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ЗАПОРІЗЬКИЙ КОРПУС АРМІЇ УНР  

НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ ЛУГАНЩИНИ В 1918 р. 

 

Столітня річниця Української революції 1917–1921 рр. 

спричинила неабияке посилення уваги до подій того часу на території 

нашої країни, а співзвучність тодішніх проблем реаліям сьогодення 

тільки підкреслила актуальність вивчення цього періоду. Однією з таких 

проблем є формування та розвиток національної армії та її участі в 

боротьбі за незалежність України. З цієї точки зору малодослідженими 

залишаються події, які відбувалися протягом 1918 р. на кордонах з 

більшовиками. Тоді на території Східної України, в тому числі й сучасної 

Луганської області, були дислоковані підрозділи Запорізького корпусу 

Армії Української Народної Республіки. 

Згаданому питанню присвячена незначна кількість наукових 

розвідок. Серед них слід відзначити статтю В. Каплунова (2015), який 

одним з перших привернув увагу до проблеми, що розглядається. Історію 

Запорізького корпусу розглядав в межах дослідження військової історії 

України І. Крип’якевич (Історія українського, 1992). Окремі аспекти 

теми зачіпали в своїх дослідженнях В. Голубко (1997), С. Литвин та 

Ю. Каліберда (2011), Я. Тинченко (2014), А. Куций (2012) та ін. Втім 

проблема потребує подальшого вивчення і з точки зору доповнення 

історії Запорізького корпусу Армії УНР новими фактами, і стосовно їх 

впливу на події в Східній Україні загалом й території сучасної 

Луганщини зокрема, які в цей час постійно знаходився на межі кількох 

протиборчих сторін, що й стало метою написання даної статті. 

Відповідно до домовленостей, укладених після підписання 

Брестського мирного договору, в другій половині лютого 1918 р. 

Німеччина та Австро-Угорщина почали операцію щодо звільнення 

України від більшовиків. Разом з ними наступ вели нечисленні, але 

цілком боєздатні підрозділи Армії УНР. Так, Слобожанщину та 

Донецький басейн звільняла Перша Запорізька дивізія, яку  на початку 

квітня, вже Харкові, було реорганізовано в корпус на чолі з генералом 

Олександром Натієвим (Голубко, 1997, с. 189–190).  

До складу корпусу входили полки, дивізіони та повітряна ескадра, 

в тому числі підрозділи, які почали формуватися ще в ході українізації 

окремих частин російської армії на Східному фронті Першої світової 
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війни в 1917 р. Одним з полків, який у січні 1918 р. не лише не втратив 

боєздатності, але й пробився з фронту до Києва, де взяв участь у 

боротьби проти більшовиків, був організований із українців 7-ї 

Туркестанської стрілецької дивізії 1-й Запорізький ім. кошового Костя 

Гордієнка полк кінних гайдамаків, очолюваний полковником 

Всеволодом Петрівим. На основі українізованих полків було створено й 

1-й Запорізький ім. гетьмана П. Дорошенка піхотний полк (полковник 

Олександр Загродський) та 3-й Запорізький ім. гетьмана 

Б. Хмельницького піхотний полк (Олександр Шаповал). Створений під 

загрозою вступу до Києва більшовиків добровольчий Гайдамацький Кіш 

Слобідської України на чолі з Симоном Петлюрою навесні 1918 р. 

включено до Запорізького корпусу як 3-й Гайдамацький піхотний полк, 

який очолив Володимир Сікевич. Крім того, до корпусу входили 2-й 

Запорізький піхотний полк (Петро Болбочан), 1-й Запорізький гарматний 

полк (В’ячеслав Парфенів та Семен Лощенко), 1-й Запорізький 

інженерний полк (Олександр Козьма), Запорізький кінно-гірський 

гарматний дивізіон (Олекса Алмазов), 1-й Український (Запорізький) 

авіазагін (М. Баранів) та 1-й Запорізький автопанцерний дивізіон 

(Олександр Болдирів) (Історія українського, 1992, с. 370, 376–377).  

Паралельно з формуванням Запорізького корпусу проводилася 

реорганізація і створення нових частин. Серед них відзначимо 

сформований наприкінці 1917 р. з військовополонених австрійських 

українців курінь Січових Стрільців під керівництвом. Євгена 

Коновальця, який наприкінці квітня перетворився на полк чисельністю 

близько 3 тис. вояків. Разом з Запорізьким корпусом вони складали ядро 

регулярної Армії УНР, загальна чисельність якого сягала близько 12 тис. 

вояків (Голубко, 1997, с. 190). Саме у такому складі українська армія 

брала участь у звільненні Лівобережної України й, зокрема, територій 

сучасної Луганщини, які тоді входили до складу Катеринославської та 

Харківської губерній. 

Після звільнення 6 квітня 1918 р. Харкова Запорізький корпус 

було розділено на дві групи: Кримську на чолі з П. Болбочаном для 

звільнення Криму та Донецьку під керівництвом В. Сікевича для 

звільнення Донецького басейну, який тоді по лінії Лозова–Слов’янськ–

Нова Астрахань обороняли більшовики (Монкевич, 1956, с. 77).  

15 квітня полки ім. П. Дорошенка, Б. Хмельницького, 3-й 

Гайдамацький, гарматний та інженерний у складі Донецької групи після 

12-годинного бою звільнили станцію Барвінкове поблизу Слов’янська, 

втративши 9 убитих і 59 поранених. 17 квітня було зайнято Слов’янськ, 

18 квітня – Бахмут, 25–26 квітня разом з німцями було звільнено станцію 

Микитівка та Горлівку (Історія українського, 1992, с. 416–417). Ще 

24 квітня під контроль «запорожців» перейшла станція Колпакове (суч. 

Антрацитівський район Луганської області), яка знаходилася на кордоні з 

Військом Донським. Власне, цим звільнення Донецького басейну, яке 
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тривало три тижні, було завершено. За спогадами В. Сікевича (2018) 

українські військові „дістали наказ… дальше станції Колпаково не йти, 

бо то вже Донщина, а нам чужих земель не потрібно!” (с. 293). 

Успішною була і кампанія Кримської групи, якій вдалося 

швидко звільнити півострів. Втім, конфлікт між керівництвом УНР та 

німецьким командуванням, з яким похід не було узгоджено, призвів до 

згорнення операції. Група відійшла до Мелітополя, де дізналася про 

гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. (Литвин, 2011, с. 64). 

Запорізький корпус з тривогою сприйняв зміну влади в Україні. 

За спогадами В. Сікевича (2018), було скликано нараду командирів 

підрозділів, де різко проти Скоропадського виступив сам Сікевич, а 

також В. Петрів. Втім, П. Болбочан та О. Козьма висловилися за 

прийняття влади гетьмана в умовах більшовицької загрози та 

прихильності до нього німецьких союзників, їх підтримав і О. Натієв 

(с. 297). Незважаючи на це недовіра до очільників новоутвореної 

Української Держави з боку вояків Армії УНР з часом лише 

посилювалася. Так ситуацію описував хорунжий Купчак з полку 

ім. К. Гордієнка, що стояв тоді в Мелітополі: „В ночі з першого на 

2 травня 1918 року наша сотня таки роззброїла німецьку кулеметну 

частину... По довгих переговорах цей конфлікт зліквідовано, але всім 

стало ясним, що співжиття під одним дахом з німцями є неможливе. Тим 

самим треба було ділати, вибирати одне з двох, або піти на службу 

гетьманську, або зложити зброю і розійтися. Більшість старшин і козаків 

були проти гетьмана” (Купчак, 1936, с. 5). Тоді ж у Києві німцями було 

роззброєно вже згадуваний полк Січових Стрільців, який прямо виступив 

проти перевороту. Після цього майже всі січовики перейшли до 2-го 

Запорозького піхотного полку Запорізького корпусу (Історія 

українського, 1992, с. 387).  

