в часа З. С Натієвим ни
чего интересного, пр о стое недорозумtніе при
няли за другого Дроздовского, тоже полковника
генштаба и иска.л свиданія, как с другом.

19 (2/V) апрt.ля 1918 г. Николаевка.
Около 10 посланец Натієва с письмом. Поло
женіе на Украинt: делегація хл·Бборобов (300 до
400) против соціялизацін, арест нtмцами мини
стров, розгон Ради, предложеніе править хлtбо
робам, самостійникам-федералистам и правим есе
рам. Отношеніе к Радt войск и народа, отношенія
между войсками Натієва и нtмцами, инцидент
с обезоружив.аніем ешелона, захват телеrрафич
них л1ній, контроль даже над Натієвом. Настрое
ніе против самостійности, же л аніе присоеднитися
к нам. Просьба обождать. Отвtтил о желатель
ности

прісоединенія,

но

ждать

не

можем,

ищем

соединенія (з Добровольною армією) в Ростовt
и в Новочер·каскі, rдt подождем. ·состав дивизіи
около 800 офицеров и 2000 солдат, броневики,
артилерія легкая и тяжолая, очень много снарядов.

Пр·едложил ему план идти под украинским
флагом по желt.зним дорогам в Таганрt...(ІJостов,
rдt. открить карти.
У словился послать связь, когда достигну со
единенія (з Добро.армією) « .
Генерал Дроздовський і отаман Натієв оби
два спочивають сьогодня вічним сном і ми стоїмо
тепер перед з.аІf'адкою, чи можлива була така про
позиція Дроздовському · З боку отамана Натієва.
Але трудно припускати, щоб отаман Натієв
не знав духа Запоріжців, котрі ніколи не пішл.иб
ка зєднання з добровольцями.
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З щод~нника Дроздо!"!ського zшдно, що Натієв
щ~ н~ знав про вибір гетьмана, в якому н~ повинен

був

бачити

великої

небезпеки

для

війсьr>а.

Сам

факт розгону Центральної Ради, арештування мі
ністрів, безумовно вплинув на Натієва дезорієн
туюче і міг його спонукати до цього кроку. Але
коли взяти під увагу, що Натісв був родом грузин,
без російських тенденцій і пізніше не вступив
у ряди добровольчої армії, а поїхав до своєї бать
ківщини, як вірний її син, то предложения явноі
зради українській ідеі вповні відпадає.
Будучи оточений цвіrом
тодішньої україн
ськоі старµ~.ини, .людей чину, переконаних патріо
тів, у яких ідея самостійности Укр а іни була іх
життям, не міг отаман Натієв не просякнутись
благородним поривом, який йому, як синові по
неволеної нації, не був чужий.
Тим більше не могло бути » настроенія про
тив самостійности « , про яке згадує Дроздовський
у свойому щоденникові.
Я особисто ма.ло знав отаман.а Натієва і ба
чив його тільки кілька разів, але постать його
досить
ре.лєфно
і
характерно
вирисовується
в моїй уяві.
Перишй раз я побачив його на ст. Гребінка
в березні місяці 1918 р., коли цю стацію ми захо
ПНJІИ від більшовиків.
Тоді вІИйшов слідуючий інцидент:
Стоя.ло на,с
кілька старuшн боrданівців на
пероні станції. В нашому числі був і хорунжий
Левицький, галичанин, старшина австрійської ар
мії, що з по.лону вступив у ряди Запоріжців.
Був сірий, туманний ранок. Військо чекало

наказу до дальишх операЦій.
В тоА час по пероні проходила група стар-
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шин штабу див1з11,

з

котрих один щосв го.посне

говорив по російсь·ки останнім.
ЛевицькИ'й звертаючись до нас, голосно ска
зав по німецьки: » Відкіля це у нас взялися мос
tалі ?«

З rрупи штабовців тоді відділився високий
брунет і з-вертаючись до нас, сказав:
»Вибачте панове, що не вмію говориm ва
шою рідною мовою, але повірте мені, що я цього
дуже

жалую « .

Коли мн почали розпитувати, xro це такий,
де>відались, що це отаман Натієв, новопризначе
ний командир дивіз ії, якого ми ще не знали, а що
тоді жадних відзнак у війську не було, то й роз
ріжнити його від інших старшин було трудно.
Пізніше вже підчас Гетьманату, коли Україна
була звільнена від більшовиків і цілий запоріж
ський корпус стояв у Старобі.1ьщині на демарка
ційній лінії, в Бог данівський полк приїзжав ота
ман -Натієв для вияснення якоїсь справи.
Зайшов він у старшинське зібрання і я зі зди
вуванням почув, що він досить добре говорить
по

украінськи.

Цей

факт особисто

тієв був відданий нашій
Більше в житті

мені

мене

переконує,

що

На

ідеі і служив ій чесно.
не прийшлось його ба

чпи.

Ідея гетьманату не мала
глибоких
корш1в
серед Запоріжців, навпаки, більшість була рес
публиканських переконань. Але коли переворот
стався, в корпусі його зустріли зовсім спокійно.
Запоріжці погодилися з фактом, що коли с:амо
стійність Украіни запевнена, то можна служити
і Гетьманові.
Дуже незначний відсоток старшин і козаків,
р&.волюційно настроєних, покинув ряди Запоріж-
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ців. Ал~ серед веJшко1 тльш о сти Запоріжціе д~р
жавна думка бу ла сильно прищеплена і любов
до вільної і незалежної б а тьківщини перевищу
вала в них усі інші міркування.
Крім того імя Гетьм а на Павла Ск о ро п а д с ьк а ·

го було відоме для . всіх Запоріжців. Утвореннп
ним 1-го українсь1.:ого корпусу, було великою за
слуюю в очах
Запоріжців,
які в державному
житті військову справу ставили на першому плян ..

Субординація серед Запоріжців була дуже
розвинута і тому військовий ранr Гетьмана ім
імпонував.
Але на превеликий жаль, дякуючи інтриrам
і розкладовій роботі наших соціялістичних парті\
і нова влада не оцінила Запоріжців, які мог ш
послужити міцним фундаментом у будуванню на
шої держави. І це було великою траrедією За
поріжців, якої вони довго не могли забути.
Як Центральна Рада, так і нова влада f.e
знали,

що

міць

держави

полягає

в

національн1'>

свідомім і патріотично настроєнім війську. А за
поріжський корпус заховував в собі багато МОі[
ливостий.
Центральна Рада рахувала, що демократич
ній ре\:публиці військо непотрібне, її спасе в хв 1 11лю небезпеки сам » народ « зорrанізований у на
родню міліцію.
Нова влада, нехтуючи національну свідомість,
рахувала, що міць армії полягає в людях фахових,
з вищою освітою і високих ранrах. Але ні одна
ні друга влада не догадувалася, що вони маJ;и
таку велику і могучу силу, як запоріжський кор
пус, якого патріотизм був і мп у ль сом до великих
чинів.

Запоріжський

корпус

мав

у

свойому

складі
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до 2500 старшин і міr розвернутнся в більшу
форм.аці.ю, поповнюючи тільки ск.лад козаків.
Памятаю, коли пізніше ввесь корпус був скуп
чений у районі м. Славянська, пр11йшла чутка, що
Гетьман рахуючись зі заслугою Запоріжців, ви
кликав 1.;орпус до Київа, який має перетвори111ся
в столичну rвардію.
Не знаю, наскільки ця чутка мала підстави,
але сrаршини і козак11 цим бул11 дуже обрадовані
і тіЛЬ!(И протагетьманські заворушення в Гордієн
ківському полку, викликані дем а rоrією іх коман
дира полковника Петрова, знівечили цю радість
а для по.1ку причини.лися до його розф о рмування.

КОМІСАР УРЯДУ І йОГО РОЗКЛАДОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРЕД ВІйСЬКА

Бо лбочан взаrалі сrарався завжди забезпечити
rрупу від всяких партійних впливів, а тим більше
в Мілітопо.лі, де атмосфера одразу бу.ла напру
жена.

Представник Уряду Павло Макаренко, після
Харківської історіі, був відсутний і цілий похід
з Харкова до Симферополя відбувся без його
участи.

Хоча після Харкова Болбочан вже не раху
вався з Макаренком,
як представником Уряду
або партії, але дав йому право мешкати при rрупі
як приватній людині, з умовою щоб він не втру
чувався в жадні справи.

Це 6уло зроблено на прохання партії со~ція
лістів-самостійників, яку Болбочан виріжняв, як
партію більш державну зпосеред решти
що входили в склад Центральної Ради.

Особисто

ув.ажав

Болбочан,

що

коли

партій,

ТJЮХИ
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sиінити с1е.мл. nартіі, а ~ластюю склад іі Централь
ного Комітеrу, то вона стане досить ж11ттєздат
ною

і
І

державно-творчою.
тому на докази парті1u1ю1х

прсдставннків,

що цілковите усунення Павла Макаренка шкідливо
відібється на партії ї принесе
користь тільки
противникам партії, Болоочан погодився на даль
ше перебування Макаренка при групі.
Але це була велика помилка з боку пол·ков
ника Болбочана, яка принес.ла багато шкоди, як
йому, так і війську.
Макаренко після харківської
історіі затаїв
злобу прати Бмбочана, а не маючи змоги відкрито
виступати проти нього, почав шукати собі при
хильників і сіяти ворожнечу між старшинзми й ко
заками.

В цій роботі користувався він тим, що Болбо
чан раніш відносився до нього дуже добре

і про

це - знали всі. Сам факт харківської історіі не був
переданий публично, отже Макаренко, користаю
чись цим, став сіяти
непорозуміння і розбрат
у війську.

Роблячи це все під виглядом допомоги Бол
бочанові, він опісля ступнево людий, які пішли за
його намов.амн, став використовувати для своіх
особистих цілий. І ці особи, які були під його

впливом, виконували його бажання навіть в його
відсутности,

рахуючи, що вони служать для ко
ристи війська й украінської справ11, а другі зло
чинні елєменти шукали в цьому своєї користи.
Ще раніш Болбоч.ан помічав, що коло Павла
Ма.каренка труться особи, котрі не викликали до
себе довіря в своїй поряд.ности і ч.есноті і котрі

були nід неявним доглядом. Це Болбочанові не
подоб.а-лося і наводи.ло на думху, що Макаренко.
е JІЮдина дужt і дужt непорядна.
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Особлш~шимн улюбленцями Макар~нкз були
старшини брати Петро і Ілько Сичі і В. Г~мпель.
Перші два булн під сильннм підозрінням у всяких
карних проступках, але при тому житті, в якому
перебувало військо підчас походу, перевірити це
бу ло неможливо.
Третій у люб.1енець
поручник
В. Гемпель був під слідством за подвійне дезер
тирспю підчас боїв у Київі і під Ромоданом.
Слідство провадилося мляво, бо перешкаджало
цьому походне життя
і блискавковий перебіг
подій.

Болбочанові тру дно було · повірити в дез. ер

цію старшини і він уважав це непорозумінням,
яке слідство вияснить.
Тому при занятті Олександрівська, Болбочан
залишив поручника Гемпеля тимчасовим коман
дантом міста, бо він у той час жадної посади
в полку не займав, а до фронтової служби не
надавався. Крім того Гемпе.тrь ввесь час говорив,
що він має вищу правничу освіту і Болбочан не
бажаючи зменьшувати числа своіх баєвих стар
шин, призначив на цю адміністративну посаду

Гемпеля. До того ще треба додати, що старшин
бажаючих піти на цю посаду не бу ло зовсім.
Але шкідлива і злочинна робота Макаренка
показала свої овочі тільки пізніше.
При захоплюванні
)} Штабу Оборони Крим

ської Соціялістичної Респуб.шки« в Симферополі,
приймала участь 2 сотня 2-го запоріжського пол
ку, котрою керував поручник Петро Сич, а мо
лодшим

старшиною

у

нього

був

його

брат

Іль

ко Сич.
До рук цього відділу при захопленні »Штабу
Оборони« попала штабова скарбниця з великою
кількістю грошей і багато скринь si срібним по
судом, наrра6ован11w у населенНJІ біJІ111шовикаw.
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Варту в » Штабі Оборони« м ;1ла 2 сотня під
особистим керуrанням пор у ч1-1и!Ш Сича, він же
особисто здаuав у штu. б Кримської Групи скрині
зі сріблом і скарбн1щю, яку сам самочинно від
чинив.

В мент здачі всього цього виконуючому обо
вязки начальника штс:бу Групи, були приявними
командир першого куріня 2 запоріжського полку
ооп-шк
Бушдовський і командир · першої сотні
сотник Зелінський.
І тоді
вже завважено, що
скрині зі сріблом теж відчинені, ::~бо зламані і що
срібла дуже обмаль, майже порожні скрині. На

увагу про це поручник Сич відповів, Що так во.ни
були захоплені в » Штабі Оборони « . Цьому тоді
дали віру.
На другий день був пійманий скарбник » Шта
бу Оборони « , котрий на допиті заявив, у якому
стані -була скарбниця, скільки срібvІа було в скри
нях і яка сума находилася у скарбниці в мент за
хоплення » Штабу Оборони« українським військом.
~r становлено з цьоrо приводу таємне слідство
і доnляд над братами Сичами, як керовниками
2-ої сотні, яка захопила »Штаб Оборони«, несла

охорону і здавала Ці річи.
Але наразі провадити слідство перешкаджали
відношення з Німцями і його відкладено до більш
спокійноrо часу.
По прибуттю групи до Мілітополя повернув
ся і Павло Макаренко, який їздив до Київа. і3ін
одразу довідався, що провадиться слідство над
його улюбленцями і що воно повинно бути скін

чене при першій сприяюЧій нагоді, а така була
тertep підчас постою війська в -мілітополі.
Знаючи, що слідство
грозить неоезпекою
братам Сичам, Макаренко почав просити полков

ника Болбочана звернути увагу на те, що брати
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Сичі дуже хоробрі старшини, що вони скарбницю
і срібло захопили з бою і це можна роздивляти
як військову здобичу того, хто її захопив, а вкінці
натякнув, що брати Сичі, можливо, хотіли цю
здобичу передати на якунебудь орrаніз:щію.
Коли це не помогло і Болбочан не погодився
припинити слідства, 1\1акаренко став просити вже
від імени партії

соціялістів-самостійників, яка ду

же добре ставилася до братів Сичів, що зі свого
боку щиро служили партії і її допомагали. Він
доказував, що п г ртія буде дуже збентежена, коли
їх засудять, або виr.:инуть з полку.
Бо ,1 бочан відмовився від усяких балачок на
цю тему 1 тільки запитав Макаренка:
» Скажіть по щирости, чи не зро.били вони
цього

проступку

для

партії і

не

передали

цих

цінностей вам, як предст ав никові партії, для пере

дачі D партію? Прошу вас щиро признатись; якщо
це так, то я задоЕолюся негайним звільненням
братів Сичів з війсь!(ОЕОЇ служби і тільки заві

домлю
в

Військового

міністра,

що

вони

дисциплінарному

поряд!(у і

під

суд іх

звільнені
не

від

дам. Якщож Еони зробили це просто з ціллю гра
бунку і може тепер під видом передачі для партії,
передали частину награ6леного в.ам особисто і ви
про це не завідомили партії і мене, то я віддам

під

суд Сичів,

а

вам запропоную

негайно зали

шити Групу і про все завідомлю партію « .
Макаренко був цим страшенно збентежений
і відповів:
» Пане полковнику, ви знаєте, що, я не був при
війську підчас цієї історії і не міг нічого знати
про це, як рівнож і не могло бути мені переданим
навіть
для
такої
високопатріотичної
ціли,
як
партія«.
»Для мене мало цікаве, чи передача цінностей
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була аро6ле!іа ще тоді, 111а теп1р, ~ меІ'Іе ці~
аить сам факт, чи ·6у ло передано, чи ні ?ІJ.
»Ні, заперечую цьому і прошу вас, пане пол

ковнику,

нікому про

цю

справу не говорити,

бо

вона повинна йти нормальним шляхом у залеж
ности від слідства « .
Слідство розпоча."юся і з першого таки дня
виявилося, що скарбниця була пограбована, як
також і скрині. В перший же день 2 сотня, котрій
було заявлено, що хто не здасть награбованих
цінностей, бу де відданий під суд, коли це виявить
ся знесла зразуж масу цйших річей.
Підчас зда'Чі цих річей к·оз::~ки говорили, що
командир іх сотні поручник Си1 ч зна,В; про це і вони
бр1ли ці річи з його дозв.олу і що дуже багато
цінностей взяли брати Сичі, кажу.чи, що беруть
для якоїсь партії.
Брати Сичі були негайно арештовані і взяті
на допити. До цього часу слідство велося досить
таємно, щоб не дати можливости заховати сліди,
або втекти.
При допиті брати Сичі призналися, що вони
дещо затримали з цінних річей, але вони це зро·
били з метою передачі цих річей у фонд партії
соціялістів-самостійників.
Колиж слідча комісія запитала їх, чому це

ім прийшло в голову, то вони розповіли цілу бай
ку, яку вони чули від Павла Ма1каренк.а.
Він ім говорив про могутність Цієї партії, про
іі широку організацію, яка мала філії майже в усіх
закутках Украіни і про ті потреби; які вимагала
ця партія для свого істнува.ння.

Далі Сичі зізнавали, що Макаренко ввесь час
твердив, що така могутня організація потребує
великих грошей і що треба ій помогти, бо кожний

іі член мусиrr• ій допомаrати чим тільки мож~.
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ц~ •ро611ло аел:.І'lке аражі!'ІJ!'І: na браті.А ·ем11іа
і вони рішили прислужитися партії. Макаренко
ім казав , що Болбочан ставленик партії і все, що
партія бажає, він виконує, його доля в руках
партії і все що не буде зроблено братами Сичами,
він признає, тільки не мусить знати цьоrо офіцій
но,

бо

престіж

військового

начальника

мусить

бути з.ахований.
На запит, чому вони позволили забирати цінні
речі .коз.акам, відповіли, що длятого, щоби сотня
мовчала. Так іх учив робити Макар е нко.
· на питання, чи передали вони свої коштов
ности Павлові Макаренкові, відповіли, що йому
не передали, але частина коштовностей уже від
правлена в Київ на імя голови партії, А. Макарен
ка, а решта пропала або поп.ернута в скарбницю
rрупи.

