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IIPoДoB}wrTЬся

Koли |9Dl2p. y львiвськoll.fyвIrдaBниrггвi ..Cвiт'' вийш:to чcтtsrpтс, змiнoнс i дoпoвнoнo' вI{дaн}Iя..Iстopii 1,кpaiнськoгo вiйськa (вiд
кIID|стx чaсiв дo 20-х poKiB )O( ст.)'' _ тa в цьo}'ryж' a тaкo)к нaстyпtIID(poкax пoчaлI{сЬ iнlшi пеpсвI'lдaння' в oснoвtloмy, псpвiс.
нoгo вapialrгy 1935_1936 pp. _ псpед видaвцямIt тa нa},кoвl{м Pr.CBiт'' вllнI{кJIa
дI{лсмa. Мoхсra бyлo _ y
дaктopoм вI{дaвнI{Ifгвa
..Iстopii
yкpaТнськoгo вiйськa'' _ ttсрвивигля,цi дpшoi чaстини
..Мaтеpiaпl
дo iстopii |920_|953 PP.',, Щo пiд нaзвolo
цaвaти тi
..чaстини пствqlтoi''
рiйшпr дo дpyгoгo видa}Irrя fУB, oпyблiкoвaнoгo львiвсьrсll{ зir пoхoДi(сtt}Iям видaвцсм Iвaнoм .Tиктopoм
(l896_1982) ш<c нa eмiгpaцii y Biюtiпeзi 1953p. (с. 59l _852)' aбo
ж пiдIvтlDaти I{oвс пpoдoBxсtt}Iя' якl oхoIIлюB:lJIo б yкpaiнськy
вiйськoвy iстopilo oстaнIlьогo vaсy. Hс пiдrягaлo' oднaк' с1плriвy,
щo псpвiсrтy кoнцспцiro "Iстopii yqpairrськoгo вiйськa',, тaкy' якoIо
iТ oпpaцювaв iнiцiaтop тa oснoвIlий aвтop 1935_1936 pp.' вI{дaт.
ний ylсpaiнсьlqй iсrоpик Iвaн Кpип'якcвIrч, нo Цдaсться вiщюдrшr
нi в пeplпoмy, нi в дpyгoмy випaдкaxl.
Haгaдaro, чим вirшiпсзько видaння Tикгopa 1953 p. вiдpiзняrroся вiд псpвiснoro львiвськoro 1935-1936 pp. Дo пеpвiснoгo тсксIy'
pсдaктopoм якoгo бр Iвaн Кpип'якcв[lч' y l953 p. бyлo дoдaнo
фoтoгpaфчнi дoпoвнсrпIя пPo кoзацькi вiйни i пpo визвorrьнi змa.
гaння |9|7_|9|9 pp. (aвтop гeнepaл Микoлa Kaпyстянський) тa
пpo yqpaiнський вoеlrrпrй флoг l9l9_|920 pp. (кaпiтaн-лсfrгснalп
флсгy Cвягoслaв lШpaмнснкo). Цi дoпoв}lсння (с. 569_589 вiннiпrзькoгo виддння), opгaнiкнo пoв,язaнi з львiвсьrсrм пepцIoдpyкoм
1935:1936 pp., бyлo вкJIючoI{oдo псpcвI{дalмя |992 p.
"Чaстинy Чствс1rry'' гyB 1953 P. pедaryвaв Миpoн Лсвицький
(l9l3_l994). Paзoм iз видавцем Iвaнoм Тшстopoм вoни пpисвoiли
l Пpo вrщaвннчy iстopiю lУB y пepвiсшoшу ваpiаltтi диD. пеpqД{oE}, дo Jьвiвськoro 4-ro
вriда}I}Iя|92 P.' с. llI_VllI.
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цiй чacтинi, як 1a<озгa,цyв:rлoся,пiдзaгoлoвoK ..Мaтоpiaли дo iстopii l920_l953 pp.'', бo й спpaвдi, це в>lсo
нe бyлa пoслiдoвнa взa.
€мoпoB,язaнa iстopiя yкpaiнськoгo вiйськa пiс.ltя |920 p., a збipкa
oкpсмID( oпpaцIoBal{ь. Cюди yвiйrштlи тaкi нapиси: Cheпaнa Poсolоl
. . К a pп aтс ькa
Ciч 1938_|939'(с. 593_6 0 3 ) , Ми кo л и K a п yстяIlсЬкoгo ..Пеprшa yкpa.iнськa дивiзiя Укpairrськoi нaцioнaльнoi
apмii'' (дo цьогo нapисy мaтrpialпr IIoдaB пУблiцист Фелkс Kopдyбa; с. 604_628), Миpoнa Лrвицькoпo' кoJIиlIItIьoгoвiйськoвoго звiтoдaBця (тoбтo кoprспoндснтa' зprulтolo' вiдoмoгo xyДoх<никa),
..Бiй пiд Бpoдaми'' (c.629_634),
Львa llTarл<oвськoгo..Уцlaiнськa
пoвстaнtla apмiя', paзoм з вoлI{KиIr{бiблioгpaфiчнI{Ivfдoдaткoм _
cпискoм Дкrpсл дo iстopii УТI.A й збpoйнoгo пiдцIiJUIя(c.822_832).
Hс пiдrягae сylrнiвy' щo зa пoнaд сoPoк Poкiв, якi минyли вЦ
l953.гo, iстopiя пepслivенlоt Bищс 1псpaiнсьlоосфpr'ryвaнь збaгaтилaся вслI{кolo кiлькigгro нoBих фaкгiв, щo KиtIyли IIoвс свiтлo нa
пPoцrси yкpaiнськoi вiйськoвoi iстopii. З iнtцoгo бoкy, стal{oBищo
з фaxoвими

iстopllкalrи

вiйськa

не пoлiпlIIIIJIoся'

a в бaгaтьoх

вЦ.

нoцIснI{ях yскJla.цнилoся. Kiлькiснo тaких спецiaлiстiв бiльrшe нc
ст:UIo.Toмy BItдaвництBo i нayкoвий pедaктop виpirшили йти ек(цiлкoм нo вBa)oк)ч[l' щo вiн пpaвильниЙ, aлe
лектI{чI{имlIIJIю(oIvl
зIvfyсIIJIи
oбстaвиrи, ПPИ яlсlx вi.щгягaтивI,lдaI{Itячеpгoвoдo цьогo
гo тoмy ..Iстopii yкpaiнськoгo вiйськa'' нa далекi poки бyлo б зoв.
сiм недoцiльнo): збopiгaючи y сьoгoДtirrшьоIvfyвI{дaннi двa нapиси
з 1953p. (C.Poсoхи i Л.IIIaнкoBсьKoгo), зaпщити сyчaсних aвтopiв
цJIянaписa}Iня I{oBих нapисiв _ нoвиx для зaмiни дoякиx пoпr.
poднix тa I{oBих для paнirrrr нсдoслi,lкeних aбo aктyaльних лиIIIс
тепеp тtм. BиявklЛoc'| }Ieмo)gIиBим вийпr пoзa xaнp oкprмиx нa.
pисiв, бo кoмплскснa iстopiя yкparнськoпo вiйськa вiд 1920 p. (чи
нaвiть вiд l9l7 p.) дo сьoгoднitц}IЬoгoнaсy дaлi зaJIицIa€ться oIц{иIt.l
з нaйвalстIивilдих зaBдaI{ьмaйбщньoi дoслiдницькoi пpaцi.
Укpaiнськi вiйськoвi iсгopики вжс дaвнo зpoзрtiли, щo icтopiя вiйськa Укpaiни _ цe I{r лишIr iстopiя (oсoбливo д:Iя ХХ ст.)
oкpсмID(yкpaшrських нaцioнaльниx вiйськoвшх фplryвaнь y ск,Iaдi
ч}Dt(oЗсмI{иx
вiйськ чи цiлкoм сaмocтiйнюк yкpaiнських збpойних
сил' aлe й iстopiя yкpaiнuiв, якi oпинилися в pядaх ч}D|(oзr}fних
apмiй тa флoгiв бrз влaснoi oкpoмoi зoвнirrrньoi п[Iтoмo opгaнiзaцiйнoi нaцioнaльнoi oзнaкltl. I{i yкpaiнцi докoли стa}Ioвили пrprвaxнy бiльrшiсть B IIсвних ч}Dкoзrмних вiйськoвих чaсти}Iaх. Iс| .[rи пpиюrдщl ц}rтyto:.Укpaiнui в складi apмiй i
фпoтy CPCP, дo,Цpyгoi свiтoвoi вiЙни
такoж в аpмirш Пoпьщi, Чeхoслoваччиltи й Pyмylrii'' _ пpo це згqш/€ ться в табrвrцi.Biйсьxo''
(щe бeз бyдь-яких дoдaткoBrо( даних) у юr.: ЕнЦиклoпедiя yкpaiнoзнaвствil. Cлoвrtикoцr
чaсти!ta.Паprос; Hьlo-Йopк, 1955.т. |. c,.275 (тaкox пepeвидaння:Львiв' 1993).
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тopiя yкpaillсьKoi стихii в try;l<ихlvtyt{диpax вa:|о(o Bлoвимa' :UIr
бeз fr вивчrння кaprгиIla нiкoли нc бyдс пoвI{oю. .Цaний I{aпpяI{
..Biйськoвс
дoслi.Фкень пpсдстaBJIяIoтЬ.la BзireмoItoв'язаtti нapисlt
бyлЬништвo в Paд'шtськiй Уцpaiнi (l9l7-пovaтoк 30-х p'p.)o( ст.)''
тa ..Biйськoвo бyдiвництBo в Paдянськiй Укpaiнi (кiнець 30-х_
80-тi pp. )o( ст.)''. Hapиси, щo гp}пfгyloтъся' в oс}IoBнolt,fy'нa apхiвних.Dксpoлaх' якi дoсi нo Bикopистoв}'B:uIися aбo вllкopистoвyвiUIися д}Dкс тсндснцiйнo' KидaIoTъ цiлкoм IIoBo . невiдoмo
дoсьoгoчaснiй iстopioгpaфii _ свiтлo нa пpoблoмy yкpaiнствa B
Чepвoнiй apмii, в 3бpoйниx силax Paдянськoгo Coюзy. Biйськoвo.стнiчrry пoлiтикy lvl(rcкoBськoгoцсI{тpy визнaчaв единий фaктop: стpaх пеpед вiдpoдкeкням yкpaiнськlтх нaцioнaпьких збpoйних фopтvtрaнь нaвiть пiд чсpвoни}rи пpaпopaми. I{им стpaхoм i
нeдoвip'ям бyлo пpoдиктoвaнс стaвлсн}tя Мoскви дo yкpaiнцiв y
apмii тa флoтi, щo вилив:rлoся в пеpioдиsнi >lсopстoкiнaцioнaльнi 'пrстсt i в нaцioнaльнy дисцpимiнaцiю. Arгopи нapисЬ - пpед.
стaвI{икlt мoJtoдoпo пoкoлiюrя вiйськoвlос iстopикЬ, спiвpoбiтниlсt
киЪськoгo iнститyгy iстopii Haцioншtьнoi aкaдемii нayк Укpaiни
ЛIoдмилa тa Bлa,щtслaв Гpинсвиvi.
Пoдiбнy дoслiдrтицькy poбoтy неoбхiдro пpoвссти щoдo 3бpoйI{их сил Пorьщi (я< дoвсрснrвих |939 p., тaк i, oсoбливo, т.зB. ap.
мii Arцеpсa чaсiв Дpyгoi свiтoвoi вiйни; вiдoмo пpo BслиI(y poль
yкpaiнцiв y битвi пiд Мolrгс Кaссiнo в Iтaлii y тpaвнi |944 p.)' у
вiйськy тoгo.raснoi Чехoслoвaч.штни (тaкox y piзних псpioдaх - дo
i пiд чaс Дpщoi свiтoвoi вiйни, a тaкox i пiсля нei, бo yкpaiнui з
3aкapпaття зaйняпи B чexo.слoвaцькiй apмii pяд висoKих пoсaд),
sпvtyнii, Угopшщни, IOloслaвii (зoкрмa' )ДIaстьyкpa.штцiвy бoporгьбi з нiмoцькolo oкyпaцiеlo). Укpaiнui сл1a<илив apмiю< CIIIA (в
псpioд Дpyгoi свiтoвoi вiйни тa пlд чaс B'rтнaмськoi вiйни 1960_
|974 pp,), Kaнaди, нaвiть Фparшii (в Чр<oзoмнolvfy легioнi бpaли
ylaсть y Фpaкцyзькiй irцoкитaйськiй вiйнi |946-|954 pp.). Усi ui
сIoжетI{вимaгaють }Ia}'кoвoгooпpaцIoBaння.
Укpaiнськi вiйськoвi фpт'ryвaння ХХ ст. 3a iх пiдпopллкyвaнням тa зoвнilцнiми пPoявaми мo)кнa пoдiлити нa двi кaтсгopii:
l. нoзалс>lсti,1кpatrськi зa нaцioнaпьним хapaктсpoм, з'€дtal*{я;
2. yкpaiнськi зa стнiчним сKпa.цo}lтa й зoвнilднiми oзнaкaми
(пpaвдa, чaсoм нe д}Dкoнiтr<ими) з'€.цнaння, пiдпopддкoвaнi тyжoзrl{нolvfy кoмaндyвaннк). У тoмi, яwtft псpсдa€ться дo pyк читaнiв, € }Iapиси пpo фopмyвal{I{я oбoх кaтегopiй. Hrзaлсxнi
фoplryвaкня _ цс Кapпaтськa сiч 1938-1939 PP. (щo }твopилaся
нa бaзi спсpшy пiдпopядкoвaних чoxo-слoBaцькiй apмii зaгoнiв)
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тa УкpaftrсЬкa пoвстaнсЬкa apмiя (нayкoвy дискyсiro пpo пoчaтки цi€i мoгщньoi в пеpioд свoгo poзIоiry вiйськoвoi фopмaцii, a
тим пaчo пpo чaс пPипинс}trrя fr iсrryвaння }Io мoxнa вв:Dкaти
oстaтoчнo зilвopшeнoю' хoчa нaйпеpскoruивiцrими виглЯдaloть дaпr 1943.1949 pp.). BpсIrггi, дo цiеi x кaтeгopii нa.llсxaть збpoйнi
силlr Укpaiни як незa.lIсхснoi- вЦ l99l p. _ дсp)кaви. I{i тpи
фaзи poзвитKy l{rз:Uloxнoi yкpaiнськoi apмii (тa мя пopioдy вiд
l99l p. тaкoж флoтy) пpсдстaвлснi oкpсмI{ми нapисaмI{.
Aвтop нapисy ..Kapпaтськa сiн (1938_1939 pp.)'' Cтспaн Poсoхa (1908-1986)' вiдoмий гpoмaдсьKl{й дiяч yцraiнськoi rмiгpaцii,
x1pнaлiст, б}в oдним iз спiвтвopцiв Kapпaтськoi сiчi (як нлeн fr
Iштaбy,a тaкox як.цeпyгaт сoймy Kapпaтськoi Укpaiни), Iцo нa..Укpaiнськa пoBстaнчa
цar нapисoвi oзнaки aвтrнти3lt,{y.Hapис
..пoвстaн.Ia''
пapaлeльIto
apмiя'' (цo pснi, xитa}Iня в тrpмiнoлoгii 3 ..пoBglaнськa'' _ тaкox }IaJIсxить дo.щ{скyсiйних питaнь) вий.
Iцoв з.пiд псpa сrньйopa сy.laсних вiйськoвих iстopикiв Львa
Шaнкoвськoгo (нap. 1903)' кадpoBoгo вiйськoвoгo щc з чaсiв
щpaiнських нaцioнaлЬнo-визBoJlьtlих змaгaнь l 9 l 8_ l 920 PP., aB..УlqlaiнсЬкa
тopa pяry вoеrшo-iстopичних дoслiDкerь (нaпpикrraп,
..Уцpaiнськa
гuUIицЬкaaPapмiя в бopoтьбi 3a дсp)кaBнiсxъ'', 1958;
мiя,,, |974). Учaсник нaцioншriстичl{oгo пiдпiл.lш, бр гorroвolo Iнi.
цiaпlвнoгo кoмiтстy д,Iя yгвopсння Укpaiнськoi гoлoвнoi BизвoJIЬнoi paди _ oтжс' фoplryвaння УПA вiдбрaлoся нa йoгo oчaх.
Пiсля нaдpyкyвaння poздirry Л.IIIaнкoBськoгo ..Укpaiнськa пoвстaнчa apмiя'' y вiннiпсзькolvty видaннi IУB свiт пoбaчиlм rце
кiлькa }IayкoBo.пoпyJlяpних нapисiв пpo У[IA. Poзглядaючи iх
змiст, нayкoвий pсдaктop дiйrцoв BиснoвKy' щo нapис Л.IIIaнкoBсЬкoгo нaйкpaщo вiдбивaе вoеrнo-iстopинний нaпpям дoслЦ.
xснь' тoмy й бyлo виpirшol{oпеpсBИДaTпсaмo цей твipl. Poзсrкpeче}Iня кoлиrцнix paдЯнсЬKих apхiвiв дoBeлo' IIto B них збеpеглaся _ як y мoскoвських' тaк i в ки.iвськиx тa в apхiвaх oблaс}Ioгo paнгy - Brлoтeнськa кiлькiсть мaтеpia.пiв пеplllopядI{oгo
знaчoння2. Bидaння ..Лiтoписy Укpaiнськoi пoвстaнськoi apмii',,
poзпoчaтс 1980 p., якe пpoдoBlкy€тЬся дoсi тa нсзaбapoм нaлiнy.
BaтиIt,{с
пoнaд 25 тoмiв, тaкox знaчнo poзlllиpилo дксpсльнy бaзy
l .[искyгyвалloсятaкox пштaнl|я пpo пеpевrrддtlнянe нr}|rrrфхoвoi шoшoгpфii lopiя Tиса.
Кpoхмaпюю пpo УПA (.uив.:Tщ.Krokhmaliuk Yu. UPA Waгfаrc in Ukгаinе. Stгаtegiсаl' Taс.
tiсаl аnd oцаnizаtiorшl ProЬlems of Ukrainian Rеsistаrюein world War II. _ New Yort, N. Y.,
1972). Пpaш вiдoмom дoслiдlrика yкpаiнськоi вifiськoвостi з.явилaся JIишe E aшглiЙськoм1.
пеpeклaдi з р<paiнськoi; poзцrшоr yкpaiшськoгo opигiнalry пoки щo нe д:rли yспiхЬ.
1 \ttв.: .\aшкeвпv Я. Чи вiдlФиlогься свiхi стopirrюr icropii УПA?
// laшкeвлv Я' Ущаiна
в.lopa i нишi. Hаpиси, висIyпи' есe. K., |993. c.26_32.
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дoслi.ФксI{ь. Усo Цo свiдчить пPo тo' щo дo oстaтoчI{oгo зaвеpцIrння вoеннo.iстoPичIloгo aспrКry тсми щo дoсI{ть дilлoкo' щo'
oдIIaк' нo знoцirrюе пioнepськoгo BK,Ia,цyЛ.IIIaнкoвськoпo. ПpoпiUIинoк) зIUIИIЦa€TЬCЯдaлIioб'екпrвно дoсrriдкенI{я _ 3 тoчKI{ зoPy
вiйськoвoi iстopii - тaKиx }Ieз:UIrжницьКI{хпoвстal{сьIсlх фop.
щ/вaнЬ' як Пoлiськa сiv, Уlсpaiнськa нaцioнa.пьнa Pевo:шoцiйнa aР
мiя (псpioд |942_|943 pp.).
Iстopiя yкpaiнськиx з'е.цнaIтЬiнIдoi кaтeгopii - тI{х' lцo дiятrи
пiд ч}оlg{м кoмaндyвal{Itям _ пpсдстaвJlснa нapисoм iстopикa Poмal{a Koлiсrrикa тa )qpнaлiстa МиpoслaBa Малсцькoгo ..Пoplшa
yщlaiнськa дивiзiя. Укpaiтrськoi нaцioнaльнoi apмii (дивiзiя ..Гa.
лиЧинa'')',, дoвeденим дo piвня с}'чaсниx зI{aнь пpo цю фopмa.
цiю. Пoзa тoмoм' як тaкi, щo виIr,taгaloтьстtlслoгo Bo€ннo.iстopичнoгo oпpaцIoвaння' зilлиlllaк)ться iнtui 1'кpaiнськi фplryвaн.
ня piзнoгo пoлiтичнoгo зaфapбyвal{ня. .(дя нaсiв Гpoмaдянськoi
вiйни I{a тrpитopii кoлиIшньoi Poсiйськoi iмпсpii цс yкpaiнськi
зaгo}tи .(aлекoсхiднoi pеспyблiки тa .Цaлекoсхiднoi зaлiзницi (aнтикoшryriстI{чнoгoспpямyвaння, |917_|922 pp.). Пiд чaс Гpoмaцянськoi вiйни в lспaнii |936_|9з9 pp. нa стopo}li prспyблiкaнсЬKoгo (пpoкoмyнiстичнoгo) pсжимy BoювaB . в ск.пaдi
irпсpнaцioнальнoi бpигaдl - бaтшrьйoн iм. Tapaсa IIIrвчеlп<a. Ук.
paiнськi лrгioнrpськi фoplryвaння бyли тaкo)к в нiмецькoi apмii
y 1939 p. (легioн з двoх бaтaльйoнiв пiд кoмarщ}'Ba}I}lямPoмaнa
Cyrшкa) тa l94l-l942 pp. (спeцiaльнi гpyпи.бaтaльйoни ..HarстiгaлЬ'' i ..PoлatЦ'' у |94| P., NIЯ якItl( щe зaстoсoвyloть теpмiн.Цpyxини yкpaiнських нaцioнaлiстiв, тa oхopoнний бaтaльйoн 20l y
|у+'|_|942 pp.). Укpa.нськс Bи3BoлЬнrвiйськo |94I_I915 pP., щo
нiкoли нr м:UIo oб'еднaнoгo кoмaндyBa}I}Iя' тaкoж бyлo нa лсгiol{epсЬкolt{yстaнoBищi y виглядi oкpсмих зaгoнiв пpи нiмецькoмy вiйськy. 3 iнrшoгo бoкy фporгry, y Фpaншii, iсrryвaв i дiяв y
скпaдi фpaншрькoгo збpoйнoгo pyхy oпopy Укpaiнський бaтaльйoн (кypiнь) iм. Iвaнa Бoгyra (|944 p.). Мoхсливo' щo цr нспoвний пеprлiк piзниx спpoб i piзних фopьryвань, якi чeкaють нa
oб'rктивних вiйськoвих iстopикiв. Пpи цiй нагoдi тpебa нaгoлoсити нa неoбxiднoстi чiткo Poзмrжoв},Baти з:rBдaння i пpелмст
вiйськoвoi iстopii y двoх i{ oснoвних дiлянкax - iстopii вiйськa
тa iстopii Bo€}t - вiд дoслiдкення iстopii вiйськa B гpoмaдськo.
пoлiтичнoмy aспсктi'' l.
l Пpo Цю диФpellltiацiю див.: Дaшкeмн Я. Biйськoпr icтopiя У'Фаiшш (IХ-ХИII
ст.) та
з:lвДaння кpасзшaвстD:l // У BceухpaitrсЬ&1 t(oltфepeнцiя "Poзвrпок iсropx.пtoro rФa€з}Iaв.
ства в хorпвкстi нацioншtьнom i кyльтyplroro в[дpoдlссння Укpaiши" (xoвtвнь, l99l p.).
Тeзш дoпoвiдcй тa пoвiдorrтlень. Киiв; Kам'яшець.Пoдirrъсьlorft, l9l. с.з0-32.
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Toм ..Iстopiя yкpaiнськoгo вiйськa.l9|7 -|995" зaвopцIy€ псpIдий в yкpaiнськiй вoеннo-iстopиннiй iстopioгpaфii нapис }Iayкo.
вoгo спЬpoбiтltrкa львЬськoгo Iнститyry yqpaiнoзнaвстBa iм. Iвaнa
Kpип'якeвичa Haцioнaльнoi Aкaдемii нayк Укpaiюr Бoгдaнa ЯюlмoBичa пpo с}чaснy apмiro тa флoт Укpaiни. Cтaнoвлoння ЗбpoйI{их сил Укparни нrпpoстr' a пpoцrс iхньoгo Bдoскo}Iaлсння вiдбрaеться

нa HaIIIих oчaх.

Як opгaнiчI{r зaBсpшсн}lя }Iapисiв спpиймaютЬся бiблioгpaфiя
тa пoкiDкчики' lцo пoлсгцryк)тЬ кop}rст},вaнI{якI{игoro. Caмr тarclй нayкoвий aпapaт пoпrprД{ьono тolvty NB |992 p. знaчнo пiднiс
йoгo дoвЦкoвo знaчer{няпopiвнлlo з iнrrшшr безaпapaтtrимI{pспpиI{тaми. Cyrтeвим дoпoBtIснHям дo IУB ..свiтiвськoгo'' вI{дaння
|992 p. тpсбa вBaxaти нapис ..Biдзнaки yсpa.iнськoгo вiйськa дoби BизвoлЬ}lих змaгaц5'' - скpyпyJlьoзtlс дoсл|Dкс}Iня нayкoBoгo
спiвpoбiтникa Iнститyry iстopii Haцioнaльнoi Aкaдемii нayк Укpaiни Koстянтинa Глoмoзди, пpoiлloстpoBaнo киiвським Цдoxl{икoм' тaкox спeцiaлiстoм з вiйськoвoi iстopii, Oлексieм Ko.
хa}Ioм.
Ha стopiнкaх кнI{ги oб'еднaлися нayкoBi й нayкoвo-пoпyляpнi пpaцi BчotIих тpЬox пoкoлiнь. [с пopoкo}l.лI{вoсвiдчення тoгo'
щo дoслiдницЬкa естaфстa псprхoДилa i пеpеxoдить дaлi з Pyк дo
pyк. e псвнi oзнaки' щo тсмaтикa з iстopii yкpaiнськoгo вiйськa
)o( ст. пoстyпoBo виBчaтимrтЬся нa чимpaз мiцнirцoмy гpyнтi _
Й знaхoдитимe пiдгpимкy як в нayкoвlж iстopичLII,D('
тaк i вiйськo.
Bих кoлaх. Heзaлежнo вiд цьoгo' лaлi пrpIшoчrpгoвиIvlзaвдal{ням
зaлицIa€ т Ься ytвoprн}Iя Укpaiнськoгo вiйськoвo-iстopичI{oгo
iнститyry в системi Мiнiстepсгвa oбopoни Укpa.iни. Пpoекти ствopсння тaкoгo нayкoBo-дoслiднoгo iнститyry iснyloть. Йoгo вlдсyгнiсть нe змo)кyгь зaмiнити лaнки BиBчrння iстopii yкpaiнськoгo
Bo€ н нoгo мистeцтвa' цIo виtlикaloтЬ в aкaдсмiчниx iнститщax (y
згaдal{их yxe Bищr киiвськoмy Iнститщi iстopii тa y львiвсЬкolvfy
Iнститyгi yкpaiнoзнaвствa iм. I.Kpип'якевинa), тa дiяльнiстЬ rн.
тyзiaстiв-iстopикiв' нaпpиклaд, y .(сpх<aвнoмy yнiвеpcитетi
..Львiвськa пoлiтexнiкa'',
дe yгBoprнo Cпoцiaлiзoвaнy вчснy paдy
..вiйськoвa iстopiя'' (пpи
для зaхистy дисеpтauiй зi спецiальнoстi
_
_
збiльrшyrтЬся кiлькiсть
единoi в Укpaiнi
дoпoмoзi цiеi paди
пiдвищенoi
Чимpaз
чaстilце пpoBoдяться
квaлiфiкaцii).
фaxiвцiв
нayкoвi кoнфeperщii нa вiйськoвo-iстopичнy темaтикy. € }IaпLIIь}Ia
пoтpебa ствopr}Iня цrнтpaльнoгo вiйськoBoгo мyзrlo в Киевi.
Пpo неoбхiднiсть дoслiд)кення iстopii yкpaiнськoгo вiйськa
мo)сrla писaти бaгaтo - хoчa сaмa пpoблeмaтиКa Bжr нe Bиil{aгa€
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зaхиcly' як це бyлo uIе кiлькa poкiв тo}'ry.Дyтсc вa)olllвим i пеpIIIoплa}IoBимBиглЯдa€ зaцдa}IЕIяпiдгoтoвки дoвi.цкoвих пpaць' щo
Мaють нr лицIe пpaктичнo знaчсння' aлe Й мo)кyгь стaти стиIvty.
лoм дJIя }IoBиx дoслi.Qкень. Croди н:Uloxaть rнцикJloпo,цичнi пpaui: yкpaiнськa вiйськoвa екциклoпeдiя, мo)с:lивo' Й oкpемa енциктtoпсдiя бoiвl, бioгpaфiнний слoвник yкpaiнських гснеpaлiв тa
aдмipалiв (пiдгoтoвvi пpaui BХo BeфДься y Львoвi). Дшti тaкi воlс.
ливi дoпoмixнi Bидaння' як бiблioгpaфiя тa iстopioгpaфiя iстopii
yкpaiнськoгo вiйськa, вiйськoвo-iстopинrшй aтлaс Укpaiки. Збipюt
iстopиннlтх lDксpсл пpo yкpaiнськс вiйськoBс мистсцтBo д}Dкспoтpiбнi дIя poзвiн.ryвaння a}ITltyкpaiнських стoPеoтипiв пpo мсншoвapгiсть нapoдy.
*t t

Iстopiя yкpaiнськoгo вiйськa ХХ ст. свiдчить' щo пpи всiх
мснtц-бiльцr спpиятJII{виxylvroBilхyкpa.iнui нaмaгaлися бpaти в py.
ки збpoю, тBopI{ти влaснi вiйськoвi фoplryвaння з глибoкolo вi.
poю' щo лицIr збpoйнa силa i мoгyпriсть мo)к},ть стaти фщщa.
мo}Iтoм нB:rлrжнoстi нaцii й дrpжaви.
t Tитryклaси.оroпo
Бpюса.Jlив. нoвi.
}raсьоroдlliсJroв}lикlанrпiйськomiсropиlo.Ц'жopд<a
шe ltiмeцькe видднхя: Brur c. I-eхikonder Sсhlасhten/ Obersetztund bеафеitеtvon
G. Hartmann._ Gtaz, Wieп, КOln, |984.(|432 стaтгi пpo вif,шига пpo oкpемi бrгви).
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ЛtoОлlшa ГPIIIIEBIГI

BIЙськoBЕ БУДIBIIицTBo B PAДяHськIЙ yIеAIIII
(1917-пovaтoк30.x poкiв)r ст.)

IIAцIoI{AIIЬII Е ПI{TAIIHя
B POсIЙськIЙ APМII.