Щодо Запорізького корпусу, то від розформування, ймовірно, 

його врятувала тільки віддаленість від Києва та страх оголити кордон з 

більшовиками. Це розуміли й сучасники, за спогадами яких корпус було 

збережено завдяки діям командирів підрозділів, ініціювавших їх 

переведення „для несення прикордонної служби… на північний схід від 

м. Харкова” (Тарнавський, 1931, с. 14). Це давало можливість усунути 

республіканські налаштований підрозділ подалі від центру влади. 

Відповідно до Брестських мирних угод, за якими Радянська Росія 

повинна була визнати УНР, на початку травня 1918 р. між ними було 

підписано договір про припинення бойових дій, а 12 червня – 

прелімінарну мирну угоду. Було визначене тимчасове розмежування 

території Української Держави та РСФРР по демаркаційній лінії від 

Суражу до Куп’янська, вздовж якої залишалася т. зв. „нейтральна зона” 

завширшки 10–40 км, на було заборонено розміщення обох армій (Бойко, 

2009, с. 224). Остаточні кордони планувалося визначити в результаті 

роботи двосторонньої мирної конференції. 
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На момент початку переговорів з РСФРР полки Донецької групи 

Запорізького корпусу залишалися на території Донецького басейну – 

полк ім. П. Дорошенка в Бахмуті, 3-й Гайдамацький – у Микитівці, полк 

ім. Б. Хмельницького – у Дебальцево (ЦДАВО, ф. 1076, оп. 1, спр.17, 

арк. 9). До 25 червня перші два з них було виведено з території 

Бахмутського повіту, а пізніше почалася передислокація й полку ім. Б. 

Хмельницького (Там само, арк. 27 зв.). Так згадував про це сотник 

Степан Самійленко (1958): „Прийшов наказ нашому куреневі вирушати 

на охорону північного кордону – між Харківщиною і Bороніжчиною, по 

річці Гайдар (Айдар – О. З.). Так нам усім шкода було покидати привітну 

Донеччину! Ми там обжились, позаводили знайомства, а то й любов. . . 

Пізніше туди ж був спрямований увесь наш полк і врешті вся Запорізька 

Дивізія” (с. 53, 55–56). 
Підрозділи Кримської групи також прибули на кордон з 

більшовиками. З району Олександрівська (суч. Запоріжжя), де вояки 

перебували з початку травня до середини червня, їх перекинули до 

Слов’янська та Ізюму Харківської губернії. Там вони були 

підпорядковані коменданту германського корпусу, який відповідав за 

охорону кордону в межах губернії. Запорізький корпус стояв у резерві аж 

до 20 липня, поки поступово його полки відбували залізницею до станції 

Сватова Лучка (суч. Сватове Луганської області), а звідти – на 

демаркаційну лінію для її охорони від більшовиків (Андрух, 1930, с. 8).  

Українські військові стали на лінії Куп’янськ–Кантемирівка: від 

Куп’янська на слободи Ровеньки (суч. Бєлгородська обл. РФ), Бондарівку 

(суч. Воронезька обл. РФ), Пантюшине (суч. Новопсковський район 

Луганської обл.) та Новомарківку до Кантемирівки (зараз обидві – 

Воронезька обл. РФ). Штаб корпусу розмістився в містечку Білокуракине 

(Маслівець, 1964, с. 134; Стефанів, 1932, № 10, с. 9). 

За даними В. Каплунова (2015), найсхідніше був дислокований 

полк ім. П. Дорошенка зі штабом у слободі Кам’янка (суч. 

Новопсковський район Луганської обл.) (с. 54). На захід від нього стояв 

2-й Запорозький піхотний полк – від Бондарівки до Ровеньок з центром у 

Білолуцьку (суч. Новопсковський район). „Нашу сотню розкватировано 

на північному кінці села. Другого дня вечером наша чета відійшла на 

хутір за Білолуцьком на самім пограничу, до вартової служби, де заняла 

три застави. Мені випала служба на вітряку, де був уставлений 

скоростріл. Полк наш висилав з Білолуцького на кордон дві сотні на 

переміну. Варту держали через добу, після чого сотні вертали до 

Білолуцька, так що варта випадала що два, три дні. Здовж границі менш-

більш що пів кільометра стояли застави зі скорострілом, а поміж 

заставами ходили безустанно стежі”, – згадував Зенон Стефанів (1932, 

№ 10, с. 9).  

По річці Айдар було розміщено 3-й Гайдамацький полк (штаб у 

Білолуцьку) та кінний полк ім. К. Гордієнка (штаб у слободі Павлівка під 
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Білокуракиним), якому підпорядковувався гарматний дивізіон. 

Північніше по течії Айдару, на території сучасної Бєлгородщини, стояв 

полк ім. Б. Хмельницького (штаб у слободі Олександрівка (суч. Лозно-

Олександрівка Білокуракинського району) (Каплунов, 2015, с. 54).  

Безумовно, головним завданням „запоріжців” протягом їх 

перебування на Сході України була охорона кордонів. „Кордони ці, в 

глухому куті України, до тoгo часу не були ніким охоронювані з жодного 

боку. Так само, як з боку нашого, з боку московського не було жодної 

охорони чи сторожі”, – згадував сотник полку ім. К. Гордієнка Григорій 

Маслівець (1964, с. 134). Протягом травня–листопада 1918 р., 

незважаючи на мирні переговори між Українською Державою та 

Радянською Росією, більшовики неодноразово нападали на українські 

війська в прикордонній смузі, тим самим їм відповідали й „запорожці”. 

За спогадами командира чоти кінної сотні 2-го Запорізького 

полку Петра Дяченка (2010) одразу після прибуття на кордон 

з’ясувалося, що ворожі загони систематично здійснюють рейди на 

українську територію: „З кінцем травня більшовицькі відділи кінноти 

силами до чоти, а часом і більші, почали прориватися на наші тили і 

грабувати людність, вбивати священиків, учителів та інших. Полковник 

Болбочан наказав своїй кінноті відповісти тим самим. У цих наскоках у 

скорому часі була без конкуренції 2-га чота, яка робила рейди на 50 км 

на ворожі тили. Не завше „совхози” були без охорони, часом доводилося 

і з боєм вриватись, але чота, як усі сміливі, завше мала щастя і не 

верталась із порожніми руками, а зі здобиччю: зброєю, кіньми, досить 

часто приводила полонених” (с. 23–24). Такий характер мали й наступні 

сутички. Так, на початку липня більшовики напали на хутір на р. Біла, 

вкрали 7 коней, заарештували та вивезли прикажчика місцевої економії 

(ЦДАВО, ф. 1216, оп. 1, спр. 100, арк. 19).  