Далі зізнання Сичів ·були запл утані.
Ясно бу л о, що Павл.о МаІ<аренко грає в части
ю страшенне розкладову ролю і Під видом аске
та

ховається

досить

анормальна

людина.

Треба було рішати, що робити. У той час
були скасовані Урядом відповідні з.акони росій
ської держави, натомість своіх не встановлен{}.
Віддання судові старшин
безумовно могло
потЯІГнути за собою смертну кару, але завдяки
тому, шо тут. були замішанї і член партії, і люди
які користувалися п0:кровительством партії, наро
билоб галасу.

Крім того Болбочан думав, що зреш-гою під
тверджував і Павло Макаренко, що новий rеть
~ський переворот відбувся при особливій участи
соціялістів-самостійник1в і така грязь кинута на

партіЮ дуже пошкодилаб закріпленню нової влади.
Раз.ом з тим ця спр.а.~.а кидал.<tб пеііну тіна на цілу
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Ірупу й надавала6и права партійним героям ро6ити всякі закиди rіід адресою rрупи.

З цього приводу Болбочан
дати це діло на

постановив пере

суд старшин 2-го з~nоріжського

полку.

Скликано

загальні

старшинські

збори,

при

чому виявилося, що брати Сичі ще перед своїм
арештом стара лися скликати старшинське зі.брання.
на котрому мав бути приявним Павло Макаренко
і те зібрання ма.1~о предявити Болбочанові певні
домагання.

На зібрання ніхто не явився, як на назначене
згоди командира полку. Були тільки брати
Сичі, Павло Макаренко і деякі старшини 2-·оі
без

сотні.

Того факту, що Макаренко вже не рахувався
комісарем Уряду при війську, старшини не знали.
бо Болбочан звязаний словом, цього не відкривав.
але довіря до Макаренка було вже підірване.
Болбочан признавав свою вину в тому, що він
раніш не усунув Макаренка і тим не запобіг тому

нещастю, яке впало на 2-й полк.
Суд зібрання старшин
постановив
негайно
усунути з полку братів Сичів і просив Болбочана
прийняти такіж міри до всіх осіб, які підпали під
вплив Павла Макаренка і теж були втягнуті в цю
історію.
Рівнож постановлено просити Болбочана, щоб
він усунув з групи представника Уряду Павла Ма
каренка, як деструктивну особу.
Брати Сичі і ще деякі особи під конвоєм були
відпроваджені
до стації
Синельниково, де пу
щено іх :на волю з заказом наближатися до розпо
ложення групи.

Макаренкові

Болбочан

запропонував

виїхати
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до Киів а; він ще кілька день прооув у ·мілітополі.
а там і виїхав .д;о столиці.

ІНЦИДЕНТ З МАТРОСАМИ І КОНФЛІКТ
З ГУБЕРНІЯЛЬНИМ КОМАНДАНТОМ
Крім цієї справи з Сичами багато нервів на
псувал·а Болбочанові історія з севастопільськими
матросами і
ним

конфлікт

з

Таврійським

rуберніяль

командантом.

Цей командант почав

старатися знищити цю

єдину мілітарну силу · украіни

-

Запоріжців.

Це страшенно обурило і здивувало Запоріж
ців, які рахували, що командант особисто на свою
відповідальність веде таку

політику.

Тому команда rрупи рішила шукати порятун
ку від такого відношеннSJ в КИівї у Тетьмана.
З · цією метою отаман Натієв почав збиратись
у Киів до Гетьмана, а Болбочан став шукати .
місця куди можнаб було перевести Кримську rpy·
пу, щоб іі не травив командант.
Відомість про переворот Болбочан одержав
у Мілі тополі. Відомости були дуже скупі; пер·е
в.ажно одержувано іх від повертаючих з поручень

до Київа та Харкова, а6о просто від приватних
людей. Кілька равів посилано запит до Військо
воrо Міністерства з цього приводу, але жадної
відповіди не одерж:ано. Це дуже нервувало всіх.
Губерніяльний ком.андант призначений новою
владою, теж нічого

певного не говорив.

Не дивлячись на це, Запоріжці переворот зу
стріли з великою надією на краще. Навіть у пол
к.ах, що оперували в Донецькому басейні і були
під впливом Центральної Ради, переворот зробив
велике вражіння.

1l
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Полковник Олександер Іllаповап,
командир
Богданівського полку, який був тимчасово Губер
ніяльним командантом у Харкові, після перево
роту повернувся в полк і на запит, що доброго
чувати в Київі відповів: » Всі як руйнували дер
жаву, так і руйнують, але одно добре, що маємо
Гетьмана, він припинить цю руйнуючу працю і по
чне правдиву -будову держави « .
Тому Болбочан не звертав уваги на відно
шення rуберніяльного ком.анданта Таврії до За
поріжців.
Ще будучи в Київі, Болбочан звертав увагу
деяких партій, як напр. соціялістів-самостійників,
на rенерала Павла Скоропадського і пропонував

ім використати таку фахову військову силу, якою
був генерал
Скоропадський.
Він
був єдиним
з визначних rенералів, який отверто признався до
своє~ нації і перший перейшов до праці над ор
г.анізацією українського війська. Але наші »демо
крати« боялися вже одного того, що він rенерал себто реакціонер.
Як rенералові Прісовському, так і всім дру
f'ІИМ генералам доступ до рядів украінської армії
був унеможливлений.
А Болбочан просто бажав бачити генерала

Скоропадського

талановитого

на чолі

стратега.

війська, знаючи його як

Це бажання тоді поділя

ли всі дійсні військові, а проти були всі чолові
наші революційні діячі.
Постій Запоріжців Кримської групи в Міліто
полі не був спокійним, не дивлячись на те, що на
селення чим тільки могло, догоджувало ім. Німці..
як вже говорилося вище, відносилися до Запоріж
ців з недовірям і від них можна було сподіватися
ріжн.их неприємностей.

А кругом Запоріжців пішла ріжного роду бо-
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ротьба, ба.гато людей хотіло спровокувап1 віf\
сько і посrавити його 'в конфлікт з новою владою.
Болбочан добре розумів цілу небезпеку та
кого сrановища і тому поробив усякі старання,
щоб не втягнути війська в ці інтриr.и і в цю бо
ротьбу.
А тимчасом майже всі українські партії пі,д
нял.и спільний фронт проти Гетьманату. Цього ще
Запоріжці не знали.
С~юро після приїзду Кримської rpynи до Мі
ліrополя, Німці з.айняли Севастопіль.
Операції українських військ на підступах Се
вастополя, переконали штаб Севастопільської за
лоrи, що з.ахоплення Криму і наступ на Севасто
піль провадиться виключно українським військом
з наказу Українського Уряду і з ціллю привер
нення до Украіни Чорноморського флота.
Не бажаючи дальше ()боронятись, як рівн.Jж
не бажаючи евакуоватись, флот постан..:>вив від
датись до рук українського війська. Тому в мент
здачі Севастополя, з наказу Командуючого Чор
номорським
флотом
адмірала Сабліна, на всіх
суднах піднято українські прапори, чим маніфесту
валося
перехід флота
під владу Українського
Уряду.*)
Але якеж було здивування флоту, коли за
мість » rайдамаків « , як вони називали українське
військо, показалися сірі колони і блискучі » Пі
кельrавби « німецької піхоти.
В одній хвилині українські прапори спустили
ся до долу і флот, який був на парах# знявся
і відплив у Новоросійськ.
Це бу ло 29 цнітня 1918 року.
Невдовзі після того, Болбочан одер~ав за-

*)

Архив Русской Р~волюції т.

XIV,

вид. Гесена.

12*
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відом11ення
від начальника
відділу Запоріжців,
які стоя л и на передостанюи стації за Мілітополем,
що через його стацію пройшов великий ешелон
матросів із Севастополя, якого він не затримав
тому, що не сподівався такої можливости й еше
лон пройшов раніш, чим він міг прийняти заходи
для його затримання.
Болбочан
був
цим · страшенно
здивуваний
і рішив за всяку ціну ~адержати ешелон.
Натомість на стації в Мілітополі одержано
розпорядження німецького команданта в Симфе
рополі, що цей ешелон мусить пройти через Мі
літополь

не

затримуючись.

Болбочан негайно зайняв сильним
Запоріжців стацію і не дивлячись на

·Відді л ом
протести

з боку німців, затримав ешелон.
Ешелон мав біля 45 вагонів і був щільно на
вантажений матросами. Всі були дуже здивувані,
відкіля міг взятися в Мілітополі ешелон матросів,
абсолютно вільний, без конвою з масою ріжного
майна.
Коли іх запитали, ку ди ідуть, то отримали
відповідь: » до дому на Украіну « .
Дивно було, що ті, котрі на своїй совісти
мали стільки людських душ, котрі п о грабували
край і зруйнували
державу , тепер вільно без
перешкод

ідуть

до

дому,

а

властиво

для

того,

щоби знова продовжувати своє діло.
Замість rого, щоби понести заслужену кару
за свої злочини, вони ідуть спокійнісенько до
дому і будуть служити живим доказом, що за
всю роботу при руйнуванні держави, за вбивства.
грабунки, насильства і иньші злочинства ніхто
не карає. Безумовно, що такий приклад вплинув
би на населення тільки деморалізуюче.

?'се

це

викликало

страшенне

обурення

між
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Запоріжцями і Болбочанові треба було стриму
вати іх.
Скільки крови проляли ці матроси в боях,
в яких брали уч<.lсть, і скільки вони замучили
;уткраїнців, що попали до них у цолон. Здирали
з живих шкіру, тіло солили сіллю, а потім пекли
на вогні. Тож само робили з населенням, а осо
бливо з інтеліrенцією.
А що вони витворяли в Севастополі і других
портах, тру дно собі уявити. Там замучено і роз
стріляно тисячі людей.
Самовидці, яких бу ло багато серед козаків,
і які вступили до rрупи в Криму, розказу&али,
що матроси розстрі1лювали людей просто для роз~
ваги, як звірину на полюванні; робили суперниц
тво, хто більше за цілий день розстріляє. Прине
волювали батька розстрілювати сина, а сина роз
стріляти батька і т. д. Тисячі неповинних жертв
гинуло з рук цих злодіїв. Серед козаків багато
було таких, що таким способом стратили когось
зі .своїх рідних та близьких. Вони. з жахом думали
про те, що матросів пустять безкарно домів.
Багато зусиль треба було,
щоб заспокоїти
З.апоріжців і Болбочан, . щоб утримати іх від са
мочинних

випадків

самосуду,

окружив

ешелон

міцним кордоном конвою. Разом з тим Болбочан
рішив да·льше ешелону не пустити, а зробити
допит матросам, обревідувати все іх майно, і від
дати іх до розпорядження rуберніяльного коман
данта.

Окремо вик·ликаний відділ козаків зробив до
пит і трус майна. При трусові виявилося, що
всі матроси мають рев?львери і кінжали. Крім
того знайдено багато рушниць, два розібрані ку
лемети, масу ручних Іранатів і велаку кількість
морського майна с. т. біноклів, морських труб,
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компасів і т. п. Було т~ж знайд~но 6<:1.гато вій
ськовоrо одягу і боєвих припасів.
Не було ні одного матроса, який не мавби
10- 15 тисяч карбованців, а багато було таких,
що мали по кілька сот тисяч рублів, велику кіль
кість золота і брилянтів. Безумовно, що всі ці
багацтва належали до тих жертв, які замучили
матроси.

При трусі складана окремі списки, де запису
вано, що в кого одібрано і відкіля в нього ці
речі. Кожний обшуканий підписував св!й список .
Це
поквітування одер,жував
виконавець
трусу
і сам на ньому підписувався, а друге таке покв:і
тування зоставалося у того, в кого робився трус.
У,сі речі, золото,
гроші і ·брилянти разом
з актами і квітами бу ли передані в штаб · rубер
ніяльного команданта, а матроси відправлені до
вяз11иці і теж передані в розпорядження коман
данта.

Не

встигли

Запоріжці

впоратись

з

першим

ешелоном, як прибув уже другий ешелон такої
сам·ої кількости і разом з тим одержано завідом
лення, що незабаром мають прибути ще чотирrJ
ешелони і що через кілька годин всі пять· еше
лонів бу дуть на стації.

Положення виходило дуже скрутне.
йшло
одночасно до 7.000 озброєних, як це виявилося

при трусі матросів.
Вся ця маса мусі.ла одночасно прибути в Мі
літополь, .µ._е стояли ешелони Групи, в яких місти

лись переважно штаби і господарські частини.
Муштрові частини .на той час були розташо
вані по селах. Таким чином у мент прибуття 7000
мачюсів :rюни 6у,ли далеко си.льніші від тоі ча
стики Запоріжців, ЯJСА стоя.ла в МіJІітопО.ІІі.
Прwwшлося прийняти заходи для безпечно-
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сти
пот

приступити до прийому ешелонів в Міліто
в повній баєвій готовости.
Викликано отже автопанцирний дивізіон, та
артилєрію.
Натомість 2-му запоріжському пол
кові
наказано
виконати
обезброєння
ешелонів.
зробити допит і трус і передати в розпорядження
rуберніяльноrо

ко.манданта· всіх затриманих.

Для приміщення затриманих були спеціяльно
звільнені залізничні склади, бо такої масн людей
місцева вязниця прийняти не мог.тrа.
Все те не було ще приготовлено для прийо
му, а вже ешелони затримано перед Мілітополем.
У той час старшинська комісія повезла дJCJ
rуберніяльноrо команданта акти і гроші відібрані
від першого ешелону.
Коли rуберніяльний командант довідався від
комісії, що полковник Болбочан затримує еше
лони з матросами і що перший ешелон вже від
правлений

в вязницю,

то

страшенне розсер;.1.1шся.

» Я. господар у Мілітополі сказав він ко
місії і прошу передати полковникові Бо.тrбо
чанові, що я вимагаю припинення затримки еше
лонів, пропущених Німцями на підставі у~юви.
яку вони склали з матросами оборонявшими Се
вастопіль. Наказую вільно пропустити ці еше
лони, бо я був повідомлений про проїзд цих еше
лонів, і якби знайшов був потрібним їх затри
мати, то даuби про це відповідне розпорядження « .
Комісія йому на це відповіла, що вона до

цього часу виконувала' розпорядження Болбочана,
а

тепер просить прийняти від неї акти, гроші
і матросів, а потім вже робити те, що він собі
забажає.
Губерніяльний
J{Омандант
погодився з цІім
прийняв те і друге.
Не гаючись rуберніяльний командІ!.нт пас.лав
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до отамана Натієва теж:rраму з проханням, ш.06
він негайно наказав
полковникові Болбочанові
щюпустити вільно ешеJІони з матросами.
Отаман Натієв відмовився це зробити заяв
ляючи, що він находить діяльність полковника

Болбочана правильною і нзказує останньому про
вадити

.

на

ту

саму

роботу

дальше.

Разом з т:им отаман Натієв розпорядився, щоб
.
.

випадок

вщмови

--

rуоерншльноrго

команданта

в прийомі акт·ів і гроше~, здавати іх у державну

скарбницю.

Мат'росів

здати

у

вязн.ицю.

Колиб

т:ам не вистарча.ло охорони, то зміцнити її коза
ками. До розпорядження з Киї;zа нічого матросам
не повертати. Звільненими можуть бути ·тільки
ті, котрі не викликують жадного сумніву що до
їх невинности. Всіж, 1<0трим предявили обвину
вачення в злочинстві, повш-;ні -бути затримані для
суду.

На випадок відсутности в !'уберніяльного ко
манданта засобів до прохарчування цієї маси лю
дей, мусіла взяти це Кримська Група па себе.
Ще :в Джанкой до rрупи прилучились госпо
дарські ешелони, які були залишені rз Ромодані,
через зруйнування мосту на річці Псьол. А за
цей час усі частини і"рупи придбали собі нові за
паси продуктів і таким чином Група мала стільки
харчевих засобів, що легко могла прийняти на
себе харчування 7000 матросів. Сама група харчу
валася тими продуктами, які їм підвози.ли добро-

.

ВІЛЬНО

селяни

'.

сусщних

.

СІЛ.

Коли в місті, а навіть в околишніх селах до
відалися про з.атримqІШЯ ешелонів з матросами
і юра те, що rу6ерніяльни:й командант проти цієї

затримки, то до Болбочана
почали приходити
ріжні делєr.ації з міста і сіл з проханням не звіль-
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няти матросів і не дати ім можливости розійтись
по Украіні та сіяти анархі1с.
Приходили делєrації від селян, які з.юшляли.
що коли між затриманими є млроси з їхніх сел,
то :вони пр·осять не давати їм можливости повер
нутися

до дому.

Болбочан всіх їх скеро аупав до rуберніяль11оrо команданта, бо всіх матrосів віддав до його
розпорядження.

Губерніяльний
команщшт,
натомість, їх не
а тільки передав їм, що матроси то
» щирі Укрзїнці і повнп1і пов е рнути до дому « .
В відношенні до Бо л Gочана, командант всеж
таj(и настоюв а в, що'6и БоJJGочан припинив затрим
ку еше.r.онів і підчишшся йому, як представни
кові ~ерхової Влади.
Бо л бочан признаючи його, як представника
прийняв,

Верховної В л ади заявив, що в розташо:ванню своєї
Групи
він за
це
відповідає сам
і
нікого
не
щтустить на цій підставі до втручання в те, що
він робить на т е рені своєї r·руш!. Ко:шж він зна
ходить йо.го поступуш:шня непр а вш1ьшrм, то хай
звертається до його безn осс реднього начальника
отамана Натієва, а до о д е р:;;.: а.ння наказу про при
пинення затримки ешелонів, він бу де робити те.
що знаходить потрібним д.1я добра держави.
Таку відповідь переслав поJ1ковник Болбочан
отаманові Натієву з проханням перес.:~ати її rу
берн іяльному командантові.
При дальшому затриманні,
допиті й трусі

З.апоріжцями решти матросів в ешелонах, були
приявними і представники суберніяльноrо коман
данта.