пoЛITиIи БIЛь ЦIoBи кI B ЩoJlo tIAцIo tIA.ПЬtIoBIЙсЬкoBoгo БУДIBницTBA IrAПЕPЦ.ЦoДнI
TA пIсIIя жoBTHЕBoгo ПЕPЕBoРoTУ l9l7 P.
Biдсyпriсть шtaснoi дсpxaBи тa Ii гaparrry _ нацioнaпьнoi apмii
мirлa д,Iя yкpaiнцiв y ХХ ст. тpaгiннi нaслiдки. Iнкoли сини Укpaiни BoIoB:lлиoдин пpCIтидpyгoгo в apмiлс iнoзсмниx дсpжaB _
дo тoгo x дrpх(aB' якi нс тiльки нr)сгyвaJlи нaцioнaльними iнтrpссaми yкpaiнцiв, aлe й aктиBtlo нaмaг:UIисЯ' яK' зoкpolиa, Poсiя,
знищити iх нaцioнaльний дyх. У poки ПеpIшoi cвiтoвoi вiЙни в
aвстpiйськiй apмii, нaпpикJlaд, нaлiнрaлoся дo 250 тtцc. yкpaiнцiв, a в apмii Poсiйськoi iмпepii - пoнaд 3,5 м.пн.
Cлiд зaзнaчити' щo бaгaтoнaцioнaльнa Poсiйськa iмпсpiя зa
сmнi poкiв свoгo iсrryвaння виpoбилa цф системy piзнoмaнiтних спoсoбiв ..виpituet|ня,'нaцioнaльнoгo питaння в apмii. 3гИнo з цapським yкaзolr ..Пpo вiйськoвy пoвиннiсть,', пpийtlятиlvl
1874 p. й пiдтвepдкel{им y l9l3 P., Pяд нapoдiв - ''пoлiтичнo
нrблaгoнaдiйних'' aбo ..Hrздaтних дo вiйськoвoi сл1aсби'' Bзaгaлi - звiльнялися вiд пplrзoBy. II|r нaпepедoднi Пepшoi свiтoвoi
вiйни дo нrблaгoнaдiйнltх бyли вiднесенi yзбoки i тa.окики, KИP.
гизи i кaзaxи' бypятo-мoнгoли i якуll, гipськi нapoди Пiвнiчнoгo Kaвкaзy i нaсoлення Фiнляrщii _ в цiлoмy' пpeдстaвники 45
нapoдiв, близькo |0?6 чoлoвiчoгo нaселeння iмпopii. oсь, нaпpиклaд' як пoясt{Ioвirлися B oдHoмy 3 .цoкyi{rнтiв вiЙськoвoгo мiнi.
стepgгвa Poсii пpинини звiльнення вiд сrцокби в apмii lоtpгизiв ''слlмeнт нoнaдiйниЙ.i дo честi вiйськoвoi слyxби Boни нr
..тpьoх-Чoтиpьoхpiннr пеpeбрaння киpгизiв пiд пpaдopoсли'',
пopaми нс зpoбить ix вiддaними Poсii' 3aтс нaвчитЬ ix вoлoдiти
збpoeю, тoмy нe слiд зaсмiчyBaти лaви poсiйcькoi apмii тaкимtl

il
iнopoдцяvrи. ПpoйIлoBlllи щpiзь лaви poсiilсЬкIо( вil.tськ, BoIlIl мo)кyгь пoсIr.lп,lти кaвaлсpiro мo)OIивIтх }IaцIих вopoгiв''.
3 пoчaтr<oмПеplлoi свiтoвoi вiйни, кoлll piзкo зpoслa пoтpебa
y лIoдсьKих pсс}Pсaх д,Iя пoпoBнсн}lя apмii, вil.rськoве lriнiстеpствo зpoбилo спpoбy кapдинaлЬ}Io пrpсгJIя}ryгI{ пIIтaння щoдo
пpи3oBy нaцIvlсншoстcйt.23 листoпaдa l9l5 p. y.(еpxaвкy Дг'ry
бр пpедстaвлений зaкol{oпpoект ..Пpo зaлyrrIIIIя дo вiдбyгтя
вiйськoвoi пoвикнoстi дсякиx чaспltl нaсoлrI{IIя, звiльнснltх вiд
неi дo цьопc Чaсy.'' 3oцrсмa, пеpeдбaнaлoся poзпoчaтIl зxл},чeння
дo вiйськoвoi с.lц,xби тиx xс lсlpгизiв. oбгpyrгoвyBaJloся цr тим'
lцo' мoBJIяв, ..Чим бiльlцс бyдyгь киpгизи кoplrстyвaтlrся звiльнrнням iх вiд вiйськoвoi пoвиннoстi' тим склaднilшс бyдс запpoBaдI{ти y }Iиx цю пoвиI{нigrъ y мaйбyпrЬo}fy i тим глrtбrцoю бyде
BoPoxнrчa мiж ним}l тa кopiнним нaсrлlнняIr{'' (тoбтo po.
сiйсьlсrм.- Aвт.), a тaкox Йтuм, щo, ..в1rcЦIтi-pецrг'y сaмих киpгизiв мo)кo в тaкolv{yBипадl(y сKпaстися пrlюкoн:lнгIя' щo iх кo.
чoвий пбyг тa вiдryxенiсть oд PoсiI пiшли iм тiльки нa кopистъ''.
У дoкyrиснтi зilзI{aчaлoсЯ,Щo y paзi пpийняття закoнoпporкTy
пpизoB нaцмс}IшIoстrй мolкнa бyдс poзпoчaти не paнiшr жoвт}lя
I9I7 p. oдкaк, вPaхoByючи вiйськoвий стaн i пoтpсбy Б дoстPo.
кoвих пpизoBaх' мiнiстp вrrщpiulнix спPaв Poсii, зil yзгoДкrнням
з вiйськoвим мiнiстpoм, мiг би встанoвити i бiльlц paннiй стpoк
пoчaтКy пpизoвy.
3a yvroв зaтBrp,Фкrння зilкoнoпpoсктy вiдсoтoк звiльнсних вiд
сл1псбив poсiйськiй apмii мaв би 3ни3итись з |0% дo 3%. Cсpед
тиx небaгaтЬox нapoдiв, ние пеpсбрaння y лaвaх poсiйськoi apмii
Bсr )к вва)<aЛoсянсмo)кJIиBим, бyJпt, зoкprlrta' кoчoвi якyIи - як
3a3нaч:UloсяB дol(ylt{еltтi, *3oBсiм нeпpидaтний мaтеpiaл дJIя кoмIIлeктyBaнняapмii'', a тaкox нaсrлrгIня Фiнляндii' зpoстaння сспa.
paтистськиx нaстpoiв сePед якoп) poсiйськиIt wяд вссpйoз пoбoIoвaBся (Дtя нaсслсння Фirшяндii вiйськoвy сrгyxбy бyлo замiнснo
гpoцIoBиIt{oпoдaткyвaнням) тa iк.
oкpoмo тopк:UIися aвтopи зilкotloпpoсlсгy й пpoблеми стBopсн.
ня y сюlaлi збpoйншх сил Poсiйськoi.iмпеpii нaцioнaльних вiйськo.
пl{x чnсти}l' yкoмплGктoв:lнt{х пpcдстaв}rикn}fи шaцмснrшoстсй.
Щoдo цьoгo пoзицiя вiйськoвoгo мiнiстеpgгвa бyлa oлнoз}raч}Io
I{огaтиBl{olo...Фopмyв:rння oкpoмих чaсти}I' - зilзнaчirлoся в
дoкylv[el{тi,- склaдrниx з бyдь.якoi нaцioнальнoстi (кpiм poсiйськoi), не вiдпoвiдaе нi пoлiтшчнoмy, нi вrr1тpitшньo}fyпoлo.
жeннк) Poсii. Iстopи.rкий дoсвiд зacвiдryе, шo фoрrрaнI{я }rа oкpaiнax тy3смних чaстин пPизвoд[rть дo oдI{oпo й тoгo x pсзyль-
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тaтy: цi чaстиtlи дoBoдиться PффopмoByвaтI{' як тiльки нa дaнiй
oкpaiнi з:lгoстpю€ться нaцioнальtlс питaння.. l.
Пoкaзoвo, lцo oбстoroloчI{ пoгpебy зaпpoвa.Qкrl{I{явiйськoвoi
пoвиннoстi ссpсд нaцмсIflIIoстсй, вiЙськoвr мiнiстеpствo нaгoлoшryв:rлoнa тoмy' щo сaмr сlтр<бa в poсiйськiй apмii мo)кe стaти
засoбoм .зaщцgння iнopoддiв дo poсiйськoi кщьт1pи'', .69lвopсн.
ня бpaтepствa пo збpoi з poсiянaми' зглa.Фкyвaння l{eпpиязнi дo
I{I{x''.oднaк пPrдgгaB,Ioний зaкoнoпpoeкт нс знaйшoв пiдгpим.
ки в.(pri. Heгaтивнo пoстaвиJloся дo }Iьoгo й мiнiстepствo вкyгpiIшнiх спpaB' яKo ввa:кilлo ttcмo)olивIlм' пPиtlaймнi y нaйблшс.li
poки' пpизoB дo apмii нaцIr{снцIoстeй, мoтивyloчи цe' з oдriеi стo.
potlи' сKпaднoстями пiдгoтoвчих заxoдiв пo пpизoBУ, l 3 iнlшoi,
oчrBи.цнo' rre po3paхoвyloчIr I{a стpelvr,riння uiнopoдцiв', ..зaщцдтися дo poсiйськoi кyльrypи'', сIвopIoBaтI{ pa3oм iз poсiянaми
"бpaтrpствo пo збpoi,, i т. iн.
У тoй чaс як пprдстaBниКи oдtlих нaцioнaльнoстсй в Po.
сiйськiй iмпеpii взагaлi yсyвiшIися вiд вiйськoвoi сrц,xби, iнIшi _
пoJlякll' литoвцi, бiлopyси i, звинaйнo, yкpa.iнцi, нaвпaки _ aк.
тиBнo зiuryч:rлися дo неi, пpичolvfy чaсoм нaвiть y знaннo бiль.
цIих мaсштaбax (y вЦсoткoвolvfy вiднolценнi), нi:rс, скaxiмo, тi >lс
BсJIикopoси. oсoбливo вI{paзнo цc пpoяBуlпIocЯ,
пiд чaс Псpшroi свi.
тoвoi вiйни. Taк, зa дaнимI{ стaтистичtloгo щopiчникa Poсii, y
l9l5 p. нa lтисячy чoлoвiкiв кoжнoi нацioнальнoстi y збpoйних
сI{.лaхпepебрaлo: вoлI{кopoсiв _ 4, бiлopyсiв - 5, yкpaiнцЬ 8, нiмцiв - l0, евpeЬ - ll, пoлякiв - |2,
Biлбyгтя вiйськoвoi пoвиннoстi в poсiЙськili apмii, зa poзpaxyl{кaми цapськoгo },pЯ.цy'в ylvroBaхiсrryloнoi змirцaнoi систrlvlи
кoмIlлeктyвaння (теpитopiaпьнa систeмa визнaв:UIaся..теlсtiчнo }Iеpauioнaльнoю тa пoлiтичнo нсбeзпечнolo'') якнaйкpaщс мaлo
спpияти нiвrлювaннIo тa pyсифiкaцii циx нapoдiв, ..затвrpдкrн.
нIo'' y iх свiдoмoстi пoчyrтя свoеi пPинaлсжнoстi дo единoi зaгaльнoi бaтькiвщиI|и _ Beликoi Poсii.
PoзpaхoвyloчI{ нa ..вихoBtty'' poль apмii, poсiйський }Pяд, oднaк, нiкoли не зaбyвав i пpo зaстеpo)сrti зaхoди rцoдo нaцмrнuloстсй. Hiмцiв' пoлякiв, свpeТвтa iн. Bвax(:Uти..пmенцiйнo нсбcз.
печним'' кol{тиI{гeнтoм в apмii, вciлякo yгискyв:rли. €вpеi, нa.
..дo тpетьогo
пpиклaд' I{o Iuf:UIи
дoстyпy в oфiuеpськr сrprдoвt{щo
] l{oпpацдa, oкperri rrardoшшrьшiз'е,пrlaшшятa частиtlt{ в poсifiськifi rвpськifi apмii всe x
iсшyвали _ зoкpcмa' дcкiлькr лaтиськиx 6rтaльйoнiв1 так зваlta .[ика дивiзiя, сфopмoвalta
з прДстaвllикiв гipсьxиx шapoдiв Кaвкrзy. Як писав пiзнiцre y своiх мемyаpaх пetrcpаJl
чи нe €динoю пpичиt{oю ii ствopення бyлo пpaпreння }тя.щ. вк'rгtити з Kавизy
^[eнiЁн,
.найбiльш нeспoкiйшi
eлeмсrгги''.
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кoлiнa''; .ц,IяпoJIьськI{x фЦсpiв' за спсцiaпьтrимIl тa€мнlllt.fl{ циp.
кyляpaми' BстaI{oв,IIoв:lвсяпeвlшtй вiдсgгoк пepебyвaкня iх y сюra.
цi вiйськ зaxiдниx тa пiвдoннo-зaxiднtтх oкpщiв, зaбopoняltoся
пpизнaчel{ня пoJI'якiв нa псвнi вiйськoвi пoсaди (зoкpемa, нa
пoсaди кypсoBиx фiцepiв y вiйськoвI{х }'чI{лищaх), пpийoм дo
aкaдeмii Генepшtьнoгo lШтaбy. oстaкне, щoпpaвдa' B oЦЕмtо( випaдкaх дoIryсK:UIocя, aJIeтiльlсl пpи рtoвi змiни вipoспoвiдyвaння. Щoдo yкpaiнцiв, тo iх пoлoхсенttя в poсiйськiй цapськiй ap.
мii мoxоra бyлo ввaxaти' тaк би мoвrпt, oсQбливим. Ha вiдмiнy
вiд пoлякiв aбo eвpеiв, yкpaiнuям фaкшtvнo бyлo вiдмoвлrнo нa.
вiть y пpaвi Bвa)кaти себо oцloмoro нaцiеlo'. Pyсифiкaцiя iх ввa.
x:rлaся IIr yп{скyвaнI{яIt{'a цiлкoм нopмirльним' пpиpoд}It{м яBиrцем. }сифiкoвaнi i ..бсзпqrе.тнo лoяль}ti'' yкpaiнцi мaпl всi },Ir|oвl{
цля yспilпнoi вiйськoвoi кap'еpи. I всс ж цapський lтяд нiкoли
пoвнiстro нс дoвipяв ..мaлopoсaм'' i зaвlсди пoбoювaвся пpoник.
I{еI|tlяв yцpaiнcькe вiЙськoвe ссPrдoвI{щс "мiзспиI{ськl{х нaстpo.
Ь''. I, як tlсцдoBзi з'ясрaлoся, цi пoбoroвaння бyли небсзпiдстaвними.
Haцioнaльнс'вiйськoвo питa}Iня пoст:lлo iз всiеlo гoстPoтolo в
Poсii oдpaзy x пiсля Лютнсвoi pсвoлюцii |9|7 p. Bмить apмiя' B
якiй, як дoсi вBDк:rлoся, нaцioнaпьнe питaння "в пpикЦипi'' нo
iсгryвшto, зilгoBopиJla yсiмa нaцioнa;ьrшrМи мoвaми кorшIцньоi Po.
сiйськoi iмпеpii: нa фpoнтaх вiдбyлIlcЯ, ЧуIcЛeннi нацioнaльнi
вiйськoвi з'iqд{, якi вимaгaли негaйнoпo }тBopсння нaцioнaпьних
вiйськoвих фoplryвaнь. Пpoтe нaйбiлыrr нсспoдiвal{иt{ д,lя }loвoгo poсiйськoгo кepiвництвa' як i Fltя всiei "poсiйськoi pсBoлIo.
цiйнoi демoкpaтii'', стaлo r, Щo нaйбiльlц arсгивний пoтяг дo нaсaмс yкpaiнцi.
цioнaпьнoгo вiйськoвoгo бyдiвниrггвa в,ИяBIIлll|
.(емoкpaтичнi гaслa peвoлloцii пpoбyдили нaпiвсвiдoltfy yкpaiнськy мaсy' пoсiяли нaдii сopсд yкpaiнствa нa мoxливiсть
здiйснення y ll,fсжaх poсiйськoi.pсспyблiки свoix нaцioнaльних
пpaгнr}Iь тa спoдiвaHЬ, У тoмy числi й щoдo стBopсн}lя Bлaсншх
нaцioнaпьних бpoйних фoрryвaш y ск,Iaдi poсiйськoi apмii. Пpo.
вiдникoм нaцioнaпьнlос iнтеpесiв Укpaiни стaлa Цснтpaльнa Pa.
.pсвoлloцiйнn дс.
дa }ra чoлi з M.ГpyrшевсьKим. Пpmс poсiйськa
мoкpaтiя'' гoстpo нrгaтивнo вiдlсaгyвaлa нa спpoби нaцioнaль.
нoпo сaмoвиpaжeння yкpaiнськoгo }rapo.цy.Тимчaсoвий }Pяд y
Петpoгpaдi кaтeгopиннo вiдмoвився вllзнaтI{ aвтoнoмilo Укpaiни,
l Цiкrвi свi,tчеl|l|япpo стa||oвиrtteyqpаiшuir тв стrшrcllшr лo шшxв poсilськil apнii пo.ltltDy
свoiх нerrщpaх rенepш.ЦleнiЁн. "Мшlopoсifiськe tтrтal{l|я'- tтисaввilr,- шe iсrrувшroзoв.
сirr. Мшtopoсifiська тoвipto, пiсшi, мyзrrкa шабyлrr пoвшoпo tlвнe|{I{п i в xoJпloш}' paзi нc
викrп{xдJlll yяв,reнtrяolФeмiшrнoстi, спpиf,мaютись як свo€ ' poсifiсьхe, pцнe".
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пP}fx}rлЬникI{ yкpaiнiзацii B poсiйськiй apмii, Iцo нaпoJlяпllли нa
пoсIyпoBolufy псprBсдсннi yqpaiншiB дo пrвниx вiйськoвих чaстиI{
бсз пopylпення бoеqдaтrroстi apмii, бyrпr omrroIдeнi дфcpш{paми
тa сeпapaтистaми.
Taкy пoзицiю Tимчaсoвoпo }pЯдy lцoдo yкpairrськoпo pyхy' зpo3ylvriлo' пiдгpимaлt i poсiйськi *дсмoЦpaттr'' в Укpaiнi. Киiвськi
paдr poбiтничlтх тa сoJIдaтсьIсок депyraтiв, Кoмiтст oб'eднaних
гpoIvraдсьKID(opгaнiзaцiй, poсiйськa пpссa всix вiдгiнкiB 3Bинyвa.
пlли ylqpaiнцЬ y "зpoдi спpaви Prвorпoцii'', спpoбax ..poз.UIенyвaпt poсiйськy pссrцблiкy''.
BiдD€pгo }IrгaтI{вI{имдo yqpairrськoтo нaцioнa.lьrroпo pyхy з пФ.
Ilлц.щtiв пiсrrя pсвorшoцii вiIIЯBиIЛФяй стaвлснrrя бiлыцoвикiв. Уxс
6 беpезня |9|7 p. Киiвсысlй кoмiтст Pс.цPП(б) нa свoiх yстaнoBчих збopaх Bизнaв [сrггpaльнy Paдl "б1p:кyaзtlolo'' тa пoстaI{oвиB: .нe всlyпaти 3 yкpairrськolo сoцiaл-дoмoкpaтieю нi в якi
блolсt, oскiльlсr oстaння пiдгpимyе I{сrrгpallьнy Paдy в ii пpaгнскнi дo ствoprння фдepaтrrвнoi pеспyблiюr''l. БiльцloвикI{ пoспilцили BислoBIlтlt сBo€ нoгaтиBнo стaвлсrтrrя й дo вимoг yкpa.
iнцiв мaти Bлaснi нaцioнальнi чaстини.
Bистyпaючи псpсД дoлoгaтaми псpllloпo Киiвськoгo oблaснoгo
з'i3дy Paд poбiткичих i сoлдaтськI{х дeпyгaтiв, пprдстaBl{ик пoлтaBськиx бiльlшoвикiв B.IIIaxpaй зaявив: ...[ивiться, lцoби вaцIe
yкpaiнськс вiйськo нe сiлo Baм нa цIию... Tiльlсl KoлI{ сcJIяни'
poбiтники i сorщaпt всiх нaцiЙ пiдyгь pa3oм' бyдr свoбoдa' a кoли бyдсте дiлllтпcя, бyдr бaгaтo y Baс цapiв i нс бyдс свoбoди.
Mи мaемo знaти' rцo нс пoвинtlo бщи нaцioнilлЬ}Ioгo вiйськa, a
пoBи}Iсн бyпа тiльки вiльний нapoд''.
Taкa 4oсить aгPeсиBнa peaкtiя бiльrшoвикЬ нa arстивiзацiю нaцioнaпьнoi свiдoмoстi yкpairrцЬ, звиЧaйнo, мaлa свoi пoяснсrшrя. 3
пoчaткoм рвoлloцii кoмiтсти PсДPП(б), Щo iсrryвaли в Укpaiнi,
бyrпr нетисленнi (загaпьнa кiлькiсть бiльlдoвикiв в yкpaiнсЬких ryбеpнiлк нe пеprBеpllr},вaлa 2 туtc. нoл.). 3осердtсyвaJII4cЯ,Boни' гoлoвI{им чинolvf' y пpoмислoвиx paЙoнax тa мiстaх, скJIaдaлися' в
oснoBнotvfy'3 пpедстaBникiв poс iй ськoi тa eвpeйськoi iнтrл i гснцii,
poсiйtськoгoта pyсифiкoвnнoгo poбiтгrиrrгва.Цiлкoм пpиpoднo' щo
д,rя пrp€вa:кнoТ бiльrдoстi з них iлеТ yкpaТнськoпo вt{звo,Iь}Ioгopyxy
в;wЯB|IлtIcя
ч)Dкими' незpoзрtiлимt{ й навiть Bopo)кI{ми, oскiльки
стal{oвили загpoзy тolrry пpl{Biлейoвaнo}fy стaнoBиtцy' B якolt,fyпepeбyвaли пpeдстaвники poсiйськoi мснцroстi в Укpaiнi впpoдoвж
1 У цeй пepioл l{еrггpaльхa Pqдд, як вiдollo, дoмaгФurcя лиlше arгolroмii дrи Укpаiни y
сxладi Poсii.
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кiлькoх сoтс}Iьpoкiв. 3 iнrцoгo бoкy, як lvfаpксистll, бiльlшoвики
взaгaлi BItстyпaJIипpсrгIlвllикашt нaцioн:UтьIroгопатpi oтllзмy' пpoгoлolllyючи йoгo ..кoнтppеBoлюцiйнoro iдеoлoгi eю бypжyaзii'', пpoтистaвляIoчи йoмy ..пpoлeтa;юький irпеpнaцioншtiзм - pеBo.
,ttoцiйtry iдeoлoгilo пpoлстapiary''. oгox, бyдь.якi спpoби Bисy}ryпl
нa пеplпий плaн нaцioншtьнi гaсJIa' нaцioнaльнi ilrгеpесI{' 3a пrPекo}Iaннями мapксистiв, пiдpивaли ..еднiсть пpoлстapiary yсiх нa..спpaвi свiтoвoi pсвoлtoцii'', a
3нaЧитЬ,
Цiй'', стaнoBилt{ зaгpoзy
бyли вигiдними тiльки бyp>кyaзii.
Taк сaмo вигiдними тiльки 1'кpaiнськifi бyp>кyaзii, нa дyмtry
бiльrцoвикiв, бyли й нaцioнальнi вil.tськoвi фopмрa}Iня. Aдхс цi
вiйськa мoглtt стaти oсtloвoю л.llя poзбyдoви yкpaТнськoТapмii ''oплoтy бypxyaзних iнтсpесiв'' (яитaй: дсpжaвних iнтсpссiв
Укpaiни). Пoлiтикa бiльlдoвицькoi пapгii y вif,lськoвoмy питaннi
тaкo)|( р'язршlaся з пoPспсктиBaми бopoтьб'r зa свiтoвy Pсвoлloцito. Bихoдячи з неi, пogгiйнa apмiя як ..зaсiб пarryвaння б1p)кya3них клaсiв'', ..aпapaт нaсильстB a',, u зt|apяддn бyp>кyaзнoiдеpжaBI{'' взaгaлi lr{aлaб бщи знищrнa й зaмiненa "зaгaльним
oзбpoенням наpoдy'' _ Bсснapoдtloю мiлiцiеlol, якa' як вBaжaB
Ленilt, oбoв'язкoBo мaJIaб стaти *пpoлстapськolo мiлiцiеlo''. Щo.
пpaвдa' бiльtцoвики нe бyли нaстiльки нaiвнltмlt, щoб пoкпaддтися y свoiй бopoтьбi пpoти ..cвiтoвoi б1pxyaзii'' лицIo нa мiлiцilo.
..3бpoйнoю oпopoю'' сoцiaлiстиннoi prвoлloцii, за iх poзpaхyl{кa.
Ivlи' м:UIaстaти Чepвoнa гвapдiя . спсuифiннi пpoлrrрькi
фp.
мyвaн}Iя аpмiйськoгo тI{пy (свoгo poдy ..пpoлстapсЬкoвiйськo''),
3a ствopення якoi бiльlдoвицькa пapгiя Bзя,Iaся oдpaзy x пiсля
Лютневoi pсвoлloцii. Haвсснi |9|1 p. псprшi чеpвotloгвapдil.rськi
зilгo}пI з,ЯB*|лИcяi в пpoмислoвlо<мiстaх УкpaТни: спoчaткy в Хap.
кoвi (дo l тlrс.чoл.), пiзнirшс в Kaтеpltltoслaвi, oдссi, Kиевi (дo
300 чoл. в кoжнoМy)..[o склa'uyчсpвottoгBаpдiйськиx загoнiв пiсля
..iдейнo з:lгаpтo.
pстсльнoi псpeвipкlr пpиймaли poбiтникiв
Baних'', ..стiйких'', майxс BикJIIoчttoбiльtшoвикiв. Щoдo нaцi.
oнaль}Ioгo скJIaдy' тo звичaйнo пrprвaжнy бiльlшiсть y цих 3агoнax скJIaд:UIopoс il"rськс тa pyси фi кoBaнс poб iтн и uтвo.
oт;кo, y пеplшi днi пiсля Лютнсвoi pсвoлloшii бiльlцoвики B}l.
Яв,lIlI|4свo€ нсгaтивнс стaвлrнкя дo yкpaТнськoгo вItзвoJIьнoпopyхy
l Ha хшlь, i зlra.лla частишa дiячiв Цеrпpaпьltoi Pqди' вl(хoдячи з сoцiдлiститtltх засqд'
гat(oж ввд;кaлaтвopeltrrя Ущаiшoю шtасlloi, шацioшшtьшoiapмii спpавoю tцкiдlпtвoю. Tакi
щrмки пoДiлrтк' зoкpel{а' М.Гpушевськлй, B.Bшшltrrvсlrкo. oстaшшiй, oбgroюючи свoi пo.
пIlяди' писав: "Hc свoсi apмii llarr, сoцiшr.дeмoкpатдм i всiи щнpиr. .ц€ м oкplrт:rм щсбо' a
зtrищсllllя всякиx пoстiйllих apмiй.'. Cамc тзкr ltitiлiспr.пta пoзицiя лhсpiв l{еlггpшlьlloi
Pади у пrггalllti пpo opгаlrirrЦiю шlасltoi aprrii у зltaчllifi мipi кoшгryвaлa Уlgailli rтprпr
сшосi дepжавнoстi.

l6
B цiлoмy' й, зoкpeмi, Дo спpoб yкpaiнцiв пpoвoДити yкpaiнiзa.
цilo в чaстинaх poсiйськoi apмii. oднaк нaцioнaльнo-визвoльний
p}D(B Укpaiнi, тaк сaмo як i в iнtциx poсiйськиx кoлoнi.п<' з кoxним.щtrм нaбрaв yсe бiльlпoгo poзмaхy' зaxoпJlк)к).пlдедaпi цrиpшi й шиplшi вepстви нaсrлrl{ня 3 oкpaiн. Hс paхyвaтися з цим
бiльrцoвиlсl нo мoгли. oгox, пrpeд нимIl пoст.lлo зaвдaнI{я вI{poбити.тaкy ..гнyнКy'' тatrоикy y нauioн:Ulьнoll,fyпитaннi, якa б, з
oднoгo бoкy, вpaхoByвaлa ..сепapaтистськi пpaгI{rння'' нсpoсiйських нapoдiв, a з дpyгoгo' нl вiдстyпалa б i вiд стpaтсгiннoгo
з:rвдaнI{я_ бopmьби зa свiтoвy peвoлloцilo' ствoprння свiтoвoi
pадянськoi сyпеpiмпеpii. Taкy тaктиКy й poзpoбив Лснiн. Ha Cьo.
мiй Bсrpoсiйськiй пapгiйнiй кoнфpенцii (квiтtкь |9|7 p.) вiн зaпpoпoнyBaB дслrгaтaм пpийняти prзoлIoцilo з нaцioн:lль}Ioгo IIитaння' якa мiстилa нoвий (y пopiвняннi з тим' щo iсrгyвaв вiд
нaсy II з'iздy PсДPП 1903 p.) пiдtц дo нaцioн.lль}Ioгo pyxy' a
сalvfe:зaмiсть yмoB}Ioгo Bизнa}Iня бiльIдoвикaми пpaвa нaцii нa
сaмoвизнaчснtlя бсз йoгo гapaнтiЙ в}Iсyнytи гaслo ..ви3нaння зa
всiмa нaцiями, якi вхoдятЬ дo скJIaдy Poсii, пpaBa нa вiльнс вiдoкpoмJrcння i нa yгBopснtlя сaмoстiйнoi дrp)<aBи''' пpaвдa' нr
дoзBoлялoся змiшryвaти питaння пpo пpaвo нa вiльнс вiдoкprмлсtI}Iя 3 питaнI{яtvtпpo Дoцiльнiсть цЬoгo вiдoкpсмлoння. ..I{с
oстal{не питaI{ня'_ зaзI{aч:UIoсяв prзoлtouii,_ пapтiя пpoлстapiary пoвиtlнa poзв'язрaти в кoжгIoмy oкpoмoмy BипaдКy цiлкoм
сaмoстiйнo' 3 тoчки зopy iнтеpесiв yсьoгo сyспiльнoгo poзвиткy i
iкгrpесiв к.пaсoвoi бopoтьби пpoлстapiary зa сoцiaлiзм''. oгox, тl.
opстич}Io' бiльtцoвики м:rли Bизнaти пpaBo нapoдiв нa стBopеI{ня Bлaсних дrpжaB _ пpoтr лишIo тropстичнo' пpaктичнo x цo
пpaвo ..з тoчки зopy iнтеpесiв yсьoгo сyспiльнoгo poзвитКy'' мoг.
лo б бyпr, 3a нoBolo тaктикolo, й вiдкинyгим.
3aпpoпoнoвaнa Лснiним ..фopмyлa'', в цiлoму, булa дoситЬ сy.
псpoчливoю' зaплyгaнolo. Hо дивнo' щo Boнa BиKпикaлa нсpoзy.
мiння з бoкy пpихильникiв ..чистmи МapксoBoгo вчення''. Лi.
дсp киЪських бiльlцoвикiв Л.П'ятaкoв, вiдпoвiдaloчи Лснiнy, зa.
явив' Iцo зaвдaння пapгii ..пo Мapксy'' пoлягar нo в тoмy, щoб
..poзнленoByвaтиPoсilo'', a нaBпaки' пpи€ д I{yBaти
дo неi якoмoгa бiльtшс числo нaцiй. Гaслoм пapгii, нaпoлягaв вiн, мae бщи
нс ..Bизнaнняпpaвa нaцiй нa вiдoкрмлення'', a нaвпaки - ''1p15
кopдoни''. Koнфеpснцiя, пiсля буpхливиx диспyгiв, всe ж пpийнялa pсзoлloцilo Лeнiнa, хoчa' сyдячи 3 prзyльтaтiв гoлoсрaння
(56 - зa, 16 _ пpoти' 18 - }тpим:l'лися), пoгля.ЦиП'ятaкoвa
пoдiляли бiльlце тprти}It{ делегaтiв.
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Пpmс зpщнiсть нoвoi тaктиKи' щo fr винaйruoвЛенiн, дoсить
цIвидкo зpoзyvriлaбiльrцicть йoгo сopaтникiв. .[iйснo, пcpсBaгa

Bисyвa}Iнянaйсмirгивitцlо<нaцioн:l,tЬI{ихгaсr.п бyлa oнoвиднoro. Hс
пoтprбyroни Blд бiльlцoвицькoi пapгii, як вiд I{rпpaBлFIoi, пpaк.
тичнoгo пiдтвepдxeння сBo€ i пpихильнoстi пpoгoлolllyвaним
пpиI{ципalr,t'ця тaктикa дaв:rлa мo:кпивiсть викprrBaти ..цloвiнiстl{чIly' гнoбитсльськy', пoлiтикy Tимяaсoвoгo },pядy' мaлa ..tpaти нa aвтopитrт'' бiльllloвикiв сеpс.ЦнopoсiйсьKих нapoдiв. Пpe.
кpaснoю irпoстpauiеIo цьoгo стaлa тa ..BикpивiUIьнaкalvtпaнiя'', щo
ii poзгopнyли бiльlдoвиKи нa IIoчaтKy лiтa l9l7 P. y вiдпoвiдь нa
спpoби },pя.цyстpимaтI{ нaцioнaльний pyх в Укpaiнi, зoкpeмa' нa
зaбopoнy o.Kеprнським II Укpaiнськoгo вiйськoBoгo з'iздy.
I Укpaiнський вiйськoвий з'iзд (КиЬ, 5_8 тpaвня l9l7 p.),
700 делегaтiв якoгo пpсдстaвляпи бiльtдс як 900 тис. yкpaiнсьKltх
вoякiв yсiх apмiй, флmiв i гapнiзoнiв, визнaв I{ентpallьнy Paдy
..единим кoмпстснтtlиlt{ opгal{oм' пoкJIикaним виpiшryвaти спpaBи' щo стoсyloться всiеi Укpaiни'', тa зФкaдaв вЦ l{eнтpaльнoi
P4ди, щoб вoнa Bимaгaлa вiд Tимчaсoвoгo },pя.ryi Пстpoгpaдськoi
Paди oгoлolцс}Il{я oкPrмим aктoМ пpиtlципy нaцioнaльнo-тrpи.
Bислoвився зa нсгaйкy
тopiaльнoi aвтoнoмii Укpaiни. З'iзд тaкo>t<
pсopгaнiзaцiю aPмii згЦнo з нaцioнarrЬнo.тrpитopiальним пpин.
ципoм' 3a aктиB}ry yкpaiнiзaцiю в apмii.
Bикorщoти нaстaнoви з'iqдУ, Цекгpaльнa Paдa y ссpсдинi тpaвня нaдiслaпIx ДлЯ пrpегoвopiв з ТимчaсoBим ypядoм тa Петpo.
гpqдсЬкoю Paдoю дслегaцiю yскJlaдi l0 чoл. нa чoлi з B.Bиrшичск.
кoм. У poзpoбленiй yкpaiнцями дoпoвiднiй записцi, щo fi бyлo пe.
prдaнo нa poзгляд Tимчaсoвoгo },pядy' oкpсlvтийпyнIсг спсцiaльнo
opгaнiзаuii yкpa.iнськиx вiйськoвих чagtиtl. ..B
пopytrryвaвпI{тaЕI}I,я
iкгеpесaх пiдвищeння бoйoвoi си.тrиapмii тa вiднoвлoння.щ{сцип.
лiни,- 3aзнaч:Uloсяв зaписцi,_ нeoбхЦнo вllДillатl,t,yкpaiнцiв в
oкpемi чaсТиIlI{як в тилy' тaк' пo змoзi, й нa фpotlтi''.
Пстpoгpaд }Ie мaв нaмipiв зyстpiнaтися 3 дoleгauiею I.[сrrгpa.пьнoi Paди. 3aтягyloни з вiдпoвiД.цIo,УPЯД пoспilцив opгaнiзрaти в
сaмiй Укpaiнi ..кaмпaнilo,', Яria мaлa б пpoдrмo}IстpyBaти' щo пoзицii Центpальнoi Paди нr пoдiляr щpaТнськa гpoмaдськiсть. Пiв.
дeннo-poсiйський дeмoкpaтичний сoloз бyквaльнo зilсипaв цrI{.
тpaльнi yста}loви тeлrгpaмaми 3 пpoтrстaми пporги ..iнiцiaтив''
I{eнтpальнoi Paди. Пpoти ii ..сaмoстiйницьких пpaгнень'' aктиBнo Bt,tстyпlцлlлf,tкиiвськi ..демoкpaти'' з Koмiтстy oб'eднaниx гpo.
мaдсЬких opгaнiзаuiй, Paди poбiтни.lиx i сoлдaтських депyгaтiв,
Pa.ци кoaл i цi й нoгo стyдr}Iтствa.
1lmpiя