Траплялися й прямі бойові зіткнення. Так, на початку серпня 

біля станції Журавки (суч. Воронезька обл. РФ) 20 військових полку 

ім. П. Дорошенка зустрілися з більшовицьким загоном у складі 30 осіб та 

намагався вступити в бій, однак більшовики відступили. За свідченням 

селян було з’ясовано, що вони поїхали до Криничного, де стояла сотня 

гвардійців Литовського полку. Там „запоріжці” оточили школу та 

церкву, де розташовувались більшовики, та відкрили вогонь. Бій тривав 

14 годин, після чого більшовики відступили до штабу Литовського полку 

в Старій Калитві. У якості трофеїв козаки забрали знамена, 5 кулеметів, 

9 рушниць, 3 шаблі, самокат, 13 шинелей, чоботи та інше майно 

(ЦДАВО, ф. 1077, оп. 1, спр. 54, арк. 7д). Ще одну сутичку описує у своїх 

спогадах С. Самійленко (1958): „На заставу, що вліво від Ровеньок, 

напали большовики і йде бій. Полковник наказав поручникові Водотиці 

послати на місце бою дві піші сотні на підводах. Полковник Іван 

Луб’яницький сів на коня, я теж, і ми поскакали. По дорозі нас 

наздогнали кулеметчики з ручними кулеметами. Ми увірвались у самий 
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розпал бою. Наші козаки й старшини були здебільшого у самій білизні, 

бо вони саме вигрівались на сонці, коли большевики майже непомітно 

підійшли соняшниками і несподівано напали. Большевицької кінноти 

Антонова було з добрих півтори сотні, мали вони й гармату. Гаряча 

робота була: залишили большевики і гармату, і зо три десятки убитих. З 

нашої сторони було троє забитих і дев’ять поранених” (с. 65–66). 

Подібними сутичками відзначалося все літо 1918 р., протягом якого 

вояки звикли до нової місцевості та населення, яке тут мешкало, а їх 

повсякдення життя набуло організованого характеру. 

За відсутності активних бойових дій для бійців Запорізького 

корпусу проводилися навчання. Зокрема в серпні у Білокуракиному було 

організовано шеститижневий телефонічний курс для підстаршин, який 

проходив у церковній школі (Стефанів, 1932, № 10, с. 9). Крім того у 

кожному підрозділи проводилися вправи для навчання новобранців, 

якими постійно поповнювався підрозділ. „Кожного дня провадилася 

муштра, часом на конях, часом без них. Треба було отих студентів та 

семінаристів… навчити гаразд сидіти на конях, орудувати шаблею та 

рушницею. Треба було їх із цивільних хлопців перекувати на вояків не 

тільки душею, але й тілом” (Маслівець, 1964, с. 135).  

Вступали до корпусу й місцеві мешканці. За свідченням 

В. Каплунова (2015), в Новобілій і Можняківці (суч. Новопсковський 

район) в окремих родинах до наших днів зберіглася пам’ять про тих, хто 

пішов „воювати за Україну” (с. 60). Зберіглися окремі прізвища селян 

Тимоновської волості Старобільського повіту, які влітку вступили до 

полку ім. Б. Хмельницького – Тимофій та Денис Безверхові, Андрій 

Назаренко, Яків Павленко з хутору Наугольний та Іван Верицун з Плахо-

Петрівки (суч. Білокуракінський район). Разом з ними туди ж вступили 7 

селян хутору Богородицького (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 52, арк. 12–12 

зв.). Втім масового характеру цей процес не набув. Самі вояки розуміли, 

що населення краю було національно малосвідомим та ставилося з 

недовірою до будь-якої влади. Тож „відділи запорожської дивізії в 

районах свойого розташування були освідомлюючим чинником… з дуже 

свідомих селян і робітників, що безумовно мусіли мати вплив на тодішнє 

село” (Стефанів, 1932, № 10, с. 9). З цієї точки зору важливим способом 

такого впливу ставало неформальне спілкування вояків з місцевими 

мешканцями. Так, однією з розваг було влаштування різного роду 

концертів і вистав, до яких залучали й місцеву молодь (Самійленко, 1958, 

с. 53, 55–56, 64).  

Влаштовували військовослужбовці й приватне життя – їздили до 

сусідніх сіл на вечорниці, „сиділи на колодках, жартували з місцевими 

дівчатами, співали, розважались. Добре тоді було на селах – просто не 

вірилось, що навколо буяє революція й війна. Деякі козаки так 

розгосподарились, що й орали, й сіяли: самітнім удовам допомагали… Я 

мало не одружився з гарненькою попівною, а поручник Пархоменко таки 
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одружився і всюди став їздити з молоденькою дружиною”, – згадує 

С. Самійленко (1958) про період дислокації 2-го Запорізького полку на 

Айдарі (с. 56, 63–65). Наявність значної кількості жінок, які „волочилася 

за полками і штабами”, звісно, призводила до падіння дисципліни, про 

що з незадоволенням згадували окремі старшини (Андрух, 1930, с. 8) 

Разом з тим, становище всередині самого Запорізького корпусу 

влітку 1918 р. було аж ніяк не спокійним. Перші конфлікти тут почалися 

ще в травні, коли значна частина вояків відмовилася від складання 

присяги гетьману. Через прямі виступи проти австро-німецького 

командування було майже одразу роззброєно панцирні дивізіони 

(Тинченко, 2014, с. 53). Але найгострішим був конфлікт з владою був у 

військовослужбовців кінного полку ім. К. Гордієнкана чолі з 

В. Петрівим, який свого часу виступив проти гетьманського перевороту.  

Сцену „прийняття” присяги „гордієнківцями” докладно описав 

Г. Маслівець (1964): „Село Павлівка, де полк тоді перебував, досить 

велике село, в центрі церква, а біля церкви вигін – площа, що на ній 

звичайно восени відбувався ярмарок... На тому вигоні старшини та 

козаки гордієнківського кінного полку чекали закінчення Служби Божої 

у церкві та на прийняття присяги. Церква сільська, невелика, туди може 

вмістилося б чверть тих людей, що стояли на вигоні. По закінченні 

служби священик із дяком, Євангелією та хрестом вийшли з церкви і 

зайняли місця біля столика. Після прочитання молитви, священик сказав, 

що тепер він читатиме слова присяги, а всі присутні мусять за ним той 

текст повторювати... Далі голосно читає: «Оцим я присягаю перед нашим 

Господом Богом (за ним сумлінно присутні повторюють слово за словом) 

та цілуванням хреста і Євангелії стверджую... (повторюють далі)... що я, 

по мірі своїх сил буду чесно і вірно та сумлінно... (повторюють)... 

боронити свою державу Україну... (повторюють) ...та ясновельможного 

пана гетьмана... (мовчанка, ніхто не повторює) ...та її ясновельможного 

пана гетьмана... (читає голосніше священик, але знову тиша і тільки з 

задніх рядів на повний голос пролунало – "А...!")» . Священик, тоді вже 

більш не повторюючи про гетьмана, похапцем дочитав слова присяги, не 

зважаючи, чи за ним хтось повторює, чи ні ті слова і закінчив... Отак та 

отаким способом гордієнківський кінний полк «приняв» присягу 

гетьманові Скоропадському” (с. 135). Невдовзі, 27 червня 1918 р., вояки 

полку ім. К. Гордієнка в Білокуракиному здійснили вже публічний 

виступ проти гетьмана, німців та поміщиків. Про його підготовку стало 

відомо ще 26 червня, а наступного дня за сигнальними пострілами до 

штабу під’їхав броньовий автомобіль та зібралися озброєні солдати. Було 

здійснено спробу заарештувати полковника та кількох старшин 

(Гражданская война, 1967, с. 195–196). Втім більшість бійців повстання 

не підтримала, тому частину солдат було заарештовано, інші перейшли 

до більшовиків або залишилися на місці, підбурюючи селян проти 

гетьмана та німців (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 65, арк. 3). За спогадами 
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Івана Вислоцького частина повстанців навіть покинула демаркаційну 

лінію та рушила на Сватову Лучку, де була роззброєна 10-ю стрілецькою 

сотнею 2-го Запорізького полку (Вислоцький, 1935, с. 17). Тож 

заворушення в полку на початку літа не дістало розвитку, за його 

результатами було звільнено полковника В. Петріва та його помічника 

(Там само, спр. 52, арк. 1–1 зв.). Новим командиром був призначений 

полковник Микола Продьмо, який приступив до виконання обов’язків у 

липні. Тим часом незадоволення політикою гетьмана зростало не лише в 

полку ім. К. Гордієнка, а й у всьому корпусі. 