Ці предста.nники вели себе rанебно. Будучи
приявними при розброюванні матросів, вони Цілий
ча.с

голосно

протестували,

обурювались і

навіть
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погрожували,

тому

Болбочан

усунути від активної

праці,

мусі'в

більшість іх

а решті доручив слі

д1пи тільки за правильністю допитів.
Робота пішла скоріше, хоч таке поводження
командантськоі комісії да л о повід матросам до

протестш і утру дненнЯ праці.
Завдяки ворожому відношенню rуберніяльно
rо команданта до ЗапорІжців,
атмосфера в іх
взаєминах
всякими

щораз

то

можливими

згущув а лась і

загрожувала

неприємностями.

Команда.вт старався ворожо настроїти Німців

проти Болоочана ї ЗапоріжЦів,

мовляв,

Болбочан

втручується в розпорядження Німців, іrнорує іх;
взагалі командант розповсюджував відомости, шо
Запоріжці не признають нової Влади, нового Уря
ду і навіть хочуть зробити 11ереворот, щоби знов
посадити Центральну Раду. Донесення такогож
самого змісту почав він посилати в Київ, стараю

чись переконати
тодішній Уряд,
що Болбочан
і Запоріжці настроєні антидержавно.
Коли обезброювався
вже останній
ешелон
з матросами, прибув від німецької команди в ·мі
літополі старшина в супроводі старшини rубер
ніяльного команданта і в дуже ввічливій формі.
але переконуюча, зажадав іменем -своєї команди
припинити затримку ешелонів, мотивуючи це тим,
що Німці при добровільній здач·і Севастополя,
rарантували матросам вільний проїзд на У'краіну.
На це Бо .1бочан відповів, що Німці та1<і rаран
тіі могли давати в Севастополі на території Криму.
але на території Украіни ці rарантіі дані нашим
ворогам ·без згоди Українського Уряду, тратять
свою силу і що він не припинить обезброюв:ання
матросів, поки не одержить наказу про це від
своrо УрJІду.
:Крім тQro мл6очан зазнач.я.в, що мабуть Німці
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не д21!!!.али матросам гарантій, що 1юни можуть
безкарно повертатись до дому зі зброєю і дер
жавним

майном, з

чі1м німецький старшина пого

дився.

Тоді Болбочан показав йому всю ту зброю.
яку відібра л и Запоріжці від матросів, велика кіль
кість якої Німця дуже здивувала. Але всеж таки
німецький представник настоював на виконання
вимог своєї команди, обіцюючи про все повідо

мити своє начальство, яке, можливо, відмінить
свій розпорядок. Він пропонував Болбочанові на
лагодити відношення і сnраву з rуберніяльним
комJ11дд11том, який вима~rає від них ужиття заходів
що до припинення затримки ешелонів і що вони
Німці, згідно з умовою з Укр1аїнським Урядом,
обовязані йо му пома!Гати, як представникові Вер
ховноі Влади. На цьому розпрощалися, та Болбо
чан не погодився
виконати
німецьке розпоря
дження.

З приводу цього в місті відношення з Нім
цями почали загострюватися. Вони подво·іли свою
чуйність і ввесь час були в баєвій готовости, так
що в кожній мент мог ли виступити проти Запо
ріжців.
Все ц.е дуже ста л о на перешкоді відпочинкові,
нормальним вправам і муштрі, які Болбочан було
розпочав, бажаючи як можна краще змотувати
і !З:міцнити козаків. Але перебіг подій змінив ста
новище так, що м.айже
більшість людей була
в наряді, або HJ варті, або в сторожевій охороні.
а решта в поготівлю, яке прийшлося запров.адити
з огляду на становище Німців і приявність 7.000
матросів.
Ніхто

не rюестався ~і зброєю.
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А тимчасом rубернія:;ьннй командант не пе
р·еставав усякими засобами настроювати Німців
проти українських військ. У місті поча.111 трапля
тися
ріжні
інциденти
міzк окремими козаками
і Німцями, як наслідки такого нснорш1льаог::> по
ложення.

Треба було щось робити, щоб запобігти даль
шому

ускладненню

справи.

Ще раніш Болбоч іl н шуІ<ав, деб то знайти
для rрупи тихий і спокійний постій, деб не дося
гали їі впливи і розrюрядженl-'н rуберніяльного
ком.анданта. І тепер Болбочан пост:11-ювив зреалі
зувати

свій замір.

На другий день після обезброєння останньо
го ешелону, одержано
катеrо ричну вимогу від
німецької команди пропустити без перешкод усі
наступні ешелони через ст. Nіі~1ітополь, а~1е в цьо
му наказі ясно відчувалася рукu rуберніяльного
ком.андан та.

Болбочан, котрий уже Б с пів довідатися, що
більше ·ешелонів з матросами не бу де і щоб оста
точно не погіршувати по Jюження, дав свою згоду.
Але rуберніяльний ком.анд<н: т на тому не за
спокоївся і рішив виклш-.ати З.апоріжців на су
тичку з Німцями. З цією метою вечером, після
отримання
відповіди
Болбоч .:ша,
він
звільНІ!В
з вязниці увесь перший ешелон, під зміцненим
конвоєм Німців привів іх ва залізничну стацію та
завантажив іх в еше.1они для відпрааки дальше.

Це був просто визов Болбачш-юві. Але цьому вда
лося безкровно зліквідувати і

ці

злочинні заходи

rуберніяльного команданта. Болбочан, після пе
реговорів з Німцями, затримав з цієї партії тих
матросів, проти яких 6ули док аз и на зроблені вими
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злочинспза і вбивстЕа. *) Німці самі ІЗзялися зро
бити натиск на Іуберніяльного команданта, щоби
віддати іх під суд.

Таким ч1шом, 1уберніяльному командантові не
вдалосп

ВИ!<ЛІікати

сутички

поміж

двома

війська

мі і п1м здІ!скредвтуr::атн Запоріжців в очах нового
Уряду Укр::~їни.
Але
відношення
зоставались
загостреними.
По місті ходили чуТїш, що Німці Бислали спеціяль
ний відділ для зш1щсннп Запоріжців. Все це ду
же хвилювало всіх і напружувало .нерви до оста
точноспІ. Ціла Ірупа ввесь час була в поготівлі,
були навіть пороблені 01юш1 біля розташування
окремих частин. Безперестанно робилися глибокі
розв.ідки кінноти з автапанцирни.кам.и і навіть по
вітряні.

Нарешті
Болбочан
рішив
покласти
кінець
усьому цьому і залишити з усім військом Мілітv
поль.

Перед сам.им відіздом

Болбочанові прийшло

ся мати ще одну велику неприємність з rубер
ніял.ьн.им командантом.
Треба зазначити, що Запоріжці майже з са
мою Київа і до цього часу не одержували гро
шевою утримання. · виїмков1 потреби Кримська

rрупа задоволяла тим невеликим авансом, якйй
був
виданий
ще
в 'Київі
перед вирушенням
у

похід.
Надходили якраз свята,
люди потребували
·грошей, бо військо вже два місяці не одержувало

*) Пізttіщс iti самі м :~ тросн скл а дали головне ядро від
ділу Гу:1S!Иnіл~,ського анархіста Махна. І ті діла. якими по
значився шл~х nересувзнь і нападів цього відділу, своєю
жорстокістю і звірствами затьмили попередні злочинства
мз тросів.

214
платні,

а

до

такої

н~rочности rr•oдi

ще

r1e

буди

призвичаєні.
Вірячи обітниці Уряду, що гроші для війська
буде в час висилатися, Болбочан усі гроші і цін
ности, які відбивав від ворога, здавав у державну

скарбницю . Так бу ло зроблено з пятнацяти міліо
нами рублів, які Запоріжці захопили в Бердян
ську. Ці гроші здано в Міл.ітопільську державну
скарбницю. Ту ди були здані і ті кіль.r<а міліонів,
яю Болбочан одібрав від матросів.

1 епер rрупа дуже потребувала великої кіль
кости грошей і тому подано вимоги rуберніяль
ному командантові з проханням видати потрібну
суму з державної скарбниці. Але rуберніяльшrй
командант відмовився це вчинити і сказав, що
запитається про дозвіл з Київз.
Чека .'ІИ, чекали тих грошей, як у моря погоди,
а іх не було і про відповідЬІ з Київа теж не було
чути.

Тимчасом rуберніяльний rюмандант успів себе
зарекомендувати
завзятим
москал.вм і
норо.гоr.г.
Украіни. Свої симпатії і переконання він виявляв
досить отверто. Так само був настроєний і цілий
його штаб, не дивлячись на те, що він форму
вався ще за часів Центральної Ради.
З цього приводу почали вибухати малі інци

денти між старшинами Запоріжцями і старшинами
Таврійської
командантури, ю..:і загрожуво. .'!и пе
рейти в поважний

конфлікт,

що неза:баром і ста

лося.

Підчас обіду в одному ресторані міста Мілі
тополя, де було багато ст о. ршин Запоріжців, був
приявний і rуберніял.ьний rсомандант в окруженню
свого штабу; з.аймали вони окремий стіл.
Підчас обіду rуберніяльний командант го.тrос
но, наче нарочно, щоби почули і старшини запо-
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ріжськоі r·рупн, сказав по російськи: » цьому вш
ську, яке грає тепер жовто-блакитну оперетку,
не дам ані копійки, скількнб вони не просили « .

Старшини - Запоріжці спалахнули і кинулись
до команданта~ Розпочався великий скандал. Про
В:Ипадок був повідомлений пол~ювник Болбочан.
Він знав про вороже відношення ком.анданта до
Запоріжців, але ніколи не міг припустити, щоб

урядова люд.ана, обу дучи на державній українській
службі, отверто лаяв і сміявся в очі з украінсько
rо ,війська.

· Старшини-Запоріжці так міцно реагували на

цей вибрик губерніял.ьноrо ком.анданта, що він
мусів пожалітися на них командирові запоріж
ськог.о корпусу отаманові Натієву і навіть мав
нахабство просити покарати іх.
Одночасно з жалобою
і<оманданта до ота

мана Натієва прибув полковник Болбочан, який

вияснив усю справу і вимагав, щоб командант
перепросив старшин-Запоріжців за свою поведін

·ку, видав усі потрібні гроші для Групи і негайно
подав прохання про димісію. Колиж командант
не схоче виконати усіх вимог, то просив дозво:1у
отамана Натієва його заарештувати, призначити
ти.мчаоово нового команданта, а про причини ареш

ту донести Урядові.
Отаман Н:пієв погодився з вимогами полков
ника Болбочана.
Але на предявлені командантові вимоги він
тільк.и
розсміявся,
почав
чванитись і у давати
»верховну

Колиж
присланий

владу«.

до командантського Управліня був
Болбочаном відділ козаків для за

ареu.rrування команданта, він одразу втихомирив
ся і погодився на вимоги, але разом з тим у дався

під. захист отамана Натієва. Перепросити старшин
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і видати Групі гроші він погоди;Вся, натомі.ст.ь
подати прохання про димісію вщмовлявся.

Тоді отаман Натієв у:говорив полковника Бол
бочан.а
відмовИІТись від цієї останньої
вимоrи
й обмежитись докладним рапорrом про всі вчинки
Губерніяльного команданта Військовому Міністро
ві через нього.
Після цього полковник Болбочан почав гото

витись до залишення Мілітополя.
Відношення
з Німцями ще більше заrострилися через конфлікт
з ..команданrом, бо Німці не могли тючно зорієнту
ватися в цих спра:вах ·ї бачучи якусь бороть6у
поміж командантом і Групою, ставали завсіди по
боці першого. Давали вони віру всякого роду
провокаційним інформаціям, які розповсюджував

про українське військо Гу6ерніяльний командант.
Приймаючи це все під увагу, Болбочан рішив

переїхати з усіма ч.астинами В· район розташування
австрійської армrіі і для цього вибрав головним
місцем постою місто Олександрівськ над Дніпром,
де бу JШ . розташувані Січові Стрільці під командою
архюшязя Віл.ьгельма Габсбург~.
Болбочан мав на увазі, що на випадок якоїсь

небезпеки для З.апор·іжців,

Січові

Стрільці · мусі

либи знати про це; вони заздалегідь упередилиб
про це Запоріжців і цим допомотли:б ім уникнути
небезпеки.
Ва протязі кількох днів усі запюріжські ·части

ни

Кримської

Групи

переїхали

до Олександрів

ська.

Так

закінчив.ся

кримський

похід.
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Боротьба за донецький
водозбір
Славянську rрупу складали полки:
ріжський ім. Гетьм. Дорошенка піший
Гайдамацький полк і ;3-й запоріжський
Богдана Хмельницького піший rюлк,
полк і інжинірниіі полк. Ця rрупа під

1-й запо
полк, З-й
ім. Гетьм.
гарматний
проводом

полковника

Славянськ

Сікевнча

мала

зайняти

м.

і звільнити ціJІ.ий Донецький водозбір від біль
шовиків. А звільнення його набирало тим біль
шого значіння, що ціла промисловість Украіни
стояла нерухома, за браком вугілля. Донецький
водозбір був єдиним джерелом, звідки постачався
нуrол.ь для цілої Росіі.
Ще до виходу славянськоі rрупи полковника
Сікевича в напрямі Лозова-Славянськ Гордієнків
ський полк, який найкоротшим ШJІяхом післано
в напрямі Славянська в 40 верстах від Лозової.
стявся з більшовиками.

Становище

полку

витворилося

небезпечне

і в Лозовій український і німецьки.й команданти
одержали повідомлення полковника Петрова про
необхідність негайної допомоги йому.
На допомогу піс:JІ.Зно два німецькі баталіони

13
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і

більшовики

після

того

відступили до ст.

Бар

вінкове.

В цей час під Барвінкове вирушила і славян

ська rрупа. На _ разі були тільки Гайдамацький та
Дорошенківський полки з гарматами і бронепотя
гами. Бог данівський полк ще був у Харкові, де
ніс залогову службу.
Гордієнківськнй кінний полк, виконавши своє
завдання, повернувся до Лозової і приєдна~ся до
Кримської rрупи.
Бій біля Барвінкова розпочався з вечора 15-r\J
цвітня, коли українські частини заняли позицію
на 21; 2 верстви перед цією стацією.
3 боку ворога прийма.1н участь бронепотяг,
автопанцирники,

кількість

піхота,

артилєрії.

Тут

донецьких
робітників, а
вицьких козачих полків.

кіннота і

досить

помічено
також

значна

участь

деяких

у

бої

більшо

Не зважаючи на вперті протинаступи ворога,

після

11-годинної б~пви,

опір

вёрогів

зламано

і ст. Барвінкове бу;'Іа здобута.
В цьому бою з боку українських частин 9 ко
заків забито, поранено 52 козаки і 7 старшин.
Ці втрати свідчать про ту впертість, з якою біль
шовики противилися наступові наших військ, а цю
впертість можна пояснити поперше
приявністю
серед більшовиків козачих
частин, а подруге
важливістю для них захистити земляновугільний
район.

Наприкінці цього ·бою якраз прибув з Харкова
Богданівський полк і відразу був висланий в аван
rард,

за

відступаючими

більшовиками.

Загони більшовиків, що відступали, мали в се
бе на задах заздалегідь підготовані позиції, на
яких вони пробували затримати дальший наступ
українського війська.
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Цілу ніч переслідував ворога Богданівський
'Полк; але на ранок 17 цвітня показалася ст. Сла
вянськ. Ворога тут не бу.ТJо видно, він подався на
Бахмут.
В долині у віддалі 2 верст видніло курортне
місто Славянськ.
На вечір підійшла решта славянськоі rрупи.
а також

і німецькі

відділи.

На другий день наші аванrарди наблизилися
до Бахмута, який був захоплений майже без бою.
Бі льшови rш скупчувзли значні сили на ст. Мн
китівка.

25

цвітня захоплено ст. Микитівку і таким чи

НО\t українсько-німецькі частини вдерлися в са
миіі осередок земляна-вугільного райому і заво
лоділи пунктами, які мають величезне стратеrічне
і промислове значіння.

26 цвітня ворог, одержавши значну допомогу.
густими лавами, при підтримці міцного гарматного
вогню, попровадив наступ на ст. Микитівку.
Група
кими

Після
бито і

полковника

частинами

теж

Сікевича

розпочали

трьохгодинноrо

вони

відступили,

ніs. кулеметів

бою

разом

з

німець

наступ.

більшовиків

залишивши

багато

роз
ваrо

і рушниць.

Втрати Українців бу.111:
них, серед яких

2

1 забитий, 12 поране

старшини.

Необхідно завважити особливу відвагу, яку
вияви.1а
6-та
сотня
Дорошенківськоrо
полку.
27 цвітня знахощічись на правому крилі німецько
го полку; вона прийняла на себе наскок більшо
вшсів. які г либо1.;о це крило обходили.

3 сопшком Коваленком на чмі ця сотня
дружнім из.скоком перекинула більшовиків, при
13*
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чому
а

26

також

більшовиків
захоплено

забито,

9

взяrо

в

полон"

кулемети.

Потім на плечах утікаючоr:о ворога сотня.
вдерлася на ст. Горлівка і захопила потяm, які

бу ли вже на поготові до відіз.z.tу. В ци.х потягах.
знайдено силу ріжноrо майна.

Треба додати, що в цьому районі більuювики
в rоловній своїй масі складалися з озброєних ро
бітників, які з огляду на ліквідацію підприємств.
мусіли записуватись до червоної армії. Але серед
них бу ли і козачі відділи.
Далі наступ провадився в трьох напрямках:.

на ст. Юзівку, ст.

Дебальцево і н.а ст.

Попасну.

28 цвітня Богданівський полк боєм зайняв
ст. Дебальцево. Тут захоплено понад НХЮ ваго
нів навантажених вугіллям і 16 паровозів.
Крім того захоплено одну гармату і один ку
лемет.

Одвоювання землян0-вугільного басейну укра
їнським військом мало величезне значіння. Зяви•
лася можливість приступити до негайного вивозу
вугілля в інuіі пункти Украіни, яка дуже потребу
вала

цього

палива.

Таким чином операції в цьому напрямі, крім
головної .своєї мети .вигнання більшовиків за
межі Украіни привели до наслідків, які. мали
величезне економічне значіння.