дpаiнсюrc

вiйсш
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Укparнськa дrлегaцiя бyлa змylшrнa пoBсP}tyгIrся дoдoмy. Bxс
y Киевi ii нaздoгнaлa вiдпoвць, y якiй Tимчaсoвий 1pяд пoвiдoмJIяв' щo нс мo)кo визнaти I]сrrгpaльнy Paдy виpaзницеIo вoлi
yсьoгo yкpaiнськoгo нapoдy й пpoпorryвaB пoчскaти з виpitпсн}lям питaння пpo aвтoнoмiro дo Устaнoв.rих збopiв.
Hшtякaний poзмaхoм yкpaiнськoгo вiйськoвoгo PУХУ, пoбoroючиcЬ д:lJIьIIIoгo..безкorrцroльнoгo'' йoгo пorшиpсIr}tя'tloвoпpизнaчсrпlй вiйськoвиЙ мiнiстp o.Keрнсьlсrй 30 тpaвня |9|7 p. нaпpaвив дo Киевa тoлсгpalvty, в якiй пiд пpивoдoм ..нeBчaсЕIoстi''
зaбopoнив пpoвeдrнIlя II Укpaiнськoгo вiйськoвoгo з'iздy. 3вiсткa
пPo цe BикJII{кaлaбуpю гнiвy сrpсд 1п<paiнцiв,aДкo нiкoли дoсi
УPЯД нc зaбopoняв бyдь-якi з'iзди i вoни вiдбyвa.пися ч}I нс щoд.
ня (зoкpемa' сaмe в цi днi y Пeтpoгpaдi пpoxoдив пoльський
вiйськoвий з'iзд). Звичaйнo, тalсlЙ ,,Ляrlcуc,, poсiЙськoгo кepiвIIицтва бi.lьrцoвиtсl I{e мoгли ЕIr викopиctaTИ в свoiх irrтrpесaх _
..вс,п{кoдlp)кaвI{I{цЬКy
дJtя тoгo' щoб зaйвий paз пpoдoмollстp},Baти
пoлiтикy'' Tимчaсoвoгo }|pЯДyй, вoднoнaс' сBoк) пpихильнiсть дo
пpaвa нaцiй нa сaмoBизнaчoнI{я.
Ужe 2 чepBня Лrнiн BистyпиB y гaзетi ..Пpaвдa'' зi стaттеro
пiд виpaзним з:lгoлoBкoм ..Hсдомoкpaтичнo' гPoмaДffIино Кеpенський'', в якiй з oб1prнням зaсyДкyBaв дii вiйськoвoгo мiнiстpa.
..Ми нс гoBopиIvlo в)Kс пpo тr'
..вoликoдсpжaBнolo,'
щo сBo€Io
нaцioнaлiстичнolo пoлiтикoro гp.Kеpoнський тiльки пoсиJпoe, тiльKи poзпil.лю€ сaмс тi ..сспapaтистськi'' пpaгнсння' пpoти яких
Kсpснськi тa Львoви хoчyгь бopoтися,. писaв вiн. _Ми 3aпитy€мo: чи спoJtyчнс з гiднiстю нaвiть нo сoцiшtiзмy, a пpoстoгo
дсмoкpaтизIvfyтaкr тpстиpyвaння пpигнoблснlо< нaцioнальнoстей?
Ми зaпиry€мo: дс )к мсжa ..пyстoщaм', гp. Kсpо}tсЬKoгo i тих,
хтo з ним?''.
Bистyпaюuи 9 нсpвня нa I BсopoсiйсЬкolvty з'iздi Paд poбiт.
ничих тa сoлдaтсЬких ,Цепyтaтiв, Лeнiн знoвy пoBсpI{yBся дo
тсми зaбopoни вiйськoвoгo з'iздy. ..Цс щoсь }Irчyвal{r'- зaявив
вiн.
Bи i вaш УPЯ'Ц,вaшi нoвi мiнiстpи нa дiлi пpoдoB)кyeтс з
Фirшяrцiею i Укparнoro пoлiтикy aнсксiй. Bи чiпляrтесь дo yк.
paiнськoгo з'iqдy, зaбopoняетr йoгo збopи чepез вaшиx мiнiстpiв.
Це не е aнексiя? I{e пoлiтикa' якa € нapyгolo }Iaд пpaвaми нa.
poд}Ioстi, якa теpпiлa lvfyкlt вiд цapiв зa тr' щo ii дiти xoч}ть гoBopити Pцнolo мoBolo''. 3всpнrмo yвary нa тo' ulo' кpaснoмoвнo
пpoтестyк)чи пpoти ..нrдемoцlaтичнoстi'' Kepeнськoto, пpoтI,l ..вeликoдrpжaвницькoi, нaцioнaлiстичнoi'' пoлiтикИ УPяДУ, Лrнiн
..диплoмaтичнo'' oбмиI{yв питaння пpo стaBлсI{ня сaмих бiльrцo.
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BиКiB як дo yкpaiнськoгo вiйськoвсiгo p}г,(yв цiлo}'fУ, тaк i дo нaпoлегJтиBих вимoг yкpaiншiв ar<пlвiзрaти yкpaiнiзaшiю вiйськ. I
цe rrr Дц{внo'a,Dкr стaвлeння бiльtцoвицькoi пapгii дo нaцioнaлiзaцii вiйськ, якi paнiIшo, з:UIицIaлoсянeгaтивним - сrгoxсЛенiн
..BисBiтлити.. слaбкi
нaвмIlснo нс тopкaBся п}Iтaнь, якi мoглlt б
пoзицii йoгo пapгii.
Услiд зa бiльrrroвицьким Bo)кдсм тaкy >к..дслiкaткy'' пoзицilo
щoдo yqpaiнськoгo вiйськoBoго pyхy зaйняrпr i юrЪськi бiльlцoвики. Cплсск сaмoстiйtIицьKI{х нaстpoiв ссpсд yкpaiнствa }I:rлякaB
..yщraiнсьrоlх'' бiльlцoвикiв. ..Цiеlo зaбopoнoro,_ iз зillloпoкo€н.
ням писaлa гaзgгa ..Гoлoс сoцIlaл-дсмoкpaтa'' (opгaн киiвських
бyлa ствopeнa мoxJlивiсть poзгopiтися tцoвiнi.
бiльlцoвикiв),.
стичним пpl{стpaстям, i дoвoдилoся чyгI{ вигyки "Хaй :кивс Piшa
сaмoстiйнa Укpalшa''. Aби Bизнaчитися iз свoero пoзицiеIo щoдo
пoдiй y Киевi, 4 нepвня |9|7 p. Киiвський кoмiтст PсДPII(б)
пpoвiв спецiaльнe засiдaння. Хoнa y'пoсIafioвi, tцo ii бyлo пpийнятo' за3нaчaIlocя' щo ..пa1rтiябyдo aгiтyвaTI4зa тоpитopiaльнr' a нс
нaцioншtьне Biйськo''' oдI{aк бiльrцoвики y нaйбrиxri днi тaк i не
нaвa)о{лися вiдвеpгo BистyпI{ти пpoтll yкpaftriзaцii в apмii тa в3а.
галi yникrryш бyЕ-яюrх 3:lяв з пpl{вoдy стaвJIrння дo нaцioншiзa.
цii вiйськ. Haтoмiсть цrнтp тяlсiння aгiтaцii киiвськi бiпьrшoвиrсr,
зa пpикJlaдoм Пстpoгpaдa' пеpенeс;rШIнaBикPиття "гaчебнoi пoлiTI4w|,,Tимчaсoвoгo уpяry. 9 нсpвrrя нa oб'еднaнo}"ryзaсiдаrшi Paдl
poбiтниних i сoлдaтськlтх дcпyтaтiв пpсдстaвник бiльlдoвицькoi
фpaкцii внiс тaкy pезoлrоцiro з oцiнкoro дiй вiйськoBoгo мiнiстpa:
"Пpoгeстyloчи пpсrгI{забopoюr Kсpенсьlсlм 1псpaiнськoгo вiйськoвoгo з'iqщ/' ми ввФкa€Ir{o' lцo ця забopoнa € oдЦим iз пpoявiв iмпсpiaлiстиuнoi пoлiтики цсI{тpaльIIoгoypядy, якa пopyшy€ пpaBa
пpигнoблeниx нaцiй тa oснoBнi пpинципи дeмoкpaтii''.
Hoзвaxaroчи нa зaбopoнy, II УцpaiнськиЙ вiйськoвий з'iqд всс
x вiдб}вся (Киiв' 5-l-2 чepBня l9l7 p.)' йoгo 2,3 тис. дcлсгaтiв,
близькo 2 мrrн вiйськoвoсlryxбoвшiв.yкpaiнцiв,
щo пpoдст aB:lIя:lIуI
*нсзакoнно'' тa зaсyдилll
вЦкикyли pitпсння o.Kepeнськoгo як
arrтиyкpaiнськy пoзицiю фiцiйнoгo Пстpoгpaдa. .(елегaшl oдrroстaйнo BисJtoBилися за пpийняттtit Мaлolo Paдolo "Унiвеpсarr Ук.
paiнськoi [сlrтpaльнoi Paди дo 1п<paiнськoпoHaPol, нa Укpaiнi
й пoза Укpaiнolo с1Дцoгo'', якlIft нaпoлolll},Eaв нa тoщ|' щo yкpaiнцi "oднинi сaмi бyлщь тBopитll свolr )киття'', тa пiдjвсPдlrпr
пoстa}IoBy I вiйськoвoгo з'iqдy пpo yкpaiнiзацilo apмii, дop}'чив.
цII{ стBopе}Iolvfyнa цьoмy х<з'iqдi Укpaiнськolry вiйськoвolt'fy кo.
мiтетoвi poзpoбити дclaJrЬкий плaн yкpaiнiзацii apмii.
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Пеpекoнaвulись' щo ylqpaiнсьlсrй вiйськoвий pyх сгpl{мaти нoмo)кJIивo' Tимчaсoвий уpяд виpiшrив дoзвoJI}Iтll ..плaнoмipно'' пpoвeдrI{I{яyкpaiнiзaцii y вiйськaх, спoдiвaloчись спpяrvryвaти fr y
бiльrц-мorпrr безпoчнo з oп,IЯДrнa збсpсxcнrrя единoi apмii - eП|.
нoi цpaiки pyслo' i, зaoдрIo, poзpaхoв},Ioчи' щo yqpaiнiзацiя вiйськ
стaно нa пepoшкoдi ix pсвoлloцioнiзацii.
Усi цi пoдii змyсwrп i бirыдoвикЬ дсщo змirпrм сBoю пoзицiro
щoдo нaцioнa.lIьниx вiйськ. Bсеpосiйськa кoнфepснцiя фpolrтoвих
i тилoвих opгaнiзaцiй, щo вiдбyлacя y Пeтpoгpaдi 16_23 чсpвI{я
|9|7 p.' нсoxoчс' з пrвними зaстrprхсeнIlями BизtIilJIaпpaвo yкPaiкць нa стBoPrнIIя Bлaсних нaцioнaльниx вiйськoBI{х чaстин.
.Цoпoвiдь пpo стaвJIeння бiльlцoвикiв дo ствoPeння в Укpaiнi
нaцioнa.пьнrrx пoлкiв poбив Cтarriн. C.p"д iнIцих apгylисrrтiв нa.
вoдиBся i тoй, щo тиск нa ..нaцioнaлiв'', всiлякi oбмrxeння iх
нaцioнaльнtlх пpaB пoсилIoloть сспapaтистськi нaстpoi ссprд }Iс.
poсiйсы<иx наpoдiв. ..PaнiIцo Фiн:rяrщiя'_ з:lяBиB Cтaлiн,_ i нe
дylvrirлaпpo вi.ЦoкpеIvtлсншrвiд Poсii, a тспrp тoвapишi, якi звiд.
пr пpиiждкaloть' гoвopять' щo € пpoяBи тa PoзвI{тoк кpaйнiх се.
пapaтистських yстprмлiнЬ''.
Ta вислoвлrнi дoпoвiдaчrм пoбoIoBaI{I{яне пrpскoнiulи пpисyг.
нix y пoтpeбi боззaстсpc)кнoгo Bизнaн}Iя зa yкpa.iнцямIl пpaвa нa
ствoprння нaцioнaльних вiйськoвиx фoplryвaнь. Пpo цс свiдчить
...(сзвiт з кoнфeрнцii, щo йoгo вмiстилa гaзстa ..Hoвaя )си3Iъ''.
якi opaтopl{ BкaзyIoTЬ,_ зaзнaчaлoся в звiтi,- щo стBopеtlня
oсoбливих пoлкiв y тспrpiIшнiй чaс y Bищoмy стyпrнi }тpyд}rrнo 3
чистo теrоriчнoгo бoкy i Iцo цe € вимotoю нr Bсьoпo l{apory' a лIIшo yкpaiнсЬкoгo oфiцсpствa тa yкpai}Iськиx пoмiщикiв''. Пiсля
б1pх.lпlвlтxдискyсiй кoнфсрнuiя (з пoпpaвкaми тa дoпoB}Iеlпrями)
зilтвoPдилa PeзoлIoцiю "3 нaцioнaльнoгo питaння'', в якiй oгoвopюBaлoся стaвлеI{ttябiльrцoвикiв дo yгвopсння нaцioнaльI{ID(пoJIкiв: "...бyдщи пеprкoнaнa B тoмy'- з:rзнaчaлoсяB дoкylvrснтi,_ щo
yгвopсн}tя нaцioнaльних пoлкiв взaгaлi нс в irrгсpесaх тpyдяIцих
мaс'- хoч' звичaйнo, пpaвo нa yгBopс}tнятaких пoлкiв зil кoх.
нoro нaцioншIьнiстlo кoнфеpснцiя не з:lпopeчyе, кoнфеpенцiя вислoвлю€ твepдy впевнснiсть' lцo пpoлeтapiaт Укpaiни' paзoм 3
пpoлстapiaтoм всiei Poсii, зaцiкaвлений y зaмiнi пoстiйнoi apмii
всcнapoднolo мiлiцiею, бopoтимeться пpoти псpствopсння нaцi.
oI{aлЬнI{хпorткiв Укpaiни в пoстiйкy' oкpемy вiд нapoдУ apмiю''. B
pсзoлюцii пiдкpесrrюBaJloся'tцo ..тiльки piшrще й безпoвopсrгнeBизнa}Iняпpaвa нaцiЙ нa сaмoвI{знaчeння' виз}Iaчe}Iнянa дiлi, a не
нa сJloвax лиule' мoглo б змiцнl,tти бpaтеpськс дoвip'я мix нapoдa.
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ми Poсii i пpoклaсти цIлях дo дiйснoгo iх oб'еднaнI{я' дoбpoвiль.
нoгo' a нr нaсI{.пьI{oгo'в oдIlе дrp)кaBнo цiлo''.
Як бaчимo' )Dtв:UIrнapезoлIoцiя цiлкoм вiдпoвiддлa ..дyхy'' poз.
poблoнoi Лснiюrм тaктики. Бi;ьIдoвиlоt нсмэчби й визнaвaпl пpaвo yqpaiнuiв нa opгaнiзацilo нaцioнarьнш< вiйсьlioвих фplryвarъ,
пPoтe нaпoJlяпlли }Ia тoltfy, Щo Цс ..Bзaгaлi нc в iнтсprсaх тpyдя..нa
дiлi, a нc нa слoщих мaс''. З oДнoгo бoкy, Bottи BизI{aвaли
Bax лицIe'' пpaвo нaцiй нa сalr{oвизI{aчсн}lя'a 3 дpyгoгo _ вIlслoBлюB:UIинaдii I{a тс' щo цe Bизнaння 3:rBrpшI{тьсядoбpoвiль.
ним oб'eднaнням нapoдiв Poсii B ..oдt{сдсPжaвно цiле''.
3веpнoмo yвary ЦIr нa oдиI{ мolvfсI{т.Пopяд iз тр'taннoю й сyпrprчливolo Pсзoлюцieю з нaцioнaльнoгo питaння кoнфсpr}rцiя
фpolrгoвиx i тилoвиx вiйськoвих opгaнiзaцiй PC.ЦPП(б) щвалилa
щс дBi pезолloцii, якi визнaчa,Iи зirЦдa}Il{ябiльlцoвикiв y вiйськoвiй
сфеpi. oднa з нIo( - ''цiлi i завдarшя вiЙськoвoi opгaнiзацii'' *нaцiлroвalra'' члeнiB пapгii нc
дoпyскaти пoltlltpс}Т}tя
фaкп'lннo
..вopo)<ихспpaвi pсвoлюuii'', ..нaцioнaлiстичних'' нaсlpoiв в apмii тa дoбивaтися ..opгaнiзaцiйнoгo закpiплeння в дiючiЙ apмii
iдrй iнтсpнaцioнaльнoгo сoцiarriзмy для пiдгoтoвки неoбхiднкх
ylroв yспilцнoi бopoтьби зir тopxсстBo свiтoвoi pевoлlouii''. IнцIa
pсзoлloцiя _ ''Пpo зaпlльtlс oзбpoення нapoдy'' - Bимaгaлa aктивiзyвaти зaхoди' спpямoBa}Ii нa щвopсння вiд.цaниx бiльlцoвикaм зaгoнiв Чrpвoнoi гвapдii. У зв'язry з цим пiдкpсслloBaлaся
пoгpебa ..сIвo1юtпlяpoбiтниних бaтаrьйoнiв Чсpвoнoi гвapдii з po.
бiтникiв oбoх стaтсй'', пpиЧoмy нc тiльки в пpoмислoвиx (пpo.
лстapсьKиx) цеrrтpaх, aЛefrty ciльськiй мiсцrвoстi.
3гiднo 3 нaстaнoBaми кoнфсpoнцii бiльtцoвики псpсopiеrгry.
B:lли сBoIo дiяlrьнiсть нa *заBoloвaння'' сoлдaтськoi мaси цIляxoм
aктивнoгo пorДиpсння в нiй "цей iкгrpнaцio}I.lльI{oгo сoцiaлiз.
Ivry''i oднoчaснo пpoдoв)кyBaли aктиBнУ й цiлеспpямoвal{y poбo.
тy' спpя}toвaнy нa opганiзaцiю Чrpвoнoi гвapлii. Boсени |9|7 p.
чepвoнoгвapдiйськi зilгoни iсrryвшrи в)кe y 40 мiстaх тa poбiтни.
чиx сслищaх Укpaiни' в тoмy числi в Киевi цi зaгoни нapaхoByвaли дo 3 тlаc. чoл.' B oдесi _ 2 тlцc. тoл., Хapкoвi, Кaтopи.
нoславi, Mикoлaевi тa Лyгaнськy пo l тис.чoл. oгoхс, y тoй нaс,
кoли xoДнa пoлiтичнa пapгiя в УкpaТнi нr мiuтa вJIaсниx oзбpo.
€ } rих зilгoнiв, y poзпopя.Фкеннi бiльlдoвикiв B(rcсни l9l7 p. бyлo
..aбсoлютнo вiддaних'' чсpвoнoгBaPДiйцiв.
дo l5 тис.
Пoдвi й нa пoл iтикa бiльrшoвикiв з нaцioнaпьнoпo питa}rня' зoкpс.
мa й щoдo нaцioнaльнo-вiЙськoвoro бyдiвниIfгвa - пpoпoJloшсння
нa слoвilх нaцioнaльrтиx пpaв неpoсiйсьlстх нapoпiв пpи нrгaтивI{olvfy
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стaBленI{iдo praлi3aцii цих пpaв }Iaпpaктицi,пoвI{olo мiporo
пpoяBилaся пiсля пpиxory iх дo BJIa.щ{
y Пстpoгpaдi в xomrri |9|7 p.
У>кe25 xoвltlt'l нa II Bсеpoсiйськoмy з'iздi Paд бiльlпg3lшс{ yp.чl{стo пpoгoлoсItлП, Щo ..paдянськa Bл4дa забсзпсчитъ yсiм нaцi.
ям, якi нaсФIяIoтЬ Poсiю, спpaшкнr пpaBo нa сaмoвизнaчснЕIя''.
3 лиcтoпaдa Paднapкoм oпyблiКyвaB ...[rклapaцilo пpaв нapoдiв
Poсii,,, в якiй oбiцяв пoкJIaсти B oс}loBy свoеi дiяrrьнoстi тaкi нa.
нaлa: pЬнiсть i среpсlпriсть нapoдiв Poсii; пpaвo нapoдlв нa вiльнo
сaмoвизнaчlнI{я' a>кдo вiдoкprшпення й }тBopення сaмoстiйнoi
дсp)кaви; скaсyвaнIrя yсix i Bсякиx нaцioнa.пьких i нaцioнilльtlo.
peлiгiйних пpивiлеiв тa oбмсxень; вiльний poзвитoк нaцioнaль}tиx мснцIoстей, якi нaссляIoтЬ тrpитopiю Poсii.
Пpoдrк.гrapршtи бiльlцoвиКи й пpaвo нсpoсiйських нapoдiв нa
стBopr}I}tяв apмii нaцioнальних вiйськoвих чaстин. |7 л!Iстoпa..Известия)( Петpoгpaдскoгo сoвrтa paбo.пrх I{ сo,lцaтских
дa в
дспщaтoв'' бyлo oпyблiкoвaнс poзпopядxrl{Itя кoмiсapiary нaцi.
oI{:lJIьI{иx
спPaB зa пiдписoм CгшIiнa' B якolvtyза:}нaчiuloся:..З пи.
тaння пpo нaцioнaлiзaцiю apмii виpiurенo: l) дoпyскaеться вiль}Iс гpyпyвaння вo.iнiв зa нaцioнaльнoк) oзнaкoк) y мrll(aх тiei чи
iнlцoi вiйськoвoi oдиницi; 2) цe нс пoBиtlнo бщи змiцraним iз
сaмoвiльним вiдхoдoм нa бaтькiвщинy видiлсних тaким чиtloм
гPУп, який € непpипyстимим B ylvtoвaxвiйни, без згoди нa тo зa.
гirлЬ}toгoвiйськoвoгo opгaнy''.
oтlке, бiльlцoвицький ypяд нaчeбтo й нс зaпсpечyBaB пpoти
opгaнiзaцii нaцioнaльних вiйськoвиx фoplryвaнЬ' xoчa oдpaзy ж
кaтrгopичнo вислoBлIoBaвся пpoти мo)оIиBoгo ..бr3 3гoди нa тr
зaгaльнoгo вiйськoвoгo opгaнy'' (звiснa piv, бiльlцoвицькoгo)
пrpесyвaння цих чaстин y нaЦioнaльнi peгioни. Хoчa пpи цьolv{y
бiльlцoвики й пoсилaлися нa ylvroBи вiйни, oднaк нe BикJIиKaлo
сyt'tнiвy, щo цi ..oбмеження,, буЛkI BикJIикaI{i не стiльки пoбoюBaI{I{яIv{
Paднapкoмy зa "poзвaл фporrтy'', скiльки мo:tс.llивiстю
Bикopистaти нaцioнaльнi вiйськoвi фopмyвaння ..б1p>кya3ними
GлсмrнтaмI{''нa мiсцях y ..кoнтppевoлloцiйниx цiлях''.
Пo6oкlвaння бiльrцoвикiв' як це oдpaзy )к з'ясyвaлoся, бylпl небcзп iдстaвI{иlt{и.Cпoдiпа ння Лeнiнa нa дo6poвiльне пpl{€ д нa}I}lя
кorиurнiх кoлoнiй дo..oнoвленoi Poсii'' нe спpaв.Цил|'|cя.
У пoвнiй
вiдl toвiднoстi з пpoгoлoцIel{ими Paднapкoмoм пpи t{цип alr.fи..oкpaiни.'oднa 3a oд}Ioю пoчflли з:lяBлягI{пpo сBo€ IIpaгнeн}IяyгвopитI|
влaсн.:цеpжaвI{тa сaмoстiйнo виpirшyвaтI{свoю дoлю. Пpи цьoмy
нaцioндльнi вiйськa, щo IIoчaJIиствoploвaтися пiс.пя Лlотневoi pе.
вoлloцii (пoльськi, мyсyлЬмaнськi тa iн.), виявили цi.lп<oмзpoзр'ri.
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Jш{йпoгtr BlIстyпI{пr гapalrгolu{pешiзaцii дс,pxaBюIцькI{х пpaгI{oнь
свoix нapoдiв. Hс бyлa BиIIятl(ol{ Й Уlqpairra. Пpогс rцoдo дсpxaвo.
твopчoгo пpoцссy в Укpaiнi, тo вiн мaв свoi oсoбливoстi.
7 листoпaдa |9|7 p. Iforrгpaльнa Paдa свoiм III Унiвrpсaлoм
пPoгoлoсI{,ЛayтBopснIIя Укpaiнськoi Hapoдroi Peспyблiки (oднaк,
y федсpaтивнiй спiлцi з Poсieю). Ha 27
|9|7 p. Paдa пpиз'pуд,o
нaчилa вибopи дo УкpaiнсЬкиx Устaнoвчиx збopiв, якi й мaли
виpilшити пoдaльrцy дoлIo кpaiни. Хoчa нa III Укpaiнськoмy
вiйськoвoltгy з'iздi, щo пpoxoДив y Киевi нaпpикiнui xoвтttя, бyлo
виpiIшrнo в)tс{тизaхoдiв, щoби вйськa з Укpaiни нс Bикopистoвy.
вilJII{сяд,Iя пpидylДrнI{я пoBстa}Iня y Пстpoгpaдi, oднaк бiльlцoвrпlьlorй псpевopсrг I.[еrrгpa.lьнa Pада зaсyД{лa' мoтиByючи цс тим'
цIo ..влaдaяк y.(еpХaвi, тaк i в кoxнotr'ty olФ€мolvty кpaк)' пoBиннa
псpсйпl дo pyк yсiсi pсвoлloцiйнoi дeмoкpaтii''. Haтoмiglъ нaпpи.
кiнцi листoпaдa Генсpaльний секpстapiaт звФ}ryвся як дo Paдrapкolt{y' тaк i дo кpaйoвих ypядiв Дorry, Kaвкaзy, Cибipy, Мolщaвii,
Кpиt"ty i БaIшсlpii 3 пpoпoзицieю poзпoчaти пrPсгoBopи пPo yгBopсtI}Iя }IoBoгo фсдеpaтивнoгo }PЯty Poсii з пpсдстaBництвoм y нЬoмy всiх сoцiaлiстиtlнID( пapгiй. Цi дii лiдсpiв l{eнтpaльнoi Paди дoситЬ нrгaтиBtlo BIIли}Iyлинa ylqpaiнський дсPжaвoтвopний пpoцсс.
..Ideбyлo яBнo }tепoсильнe й нeпoтpiбнr.ц,lя Укpaiни завдaння'oцiнloвaв пiзнitцc iдolo ствopсння нoвoi фсдсpaцii aкгивний }^Iaсник тиx пoдiй, вiдoмий iстopик.[..[opoIшснкo. _ Лoгiкa пoдiй
пiдкaзрaлa, Щo Укpaiнi тpебa бyлo зoвсiм вiддiлитися вiд Poсii,
стaти сaмoстiйнoro й нeзaлс)|o{oюдФжaBolo; вoнa Ivfyсилaви3нaти
1pяд Hapoдних Koмiсapiв, як }Ряд Poсii, нa yмoвi oбoпiльнoгo ви.
знa}Iня (бiльlшoвиlсt сaмi тoдi pa3 y paз пiдкpеслloвaJlи' щo ви3нa.
Ioть зa кoжнolo нaцiеlo пpaвo нa сaмoBиз}Iaчсння дo вiддiлсння
вклroннo), i дaти вссpoсiйськиIr,lспpaвaм спoкiй. Укpaiнa м:UIaпс.
рд сoбolo тaкi кoлoсarънi завдaння вrццpirшгrьоiopгaнiзацiil Щo ПaBсrpoсiйськoi федсpaцii, нapокaloчи себе нa
I{ятI{сязir стBopенtUIIt{
Boporyванttя Bжс iсrryюнoгo фaкпrннo нoBoгo poсiйськoгo }P'tД| _
це бyлo нездiйснимr в тoдilпнiх ylиoвax зaвдaння...''
oпкe, зaмiсть пpoгoлorПeння сaмoстiйнoстi Укpaiни й aкгив.
них дiй пo poзбyдoвi нaцioналънoТ npмii l-(eнтpaльнa Paдa плrкa.
лa нaдii нa cтвoprння нoвoгo фсдepaтивI{oпo сoюзy, a opгaнiзaцilo влaсних збpoйниx с}tл вiдклaдалa нa мaйбyшe - y III Унi.
вepсaлi питa}Iня пpo yкpai}Iськy apмito взагaлi нr стaBилoся' зa.
зI{aчaлoся лиltll' lцo ..кo)кerr гpoмaдянин Pсстryблiки Укpaiни,
paзoм з гPoмaдffraми yсiх нapoдiв Poсiйськoi Peсrryблiки пoв}lннi стoяги тBсpдo нa свoiх пoзицiях як нa фpoнтi, тaк i в тиJry''.
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I всe x, но вI{яBJI'як)чII
н:ulil<rloi yвaги дo opгaнiзaцii в.пaскиx
збpoйниx сил, I.{rнтp:UIьнa Paдa пpoдoв)кyBaлa дoсить aктивнy
y<paiнiзaцiю в apмii. 3oкpeмa, Cскpстapiaт з вiйськoвI{x спPaв'
oчoлювaний C.Пстлк)polo' тaки дoбився вiд Bеpхoвнoгo гoлoв}Ioкoмaндyвava poсiйськoi apмii гrнеp:rлa М..(щoнiнa (зa двa днi
дo йoгo зaгибслi), a тaкox кoмa}щyBaння Пiвденнo-ЗaхЦ}Ioгo тa
foivrрrськoгo фpolrгiв дoзвo,ry нa iх yqpaiнiзaцilo - нaсalr{пePr.Ц,
пoстyпoBo, плaнoмipнo yкoмплеКryвal{}lя чaстин тa з'€днaнь цих
фpoнтiв Boякaми-yЦ)aiнцями. 23 листoпaдa Генеpальний сrкpстapiaт пpийняв pilшсння пpo oб'eднaнI{я двoх фpoнтiB B oдиI{ _
Уlqpaftrський фpolтг, пpизнaчI{Bши йoгo пoлoBнoкoмal{Д/вaчrм гrнФ:rлa [.Il{epбaнoвa. Кpiм тoгo, I.(ентp:UIьI{a
Paдa дoсяглa дoмoвленoстi з.[oнським вiйськoвиМ }|pяttoмнa чoлi 3 гrl{rp:Lлoм o.Калсдiним щoдo пpoпyсIry чсprз тepитopiю Укpаiни нa .(oн кoзa.
чих чaстин i пepесyBaння з Дotry нa бaтькiвщи}ry yкpaiнських
вiйськ.
Пoзицiя l{снтpaльнoi Paди, мoхсливiсть змiцнення ii сoIoзy з
.[oнoм зaнепoкo.lлa Paднаpкoм Poсii. Псpспсlсгивa Bтpaти Укpaiни з Ii вихoдoм дo Чopнoгo tv{opя'xлiбoм, вщi.ltлям, зaлiзoм пo.
стaв:rлaiз всieю pеaльнiстlo. Hс мoгли нс тypбрaти бiльtцoвикiв
й aкгивнi дii Центpaльнoi Paди щoдo пpoвoдсння yкpaiнiзацii в
poсiйськiй apмii, спpoби Генсpaльнoгo сrкpстapiary псprбpaтll
кoнтpoль нaд Пiвденнo-Зaxiдним тa PyмyнсЬким фpoнтaми,
oб'еднaти iх в УкpaiнськиЙ фpoнт. I цо зpoзynriлo. Aцxс стBopювaлися спpиятливi yмoви дJIя opгaнiзaцii yкpaiнськoi аpмii зoвсiм нc дpp<ньoi бiльtшoвикaм.
У сеpйoзнoсгi нaмipiв ГенеpaпьI{oгoсскртapiaтy вiдстoяги свoi
пpaвa y вiйськoвiй сфеpi Paднapкoм пrprкo}Iaвся вжo 23 лllcтo.
ПilДo,кoли пiд чaс пеpегoвopiв зi Cтaвкolo, oсoбисTo 3 нoBoпpизнaчrI{I{Iи(зaмiсть вбитoгo гr}IсpaJIa[щoнiнa) Bеpхoвним гoлoBнoкoмaндyBaчсм М.Кpилснкoмl пpедстaвI{ики l{eнтpaльнoi
Paди C.Пстлюpa тa H.Пoprш пPямo пoстaвили пrprд бiльrцoвиt Kpштeнкo Mпкolтa Baаurювпt (1885-1938). Hаpoдився y с. Беrreeвс Cичiвськoro пoвiry Cмo.пclrськoi ryбеpllii, кУли бyлo з{rсJlаlloпИ llагляlt пoлilrii йoro 6rтъка, викпюrtсlloпo з
рtiвсpситстy rr рсвсutкrt1iйllyдiялrлtiстl,. З:tкill.lип iсториxo.rtliлолoгi.lllиfi rtцrкyльтgгllcтсp.
бypзькom. ylliвсpсrгrvry (1909) тд юpиди.пlий фкyльтст Хapкiвськorо yпiвepси.lvгy (19l4).
Пpoфсiйltий pсвo.пюцioltсp.Члell PC.(PП(б) з 1904 p. у 1916 p. пiсrи ltcpnoвomaperшry
бр ltaпpашlеltийltа <ppolгг.Пpaпopu1ик. У |9|7 p. _ IloлoвirпoJIкoвоп)'дивiзiйltorо, аp.
мif,ськom кoмiтgгiв Il аpмii Пiцelnto-3axiдlloгo (Dolгry. Члeш Bсepoсiйськoro Бюpo вiйськo.
вoi opтaнiзаuii пpи ЦК PсдPп(б). rlлeш пepшoтo бiльшoвицькom ypядy в Пeгpoгpа.,li. 3
9 листoпада |9|7 p. _ Bcpхoвшиfi mлoвlloкotr{аltД/в:rчтa trаpкoм y вiйськoвих спpaвirх.
Усyllyпtй з пoс.1.,lичepcз lteзю,Ilyз ypядoм Лeltilta щoдo пpoблcм вiЙськoвоm бyдiвllиrгва.
3 бeрзшя l9l8 p. _ в opгaнaх юgгиltii. 3 1936 p. - наpкoм юстицii CPCP' Peпpeсoваший 1938 p.
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кaми питaння пpo opгal{iзaцiю Укpaiнськoгo фpoнry тa виcyкy.
ли Bимory нe пrprшкoдpкaти пrpесyвa}Iнlo 1п<paiнсЬкихвiйськ з
пiвнoчi нa пiвдень, з Poсii в Укpаiнy.
Bимoги ypядy Укpaiни пoстaвиJIи бiльlцoвицькo ксpiвництBo
y сIФyп{r стal{oBищr. Пpш*lo забoporrити yqpaiнiицiю в apмii, вiлмoBити в opгaнiзaцii УкPaiнсЬкoгo фporrry вoни нс мoглI{' aд)кo
цr сyпеpечилo б щoйнo пpoгoлolllеtlиIr,lдеклapaцiям. .Цiйснo, згiд.
нo з п.l poзпopя.Ipкеннявiд 15 лиcтoпaдa' пpo яке йrцлoся вищr'
yкpaiншi, як i пpсдстaвI{ики iнцrих нсpociйських нapoдiB' маJIи
пpaBo I{a стBopr}Iня oкpемих вiйськoвих oдI{I{иць. Bикot{yв:rли
yкpaiнui i п.2. Aдке дoмoвленiсть iз ..зaгaльним вiйськoвим opгaнoм'' _ Cтaвкoю (шoпpaвдa, Cтaвкoto.(щoнiнa) нa видiлення УlсpaiнсЬкoгo фpoкгy тa плaнoмipнe y<olrплeктyвaння Йoгo yкpaiнцями lIIля,(oм пеprвсдrl{ня iх з iнrпиx фpoнтiв тaкoж бyлa.
oткс, пoBеpl{rння y<paiнських вiйськoвиx чaстин в Укpaiнy aж
нiяк не мoглo квaлiфiкрaTl1cя як ..сaмoвiльнr''.
Ta пoгoдитися з вимoгaми Гснеpaльнoгo сскprтapiary бiльlцoBики тrж не мoгJти.Зpoбити тaк _ oзнaч:rЛoб, пo сщi, забeзпечити спpиятливi yl'toви ..yкpaiнськiЙ бyp>кyaзii'' д.llя ствopeння вo.
poxoi бiльlдoвикaм apмii, зpoбилo б ще бiльut pсaльнoю зaгpoзy
Bтpaти тaкoi вaxливoi д.пяPoсii ..oкpaiни'', як Укpaiнa.
Звaхсlвцrи yсi ..&1''i ..пpoтI{'',Paднapкoм знaйrцoв зp},.lнийдtя
себс вихiд iз сиryaцii' Щo скJIaJIaся.
Hapкoм iнoземних спpaB Л.Tpoцькийl y пеpегoвopaх пo пpя.
IvroмyпpoBoдy з М.Kpилrнкoм 25 листoпaдa |9|7 p. (тскст псI TpoaьюtЙ (БpoнпneЙп) Лcg ,цaBtIДoЫrv(1879_1940). Hapoлився y с. Янiвшi Фrисдвст.
мaстrry
гpадськono пoвiту Хcpсollськoi ryФpнii. .Цo дcв'гпr poкiв мcruкrв y r|свс'пиir!(ott{y
свoгo батька _ дpiбlloro apсIlдатopa. Cepcдltю oсвiтy qдoбyьrв в Oдсськoмy та Mикoлaiвсьxoмy pсальl|их }д|llлиUlaх.З дrmrшстlr дoбpe вoлoлiв yкpаiшськoю мoвoю i, як пiзнiшc
писaв в oдхiЙ з аmoбioгpaфiй, в юнаttгвi зiцoплюв:lвся пеpeKпaдoм байoк Кpшtoва з po.
сiЙськoi ша yкpаiltськy. Hа пiцдrri Укpаiши пoitaлaся pевoлюцiйltа дiя.пьlrigгьTpoцькoго, за
яку вiн lreoдl|opцювo з:шpeulтoвyв:lвсяй бyв rrс.пallиЙ цаpським ypядoм. Пiд час пcpбyвill|}tя в eмiраuii зДoбyв вишцl oсвiry, нaвvаюнись y Bi,Дeltськoмy yltiвepсrrтстi. Пiшя пeвt|их хштat|ьy 1917 p. пpиt{кtlyв дo бiльtцoвикiв. oдиш iз opгаlliзатopiв Хoвnleвoro пcpeвоpory y Пстpoгpaдi, lraйбrrиясlий сopaпtик Лeltilla. ПсpшиЙ rtapкoм з:rxopдoltl|r'(спpaв.
Пiс.rи "бpeстсьxono llrпopoзyмiltltя'', коли Tpor(ьюrfi, всyпcpcv iltcгpyкltiям Лсllilla, вi,tмo.
випся пИпнсати миpl|y yпoдy з Hirre.пlиlloю, бр yсylryпrй з ltiсi пoсolи. 3 14 бeрзltя
l9l8 p. _ tlllркol{ y вiйськoвих спpaв:rх'пiзll]tllс i ltapкoм y }|opськ}rхспp!в:rх PPФсP.
oдиш iз opтаlrirrтopiв ЧеpвolIoТаpмii то fi кеpiвllик пut чaс Гpoмa,пяlrськoiвifillи. Гo.пoва
шr
Peввiйськpaлн PPФсP з 2 всpесllя l9l8 дo 2б сi.пrя |925 p. У 1920 p.' з:Ulиlшaюlп{сь
пoпepсдшiх п(rcад!lх'Тpottъкий дeякий чaс викorryвав щe oбoв.язки lrapкoмa lшrяхiв спoлy.
шtrytx Cтшtilta пoзиI(ii Tpoцькoro в пapгii пolrдлн швидкo пoс,паб.
чeltltя. lз yгвсp,lDкеиl|яtt{
люв:rп{ся. У |929 p. йoro Флo видвopеlto з CPCP. Aкпrвшиfi пpотивl]ик Cгaлilla, аmop
pядy пpаць з iсropii pевoлюuii в Poсii almtстшtiltськom спpямyEанr|я. Пiд чдс тpсгъоi eмiгpаltii шtaвся дo yгвopcl{l|я IV lшrcplratliollalry. У 1940 p. у Мeксишi бр yбшпtfi aпc}Iпoм
paДянських спeцclryжб.
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prгoвopiв бр oпyблiкoвarгий бirьIцoвицьKoю пI}oсoю' B тoмy wrслi
й гaзстolo ..Coлдaтскaя пpaцдa,') ..дlплoмaт!tчнo'' пoчaв свolo poзмoBy 3 пpивoдy ..yкpа.iнськoгo питaння'' з дeмoнстpaцii гoтoвнo.
стi Paднapкolvty ..спiвпpaцIoвaти', з I.{еrггpaльнoк)Paдoю. M. Кpи.
лoнI(y пpoпo}ryB:rлoся пpийняги пprдстaBника УцpaiнсЬкoпo IIIтa.
бy пpи Cтaвцi, a тaКoхс BкJIк)читI{пpeдстaBникa Гснсp:UlЬнoгo
Cецpсгаpiary дo скJIalry зaпUlьнopoсiйсы<oi миpнoi дeлегaцii. Щoдo
€диI{oгo Укpaiнськoгo фpoкry' тo 3 йoгo щвopс}IЕtяIl.lPaднapкoм,
зpoзyt'tiлo, ок нiяк не мiг пoгoдит}lся. oднaк i кaтoгopичI{o пpoти
opгaнiзaцii тaкoгo фpoнry Tpoцький, звинaйнo' не BислoBиBся'
..диплoltlaтичнo''