Бійців підбурювали також політичні опоненти П. Скоропадського. 

Ще в травні 1918 р. під час перебування в Україні командира 

австрійського підрозділу Українських січових стрільців ерцгерцога 

Вільгельма Габсбурга (відомого як Василь Вишиваний) він зустрічався зі 

старшиною Запорізького корпусу (зокрема з О. Натієвим і П. 

Болбочаном), які бачили в ньому альтернативу залежному від німців П. 

Скоропадському. Особа ерцгерцога викликала таке занепокоєння в Києві, 

що гетьман був змушений просити про рішуче втручання німців 

(Ковальчук, 2013). Пізніше Запорізький корпус також таємно відвідував 

Микола Міхновський, який цікавився політичними настроями 

військовослужбовців. Значна кількість старшин висловилися тоді проти 

Гетьманату. Коли про візит стало відомо командиру полку ім. 

Б. Хмельницького й він надіслав загін для затримання гостя в Сватовій 

Лучці, вояки дали Міхновському втекти (Самійленко, 1958, с. 60–62). 

Ситуацію загострювало й те, що з недовірою до Запорізького 

корпусу ставилися німці. Цей конфлікт виник ще під час походу 

П. Болбочана на Крим, а з часом тільки посилювався. Німецьке 

командування постійно тиснуло на П. Скоропадського з пропозиціями 

щодо розформування корпусу. Гетьман же не наважився на цей крок, 

оскільки вважав його єдиним боєздатним з’єднанням на той час. Крім 

того існувала загроза, що після роззброєння все майно „запорожців” буде 

конфісковане німцями (Скоропадський, 1995, с. 188–189). Само тому 

гетьман зайняв вичікувальну позицію, незважаючи на тривожні звістки з 

місць розташування „запоріжців”.  

Такі звістки постійно надсилав різко налаштований проти 

корпусу харківський губернський староста Петро Заліський, який 

посилався, зокрема, на розповсюджувані бійцями плакати, де містилася 

„соціалістична відозва, мерзенного характеру, та ще й противна владі 

Гетьмана” (Пученков, 2013, с. 287). Підтримував старосту й Харківський 

губернський комітет союзу хліборобів, який підкреслював, що майже всі 

частини війська О. Натієва „суть прихильники Ради та вороги пана 

Гетьмана, а половина з них вельми співчутливо ставиться до 

більшовиків” та вимагав „виведення гайдамацьких загонів за межі 

губернії, ліквідації утворених банд, роззброєння населення та 
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припинення пропаганди проти існуючого ладу та закликів до класової 

боротьби” (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 52, арк. 1–1 зв.).  

З вимогою про роззброєння корпусу П. Заліський неодноразово 

звертався до Києва, а також до командира німецького корпусу, однак 

отримував відмови. У відповідь на численні скарги з Харківської губернії 

наприкінці липня – на початку серпня 1918 р. Запорізький корпус 

відвідав військовий міністр Олександр Рогоза. У Білокуракиному було 

влаштовано парад, в якому взяли участь всі полки, крім 3-го 

Гайдамацького, який знаходився на позиціях (Куций, 2012, с. 144). Парад 

приймав також командир німецького корпусу, якому формально 

підлягали „запорожці”. Візит не виявив причин для занепокоєння. Бійці 

згадували, що „після паради видано нам по малій пляшечці горілки – 

певно за те, що дефіляда добре удалася” (Стефанів, 1932, № 9, с. 10), а 

староста П. Заліський також з незадоволенням визнавав, що „генерал 

Рогоза знайшов все в порядку, мої донесення перебільшеними” 

(Пученков, 2013, с. 288). Втім, в Києві все одно розуміли, що настрої в 

корпусі залишаються загрозливими, що цілком відповідало дійсності. 

Значна частина „запорожців” залишалася прихильниками соціалістичних 

ідей УНР, які вони намагалися втілювати в життя, збурюючи спокій в 

місцях своєї дислокації.  

Не зважаючи на невдалий виступ проти П. Скоропадського в 

кінному полку ім. К. Гордієнка, саме цей підрозділ залишався центром 

опозиції в корпусі, а тижні після інциденту відзначилися великою 

кількістю сутичок військових та підбурюваного ними населення з 

владою та землевласниками на території Ізюмського, Куп’янського та 

Старобільського повітів Харківської губернії. Так, на початку липня 

„гайдамаки Натієва в Куп’янському повіті заявили священнику, що якщо 

він буде молитися за гетьмана та Українську Державу, вони рознесуть 

церкву” (ЦДАВО, ф. 1216, оп. 1, спр. 100, арк. 9). Більше того, зберіглися 

численні донесення щодо випадків побиття, обеззброювання та арештів 

представників Державної варти, захоплення їх коней та зброї, знищення 

справ канцелярії (ЦДАВО, ф. 1216, оп. 1, спр. 100, арк. 31; ф. 1325, оп. 1, 

спр. 65, арк. 3; спр. 52, арк. 1 зв., 16). На початку липня 1918 р. в районі 

Сватової Лучки та Покровська (суч. с. Покровське Троїцького району 

Луганської обл.) настрій населення був настільки неспокійний, що чини 

Державної варти в Сватовому відмовлялися служити через страх перед 

населенням, а варта в Покровську взагалі була роззброєна військовими 

(Там само, арк. 10). Для встановлення порядку представники Державної 

варти просили посилення своїх підрозділів. Зокрема, у Старобільського 

повітового старости вимагали виділити додатково до 11 наявних ще 20 

„стражників” (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 52, арк. 6). 

Тоді ж було здійснено кілька нападів на поміщиків, зокрема, 

бійці полку ім. Б. Хмельницького здійснили замах на поміщика 

О. Петрашевича (Там само, спр. 65, арк. 3), полку ім. К. Гордієнка – на 
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Ф. Дрожаннікова, 3-го Гайдамацького полку – на сина І. Бугакова в 

хуторі Андріївка Осинівської волості (суч. Новопсковський район) (Там 

само, спр. 52, арк. 24, 26). 

Заклики до пограбувань поміщицьких маєтків, повалення 

гетьмана та вигнання німців дозволяли собі навіть окремі офіцери. 

Відомо про розповсюдження прокламацій, надрукованих у Куп’янську на 

замовлення когось зі старшини (ЦДАВО, ф. 1216, оп. 1, спр. 100, арк. 26). 