Залишивши Дебальцево, ворог заняв позицію
за б верст од нього на стації Чернуш:ине, а що
йог9 там турбували наші розізд.и, то він увільнив
і цю ·стацію.

Взагалі відступ більшовиків мав жахливий ви
гляд: вони втікали в рІжних напрямах, а головна
jx сила тікала на ст. Колпаково.
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цвітня перший курінь 'Богданівського пол

30

ху заняв ст.

КоJІпаь:ово, яка станов.иJІа граничний

пункт на кордоні з Донщи.ною. Решта полку роз
ташува.'Іася в Дебальцеві.
На цьому закінчується вигнання більшовиків
з Донецького водозбору.
З початком травня 1918 р. ні один ворожий
жовнір не знаходився вже на території Украіни.

Кровю

вітні

і

c.tt epmю

Запоріжці.

відзна"tили

Народженні

в

свій

шлях

найбільш

но

mpa-

rittн.uu .«ент нашого національного життя, вони.

ввесь
віру

~.ас
в

били

заховали в

KD'НR"tHY

i..r.

собі

nepe.tt.oгy

той
над

гарт

духа і ту

ворогом,

я~

ро

н.епоборни.t1и.

На. цьому не кінttається іх історія.

Опu.сані

:тюд~ї, це тільки поч,аток тієї епопеї, якої ввесь
тягар вони

Вогон.ь
ін.а
і~

-

винесли

на

своіх

са.можертзи

був

раменах.

їх

батьком,

У'1t.ра

матірю , а безустанні розпу'Чливі змагання

ко.лискою.

1
'nерек.

щ.е не раз
У країну

і

проходили вони вздовж і впо
ще

не

ра.з

дорогоцінна

3аnо'/)і.жці,в поїла спрагиену зе.млю
ЧDрtШ

зе...мля

ховалd в

снувших лицарів.

своіх

кров

і ще не раз

обійма.7:

навіки

за
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Дуже багато
т. зн.

виступу

шуму

наробила

»nолуботков1JіВ«

у Київі

на

мірі ще й досі не вповні вияснена.
ленні

офіціяльних

українських

й на

початку

маса

яких

прибула

Украї11і

справа

спран:~

в значнііі

Справа ця виглядас в представ

чинників

так.

ді1:ь<,ому. військовому пунюі зібралося коло
го1101Jна

ці11ій

11ип11я,

з Чернігова.

І-Іа

київс1,кому

частина

розпо

салдатів-у~;раї1щі11,

5.000

прибула

3 Пензи

і

з ріжних инших місць. Іх хотіли відправити на фро11т, але вони заяв11.~и,

що не

пот<
ч11ен

підуть,

імени

13.

доки з їх

гетьмана

не буде

сформовано

П. Полуботка.*)

4.

липня

окрему

на

частину

засіданні

-

Ц . Радн

Ген. Ком. М. Полозов зробив позачергову заяву, в якііі повідо

мив, що салдати, прибуі!ши до Київа, » Підлягли впливу з одного боку

каторжан, жандармів і пристава, а з другого
їнсь1;их елементів,

котрі умовляли їх не

недісціплінованих у1<ра

-

їхати на

фронт, а залиши

тись тут У. Київі, бо тут наш фронт, тут треба боронити во11ю Укра

їни. «** )

їх,

Ешалон

обув,

видав

став вимагати

від Ген.

зброю,

лиш,

і тоді

Комітету,

під укр.

щоб той

прапором,

одяг11ув

озброєні

і

сформовані як полк ім. Полу:ботка, вони підуть на фронт . » Ге11. КО\Іі
переконався, що люде цього ешалону; просто не хотять іти на фро11т,

при1<риваючись лиш своїм у~<раїнством « .

Член Укр .

Ради вііkь~;. дев .

Вротновський-Сивошапка додав, що до ешалону до Чернігова прнї :;дн :ш
самостійники, обіцяли перевезти їх до Київа, озброїти
п1.

і там зали11111-

Він рекомендував ужити супроти полуботковців як 11айрішучіщнх

заходів.***) Ухвалено бу:ло вислати до полуботковців цілу делегацію
від

1.L.

Ради, щоб вона разом з В. Ген. Комітетом поїхала до полубот

ковців і » нейтралізувала їх недобрий настрій « , як висло1ш1~с н В111111н
че111ю.

До

делегації

вибрано

Винниченка,

Ковалевського,

Шульг111ш,

С1 асюки, Дідеш;а, Пугача і Левченка.

Делегація побу,вала у полуботковців і

17.

11ипня доложищ

!L.

!'ці,

що полуботковці усі промови Винниченка і Петлюри зустріли дуже хо
:юдно,

натомість

приймали

оплесками

своїх проводирів

прапорщи1;::1

Майстренк~ і Гудієнка, котрі перед тим вже провадили агітацію серс.1

Богданівського полку; що конкретні домагання полуботковвців
•)

З оповідання

М. Падалки

його ім.єнем П. Полуботка

виходить,

що дум.ку

орrа11ізувати

подав Укр. Віііськовий Клуб ім..

йоrо статю: Виступ Полуботковців

4-9.

липня

1917.

-

однг-

полк і ш1зnатн

Полуботка 11 К11їnі. д1ш.

р.

си~уації того часу, збірник •до зброї«, Тар 11ів-Львів

u м. К11ї~1і на фо11і полі1·ич111JЇ
1921, ст. 64.

••j М. ІІа д:tлка признає, що •Серед нолуботковців дійсно була певна ..:ількість
дезертирів чистої води, був і елемеит прямо таки карtшй, 1 nулнці . але він CtSOЄIO нє·

численністю губився в загальній масі «. Ор. cit., ст. 65.

".)

Вісти з Ц. Ради, №

11-12,

ст.

4.

22,5
нути, обути, дати лі1<ар1110.*)
його

враж_іння

частини

і що

таке,
во11и

»Сво ї власні,

що

Ви11ниче11ко у своїм

110J1уботковці

перебувають

особисті

інтереси

під

боятьсн

вш1ивом

звtп сказав. щu

їхати

агітації

в 11еу1;раїнські
еJ1ементіБ,

прикривають патріотизмом « .

що

Нарешті

вис1·упин представник самих 11олуботковців козак Осадчий. Він ааявив,

що полуботковці мають одну ціль
вже

четвеJJ7ИЙ

організації;

день

»МИ

сидять

прохаємо,

без

боронити Україну, але ось вони

-

хліба,

казав

голі,

він, дати

босі,

нам

без

офіцерів,

бе :і

лікарсп1<у допомогу,

бо люд<' хворіють, не маючи їжи. ПрQсимо упорядкувати війсt..кову кзн

целяр'ію, що для нас вельми необхідно. Нарешті просимо не забуватн
нас своєю порадою, присилати нам газети і літературу. Просимо наві
дуватись

до

розбійники.

нас,
Про

бо
нас

нас

бояться,

наговорили

ніби

ми

Бог зна

якісь

що,

звірі,

которжанс,

а ми ж люде,

як

исі.

Просимо зняти з нас через пресу ту грязь, к·JТру юшу.111 на нас з р;~

діспu

російські

газети,

і дехто

з членів

Генерального

Комітету.

Се

для нас найважніще". «**)

Після довгих дебатів Ц. Рада винесла постанову »за кликати то:t:а
ришів салдатів, що мешкають в Грушках, до національної громадської
дісціпліни, яка мусип, керувати озброєною революційною демо"ратісю
і в інтересі

української

національної

справи

запропонувати

їм

не

гайно виконати приказ Генер. Комітету і виступити до указаного Ко
міте1ом українського запасного полку « .

Пройшло кілька день. Полуботковці не рухались. Щоб спонукати
їх до відїзду на фрQнт, І-й укр. полк. ім. Б. Хмеm, ницького виніс по
станову , в якій заявлялося, що він

їх братів,

відмовлює ім

» не вважає полуботковців за сво

всякої допомоги

і радить

негайно

виконати

нака3 Ц. Ради. « Тимчасом до Київа приїздили міністри, зак11ючалася
угода, наступило повстання больше:виків у Петербурзі.

Полуботков11і

сиді.~н в таборі на Сирці коло Київа і в с. Грушках і не спішили ви
І<онати

16.

наказ.

червня

знову: відбулася

нарада

делегатів

Ц. Рали,

Бо1 ·да нівського полку та ин. військових частин з делегатами по.1убот

ковців. Петлюра, Винниченко, Шульгин кілька годин зряду до пізньої
ночи умовляли їх скоритися. Але тільки частина по,1уботковців в ре
зультаті цієї наради згодилися висловити довірря Укр.

В. Ген. Комі

тету. Друга частина покинула засідання. Можна думати, що сер ед полу

ботковціu уже

двох

джерел:

підготовлявся

з українських

виступ.

Про

офіціяльних

цей

виступ

джерел

і з

нам

відомо

оповідан .ня

з

П.

Мілк1кова, який мав в своїх руках якісь офіціяльні відо:vюсти, голоn1ю
якийсь
липш1

» план

1917.

праці

2-го

р.«, що

укр.

полку

ім.

був перехоплений

П. П::муботка

російською

з

16.

на

17.

контр-розвідкою.

Треба думати, що обидві сторони змальовують події не безстороннс .
*j Київсьtс.а військова влада за згодою У. Ген. К·та, щоб спонукати по .1уnот~
ховців скорше забратися з Киіuа, умисне морила їх rоподом і вся1ш~\\Н t1св11rодам11

••)

Вісти, №

11-12,

ст.

6.

226
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» плані «, що потрапив до рук Мілюкова, говориться про генезу

1101•станнн так: » МИ українці-козаки не хочемо мати свободи лише на

папері, або пів-свободи. По проголошенні І. Універсалу (ми

11.

Уні

верса .~у не визнаємо) ми приступаємо до заведення порядку иа Укра
іні.

За для цього ми

всіх

росіян

і ренегатів,

які гальмують украін

ську. роботу, скидаємо з іх постів силою, не рахуючись з російським
у 1 ;ядом. Визнаючи Ц. Раду за свій найвищий уряд, ми поки JдО вига-

11яє1~0 зрадників з Украіни без іі відома. Коли все опануємо силою, то
ді ці11ком підпорядкуємось Ц. Раді. Тоді вона порядкуватиме у Київі
і по

всій

Украіні

як

у власній

повстання, ми виставляємо

6

ти « . Цих

хаті.

6 cnoix

Тепер

же,

коли ' починається

людей , котрі мусять усім керу ва

людей були: молодший урядник Осадчий (автор плану)

голова, Квашенко

-

секретарь, члени

-

-

поручник Романенко (що при

став неохоче), прапорщик Майстренко (найбільш активний керовник),

прап . Стріленко і мол. ур. Сподаренко.
План був такий:

ські

1)

військові частини

виступає;
для чого:

2)

оповістити окремими листівками

Київа,

що о

1.

годині

вночі

всі

полк

україн

Полубот ка

у три години вночі заняти всі важніщі пункти Київа, за

а) захопити будинок , де

мешкав

Оберучев,

і зробити

там

свій центр , в) захопити помешкання нач. мілі 1-.1іі Лепарського, с) за
хопити штаб печерської кріпости й Арсенал,

путатів , е) штаб киівс. в. округи,
ющю і банк,

h)

f)

d)

Раду роб. і салд. де

товарову станцію,

g)

держ. скарб

головну команду міліції, і) мости на Дніпрі і к) жи "

дівсь1шй базар.*)
М. Падалка каже, що ініціятива виступу в:~іішла µід групи у1<раїн

сью1х діячів,

які

були

невдоволені з нерішуч Q і

політюш лояльност11

Ц. Ради до російського уряду: » сюди належали, каж е він, д е які члени

~ : лубу ім. Полуботка, як напр. Міхновський , Лукянів, Паведко, члени
Ге11ср. Комітету та Ц. Ради, напр . Горемика та инші . Ці особи , а та
ко,к деякі старшини Полуботковського полку були ідейними органі з а
тора;;и,

які

накинули

думку

виступу

Полуботковцям . ..

вони

хотіли

силою подій, силою фактів повернути історичниі1 руль, направити ді
яльність Ц. Ради по инших шляхах і тим самим прискорити визнання
її з боку Тимч. Правительства як уряду Украіни. Вонн гадали, що по
с т ав1; ена перед фактом Ц. Рада відкине поп е р едню тактику і піде по б -' жа
ному д1ш організаторів повстання напрямку, сама стане на шлях рішу<юї

політики ... Вони вживали всіх заходів, що5 вистуі1 був найбільш ор
ганізованим;

були

спроби

налагодити

контакт

з деякими

частинами

українського війська, що виділилися з московського і перебуіJали по
ріжних місцях Украіни, як напр. Полтава, Кременчук т. ин. « **)

•) 11. Милю1швь, Исторія
80-81.
"] М. 11.tдалка, ст. 66.

аторой русской революції, т, І. в .

2,

Софія.

1922,

ст.
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Коло часу ночи

липня полуботковці вийшли з своіх бараків

18.

на Сирці, ьшикувались і рушили до касарень І-го зап. укр. полІ(у і
захопили там зброю. Потому рушили до міста. Частина полуботковців
захопила

в сусідніх

заJ1ізничному

баталіоні

й

Авіопарку

5.

тягарові

авта і поїхала на них також до міста. Але нач. Богданівського полку
полк. Ю. Капкан був сІ!оєчасно попереджений про виступ nолуботков
ців*)

і коло 2-ої год.

ночи вирушив із своїх т: зв.

сарею, з чотирьма ротами богдановців ім назустріч,

Бендерських ка

-

з рушницями,

але бе:~ набоїв, яких полк ще не мав. Але він не міг затримати полу;

ботковців,

бо

часrина

богдановців

перейшла

на

іх

до своіх касарень , а повстанці в числі коло

5.000

Зnершу. захопили

зброю,

штаб

міліції,

де забрали

бік,

і вернувся

вступали до міста.
набої

і муніцію;

нач. міліції було заарештовано . Далі спробували захопити скарбницю
й б1111к,

але

там

стояла

варта

і не

допустила

іх.**)

Коло

7-оі

год.

ра11ку захопили Печерськ, де 11асамперед розгромили помешкання полк.
Оберу~,ева

(самого Оберучева не було в Київі, він виїздив до Житомира),

потім арештували коменданта міста, роззброїли юнкерів і заняли ін
тен датськ !

склади .

Коли

штаб

київської

в. округи

вислав

був

проти

по.1 1уботковців відділ юнкерів і 2-й запасний понтонний баталіон, по 
лубот ковці залягли на валах і почали відстрілюватись .
Тимчасом

полк.

Капкан

нрогодоснв себе тимчасовим

мобілізував

увесь

начальником міста

Богданівський

ПОЛІ(,

(в чому не був під

тверджений з боку Ген. В. Комітету), повідомив В. Ген. Комітет і ви

с.11ав своїх богдановців відберати захоплені полуботковцями будинки
державних установ. На допомогу собі Капкан викликав кулеметну роту.

13 IU.

год. ранку зібрався Ген. Військшшй Комітет і теж з свого боку

постановив вжити рішучих заходів проти полуботковців. Окремі члени

R.

Ген. Комітету прилучилися до відділів богдановців, які обезброювали

по.r.уuотковців і одводили іх купами до Педагогичного Музею. Полубот
кu~щі здебільшого здавались членами Ген. В. Комітету без опору. Коло

2-ої год. дня нарада членів Ген. Секретаріяту і воєнних властей до
ру 1 1ИJі а J1іквідувати виступ полуботковці D члену Г. В. Кщ·;ітету ген. Л .
11.ондратовичу" якому

частиною умовлянням, частиною погрозами уда-

11ос1, до вечора примусити більшу частину полуботковців повернутись
до

касарень.

Але

вертаючись,

полуботковці

забрали

з собою

багато

руш11иць, набоїв і кільканадцять кулеметів . Прийшовши в свої Груш
ки. вони окопались там. Та Генеральний Секретаріят вважав, що пов-

*)

М Пада.11ка каже, що Kanv.aи знав про планований виступ і був у звязку з його

організаторами, але сам взяти в йому участи не схотів і грав у цілій історії подвійну

ропю (ст .

••)

68.)
МілюІСов

оповідає,

що полуботковці

нали цілу Іfечерсьх.у Кріпость

і

таки взяли скарбницю і банк, що за·

Арсенал, де забрали

1500

рушниць, захопили май.же

всі райони міліції й пообеззбро10ва.11и міліціонерів, арештува.11и начальника міліції Ле~

парськоrо. Див. •Ист. рус. революціи•, т, І., в. 2, ст. 82. Те сам.є каже й К. Оберу·

чев у своїх споминах (•ВоспомииаиU.с, Ню-Йорк, 1930, ст. 289.)
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станш1 вже ліквідоване, і при тім українськими ж руками, і того самого

дня гоJюна Ген. Секретаріяту, Винниченко повідомив по прямому дроту
петербургський уряд про події в та!(ИХ сJювах: » Вночі на
п'! українuів-вояків біля

5.000

липня гру

5.

чоловік, що 11ерс': :1.::н::а ро· 1бшщи1·, пункт

та самовільно і всупереч розпорядженню Ген. Комітету назвала себе

ІІОJі І<ОМ імени гетьмана Полубот!(а, захопила арсенал, озброїлась і по
ставиш

караули

коло

державних установ.

Генеральний

негайно вжив рішучих заходів до встановлення

Секретаrіят

порядку.

Викликано

вііісько гарнізону; як українці, так і росіяне охороняють місто. Части

ну. повстанців заарештовано.«*)
Генеральний

Секретаріят опублікував відозву за підписами Вин

ничс1ша і Петлюри, в якій переповідалося про виступ полуботко11ців
та про його ліквідацію заходами й силами українськоі

•влади. Потім

в11да 1;о ще додаткове повідомлення про остаточну ліквідацію виступу
та про інцідент, який мав місце, а саме

-

патруль, зложений з юнк~

ріu, прийнявши один відділ богдановців за полуботковців, почав стрі

лнТіІ, забив одного і поранив двох козаків Богданівського полку.

AJ1e

це ще не був кінець.

19.

липня делегація Укр. В. Г. Ком., Ген.