зaяBивlIIи,

щo-..питaння

цс пoвиtlнo

3aлиlцaти.

ся вiдкpитим дo Bизttaчrння вoлi yсiх зацiкaв.пeних oблaстeft дe.
мoкpaтичним IIIJI.D(oм''.Тaким чинolt,lбiльrшoвики пpoдсlvfoнстpy.
в:UII{сBoкl пoслiдoвнiсть пpoгoлoцIr}Iим гaслaм' пoгoдиBlllись iз
мoжливiстlo псpемiщrння yкpa.tнських вiйськoвиx чaсти}I з 3a.
хiднoгo тa Пiвнiчнoгo фpoнтiв нa пiвдень. Tщ Tpoцький пpoпo}ryBaвM.Кpиленкy ..нс чиrIитII жoдних пoлiтичниx псpсцIкoд пr.
peсyвaнню yкpaiнських вiйськ'', щoпpaвдa, зpoбивrшI{пpи цЬo}"fy
дoсить вaxлЙвс зayBaxrння вiднoснo тoгo' щo тaкi пеpссyBaння
слiд дoзвoляти ..нaстiльки, нaскiльки цr дoпyскaeтЬся зaгaлЬнI{м
пoлoжrнням фpoнry'' (цс oстaннl' зpoзylriлo' маJIи виpiшрaти
бiльlдoвики _ 0тoж' стBoploвaЛacЯ мoжливiсть ..pегyлloвaння''
пoсилки yкpaiнськиx вiйськ в Укpaiнy).
Poз'яснloloчи пoзи цii бiльrrroвицькoгo Пeгpогpцдa, Л.Tpoцьlсrй
пiлкpeслиB, Щo ..yкpaiнськi тpyдящi мaси пoвиннi нa дiлi зpoзyмiти, щo зaпUlЬнopoсiйськa paдянськa Bлaдa не бyдr чинити xoдних пrpсЦIкoд сaмoBизнaчrнню Укpa.iни, в якi б фopми цr сaмoBизнaчrння oстaтoчнo }tc Bилилoся' i щo визнaння нapoднoi
Укpa.rнськoi prспyблiки з бoкy poсiйськoi влaди € пoвttим i щиpим''. oднaк зaявa пpo ..пoвнe щиpе Bизнaння'' Укpaiнськoi Ha.
poднoi Peспyблiки' пpaвa yкpaiнцiв нa сaмoвизнaчення ..в бyДь.
якiЙ фopмi'' нl зaвa.цилибiльtцoвицЬкoмy нapкoмy ..нa.гякнщи''
свoiм пpихилЬЕIl{кaмв Укpaiнi i пpo бaxсaнyд.пяPoсii фopмy сaмoBизнaчення yкpaiнцiв, i пpo гoтoвнicть Paпнapкoмy пiдтpимaти ..бopoтьбy yкpaiнських rгpyдящих мaс'' пpoги oбpaнoгo зaкoн.
IfиIиlIIляхoм ypядy Укpaiни. ..Hr мaloчи нaмipiв в )кoднoмy paзi
нaв'язрaти сBoк) Boлю yкpaiнськoмy нapoдУ, Paдa Hapoдних Ko.
мiсаpiв гoтoвa yсiмa зaJIe)<rIимивiд неi зaсoбaми (пiдкprслrння
тyг i дaлi }IauIе.- Aвт.) пiдтpимaти paди y<paiнських poбiтникiв, сo.lщaтiвi нaйбiднitших селян y iх бopoтьбi пpoти бyp>кyaзнoi
пoлiтики кеpiвникiв тепepirшньoi I-[eнтpaльнoiPaди',.
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orqlrмo пopytIIиJIи Л.Tpoцьrоrй тa М.Kp[IJIrнкo й пpoблемy opгaнiзaцii в apмii нaцioнa.ьrпо< вiйськoвlо< фoplryвarъ' зoкpсмa мyсyльмaнсьIсlх' пoJIrcькID(тa iн. oстaннi, як Blкr зa3нaч:Uloся' B!t.
ЯвiwlI4cЯдiUIскo IIс лoя;IЬ}Iимll дo lloвoгo бiльIцoвицьKoгo yPЯДy.
Caме це й мaв нa yвaзi Bepxoвrrий гoлoBtloкoмa}Iдyвaч' кoли зaявиB' щo пl{тaння з нaцioн:Ulьнltмll вiйськaми ..зaгoсIpилoся'' i
lцo iх ..кrpiвнi opгaни б1p>кyaзнiнaскpiзь''.
Ha зaпитaння' як бyги з фoplryвaнням ltdyсyJlьмal{ськ}lх' мoлдaвaнсЬIоlх, вipменсьrоос' пoJIъськID(вiйськ, Л.Tpoцький ркoмсн..кo чинити )кoдних пoлiтичнlоt пс.цyBaвгoлoBtloкoмarщyвaчoBi
p€ulкoд'' нa IIIллry дo iх ствopсюrя i Bисyвaти JIицIе ..тi oбIvlexсння,
яr<iзapaз виIIJIивatroтьiз стarry спpaв нa фpotlтi, poз'яснIoючи кo)кнoгo paзy зaцiкaв.пeним чaстинaм пpичиI{y yсKпa,щ{rнь''. Кpiм тoгo, бiльrпoвицький }Iapкoм пiдкpсслив нaгirль}ry пoпpсбy зaбcзпrчення ..мiцнoгo i нaдiйнoгo зB'язКy', з цими чaстиI{aми чepез
..снеpгiйних i тar<тoвниxкoмiсapiв'' тa yгвopсння в нaцiol{:lльних
..пiд впливoм б1p>кyaзii'', сoцiaлiфoplryвaнкюс, якi зHaxoД'яться
сти!Iних лa}Ioк' тiснo пoв'язаtlих з бiльlцoвI{цькими вiйськalдt тa
кoмiтетaми. ..Tyг бypxyaзiя спoдiвaсться нa тс'- 3aявив Tpoць.
кий,_ щo нaцioнaльнi вiйськa бyдщь зa нсi пpoти I{aс' :UIoми
I{e мa€мo срlнiвiв, щo poз'яснoнtlя paдднськoi пoлiтики в нaцirкoнoмivнo}'ry питaннях тa y питaннi пpo вiйrry i миp
o}I.lль}Iolt,{y,
Bиpвyгь гpyl{г з-пlд нiг бyp>кyaзii''.
Хoчa Л.Tpoцький з пoкaзним oптимiзмoм зaяBиB пpo впrвнс.
нiсть бiльtпoвикiв y тoмy, щo ..poз'яснlння'' iх пoлiтики зaбсзпrчитЬ нaцмrнцIинaм пiдгpимкy нoвoi Bлaди' oднaк нa пpaкгицi
Paднapкoм yсepйoз пoбoroвaвся пoшIиperшя нaцioн:rльнoгo pyхy
в apмii i виrшyщлвaвзaсoбiв (пpиuoмy бiльrц дiйoвих, нix aгiтaцiя) якoмoгa шIBидшIепеpeбpaти.цo свoiх pyк кoнтpoль }raд пpoцrсoм нaцioншliзaцii вiйськ i, нaсaмпсpсд, oбмe;сlти мoжливicть
пoдaльшoi opгaнiзaшii arrтибiльrцoBицьких зa свoiм .цp(olvrнaцio}I:UIЬ}IIIх
вiЙськoвих фoplryвalъ. Cаме тaкo спpяIvryвaннямaв видaний М.Kpилeнкoм }IaкaзМl2 вiд 28 листoпaдa |9|7 p.' тскст
якoгo пoдa€мo ни)кчe:
..3вaжaloчи нa тe' rцo
фoplryваrтня нацiol{:Ulьlll{x пorrкiв визtl:l.
еться нeвiд'емниI{ пpaвoм кoxнoi з нaцioнaльнoстей, якi нaсе.
ляIоть теpитopilo Poсiйськoi Pсспyблiки, пoскiльки вoля цiei
нацioнaльнoстi виpa:кelfa яким-небyдь opгa}roм дсмoкpатii, пpавlfль}lo oбpaним i тaким, rцo вiдoбpaxa€ бiльrцiсть тPУДяutиx
мaс дaнoi нaцioнarrьнoстi (пiдкpсслr}r}Iятyг i дaлi наlllo.. ABт.)'
rцo фoplryвaння нaцioн:UIьtIих пoлкiв мo)|(с мaти мiсцс лиlцc зa
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ylroв пpoBoдсI{ня BсepодDrI{iтиx xc пplrнцIlпiв' нa якlfx пrpсбyдoвyеться в oстalrrriй чaс i poсiйськa pcBoлroцiйнa apмiя, щo
тoчкa зopy нrйтpaлiтсly дaнoi нaцioнaльнoстi дo вrцтpiIпньoi
бopoтьби пoлiтичrтих пapгiй дoпylцrнa бyпr нс мoxс' oскiльки
iнтеprсlt тpyдяIIIIж мaс yсiх нaцioнaльнoстей цirrкoм o.цнaкoвi.
Bllхoдячи з BI{щсзaз}IaчrнIтxпoлo:кrнь' пpoпol{yю: кo)кнe нoве фoplryвaння нaцio}IilльнI{х пoлкiв дoпyскaти тiльки пiсля prфepеrцyмy чacтI{tt' щo видiлилwcя, i тiльки нa вкaзaниx вищc
дoмoкpaтичtlllх зaсaдaх i кoxнoгo paзy y зв'язкy iз стpaтrгiчttoк)
oбстaнoвкoк) нa дaнolvfy вiддинкy фporrгy.''
Bимoги ..деIr{oкpaтизaцii'' (тoбтo зaпpoBa.Qкснlrя вибopнoстi
кoмcкJraдy' },твopеI{нявiйськoBo-[ЕBoлIoцiйншх кoмiтстiв i т.д.)
вссpсдинi нaцioнaльнlтx вiЙськoвиx фp}ryвaнь' зaпсpoчrння iх
нсйтpaлiтстy дo ..вщщrirцньoi бopотьби пoлiтичних пaфй'' тo.
щo _ yсс цс фarсти.rнo yнrмo)оIиBлюBiUIo opгaнiзaцiю нa.цaлi
..кеpoвaниx б1p>кyaзiею''нaцioнaль}Il{хчaстин. Haкaз бiльlцoвицькoгo гoлoBtloкoмa}Iдyвaчa' Bимoги ..дlмoкpaтI{3yвaти'' Bжo iсrryючi нaцioнaльнi вiйськa BикJIикaJIипpoтeсти з бoкy opгaнiзaтopiв oстaннix. Kaтrгopич}Io пpoти ..1Дr{oв''Kpилснкa вI{слoBиBся'
нaпpикJlaд, Гoлoвний пoльський вiйськoвий кoмiтст. ..Пpoблс..виpiЦlили'' негaйнo i
щ/'', щo BиtIIlK,Iaз пoлякaми, бiльuroBики
pirшщо. Bидaний нaпpllкiнцi листoпaдa нapкoмoм y вiйськoвих
спpaвaх М.ПoдвoЙсьKим нaкaз Ngl9 пo apмiл< Poсiйськoi peс.
пyблiки oгoлoсиB' rцo iнстpyкшii, poзпopя.Iи(eння тa нaкaзи Гoлoвtloгo пoльсьKoгo вiйськoвoгo кoмiтстy нaдaлi нс пoвиннi пiдлягaти викoнaннк)' a зaoднo лiквiдyвaв кoмiсiю пo фoplryвaнню
пoльсЬких вiйськoвиx пiдpoздiлiв, щo ii oчoлювaB гrнсpaл

oсинський.

Haпoлегливo нaмaгiulися бiльlдoвики ..виpilшитrt й ..щpaiнськy
пpoблемy'' в apмii. Хoчa Paднapкoм i заявив пpo пoтoBнiстЬ..нr чин[lти жoДIих пoлiтичttlf,( пrpсшкoд', нa IIIJlяxyдo стBop€}rги тa псprсyвa}I}Iяyкpaiнських вiйськ з Poсii в Укpaiнy' пpoтe нa пpaкгицi
п iд пpивoдoм ..вiйськoвoi неoбxiднoстi'', ..TpaнспoРгtlих yскJIaднень'' i т.д. бiльrцoвики всiлякo г:rльмyBaливiдпpaвкy в Укpaiнy
*нeблaгoнaдiйниx'' з i.х тoчки зopy yкpail{ськиx вiйськoвих чaсти}r.
3 iнцroгo бorсy, y Пстpoгpaдi, нa пpoтивary Укpaiнськiй Петpoгpaдськiй Кpaйoвiй Paдi, rцo м:rлa бсзпoсrpедньo зaймaтися
вiдпpaвкoю нa пiвдень yкpaiнсЬких вiйськoвиx фoplryвaнь, бiльlIIoвики yгвopили свiй ..Укpaiнський Peвoлloцiйний Koмiтет''
(штaб йoгo знaхoдиBся y I{аpськoмy Cелi), якtаit спrцiaльнo зaй.
мaBся пiдбopoм ..нaдiйних'' yкpaiнських чaстин iз ..свoiми'' кo-
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мiсapaми I{a чoлi д,Iя BiдпpaBKи iх в Укpairry. ..3вичal.{нo'_ BIlзнaвaB пiзнilцс B.Aнтoнoв-oвсiенкo _ нa тoй чaс кoмaндyBaч
Пстpoгpaдськoгo вiйськoвoгo oкpyry'- IttI{дoбива'lпlся тoгo, щoб
нa чoлi цих чaстиtl стoяли paдянськi кoмicapи. Ми, кpiм тoгo'
бpaлп 3 них (з yкpaiнських вoякiв.- Aвт.) }PoчI{стy пpисяry дiяти в дyсi paдянськoi &пaди''.
Irrгснсивнo Bслaся й ..пoлiтиннa oбpoбкa'' yкpaiнсЬкoгo Boяцтвa. Бi;ьшroвицькi aгiтaтopи пoдвoiлll i пoтpoiли зyсI{JIJIя'aбl,tдoвeсти дo вiдoмa сo,IдaтсЬкoi мaси пpoдекJlapoвaнi Paднapкoмoм
нaцioнaльнi гaслa, смI{сл дскpетiв ..Пpo зeмлIo'', ..Пpo миp'' тa
викpити нa цЬoli'fyфoнi ..б1p:кyaзниI.{''хapaктep l.{ентpaльнoi Pa..звoлiкaлa'' з BиpiшIoI{t{ям..бoлIoчItх
ди, lцo
NIя 7pуIяLrцих мaс
питaнь'', нaсaмпсpсд зoмeльнoгo (нaгaлaсIvlo'щo згi.щro з III УнiBсpсirлolи зсIvtJI'я
в Укpaiнi Bизнaвaлaся власнiстro всьoгo тipyдo.
вoгo нapoдy й мaлa пеprйти дo ньoгo бсз викyпy. oднaк
poзpoблснo yqpaiнськиIvr},pядoм зelrlrльнс зaкoнoдaвствo пеpедбaчiUIo з:UIи|II|4TI,I'
3rмлк) y тих зeмлeBJIaсникiв, якi мaлlt менtше 50
дrсяти}l. I{e викликaJIo l{oзaдoвoлення сrpед м:UIoзсмслЬних тa
бeззeмельниx селirн, якi вимaгaпд пoдiлити всIo зrlvtлк)пopiвrry _
тoбтo тaк' як це псpодбaчaB ..пo3ичсний'' y oсеpiв бiльtцoвицький ..,[скpст пPo зсмлlo''). Bpaхoвyloчи' щo знaчнy чaсти}Iy
yкpaiнськoгo вoяцтBa стaнoвI{ли сoJIяtII{;..зoмсльtIспитaння'' Bи.
кJIик:lлo y нrrx пiдвищсний irrтсpес i бiльlдoвllКI{ aктивнo нaмaraЛИcЯ poз'яснити свoi пiд<oди дo виpitшсння пpoблеми.
Aктивнo пpoпaryIoчи пoлiтиKy ..ottoвлекoi Poсii'', бiльtЦoвикlt
нaмaг:UIися BтoBкмaчИTIl У свiдoмiсть вoякiв.yкpaiнцiв, щo пpiopитстнимt| NIя yкpaiнськиx тpyдящиx мaс € сaмo сoцiaльнi зa.
ЦдaIIня(виницprти пoмiщикiв' пoдiJlиттr 3rмлIo мix сrлянaми, вiд.
лaти фaбp}|КуITa зaвoди poбiтникaм тoщo), i пoв'язр:UI}I сaмe з
виpilшсння}t цих питaнЬ нaцioнaльнr ви3Boлсн}Iя yкpaiнцiв.
Пoкaзoвoю бyлa листiвкa, видaнa ..Укpaiнським г},pгкoм', пpи
Moскoвськiй Paдi poбiтниниx i сo.пдaтсЬких депщaтiв, якy poзпoвсIo.D|q,B:rли
сrprД yкpairrсьlоrx сo,цдaтськихмaс: ...[aвнo кoлись
Укpaiнa бyлa вiльнoк)' Boнa мiUIa нa 3aпopolloкi тaкy Pсспyблiкy,
якoi нr знaе iстopiя х<oднoi кpaiни. Hi oдин нapoд нa свoемy вi.
Кy нo пpoлиBa€ стiльки кpoвi 3:l сBяry BoлIO' як ми' yкpaiнui. Пoтiм... Пoтilt,t нaцIa yкpaiнськa iнтслiгrнцiя нaс зpaдилa' пpoдaлaся
poсiйським кaтaм _ цapям i вкyпi з I{ими зaкpiпoстилa yкpa.
iнський i poсiйськиЙ нapoли B пal{сьКy неBoлк) i paзoм 3 poсiйськolo б1p:кyaзieю зЕтylцaлaсянaд всiм poбovим JIIодoмяк Poсii,
тaк i Укpaiни - Цiлих тpистa poкiв.
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Tепеp xo' кoли пстсpб1pзький poбiтrrик i сoлдaт сKиIlyли кaтa-цapя i Poсiя ст:UIa вiльнolo, вкyпi з tIск) ст:rлa вiльнa i нaшa
Укpaiнa. Haщaдюl б1pжyaзнoi irпслiгснцii, пoтрlши сBoю зaгибсль, зaсгryвaли ..I.lснтpaльнy Укpaiнськy Paдy'', щoб y цiй Paдi
,,дaTЦчoprry пopa.цy нapory'',
щo пiднявcЯ зa BoлIo' зa зrмлIo' зa
пpaвдy' нaцькoByвaти йoгo нa poсiйськoгo poбiтlтикa caIIяtIуI|ta
'
тa сoлдaтa, щoби пoryбити сBятс нapoднo дiлo. Хaй' мoвляB'
пoб'loтъ oдиH oдtlolt,fyлoби, a ми т!Ilt,{чaсoмнa всiх iх нaкинrlulo
ншIигaчi i пoтягнемo y яpмo.
Пiдгaс}вa;пr бopoтъбy: замiсть юtaсoвoi бopoтьби, бopoтьби
..пpaцiвникa 3 пaIIoм'', Bolпt yгвopи,Il{ бopoгьбy нaцioнaльнy, lo.
вiнiстиннy бopoгьбу ..пpaцiвникa з пpaцiвI{икol{''.
fuiс... ..дiзнaloTъся небoxaтa' ЧI|я I{a вaс цIЦ|pa' тo й нсмyдpi
пprltdyдpl'D(oдpять...,'
Бсзщloвнo, щo пlд вIIJIиBoмпoдiбнoi aгiтaцii пiзнiшrс, кolм дiйцI,Io дo бopсгьби з бiльlдoвикaмI{' нe oДнa з ..yкpaiнiзoвaних''
вiйськoвrос чaстиtl oгoлoсI{лa ссбo нoйтp:lльtloю й чимaлo вoякiвyкpaiнцiв, пoвipивrпи y шщpiсть дeкJlapoBaних бiльlцoвикaми гa.
ссл' BиclyпилI{ пPoтt{ I-[rнтpaпьнoi Paди.
Koли Л.TPoцький y пrpсгoBop:rx з М.Kpилrнкoм 25 лlцcтoпaДa
з:lявив пpo гoтовнiсть Pаднapкoмy ..yсiмa зaлсxtll{ми вiд lъoгo зaсoбaми'' пiдтpимaти бopoтьбy пpoти ..бyp>кyaзнихслсIt,tснтiв''y
I{сrrгpa.lrьнiйPaдi, вiн aпслroBaB' нaсaмпФoд, дo бiльIдoвикiв Укpaiни, Bимaгaк)чи Blд них 6iльtц pirпyrиx, бiльlц смiливих дiй.
C,rliд зазнaчит!t' щo вoссни |9|7 p.' з:lЦдЯкипorryлiстським гaслaм' пoпyляpнiсть бiльtцoвикiв в Укparнi, тaк сaмo' як i в Poсii,
дсщo зpoслa' xoчa iх BIlлив в yкpaiнських ryбеpнiл<, як i paнiшo,
пoцIиploвaвся' гoлoвним чI{нoм' }Ia пpoмислoвi paйoни. HaмaгaючисЬ 3аp}дII{тисяпiдтpиrrlкoro нaцio}t:lль}Io свiдoмих cИJI,,,у|Kpaiнськi'' бiльtцoвиlсl щe y ссpпнi I9|7 p. встyпили дo I{ентpaльнoi Paди, нaдiслaли Boни свoik пpoдстaвникiв (Г.П'ятaKoвa тa
B.Зaтoнськoгo) i дo скJIaдy стBoprнoгo 25 xoвпrя l9l7 p. Pсвo.
люцiйнoгo Koмiтстy д,lя oхopoни pсBoJIIoцii в УlФaiнi. Пpoтс пiсля
тoпo як I.{сrrгpшlьнaPaдa oфiцiЙнo Bис.пoвшлaсBo€ негaтиBнr стaBлс}lня дo пrprвopory B Петpoгpaдi, бiльlшoвики пoки}Iyли Koмiтст' yгBopили свiй Biйськoвo-Peвoлloцiйний Кoмiтет i, спиpaIoчись нa чеpвol{oгвapдiйськi зaгol{и тa ..pевoлloцiйнi Чaстини'',
пoч:lлI{гorryвaтися дo пoвстaння пpoти l|еrггpaльнoi Paдиl.
l Haнaгaючrrсь пpиErpш}rп{нa свi.* бiк poсiйськi вifiська, iцo дисrroкyваrrися Kисвi, бirьу
шoвикl{' lgiм викprrття .бyp>кyaзхoгoхаpaктеpy'' цeктpaльt{oi Pади, aкпrвнo poзп:rлюва,Irt
сдpeд сorytaтiв.вemlкoрoсiв almtyкpаiltськi настpoi, лякlючDl -ш, нaсампеpeд' пpимyсoвoю
ygaiнiзацiсю, щo ii нaveбгo мшtа нaмip uliйсlrrrш (сrпpaпьнa Pqд,a.У спorада,(кoлиrшнiх

зl
29 wtс.roлaдa }Ia pс}шиPснoмy засiдalпri I{elrгp:lJIьнoгo кoмiтетy
Pс.цPП(б) гoлoвa BPK Л.П'ятaкoB зaпpoпoнyBaв o 6 гoд. 30 хв.
нaстyп}Ioгo дняпpej7,явити Paдi yльтимaтyrv(з вимoгolo пepсдaтI{
бi.lьlпoвицькoltfy кoмiтrтy влa.цyв мiстi (I]еrrгpaльнa Paдa пpи цЬoIvtyмaлa б ттrмчaсoBo зaJIиIIIитисяКpaйoBим opгa}Ioм влaди' aлo
тиIr,{чaсoBo,
дo BсeylФa.iнськoгo з'iзry Paд, який невдoвзi IIлaЕIyвaIПJI.qк;III4к:aTп бiльtпoвиIсl.