Крім того, вояки регулярно спілкувалися з селянами, агітуючи проти 

виконання розпоряджень влади. Так, 14 липня 1918 р. солдати з 

Дем’янівки (суч. Білокуракинський район), де служили при військовій 

хлібопекарні, зібрали селян хутору Богородицький (Райовка) та 

закликали не повертати награбоване раніше майно під вигуки натовпу 

„Геть буржуазію, бий її та її помічників” (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 52, 

арк. 8, 11). Трохи раніше в Білокуракиному солдати зупинили селян, які 

їхали в Старобільськ як призовники до Сердюцької дивізії, назвавши їх 

буржуями (Там само, арк. 8 зв.). Тоді ж у Павлівці, у дворі Кредитного 

товариства, бійці полка ім. К. Гордієнка розповідали селянам, що 

українські полки йдуть на фронт для об’єднання з більшовиками проти 

німців (Там само, арк. 5–5 зв.). 

Звернемо увагу, що термін „більшовизм”, що використовується в 

тогочасних джерелах, не варто розуміти в сучасному його значенні. 

Багато українців, незадоволених політикою гетьмана та підбурюваних 

більшовиками, під „більшовизмом” розуміли скоріше ідеї есерів з їх 

націоналізацією великих землеволодінь та принципами 

дрібноселянського господарства. Більшовики ж парадоксальним чином 

перетворилися в очах багатьох на захисників від іноземної навали та 

гаранта завоювань селян у перерозподілі землі. „Ця ідея згодом стала 

основою для виникнення на Україні в 1918 році нового великого 

непорозуміння з приводу більшовизму”, – зазначає італійський історик 

А. Граціозі (1997, с. 49–50).  

Підтримка озброєних військовослужбовців спричинила численні 

випадки селянських виступів проти розпоряджень влади. В першу чергу 

йшлося про повернення майна, награбованого селями протягом 

перебування в краї більшовиків. За наказом Харківського губернського 

старости від 14 травня 1918 р. все майно (в першу чергу – зерно, худобу, 

коней, землеробські знаряддя) треба було повернути власникам під 

загрозою штрафу в 3 тис. руб. або тримісячного арешту, які не звільняли 

від повернення та судового переслідування (Харьковщина в период, 1973, 

с. 27–28). Звісно, що виконували цей наказ селяни неохоче та з 

ненавистю ставилися до Державної варти, на яку покладалося 

повернення розграбованого власникам та збір податків. Особливо 

гострою була ситуація в Тимоновській волості, де розташовувалися 

полки ім. К. Гордієнка та ім. Б. Хмельницького, які підбурювали селян 

проти поміщиків Козирєвих та Сухачових.  
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Так, 1 липня 1918 р. в слободі Рудовка (суч. с. Рудове 

Білокуракинського району) солдати заявили Аполлінарії Козирєвій, що 

знищать загони для примушування селян повертати награбоване у 

землевласників, „оскільки вони утворені буржуазією”, а також 

погрожували старості Володимирові Фоменку (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, 

спр. 52, арк. 4). 5 липня в Рудовці було зібрано сільський сход, на якому 

Михайло Козирєв разом з наказним волості Бичковим знову закликали 

повернути награбоване майно та компенсувати Козирєвим збитки у 

розмірі 4 тис. руб. Селяни погодилися, почалося обговорення умов 

повернення. Втім присутній на сході військовий Запорізького корпусу 

заявив, що нічого повертати не треба. За його словами, у Танюшівці 

(суч. Новопсковський район) був бій між українськими військами та 

німцями, де перші перемогли, вбивши 7 німців1. Ця звістка так збудила 

селян, що вони не тільки категорично відмовилися повертати майно, але 

й розібрали зібрані раніше гроші на компенсацію (Там само, арк. 4–5). 

Після ж того як бійці полку ім. Б. Хмельницького пообіцяли захист від 

утисків варти, за свідченням голови Тимоновської управи Семена 

Алєксєєва, повернення награбованого у волості зовсім зупинилося. 

Наказному Бичкову залишили записку з вимогою не змушувати селян 

повертати награбоване, поки в волості стоїть „Українська дивізія” (Там 

само, арк. 8–8 зв.; ф. 1216, оп. 1, спр. 100, арк. 21). Подібну записку з 

погрозами розправитися з вартою „по-козацькому” отримав і 

землевласник Сухачов (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 52, арк. 10 зв.).  

Власне, військові виконували свою обіцянку. 15 липня санітар 

полка ім. Б. Хмельницького Курлянчик заявляв, що їздить селами для 

засвідчення побоїв, які наносить селянам Державна варта та погрожував, 

що в разі, якщо вилучення награбованого продовжиться, з Олександрівки 

будуть надіслані 100 козаків (Там само, арк. 8 зв. – 9). За повідомленням 

представника Старобільської повітової варти Ткаченка „через агітацію 

солдат зробити що-небудь щодо повернення майна землевласникам… 

неможливо... Селяни, які пограбували маєток Сухачова, після кожного 

звернення йдуть до слободи Олександрівки з проханням до солдатів 

захистити їх від Варти”. Більше того, селяни забрали скот, який раніше 

повернули Сухачову (Там само, арк. 10). Ситуацію не вдалося владнати 

швидко й на початку серпня, не допомогло навіть звернення до німців, 

які відмовилися втручатися в ситуацію на територіях, які контролював 

Запорізький корпус (Там само, арк. 2).  

                                         
1 Зауважимо, що інформація про бій українців та німців поблизу Білолуцька 

декілька разів зустрічається в джерелах, при чому вказувалася різна кількість вбитих, 

аж до 300 (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 52, арк. 10 зв.). Втім завжди це записи зі чиїхось 

слів, тому, найвірогідніше, – не більше як чутки, а якщо інцидент і мав місце, то точно 

не з вказаними наслідками. 
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Виступали солдати й проти німців, закликаючи, зокрема, не 

здавати для них хліб за розпорядженням волосної земської управи. Про 

це свідчили селянин слободи Тимонової Дмитро Хамлов, а також член 

Тимоновської земської управи Андрій Воробйов. Під час збору управою 

хлібу до інтендантського складу в Осиновій (суч. Новопсковський район) 

солдати заявили, що дадуть його провезти тільки в разі, якщо він 

призначений українським, а не німецьким частинам. Це викликало 

хвилювання селян, які відмовилися здавати зерно без відповідного 

підтвердження зі Старобільська (Там само, арк. 4 зв.). Ситуація 

повторилася й пізніше з відправкою збіжжя до Новопскова, коли 

поширення чуток про необов’язковість здачі викликало хвилювання 

селян, які вимагали сказати куди піде хліб (Там само, арк. 19). Тож 

непопулярність офіційної влади серед військових та місцевого населення 

призвела до того, що останнє побачило в Запорізькому корпусі захисника 

проти Державної варти. Втім це не говорило про беззастережну 

підтримку селянами військовослужбовців Запорізького корпусу. У 

іншому болючому питанні вони часто знаходилися по різні боки. 

Йдеться про обов’язок місцевого населення щодо постачання німецької 

та української армії хлібом та фуражем переважно за дуже незначну 

платню, а також доволі часті випадки реквізицій з боку солдат. 

Зауважимо, що проблема постачання, в тому числі через 

вилучення продовольства та майна у місцевих жителів, стояла в регіоні 

доволі гостро з самого початку перебування тут військових. Ще 

24 червня 1918 р. Старобільський повітовий староста просив переглянути 

питання про розміщення в повіті українських військових частин, 

мотивуючи прохання тим, що в Старобільську вже розмістилася німецька 

дивізія, тому утримання додаткових частин сильно вдарить по 

виснажених запасах селян (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 65, арк. 14). Вже 

в перші дні після переведення почалися непорозуміння, які в першу 

чергу торкнулися поміщиків. Так, 26–27 червня військові кінного полку 

ім. К. Гордієнка звернулися до землевласника хутору Райовка (суч. 