Секрстаріяту і Ради В. Депутатів поїхала в Грушки умовляти полубот
ковціn скласти зброю і їхати на фронт. Умовились на тому, що полу,
б011<овці пришлють своїх виборних до Ц . Ради для остаточних перего

ворі1~ на ранок
з:1арсштовано
:ігожувалися

ПОJ ІК.

Та

7.

липня. Цю делегацію полуботковців було в дорозі

і випущено
на

поки

все,

аби

лиш за

кілька

годин.

їх відправлено було

йшли переговори, полк.

На

який

їздив

до

Оберучсва,

не

делегати

як

окремий

Оберучев віддав наказ обез

:Jб роіти поJ1уботковців і силою відіслати на фронт.
1ні'1С1ша,

нараді

на фронт

помогла.

Інтервенція Внн-

З наказу

Оберучева

частини І-го Укр. полку, юнкери і школа пр::шорщиків оточили касарні
по.r1уботковців і силою іх роззброїли, нри чім було вбито три по.~у
r.ют ~;о1щя.* * ) На ніч для охорони табору прислано полк кірасирів, які
в1ю'!і напали на вже обеззброєних нолуботковців, побили їх і погра
Gуваші. однявши все, що мало якусь вартість
ке

-

гаманці, ножики і та

инше .

Скоро потому почалася відправка полуботковців на фронт.

27. лип

ня виїхала полкова канцелярія з старшиною й начальником падку, Ро

rоh1а11е11ком, а

29. липня останній

еша.~он полуботковців залишив Київ.'**)

Заарештовані полуботковці сиділи у тюрмі аж до падолиста. Над ними
ве;юся слідство, і прокурор обвинувачував іх по ст.

дексу

-·

Вістнюс Yi<p. Ген, В.
••j •Нова Рада•, № 83.
" .) ibidem, № 93.
0

)

100.

карного ко

відділення України від Росії. Вони писали з тюрми ш1сти до
Комітету, №

5- 6.

PR i'f! гсу OF
l~ASYL ~' т r"aпw
[ijg WIN:: • '!' • • LANE
І ffEW СІТУ, N . У. 1Of-5(1
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українських редакцій, прохаючи в громадянства допомоги. t)

Іх внз

во,1111 .тш вже большевики підчас падолнстового повстання . 2)
Протягом

цілого

червня

й липня

ішла

енергійна

підготопка

до

· російської офензивн на галицькому фронті. Союзники прислали 11сJ1ш<у

си.1у гармат,

набоїв

і всякої

муніції.

Ще ніколи

російська армія

за

цілиіі час війни не була так добре й багато узброєна, як тепер. Але
ІJ неї вже не було баєвого духу.

Російська революційна демократія з

самнм Керенським на чолі з усіх сил старалася заохотити військо до
наступу. Керенський обїздив фронт і скрізь промомяв на вічах, за
кликаючи до бою. Але це все дуже мало помагало. Укр. Ген. В. Комітет

з свого

боку

старався

висилати

на

фронт

українські

військові

ча

стинн, потративши не мало сил на умовляння й на агітацію в цім 11а-

11рямку. Ген. секр. Петлюра почав комплектувати спеція.%ні »ба таліони

рятуваннн

Украіни «

в Київі,

Чернігові

й Ромодані

і видав

де з:шликав охотників »В імя оборони Украіни, в імя
:J'країні

народів «

»Стати

-

в цей

відозву,

волі сущих на

небезпечний чqс під знамена

Ряту

ваннн ~/країни і, н.е гаючи ні одної хвилини, помогти братам-салдатам
і офі1~ерам, які бються з ворогом і чекают1, від нас помочи «. з)

Одночасно з тим він випустив відозву »до українЦів вояків на всіх
фротах«,
с1шти

іх

в якій
на

закликав

»припинити

нашу землю " .

як

наступлення

одженемо

німців

і не

німців, як зупинимо

пу

11асту-

11 .1сння іх, то спасемо Украіну, спасемо нашу землю, наше хазяйство,

наших дітей, батьків і жінок, нашу волю, наше право на вільне життя.
Коли ж

нічого

не

будемо

робити

в цій

<;праві,

то

немо і загубимо Україну. Проклянуть нас діти наші
j··країна

за

своіх

синів «.

І виявилось,

що

українці

неславна

заги 

і не признає нас
підчас

» наступу

Керенського « билися як найкраще. Це зразу заслужило ім признання

з боку вищої військової влади і змінило її погляд на українізацію.
ГІолуботковський полк, прибувши на фронт в складі

21-17

козаків при

15

16

сотень

і

офіцерах, зразу був приділений до пішого Неми

рівського полку, який був висланий в огонь і стратив найбільше лю

дей

11

боях. Начальни'к дівізії,

в склад якої

вшшли

полуботковці,

зрr-шу здобув таку високу про них думку, що написав до Ц. Ради ли
ста, де,

вихваляючи

хоробрість полуботковців , прохав »дл я скоріщої

українізації його дівізіі присилати йому завжди таких справних, гар

них, дісціплінованих і ідейних козаків. « 4 )

1)

•Вістник :І-кр. В. Ген. Комітєта•, №

2)

В. Оберучео

у

ботковців і виступом большевиків
ст.

18,

у

Петербурзі

292-293).
s

:.Нова Рада•, №

'J

•Нова Радас,

ст.

7.

своїх споминах старається довести, ніби між виступом полу

92.

No. 112.

Дорошtнно: Історія Украіни в

1917-23.

рр.

був

тісний звя~ок

{•Воспоминанія«,
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Законопроект бу.10 з 11евсли1шм11
інструюорам
жаючи

на

збіл~,шено

гостру

до

опозицію

11онравкам11 (и;~лрик.~ад, платню

карб.

100

деяких

в місяць)

членів

прийнято,

Малої

rади,

не

вва

головно

1\•\ .

Рафеса і Євг. Нероновича, які запитували: навіщо творити » армію шй

митіВ <•, чи не для боротьби з бол1,шевю<ами?'')
Не довіряючи
ріrат1

дул

старої

військовим

частинам,

дісцілліни

й пос.1у.-;у,

я~;і

хоч

до .~ея 1<о ї

а особтшо

міри

ко 1ш

ті

:;бс

частш111

иояю

лід проводом генералів ще з преж11ьої царської сдужб11, укра

їнп, ке

правительство

c1.1·: ouy

силу, яка могла стати справді осноrюю у1<раї11с1,1:ої реrу.1яр1юї

змарнувало

й н ев икорн с ··ало

ар м і ; , Я маю н<~ увазі не ра з згадуваний вже
шшіі

заслуговує того,

в 01·J·яд:
то)
су,

українськог о

191ї.
який

р . вшїшов
складався

генерал~
тіJ1ьк11

з

щоб

нііісь1<0воrо
і

перебув

до м . С:атанова

бої

відомого

ш:ектований

і стонв

Гетьма11а

» наступу

41.

f(opnyc,
історі сю

(старого

українізщію
під

ко ~1а н .~ою

У1< раї11и.

Кер е 11 с1,ко 1 ·0«

стн

1<0рлу

31.

К о рпус

і ві;1сту11ив

н ад Збру•1с~. Згідно наказу, всіх старшин

і потім поповнювати

11у1 _ ;1«,

11;ц їюго

18 . .1111111н

дівізій

лі з 11іщого

ве,;шкРросів маJюся передати до

ї1щir. ,

про

піших

153.

П. Скорошдського,

що

руху . **)

Корні лова

eiii-

з 11 <1•; 11у

.УкрпїнСІJкш'і

спе1(інль110 зу ли11итись

нака з

104.

/.

дуже

і с;~:1да тів

корнусу, залиши~.:ши ті J1ь1ш

тільІ\и самими украї1щш111. ***)

yi;p.i-

Так уко1-~

корпус діставав офіціяльну назuу » І. Укrаїнського

ВидіJІИвши

зі

свого

СКJІаду

11ере1::едений до Меджибожа

великорусів

на північнім

і жидів,

І<ор-

корпус

буu

Поділлю, де мaJJ уко~ш .1ек

туватись і зорганізуватись.

Ііа чал ьником

штабу

кор11усу

був 11риз11аче11иіі

генерал

Сафо ;юв,

команд;штом І. дівізії генерал Гандз юк, начальниІ\ОМ штабу в їй
ковни:' І<апустянсь1шй; 1<0мандантом
штnбу
мо.11.

генерал

Крамаренко;

Українських

поповнень

11.

гарматним

інспектором;

зпочатку

присилалося

-

генерал

що
воrо

n.'1e
було :1

мало,

бу:щ Я!( признас командант корвусу, дуже добрі. Тнжче
шинами ,

110,1-

дівізії генерал Клименко , на•1.
Акер
во1111

стар

серед котрих було мало досвідченого баєвого елементу, так

доводилось
поr · ляду.

залишати
Для

й старшин-неукраїнців,

поліпшення

старшинського

цінних

складу

з вшс1,ко

було

влашто

uано спеціяльні курси, які дали дуже добрі наслідки.
І\о JІО

1.

жовтня українізація й реорганізація корпуса була з3кін

чена : Старшини дістали українські відзна1ш: погони з жовтими смуга-

•1 •Роб. ;"аз.та•, 1918. No. 221,
••) Коротку історію цього корпусу знаходимо в Споминах Гетьмана Л Сноро
падсьиоtо, в 11ш . IV. •Хліборобської У країни«, Відень 1922-23. Деякі подробиці зна
ходимо також в статті М. Середи

•Перші українські військові частини •, в Кален дарі

•Червонпї Калини•

Та

в цій статі багато хронолоrичних і фактичних

104.

ді візії два полки були сформовані з псковських

на

1929.

рік.

неточностей.

•• •)
•друж11нс

М. Середа згадує. що в
і

!'Іали суто

московський xapattтep і

другі два полки були укомплектовані

українцями з Катеринославщини. Див. Кал. •Чери . Кал.•, ст.

45.

231
ми

па б11акитному

ІІОJІЮ.

Потш

І. діuі;~ії діста11и

СJІе 0-1іяльні

назви:

І. І:\иївс1,кий полr< імени гетьмана Б. Хмельницького; 11. Стародубс1,кий

nол1< ім. гетьм. Скоропадського; ІІІ. Полтавський полк ім. гетьм. Са
гайда'<ного; IV. Чернігівський ім. гетьм. Полуботка.*) Команду.зання
r<орпусу стояло в тісному звязку з Військовим Секретаріятом Ц. Ради:
генерал Скоропадськнй і полк. Капустянський двічи їздили до Київа

u

справах україні :- ;ції корпуса. Генеральний секретарь війсь1ювих спраu
С. Петлюра,

як

:; гадує

свідок,

» радо

приймав

інформації

від

no.riк.

КаJІустянського, але сухо й обережно поводився з генера11ом Скоро-

11ад~ь1шм. «**) Взагалі київські офіцііІльні сфери ставились до . ген.
Скоропадського з недовіррям як до великого пана і бувшого офіцера
царської гвардії. Боялися його по

пу11ярности
вали

у, війську

в якихсь

і

підозрю

честолюбних

зами

слах. Але самому українському кор

пусу

недовіряли

і з другого

вище

російське

командування

боку:
вва

жало за не дуже зруЧне, що І. У1<
раїнський Корпус стоїть бліІзь1ю від
l\нїва, і наказало йому вирушити на

с~ронт на

зміну

VI.

корпусу,

рий мав українізуватися в

11.

кот
Укра

їнський корпус. Але в І. Укр. Кор
пусі вже помічалися ознаки зага11ь

ного розстрою й упадку дісціnліни,
і ген.

Скоропадський

вважав,

що

краще бу110 би вивести корпус на
фронт,

Павло С1<оропадсь1<ий.
~"о иачальни1< І. умраїнсь1<оrо 1<орпуса.

щоб

зберегти

його

від де

моралізуючого впливу запілля.***)
Та тимчасом стався большевицький переворот. Влада в Київі пе-

рейшла до українських рук, хоч на перших порах доводилось фактично

ділитн

її з

большевиками.

Серед

старшин

Корпусу поча11ося хвилювання і хитання

-

і козаків

І. Українського

куди йти? чи на фронт, чи

на Київ? Генеральний Військовий Секретаріят грав при тім якусь по
двійну ролю, подиктовану, треба думати, недовіррям до особи rюман
данта rюрпусу. Не вважаючи на протести ген. Скоропадського, на нара

ді ПетJ1юри з головнокомандуючим Володченком було вирішено розєд
нати корпус: І. дівізію вислати на фронт разом з штабом корпуса, а

11.

вислати до Київа. Але І. дівізія прибувши на ст. Деражню, звідки

мала їхати потягами на фронт, не схотіла туди їхати. В той саме час

·1
••1

•••J

М. Середа, ст.
М. Середа, ст.

46
47.

Спомини Геть". C1<oponaд~ь~9rQ, ~т. 27,
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надіііШJІИ відомости, ЩО збОJ1ьшевиче11ий 2-іі ГlJ<l[)!(l'iic1.1<11ii корпус, по
кинувши

фронт,

іде

на

І<иїв,

а большевицький

головнокоман.~ую•:чіі

прапорщ1;1к Криленко, який замінив собою замордованого в Ставці ген.
Духоніна,
фронт.

наказував

Тоді

ген.

телеграмами

Скоропадський

Українсь~;ому

рішив

узяти

Корпусу

1щ

себе

йти

11а

діл() обороііІІ

Київа та замість іти на фронт, обсадив частинами обох своїх дівізііі
за.11і::11и чні
Ваrшяр1<с

лінії

Жмеринка-Козятин

і роззброїв

ешалони 2-ої

і Шепстівка-Козятин-Христи11іf!і;а
п: ардс .іісь1<ої дівізії

іі деякі

:tругі

збо.•1ь11: евичені частини, які загрожували Київу й у~;раїнському урядо11і.
Частини

І. Українського

но1·0 Козацтва

Корпуса

побі,1ьшувалися

і добровольцями, які охо•;е до

сотнями

f1іл~,

нього вступаJІІ1,

m< .10

українського національного війська. Корпус робився справжньою оеrу
лщ_~1ю10 українською армією, яку нале·.кало б в:іми силами піддержати

й збере гти .

Та

1·енера,1ьне

l:3ійськовс Секрстарспю

н е тіJІьки

11 е

;10-

11і11юваJІо ваги корпуса, а ще й ставилQСЯ до нього з недовіррям, особ

юшо

до

його

команданта

ген.

П. Скоропадс~,~;ого.

130110

за ..1иша.1ос11

г,;1ухе до всіх його телеграм з прохан1н1м надіс лат11 тс11.1у зімову одежу,
чоботи,
гu11ах;

заJІізні
навіть

-

грубки
коли

він

бо

люде

висилав

жи.1и

nec1,

телеграми,

час

щQб

до

в нео11а.'1е1111 .~
частин

1:а

i;opнyc;.i

6уло надіслано з Київа від українських тщіона .%ннх орг;~ніз;щ;й :110-

деіі, ЯКі 6 МОГЛИ парЗJІіЗуВаТИ бОЛЬШС!31ЩЬКУ аrітац іЮ, ТО Й 113 І\е ІІС
С>у.ю ніякої відповіді. Коли ж ген. П. Скоропадський поїхав с:н1 ло
Київ;~, то виніс вражіння, що » круги

U.

Ради

не дQвіряють лю.1ям з

tищого командного ск1~аду і Думають опертись викточно на роботу u
арм;І ~юлодпюго старшннства

і отамu11ів-аматорів« . lЦо до се3с осо

бисто, то він почуuав недовірря з боку цих кругів, хоч разо~'І із тнм
ї бра~; відваги усунути його від кQма1цуван11;1 згори.*) Ко:1и 1Jн11111<,:ю
пи1анн1· про призначення го1ювно~;ома11дуючого всіми силами У:;рuїн11
проп!
не

большевиків,

генерала

Кирея,

боііовоrо генерала
1ю:,1ковника

-

Капкана,

то

на

цей

відповідальний

талановитого

гарматного

~юст

призначе1ю бу,10

інспектор а,

в1цат1юго

якого ма,11и на уйазі, і вс ген. Скоропадсь~;ого, а
який

вже

іі перед тим

в:1явив

не

раз

с1:аю

нс

:ци п1іст1. до скільки-небудь ширшої діяльности.
Помічаю41 1 з бо1<у украї1ІСІ,кого політичного центру певно;·о роду

саботал· з огляду шt свою особу, ген. Скоропадсь1шй рішив одііітв під
коr..1:шдувавня

корпусом ,

щоб

тим

способом

облегчити

устано ·:,11сн11я

бі,1ьш нормальних відносин між украї11с1,~;им політичним це1ІТ/Ю\1 і тісю
·;(іроііною си.юю, 11а яку цеіі центр мав опертися в першій віііні
їнс1 .ку державність.

шн

коw.андуваннн

G.

січня

корпусом

1918.

р. він

генера11у

Штаб корпусу перебував тоді

n

подавси

;10

:1:1 у~;ра

де~1ісії, неое;щв

Гандзюкові."'*)

Білій Uepi;вi. Штаб І. :tівізі ; і (ііо

го началм1иком замість пОJІІ<. І<апустянс1,кого став підпо:~:;. Со.~о1·уб)
°) Хліб. Україна, IV" ст, 39.

••)

Хліб. Україна,

IV"

ст.

39-40.

233
стusш
ці

у оердичові,

1-шu

Фас1ов-Бердичів;

її брнгадu
дівізія

11.

СТО}tла

стояла

на

в Київі,

лінії

2-га

на

залізни

Винн11ця-Г11івань.

Ко

ман;~<11пом І. дівізії зuм ість ген. Гандзюка став полковник Никонов, у
І І. дівізіі залишався ген. Клименко.*)
Але

дісціпліна

й боєздатність

tІ ~.Cl р0!(· ЇІ агітації П<Іда JІИ
деvюfіілі:;ацію старої

ого;юснтв

3

корпусу

під

впливом

загального

кожним д11ем. Коли бqльшеВИІ<И ОГОЛОСІІЛІІ

російСL,кої армії, то салдати корпусу примусили

часткову демобілізацію

і в себе.

Як зауважує самовидець,

це буг.о ВИ)(ликано охотою салдатів поділити між собою війсь)(ОВС май

но,

Яh

тоді

анархія .