У paзi I{евикoнaI{ня

yJIьтI{мaтFvfy

o 7 гo-

цинi paнкy псpoдбaнaпoся poзпoчaтll нaстyп. oднaк Paдa випеpeдилa бiльlцoвикЬ. У нiч нa 30 листoпaдa Поpшa сrpдюцькa гBapДйськa дивiзiя нa чoлi з B.ПaвлеI{кoм paзoм з irпцими 3iДЦaними
Цerггpaгьнiй Paдi yкpaiнсьlotмI{ чaстинaми oтoчилa кaзapми бiль.
цIoвlIцьKиx вйськ _ 3-гo, 5-гo aвiaпapKiв, пoнтo}Тнoгoбaтaльйo.
rry, пеptшoi зaпaснoi гipськoi бaтapеi тa iн., якi мaли б пiдгpимaти
BPK, пoсaдилa ix в ецrслorги i вiдпpaвилa дo Poсii.
Ця aкriя l{erшpальнoi Paди стaJIaoстallньoк) Ц)aILпек)' щo пe.
pспoв}Iилa ..ЧaЦIyтopпiння'' Paднapкoмy. 4 гpyдня |9|7 p.
М.КpиленKo псpсдaв y Kиiв пiдписaний Лснiним тa Tpoцьким
yльтимaтyl,r I.{сrrгpaльнiйPaдi. oстaння зBиЕryBaчyвallacЯ' пo-псpltlo, У дезopгaнiзаuii фporrгy - пeрмiщeкнi ..oдtoстopoннiми нaкaзaми'' yкpaiнських чaстин; пo-дpyгс' y poззбpoеннi paдянсЬких
вiйськ, щo пrpебyвaloть в Укpaiнi; пo-тprт€ , y пiдц>имцi ..кaцrтськo-кirлr.щlнськoi змoви i пoвстarшя пpoтt{ Paдянськoi влqди''.
Bимaгaroчи вiд Цorrгpа.lьнoi Paдl негaйнo вi.щr,roвитисьвiд ..спpоб
дезopгaнiзaцii зaгaльнoгo фporrry'', пpltпинити пpoпyск неpез Ук.
paiнy вiйсы<oвrо<
чaстиI{' щo I{aпpaBJIяк}ться
нa,{oн, Уpaл, тa poз.
збpoення PaдянсьIс{х пoлкiв i Чсpвoнoi гвapдii в Укpaiнi, бiльlцoвицьlсlй PaДrapкoм пoпеprlркaв }пФaiнцiB, Щo y paзi непpийнягтя
Bимoг IIpотягoIvr48 гo,щrн бyдe ввaжaти I{errгpaльrry Paдy ..в стaнi
вiдкpитoi вiйни пpoтш Paдянськoi Bлaди в Poсii тa в Укpaiнi''.
сoлдrгiв 3.m aвiаllifiцoгo пapкy' якшx lurа}ryваJroся викopистaти y пoвcтaншi, зl|aхoдимo
тaкi свi,щreнrш щoдo "oбpoбюr', сolцaтiв: "Тoваpиш Hoвrrкoв (oдик iз бiшlшoвиl.Eloц агiтaтopiв._ Aвт.) нaх дoкпад}lo poз'яснив пoлiтикy Цerгrpшьшoi Paди - кorггppeвormuiйlrу
пoлtiтикy i щo Цеrггpшънa Pадa oбroвopювала y с€бr вiдшoснo нaшtono aвiапаplry пpo yxpa.
iнiзацilo fioro тa висrr'rr$. pосi.fiсьlо'п сoлдaтiв y Poсilo, a пoтi.rr пoпoвшeшшя fioтo ylgаiнltями.'' Tat<а пIюпaral{дa пaда,Ia' тaк бш }loвl{ти' шa "пiдrvгoшlекий гpylтl,'' oскiльlor самa
yкpаiнiзаltiя в аpнii - фopми тa мeтoди ii пpoпeдerrrrя rrepiдxo вик'tиtи,rи нeщдoвoiпerrшя
сorцaтiв-вaпикopoсiв (oсoбпrвo y тtlх вt|пaдкaх' хoJIшд,u] рpaiнiзацii визнaчаJтися вifiсьxoвi пiдpoqдirм, yкoнrшeкIoванi пepeва:юro poсiянaми fi сфopмoванi шa теpeшi Poсii - mбro
mЁ, щo иarnr свoi .вiйськoвi тpадl{цii,'). Hсзадoвorreнrrя тaкoю "1пФaiнiзацiсю'' бyлo дo.
сить пolциpr}tим в apмii вхe зa .rасЬ Tиrr.raсовoro Уpцry. 3o'9eмa' в oДt{oшy з paпopгЬ
кoмal{,lyвання VII apмii у веpеснi |9L7 p. кoхiсаpoвi Пiвденкo.3аxЦнoro фporгry спoвirцалoся: "Як залaJlь}reпpавl{лo' вопrкi yсклaднен}rя DиюI}rta€ ygaiнiзauiя чilстl{}t. Co;цaти i
oфiцеpи-шеylФaiнцi piзкo пporЕсгytoть пpoтl{ пepeвoду -ж з пo.тrкiв,з якимll вoни окиrurся fi
знaмeнa якшх сt(poпr{,Iи сво€ю кpoв'ю. 3aшlrяlorъ пpo :вoю roтoвнiсть спaлиIи ix, аlle нr
вiддaтш кor'(yсь iнlшoмy".
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Ультимaтyм Paлнapкoмy бр нeпpийнягним лrrя Укpaiни, бo
фaкпlvнo пoзбaвляв ii пpaвa нa стBopr}I}tяBлaснoi apмii, втяryвaв y вiйrry з кoзaчими вiйськaми тa виIuaгaв вiльнoгo пеpебyвaIЕш нa yкpa.iнськoмy тrpснi вopo)ких poсiйських вiйськ. Зpoзyмiлo, пoгoдитись з тaКимDI Bимoгaми I.{oнтpaльнaPaдa }Ioмoглa.
У нoтi Гснсpaльнoгo сoкpстapiary, щo fr нсгaйнo бyлo нaпpaвлснo дo Пстpoгpaдa (нorry пiдписали гoлoBa Генеpa.пьнoгo сrкpстapiary B.Bltнничc}lкo тa гс}IсP.rлЬнийсскpетap мixнaцioнaльниx
спPaв o.IПyльгин), yсi пpетrнзii PaднapкoмУ дo [rкгpaльнoi
Paди apгрисI{тoBaнo вiдкидaлися й пpямo вкaзyв:rлoся нa невiдпoвiднiсть деклapaцiй й пpaкгики бiльtцoвикiв. ..Heмo)Kпивo oд}Ioчaснo визI{aBaтшпpaвo I{a сaмoвllзI{aчсння ..a)с дo вiдoкpсмлeння'',- зазHaчаJIoся в нoтi,_ i в тoй xе нaс poбити гpyбий
3ilмaх нa цr пPaвo' нaкидaloчи свoi фopми пoлiтичнoгo лaдy' як
цe poбить Paдa Hapoдних Koмiсapiв шoДo Hapoднoi Укpaiнськoi
Pсспyблiки''.
У цей xс дoнь' 5 гpyдня, o.IПyльгин дoпoвiв Mалiй Paдi пpo
yльтимaтy}r тa.вiдпoвiдь }Ia ньoгo yкpaiнськoгo },IРядy.Paдa пoзишilo 1pяry пiдгpимaлa. Бyлo виpirшенo пpипинитI{ тpaнспolуryвання priбa нa пiвнiч i негaйнo opгaнiзратt{ BлaсI{yгpollloBy систrмy.
HaмaгaroчIlсЬ пoлaгoдити кoнфлiкт Ivtиpним lIIляхoм' Укpaiнсьrсrй IШтaб Петpoгpaдськoi Кpaйoвoi Paди 6 гpyдtlя зaпpoпo}ryвaв Paднapкoмy пoсrpсдництBo д,Iя Bсден}IяпrprгoвoPiв з Kи€вolr.l. oгpимaвш}I згoдy' пprдстaBники IIIтaбy нrгaйнo зв'я3aлися з Kиевoм i в>lсс7 rpудня пprдстaвили oфiuiйrry нoтy iз виклaдсн}lяIvlyмoв' пpи якиx l-{erтгpaльнaP4дa Bв:Dкaлaмo)оIиBиIl{ миPнc пoлaгoдx(eння кoнфлi'сгy. Цi yl,roви бyли тaкимI{: Bизнa}I}lя
пpaв yкpaiнськoгo нapoдy й Укpaiнськoi pеспфлiки, нrBTpyчaн.
ня в ii спpaви; пpoдoBжсння yкpaiнiзaцii вiйськ; пoлaгoдxсtltlя
фiнaнсoвиx спpaв дrpжaBнoгo скapбy; нrвтp}дIaння Paди Hapoдних Кoмiсapiв, Cтaвки тa Гoлoвнoкoмa}Цyвaчa y стaн спpaB нa
Укpaiнськoмy фpoнтi; виpiulення питaння пpo зaкJIючrння миpy
3a yчaстю Укpaiнськoi Pсспyблiки.
3 вiдпoвiд,цlo Paднapкoм нe зaбapився. У пepедaнiй пpедстaвникaм Укpaiнськoгo IIIтaбy нoтi зaзнaч:Lпocя:,,...tla Baшy пpoпoзицilo пpo миp}Ir пoлaгo.IDкеннякoнфлiкry мh< I-{oнтpaльнolo
Paдolo i Paднapкolt,{oм'зpoбленс пo yпoBttoBaжrнню Укpaiнськoi
Hapoднoi Pеспyблiки, Paдa Hapoдних Koмiсapiв пoстaнoвляr:
l. Миpнi засoби пoлaгoд)N(rннякoнфлiкry, poзyмiсгься, бaxaнi
i Paдянськa влaдa yсе зpoбиЛa ДJIядoсягнrннЯ caМe миp}Ioгo Bиpilшсння питaння.
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2. Щo стoсyеться висyI{yгI{х Pадolo yмoв' тo тi з них, якi мaroть пPI{tflIипoвий xapaктеP (пpaвo нa сaмoвI{знa.rення),нe сIспaдшlи i нс сK'I4дaIoтЬ пpсдмстy спopy aбo кoнфлiкry, oскirьlot Paдa
Hapoднlтх Кoмiсapiв BI{знae i пpoвoдить цi пpикципи y всiй пoвнoтi.
3. .ЦiЙснo пpeдмrтoм кoнфлiкry, зoвсiм зaмoв(ryвaни}l y пrpсдaних Baми ylиoBaх Paди, е пiдгpимкa Paдolo б1pxyaзнo-кaдстськo-к:Uleдинськoi кoктppевoлloцii, спPямoвaнoi пpoти влaди
Paд CслянсЬKllx' Poбiтничих i CorrдaтсьKIтхдстrщaтiв.
4. Угoдa з Paдoю мoжJIиBa тiльки пpи yvroвi кaтrгopичнoi зaяви Pa,щl пpo ri гmoвнiсть нeгaйнo вi.щr,toвитисьвiд бyдь.якoi пiд.
тpI{мки KaлrдинсЬкoгo закoлoтy й кoнтppeвoлloцiйнoi змoви кaдстськoi б1pxyaзii''.
oтже, Paднapкoм y свoiй вiдпoвiдi oбмсxився чopгoвими
зaпсвнeннями y свoiй пpихI{,ль}Ioстiдo ..пpaBa нaцiй нa сaмoвизнaчrння,', зBиt{yBaчrI{I{ямPaди y ..змoвi з КaлсдiниIи'' й вимoгaми BистyпItти пpoти ньoгo. Щoдo Bисyrryгих I{ентpaльнoIo
Paдolo кoнкpeтниx пoлoже}Iь'спpямoвaних нa pеaлiзaцiю деклapoвaниx бiльrцoвикaми нaцio}l:UIь}Iихпpaв yкpaiнцiв, зoкpсмa y
вiйськoвiй гarryзi, тo iх Paднapкoм взaгaлi }Ir тopкaBся.
Пepегoвopи мix Киевoм тa Пстpoгpaдolи щo дсякий чaс тPивaJIи' oднaк зaкiнчилися бозpезyльтaп{o. Фaкпtчнo х<, бiльlшoBицькo ксpiвниЦтBo, ..rpaloчи'' B псpсгoвopи з ЦrнтPaлЬнoк)
Paдoю, aктиBнo гoтyBaлoся дo вiйсЬкoвих дiй пpoти нсi. Bxе
5 гpyдня нa сBo€мy зaсi.цаннi Paднapкoм пoстaнoвиB: ..ввa)кaти
Paдy в стaнi вiйни 3 нaми. .Цop}"rити кoмiсii y склaдi Лoнiнa,
TpoЦькoгo i Cтaлiнa B)с,Iти вiдпoвiдних aктllвниx зaxoдiв пo знo.
цIrнню зi Cтавкolo''. Iнсцеtг1пotlи псpсгoBopи 3 Paдoro, Paднapкoм' звичaйнo, не oпpилtoд}IиB свoйoгo pitшення вiднocнo
пoч4ткy вiйни з Укpaiнoк)' пpoтr yхBaлсI{y пoстalloвy пoчaв
втiлювaти }Ia пpaктицi. 5 гpyдня, тoбтo y дrI{ь зaсiдaкня Pa.цнapкoмy' B.Aнтoнoв-oвсieнкo, який дo цьoгo чaсy BикoнyBaB
oбoв'язКи кoмal{д},BaнaПетpoгpaдськoгo вiйськoвoгo oкpyry, бyв
I{aпpaвJIс}Iийв Укpaiкy y якoстi .гoлoвtloкoмаI{Д/BaчapaдянсЬкиx
вiйськ пiвдня Poсii,'д,Iя opгaнiзaцii бopoтьби пpoти Kaлeдiнa тa
I{сrггpaльнoi Paди. 3a poзпopядкrнняl,f Paднapкoмy y paйoн Хapкiвщини, якltЙ мaв стaти плa lчapмoм .4IIяlraстyпy пpoти "кaлс.
динськoi кoнтPPсBoлюцii'' тa ii пoсiбницi - I{снтpaльнoi Paди'',
пoчaJтoся стяryвaння ..pевoлIoцiйких вiйськ'', cloди rс бyли нa.
пpaвленi oкpсмий Пiвнiчний загiн нa чoлi з Ciвсpсoм, сфopмo.
вaнi в Мoсквi, Пстpoгpaдi, iнIшltx пpoмислoBlrх цelfгpaх Poсii зa3

lmpiя дpаiнсюю вiйск
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гoнI{ чePBoнoi гвapдii. 3aкpiпивцIltсь y Хapкoвi (тщ бiльIшoвикI{
IltaлI{мiцнi пoзицii: y лI{стoпaдi мiськa opгaнiзaцiя Pс.цPП(б)
нaPaxoByв:rлaдo 2,5 тис.нoл.), вiйськa B.Aнтoнoвa.oвсirнкa poзпoчaлII бopoтьбy зa зaлiзнrrчнi стaнцii Лoзoвy, CинoльниKoвo'
oлeкcarцpiвськ тa iншi, пoстyпoвo витiсняroчи з мiст гapнiзoни
I{ентpaльнoi Paди.
I все x Paдrapкoм нr нaвa>к},Baвся
пpямo oпoлoсI[гивiйнy Pцдi,
poзytvtilovи'
poсiйськиx
нaсTyп
дoбpс
вiйськ бyдс мaти виглЯд
щo
oдеpтoi iнтepвеrщii. Пrтpoгpqд кol{чr пoцpебрaв ..цивiлiзoвaнoгo
пplrкpиття'' i нoвдoвзi тaкс ..пpикpиття'' стapaннями бiльIцoвикiв Укpaiни 3'яBилoся.

.цЕкPEти PA.цHAPкoIVIУ
APMII"
"пPo oPгAIII3AцIЮ PoБlтIIичo.сЕII.яIIсЬкoI
тA IIAPoдtIoгo сЕкPЕТAPIAтУ . п Po oPгAHIзAцIIo

HAPoдHoI pввoлroЩЙнo.сoцlA.пIсTllчHol APIl,ttI
IIA yкPAIIII'

Гaзrтa ..Biсник УHP'' (opгaн цBK Paд Укpaiни) 6 сiчня
l9l8 p. пoвiдoмилa пpo pilшсння Hapoднoгo Ceкpстapiaтy poз.
пoчатI{ зaгальний l{aстyп нa Ки.iв. Згiднo з oпсpaтиBним плaнoм
штaбy B.Aнтoнoвa.oвсiенкa, ..пpoсрaння бiльIцoвI{цЬKихвiйськ
пеpедбavшloся o.цtloчaснoв кiлькoх нaпpяIt.fкaх.oчoлroвaнi М.Мy.
paвйoвим тa П.€гopoB}lм зaгo}I}lпe1poгpaдсЬких' мoскoBсьKиx тa
хаpкiвськlтх чepвoнoгв:lPдiйцiв м:tли p}о<aтисявздoв:к лiнii Пoлтa.
вa.Poмoдaн-Гpебiнкa-Киiв.
3 пiвнoчi вiд Гoмсля нa Чсpнiгiв
i Бaхмач тa з БpянсЬкa нa Глщiв-Bopox<бy-Koнoтoп
I{aстyII:rли
чaстинIt Псptшoгo Мiнськoгo Poвoлюцiйнoгo зaгoнy нa чoлi з
P.Бсpзiним' a тaкoж Мoскoвський загiн oсoбливoгo пpизI{aчeн.
ня i замoсквopiцькi чrpBot{oгBapдiйцi пiд пpoвoдoм A.ЗнaмсHсЬкo.
гo. B цrй xс чaс iз Хмеpинки нa Biнницю-Кoзятин-Фaстiв.
КиТв вистyпaли фpoнтoвi бiльlдoвlrцькi чaстинll' зoкPсмa вiйськa
2.гo гвapдiйськoгo кopпyсy. Cлptlялlл пpoсyBaнню paдянських
вiйськ мiсцевi бiльlдoвики - сфopмoвaнi нимI{ зaгoнll Чrpвoнoi гвapдii в мoмент пiдtoдy нaстyпaloчиx arпoнiвсьKих пoлчищ
мaли пiдiймaти в тиJry y I-{eнтpaльнoiPaди збpoйнi пoвстal{ня.
3вичaйнo, Хapкiвськa Paдa }Io мoглa нr вiднyвaти псвнoi
нeзpyнrroстi, yсвiдoмлIoк)чt{' Iцo lIIлях дo вJIaдI{в Укpaiнi iй пpoK,IaдaIoтьне мiсцевi нaцioнaльнi елсменти' a нaдiслaнi з Pocii
..pевoлloцiйнi вiйськa''. ITIoпpaвдa' ..циКyI(A''
мaлa y свo€ м y
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poзпopяДксннi poзpoблеIry IIстpoгPa.Цoм кoкцепцilo ..бpaтrrьоi дoпoмoп{ Paднapкoмy yqpairrськiй paдднськiй Bлацi'', oднaк зa ylvtoв
нrпorгyляpнoстi цiеi B,IaдI{сrpсд псрсвuоroi бi.lьlпoстi yкpaiнськoгo }Iaсoлснtlя тa вiдсyпroстi y нei в.пaсних збpoйниx сил (бo x нo
Iuoxнa бyлo нaзвaти нaцioнaль}loю apмiеlo щoйнo сфopмoвaний
y Хapкoвi пoлк B.Пpимaкoвa тa нaбpaнi, 3a визнaнням € . БoIп,
..пoxaпцсм, з боlсaюvих тa бeзpoбiтнlо<''нlчислlннi vеpвoнoгвap..кoнцепцii''
дiйськi зaгoни) arrптylсpaiнськa спpяIl,loвaнiсть цiei
бyлa o.rсвиJtнoю.Tox, пoчIпIaючи нaстyп нa КиЬ, Хapкiвськa Pa.
дa llaмaгaлaся пpoдrмoнсц)},вaти yкpaiнцям, пpинaйlпri, свoс бa.
)кaнI{я спиpaтися y бopoтьбi зa влaдy пеpсдyсiм нa мiсцсвi сиJпl,
свolo гmoвнigrъ негaйнo poзпoчaти стBopeння 3 ниx вJlaснoгo кJlaсoвoгo i paзoм з тим нaцioнaльнoгo yкpaiнськoгo вiйськa.
Пpo сеpйoзнi нaмipи ..ЦИКУКИ''
щoдo poзбyдoви тaкoгo
..Biсникoм
вiйськa свiдтили oпyблiкoвaнi
УHP'' 5 сiчня l9l8 p.
(кoли зaгol{и М.M1paвйoвa B)кe pиIrили нa Пorrтaвy, a бiльuro.
BlIки oгoлoсllлI{ зaгaльний нaстyп нa Kиiв) двi пoстaнoви Ha.
poд}Ioпo Cскpсгapiary' B яKI,rх'пo сщi, пporyбrпoвa.lпt pitшсIII{яypядy вЦ 25 .pyд*' |9|7 p. пpo стBopскня Чсpвoнoi гвapдii тa Чсp.
Bol{oгo Koзaцтвa.
5 сiчня l9l8 p. ..Biсник yнP'' oпpилIoдHиB тaкo)к нaкaз I{apoдЕIoгo сrкpeтapя y вiйськoBих спpaBax B.IЦaхpaя ...[o Bсьoгo
вiйськa тa флoтy Укpаiнськoi Hapoднoi Pсспфлiкt{''. Poз'яснroIoчи мoтиви' щo спo}ryк:Ulи чaстиI{y ''пpсдстaвникiв вiд Paл poбiтниvкх, сoJIдaтсьKих тa сrлянсьКиx дспщaтiв.. пiти нa yгвopсн}Iя пap:Ulrльних iсrryючим Bлaдниx стpyкЦP (..зpaдa I-{еrrтpaльнoi
Paди poбiтt{икalи' Boякalr{тa сoлянaм Укpaiни, згoдa il з Kaледiним, бpaтa}Iня 3 iмпepiaлiстaми Фpaнцii, Aнглii, Aмepики, сaбoтaж спPaви миPy' poзгpoми Paл poбiтничих тa сoJIдaтських дспщaтiв'' тoщo), B.IШaxpaй зaкJIикaв yкpaiнськиx вoякiв нсгaйнo
пp[rпи}tити бopmьбy ..з бpaтнiми неyкpaiнськими чaстинaмI{ тa
poбiтникalr{и'' i пiдгprrмaти ..дiйснo нapoд}ty вл4щ/''. Бiльtцoвlпlький вiйськoвий мiнiстp зaпrвняв 1псpaiнськoвoяцтвol Щo нaдaлi
..l.
йoгo сскpотapстBo мae нaмip пoдбaти:
Пpo 3IиенцIсн}IялIop},яoкoм'
стoять
тa
пoBrpI{сlIня
пiд
ix дo миpнoi пpaцi y
дей, щo
пoвнiй згoдi з Cтaвкolo Bсopoсiйськoгo фporrry, щoб нс зaтpимaти миpy. 2. Пpo негrй}ry дrlvroкpaтизацiro apмii, aби нaчшrь.
ствo бyлo вибopнс, aби yсi бyrи piвнi в стpoю' нoзaлс)сto вiд тoгo
стaнy' в якoмy сoJrдaт бр лo вiйськoвoi сrryoкби. 3. Пpo скacy.
вaння }Iaдaлiпoстiйнoгo вiйськa тa oзбpoення yсьoгo нapoдy, aби
сaм нapiд мiг paз.y.paз з:lxищaпr свoi illтерси''.
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Пpaвдa, pеaлiзaцiю свoеi пpoгpaми нapoдниЙ сскpстaP B.[IIaxpaй вiдшaдaв нa мal"lбyпre,зaзнaчaк)чИ,IЦo У нaйблиxчий чaс гoлoBtII{мз:lцдaнням йoгo сскpсгapcгва мa€ стaти opгaнiзацiя бopoгь.
би пpoтll Kaлeдiнa _ ''Bopoгa тpyдящoгo лIoдy' цIo стaв нa чoлi
пoмiщикiв, кaпiтaлiстiв, генopaлiв,roнкrpiB, aби зtIищити yci здo.
бщкlr pсвoлloцii'' тa ..йoгo пpихильникiв з l-(ентpaльнoi Paди''.
Пpoтe, як вiдoмo, aнi пiсля пrpoмoги нaд Калсдiним тa Цсrггpaльнoю PaдoIo, aнi пiзнiцIe дo Bикoнaн}lя пpoгoлoцIeнoi B.Шaхpa€ м
вiйськoвoi пPoгpaми yкpaiнcькi бiльuroвики тaк i но пpистyпили.
Haвпaки, зaмiсть oбiцянoi бopoтъби 3a мI{p вoнIl poзпull,l.ЛIn'
в Укpaiнi тpивaJly кpoвoпpoлитнy гpoмaдя}rськy вiйнy, щo KorДтyв:Lпa
yкpа.шrськoмyнapoдoвi втpaти нaйбiльtц свiдoмlос тa aктиB}Ilrхгpoй oбiцянки
мaдяЕt.3вичайнo, дсмaгoгiчtlими гaслa}lи в.уIяB|4луIqЯ
скaсyвaти пoстiйнr вiйськo. Хoчa бiльlдoвики тpиBаJIиЙчaс i пpoпoлoшryвaлийoгo ..знapядддм пaЕryBaннябyp>кyaзнихклaсiв'', ..aпapaтoм tIaclUIля,',oднaк' кoли пoстaлo питaн}Iя пpo },тpимaнrul BЦa.
нa Bпpoвa.Dксння ..зaгaпьнoгooзбpoди' вo}tи тaк i не нaвa>Nс{лиcЯ
€ н ня нapoдy'', вiддaBulи пrprвary pеryляpнiй' зaснoвaнiй спoкaткy
нa дoбpoвiльних зilсaдax' a згoдoм нa пpимyсoвiй мoбiлiзaцii, apмii.
Швlrдкo зaкirнllлися й бiльuroвицькi rкспrpимeнти 3 пpoBсдс}Iням
тaк звaнoi дrмoкpaтизaцii y вiйськax. oдrrн iз гoлoвних пpинuипiв
..демoкpaтизaцii'' _ вибopнiсть кoмaн,цtloгo скJla.ry,щo нa нiй
цiеi
тaк нaпoлягarпt бiльuroвики' нaмaгaк)чись ..виpвaтlt'' вoяцтвo 3-пiд
впJIивy ..кoкгppевoлloцiЙ нoгo'' фiцopствa' дoситЬ IIIBI,Iдкo(вxс нaвеснi l918 p.) бyв зaмiнений систeмolo пPизнaчсння кoмандиpiв
opгaнaми вiйськoвoгo вiдoмствa.
Ha вiдltiнy вiд..ЦИKУKkI,,' якa B питal{}tяхпpo Bлa.щ/в Укpaiнi oднoзнaчнo вислoвилaся за збpoйнy бopoгьбy пPoти l{снтpшlь.
нoi Paди, Paднapкoм нa чoлi з Лeнiним, нaвiть i пicля BизнaI{ня
Хapкiвськoi Paди ..дiйснo нapoднolo влaдolo yHP'', Bсс ж певний
час щс спoдiвaвся пpибopкaти з:lкol{нo oбpaнy yкpaiнським нapодoм Kиiвськy Paдy, тaк би мoвити' миPним lllляхoм.
He спpoмiгrцись opгaнiзрaти ..пapлaментський пеpевopoт'' y
Kиевi Pyкa}'fи1лсpa.шсыorхбiльlдoвикiв нa пoчaткy гpyдI{я |9|7 p.'
Петpoгpaд PoзpaхoByBaBдoсягти цьoгo в сiчнi l9l8 p.' нa Цeй
paз - зa дoпoмoгolo yкpaiнсЬкиx лiвиx ссеpiв (нa soлi з Г.Mихaйличенкoм, o.IПрrським тa iн.), якi, встyпивlIIи в пepегoBopи
з poсiйськими лiвими rсrPaми (oстaннi дiя;rи зa yзгoдxeнням з
..у
цK PKП(б))' фaктичнo i дoмoBилися вiднoснo пrpеoбpaння
спpиtrтливий мoмент'' I-{eнтpaльнoi Paди тa сфopмрaння }IoBoгo, бiльrш лoяль}loгo дo paдяI{ськoi Poсii yкpaiнськoгo ypядy.
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Poзpa,хyrюr нa мo)кJIиBrвиpiurешrя ..5rцniнськoi пpoблeми'' сaмс тaKим' ..Ir,lt{pним''цIляхoм й зрtoв.ltюв:lли пrвI{е звoлiкaння
Paднapкoмy 3 пoчaткolr,faIоиBtIих бoйoвих дiй пpoти Киевa (зaзнaчимo' щo B.Aнтoнoв-oвсi€ н Ko писaв пiзнilцo y свoй книзi,
..сaмoчинtlo'' _ 3a yзгoдxснням з Хap.
щo poзпoчaтий ним
кiвськolo Paдoю, пpoтo бсз пpямoгo нaкaзy з Петpoгpaдa нaстyп
PaдяI{cЬKиx вiйськ нa Пolrгaвy' виKпиKaв нapiкaння бiльrцoвицЬких вepxoвoдiв. Цими x pФpaхш{кaМи' oчrвидtlo' пoясllювaвся
й тoй, qдaв.rлoся б, нсспoдiвaний кpoк' щo нa ньoгo звzDкI{.лaся
|9|7 p. дrлегaцiя paдянськoi Poсii в Бpсстi, визнaB29
'pуд':g^
ши пpaвo I{снтpaльнoi Paди нa yvaсTЬ y псpегoвopaх 3 Hiмеччинoю тa iнIцими кpaiнaми Tpoйниннoгo сoloзy як сaмoстiйнoi тa
piвнoi стopoни.
3aзнaчимo, щo бiльlцoвицький }Pяд Укpaiни пpo "зaкyлiснi
iгpи'' Paднapкoмy тa пPo йoгo пoдaльIшi нaмipи (дo яKиx' oчсBиднo' вхoдилo oб'е.щraння Хapкiвськoi тa Kи.Ьськoi Paд нa випaдoк yспiIшнoгo ..peкoнстpyloBaння'' oстaнньoi) нiнoгo нr зI{aB.
Tox нaдiслaнa Cтaлiним телrгpaмa пpo дii poсiйськoi делeгaцii в
Бpестi вI{кJIикaлaнrзaдoвoлення й нaвiть пpolгести з бoкy "ЦИ.
KyKи'', чaстинa якoi, всyпеpсv спoдiвaнням poсiйськoгo пaфйнoпo цrнтpy' чим дaлi, тим бiльlце ..гpy в 1рqд'', щo u зaтiяв Пстpoгpaд з Хapкiвськoю Paдoю, спpиймaлa зa ..ЧисIy мoнстy''.
Trлегpaмy Cтaлiнa Poзглядaли нa зaсiдaннi ЦBK 30 гpyдня
|9|7 p. Пiсля дoпoвЦi Г.Лaпчинськoгo' якуlit нaзвaB пoмилкo.
Boю пoзицiIo PHК щoдo ..б1pxyaзнoi'' I.{ентpaльнoi PaДп, Hopoд..нrгaйнo 3:lяBити pilшщllЙ пpotloмy Ceкpстapiaтoвi дop}пIirлoся
тест пpoтlа буль-яwtх пrpсгoвopiв... без вiдoмa й зaключeння
Poбiтничo-Cелянськoгo Уpялy Укpaiни i звеpнyгися дo Paди Hapoдtlих Koмiсapiв iз зaявolo... пpo неoбхiднicть y всix питaнняx'
стoсoвtlиx Укpaiнськoi Pеспyблiкlt, ДiятptвикJIIoчнo пo yзгoдxrнню з Hapoдним Cскpстapiaтoм i неpсз Hapoдний Cекpстapiaт''.
Пpllсщнi нa зaсiдaннi члени цBK вислoвI{лися3a тс, щoб ногaйнo нaпPaвити дo Бpестa влaснy делrгaцiю y склaдi @.Медвсдrвa' B.IIIaхpaя тa B.3aтoнсЬKoгo.
Toгo lс дня ..aлЬтepнaтиBl{aдслегaцiя'' вiдбyлa дo Пстpoгpaдa,
щoб пopoзylriтися вiднoснo свoеi пoiздки дo Бpсстa. A вхсс нaстyпнoгo дня, l сiчня, пpибyлю< iз Хapкoвa пpиймaв y Cмoльнoмy B.Ленiн. PoзпитaBIIIи пpo спpaви в Укpaiнi, пpo дiяльнiсть тa
пoдальlцi IIлaни Hapoлнoгo Cскpсгapiaтy' гoлoBa PHK пoгoдиBся
нa }лIaстЬделегaцii вiд ..ЦИKУKИ'' y псрп)вop.D( й дaв yкPaiнцям
iнстpyкцii вiднoснo тoгo' "як.iм слiд пoвoду|TIlI,cя,'yБpестi.
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Bтiм, як мo)кнa сУДитlt зi спoгaдiв B.3aтoнськoгo' пpинaймнi
дBoe 3 тpьoх чпонiв дoлсгaцii _ }T(paiнський лiвий есеp €.Мeдвсдев тa ..}taдтo',сaмoстiйI{o мисJUIIII{йB.IIIaхpaй - нe BикJIикaли oсoбливoi дoвipи бiльIцoвицькoгo BoЖдя. Crтщaro.rи €.МoдBсдeBa' вiн пoмiтиB зaI{епoкoе}IIlяB.3aтoнськoгo i псPсдaB йor"ry
зaписKy: ..Хaй гoвopить... Biн цiкaвo бpсtшo.Tiльки пoтilu зaйдiть дo мr}Iс' l.дl пoбaлaкaeмo дoклaднirllс''.
BiдпpaвивIди свoiх тoвapишiв вiдпoчиBaти' B.3aтoнський
пoBсprryBся дo Cмoльtloгo' .цс i мaв щс пiвгoдинrry poзIvroвyз Ленiним, пИ чaс якoi пoвiдoмllB пpo piIшення ..ЦИKУKИ'' poзпoнaти pilпщi вiйськoвi дii пpoти Киrвa. Лrнiн пiдтвеpдив гoтoвнiсть Псгpoгpaдa пiдтpимaти в цьoмy xapкiвськиx бiльIцoвикiв
i пopaдив B.3aтoнськo}"fyдo Брстa нr жати, з{lyRDкиBlIIlIпpи цЬoмy: ...[oсrrть бyдe й двoх. oднaкoвo Tpoцький бyде зa всiх гoвopv|TИ,,.Ha тoмy t? пopoзрtiлltcя. €.Mсдвсдсв тa B.IIIaxpaй нaпpaBv|Лvl.cЯ
дo Бpестa, a B.ЗaтoнсЬкoгo 6 сiчня l9l8 p. як пpeдстaв.
..Poбiтlrичo-CoлянсЬкoгo
никa
},p'щyyнP'' бyлo ввсденo дo сKпa.ry
Paднapкoмy. Пplr цьoмy йoмy нaдaJIи пpaBo виpiIпaльнoгo гoлoсy в питaннях' щo стoсyloтЬся Укpaiни.
Caме в цrй чaс y Петpoгpaдi виpiшrралoся питaння пpo yгвopr}Iня нoвoi, pеryляpнoi apмii в Poсii. Бiльlцoвицькi лiдepll дoсI{тЬ
цIBидKo yсвiдoмltлlr пoтpебy мaтIl Bлaснi збpoйнi сили _ ЯK N|я
виpilшення внyгpirпнix (щвсpдкrння свoеi влaди в сaмiй Poсii тa
пolllиpсння if нa кoлиIцнi ..oкpa.iни''),тaк i зoвнiцlнix зaвдaнь (експopтfвaння ..пpoлсгapськoi pевoлloцii'' в iнцli кpaiни свiry).
У стислi стpoки вiйськoвi спецiaлiстlt пiд безпoсеprднiм кopiвництвoм Лснiнa poзpoбилlr дrкpст ..Пpo opгaнiзaцiю Poбiтни.
чo-Cелянськoi Чеpвoнoi Apмii'' (PсчA). Cклaдaвся вiн iз пpraмбyли тa тpьoх чacтин.
У пpеaмбyлi лекpсгy нaгoлoulyвaJloся' щo нa вiдмiнy вЦ cтapoi apмii, якa ..бyлa знapяддяIv{кJIaсoBoгo пpигнiнeння тPyдящих
бyp>кyaзieю'',нoвa apмiя пoкJIIIкaнa стaти ..oплoтoм paдянськoi
влaди'' в Poсii тa ..пiдтpимкoю д.пя пpиitдеlцньoi сoцiaлiстичнoi
pсвoлюцii в € в poпi''
oснoвнi зaсaди пoб'vдoви нoвoi apмii BIlзнaч:UIисяв псplцoмy
poздiлi. 3aзнaчaлoся' щo PCЧA мa€ Koмплсктyвaтися тiльки з
..нaйбiльrцсвiдoмих i opгaнiзoBaних.елеltснтiв тPУДящих клaсiB'',
..для Bсiх гpolta.цяtl Poсiйськoi pесщo дoстyп дo неi вiдкpитий
пy6лiки, нс мoлoдlllих 3a l8 poкiв''. Гapaнryвaти ..aбсoлютнy нaдiйнiсть'' тих' хтo BI{яBиB бажaння BстyпитI{ дo apмii, мaлIl
..вiйськoвi кoмiтсти aбo гpoмфськi opгaнiзaцii, якi стoять нa плaт-
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фopмi paдянськoi Bлaди' пapгiйнi aбo пpoфесiйнi opгaнiзaцii, Чи,
пpинaймнi, ДBa члсни цI{х opгaнiзaцi1''. У paзi x встyпy дo PCЧA
цiлих вiйськoвих чaстин oбoв'язкoвoю бyлa кp}тoвa пopyкa нo.
вoбpaнцiв тa пoiмснtlo гoлoсyBaння BсЬoгo oсoбoвoгo скJIaдy.
У дpyгor"tУpoздiлi йIrrпoся пpo пopядoк зaбезпсчrння вoякiв
Чepвoнoi Apмii. 3гiднo 3 пoлoxrннями дrкpстy' yсi вiйськoBI{ки
пrpоxoдили нa цiлкoвите деpжaвне }тpимaння i, кpiм тoгo' м:UIи
oдеp)кyвaти 3а сJt}Dкбyплaтню _ 50 кpб нa мiсяць. Пpи цьoмy
зaбезпeчення нeпpaцс3дaтI{их.glснiв poдин чrpвoнoapмiйцiв пo.
кJlaд:rлoсянa мiсцoвi opгaни paдянськoi Bлaди.
Фy"*цii ксpiвних opгaнiв l{oвoстBoproвaнoi apмii визнaчaлиcя
тpстiм poздiлoм. BкaзралoсЯ, Щo нaйвищим кopiвним oPгaнoм
PсчA е Paднapкoм, безпoсеprдн€ x ксpiвництBo тa yпpaв.пiння
зoсrpе.ФкyeтЬся в Koмiсapiaтi вiйськoвI{х спpaB тa ствoprнiй пpи
нЬo}ry oсoбливiй Bссpociйськiй Koлегii. Кoнкpстнi зaвдaння цiеi
Korrегii спецia.пьним дrкpgгoм PHK бyли фopмylьoвaнi тaк: "KсpyваIflIя opгaнiзaцiйнoю poбoгolo B спpaвi фpмраrпrя Poбiтrrичoi
i Cолянськoi Чсpвoнoi apмii Poсiйськoi Paдянськoi Pеспyблiкlt'',
..спpямрaння i пoпoДкенI{я
дiйt мiсцrвих, oблaсних i кpaйoвиx
opгaнiзaцiй щoдo фopмyвaння, oблiкy бoйoвих oдиtlиць, якi
I{aI{oBoфopмyloться, кеpiвниlцвo фopшrщaнняIt,l
тa нaBчaI{ням' 3a.
безпечсння нoвoi apмii збpoеlo тa пoстaчанням' сaнiтapнo.мсдич.
}Iaдoпolиoгa, фiнaнсoвс зaвiдрaння, poзpoбкa I{oBих стaтщiв, iн.
стpyкцiй тoщo''.
3всpнсмo yвary нa тl' щo хoчa poсiйськс бiльIцoвицькr кrpiв.
tIицтBo й пpoдoвxyв:rлo кидaти B мaсI{ гщнi нaцioнальнi гaслa,
в дeкpстi, щo BизнaчaB oсIloBнi пpинuипи пoбyдoви нoвoi apмii
в бaгaтoнaцioнaльнiй Poсiйськiй pсспyблiцi, пpo нaцiol{aльI{с
питaн}Iя нe бyлo скa3aнo )кoд}Ioгo слoBa. Щoпpaвдa, в пiдгoтoBJIеI{oмy€ . Cкгtянським пpoеКтi мiстилacя пpoпoзицiя внести дo
тrкстy дoкylvrrЕIтy тrзy пpo тс' щo Bстyп дo PсчA дoзBoлrнo
всiм _ ''бсз piзницi нaцioн:rлЬI{oстeй'',пpотl пpи oбгoвopсннi
нa нapалi фpoнтoвlос делегaтiв III Bсеpoсiйськoгo з'iзry paд (l0_
Ho пiдгвсpдк1в:Uloся й дrк.
18 сiчня l9l8 p.) цю фpaзy вlt|Iгуl.wlуl..
лapoвal{oPHK щс в листoпaдi |9|7 p. пpaвo ..гpyпyвaння вoiнiв
зa нaцioналЬнolo oзнaкolo''. Пpинuипoвa зaбopol{a нa yгвopсння
в apмii нaцioнaльниx вiйськoвих фptvryвaнь (piшсння PHK вiд
l l гpyд}Iя 1917 p.)' зyмoвлrl{a ст1pбoвaнiстю бiльIцoBицькoгo кr.
piвництвa .сплсскoм "нaцioнaлiстичнoгo'' вiйсьKoBoгo pyхy'
фaктшнo зilлиllraлaся в силi шк дo сrpeД{ни лк}тoпo l9l8 p., пolсl
Koлегiя Hapкoмнaцy нo пoвiдoмилa' щo тrпсp вPсщтi-prшт
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..з'яBилaсЬ мorкшtвiсть',