с. Богородицьке Троїцького району) Олександра Кірєєва щодо корму для 

коней. Їм було виділено 5 дес. сінокосу, однак ними була викошена й 

орендована селянами ділянка, не зважаючи останніх. Крім того, сотник 

замінив хворого коня на здорового та забрав ще дві голови рогатого 

скота (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 52, арк. 17–17 зв.). 

Подібні випадки були непоодинокими. На початку липня 

губернський староста регулярно повідомляв у Київ про вилучення 

військовими худоби у селян (ЦДАВО, ф. 1216, оп. 1, спр. 100, арк. 11). 

Так, 1–3 липня у землевласника Тимоновської волості Івана 

Дрожаннікова солдатами 2-го Запорізького полку під підроблені 

розписки було вилучено 9 коней та 2 голови рогатої худоби. Через кілька 

днів власних знайшов частину з них у Білолуцьку і після сутички, в ході 

якої звучали навіть погрози про розстріл поміщика, повернув чотирьох 
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коней (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 52, арк. 13–13 зв.). Протягом липня 

1918 р. військові 3-го Гайдамацького полку, які стояли в Можняківці, без 

дозволу викосили 4 дес. сінокосу в маєтку Івана Бугакова в хуторі 

Андріївка, а також забрали до 100 підвод та 130 копиць готового сіна 

(Там само, арк. 26–27). 

Місцева влада, зокрема Старобільська повітова земська управа, 

намагалися вирішити конфлікти, викликані реквізицією військовими 

корму для коней у селян. Для цього ще 25 червня було скликано нараду 

за участі місцевих урядових і громадських організацій, а також 

української та німецької комендатур. Було вироблено інструкцію щодо 

постачання населенням волостей фуражу для потреб військових через 

систему інтендантських складів, утворити які планувалося до 10 липня 

На всіх мешканців повіту покладався обов’язок сплати грошової 

повинності (від 20 до 100 руб.), хоч це й не було передбачено 

законодавчо. Всі землевласники, які фактично користувалися землею, 

мали сплачувати 1 пуд сіна, 0,5 пуда соломи, 0,5 пуда різного зерна (в 

тому числі 5 фунтів пшениці) з десятини, які передавалися на склади у 

великих селах. Фураж військовим мав видавався за їх вимогою під 

квитанцію. Встановлювалися норми стягнення й продовольства – 

картоплі (10 фунтів з дес.) та м’яса (15 пудів живої ваги з 200 дес. землі). 

Також передбачалося постачання армії рогатої худоби, свиней та коней із 

встановленням твердих цін та доплатою різниці між ними та ринковою 

ціною, шляхом стягнення її рівномірною розкладкою зі всього населення 

волості (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 65, арк. 4 зв. – 6 зв.). На початку 

вересня інтендантські склади вже діяли й управа повідомляла, що 

„справа постачання українських і німецьких військ фуражем і 

продуктами продовольства йде без всіляких ускладнень” (Там само, 

арк. 13–13 зв.). За фураж здійснювалася оплата, а грошова повинність не 

стягувалася, тож рішення наради було реалізовано тільки частково.  

Втім запровадження нової системи протягом літа не зняло 

проблеми повністю. Відомі випадки, коли військові продовжував 

самовільні покоси, не завжди залишаючи квитанції, або вилучали сіно 

силою, хоч і виписували на нього документи (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, 

спр. 52, арк. 15). В першу чергу шкоди завдавали землевласникам та їх 

службовцям. Так, 26 липня 1918 р. у Федора Дрожаннікова 

„гордієнківці” відібрали особисту зброю та відшмагали племінника та 

трьох службовців. При цьому вилучили близько 1 тис. пуд. сіна, 

виписавши квитанцію (Там само, арк. 24–25). Часто такі вилучення разом 

з погрозами були спровоковані скаргами селян. Звісно, що в Харків і 

Києві летіли численні скарги від землевласників, які грозилися від’їздом 

і відмовою у збиранні врожаю, якщо проти вояків не буде вжито заходів 

(Там само, арк. 16, 18). 

Гострота проблеми полягала не просто в хибах дисципліни чи 

втіленні уявлень військових про соціальну справедливість, а в тому що 
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протягом літа гетьманські інтендантства практично припинили 

постачання Запорізького корпусу. На короткий строк ситуацію рятувала 

згадана ініціатива Старобільської земської управи щодо повітових 

інтендантських складів. Втім вже в серпні видачу за „вимогальними 

відомостями” ними було призупинено та введено вимогу сплати за 

постачання готівкою. Оскільки грошей від Головного інтендантства 

корпус також не отримував це рішення викликало обурення О. Натієва, 

який навіть звинуватив управу в провокації та агітації проти 

українського війська (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 65, арк. 16, 19). 

Про скрутну ситуацію з постачанням згадують і самі вояки: 

„Харчувався гордіенківський кінний полк у тих павлівських селян, що по 

їхніх подвір’ях з кіньми був розташований. Щоб не бути для селян-

господарів тягарем, дармоїдом, кожний старшина та козак дістав дозвіл 

самому допомагати господарям у праці на полі і свoгo коня до такої праці 

вживати. Отож, навчання та муштра мусіли припинитися, бо припинити 

виконування охорони на кордоні аж ніяк не можна було… А гетьман тим 

часом навіть їсти не дає ні людям, ні коням... Такий стан потривав ціле 

літо, відбулися жнива, надходила осінь 1918 року. Майже в усіх старшин 

та козаків одяг та білизна і взуття зносилися. Не помагали вже пильні 

руки зичливих дівчат та молодиць, що тих наших вояків обпирали, 

латали їм сорочки, нашивали латки на штанах. Час робив своє, надходила 

холодна осінь, а полк голий і босий” (Маслівець, 1964, с. 136). Звісно, що 

така ситуація разом із загальним незадоволенням гетьманською владою, 

не сприяла підтриманню дисципліни, тому до осені все частішими 

ставали випадки дезертирства. Частина бійців поверталася додому, де 

привертала увагу Державної варти та потрапляла під арешти. Тому 

„деякі, національно менш свідомі, але зате більш озлоблені – 

перепливали конем річку Айдар і зголошувалися… до Червоної армії, 

щоб таким чином мати змогу в майбутньому помститися отій владі, що в 

такий куток та таким способом його загнала” (Маслівець, 1964, с. 136–

137). Крім того, збільшувалася кількість грабежів населення, що 

здійснювалися особами, яких визначали як „гайдамаків”. Так, у ніч на 13 

вересня з маєтку землевласника хутору Наугольного І. Козирєва бійці 

полку імені К. Гордієнка забрали 10 пудів пшениці, 8 пудів жита та 5 

пудів ячменю на суму 192 р. 90 коп. та видали за отримання розписку. 

Пізніше невідомими було викрадено бика, залізні борону, плуг та дві вісі, 

в чому одразу звинуватили військових (ЦДАВО, ф. 1325, оп. 1, спр. 52, 

арк. 31–31 зв.). Через декілька днів інцидент стався в хуторі Н. Андріївка 

(суч. Білокуракинський район), де четверо невідомих, озброєних 

гвинтівками та вдягнених у форму пограбували селян Михайла 

Перепелицю та Гаврила Швеця (ЦДАВО, ф. 1216, оп. 1, спр. 100, арк. 