бувало

Генерали

у1;раїнсь~.:ого

звичайно
Гандзюк

уряду

до

при

демобілізації.

і Сафонов

Київа,

але

поїхали

прибули

В корпусі
за

туди

настала

директивами

вже

тоді,

як

від
Київ

0111ш1шсн в боJ1ьшсв111.1;1,1шх ру)(ах. Вони попали в большевицький полон
і бут1 розстріляні. Іх 11е)сслухував сам начальник большевицької армії

.V,уравіюв, яю11ї за щю110 : 1уuав обом перейти до його на службу, а.~ с вони
ui;i1101шJ111cь і тим підписали собі смертний вирок. Вже літом

1918.

р.

тіл:~ обол r·е роїв були, з наказу гетьмана П. Скоропадського, розшука11і і достой1ю похова11і.
Корпус
по311икаJ~а.

С)(оро

перестав

Невеличкі

істнувати.

рештки

Козаки

зберегш1ся,

розбіглись,

переховалися

старшина

і по

приході

нir.щiJJ fІрилучилися з нову л.о українсь)(ого війська, ск:1авши кадри ді
uі :1ії,

ш1

чолі

}ШОЇ

поста11оuлено

було начальника

І. дівізії з І. Укра

ї11сногс. Корпусг полковника Никонова.**)
І-Іе

доці11ююч11

значіння

регулярної

армії

взагалі,

ставлячи

собі

ідеалом » народню міліцію « , а поки що думаючи обійтись якось за до1:омогою найманих
вза~ а,1і

u

спюр11т11

віі\ськових частин, українс1, кий уряд не спромігся
скільки-небудь

значну

і надійну

військову

1<р1пичннй момент боро гьбн з большевиІ(ами в січні

нивсн,

ЯІС

ми

бачили

в розділі

ХІ.

цієї

книги,

У1,раінську держаш1ісл, рятунали, гинучи

тн

добровольці: українська

Сl роснил

професійних

u

та

гаJшцькі

майже

с1-1лу

року

і

опи

безборонним.

нсріuній боротьбі патріо

молод1" невелике

воякіu·

1918.

число

січові

національно

~тр ільці.

на

Можна

з

і1ев11істю сказати, що коJ1и б не військова поміч німців, геройські зу
с1-, лля українсьr;их .~оn ровольців не змогли б в той час врятувати укра
їнське

11равнтельство

а з ним

і ідею

у1'раїнської

жашюсти.

•) Кал, •Черв . Калини •
"1 ibidem. ст . 51.

на

1929.

р. 1 ст.

48-49.

національної

дер
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ІІІ.1ІН\НІІ о 1\1111Н()(

() ХІ'І.<.ІА• ЗА ІІОЛІ;\ І ЬQІ І 6-1·0 І І' ; ttlll 1&19 l>f>K)" П() 6-т. 11' ІІІІ1ІІ І9'.ІО РОКУ.
І

H1д111JJ\,J Зn.11,шйо

3aГ8JtbHf ПOJIOЖ~ttNJІ:
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1-ї Запорожської бригади І

"Зиимка зроблена
з

нак а з у

Уряду

у Таборі
У.Н.Р.

- стр. Запорожської Дивізії Укр. Армії в 1920 р.

полонених

мав бути

В ад о виці,

Польща, коли

К-р Брига11и

відправлений до Табору Домб'є коло Кракова,

в котрому були арештовані ко м·у н істи.

Українська Армія, довідавшись про такий ганебний вчинок нашого Уряду,

вис л а л а

делегацію до Ради Міністрів у Тарнові. Ця делегація виступила на засіданню і довела, що

такий ганебний наказ має бути скасований. Отаман С. Петлюра особисто відповів: "Я
не думав, що це

то р к а є т ь с я

Полковника Дубового, а когось іншого й тому підписав

наказ, а коли це Полк. Дубовий, то негайно скасувати наказ"!

Чекаючи

повороту

делєгації.

старшина

зробила

спільний

знимок

на

с п ом и 11

єдности, щирого побратимства усього козацтва Української Армії. Полк. Дубовий".

Геп. М. Омеля!ювич-Павленко

Отаман Запорожського Ко1ш1 віцноnленого
Гетьманом Козацтnа.

Геп.-хор. І. Омелянович-Павленко

Отаман с.~обідського Коша, вjдповле:-:о~о
Гстьмано.r Коз:3цтва.

247

Самойлович Микола, сот. Кін.
ім. Кош . К Гордієню1 п.
У часник Кримського П охо ду

Сот, Іляріон Сесь,
учасник Кримського П о
ходу . першим увірвався до

Симферополя.

N
~
оо

І-ша Запорожська стр . Е р и

r аµ а, Української Армії
2. 12. 1920 р.
Сидять зліва направо : І. Полк. Андрущенко, Лицар Залізного Хреста, 2. Підполк. Савось
ко, Лицар Залізного Хреста, З. Полк. Іван Дубов11й. К-р Бр. Лицар Залізного . Хреста.
і . Полк . Переверзів - , 5. Сот. Федорів, Лицар Залізного Хреста.
Стоять зліва направо: І . Сот. Мойсеєнко, 2. Пор. Баланівський, 3. Полк. Петрусь, Лицар
Залізного Хреста, 4. Сот. Філоненко, Лицар Залізного Хреста, 5. Сот. Сікач, 6. Підпк .
Командний склаµ на день

Романовський,

7.

Пор.

Цебро-Дубровський,

8.

Сот.

Стопкеви•r

219

О. КРИЛОШАНИН В . КУЗЬМА, Головний Гр.-Кат.
духовник Української Армії в 1919 році
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КОРОТКИРf
Авраменко

СПИСОК СТАРШИН

Никифор,

сот.

2

Зап. п. полк.

1 Зап.

Олекса,

нійш
гарм.ат.

піз

Rін-гор.

Rінн.

Конст ..

див .
військ.

старш, скарбнИІ{

гармат.
сот.

значк.

полк.

2-й

ПОЛК.

Болбочан Петро.

поте

К-р

2

Зап. п., Пом. Комдив. Окр .

дивізіон

Олександер,

Зап.
Андрух,

полк.

ген.-хор.

Артемів

сот.

Боклажка Іван. хор. 2-й Запор.

полк.

Алмазов

Блаzо Іван.
Бобинський

Аверкієв Констант., хор.
п.

ЗАПОРОЖЦІВ

Запор.

К-р

К-су

Зап ..

Укр.

Ар~.

Командуючий

Запорожсь

Лівобережжя.

Болдирів Олекса, сот. К-р Зап.

кий піш. полк.

Александрович Микола,

сот.,

панц. дивіз.

R-p 2 кур., 1-го Зап. ім.

Бойко Олексан .. хор. ·2 Зап. п.

Гетм: Дорошенка п.п. по

Божко. пполк. Кін. п. Чорних

ляг у Винниці
Андрущенко Іван,
вайківський

Артюшенко
полку

року.

1919

сот. Нали

Запорожців.

полк.

Юрій.

хор.

Чорних

Кін.

І

Зап.

Базильський Гавриїл. геп.-хор.
Микола.

полку,

сот.

Зап.

комсотні

піш.

Rіи.
значк.

3

Кін.

п

сот.

п.

2-й

хор.

3

Запор.

Бойко.

хор.

адмін.

уряд.

ім.

Гет. Хмельницького п.

3

Зап.

Баз11левськшї Павло. сот.

3

Зі1п.

ім. Гет. Хмельницького п.

полк.

БііІовіжі в

1939

році.

7. 1918.

1 Зап. ім. Гет.

Дорошенка п.

Буzарин, сот.

Кін. п. Чорних

Бурківськиіі Бійс. Стар" пізн.

Зап. Див ..

большев11ками

І.

Запорожців.

гаомат. дивіз.

1

від.

Блудимко, хор.

ПОЛІС

Бурківський пор.

Зі1п.

Бушдовський, сот. 2-й Зап. п.

Запо

Балабан Віктор. хор. Тяжкий

вбитий

Яків.

Бурба. сот . Кін. п . Чорних Зі1п.

Балано Олекса, сот. Зап . гар
мат.

Бортн11к

див.

Чор

Запорожців.

Балдинський.
рожців

Запор.

Бочковський М .. ген.-хор. Ком-

п.

Балицький.сот.
них

3

ім. Гет. Хмельницького п.

Зап. ім. Гетм. Хмельниць
кого

Буасло Василь. хор.

Бе.здітн!Ій Панько. хор.

п

Чорних Запорож.
Базилевський Петро,

п. Чорних

ім. Гет. Хмельницького п.

8 і 1 Зап. див.

комкіисотні

хор. Кін.

ім. Гет. Хмельницького п.

ім. Гетм. Дорошенка п.

Базилевськ11й

Бендзік.

Запорожців.

Запорож.

Бабенко Констан., сот

Rмдив.

Запорожців.
Броже. пполк. Кін. п. Чорних

в

zен-хор. пом. Rомд. б Зап .
вбитиіі злочинцем в

р.

на фронті.

1920
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Баранів,

полк.,

К- р

Запор .

Бихів, хор . Кін . п.
вого К.

ім. Кошо

Ростислав.

сот.

Большеzо

хор .

сот .

2

сот .

З а пор .

3

ім .

Хмельницького п.

З а порож .

а дм .- хор .

дивізія.

Бобровський

Каз . .

Запорож .

Василів Д "

значн"

2

п.

поте

За п.

див .

ст а рш ..

вій с ь11.

Євдоким .

ім .

Гет .

Теодос ій.

вайківський

ВакуловськиrІ

хор .

хор.

Начшта бкорп .

Воропа. з начк. Наливайків п .
Волох Омелько . з п а чк . Гай 
Волошепко.

п.

з начк .

вільно

Га йдам а

з нялися

пор.

ком.
в

Укр .

фронту

Головн о

Арм.

а

цім

Лівобе 

головну

видіrр а ли

Водотика Серz ій ,
п.

4

Н ал и 

Волощук

ро л ю

Вол ох

і

хор

..

ос а у л

ім. Гет . Хме л.

Андрій ,

п.

хор .

4

п.

4

п.

ім. Гет. Хмел. п .

сот .

Н ал и

Володченко
ім .

п.

Benzep Михайло , хор . 3 З а п.
ім . Гст . Хмельницького п .

Bepeшazrm Мrпр " зн а чк. З а п .
ім. Гст. Хмельницького п.
хор.

з

за а рештува ли

п.

Хм .

п.

В"

ва йківський

Гет .

Онуфрій,

Волощенко.

Наштадив .

Всржб1щький

Івап .

2 З а пор. п .

хор.

режжя.

постач .

Винар

В шсюк

й

Вержбицькші. ге н . шт .

Верz ун

сот.

Ед ..

цький п . Га йдамаки само

диві з ія.

Зап .

Віцке

д а мацький

Бабе нко Іван . адм . -хор. І Зіlп.

3

ко з .

Воскобійників . геншт. абу п олк .

БриковІlч Ілларіон .

1

п.

п.

Боzуцький.

за битий

Волоха

утік до большевиків .

З а пор .

Михайло .

Запор .
Гет.

2

полку,

нак аз у

В;рьоха.

інженер Зап . інж . полк .
Білянкевич.

по

Білошкурським , що потім

Гордієнка.

Билинськ11й

Виноzрадів , полк. К-р Га йд а 
м а цького

авіаційного відділу.

3 З а п. ім .

Хмельницького

п.

Вюп Іван. хор . 3 Зап . ім. Гст.
Хмельницького п.

Тихон .

Гет .

Волкович.

сот .

Хмел .

. п.

Протоієрей ,

к а ш·

лян І З а пор . диві з ія.
Гарасим е нко.

Кош.
Гарасимів

К.

сот.

Кін .

п.

ім.

Гордієнка.

Микола,сот.

інжен.

полк.

Г анке Аркадій, сот.-інж. Зап.
інж.

п.
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Гринченко Г., сот. Кін Горді

Зап.

єнківський п.

г айденрайх,
Запор.

генштабу

ім.

сот.

Запор.

значк .

ім . Гет.

К-с.

Гавришко, полк" інсп. Запор .

Гет.

Б.

Б.

Хмел.

гарм .

Гуд11ма .

Чорних Запор .
Галицький Микола. сот .

1

Зап.

див., висланий Урядом на

Зап ім. Гет

4
п.

дивізіон.

сот.

Технічний

див.

І Запор. в
хор.

Гладун Петро. хор, Налив. п.

Ігнатенко. сот .

2

Гладилин Петро. хор.

Зап. п .

Глава Андрій.

хор.

Зап . п.

Галушка.

2

Помер

Гемпель Мнкола . сот .

Володим "

нічний

Гемпель

р.

1931

2
2

хор.

Тех .

Ольга.

Запор.

хор.-ліRа р

2

значк .

!'vіазеп .

Гончар-Гончарів

В"

сот.

2

дієнків.

п.

Іван.

жовтня

сот ..

1918

Камінкою
Г олубовський

поляг

на

7

в
на

під Слоб .
Сів.

М11кола .

сот "

Штаб .
Галаган

М11кола .

хор .

4

З;ш.

ім. Гет . Боrпана Хмел . п .
Голобородько
З;ш. ім.

Гришко.
Б.

Хмел.

хор .
п.

гарм,

дивіз.

Данченко.

Кін. -

дивіз.

значк .

3

п.

хор .- лі

лікар.

сот.,

Ком.-Корп.

Деюк.

значк.

Запорож .

2

п.

Дейнека Василь. значк. Нали

бою з бол1>111. вніч з

8

п.

сот.

Запорож.

Запорож. п.
Гончар-Гончарів Ан " хор . Гор 

Гожешсо

п.

М11хайло.

кар.

п.

Запорож.

2

Г анчарів-Гончаренко.

п

Гоген-Вайс М " хор. !'vіазсп. п.

п.

Зап.

Г11ро-Сіренськ11й,
Гетьман

1920 р.
2 Зап.

Запорож.

Гайдамацький

п.

Гонорський .

хор .

Горний

к-нь .

Кур .

гулий-Гуленко. ген . ХОІ) . КомГрибанів Іван.

Гемпель

п.

Гущенко. зи.ачк. Кінно-Горний

к-су.

Гаєвський Левко. хор. Кін. п .

Домб'є.

п.

Зап .

4

Хмел.

Глушченко. сот.

4

Б. Хмел .

Городянr1й Павло. хор.

полк

К-с.

Гадзінський.

Горбонос-Діденко.

Петро.
Гет.

хор.

4

Б . Хмел. п.

4 Зап. ім. Гет .

вайк . п.

Дене

А.

Дзюбл11к

значк.

Наливайк.

Василь.

хор.

п.

Нали-

вайк. п.

Довбня Мефодій, хор.
Дробиш Андрій, хор.
Дон-Донцов,

Дригин,

сот.

хор.

4 Зап. п.
4 Зап. п.

!'vіазеп.

п.

1 Зап. ім Гет.

Дорош. п .

Дубовий

Іван,

полк.,

Комкур

2 Зап. п. Комполку, Ком
корп., Комбриг. 1 Зап .
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Дубовий

Сергій,

хор.

Штаб.

Жид11к М11кола . з начк.

Дяченко Петро, сот., пізи . полковник,

комполку

кін .

Жалинськ11й

Чорних З.апорожців.

Зап .

Дяченко Віктор, сот . , пізи. під
Гавр.,

значк.

ім.

Запор. п.

2

Дмитріїв Микола,
порож.

хор.

2

Запорож. п .
Юрко,

Жук

Дудкевич Антон, сот .
Дорошенка

п.

Демиденко, хор .

дан.

1 ім.

Гет .

кубан.

К-р

пполн

п.

значк"

Кін . -горн .

дивіз .

хор . ,

Шт аб

Гру -

пи Запорож .

хор.

Кін.

ім.

Кош.

К.

Гордієнна. п.

Євдокімів

Вас11ль.

хор.

Кін .

ім . Кош . К. Городієнка п .

Желяб11жський.
К-су.

Олександер ,

полк . .

ст .

сот"

з ібр .

Штаб .

1

Зап . ім . Гет . Доро

шенн а п . в

1920

мав

ген. - хор .,

рангу

р . отри 

К-р

Волинсьної див .

доручень

Михайло,

2

Заг родський Олександер . сот .,

козак.
для

хор .

п.

Туреччині .

І За п . див .

UJтабу Запор. К-су .

Еліх.

Наливай 

Забілло М11кола. сот ., живе в

п.

Євт11лювич Варфоломій , пполк .

гарм .

Запор . п .

2

Аркадій.

Жовтенко

Євсеїв Петро, сот. Нач . звя з

Енгельман.

пі з и.

п.

господар

Зап . ім . Гст.

4

Дірин. пполк. арт.

Єремієнко,

сот.,

хор .

Запорож.

п.

Хмельницького.

Наливайк

Семе11.

Жилінський

Дадуків, хор . 2-й Запорож. п .

Євтушенко

п.

Журавель Андрій. Лікар Бог 

значк .

дивізійний лікар . , Д-р мед.

старшина

Дмитро,

Запор .

4

ків п.

Добриловський

ку,

4
п.

Хмельн .

Ж11равський. хор.

За

2

хор .

Хмельн .

полковник.

п.

Декань, хор.

Гет.

Гет .

Жупинас

Кін . полк. Чорних Запор.
Дрітман, хор.

Юхим.

ім.

Журжа Ілля . значк .

полк. Чорних Запорожців .
Добровольський

Зап .

4

ім. Гет. Хмельницького п .

Загородній , хор. Кін. Гордієн

ківський
Запорожець

Юрій,

Запорож.

f

Зілинський
сот .

2

п. ·
хор.

2

п.

Содоль

М11х .•

Запорож . п .

Зілинський Содоль Петро. сот .

2

f

Запорож. п.

Зілинський
сот.

2

Содоль

Запорож . п .

Йос ип .

2.55

Зельницький,

Зімницький,

полк.

2 Зап. п.
2 Зап. п.

полк.

Зуб, хор. Кін. п. Чорних Зап.
Зубрицький Ів .• значк.
ім.

Гет.

1 Зал

Дорошенка.

Захарченко Дал/ ян. сот. І Зап
Ільяшевич Олександер.