ШIЯopгaнiзацii нaцioнaльних чrpвoнo.
apмiйськrо<чaстиI{.
Тскст дскprтy ..Пpo opгaнiзаuiю Poбiтrrичo-Cслянcькoi Чrpвoнoi Apмii,' бр oстaтoчI{o зaтвсpдxrний нa зaсi.цaннi PHK
15 сiчня l9l8 p. Цiкaвo, щo B.Лeнiн, який гoлoвyвaв нa зaсiдaннi, пpидiлив oсoбливy yвary тoмy' щoб декpст цсй, кpiм тих,
кolr,fyзa свoiм фiцiйким стaTyсoм нaлсx:lлo uo зpoбипr: цpiм ca.
мoгo гoлoви PHК, Bеpхoвнoгo гoлoB}loкoмaнДrвaчa М.Kpилeн.
кa' нapoдI{их кoмiсapiв з вiйськoвих i мopських спpaB П..Цибeнкa тa М.ПoдвoйсЬкoгo' пiдписaв тaкoж щo й пPoдстaвник Укpa.
iни B.Зaтoнський. Пpo хЦ цьoгo засiдaння тa пpo тr' як вiлбyлoся пiдписil}Ittя тaкoгo безрtoвнo в:lxJII{Boгoдля Укpaiни дoKyмrнтa (aдкo yкpaiнськa стopoнa oфiцiйнo вIIз}IaBaлaсвoю пoв}ry
пiлпopядкoвaнiсть poсiйськиIt{ Bлaдниlvt стp}4ст}1Рaмy питaннп(
вiйськoвoгo бyдiвництвa), знaхoдиIvloсвiдчення B сlloгaдaх B.Зaтo}lськoгo: "oбгoвopювaння декpетy пpo yгвopсння Чсpвoнoi ap.
мii... Щo вжr тaм бyлo пеpед тим' }Io пpигaдalo' :rлe paптolt{ I{a
зaсiдaннi Iллiч зaяв-пя€ ' щo нr зaкpи€ зaсiдaння, дoки ми нe yхв:lлI{мoпpo€ к т...
[e тепеp легкo скaзaти: yгBopити Чеpвoнy apмito, a цe x спpaBa
бyлa в сiчнi l9l8 p.' кoли щс дсмoбiлiзoвaнi нa фpoнтi сoJIдaтI{
не дiйцrли дoдoмy, кoли дylv[кa yгвopити Чеpвoнy apмilo BикJII{кшla нaвiть ..пpинципoвi'' запеpечlння'' i кoли нirстoxoднoгo yяB.
лeнЕIянe мaB' як ii, ory apмilo, бyдyеться нaвiть 3a миpниx чaсiв.
Пoтpiбнa бyлa всликa смiливiсть, щoб вI{дaBaтитaкi декpсти, тa
чoгo iнrцoгo, a смiливoстi бyлo тoдi aж н4дтo бaгaтo. .(екpсги випiкilлися' як млинцi' Ц.т xс тaки нa зaсiдaннi Pa.щtapкoмy псpсдaвa.
лися 3 тpcтьoгo пoвrpxy нa пеpший, Дe B мaтlенькiй кiмнaтцi мi.
стиBся толегpaф.3вiдтiля щoйнo щвaлснi дскprти Poзсилaлися
..yсiм,yсiм, yсiм''.
Я aбсoлloтнo нe знaBся нa apмiйськиx спpaвaх i нaвiть нr слyxaB' пpo щo йдо мoBa. Iллiч здебiльlцoгo сaм, i слoBa нiкoмy нe
кax},rlи' випpaBляBтa пrprкprслк)Baв.
Ми сoбi сидiли з ЛyнaнapсЬким тa вrли якyсь спaсrннy poзмoвy B спpaBaх oсвiти _ aд)кс ж я paxyвaвся зa сrкpстapя нaPoднoi oсвiти в Укparнi. Paптoм чyю гoлoс lллiчa:
- Псpсдaйтс нa тoй кiнець стoпy' хaй 3aтoнський пiдпиlцo,
щoб пoтiм Укpaiнa не вiдpiкaлacя...
[с хapaкгсpнo д,I'l Iллiчa _ вмiти пoмiчaти paзом iз нaйвaжливiшlим, oсtloвним кoxнy дpiбницlo, як Тi мoжнa Bикopистaти
.ц,tяспpaBи pеBoлIoцii. oтolк i нa цrй paз lллiv }Iс пoминyв нa
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всякий вип4дoк фopмaльнo зaбезпeчитrr еднiсть мaйбyгнiх збpoйHих сил Poсii тa Укparни.
oгo тaк пiд декpстoм стaв i мiй пiдпИc...,,
Епiзoд, щo йoгo нaвiв 3aтoнський, е дoсить пoкaзoBим _ i з
oгл'Цy хapaктrpистики ..стилIo poбoти'' Paднapкoмy' B яKoro вистaчI{.лoсмiливoстi ..випiкaти дrкprти' як lvtлиtlцi'', i 3 oглядy хapaктrpистики дiяльнogтi в Пстpoгpaдi т.зв. oфiцiйнoгo пpсдстaBникa 1кpaiнсЬкoгo paдЯI{сЬКoгoypя.ry' яrсtй за псprцoю )l( виIt{oпoю
poсйськoгo кеpiвниЦTBi, нс вниKaIoчи y с}ть спpaBи' гoтoвий бр
бсззaстер>юro "пi.Щиaxгryш''бyдь.яlсtй ..Bипoчс|&|f,t,Pa.щtapкoмoм
дol(yмrнт. Цiкaвий цей епiзoд i з oгляпy нa oшiнкy пoзицii BЛснiнa щoдo Укpaiни. Tс, щo B.3aтoнсьlсtй oхapaктеpизyвав як вмiнrrя
JIснiнa ..пoмiчaти paзoм iз нaйвax:rивirцим кo)с{y дpiбницlo, викopистoвyвaти iТ.щIIяспpaви prвoлIoцii'', нaспpaвдi бyлo вияBoм
пoтснцiйнoi недoвipи бiльtuoвицькoгo Bo)кдя дo Укpaiни тa пpaг..пpив'язaти,.
нeнням Bикopистaти yсi мo)iоIиBoстi, щoб
fr дo Poсii.
poзвиBirлися
Tим чaсoм в сaмiй Укpaiнi пoдii
3 нaдзвичaйнoю
цrвидкiстlo i зoвсiм }Ir зa тiеto схсмoю' щo на нсi poзpaxoвyвaB
Псгpoгpaд. Haдii нa ..паpлaментський пеpевopoт'' в Киrвi poзвiЯлI|cя (змoвy лiдеpiв лiвих yкpaiнських есеpiв Г.Миxaйличснкa'
B. Блaюlтнoгo, П.Л юбненкa, лi вoгo yкщrнськoго сoцiшl.дrмoкpaтa
€ . Hеpoнoвинa бyлo викpитo' a iiх зaapештoвaнo). Пiд впливoм
нaстyпy бiльtцoвицьких вiйськ з ХapкoBa }Ia Kиib кеpiвництвo
I{ентpальнoi Paди oстaтoчt{o пoзбyлoся iлloзiй щoдo мo;стlивoстi
пrpстBoprнrя Poсii B }IoByфедсpaтивнy pсспублiкy. Cвoiм tV УнiBсpс.L'Ioм12 сiчня 1918 p. I{сrггpaльнaPaдa зaяBилa пpo poзpl{B
фслеpaтивнoгo 3B'я3кy Укpaiни з Poсiею тa пpoгoлoсилa Укpa.
iнськy Hapoднy Pеспублiкy ttсз:rлexнolo' сaмoстiйнolo дсp)кaBolo.
Цi пoдii 3мyсили poсiЙське бiльrшoвицьке кеpiвництBo негaйнo змiнити свoю тaктикy в ..yкpaiнськolvfyпитaннi''. Пoпepедня
..пoдвiйнiсть'' пoзицii PHK вiднoснo Хapкiвськoi Paди зtIиKJIa.
Tепеp Пстpoгpaд poбив стaBI(y тiльки нa ..I.{ИКyKУ'' тa нa yсyнсI{Itяз fi дoпoмoгolo [егггpaльнoi Paди вщ шraдl збpoЁtним Iшляхoм. Бiльlцoвицькi гaзсти 13 сiчня l9l8 p. oпpилIoднили зaяBy
PHК з пpиBo.ry стaвлсtlttя Пстpoгpaда дo Хapкiвськoi тa Киiвськoi
Paд. ..Hiяких пrpсгoвopiв,_ зaзнaчaлoся в цiй зaявi,. з Kи.ЬськoIo
Paдoю Paдa Hapoдниx Koмiсapiв нс ведo i вести нr збиparться. 3 Kиiвськoю Paдolo' щo oстaтoчнo 3в'я3aлa себе з Кa.
ледiним, щo Bедo 3paдницЬKi пеpегoвopи 3 aвстpoгrpмaнськими
iмпеpiaлiстaми 3a сIIинoIo нapoдiв Poсii _ з тaкolo Paдoю Paдa
Hapoдних Koмiсapiв Bвallсаr мo)с.lIиBим Bести лишr нещaднy бo-
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poтьбy дo пoвнoi пrprмoги Pадянськoi Уlqpailrи. Миp i Utaгoдa
нa Уцpaiнi мo:кyгь BстaI{oвитI{сялицIe пiсrrя пoвнoi лiквiдaцii lfu.
iвськoi б1p:кyaзнoi Paдt, пiсля зaмiни I[ нoвoIo, сoцiaлiстичtloю
Paдoro, щo fr Ядpo в>кe},тBopиJIoся в Хapкoвi''.
oсь кorи стaлa y пpl{гoдl й нaдiшaнa з Хapкoвa дo Бpсстa ..aль.
тсpнaтиBlra дc,Iсгaцiя'' y скlla'Цi €.Мoдвсдевa тa B.IЦaхpaя. Ha псpIlloмy x плellapнoltfy зaсiдaннi миpнoi кoнфсpoнцii 17 сiчня
TPoцыqй пoвЦoмив пpисyпliх пpo BкJIIoчotII{ядo скJIaдy poсiйськoi дoлегaцii нoвltх члснiв - пoслaIIцЬ ЦBK Paд Укpaiни.
Biн зaявив тaкox' щo дeпсгaцiя Poсii й нaдa.lri }Iс lr{aeнiчoгo пpoгIr
тoro, щoб y миpl{иx пrpспoвopaх бpa;пr }ДIaстьпPeДcгaвники Itсн.
щa.lьнoi Pa,щ.I,:UIeпoпepсдЕlв, щo oскi.lьки III Bссpoсiйський зTqд
Paд (нa якoмy бyли пpисyпriми й пpoдстaBниKи з Укpaiни) ви.
слoвиBся за фсдсpaтивний yстpiй Poсii, xoднi )rмoBI{' пiдпиcaнi
делегaцiеlo Ifelrтparrьнoi Paди без згoди нa цo }pядy Poсiйськoi
фдсpaшвнoi pеспyблilсt, нс мo)к}ть BBaхaтися дiйсними.
Пpедстaвниrи Чствеpгl{чIlono Coroзy, oднaк' мaючи свoi poзpa.хyl{кищoдo Укpaiни, знсxryвzulи Bимoгaми Л.Tpoцькoгo Bизнa.
ти сaмr Хapкiвськy Paдy зa ..дiйснo нapoдI{y yкpaiнськy влaдy'' i
зpoбили зilяBy пPo вI{знaнI{я}Iс3aлсxнoстi УHP тa пPaBa дслсгa.
uii l{екгpaльнoi Paди сaмoстiйнo виpiшryвaти дoлю свoеi дrpxa.
DI{ нa пePсгoвopaх. 3aгpoзa BтPaтити Укpaiнy знoвy пoстzula
пrprд paдЯнськoю Poсiеlo iз всiеlo oчевиднiстlo - €диIIим 3a.
сoбoм яKoсь вIIJIи}гyгI{нa пoзицiIo кpaiн Чствсpгиннoгo Coюзy,
зil poзpaхyш(aшr бi.lьlцoBицЬкoгo кеpiвництвa Poсii, бyлo якoмoгa
скopilшo встaнoBитIl кot{тpoль "ЦиКyKи''
нaд теpитopiеlo всiеi
Укpaiни, якoмoгa IIIвидIцс витiснити Ifсrrтpaльнy Paдy з Киевa,
пoзбaвивlци fr пpaвa гoлoсy нa псpсгoвopax. Ha дoсягнснtlя цих
завдaнь Paднapкoм i спpпryвaв yсi свoi c|4'II|4.

стBoPЕIIHя PАДЯHськoI yHP.
IIAPoДIIЕ сЕкPЕтAPстBo
BIЙськoBиx
спPAB.
BиHикIIЕIIHя чЕPBoHoгo
кo3AцтBA
Пiсля l{rBдaлoгo пoBстaнI{я y Киевi бiльIцoвики зpoбшlи спpo.
бy yсщтyпl l]oкгpa.lrьнy Paдy вЦ Bлaди' тaк би lvloвити' миp}Iим
lllляхoм' "pекoнстp1пoвaвши'' Гi y ЦBK Paд Укpaiни тa витiснивlIIи 3 IIьoгo "нaцioнaлiсrи.rнi, бypxyaзнi lлoменти''.
"ПopеoбpaнЕIя'' I.{скгpaльнoi Paди llлaнyвirлoся пpoвrсти I{a
ПсpIшoмy Bсoyкpaiнськol\,fy з'iздi Paд, скгtикaнoмy зa iнiцiaтивoю
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бi:ъlшoвицьки нaстaвJleнoгo Bикoнaвчoгo кoмiтетy КиЪськoi Paди
poбiтlпlниx i сoлдaтських деп1пaтЬ нa пoнaткy гpyдня |9|7 p, Ha
з'iзд запpoсили пpeдстaвникiв yсiх Paд poбiтничих' сo,ЦaтсьKих
i сслянських дспщaтiв ryбсpнськoгo, мiсьKoгo тa пoвiтoвoгo piв.
нiв. oднaк нopмI{ пpсдстaBництвa бyли poзpoбленi тaким чиtloм'
щoб псpевary oтpим:l"ли пpeдстaBниIс{ Paд тих пpoмислoBих paйoнiв тa BrлиKиx мiст, якi псpeбрaли пiд вIlливolvl бiльIцoвикiв.
Щoдo ссJIян' якi, як вiдoмo, йшли зa yкpaiнсьKими rссpail{и' a
oт)кс' нa iх гoлoси бiльlцoвики нс poзpaхoB}'B:UIи'тo ix пpедстaвництBo нa з'iqдi oбмеxрaл(rcя' пpичoмy нaвiть бiльIпo, нix цo
бyлo зa чaсiв ЦaPaЦ, пpи вибopaх дo tV Дyми.
oдraк рaлiзрaм
свoi ruIarпl бiльrцoвиlсl tIс змoгJIи. I{еrrгpaгь.
нa Paдa, якa спoчaткy xoтiлa пpoiгнopрaти з'iзд, 3a тюt(Дrнь дo
йoгo пoчaткy poзiслalla Нa мiсця циPКyJIяpl[ 3 Bимoгoю негайнo
нaдiслaти дo Kиевa дслсгaтiв вiд сeлянськиx спiлoк тa yкpaiнiзo.
вaниx вiйськoвих чaстиtl.
oткr, нa мolvtrнт вiдкpиття з'iздy 4 гpyдня |9|7 p. дo стoлицi пpибyлo пoнaд 2 тuc. дслегaтiв 3 твсpдими нaмipaмI{ нс
дoпyстити бiльlцoвицЬKoгo псpсBopoтy в Укpaiнi. Koли B.Зaтottський, якoмy дoP1пtили вцкpити 3'i3д, спpoбрaв зBсpI{yгися
дo дrлrгaтiв, йoгo пpoстo зiгнaли з тpибyни. Гoлoвa Cелянськoi
спiлки М.Cтaсюк пpямo зBиЕryвaтив opгaнiзaтopiв з'iздy y спpoбi сфaльсифiкрaти BoJIюyкpaiнськoгo нapoДy.
Cитyaцiя ще бiльlшс зilгoстpилaся нaстyпнoгo.щIя' кorпr C.ПстлIopa oгoлoсив тскст yлЬтимaтy}i{yPaднapкoмy I{снтpaльнiй Paдi.
Ультимaтyм зaстaв бiльlцoвикiв зненaцькa (poсiйське пapтiйно
кеpiвниЦтвo зaBчaснo не пoiнфopьryвaлo пpo ньoгo свotх ..yкpaiнськиx тoвapишriв'') тa пoстaвив iх y стaнoBище ..тpoянсЬкoгo кo.
ня'' ПсIpoгpaдa в Укparнi. Кoли oб1pенi дслeгaти зaxaдaли вiд
пprдстaвникiв бiльlшoвицькoi пapгii в Укparнi, aби тi чiткo вислoBили свo€ стaBлeння дo дiй paдянсЬкoгo },pядy Poсii, B.IIIaх.
paй, якoмy бyлo нaдaнс слoвo' зaпeвниB пpисщнiх' щo нa дyмКy
..yкpaiнських бiльцroвиKiв'', yлЬтимaтyl{ € нспopoзрliнням,
якс
слiд лiквiдрaти без пpoлиття кpoвi, a нa пpямс зaпитaння "Щo
бyдyгь poбити бiльlцoвики' якщo пiдiйдс вiйськo з кoмiсapaми?'.
вi.щroвЬ: ..Ми скокемo iм, щoб вoни не йшшд пpoп{ yкpa.iнськoгo
нapoдy!''.
oднaк oдpaзy з'ясрaJloсЯ, Щo ця зaявa м:UIa сyгo деK,Iapaтивний хapaкгrp i вiдoбpaxaлa пoгляди лиIIIс сaмoгo IШaxpaя тa
кiлькoх йoгo спiльникiв. Hа oблaснoмy з'iздi PсДPП(б) Пiвденнo-Зaxiднoгo кpaю' щo сaмo в цi днi (3.5 гPУДня) пpoхoдив y
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Киевi i нa який сaмс й бyлo винeсoно питaння пpo yлЬтимaтyм'
фiцiйнa пoзицiя бiльцroвикiв Укpaiни щoдo uiei пpoблеми бyлa
визнaчrнa зoвсiм y пpoтI{.лrxl{oмy' нix цo бyлo в зaявi lTTnxpng,
дyсi.
3aзнaчимo, Щo i на бiльIцoвицькolvfy з'iздi oкpeмi делrгaти визI{aв:UIи'щo дii Псцpoгpaдa й спpaцдi нс мoxнa poзглядaти iнaкrro
як вlгp}ДIalrняPoсii у вrryтpilшнi спpaви Укpaiни, щo oгoлolцoнI{я
Paдrapкoмoм вiйни [сlцpaльнiй Paдi € нrпpипyстимиIr{' бo цс
бyдс oзнaнaти oгoлolцrння вiйни всЬolvryyкpaiнськoмy нapoдoвi.
Cамс тaкoi дylrки дoтpиIvryBaвсяB.3aтoнсьюrй. "I{екгpшlьнllf,l wяд
.щ/мa€'_ з:lявиB вitl,- щo prBoJlloцiйнa Poсiя бyдo вести бopoтьбy
з Paдoю, нaспpaffi x ми йдсмo дo мi:кнapoднoi бopoтьби. Якщo
вибyсrс вiйнa, тo Poсiя нс в змoзi бyдс Brсти fr i з .[oнoм, i з
Cибipoм, i з Укpaiнolo, i з iнIцими. Пoки щo сrprд yкpaiнцiв poзкoJIyIIeмaе й вiн нo псpедбaчalться' a тoмy дoвoДlться BecrИ вiйнy
з yкpaiнсьKим нapoдoм' a бiльtшoвикiв лиtцс нсBrликa цrпкa''.
B.Зaтoнський зaпpoпolryвaB пеpедaти ypядoвi Poсii, щoб вiн
..дoбpс BиBa)KиB',свoi
дii вiднoснo Paдl, o.щ{aкця пpoпoзицiя пц.
тpltмKи нс знaйш:Ia. Haтoмiсть бiльrцiсть дoлсгaтiв з'iздy, нaвiть
yсвiдoшIloк)чI{' щo yльтиIvraтyм€ втp}чaнням y вн1тpituнi спpaви
Укpaiни i пoлiтикa Paдrapкoмy мoxс пpизBссти дo вiйни мix oбo.
мa дepxaBaми' Bсс x Bислoвлloв:rлaся зa aIоиB}Iy пiдтpимкy ПcтpoЦpaдa.Haстpoi псpевaxнoi чaстини делегaтiв дoситЬ пoBнo хapaктrpизyють iх вислoвлюBaння: ..3 пpивoдy yльтимaтyрty жoд.
tIих cyпеpенoк бyпl нo мoжс. Toчкa зopy нapoдних кoмiсapiв е
пpaвильtlolo...'', ..Haм дoBoдиться вoloвaти мaйxr пpoти BсЬoгo
yкpairrськoгo нapoДy' a нl пpoти Paди'' (oлексarцpoв, м.Kрменчyt<);"Biйнa бyлa }IrмиIцпlolo, бo вся Укpaiнa кoнтPpевoлloцiйпа. Питaння тiльки y нaсi, мo)<.llивo'мoмснт не зoвсiм вдалий,
тa Bсo x нaм y цiй вiйнi дoBrдrться бpaти дiяльнy щaсть'' (Ky.
лик, м.KиЬ); ..Ультимaтyм нolr{иtl}'t{ий_ iнlцoгo виxoдy нrмa€
i бyпt ЕIс мo)кс... Кpoк нaPoдниx кoмiсapiв пPaвильний i лoгiчнo
нсмигr},чI{й.Biйнa бсзyмoвнo вaxкa' aлс вiдтяryвaти Гi }Ir мo)кнa'' (П'ятaкoв, м.Киiв); "Ультимaтy}r неoбхiдний _ i йoгo нaм
пoцpiбнo carп<uioгrрaпl'' (Лroксембцrг, м. Kрмеrrтщ) ; ..Cлiд в:кити нaйpiцryчitцих зaхoдiв дrя бopmьби з Paдolo. € в yльтимaryмi
нспpийнятннIr д:llяyкparнцiв пyнIс - вкaзiвкa нa тс' щo Paдa
нe BизIIa€ Paдянськoi вJIaди. Poбiтничo.сeлянсЬкИЙ УPяд нr пoвинrн нaв'язyвaти свoеi дyмKи. Hсзвaxaючи нa цей недoлiк, ми
пoвиннi Bзяти дiяльнy }пIaстьy бopoтьбi, Щo мaе бщи, i дoпoмa.
гaти нapoдним кoмiсapaм'' (Фapбмaн (Paфaiл)' м.Киiв); ..Biйнa
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€ нeми}I}Дrolo.Ми пoBиI{нi пi.цгpимaти нapoдних кoмiсapiв. Пoтpiбнo тyг жr' в Укpaiнi, стBopитI{ вiйськoвиЙ l{eгrтp, бo Пiтepy
нс3pyннo Brсти вiйнy'' (Зaйцrв, м.Киiв).
Бypхливa сyпеprчкa щoдo yлЬтимaтyl,ry BIIлиtIyлaнa змiст двox
pсзoлrouiй. oчевиднo' oдIIa з ниx вiдoбpu<aлa пoзицilo B.3aтollсЬкoпo тa B.IIIaхpaя. Пpoгr бiльrцiсть дслегaтiв пiдгpимaлa рзoлIoцiю, щo ii зaпpoпotlyBaв oлrксaндpoв. I-{я pсзoлloцiя, як i
odкрaли' BимaпUIa беззaстерxнoi пiдтpимIсr дiй Paднapкoмy тa
зBиtтyвaчyвалa Центpаль}ry Paдy У "нечyвaнiй зpaдi poбiтнинoi i
селянськoi спPaвI{ всiеi Poсii й Укpaitlи''. ..Hс yкpaiнськoмy
нapoдoвi, a Koнтppсвoлloцii, Iцo пpичaiвlшись, xoвarться зa Гсне.
P:rльним Ceкpстapiaтoм' oгoлolllrнa вiйнa,- зaзнaчaJloся B pсзoлloцii.- Укpaiнським poбiтникaМ' сoJlдaтaм i селянaм нс зaгpo)кy€ пoпpaння iх пpaв' a }Iaвпaки' ви3Boлсння в'д смеpгельнoi
зaгpoзи .ЦJtяспpaви''.
ПrpекoнaBIIIисЬ y пoвtlo}ty пpoвaлi iдei "poкoнсцlyIoвaння''
Цектparrьнoi Paди нa Пеplшoмy BсеyкpaiнсЬкoмy з'iздi Paд, бiльIцoвики дeмoнстpaтивIlo йoгo пoкинyли. Пopaзкa в Kиевi,
oднaк' нс пpl{мyсилa iх ..склaсти збporo''. Bxс 7-8 гpyдня бiльцIoвицЬкa чaстинa делсгaтiв з'iздy Paзoм з лiвими сссpaми' кiлькoмa y<paiнськими сoцiaл-дсмoкpaтaми i дсяKими бсзпapгiйними делeгaтaми - всьoгo y кiлькoстi |27 нoлoвiк, пеpеiхaлa дo
ХapКoвa, дс в цi днi з дoпoмoгolo poсiйськиx вiйськ DстaнoB,IIo.
вilJIи paдянсЬКy вJla.ry. oб'eднaвцIисЬ з дФIrгaтaми oбласнoгo з'iзry
Paд.Цoнбaсy i Кpивopbtolg' вoни пpoгoлoсItли сrбe ПеpIшим Bсryкpaiнським з'iздoм poбiтниних i сoлдaтськlо( лrп1тaтiв.
oдpaзy зaзFlaчимo' щo нeлrгiтимнiсть цьoгo з'iздy бyлa oновI{.щ{oю:пpсдстaBникiв селянствa' якe стaнoBилo пoнaд тpи твepгi
нaсeлrння Укpaiни, тyг мafuкс нс бyлo; oблaсний з'iзд Paд.Цoнбaсy i Кpивopi:loкя, яктr.Йз пpиiqдoм ..ки.iвських гoстrй'' paптoBo
пrpствopиBся нa "вcсyкpаiнсьtrс{й'' й бyв нeпpaBoмoчним' a.Фl(o
йoгo дслсгaти пpсдстalшIяJПl тiльlсl тpстиrry Paд бaсейнy - 46 iз
l40; вpсIшгi II n |27 oсiб, щo пpибyли з Киевa, pепpсзсtlтyB:lли
тiльки 49 з 300 нaяBних нa тoЙ чaс Paд Укpaiни. Bсс цс, oднaк'
нс збсrrтсrюtлo tloBoяBлсних дoлсгaтiв тa нс зaвaдилo iм "вiд iме.
нi всьoгo 1кpaiнcькoгo нapoдy'' пpoгoлoсиш Укpaftтy pсспyблi.
кoю Paд poбiтниvиx' сoJlдaтськиx i ссJIяIIських дoпyгaтiB - фr.
дсpaтивttolo чaстиttoю Poсii, a тaкo)к пepeДaти всIo пoBнoтy Bлa.
ди в УнP l{снтpaльнoмy Bикoнaвчoмy Koмiтery (I{BК Paл
Укpaiни). Гoлoвolo цBK бyлo oбpaнo yкpaiнсЬкoгo сoцiaл.демoкpaтa €.Мсдвсд€Ba.
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3a кiлькa днiв ЦеrrгpaпьrrийBикoнaвчий Koмiтст видiлив з се.