200). 20 вересня також повідомляли, що в Старобільському повіті чотири 

козака пограбували хутір та вбили родича власника (Там само, арк. 147). 

Тож восени 1918 р. ситуація в підрозділі була відверто складною. Через 
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численні зворушення та дезертирство в серпні 1918 р. „запорожців” 

реорганізували в Окрему Запорозьку дивізію. У жовтні було звільнено 

О. Натієва, замість якого П. Скоропадський призначив непопулярного 

серед вояків генерал-хорунжого Миколу Бочковського. Ще влітку через 

зменшення чисельності особового складу кінний полк ім. К. Гордієнка 

був кадрований у сотню, пізніше було демобілізовано основну частину 3-

го Гайдамацького полку, а у жовтні – розформовано інженерний курінь 

(Литвин, 2011, с. 64–65; Тинченко, 2014, с. 53–54). Наприкінці серпня зі 

Східної України на Чернігівщину було виведено 2-й Запорозький, а 

також гарматний полки та кінно-гірський гарматний дивізіон (Куций, 

2012, с. 144). До початку листопада 1918 р. на кордоні в Харківській 

губернії залишилися 3-й Гайдамацький, а також полки ім. П. Дорошенка 

та ім. Б. Хмельницького (Савченко, 1935, с. 176). Проблеми із 

забезпеченням, розформування окремих підрозділів та невдалі кадрові 

рішення призводили до погіршення морально-психологічного стану 

військових та поглиблювали невдоволення гетьманом, яке існувало в 

дивізії з самого початку його правління. Поширення ж чуток про рішення 

Скоропадського щодо повернення до оновленої Російської імперії 

остаточно спонукало виступити проти нього разом із Директорією УНР. 

Антигетьманське повстання на Лівобережжі розпочалося 

17 листопада 1918 р., коли П. Болбочан заарештував у Харкові 

представників гетьманської влади. Перехід до нової влади у підрозділах, 

що тримали фронт проти більшовиків на території сучасної Луганщини 

пройшов переважно спокійно (Савченко, 1935, с. 182). У полку ім. 

Б. Хмельницького старшина запідозрила І. Луб’яницького у тому, що він 

планує передати полк Добровольчій армії, тому після невдалої спроби 

заарештувати його, новим полковником став Степан Лазуренко 

(Самійленко, 1958, с. 74). У цей же час командири змінилися й у 3-му 

Гайдамацькому полку (Омелян Волох) та полку ім. П. Дорошенка (Іван 

Литвиненко) (Тинченко, 2007, с. 247). Загалом панівним настроєм у 

частинах було бажання йти на Київ на підтримку Директорії, але П. 

Болбочан вивів до Харкова тільки полк ім. П. Дорошенка, інші ж 

залишилися на кордоні з більшовиками. 13 листопада 1918 р. Радянська 

Росія оголосила про денонсацію Брестського договору, тому загроза її 

наступу ставала як ніколи реальною.  

З іншого боку постала загроза Добровольчої армії, пішу дивізію 

зі складу якої в середині грудня було скеровано на Слов’яносербськ (суч. 

райцентр Луганської області). У цей же час в районі Бахмута велися бої з 

донськими козаками отамана Петра Краснова (Савченко, 1936, с. 149). 

Саме тому на охорону Донецького басейну було скеровано 3-й 

Гайдамацький полк, який тримав цей напрямок в районі Лисичанська до 

захоплення більшовиками Харкова 3 січня 1919 р. 

Раніше розпочалися бої для полку ім. Б. Хмельницького, який 

контролював райони, звідки з середини листопада відступали німці й 
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куди одразу почався наступ частин 8-ї Червоної армії, які прагнули 

охопити лівий фланг Воронезької групи донських козаків. 3 грудня 

більшовиками було захоплене м. Валуйки (суч. Бєлгородська область 

РФ). Тут сталася сутичка з бійцями полку ім. Б. Хмельницького, який 

підійшов від станції Уразово (бл. 13 км на південь від Валуйок) і вибив 

більшовиків з міста. В цей час на станції завантажувався останній 

німецький ешелон, однак німці зберігали нейтралітет. Через переважання 

більшовиків у силі, українські війська ввечері того ж дня були змушені 

відступити на Уразово, однак більшовики продовжили наступ. Вночі 

полк відійшов на станцію Тополі (суч. Харківська область), де ними було 

отримано незначну допомогу та наказ тримати оборону. Не зважаючи на 

те, що після залишення Уразового з більшовиками було укладено 

перемир’я, вже наступної ночі вони напали на „богданівців” та змусили 

їх відійти на станцію Двурічну (на північ від Куп’янська). У той же час з 

Куп’янська виходили німці, після чого більшовики почали наступ та 

21 грудня захопили місто, взявши в полон частину українців. Відступати 

на Харків не було можливості, тому полк ім. Б. Хмельницького відійшов 

на станцію Попасна (суч. райцентр Луганської області), де тоді стояв 3-й 

Гайдамацький полк, а вже звідти вони відійшли в бік Чугуєва (Савченко, 

1936, с. 121–122). Так у самому кінці 1918 р. підрозділи Запорізького 

корпусу практично без боїв залишили територію сучасної Луганщини. 

Цікаво, що в останні місяці, вже за Директорії, до лав Запорізького 

корпусу долучалися місцеві мешканці. Так, до  3-го  Гайдамацького 

полку, що стояв у грудні 1918 р. у його рідному селі Верхнє (територія 

суч. Лисичанська), вступив поет  Володимир  Сосюра: “Грудень 1918 

року. Мобілізація. Мій рік має йти. Мати мене жене з дому: в мене вже й 

штанів немає. Я їй кажу: “Підождіть, ось уже недалеко червоні”. А вона 

мені: “Доки прийдуть твої червоні, так ти будеш світити голими... Іди, 

сукин син, доки ти будеш сидіти на моїй шиї...” Що ти поробиш... Пішов. 

Тільки не в Бахмут, а знов же до цього полку, штаб якого стояв у нашому 

селі. Думаю, все одно. Всі однакові, а Бахмут далеко... То хоч трохи ще 

ходитиму до дівчат” (Сосюра, 2012, с. 131). Втім складно говорити про 

підтримку Директорії населенням. Скоріше йшлося про стихійний рух 

незадоволення, який спалахнув пізньої осені. Цікавим з цієї точки зору є 

епізод, який наведено в радянській роботі „Революційне минуле 

Старобільщіни” (1927). У листопаді після відступу німців у Біловодську 

було організовано підпільний більшовицький загін, який з наступом 

Краснова перемістився в Борівське (зараз у складі Сєверодонецької 

міськради), де вже зібралися більше 100 повстанців з Петропавлівки (суч. 

Станично-Луганський район) та інших сіл. На станції Переїзна (територія 

м. Лисичанськ) від „петлюрівського полку” загін отримав 500 гвинтівок і 

набої. Повстанці вирішили йти на Старобільськ через Муратове та 

Смолянинове (суч. Новоайдарський район), де до них приєдналися ще 

500 осіб. Однак у Смоляниновому „повстанцям було оголошено, що загін 
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буде боротися не за Петлюру, а за ради”. В той же час „для повного 

укомплектування полку, від петлюрівців з Переїзної прибула кулеметна 

команда, двох офіцерів якої роззброїли й прогнали, а кулеметники з 

кулеметами приєдналися до загону”. Після переходу Старобільська під 

контроль більшовиків учасники загону перейшли до лав Червоної армії 

(с. 24–25). Тож більшовики вдало використовували незадоволення 

населення, яке спиралося на „запорожців”, та ту політичну 

дезорієнтацію, яка панувала в краї наприкінці 1918 р. 