зн<~чк.

Анта.

знач1с-лік<1р,

Панас.

зн<~чк.

?

Іщенко Петро. хор. Техн. Кур.

2 Заnорож. n.
хор. 4 З<in.
Гет. Б. Хмельн. n.
Іщенко Хведір, хор. 4 Зал
Юхим.

ім.
ім .

хор.

4 З<~л. ім. Гст.

І

Дорошснк.а

ім.

Корицький

Зап.

4

Хмельн.

Михайло.

Кисіль Павло. хор.

л.

хор.

4

4

Зап. ім.

Коваленко Павло. хор.
Гет.
Гет.

3

Гайда
Зап.

ім

2

Зап.

л.

гарм.

Кащенко. хор. Мазел. тт.
ім

тт.

полк.

К-р

4 Зап. ім. Гет.

Хмельн.

тт.

Коваленко

Василь,

Чорних

Дорош.

2 Зап. тт.
2 Зап. тт.

сот.

Копилівець, сот.
Гет .

Затторож.

полку.

Ковтун Петро. хор.

тт.

Гет. Сагайд. л.

І

сот.

Гордієнка.

Колодочка,

хор

За-

тт.

Коха, ад. хор.
Б.

3

сот.

л.

2

Козьма.

маць1шй тт.

Петро.

Хмельн.

М<1-

значк.

хор.

л.
З<~л.

4

Климко. значк. Кіп. л. ім. Кош.

тяж.

зн<~чк.

Гайдамаць1tий л.
Калиниченко.

Б.

Костенко Гр[Іzорій. сот.

Кондратюк.

Зал.

4

Хмельн.

Кирилюк Данило, значк. Зал.

тт.

Родіон.

Б.

Коркішко Ониська. хор.

інжен.

Дорош. тт.

хор.

Б.

Г!.'т.

л.

Кіндзєрав11й.

Тираспол ем.

Антон,

Гет.

К.

Зал.

Кавардинський.
Калюжний

Залорож. л.

4

під

Колон А .. полк. лікар 2 Зап. л.

Б. Хмельн. тт.

Кратюк

Кулібаба

тторож.

Гет. Б. Хмельн. л.

Іванюта. значк.

зетт.

забитий

ім.

Іванюк, хор.

Іванюк.

З<~п. ім. Гет.

4

Хмельн. тт.

ім.

Заnооож. тт.

Івко

"0.

Гет Б . Хмельн. л.

Д-р мед.
Іващенко

4 З<~л. ім. Гет.

Зал. ім. Гет. Б. Хмельн .. л

Запорож. тт.

Іващенко

Гст

Б. Хмельн. тт.

ім.

дивізія.

2

Кіріченко. сот.

Колісник. значк.

л.

Заzаєвич Микола, сот. 2 З<in. n.

ім.

значк.

Дорош. п.

Конокотін. хор.

л.

Заіць Іван, сот. 4 Зал. ім. Гет .
Хмельницького.

Кірсанов.

тт.

хор.

Кін.

Затторож.

1

Зап. ім. Гет.
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Кононенко 1\!/ихайло хор. Ба
тарея

ім.

сот.

Совv" ,..,.._

Крат 1\!/ихайло,
горний

пполк. Кінно

гарм.

дивізіон.

Ковальчук Охр11м. хор.

КОГО.

Кузнєцов, сот. Запор. гарм. п.,
поляг

на

Черниг.

Кованько, хор.

ім.

Гет.

Б.

Зап.

4

Хмельн.

п.

Каряzин о. Ієромонах. Капелян.

Зап. ім. Гет.

Кузьменко Петро. хор. Горді

Корнійчук Артем, хор. за:соп

Кузьменко Георгій. хор. Гор

1

Дорош. п.

лений

єнк.

больш.

відвезений

в

Празі

разом

Росіневичем до

Кожушко

Іван,

порож.

Кротків

з

И

полк.

Київа.

значк.

2

кін.

п.

Константин,

хор.

2

р.

1930

Петро.

Кр~1жановський

Клокун

Яків.

хор.

Семен.

значк.

Ластівченко.

сот.

І

п.

Хмел.

п"

ім.

Гст.

Крамаренко, хор.

Зап. п.

від

скритовбивчої

Запорожців.

Олександр,

сот.

сот..

Кононів
гарм.

Кутовий,

Осаул

Юрій:

Кошман

2

сот.

Зап.

n.

Тяжкий

2 Запорож. п"
Черниг. в 1918.

поляг на
Ів ан.

ківський

Кушніренко

Лавринович

Лєонід

Запорож.

,

тяжкий

пполк
гармат.

дивізіон.

Лазуренко Степан, сот.

4 Зап.

ім. Гет. Хмельн. п. п.
Кін.-гор.

1\!/икола,
гарм.

Лисицький В ., хор.

дивізіон.

сот.

в

хор"

дивізіон.

дивізіон.

Зап. ім. Гет. Дорош. п .
Корж,

поляг
кулі

Лисиця, значк. Кін.-гор. гарм.

наШТаІ{ОрП.

Rоваленко

Серд.

Полтаві.

Л апчинський

Кущ Віктор, ген. штабу полк.

2 Зап.

п" поляг під Пергою.

2 Зап. п.

Kpezep, зна чк. 2 · Запорж. п.
Кустовський , сот. 2 Зап. п.
Кудрявчів, пполк. 2 Зап. n.
Кущ А" сот. 2 Запорож. п.
Курочкин, значк. 2 Зап. п.
Ключко. сот. Кін. n. Чорних

2

п.

Корніїв Василь, сот.

2

з1вчк.

Запорож. п.

Запорож.

п.

Запорож. п" помер у Бер
ліні

дієнк.

п.

Крижановський

2
За

кін.

хор.

Наливаи

п.

1\!/аксим.

Наливайківський

значк.
п.

Литвиненко Іван ,

2 Зап. п п.
хор.

І

Зап.

ім. Гет. Дорош. п. п.
Литовчик. значк. Штаб І див.
і К-су.

Лощенко Семен сот. Запорож.
гарм.

полк,

К-р

Гарм.

бригади.

Л убяницький.

ген.-штабу

вій-
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ськовий старшина,

2 Зап.
4 Запорож. ПОЛІ\у.

п., К-р

Ляхович,

сот.

кий

З

Гайдамс-.ць

значк.,

Лець-Атаманів.
порож.

п.

пполк .

Гет.

Лазар.

2 За

сот.

4

Зап.

п.

п.

батарея

Кін.

полку Чорних Запорож .

Мартинюк.

сот.

Макаревич,

2 З(!П. полк .

і

значк . ,

був

Віктор,

порож.

п.

проти .

повстав.

сот.,

2 За

п.

Макаревич Б .. сот. 2 Зап . п.
п.,

поляг

19

ХІ

під

1920

с. Черепова.

Марків Іван. зю1чк . Наливай
ківського п.

Мартннів Олекса. значк. осаул
Кін. горн. гарм . дивіз .
Матвіснко Іван, сот . Кін. горн.
гарм.

дивіз.

Мацюк.хор .. Наливайк. п.
Мирошниченко Василь. хор.
Кін.

горн.

Мойсеснко

В..

вайківсьRого

гарм.

дивіз .

пполк.

Нали

п.

Манкевич Борис. сот. 4 За п.
ім. Гст.

Нали

царія.

Мороз

Володим:·р.

хор.

вет.

М яловський Гавриїл . сот. Ма зепинськ.

IV! яzкий

Хмельн.

п.

п.

Павло .

зна чк.

Мамонтів. сот .. Гарм. дивіз.

Мезенців . зна чк . Зап. ім. Гст .
Михайлюк

осавул

забитий

гетьманськими

Мальців

хор.

Блснав, Швай

Мазепи п. п.

1 Зап . п .

Зап . п., поїхав у відпуст·
ку

t

Мокієвський. сот . Наливків. п.

поляг на Чернигів.

Малько. значк .

2

лікар.

Хмельн.

значк . ,

значк .

п.

Леонід.

вайRіВ п.

п.

Длштро,

ім.

Мосендз

військовий

слідчий.

Длштро.

Запорож.

п.

Лопатюк,

Лебідь

Мохнатко

Петро.

хор.

Кін .

Гордієнків. п.

Маринич о. Протієрей 4 За 
порож.

п.

п.

Мякота, хор. Кін. п. Чорних
Запорож.

Манченко Петро, хор. 1 За 
порож.

п.

п.

Міщенко Мих" хор.

4 Зап.

ім. Гет. Хмельн. п. п.

Манич, сот 2 Запорож. п.
Мисник Мих. хор. 4 Зап. п.
Махаринський Микола, хор.

4

Запорож. п.

ІV!ошняzа о. Протоієрей. Капе 
лян 2 Запорож. п. і Крим
ської

групи.

Мельник Микола, полк. 1 За
порожська Дивізія.

Міляновський Георг.
значк.
1 Запорож. стр. дивіз.

Мельник {не Андрій) значк .
2 Запорожський полк.
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Мизін, зн а чк . Кін .

п . Чорню·

Запорож .
пельмейстер

З а порож п .

2

Назаренко, хор . Кін . п . Чор
Насонів, хор . Кін . п . Чорних
Іван,

сот . ,

Кін .

Натієв О .. ген . -хор. , К-р О к р .

Боигади,

Науменко

Дивіз ії

до

р.

сот .

ос а ул

п.

З а пор .

2

п . , учасник Крим. походу.
сот .,

ос а ул

Гар

мат . Бриг .
Недайкаша

значк.

Низови х

зових Запооожців.
Нездиймино z а
сот . ,

Кін .

хор

п.

п.

Чор 

них Запорож.
сот . ,

Кін .

п

Чор 

них З а порож.

Неzребецький

Олекса,

З а порож.
Новаківський .

хор.

штакор .

З а порож.

див.

Отрийко Петро, значк. штаб .
групи.

хор.

2

Олександер,

Заrюрож. п.

4 З а п.

ім. Гет . Хмельн . п .

Оборонів Н., значк.
поляг

під

сот .

Очеретько ,

1 Зап . п .

Козачою

Ло

п.
сот . ,

о са у л.

Кін.

п.

Гордієн

Ніженців, зн а чк . Кін . -гор. див .
полк .

Новохатський , пполк .

Д-р

мед .

сотник ,

шчиталь .

Одайник Г. , сот . Зап. див.

2

Кін п . Чорних Запорож .
Отрешко-

хор .

Арський

Кін

Птушко,

п.

сот.

За п п .

Микол а,

Чорних

Кін .

За п .

Гордієн

ківський п .

Паліє нко

Нестеренко, сот ., Технічн . кур.

ків

сот.

сот.

пол к .,

За порож.

Папоротний О., хор .

Чорних З а прож .

Нестроєв,

Віктор.

7

:Jтрешко -Арський Андрій , хор .

Микола .

Н а ливайків

Нечитайло,

Осьмак.

дивіз .

Недайкаша Олексан . хор . Ни

Нечитало,

Комдив .

панью.

Запорожців.

лікар

ппол к ., З а порож. бр .

Овдієнко Василь, хор.

Науменко Іван сот .
Нестеренко,

р.

1919

Ольшановський

Іван,

Налив а йків

групи

Орел Петро. з на чк. 2 Зап . п .

дивізіон.

1. 8. 1918

Мих .

Зап.

Омельченко Тиміш, хор" пі з н .

Осауленко ,

Запорожців .

За п.

з верес.

К-р

Осмоловський

них Запорожців .

горн .

- Павленко

ген. - хор.

Н е помящий Юрко , з начк . к а

Наріжний

Омелянович

Микола,

2 Зап п .

зн а чк .,

за 

гинув під Бродами в диві

зії "Галичина ".
Павелко Віктор .. пполк .
ім.

Гет .

Парфенів
гарм.

Б.

4 З а п.

Хмельн .

п.

О. полк . , К-р За п.
полку.

Паценко Андрій. хор . З а п . ім .
Гет .

М аз епи

п.
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Псребійніс.

значк.

Зап.

ім.

Гет. Мазепи п.

Петрів

Всеволод

гарм.

пполк.

ген.

штабу, К-р Кін. ім. Кош.
Гордієнка

5

Ки

ївського грен;щерського п ..

1

сот"

Запорож.

11ив "

Олекса.
гарм.

Подоляк
ніч.

хор.

Кін.

хор"

Тех

полк.

К-р Кін.
п.

ген.-штабу.

ім.
від

Кош.
б.

Поджіо. ген.-хор.
Запорож.

Горді 

7. 1918

р.

ген. штабу,

Микола.

сот.

Гет.

Роман,

ім.

Гет.

хор"

4

Хмельн.

п.

хор.
хор.

Гет.

п.
Запор.

4

Хмельн.
о.

Зап.

4

Хмельн.

Наум,

ім.

п.

Протоієрий,

Штаб.

Микола.

Наливайчів.

полк"

К-р

Запорож.

них

хор

Кін.

сот"

остан

п.

Чор

Запорож.

Попович,

військ.

уряд"

4

Гет.

Пог.рібн11й,

Хмельн.

ПОЛІ{.

гор.

гарм.

Ка

Запорож. п.

Под11ряка Андрій, хор.

Рейтер Володим.

п.

М"

них

Плужник,

ім.

1 Запорож. п.

Письменний

Тиміш,

ім.

пельмейстер

група.

П іонтковський

П11рог.ів

Зап.

Поворозник, хор. Кін. п. Чор

кур.

єнка

Пархоменко

Пащевський

дивізіон.

Серг.ій.

П радьмо.

Запорож. гарм. п.

Плаух

КЇНОТЧИК.

гор.

Тяжк.

П орховський. п полк" к-р б;~т.

П явка

Запорож. Бр.

Пилипчук

:и-~ачк"

див.

п.

Переверзів. полк. б. 1'-Р

Петрусь,

Пономаренко.

4 Зап.
п.

2 Зап. п.
хор.

Кін.

дивіз.

ній осаул Комкора Запор.

Ревюк Микола, сот. Штаб.

полк.

Редька М11х" хор. 4 Зап. ім.

Болбочана.

П рити ка

Олександер,

хор"

П рисовський Ко11стантин, ген.
хор"

Командуючий

За

Хмельн.

Прудкий. значк. Тяжкий гарм.

20 ХІ.

чений больш.

під

1920, ото
під с. Клу

п"

застрі

Базаром.

Рембалович Іван, сот. н-к звяз
ку

к-су.

ростоіл

порожським Загоном.
дивіз.

Гет.
лився

Штаб.

щасливо

в

Базарі"

оминув

Поляг

під Бродами в дивіз. "Га
личина''.

Рпмський-Корсаков, значк. к-р

нинами забив себе остан

кін.

ньою

к-р Окремого кін. дивіз.

П устовійт

кулею.

Полікарп,

Штаб, операт. част.

сот.

сотні

Романовський

2 Запорож. п"
Г..

пполк. Зап.

ім. Гет. Мазепи п.
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Романенко

Омелян.

значк.

Зап. ім. Гет. Мазепи п.

Романовський І" хор. 4 Запор.
ім. Гет. Б. Хмельн. п.
Р11мбаковськ11й М11кола сот.

вий старІШІі'І.
Р•1баченко. хоп.
Роzульський
порож.

2

2

Іван,

п.

2

За
сот.,

пізи. полк. Кін. п. Чорних

Запорож.
Кін.

п.

Микола.
Чорних

значк.

Запооож.

Роменський. хор. Кін. п. Чор
них Запорож.

Россінев!Іч

Микола.

пполк"

штаб-старш. для доручень
К-су.

9. 5.

захоплений

в

Празі больш. і після су11у
в

Київі

розстріляний.

Роздольський. значк.
Реутів,

значк.

2

2

Кін.-гор.

Зап. п.

Запорож.

Рахальський Іван. хор.
п.

гарм.

2

п.

Зап.

див.

Самарськиrї Микола. значк.

2

Запорож. п.

Самойлов11ч Микола. сот. Кін.
ім.

Кош.

Сварика

К.

Вас~1ль.

спектор

Гордієнка

п.

ген-хор.

ін

артилерії.

Сікорський Петро. значковий,
пізи. пполк. К-р к. г. див.

Севястянов. сот., К-р к. г. див.
Савосько.

Сікев11ч

Володимир,

Гайд. полку до

1.

Селантієв Омелян,

rт.

Римаренко-Лимаренко.

Радзіr.вський

Володимир

війсь1,овий

старши-

ген-

штабу полковник. Комкор

червень-вересень

Запорож. п.
сот.

р. з цілою

18. 2. 1918

півбатерією.

Сальськиіі

військо
Зап.

поляг в бою під Бердиче
вим

4

Зі'Іп. ім. Гет. Хмельн. п.
Роzальський Микола.

на, штаб 2-го Запорж. п.

Савннський, сотник, К-р бат.,

1

1919

р.

К-р

З

Х.

1918.

хоружний,

Запорож. ім. Гет. Доро

шенка

полк.

Сікач микола. сот.

Запорож .

2

полк і осаул комбриг. пол
ко!Іника Дубового.

Сич Петро.

поручник

Рішен

ням Старш. Суду
полку. 28.

2 Зап.
4. 1918 р" -

Сич Ілія. хоружний

-

виклю

чені зі скла11v старш. кор

пусу Окр. Запор. див. за
неетич.

час

поводження

здобуття

пі}1

Семфиро

поля.

Стадниченко
сотня

Іван,

сот.

Ком-

підсті'Іршинський

ВИШІ{ЇЛ.

Стефанів м" Гс1111пr1бу П()ЛR.
Начччальник Штабу Див.
Сит1н.

Геншті'Ібv

полковник,

Начальник Шті'Ібу Дивізії.
Стельмашенко Іван. хоружниИ,

2
8

Запор.

полк,

сі'Інат()"ії

Австрія

1940

-

помер

Нідердону
р.
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Стопкевич

Дмитро .

Запорож .

пол к ,

2- 1
під 

Самійленко Степан . значк. 4

пі з н.

Салогуб, значк. 4 Запорож ім .

Зап . ім. Гет. Б. Хмельн . п.

полковник . Осау л.
Сесь Іларіо11,
сотник

поручник.

Запорож . полку .

2

Середа Іван . хор.

2

З а пор . п.