бс нoвий,

"poбiтнинo.ссJtяIIсьKий

}lдlЯд'' Укpaiни.

Ha пpoтивaгy

Генrpaльнoмy Cскpстapiary !снтpальнoi Paди йoгo нaзвaли Ha.
poдI{им Cекpстapiaтoм. oбoв'язки мix нapoднимIr сскPrтapяNlll
бyлo poзпqдiлrнo тaк: нaPoдним сrкpgгap€м вrгyгpilшнiх спpaв стaлa €.Бolц' зcмG.,tнt{x _ €.Tсpлсцьrоlй, фiнaнсiв _ B.Ayсссм,
мixнaцioнaльниx спpaв
C.Бaкинськ|аIl, пpoдoвoлЬчI{х
@.ЛщaнoвсьIсlй, вiйськoвих - B.IIIaхpaй, пpaцi _ М.Cкpипник' к)стицii - B.Лtoксембypг, тopгiвлi i пpoмислoвoстi
Ф.Cсpгсев (Apгем)' oсвiттr - B.3aтoнський, кеpyloний спpaBaIt,tи _

Г.Лaпчинський.

3a виняткoм лiвoгo rсrpa €.Tepлешькoгo всi члrни }IoBoyгBo.
pсtloгo uуpяду'' бyrш бiльцIoBикaми i oбiймa.lrи в пapгii кеpiвнi
пoсaди. €.БoIц тa Ф.Cеpге€в' нaпpиKпaд' oчoлIoв:UIиПiвденнo3axцtry й,Цoнецькo-Кpивopiзькy oблaснi opгaнiзaцii Pс.цPП(б).
.Цiяльнiсть iнIциx бyлa пoв'язaнa з КиЬським (B.Зaтoнський,
C. Бaкинськllй), Пoптaвським (BАyссем, B.IIIaхpaй), ХapкiвсьKим
(€.Лyгaнoвський), Kpементyзькиl{ (Г.Лaпнинський) кoмiтстaми
Pс.цPП(б). Ф.Cеpгсев.Apгсм бyв тaкoж члrl{oм цK Pс.цPП(б)'
М.Cкpипник - KatЦI{дaтoмв члс}Iи ЦK. e.Бoш, B.Зaтoнський,
ГЛarгшнсьI@tй, BАyссем, B.IПaxpaй, BЛюксемб1pг нa oблaснoмy
з'iздl Pс.цPп(б) Пiвденнo-3axЦнoгo кpalo бyли oбpaнi членaми
Гoлoвнoгo Koмiтотy Pс.цPII(б) - Coшiaл-.{омoкpaтii Укparни.
Яснo, щo бirьrцoвицьtсlй скJIaд Hapoднoгo Cскpстapiary в yмoвaх зaлiзнoi пapгiйнoi дисциплiни, щo iсrryвaлa в PC.ЦPП(б)' зaбезпсvрaB пoBt{y пiдпopядкoвaнiсть цьoгo т.зв. yкparнсьKoгo paдЯtlсЬкoгo }pЯДy кеpiвнoмy пapгйнoмy цoгггPy в Псгpoгpадi. Bтiм,
i ..BсеyкpaiнськиЙ з'i3д Paд'' y Xapкoвi, й opгaнiзацiя пapaлель.
нoгo ..1pцдy" yнP, звинaйнo, }Iс ст:tли нaслiдкoм ..сaмoстiйнoi
iнiцiaшrви'' бiЛьlцoвикiв Укpa.iни, a бyли сaнкЦioнoвaнi ззoвнi _
пстpoгpaдсЬким пapгiйним цrl{тpoм.
Уlсе 13 Цpyдtlя цBK Paд Укparни нaпpaвив нa aдpесy Paднa.
pкo}"ryтrлrЦpaмy, в якiй пoспirцив 3aпrBI{ити ..цскцlaльнс кrpiвництBo'' y свoiй гoтoвнoстi ..нс тiльKи yсyнyги BикJIиKaнс пoпoprднЬolo Paдolo зiткнrння, aЛe frl спpямyBaти всi IуII|уIнa пoBtIс
€днaння Укpaihськoi тa Bеликopoсiйськoi .Цoмoкpaтii''. Bикoнyloчи цi свoi ..зoбoв'язaння''' цBK негaйнo з:lяBив пpo скaсyвa}Iня всiх BидaнЦx I{ентpальнoю Paдolo poзпopяДI(ень, i пеpсдyсiм
щoдo зaбopoни виBoзy х.lliбa з Укpaiни. ЦBK тaКox oгoлoсив пpo
пoIIIиprння нa тrprн ytIP всiх дскpотiв, видaнrо<ПстpoгpaлoМ,пpo миp' зlмJIIo' poбiтниний кoгггpoлЬ нaд виpoбниuтBoм тoщo.
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3poзyмiлo, Paднapкoм I{e зaбapився з виз}Iaнням "нoвoi влa..дoпolr{oди'' в Укpaiнi тa пpoпoзицiями щoдo нaдaI{I{яiй свoсi
ги''. Ha iм'я ЦBK 16 гpyдня нaдiйшлa вiтaльнa тrлrгpaмa, в якiй
з:lзнaч:rлoся:"BiтaIoчи стBoprння y Хapкoвi дiйснo нapoднoi paдянськoi вJIa.щ{нa Укpairri, вбaчaro.пl У цiй poбiтlдlчiй i сслянськiй
Paдi спpaвxнiй }Pяд Hapoднoi Укpaiнськoi Pеспyблiки, Paдa Hapoдних Кoмiсapiв oбiцяс нoBolt,fy ypядoвi бpaтньoi pеспyблiки
пoвrry i вссбivнy пi.ЦЕ;rимкy...''
.(o pснi, ця тaк зBaнa пi.щгpимкa paдянськoi Poсii, i пеpсдoвсiм вiйськoвa, пpoбiльllloвицЬKим силaм в Укpaiнi вхсе йrцлa пoвI{иIl,lxoдoм. Щс з кiнця листoпaдa |9L7 p. дrя oзбpoення мiсцевoi Чеpвoнoi гвapдii в .{oнбaс, Хapкiв, Mикoлaiв, iнlшi мiстa
Укpaiни з Мoскви, Tyли ЕIa.D(oдитьy всликiй кiлькoстi збpoя.
3oкpeмa, дo KaтсpиI{oслaвa з Tyли У цей пepioд бyлo дoстaB,Iенo
l0 тис. гвинтiвoк, близьKo l0 штtн пaцюнiв, дссять кyлеметiв
..Мaксим'',
двiстi нaгaнiв. .[o Хapкoвa нaдiйшлI{ пoнaд 5,5 тис.
гвигrтiвoк' двa вaгoни ryлемстiB' Bсликa кiлькiсть iнIцoгo oзбpo€I{I{я тa бoспpипaсiв. Poбiтники Мaкiiвки i нaвкoлиtцнiх pyдникiв y листoпaдi oдep)кaли з Пстpoгpaдa тa Мoскви бiльlце тисячi
гвинтiвoк, 500 нaгaнiв i великy кiлькiсть пaтpoнiв. Ha oзбpoення чrpBoнoгвapдiйсьКих зaгoнiв .Цoнсцькo-Kpивopiзькoi oблaстi
з Poсii нaдiйшлo в цей чaс близькo 20 тис. гвиrrтiвoк, l,5 тис.
pсвoльBсpiв, 40 кyлсмстiв.
3 пoнaткy Цpyдня |9|7 p., в мipy IIoдaлЬцIoгoзilгoсц)ення вiднoсин мiлс paдянсЬкoю Poсiеlo тa УHP, oсoбливo пiсля нaпpaBлеI{I{яl]ентpaльнiй Paдi yльтимaтy}rУ, Hil тrprн Укpaiни пoчaJIи
спpяIl,(oвyBaтиcя,,peвoлloцiйнi Biйськa'', здaтнi y paзi пoтpсби нсгaйнo вистyпитIr пpoти ..yщraiнськoi Kol{гppевoлloцii''. .{o Хapкoвa' нaпpикJlaд' з Poсii пpltбулlt т.зB. зBrдснi зaгoни P.Бopзiнa тa
бarrтiйських мaтpoсiв М.Хoвpiнa. 3aгoни цi бyли дoбpe oзбpoeнi
i М.Хoвpiн мaв y сBor}fy poзпopядpкeннi 2 бpoнспoiqдu', 4 6poнсaвтoмoбiлi, нa 400_500 йoгo вoякiв пpиIIaд:UIoдo 40 кyлrмrтiв, oдсp>кal{ихy Tyлi, a тaкoж l0 тис. гвиlттiвoк. Пpибрrпи дo
Хapкoвa, ..poсiйськi пoслaнцi'' негaйнo пpистyпили дo встal{oвлrнIIя тщ *peвoлloцiйнoi влaди''. Мaсoвi apсцIти' pсквiзицii й
п'янi пoгpoми вoякiв P.Ciвеpсa, якi, дo poнi, щr й мaли яскpaвo
виpaжoний arrmyкpaiнський хapaктсp' виKпикIUIи зaнспoкoеtlгIя
нaвiть y йсцевих бiльIцoвикiв. 3oкpемa, Ф.Cсpгсев-Apгсм _ дoбpе вiдoмий свoiми пpopoсiйськими l{aстpoями' зIvfyIIIеtIий
бр зaжaдaти вiд P.Ciвсpсa негaйнoгo пpипинсI{ня al{тизaкoнниx дiй зaгol{y B мiстi. Пpи цьoмy' як писaB пiзнilпе B.Aтoнoв-oвсiенкo,

48
вiн пoсlшtaBcя ut|a oсoбливс пoлo)кrння нa Уrqpaiнi y зв'язкy 3 нaцioнaльним питaнHяIr,l''.
*дoпolrtoги'' бiльlцoви.
.Цigrьнiсть Paднаpкoмy щoдo нaдaння
кaм Укpaiни зaмiтtlo пoсил|ЦIacя' пiсля BиtIик[Irння y Хapкoвi
"дiйснo нapoдroi yrqpaiнськoi Bлaди''. 3винaйнo, нсвипaдкoвo сaмс
l1 гpyдня, кoлI{ poзпovaв poбoтy т.зв. Bсеyкpaiнський з'iзд Paд,
y Хapкoвi 3'шиBся гoJIoBнoкoмaI{Д/BaчЦpyпи вiйськ ..дtя бopсrгьби
3 кo}ITppсBoлloцiеlo нa Пiвднi Poсii'' (скopovrнo: глaBKoBrpх Пiв.
деннoi Poсii) B.Arrтoнoв.oвсieнкol. У цей xe день B.Лeнiн, oЧеI Aпouoьorcieuкo
(1883-1939) нapoдltвся в Чepнiтoвi в po.
Baлoдttмttp oлeкcarдloelv
цинi збiшriлoro двopянинa' пop}п{иKapeзepвrroю пiхoпroro пolu<yo.oвсiенка. B l90l p.
закiнчив Bopoнeзькиfi кадcr€ью{fi кopпyс тa вcIyпиB дo Микoлаiвськoro вiйськoвo-i}Dкe.
.на вepнoстъ rвpю t{ oпeчecгвy"
нepнoпo }п{иJшrщa.Чеpeз мiсяItь за вilмoвy вiД пpисяги
пpoсшЬ ll дiб пiд apецIтoм' a зпo.цol.tбyв пеpсlaний нa пopyхи батьxoвi. Cвoю вiдмoвy
вiд пpисягш шoтивyвilв "opгaнirшoю oгидoю,цo Doя.л{ини''.B 1902 p. пiшoв iз бaтькiвсЬкo.
тo ДoмУl пpaцIoвав y Пiтepi в OлeксанДpiвськoму пopry чopl{opoбом, пiзнiшe к}чepolr{.
Boсeни 1902 p. всryпивдo Пoтpoгpадськoпo юнкepськotlo }^Iи,rищa'з якoro вийtuoв oфiшe.
porr (пop1пlикoм). B lЮ3 p. вcгyпD{вдoPсдPп(б). Член вiЙськoвo.рвo.llюuiЙнoi opгaшiзашi PсдPп(б). 3 1905 p. пeрбyвaв нa нe,IепUтънoмyпoлoжeннi. 3a рво'пюшiЙшy дiяпьшigгъ
i пiлroоoвкy збpofiшoro пoвстa}lня в Ceвастoпolri (1906) бyв засyДкений.Цo смepтнoi каpи'
якy замiнrшшr 20 poкамш Kaтoplи. Пiсrш вrечi з тюplr{и займaвся пapгiйшoю poбоroю в
Мoсшi тa Пеrефypзi. oдин iз пapтiйниx псэцдoнiмiв _ Arгroнoв - стaв нaд'шti частинoю
йoгo пpiзвишa. B l9l0 p. емiгpyвaв зil кopдolt' Дeяюfit чaс пpиr.|икrв дo меншoвикiв. ПoDepкyвся з eмirpацii пiсля Лшгнeвoi peвo.гrюшii.B щaвнi |9|7 p. всIупив y пaфю бiльtцo.
викЬ. Пiд час Хoвтнeвoro пepевopoгу _ члeн бюpo i с€'Фeгаp Пeгpoгpaдськoro BPK'
oдин iз кepiвникЬ цгтypмy 3имoвoro пaJIaLv' бpав щасгь в аpeшггi Tимнаcoвoгo ypя.u5l.
Пiсrи.Цpyroro Bсepосiйськoro з'iзд5l Pад члeн Кo,пегii Hapкoмаry вiйськoвиx i мopських
тpaвl|я
спpaв' кol{аt{Д|в:lчвiЙськ Петpoтpадськoro вifiськoвoгo oкpyry. 3 кiнrи l9u-дo
l9l8 pp. пoJloвнoкoмalцyвач гpyпи вiйськ ",l.lш бopomби з кoктppсвФrюцieю нa Пiцдшi
вiйськ Coюзy ПiвPoсii''. Hа пot{атt(yбepeзrrя 1918 p. пpизнaveний пoJloв}roкoмarщ]/вачем
дeнrrшх Peсr0блiк, члeш Hаpoднoro Ceкpeтapiаry. B лиgroпадi l9l8_неpвнi l9l9 pp. кo}.larrДrlaчГpyпи вiйськ К}тськoro }raпpямy' Укpaiнськoro фpoшq'' .rлен Pади oбopoни' y
вepеюнi - тpaвнi l9l9 p. _ Pеввйськpади PPФCP. ПiстIя скасyваншя y нepвнi l9l9 p.
Уlqpaiнськoro фporrry тa пeрймeпyвання 2.i Уlgaiнськoi apмii в l4.ry бyв пpизшavоний
члeПoм PBP цiсi apмii. Haписав 18 vepвня 1919 p. лист дo цK PсДPп(б) iз звинyванeн.
ням бiльшoвиttькoпo кepiвниrгва Poсii в "непpавиlьнiй пo.пiтицi'' шoлo Ущаiни' щo' шa
йoro ryмку, й зyмoвlшlo пopiЦtlryПiцденнoro фpotггу. 3а piшeнням цк PKп(б) бyв пcpcвrpp. - roлoвa Taмбoвськoro ryбвикoшкoмy. B
дeншfi нa poбогy в Poсiю. B l9l9_l920
l92l p. _ пoпoв:l пoвнoваюroi кoмiсii BЦBK пo бopmьбi з 6аlrдrгпrзмoм y Tамбoвськifi
цбepнii. B |922-|924 pp. - нaчаJтьник Пoлфпpaшriння PBP PPФсР (з 23.08.1923 PвP сPсP). oдин iз 3аснoвникЬ газсги "Kpасная зEeздa''. B |923_|921 pp. пpимикав дo
тporьюrсrськoi oпoзицii. l3 .pyд"" |92З p. сaмoчинllo poзiolав apмiйським opгaнiзаuiям
PKп(б) ц}rp'ryляp lt2Ф, яюtм шaKшyв:lв пpoвeстш змiltи в сиcreмi пapгifiнo.пoлiпдчших
opгaнЬ Чepвoнoi apмii. 3а циplryJrяpott{пorriтвiддiли }raли пepетвopЕтnc'| в свorpiднi культypнo-пpoсвiтниl.Eкi yстaшoви, a apмiйськi лаl{кlt _ виftги з-пiд кoштpoлю пoлiтвlддi,r}..
B.Arгтoнoв 27 Фуд"' }raпpавив JIистa в I{K тa ЦKК з кpитикoю дiя.ltьнoстi Пoлiтбюpo I]K
PKП(б) тa ви}loпoю .зaкпшxатt{дo пopotlry вoждiв, Щo з!lpваJIися''.opгбюpo ЦK 12 сiчня
|924 p. свoiм piшeнrrям вiдмiни.lto циpк}'JIяp B.Arгroнoва-oвсieнка, a йoro бyлo знятo 3
пoсади тa вивrдeнo з PBP CPCP. 3 гpyшrя |924 p. пepeбyвав нa диIrлoмaтиншiй poбoтi в
Чехii (1924_1928), Лrггвi (|928_|929,, Пolrьцi (1930-1934). 3 1934 p. пpotrypop PPФсP'
з вepeс}rя 1936 дo вrpесЕя 1937 pp. _ ГенepшьниЙ кoнсyл CPCP в Бapсeлoшi. У всpoсшiжorгнi 1937 p. - наpкoм юстицii PPФсP. PeпpeсoвапиЙ |937 p,
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видtto' т1pбyoнись Iтpoзaбсзпечoння ..спoкiйнoi'' poбoти з'iздy тa
пoд:UIЬIIryпiдгpимкy мapioнсткoBoгo yкpaiнськoгo paдя}Iськoгo
наЦigдnв M.KpилrнKy тслrгpaМУ, B якiй вимaгaв: ..Пеpс.
}.lpЯ.цy'
дaйтс poзпopя.Dкrння нaйбiльIш енеpгiйним лIoдям' щoб y Хapкoвi якнaйскopiIшс 3'явилoся бiльlшr цiлкoм нaдiйних вiЙськ i
xoДIимIl пеprцIкoддми... Ми
шoб пeрсyваrпrя ix Ilе гa,IьIvryBaлoся
вкpaй зaнrпoкo€нi неенсpгiйним pyxo}r вiйськ з фporrry нa Хapкiв. Bxивaйте yсiх захoдiв, дo нaйpевoлloцiйнiших BкJlючtlo' дJtя
якнaйенеpгiЙнoгo pyкy вiйськ, i пpи тo}ry y великiй кiлькoстi, нa
Хapкiв''.
Bикoнyloни вкaзiвки бiльlцoвицЬкoгo вo)t(дя' нa ..пiвдень Po.
сii'' з фpoкry пoч:lли стяryBaтися бiльlцoвицЬKi вiйськoвi чaсти.
ни. Cюди ж з ПстpoГPД,Дo,Мoскви, iнlцих пpoмисЛoвиx цеrщpiв
Poсii спpямoвyвaJrися численнi зilк)ни Чеpвoнoi гвapдii. У Мoскзi,
нaпpиKпaд, У Цсй псpioд д,lя opгaнiзaцii вiдпpaвки в Укpaiнy ..рвolпoцiйних cllЛ', булa стBopенa спецiaльнa кoмiсiя. Boна 13 гpyдня нaпpaBИлa Дo Хapкoвa дBa зaгoни чеpвoнoгваpдiйцiв пo 500
бiйцiв, aвiaзaгiн тa бaтapею з 6 гapмaт. Haстyпнoгo дHя сIoди )к
виiхалo двa rцIслoни пixoти y кiлькoстi l l00 бiйцiв i зaгiн Чеp.
вoнoi гвapлii в 500 нoлoвiк, пoсилсний l l кyлoмстaми, 5 лiтaкaми. Фopмрaнням зaгo}tЬ д;rя вiдпpaвки в Укpaiнy займaвся й
Пстpoгpaлський вiйськoвo-pсвoлloшitrlнvlЙ кoмiтет. Зa йoгo poзпopядpксннями тiльки цrгaб Чсpвoнoi гвaPдii Bибopзькoгo paйoну |2 гpyдня дaв вкaзiвку 32 зaBoдським кoмiтстaм i нaчaльникaм Чеpвoнoi гвapдii нeгaйнo вttДiлuтtt "дtя вiдпpaвки нa Пiвцeнь'' близькo 3l тис. poбiтникiв-чepBolloгвaP.Цiйцiв.
Пiсля виI{иКнсння y Хapкoвi нoЁbгo ..1pя.Ц'y''зpoсли й збpoйнi iн'екцii бiльIцoвицькoi Poсii в Укpaiнy. Tак, зa poзпopя.DксI{.
}tям кoмaндyвaчa Мoскoвськoгo вiйськoвoгo oкpyry l l ЦpyДrя B
Укpaiнy бyлo нaпpaвлеtlo 55 тис. гвинтiвoк, 75 pевoльвеpiв;
|2 rPУдня _ вaroн P},чtIихгpal{aт' 500 тис. пiдpивних пaтpoнЬ;
18 гpyдrи - l,3 тис. Iшpaпнелей,5,5 тис. гpaнaт' 500 пlс. пaтpoнiв; 28 гpyдня _ 5 тис. шpaпнелей, 5 тис. гpaнaт i 100 тис.
пaтpoнiв для гвиltтiвoк. 19 гPУдня B.Антoнoв.oвсiенкo спoвiщaв
Лeнiнa: ..Пpистyпив дo oзбpoсння poбiтникЬ .(oнецькoпo бaссйнy.
Чсpсз Лoзoвy l{aпpaBлrнo l0 тис. гвинтiвoк i 6 кyлсмстiв шrя po.
бiтникiв .[oнбaсy. Cтiльки х цe з зaгoнoм Ciвеpсa. B зaпaсi y
нaс стiльки x _ i в дopoзi Bп'ятсpo бiльцlс збpoi''. Tиxнсм пiзнiшe вiн xе дoпoвiв Лeнiнy, щo ..неpез Poбiтничi opгaнiзaцii Poздal{o дo 25 тltc. гвиrrтiвoк, кyлеметiв 20-30...., BсЬoгo x за звiт.
ним[t дaними urгaбy B.Arrгoнoвa впpoдoшк гpyдня l9l7тсiчня
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l9l8 pp. з paдянськoi Poсii в Укpairry нaдiйIцлo пoнaд 70 тttc.
гвиrrгiвoк 2750 кyлсметiв piзних сI{стем' бaгaтo iнlцoгo oзбpo.
'
€lIlIя тa

бoeпpипaсiв.
HapoIщпotlи пpllсyгнiсть poсiйсьюlх вiйськ в Укpaiнi, a тaкox i
в irшrюк "oкрiнax'', лсi BиявI{,Iипoтtrдo сaмoстiйнoro xиття, Paд.
нapкoм пpoдoюкyвaв пoлiтикy тисKy нa нaцioнaльний p}rхB apмii.
oднaк в yмoB:lх' кoлt йIцлoся пpo збpoйrry бopmьбy paдднськoi Po.
сii пpсrги мoлoдI{х нaцioнaльних дсpxaB тa iх 1pялiв, poсiйсьKr кс.
piвництвo в)кo tlе мoглo задoвoлЬнятися oбмoх<eннямpoзBиткyтa.
кoгo нrбезпсчtloгo д,tя tII{хпpoцсcy' як yгBoprння нaцioнilльних
вiйськoвих чaстиI{' a тoмy вoнo спpобyвa,Io взагaлi забopoнипr op.
гaнiзaцiю нaцioнaлыtlо( чaстин в apмii, спoдiвaю.пlсЬ тaкиIlt чиttoм
пoзбaвити мoлoдi нaцioнaльнi деpх<aвиBлaсних збpoйних сил.
Toгo x l l гpyдtlя (дiЙснo бaгaтий нa пoдii лcнь) Лснiн спoвi.
стив гoлoBl{oкoмal{дyвaнa М. Кpl{лel{кa пpo piшeння Paднapкol'fy
пpипиI{ити пoдaJIьIIIсфpr'ryвaння нa фpolтгi бyд-яrсок нaцioнa;ь.
них вiйськoвих чaстин. У цей xr дrнь бiльIцoвицький вoждЬ мaB
бrсiдy i з кoмaндyвaчo}t Пстpoгpaлськoгo вiйськoвoгo oкpyгy
K.@pемеевuм, яюltrtдoпoвiдaв пpo стaн нaцioнальних зaгoнiв в
oкPУзi, iх пoхoДксtlня тa дiяльнigгь. Увaxнo висл}r,(aBцIикoмaн.
.щ/BaчaoкP}ЕУ, Лeнiн poзпopядиBся пильнo стrxити зa ситyaцi.
€lo в цих зaгoнaх, нaстpoями ocoбoвoгo сKпaдy i y paзi пoсI{лсtI.
tlя B ниx дiяльнoстi "б1p>кyaзнo-нaцioнaлiстичниx oлсмrнтiB'' нс
зyпlltlятися псpсд ix poзфoplvr}вaЕIЕtям.
Зaбopoнa opгaнiзaцii нaцioнaльних вiйськoвих oдиttицЬ нa
фporrтi, зpoзylliлo' стoсyв:tлacя f,l yкpaiнцiв. I всr x, вPaхoвyloчи
oсoбливy "ст1pбoвaнiсть'' poсiйськoгo paдянсЬKoгo ксpiвництвa
poзBl{ткoм пoдiй в Укpaiнi, зaбopoнa пoдшtьIцoi yкpaiнiзaцii в ap.
мii бiльlцoвиKaми бyлa oгoвopеI{a oкprмo. М.КpилсЕIкo 16 .pyд.
ня вI{дaBнaкaз пo apмiяк Jt l44 пiд кpaснoмoвнoю нaзвoю ..Пpo
кoнтppсBoлloцiйrry дiяпьнiсть б}pxyaзнo-кадстськoi Paди тa пpo
пplrпинrl{ня yкpaiнiзaцii чaстин''. Haкaз бiльIцoвицькoгo гoлoв.
нoкoмaндyвaчa зaBеpцryBaBся тaKими слoвaми: "ToвapиIшi yкpa.
iнцi! 3a вaми слoвo: pyки гстЬ. Tепеp, кoли Paдa пoчaлa вiйнy, я
нaкa3}4o пpI{пиrrl{ти yкPaiнiзaцi Io чaстин. Укpaiнiзoвa ни м чaсти.
IIaIvtпoстaBI!ти нa вибip: aбo пpимкнщи i вI{знaти BлaД/ HaPoд.
нoгo Уpядy Koмiсapiв, aбo вiдпpaBитI{ся нa фporrт, aбo poззбpo.
iтtцcя. Усiм iсгтyroним yкpaiнсЬKиIt,fPa.Цaмпoстaвити тoй xе yль.
тимaтy}r. У випaдкy нrпoKopи - зaapецIтoBрaти''.
Haкaз }ф l44 стaв сигнaJloм дo пoчaткy цIиpoкoмaсIrrтaбниx
pепpесiй пpoти пpиxldльникiв yкpaiнсЬKoгo p}4ryв apмii _ зPo.

st
зрtiлo,

пoлoвtlим чинoм 3-пo3il мсx Укpaiни.