Таким чином, зі Східною Україною, зокрема північною 

частиною сучасної Луганщини, пов’язана важлива сторінка історії 

Запорізького корпусу Армії УНР, що припадає на період створення, 

існування та падіння Української Держави на чолі з гетьманом 

П. Скоропадським. Із самого встановлення гетьманської влади 

Запорізький корпус опинився фактично в опозиції до неї. В першу чергу 

це стосувалося підрозділів, що сформувалися ще за часів Центральної 

Ради та болюче сприйняли її відсторонення від влади (полк ім. К. 

Гордієнка, 3-й Гайдамацький полк, утворений на основі Гайдамацького 

коша Слобідської України С. Петлюри, підрозділи Січових стрільців у 

складі 2-го Запорізького полку та ін.). Політику Скоропадського вони 

сприймали як спробу повернути дореволюційні часи та ще й у союзі з 

німецько-австрійськими військами, які після майже чотирьох років війни 

розумілися виключно як ворожі. І якщо старшина переважно розуміла 

необхідність підтримки діючої влади в умовах більшовицької загрози, то 

рядові військові часто-густо сприяли заворушенням і в корпусі, і серед 

місцевих мешканців, виступаючи з соціалістичними гаслами, фактично 

ідентичними більшовицьким. У такий спосіб Запорізький корпус став 

чинником, який дестабілізував ситуацію в регіоні, де і без того потужною 

була пропаганда більшовиків. При цьому, як ми вже зазначали, говорити 

про підтримку власне більшовицької ідеології не йшлося. Наявність 

підтримки з боку військових Запорізького корпусу підсилювала 

стихійний народно-селянський рух, що проходив під соціальними 

гаслами та мав антипоміщицьке, антиокупаційне та антиурядове 

спрямування, а вже його вдало використовували більшовики. У цілому 

ж, проблема розвитку території сучасної Луганщини протягом 1917–1921 

рр. в контексті Української революції залишається малодослідженою та 

потребує подальшого вивчення, що дозволить скласти більш повне 

враження про становище цього регіону та його роль у доленосних подіях 

тих часів. 
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Забудкова О. А. Запорізький корпус Армії УНР на території 

сучасної Луганщини в 1918 р. 

В статті висвітлено період перебування на території Східної 

України, зокрема сучасної Луганської області, підрозділів Запорізького 

корпусу Армії Української Народної Республіки протягом весни-осені 

1918 року Розглянуто початковий етап формування підрозділу, 

звільнення ним території Слобожанщини та Донецького басейну, 

розміщення на кордоні з Радянською Росією, сутички з більшовиками. 

Вказано, що корпус ставився критично до нової влади гетьмана Павла 

Скоропадського, розглянуто основні виступи проти нього. 

Проаналізовано численні конфлікти вояків з органами влади, зокрема з 

Державною вартою, окрему увагу приділено стосункам бійців з місцевим 

населенням, проблемам постачання армії та викликаним його 

недастаністю реквізиціям. Висвітлено реакцію на антигетьманський 

переворот у Запорізькому корпусі, а також його відступ під тиском 

Червоної армії наприкінці 1918 року з території сучасної Луганащини. 

Сформульовано висновок про неоднозначність в оцінках ролі 

Запорізького корпусу в стосунках з владою та місцевими мешканцями 

регіону. Відзначено, що що наявність підтримки з боку військових 

Запорізького корпусу підсилювала стихійний народно-селянський рух у 

регіоні, що проходив під соціальними гаслами та мав антипоміщицьке, 

антиокупаційне та антиурядове спрямування, і який пізніне використали 

на свою користь більшовики.  

Ключові слова: Запорізький корпус, армія, Українська Держава, 

повстання, селянський рух. 

 

Забудкова О. А. Запорожский корпус Армии УНР на 

территории современной Луганщины в 1918 г. 

В статье освещен период пребывания на территории Восточной 

Украины, в частности современной Луганской области, подразделений 

Запорожского корпуса Армии Украинской Народной Республики на 

протяжении весны-осени 1918 года. Рассмотрены начальный этап 

формирования подразделения, освобождение им территории 

Слобожанщины и Донецкого бассейна, размещение на границе с 

Советской Россией, столкновения с большевиками. Указано, что корпус 

относился критически к новой власти гетмана Павла Скоропадского, 

рассмотрены основные выступления против него. Проанализированы 

многочисленные конфликты воинов с органами власти, в частности с 

Державной вартой, особое внимание уделено отношениям бойцов с 

местным населением, проблемам снабжения армии и вызванным его 

недостаточностью реквизициям. Освещена реакци на антигетманский 

переворот в Запорожском корпусе, а также его отступление под 

давлением Красной армии в конце 1918 года с территории современной 
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Луганащины. Сформулирован вывод о неоднозначности в оценках роли 

Запорожского корпуса в отношениях с властью и местными жителями 

региона. Отмечено, что что наличие поддержки со стороны военных 

Запорожского корпуса усиливало стихийное народно-крестьянское 

движение в регионе, которое проходило под социальными лозунгами и 

имело антипомещичью, антиокупационную и антиправительственную 

направленность, позже использованный в свою пользу большевиками.  

Ключевые слова: Запорожский корпус, армия, Украинская 

Государство, восстания, крестьянское движение. 

 

Zabudkova O. A. Zaporizhzhya Corps of the UNR Army on the 

territory of modern Luhansk region in 1918 

The article covers the period of stay in the territory of Eastern 

Ukraine, in particular the modern Lugansk region, units of the Zaporozhye 

Corps of the Army of the Ukrainian People's Republic, which were located 

here during the spring-fall of 1918. The author considered the initial stage of 

formation of the unit, the liberation of the Bolsheviks from the territory of 

Slobozhanshchina and the Donetsk basin, the location on the border with 

Soviet Russia, the collision with the Bolsheviks. It is stated that the corps was 

critical of the new power of Hetman Pavel Skoropadsky, the main speeches 

against him were considered. Numerous conflicts of warriors with the 

authorities, in particular with the Derzhavna Varta (State Guard), are analyzed. 

The reaction to the anti-Hetman coup in the Zaporozhye Corps, as well as its 

retreat under pressure from the Red Army at the end of 1918 from the territory 

of modern Lugansk region, is illuminated. The author concludes that an 

important page of the history of the Zaporizhzhya Corps of the UNR Army is 

connected with the northern part of modern Luhansk region. Since the 

establishment of the Hetman's power, the Zaporizhzhya Corps has actually 

been in opposition to it. In this way, the Zaporizhzhya Corps became a factor 

that destabilized the situation in the region with strong Bolshevik propaganda. 

At the same time, there was no talk of supporting the Bolshevik ideology 

itself. The presence of support from the military of the Zaporozhye Corps 

intensified the spontaneous peasant-peasant movement in the region, which 

was under social slogans and had anti-landlord, anti-occupation and anti-

government orientation, later used in its favor by the Bolsheviks. 

Keywords: Zaporizhzhia Corps, army, Ukrainian state, uprising, 

peasant movement. 
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