Семенюк . хор .. пі з н . сотник,
Зап .

ім.

Сосієнко

Мазепинський

Іван .

Зап.

п.

хоружний , Кін.

гарматний

Соловиов.

2
п.

хоружний,

ім . .Дорошенка .

Сниридів .

Зап.

4

ім .

ім.

хор.

З а пор .

Гет . Дорош .

у серпні

Сойка.

1920

хор..

п ..

поляr

біля Г а лич а.

Тяжкий

rарм .

Смолянський .

сот.

4 З а порж.

ім. Гет . Б . Хмельн. п .

Яків.

значк .

4 З а п.

ім. Гет . Б. Хмельн . п .

Сандульський
Запорож.

Федір,

Суходольський.

2

2 Зап . п .
2 З а

значк .

порож. · п.

Сотник Грицько .

хор .

4 З<~п .

ім. Гет . Б . Хмельн. п .

Синиця Степан, сот . 4 Запор .
ім. Гет . Б. Хмельн . п.

Сороковський Олександер,

4

Мих"

хор .

На

ливайківський п .

Стеценко, хор. Кін. п . Чор
них Запорожців .

Сисун,

хор. Кін . п. Чорних

Савченко, полк" Н-к Штабу
8 Запорож. див.
Савойко Любомір, сот. 2 За
порож .

хор .

п.

Сімяник Серzій. хор .

значк.

Корпусу.

Запорожців.

дивізіон.

Сафон:в

п.

Сельванський,
rен.
штабу
полк" 2 Запорож. п . Штаб
Синільник

Гет . Б . Хмельн. п .
Соколовський .

Гет. Б . Хмельн. п.

Сенкевич, хор. 4 Запорож. ім.
Гет. Б. Хмельн. п" заби
тий під Знаменкою 1919 р.
Скрипка Семен, значк. 2 За
порож.

rip .

дивізіон .

значк.

Б. Хмельн. п.

сот .
пізн .

п.

Сцшко Роман, сот .. 2 Зап . п .
Соловчук Василь, сот. 2 За
порож .

п.

Сенета Денис, хор . 2 За п . п .
Сімянців Олекса, значк . Кін.
п. Чорних Запорожців.

Сімянців Валент" хор. Кін. п .
Чорних Запорожців .

Тарнавський Анатолій . сот. 2

-

Запорож. ім. Ге т .

Запорож. п .

Ткаченко Іван, значк . 2 Зап . п.
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Ткач. сот. 2 Загюрож. п.
Троцьк11й.
полк.
комполк.
комбриг.

2.

Зап.

Терн11ченко Іван,
гс~рм.

п.

п.

хор" Зап.

пізн.

Ректор Зо

отехи. Інст. в Київі, роз
стріляний.

Ту рак сот"

старш.

сотня

2

хор.

4

Хмельн.

п.

Запорож. п.
Турянський Анапій.

Зап.

ім.

Гет.

Улянш1ьк11й. хор. 2 Запор. п .
Фесенко А" хор. 2 Запорож.
п"

поляг

бер.

1919

біля

Уманя

в

р.

Федорів Дмитро, пполк. 2 Зап.
п.

Розстріляний

больш.

1926 р. біля с. Пекарів як
член

підпільн.

Козс~чої

Філоненко
сот.

2

Всеукраї1і.

Ради.

Іван,

хор"

пізн.

Запорож. п.

Фесун Хведіо, хор. 4 Запор.
ім. Гет. Б. Хмельн. п.

Фещук Олекса. хор. 4 Запор.
ім. Гет. Б. Хмельн. п.

Халаім. полк . 2 Запорож. п"
поляг

1919

р.

Ханделей. хог. 2 Запорож. п"
поляг, як герой біля Кре
менчуга в січні

1919

р.

Харченко Петро. хор. Запор.
Авіаційний від" ав. див .
і

2 Запорож . п.

Хмелевський А" сот. 4 Зап.
ім. Б. Хмельн. п.

Хміленко

Юрій,

сот.

І

Зап.

ім. Гет. Дорош. п" поляг
біля Галича.

Хвиля,

хор.

Кі11.

п.

Чорних

Запорожців.

Цап Микола, сот" Комштабу
і Начінспек. част.

Цап Степан, хор" пізн. сот.
Комсотня

Штабу

Окр.

Запор. див" Корпосу і 1
Зап. Бр. старшина
для
доручень ,

учасник

Похо

ду на Крим.

J] ап-Сельчанський Василь, хор .
Зап. Інжен. п. Під База
ром

попав у

полон

і роз

стріляний.

Цебро_ Дубровський

Тиміш,

хор" пізн. сот. Осаул Зс~п.
ім. Гет. Мазепи п .

Цапенко Іван,

хор.

4 Запор .

ім. Гет. Б. Хмельн. п.

Церетелі ю" генштабу полк"
Наштадив. О"Р· Запорож.
див. в

1918

р.

Цвітковський Микола, сот . Кін.
Гордіє1шів. п.
Цісаривський

-

Тисаривськ11й

пполк. Кін. Гордієнк. п.

Цимбалюк, ппол".

1

Запорож.

ім. Гет. Дорошею'а п .
Ц11люрик В" поте К-р Богу
нівсь" ,

п.

Цетенко Віктор,
дамаць1шй п.

хор.

3

Г<1й

263
Чабанівськ11й

Сот.

Штаб

групи Запорож .
сот .

2 Зап. п.

Кін .- гор .

гарм .

пполк. Кін.-гор. гарм. див.

Чорненко-Чорнuй ,

значк . оса

1 Запорож .

ім .

Гет .

Кін.

п.

К-р

хор"

Гет. Мазепи п .
сот.

Комкінєотні

полк .

4 Запорож . ім . Гет. Б .
п.

Один

з основоположників І Ко

зацького ім . Гет. Б. Хмель

2

Зап. п .

гарм .

дивіз.

Щуровський В" хор .
нівський

Щербина, хор " Кін . п. Чорних
Запорожців.

Яворський Микола, хор" пізи .

Зап . п.

4

Я кимаха. полк .

Запор. п.

2

Яценко Микола, хор .

Шаповал Ілько , пор " культ . 01.віт. референт 1 Запор .

2

Зап п.

Шепель, полк" пізи. ген.-хор .
Запорож.

приклонник

п.
св.

Горячий
п.

Полк.

Болбочана , глибоко пере
нятий Ідеєю новітних Зап .
Шелест Роман, сот.
Шерстюк Ілько хор .
Шевченко,
Шевченко

сот.

Яшниченко,

2

Борис,

2 Зап . п.
2 Зап. п.
Запор.
хор.

п.

Кін .

п. Чорних Запорожців .

1

ген .-хор"

Зап . п.

поміш .

Комдив.
Ярмоленко, хор .

дивізії .

Шульц Петро, значк.

2

4 Богу

полк .

пполк" Кін. -гор . гарм . див.

п.

Шаповал Федір, хор .

стр .

1

Шльонський Ів. , хор . Тяжкий

1 Зап . див.

Хмельницького

ком .

Шпилинський , значк . Запорож.

Олександр,

ницького

Павло,

сотні кінної Запорож. ім.

панц . дивіз. і

Чолій Матвій, хор .
Шаповал

Ш ундрик

Чорних

З а порож. п .

2

інж полк. Тех

кур .

Зап. ім . Гет. Дорошенка п.

Запорож.

Чуб , сот .

полку .

2 Зап .

Черниш Омелько, сот .

пізн.

нічний

Ш ульков,

Дорошенка п.

п"

рожському

мор .

2 Запо

Шрам Борис, інженер-хору ж.
Запорож.

дивізіон .

Ч убенко Олександр, сот " пізн .

ул

Мічман,

старш. служив у

Ч айківс'ькuй Б" сот .
Чuжuків ,

Ш атковськиu,

2

Поляг в січні

Запорож . п .

1919

р. біля

Кременчуга .

Ярина Андрій, хор " пізи . сот "
Телєгр . сотня Корп . звяз .
Ярцев ,

пполк"

Тяжкий

гарм .

дивізіон.

Ярмолюк, хор .

Гет .
грудні

Б.

4

З а порож . ім .

Хмельн.

1919

п.

В

р . підчас Зи

мового Походу, хворий на
тиф, замерз на возі біля

Умані.
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Я кобинт Созонт, хор .

4

Запор .

ім . Гет . Б. Хмельн . п .

Яворський Зенон, сот .

1

Запор .

дивізія ,

ПРИМІТКА:

Т-во Запорожців ім. Полк . Болбочана в Америці оголошен
ня цього короткого списку старшин завдячує побр . сот. Степа

нові Цапові , сот. Б. Монкевичові доповщ~ння сот . П. Содоль
Зілинського, пполк. С . Самійленка, Значковий - Поручник; Вій
ськовий Старшина - Підполковник . Ранги подані переважно з ча
сів Гетьманщини , коли була строга контроля й не можна було
присвоювати собі невідповідні ранги .

ГеR.-хор. Г. Базильський
останній Командир Запорожської Диnізії,

n 1920

р,
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Сот. Петро Содоль Зілинський

голова Тов. Запорожців н Америці
ТОВАРИСТВО ЗАПОРОЖЦІВ ім. ПОЛІ<. ПЕТРА БОЛБОЧЛНА
в АМЕРИЦІ

Органі~аційни-й прапор Т-ва Заnорожців ім. nолн. П. Болбочана

Щоб збер е гти світлу сторінку наших збройних змагань за д ср
ж а в ну

Україну, треба накреслювати події о б' є к ти в н о, висте

рігаючись соціяльного,

або

політичного

"передрішення".

Військо Запорожське у свойому корені та масі було прикладом

ід е йности, nосвяти й аполітичности; новітнім Заnорожцям належить
ся чі.1 ':. н е місце у минувшині, бо ж вони найбільше зложили жертв
на вівтар Б а тьківщини, а їхня молода гаряча кров зросила цілу Укра
їну. Пра9да, були моменти відчаю, глибокого жалю й жадоби nомсти
за обт~;шання н:ри.~r орлам-козаr<ам, за нанесені кривди й зu~1учення

творця новітнього Запорожжя. Але Заnорожці

-

ядро Української

Армії, не вгнулись і не пішли за сnокусливими гаслами ані соціяльвими
ані теж відnлатними, бо це губило Україну.
Стяг жовто-блакитний з тризубом і хрестом, а на малиноному

тлі з Охтирською Божою Матерею, був дороговказом козацтва.
Розділ української історіїї про Запорожців nрихований· мовчан

кою, а оста~~ні з Мо.гі,кан rіЬволи сходять з цього світу. Отже з'я.ви
лась nотреба організації живучих Запорожців, .щоб заховати пам'ять

про величезний їхній вклад у діло визволення України . В тій цілі
в

1926

р. постає за ініціятивою сот. А. Тарнавського й полк. І. Дубо

вого на терені Франції Т-во Запорожців

-

одна з найстарших комба

тантських організ'ацій на чужині. Св . п. генерал М. Омелян.ович-Пав
ленко до кінця свого життя був почесним головою, а генерал Сварико
почесним членом Т-ва.

Друr:а світова

війна зруйнувала

весь дорібок Запорожців-sиг-
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ванців, з а мо в к журнал "Запорожець " , а багатий архів вивезли німці;
д е- що врятувалось у поодиноких діячів і все те пер е силається амери

канським Запорожцям. Недавно ми дістали ориrін а льний спис "Лица
рів ордену Залізного Хрест а ", учасників Зимового Походу Укр. Армії
й очікуємо на найбі.1Ьшу коза~ьку реліквію

-

Стяг Війська Запорож

ського, отриманий 2-м пішим Запорожським полком від населення

С.1обожанщини, в подяці з а звільнення від більшовиків у

1918

році .

Сьогодні внас ,1ідок політичних .подій ц е н тр Зап о рожської ідеї,

береження старої козацької традиції та оборони пам ' яти найбільше
шляхетних, а проте промовчуваних

-

жертвенних чинів нашого на

роду й полководців, перенісся на гостинну землю Вашинrтона . І сумно

стає,

коли

З а п о р о ж ця м

приходиться

боронити

навіть

назви

"Українська Армія", котра постала, жила й боролась завдяки запорож
ським міцним підвалинам.

В Америці малим

гуртком Запорожців засновано

в

1951

році

Т-во Запорожців ім. Полк. Петра Болбо•1ана; з ініціятивної групи
Запорожці розростаються в неповну сотню міцно спаяної козацької
сім'ї, з ціллю продовження праці побратимів з Франції та з інших
частин світу.

Трьохрічна праця

принесла

гарні

наслідки.

бо

Т-во

поминає політику, стоїть осторонь від сварок і демагогії, співпрацює
з усіми організаціями, де є щирість в загально-українських справах,
а головне шанує погляди усіх чесних, ідейних українців і признає

їхні заслуги відпо·відно•го вкладу в державницька-творче життя. Запо
рожці,

передаючи

велику

любов

і

обов'язки

до

Матері-України,

запалюючи той огонь, яким вони горіли й тепер горять, рівночасно
відчувають вдячність до Великої Америки за її гуманність і свободо

любіє.
У висліді дотеперішньої тихої, скром1<ої праці Запорожці влас

ними оплаканими середниками, без помочі загалу, допомогли своїм
братам в грошах, одежі й продуктах на суму 1000лол.

Крім цього приготована до друку праця літописця новітніх За
порожців, сот. Б. Монкевича: "Похід Болбочана ;на Крим". Книжка

буде дуже цінною, особливо для молоді, бо до цього часу вона не
знає про важливість Кримського походу, тісно зв'язаного а подіями,
які вели Україну в

1918

році до

Мор я

й де замаяли 29-го квітня

національні прапори. Багато сили, гарту та завзяття можна зачер

пнути з цієї славної, очайдушної боротьби Б.олбочана за Чорне Море

-

вікна до світу. Від нині нехай же "Похід на Крим" стане настоль

ною книгою

цієї нашої громадськости.

Як колись Запорожцям виривали з рук меч, нази.вали реакціонера

ми, а між ни:х кидали де магогіов і "отаманів", щоб ослабити силу ко
зацько-го духа та·к і сьогодні вистелюють їм дорогу терниною.
В Ню йорку діє Станиця, котра нараховує

22

дійсних членів.
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Груnа Заnо1южських Козаків учасників rїаради JІьо~льности

Станиця є членом УККА та К-ту Об ' єднаних Організацій м. Ню йорку
й при.ймає участь у вельми корисній діяльності К-ту. В цьому

poui

Головна Управа Т - ва Запорожців висловила подяку Комітетові за

співпрацю й допомогу в плеканню козацьких традицій, що виявилося
в зорганізованні К-ом групи запорожських козаків на конях підчас
Паради Льоял ьности в Нью йорку, з станичним сотн. Г . Одайни.ком.

Поява на вулицях великого американського міста групи коза
ків зацікавила чужинців , і, напевно, зворушила уяву й почування
нашої дітвори

та

юнацтва. Такі

моменти

поглиблюють любов до

традИ:ції й зацікавлення нею , збуджують пошану до минувшини. З
цього боку допомога Об'єднаного Комітету в зорганізуванні групи
заслуговує 1на велике признання. Безсторонньо треби сТІвердити, що
усnі•хи .всіх періодів 1Н!аших визвольних змщ· ань

тральна Рада, Гетьманщина, Директорія

-

-

У.країнська Цен

·були завдяки горіюJю ста

рої з аJПорожсько-козацької тра;диції.

По Княжій Добі, Українську Державу відродив Великий Гетьман

Богдан, опираючись на славне Військо Запорожське, на традиції Мате
рі-Січи, що здавна була колискою козацької Ідеї, невмірущої ідеї
боротьби за Віру, Де ржаву і Соборність всіх Земель.
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Сьогодні бушують спінені хвилі над Хортицею, а ворог нама
гається втопити в каламутній хвилі інтернаціоналізму Ідею лицарсь
кого Ордену Запорожського

...

Новітні Запорожці підняли потоптаний ворогом стяг з держав

ним гербом св. Володимира і понесли його в широ,кий світ, на чу~ину,
для пригадки старшому і новим

поколінням,

мовчанкою нашу княжу і гетьманську традицію

що

-

-

хто

поминає

той не збудує на

твердих . фундаментах Укр а їнської ДержаDи.

й. М. Прот. ЯRОВ КОСТЕЦЬRШ'і,
Капе:1ян Т-~:1 з ~ п.1рожціD в Америці.
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ПлеR;з.ння

Запорожсько-Rозацької

Традиції

-

вияв національно

державницького змагу за Україну, передтеча У.С.С. і Новітніх Запорожціn.
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ЖУРНАЛ Т~ВА ЗАПОРОЖЦІВ

N

"-І

IV. Делегатсь1шй З'івд Товариства Запорожців
28-29 беревня 1937 ро1<у в м. Оме1<ур (Франція).
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ДУХ ЗАПОРОЖЖЯ СКЕРМОВУЄ ДО НАУКИ
ЗАГАЛЬНО! ТА ВШСЬКОВОУ

"Terribfe Trio Triumphs"
Eastern's . hopes for victor·y were
carried Ьу th1·ee of last season's top
fence1·s; Captain of the Swordsman,
J ack Szepeluk, and two аЬІе teammates, J ohn Mocai·ski and Petro Sodol, also known as the "tепіЬІе trio."
As the p1·eliminal'y matches wei·e held
these boys fenced supe1·bly as they defeated their respective opponents.
This ability enabled Eastern to Ье
i·epl'esented in the finals with Boys
1 High.

І
Кадет

Юрій

Коваль

E.D.'s Four Musketeers

2.78
Чужому навчаються, свого не забувають поможуть У країні!

Діти Запорожців

твердо вірять, що колись
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Гей! Вулицями Нюйорку Запорожські козаки йдуть

.• .

283

284

Запорожці на параді льояльпости

n 1955 році.
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Козацькі сини ведуть відділ Пластунів на параді "Льояльности"

1.

Модест Захарченко

2.

Петро Роман Содоль Зілинський.

Запорожець несе стяг СУМА

n асисті двох юнаків
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КНИЖКА .
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І
Б

ч

». .. Сотник
своє завдання ...

ріял ...

о

р

Манкевич...

с

и
дуже

nодає багатий

.добре

11
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