Пoчalrиcя

aprцIти'

Poзгoн yкpaiнських вiйськoвих з'iздiв (Пскoв), yкpaiнських
вiйськoвиХ pa'Цlкoмiтстiв (Мoсквa, Мiнськ, Пскoв), нaпaди' po3.
збpoeння, пoгpaбyвatlьtЯ' a iнoдi нaвiть i пoбиттяTtIx yкpaiнськиx
вoякiв, якi нaмaгaлИcя Bce x пpopвaтуIcЯ нa бaтькiвщинy. Caмо
тaка сyllЕIa дoJIяспiп<aлa l.й Укpaiнсысrй кiнний iм. Tapaсa IIIeв.
чснKa пoпк' щo сфpшryваBся BзиltdКy|9|7 p. з yqpairruЬ l4-i кiннoi
дивiзii ХII apмii Пiвнiчнoгo фporrry, yкpaiнський пoлк, щo вllдiлl|Bcя з 3-i кiннoi poсiйськoi дrвiзii y.(oнбaсi тa iн.
HaмaгaючисЬ poзпPaвитися з нaцioнa,пьним pyхoм в apмii, ке.
piвниuтвo pадянськoi Poсii щopaз бiльlцс yсвiлorrшIIoвaлoнеoбxiднiсть opгaнiзaцii шlaсшlx нaцioнaльних вiйськoвих фopмyвaнь,
якi мoxнa бyлo б пpoтистaвити (пpинaймнi, пoлiтичrпtй фaкгop)
"нaцioнaлiстичrп'rм вiйськам'', i тaким чиtloм " пpoклaдaпl lll,Ifl(''
poсiйським збpoйним сиJIaм У нaцioнa,тlьнi pсгioни.
oсoбливo гoстpy пoтpебy y стBopсннi тaких чaстиtt бiльIцoвики вiднyвaли сaмс в Укpaiнi, дс Центpaльнa Paдa в oсoбi fr гене.
pirлЬ}loгo секpстapя вiйськoвих спpaB C.Пстлlopи' хoч i з деяким
зaпiзненням' тa всe x вдaлacя дo aктиBtloi пpoтидii ilrтepвентaм.
oгoж, "кottщpсвo.пIoцiЙнoмy'' yкpaiнсьKoмy вiйськoвolfy цrЕггpy
тa йoгo *нaцioналiстичним'' вiйськaм' нa.щ/мКy бirьrцoвикЬ, слiд
бyлo пpoпrстaвI{ти 1кpaiнсьrclй paдпrськlй вiйськoвий цеrrгp, yкpаihськi paдянськi вiйськoвi фopмyвaння.
Як вxс зaзнaч:Uloся' дo скJIaдy Hapoднoгo Cекpстapiaтy Bхoдилo сrкpстaPствo вiйськoвих спpaв. Пopтфсль yкpaiнськoгo
вiйськoвoгo мiнiстpa нa зaсiдaннi ЦBK 15 .pyд"" l9l7 p. бyлo
Bp}п{rнoCсpгiIo Бaкинськoмy (Бepнгейм Людвиг Мapкoвин).
3aзнaчимo, щo Cеpгiй Бaюlнський бр oдI{им iз кеpiвних пpaцiвникiв oблaснoгo кoмiтетy PсДPП(б) Пiцдсннo- 3aхiдroгo кpaк)'
члсtloм oблaснoгo Bикoнкoмy Paд Пiцдсrшo-3aхiднoгo кpaю' i вoд}Ioчaс' як дoвipснa oсoбa Псгpoгpaдa, бeзпoссpсд}IЬo oтpимyвaB
iнстpylсдii пapгiйнoгo l{окгpy вiднoснo ..пpaвилЬtlих'' дiй бiль.
Iцoвикiв в Укpaiнi.
3 кiнця листoпaдa дo пoчaтI(y гpyдня |9|7 p. Бaкинський, як
зaфiксoвaнo в ..Бioхpoнiцi'' B.Ленiнa, тpичi зyстpiнaвся y ПстporPадi з бi.lьrдoвицьким вoxдсм' пpичo}ry oстaннiй pa3 _ сaмс нaпеpсдoднi вiдкpиття y Хapкoвi т.зв. Bсryкpaiнськoгo з'iздy Paд.
Пiд чaс цiei oстaнньoi зyстpiнi, нитaемo в ..Бioхpoнiцi'', Ленiн
oзнaйoмив C.БaкинсЬкoгo 3 тими зaвдaннямИ, Щo бyли пoстaв.
ленi пеpед B.Arrтoнoвим-oвсiенкoм ..як llapКoмolvl пo бopoтьб! з
кolfгpprвoJlloцiею нa Пiвднi Poсii'' тa зaпpoпolryвaB йor"ty негaй.
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tlo виixaти дo xapкoвi, Щoб ucпpltят:lt l{aлaпoДt(rнню тoBapисьKиx стoсyнKiв'' мix Arrтoнoвим тa мicцсBими пapгпpaцiBtlикaми.
Уяв.ltяеться' oднaK' щo пЦ чaс зyстpiчrй з Ленiним, a тaкox i
з. iнrшими poсiйськими пapгiйниtии лiлеpaми (Я.Cвсpдrroвим'
И.Cтaлiним) C.Бaкинсьlоrй нс тiльки бyв пoiнфpмoвaниЙ пpo
3аЦдaнЕя гpyпи вiйськ B.Arrтoнoвa в Укpaiнi, aлс й oпpимaв iн.
стpylсдii стoсoвl{o pсaлiзaцii poзpoблснoгo Пстpoгpaдoм сценapiю
пo фopмltсннк) в Хapкoвi нoвoi, "дtйснo нapoднoi, poбiтнинo.
селянськoi'' yкpaiнськoi влaди.
I{iкaвo, щo сaме зa пpoпoзицiеlo C.Бaкинськoгo 13 гpyдня
|9|7 p. цBК нaдiшaв y Пстpoгpaд тrлrгpa}ry пpo псpеxiд дo нЬoгo
всiei пoвнсrги в,Iaди в Уlgailri. Цсй дoкyt"lсI{тмaв BФILIивс IopI{Д{чне знaчoнtlя NIя Paднapкoмy, бo дaвaв йoмy змory стBсpДt(yвaтI{
нaдшti, щo paдянськa Poсiя нс вoдo вiйrпr пpoгI{ yHP, a тiльlсt пpoти ..б1pxyaзнoi'' [eнтpaльнoi Paди, пiдтpиьryloчи *дiйснo нapoдний'' у?яд. Цiкaвo й тr, щo сaме Бarq'rнський Ha дpyгolvfyзaсiдaннi цBК 14 гpyдtя пi.щlяв питaI+Iя пpo фiфйtty нaзвy мiнiстrpсгв,
a нa засiдarшi 15 гpyдttя Bистyпaв з llpoпoзI{цiяrr,rищoдo кaндI{дa.
lУP дo пpезидii тa нa пoсaди }Iapoдних секpстapiв. Звичaйнo, Щo
мox<rивi кa}IДrддт},pи,пpинaйlшi ключoвllх пoсaд мapioнсткoвoгo
yqpaiнськoгo ypЯД/' нr мoгJIи нc oбгoвoploBaт!{ся зaздшrсгi.щ y ПстPoгpaдi. oчсвllднo' щo пp}IзI{aчснttяБaкlнськoгo нapoдItим ссIФстapoм вiйськoвиx спpaв тaKoж бyлo yзгoдкеtlс в цK PсДPП(б).
oтox, "Уцlaiнський вiйськoвий мiнiстp'' C.Бaкинський мaв би
стaти тaKим сoбi "киlцеtlьKoвим мiнiстpoм'' Paднapкoмy.
I всс x вибopи дo tloвoгo }P'Iдy нс oбiйшrпaся бrз yсKпaдI{ень.
Ужо 17 гPУДня нa нaдзBиvaйнoмy зaсiдaннi пpи ЦBK пpсдстaвник хapкiвськoгo кoмiтстy Pс.цPП(б) М..Цaнилевський Bистyпив
з зaяBoю пpo тr' щo пpoвсденi 15 гPУдня вибopи бyли нспpaвIdльtIиIии,бo х< "тoдt нс бyлo погpiбнoгo квopy}ry i, кpiм тoгo'
пpoтoкoл tIс Bсли впpoдoшк yсЬoгo зaсiдaння'', тa зaxaдaB пpoвr.
цrIIIrя пеpeвибopiв. М.[aнилeBськoгo пilггpимaв Г.Лaпчинський
тa iншi члrни цBK' i пеpсвибopи вiдбyлися. BiдгaK скJIaд пpeзидii тa Hapoднoгo Cскpстapiary зaзI{aBдсяKих змiн. Тopкнyлися цi змiни й сoкpстapствa вiйськoвих спpaB. 20 гoлoсaмkl ,,3a,,
пpи двoх *пpoти'' тa двoх тиx' щo yц)имirлися' нapoднo сrкpeтapствo вiйськoвих спpaв бyлo дopщснo oчoлити BaсилIo IIIaхpaюl. Щoдo C.БaкинсьKoгo' тo йoгo бyлo пpизнaчснo нapoдним
сскpстaPсм мiхнaцioнilлЬних спpaв.
t IЦalrpr Baаuъ lЙаъirtoмч (1888-1919)нapoдt{вся
в с.Хаpкiвшi Пиpгпrнськom paйoнy на ПorrгавЩинi.3акirrтrв 1907 p. вчштeпьсьt(у
сeмiнapiюy Феoлoсii' .Цeякийчaс вчи-
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Якi мoтиви спotlyкaли пpисyгнiх вдaтися дo цiеi "poкиpoвКи'', нсBaxкo здoгaдaT|lcЯ' якщo звеprryгися дo спoгaдiв €.Бolд.
У свoiй книзi ..Гoд бopьбы'' Boнa rП,I'caЛa'щo пpи oбгoвopеннi
скJIa'цyHapoлнoгo Ceкpстapiary B бiльtцoвицькiй фpaкuii paптoвo вllникли poзбirснoстi, щo пoдiлили ii нa тpи гpyпи: пrpшa
*нoвoгo
цoBoдилa пoтpебy oбpaння мiнiстpaми
}Pядy'' сaмr yкpaiнцiв - ''щoб, як писaлa Бolп, I{r дaти I{eнтpaльнiй Paдi зaйBoгo пpивo.ry Bести тpaвJIю пpoги Paд як чистo Brликopoсiйських
opгaнiзaцiй'; дpyгa ..пpoпoщrвaлa пepшI 3:l Bсо кepyвaтися пpaцсздaтнiстlo i пoлiтичнolo Bитpимa}Iigпo'' кarЦидaтiB; тpстя гpypp. y
тв.lшoваEу м.I\lаяюr, з 1908 p. - y м.Бepr.зoвка Хеpсoшськoi rуфpнii' в l9ll-l9l2
Пoпгавi. B l9l2 p.' нaвчirючI{сь у Псrефypзькoмy кoмеpцiйнoмy iнстtryгi' всTyпив дo
PсдPп(Ф. Bлiтку l9lб p. бyв мoбiлiзoваниfi дo аpмii, a пoтiм нaпpaшleниfi на навчaння дo
Biленськoro вifiськoвoro г|}tлищa' яке в цеfi vас бyлo евакyйoванe дo Пolrгави. У шomмy
|9|7 p. зaкiнчнв yчилищe в нинi пpапopщнr<аi був зaлишeннfi в ньомy на викладaI.Фкifi
poбoтi. 3 берзня |9|7 p. oбиpався дo скпадy Paди сoДдДЕьких .Цеп1п-атiв'вl{кoнкoмy
Пolггaвськoi Paди poбiп{'{чlп i соrцатсьlотх лeпyгатiв, Пoltтaвськoi мiськoi yпpaви (тyг
oчo,Iюв:lв lоtльт]Dl{o-пpoсвiпtifi вiддiл). Btд бUьшoвиIокoi фpalсrii Пorrгашьlсoi Pади po.
бiтня.rrrх i сorцатськихдrпyгaтiв бyвдgIеmваrrиfi кa Пеpший Bсepoсiйськиfi з'iзд Paд (чеpвснь 1917 p.). За спискoм PC.ЦPП(б) Пomaвськoгo вибop.roгooкpyry в хoвгнi l9l7 p. бyв
висyrryп,tй кa}rдиДатoи лo Bсepoсiйсьюrх Уcгaнoвчих збopiв' 8 в гpyднi тoпo ж pot(y _ дo
Уlgaiнсьlolх Уqгaнoвчиx збopiв. Ha oбласнoмy з'irдi PCДPП(б) Пiцдeннo.ЗахiДнoro lФaю
(гpyдelrь l9l7 p.) y Kисвi вiдстoювaв iдeю нeoбхiднoстi ствopення в Уlоаiяi самoстiйшoгo
бiльtцoвиItькoro цeнтpy' opгакiзашii Укpаiнськoi кoмyнiсгичнoi rиЕгii' бyв oбpаниЙ,Цo склаД5t
_ Coцiц-дeмoщaтii Уl9aiни.
Гorювнoro Koмtштy PсдPп(б)
нa вiдмiнy вiд aфoпoтнoi бirьцloстi свoiilt oДнoпapгifiЦЬ, якi Kaтeпopиrlнo н:rпoJIяmJIи
буp:кyaзнoстi'' yкpaiнськoro pyху aбo взaгаJli запepevyвaли iсlla "кotщlpeволюшfiнoстi,
}ryвa}I}rянацioнarьнoi бopoтьби в Уцpaiнi, якi дoвoдкшr yмoвнiстъ гaслa "пpaва нaцi.fi нa
самoвиз}|aченrrяаjк дo вiдolФоrrлення'', абo запeвtrя,Iи' Щo з пepeмoпoю бiльtшoвиtlькoi
рвоlпouii в Poсii цe пrспo пepgгDopиJroся }Ia вolюxe' тaкe' lцo "цrtoвхаe мaси в oбiйми
rцoвiнiсти.Iнoi 6ypxyaзii'' (€ . Бош)' Bасктtь lЦaхpай вкхoдt{в з виз}Iaн}и мaсoвoпo хдpaкrеpy нauioншtьнoi бopoгъбн в Уцpaiнi, з нeoбxiднoстi дoвeдeння бiльrцoвиками I{а пpакпrцi свoсi пpихпltьнoстi дeкrrirpoвa|{и}| rвцioнaльним гасJtам. "Hацioпa.пьнa боpсrтъбa'_
н:rпoJrягaEвiн,_ Цe фкг, який не }toюtа запеpечyвати. Hам пoтpiбнo нa дiлi пol(lз:lти'
Щo ши пpибi.rникt{ самoвllзt{ачeнця нaцi.fi''.
У скrIадi пepшoпo бirьшoвиц,ькoro yp'lдy УlФaiни займaв пoсq,ци наpoдшoпo сelФeгapя
вif,ськoшlь зrмепьt{кх спрв" Paзoм з noлoвoю цBк hд Уl9аiiни €.МeДЕдевrrн
фaв yясть
y миpнrtх пeperoвopaх з Hi.ьreцrинoю у Бpeсгi. Ha lI BссyФaiнськoм}t з'iздi Pад бyв oбpаниfi шeнoм I{BK.
Haпеpe.цo.цнii пiд час Taганpoзьxoi пapгiЙнoi rrаPaДи (квiтень l9l8 p.) lllахрfi знoвy
вПстyпив пpoги iснyвашня в УlФaiнi паpolerrь}rrtx oфiцiйttшк в,raцншх cгpylgyp тa з:l yгвoрння самoстiйнoi yкpаiнськoi паpгii бirьшoвикiв. oднaк ruo fioro пpoпoзицiю не пiдтpимanи, i вiш пoIorнув нapaД|.
У тpaвнi l9l8 p. пeрixав дo Cаpaтoва, д€ oчoJl}tв УlФаiнсьlorЙ пiцвiддiл нapкoмнalry.
У Cаpamвi B.Шaxpafi пpoaншiзr'вaв пpшчrrrrи пopaзки свсi пagгii в Уl9aiнi i дiйшoв ви.
сl|oвt(y' Щo "кopiнь сьoгro c}.мнoпo cгaшy пoJrягac в oднi.ft пpинrцпiальнifi xибi' a саl{e,
щo мн нe спpoиoп'Irrся зa вeсь vaс peвorпouii зайнгпr пpиншlпiальrrу' пoзитПвlly oцiнlry
вiднoснo y<paiнськoro rицioнaльrroro pуxy''. Cвoi пoпII'rди нa сrггyшдilo, щo срlа.пrcя в Укpaiнi, вxкrив y rqrrгаx (Pевrrrrroцiя нa УlФaiнi'' (пiд псоцдoнiхorr B.Cкopoвсгaнсьlоrf,) тa
".[o хвилi (Щo дiетъся нд Bщаilti з Уlраiнoю)'' (бyла написаlrа pa:юrr з C.Мaэrахoм), якi
сгaп мaнiфиorr ygaiнськom rицioншr.xorrлliзмy'
тeopсги.llпtц пiдтpyrrпи для йoro нa.

€ryпнкх змагaнь.
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пa (roлoBним чиtloм xapкiв'яни) взaгa.тriнe бшкaлa визнaвaти свiй
peгioн теpитopiею Укpaiни, вiдмoвлялaся спoчaткy бpaти yчaсть
y вибopaх i пoгoди:tacя нa цc лl{шe пiд тискoм Пстpoгpaдa. Пic.
ля бypxливих дoбaтiв бyлo виpilшснo oбиpaпl Hapoдниx Crкpе.
тapiв .пo мoxливoстi з }'кpaiнсьKl{ми пpiзвиЩaми''. Tox пrpo.
oбpaння Бaкинськoгo' oчсвl{д}Io, й пoясttювiuloся тI{м' щo пPи.
сyпli, зBiDкиBltlи нa нeзprrнiсть н4дaння тaкoi вt{д}Ioiпoсaди' як
yкpaiнський вiйськoвий мiнiстp нс},кpaiнцto, виpilшили зaмiнити
Бaкинськoгo *шщpим yкpaiнцсм,' l.
Hoвoпpизнaчений нapoдшlй сскPgгap вйськoвих спpaв' oд}Iaк'
сaмe в сIUry тoгo' щo Biн бyв дiйсним yкpaiнцeм' пpl{чoмy, тiснo
пoв'яздним з yкpaiнсЬким сopcдoвlrщc}t' схl{льним дo сaмoстiЙ.
нoк) I{pип{чltoгo мислс}ttlя' BI{яBиBсянсзP}пr}Ioюфiцpolo нa poJIь
.кицtrнькoвoпo мiнiст1ra''.
[tе стa.пo oчеBидrrим щс дo сфoplryвaння Hapoднoгo CекpстaPiaтУ, кoлI{ пiд чaс oдIloгo з псPlIIиx зaсiдaнь l{ентpaльнoгo
Bикoнaвчoгo Koмiтстy [Ilaxpaй зBoptIyBсядo пpисyгнiх з пpoпoзицiеlo... вiдмoвитися вц yгвopr}Iня }toвoгo uуpЯду,'Укpaiни, a
У бршшi
".Цo xвl{,ti- мicrилoся зEepшeнш'r дo BJIенiнa, в якoму aвтopи з:IK,IиK1JII{
вoxдд poсif,сьшx бiJьшoвиlds зaЙшягrrпprrнцшпoвy пoзицiro вЦшoснo yкpaiнськoro нaЦi.
ot{iulы{orop}оry."Itпэpшaцioншtiзш irгrеpшaцioншtiзuoш,- писiцl{ вoltи'- a те' щo ми вЦ.
poДry€шo Poсi.ю, якo Poсito - самe сoбoю. Tyг щe, poзрtiстъся, пoгaнono нiнoto нeмa,
взaгшi хащня. Тa тirьки oсь щo: a як xе бyпt з "сашoвизltaчeшням.'? Чoro, нaпpиюttд,
пprrGд,t{y€тъся Уlgaiнa: чи тo}ly' цo вон! виспoвtt,ulся зa oб'сдrlшtня (фgкги свi,[v.rть пpo.
пrвшe), чl( тoto/' щo тo € "Пiцдeшнa Poсiя''? l яка Уцpaiяa пpиcдrry€ ться? Чн 6yдe пpи€ д t{д.
нa Гши.дrнa? I дe тpeба спи}tlfтися' шtoбсюrrти: roдi, дд.rri"нe шaшe'', дшti .сднoвизltдчeнrш" ше зд нrc?
I oсь xoror пoпшшeцr з сьоЁ бoку но пPoцeс пolциpeнrrя Coвiтськoi Poсii i нa пpaктиtо' с..l}|oвrrзнilчеllllя' тo тyг зoвсirr тpyдt|o вDlзltaчитl|ся' vиrr вфiзlистtся
вalцe' тJIeшiнe' сдмoвизнaчеllltя вiд сaцoвиз}laчetlltя Bулpo Biлсoшa.
A вiшroснo Ущpaiни, тJleнiнe, uи сrсl)кeнo: мoхe бyп,l з.lpiв JIицte лвi вilпoвiлi: l) aбo
самoстifiнa Уlgaiнa - тoдi пoвинeн бyпr "свi.fi'' ypяд i "свoя" паpгiя; 2) aФ Ущalrа со
"ПiцДeннa Рoсiя" - тoдi тPeф пpибpaти дo pyt( "Епoп.trг фз цгтaнцiв'', щoб вoни нe
псyваJIиспpaви-.
P€а'olii бiльцtoвlo.El@ro кеpЬltrЩrвa lre дoЕJIoся дoвпo чeкrп{ _ .кpaмolьшиtDкy. бpo.
uцpy loнфio<yваltи' a qlмlц' аrгopiв lсlиги, ylgаiшсьlqх бUьшoвикiв, вxe 9 бepезlи l9l9 p.
"за дii' сltpямoвaнi пpоги пapгii,'' вик,тюч}Ulиз нei iз rrбopoнoю шaдшti зaймaпl бyдь-якi
пocади в pa,ця}tськltх yстtl|oB:lx.
Пiзшiшe' oдшalg C.Мдшlахд в пapгii вiднoвкlпt. Щoдo B.ШaxDМ, To шeцдoвзi вilt пo.
-цдв шa Кyфнь' пoтpaпив y pyк}r дешiкilrцir i пiсrи mprгyp бyв пoвiшeltий з шaписol{
"бi.rьшoвиx".
. 3дцiшa ця' як yяв,rясться' l|шul .тпrшe
фpмшtьltиfi xapaкrep. He пpofirrиo i тpьoх дшЬ,
як шlя C.tшоt}rськono бyлo винaЙДенo в ypддi бiльtцoвиЁв Уlgaiни }loв€ ' дoсить пotgцto.
re дopyчeння - пФIiтrr.ltroю пpeдстaвlt}lкl HapoДltom Ceщeтapiатy "Дlи yrастi y виpi.
шeннi всix спpaE' щo стoсyються oпcpauift нa тrprгropii Ухpaiшськoi Pcспyб;tiки, якi бyщ|ть пpoвoд}rпlсь вif,ськoвимl{ сшл:tмl{Уpцдl Фeлepaцii.'. Щo ж дo oбов'язкiв ttдpoд'{om
сetФeгapя иilctaцioшшьltltx спpaв' тo iх C.Бдкшltськиfi, мaючN "сво€ ' . дopг|eш}rя "вiд сarroтo Лeнiшa''' пpoсп) iпtopyвав. Ha oДшoмy з зaсiдaшь l{BK l.Kyлик бyв змyшeний ви.
стyпшти 3 El{нoпoto "зoбoв'я}тгlt trкишськom бpaпr yасть в poбсrгi секpeтapства''.

55
oбpaний цBK з opгaнy дepx<aвнoi Bлaди пrprтBopити нa opгaн
aгiтaцii тa пpoпaгa}Iди.
Зpoзyrиiлo, щo цей зaкJIик B.IIIaхpaя I{r пoчyли. Пiддopивlllись
пapгiйнiй дllсциплiнi, вiн бр змytпений пoгoд|4TllcЬ3 yгBopeнняlvt нoBoгo бiльцroвицькoгo yp'Цy тa зaйняти B ньolvry (як писaлa € . Бotц'.
тI{Iv$Iaсoвo)
пoсaдy нapoднoгo сrкpетapя вiйськoвих
спPaB. Ta всс ж Шaxpaй нiяк нe мiг пoгoдv|TllcЯ,з iсrr1вaнняпr
цЬoгo ypя.ЦУяк звичaйнoi мapioнетки Петpoцpaдa' зi свoiм IIoлo)кrнням мiнiстpa нriснyюнoгo мiнiстеpстBa' з вiдвеpгo aнтиyкpa.
iнськими }Iaстpoями' в сepeдoвишi псpевaxнoi чaстини Hаpoд.
нoгo Ceкpстapiary. ..Щo цс зa },PядyкpaiнськИЙ,_ cкapxився вiн
Г.ЛaпчинсЬкoмy'_ щo йoгo члrни зoвсiм нс знaють i нe xoнщь
знaти yкpaiнськoi мoви? Щo не тiльки нr кopистyloться жoдHим
BплиBoм сrpeд yкpaiнськoгo сyспiльстBa' aлс Boнo навiть нiкoли
й не нyлo paнirшeiхнiх пpiзвищ? Щo я зa ..yкpaiнський вiйськoвий мiнiстp'', кoли всi 1'кpaiнiзoванi вiЙськoвi чaстини в Хapкo.
вi мrнi дoBoдI{тьсяpoззбpoloвaти' бo вoни нr хoчyгь iти зa мнoю
нa oбopoнy pадянськoi влaди? 3a единy вiйськoвy пiдпopy дrя
нarшoi бopoтьби пpoти l{екгpшlьнoi Paдt ми мa€Мo лltltto вiйськo,
щo пpивiв нa Укpаiнy з Poсii Aнтoнoв i щo нa всс yкpaiнськo
диBиться' як нa вopoxс' кoЕrтPpсBoлroцiйнe?''
oбypоння B.IIIaхpaя, звинaйнo, бyли нсбсзпiдстaB}Iими'
адкr й спpaвдi, з мoмrнry свoйoгo BиниKнrння i сaм т.3B. yKpaiнський paдяI{сЬкltit wяД, i йoгo вiйськoвс сeкpстapстBo виявилися yстaнoвalr.fисфcмepними. Hо пoкJlaдaючисЬ нa цeit uуpяд'',
B.Лснiн вжe 19 гpyдtlя |9|7 p. Poзпop'ЦиBся нaпpaвити в Укpaiнy ..нaдзBичaйнoгo кoмiсapa'' Г.opдкoнiкiдзе (нe випaдкoвo
в Hapoднoмy Cскpетapiaтi нo бyлo oбpaнo гoлoви,- вiн бщ пpoстo нrпoтpiбний). Paзoм з B.Aнтoнoвим-oвсiенкoм вiн мaв пo.
дбaтlt пpo зaбезпeчrння бeзпepебiйниx пoстaBoK 3..Пiвдня Poсii''
нa пiвнiч вyгirшя тa хлiбa, шriбa i xлiбa'', як цьoгo вимaгaB y
свoik числсI{них тrлrгpalv{aхз Пстpoгpaдa B.Лснiн. Caмс Г.opдкoнiкiдзс oтPимaB пpaBo poзпop'tДкaтися ..вiдпoвiднo дo oбстaнoвIс4'' кotДTaмI.l'щo iх нaпpaвляв Paднapкoм нa ..пiдгpимКy paд,Ittсь.
кoi влaди'' в Укpaiнy. Дo peнi, кotшти цi бyrпr дoситЬ 3нaчI{ими:
тiльки дo Хapкiвськoi кorrтopи дepxбaнкy з гpyдI{я l9l7 дo квiтня l9l8 pp. з ПетpoгPaдa нaдiйIrшro8б0 млн кpб.
[iлкoм сaмoстiйним' I{oпiдлег;rим мiсцeвiй влaдr, пo.ryвaв себo
y Хapкoвi штaб B.Aнтoнoвa-oвсiенкa. Maсoвi apelllти' peквiзиuii
й сaмoсyди aнтo}IoBськI{хвiйськ BикJIик:Iлипpoтrсти сaмoi "Ц|4.
KyKИ'', яl<yцi вiйськa й пoкликaнi бyли ..зaхищaти''. ..Haс oбy.
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ploв:lли'- BI{знaBaBпiзнilцс ГJIaпчинський,самoвiльнi тpyси
.iхня
тa prквiзицii цггaбних кoмiсapiв,
бpщaльнiсть дo мiсцсвoi
влaди. Haс дparyвaJlo' щo пopyч 3 Biдoмими нaм пapгiйними тoвapицIaми тa prBoлIoцioнеpaми нaBкoлo тoв.Arrтoнoвa кpyгилися
якiсь oкpсмi, яK нaм qДaBaлoся' яBнo чУxi для poбiтниuoi кJIaси
сyб'erсги oфiцсpськoпo типy' з нaxaбними тa бarЦитськими фiзi.
oнoмiями... Я пaм'ятaк)' яKl непpием.нr Bp:Dкrння I{a меI{r oсo.
бистo спpaBJIяJIи' кoпи я пpиiqдlв дo зa.пiзничHoгo llaлaцy' дс стoяли цrтабнi вaroнlr тa rЦIoлol{и з aHтoнoBсЬKим вiйськoм, йoгo
BoяKI{' зolФемa' мaтpoсt{' рiшaнi всiлякolo збpoсro, iнкoли п'яHi,
iз бPyднolo лaйкoto пiсля кo>кtloгo слoBa''.
Ta все x urтaб B.Aнтoнoвa нaмaгaвся спiвпpaцIoвaти з "Ци. пpинaймнi y питaнн,tx' пoв'язaних з фoprryвaнням
KyKoIo"
(зa paхщloк мiсцrвиx peс1pсiв) зaгoнiв Чеpвoнoi гвapдii. 3 цirю
мстoю пpeдстaBникa IIIтaбy бyлo BBсдr}Io дo скпaДУ стBopеtloгo
piшeнням цBK вiд l8 гpyдI{я Кpaйoвoгo (Bсеyкpaiнськoгo)
вiйськoвo.prвoлIoцiйнoгo кoмiтстy, дo якoгo тaKo)к yвiйшли
нapoднi секpстapi внyгpiruнiх тa вiйськoвиx спpaв' пprдстaB}Iик
штaбy Чсpвoнoi гвapдii Хapкoвa..Цiroчи нa пpaB:lx вiйськoвo-oпrpaтиBlloгo opгaнy ЦBK, цей ..нaдзвичaйний opгaн'' зoсrprдиB y
свoix pyKax бсзпoсеpедне ксpiвництвo opгaнiзaцiеlo, oзбpoенням,
вiйськoвo-теxнiчнoro пiдгoтoвкoIo збpoйних чaстиtl' здaтниx BиcгУПИTl,lпpoти "yкpaiнськoi кoнтppевoлloшii''.
Bвaxaючи, Щo мiсцевих зilгoнiв Чеpвoнoi гвapдii тa нaдiслa.
tIих з Poсii вiйськ цiлкoм дoстaтнЬo, цBK aктиBtlo дoбивaвся вiд
B.Arrгoнoвa. oвсiенкa негaйнoгo вистyпy пpoти l{ентpaльнoi Pa.
ди. oстаннiй, oднaк, нr пoспiцIaB'_ oнiкyloни po3пopя.Фксtl}lя 3
Цerпpy. Pa.Цнapкoм' пpoтo' тaKoгo Poзпopяд)ксtltlя нr дaвaв' BBa.
жaючи зa нсoбхiдI{с псpш зa Bсс ..лiквiдрaти'' Kaледiнa тa poзpaхoByloчI{ нa мo)olивiсть ..poзкJlaдсння'' I{енцrальнoi Paди зсеprдини. Пpoте бyлa ще oднa IIpичинa' яKa зyмoBлIoBirлaстpимaнiсть B.Aнтoнoвa. oсь щo з цьoпo пpиBoдy вiн писaв пiзнirцс: ..Я
винiкрaв' зaяBJlяк)чи IIpи цьQмy' щo y всякoмy pазi нс пoчнy
вiйськoвих дiй, пoки y l{aцIoмy poзпop'IДкеннi нe бyде свoei vистo yкpaiнськoi бoйoвoi чaстини''. oт:кс, дJIя пoчaткy ..piluy.rиx
..гoлoвкoBсpхy Пiвдня Poдiй'' пpoти вiйськ I.{еrrгpальнoi Paди
сii'' нс вистaчaлo цивiлiзoвaнoгo пpикpиття - нaЩoнaJlЬI{oпopa.
дянськoгo фopмyвaння. У гpyд}Ii |9|7 p. - сiчнi l9l8 p. тaкy
чaстинy бiльlцoвикaм вдaлoся сфopмyвaти.
3aзнaчимo, Щo .ЦoстBopeння yкpaiнськoi pадянсьKoi uaстини,
якiй нa.пеxaлo йти B aвa}Iгapдi нaиyпy пpoти I{ентpальнoi Paди,
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B.Aнтoнoв пpистyпиB oдpaзy x пiсля пpибyгтя .ЦoХapкoвa (y свoiх
спoгaдax вiн нaзвaв пpiзвищa Hикит.rснкa тa IIIapoвa, яким' нa.
нсбтo, бyлo дop1пlеtloцr зaвдaння). oднaк спpaвa виявилaся нr
тaкoк) вя<ой пpoстoю. Хoчa нopilшyriсть I.{скгpa.lrьнoiPaди, й псрryсiм пpи виpiIшеннi земе.lrьнoгoпитaння' 3 кo)кI{им днем змеtIцryвirлa Pяди ii пpIDмльникiв сеpед yкpaiнськoгo вoяЦтвa, oсoбли.
вoгo бaxaння пiдгpl{м}'вaтI{дii Paднapкoмy aбo якoiсь тaм "I{ИКyКи'
не вiднyвaлoся. ПiддавIцись зaг:UIьtIiйдемoбiлiзaцiйнiй
хвилi, rгoмлeнi нoгиpиpi.пrolo вiйнoro, вoяrcr.1п<paiшli здсбirьIцoгo
пopиBaлися дoдoмy, дc ..oсЬ.oсь мaють зoмлIo дiлИтIl,,, тi x, щo
3aлицI:lлися в кaсapl{ях' зaявJlяли пpo свiй "нсйтpaлiтст''.
Taк сaмo *нейцraльним'' oгoлoсив себс й .щlстloкoвaний y Хap.
кoвi 2.й Укpaiнський (кoлиIшнiй 28-Й зaпaсний) пoлк' y ск.тrадi
якoгo' зa свiдчснням B.Aнтoнoвa.oвсiенкa, нaпpикiнui гpyдня
19|7 p. нapaxoвyвaлoся дo 3 тис. сoлдaтiв, 427 oфiuepiв. Caмс нa
oснoвi цЬoгo пoлКy бiльlдoвики Укpaiни й opгaнiзyвaли тaкy
пoтpiбнy
.цJtяних yкpаiнсьry paдЯнсьIry чaстиtly.
.
пpиBсptгyп{
вoякiв 2-гo Уlqpaiнськoгo пoлкy' сIoд}rзaqдaЩoб
лrгiдь бyли нaпpaвлснi бiльlцoвицькi aгiтaтopи €.Бolш, B.Пpимaкoв, I.Кyrпlк, Io.Koцroбинський тa iн. пiд iх вплиBoм чaстинa вoякiв 3-гo бaтaльйoнy пoпoдилaся пiдтpимaти ..Хapкiвсьr.y Paдy'',
висytryBцIи пpи цьolvfy' як писaв пiзнilце y свoiх сIloгaдaх I.Kyлик,
..лицIl oдгIy yмoBy:
щoб пiсля зaBсpшr}Iня oпсpaцii фoззбpoення
пoлкy) з }Iиx бyлa сфopмoBal{a paдянськa yкpaiнськa чagтинa''l.
Poззбpoення 2-гo Укpaiнськoгo пoлкy (вoнo пpoхoдилo пi.Ц
У цей день пiдкepЬниuтвoм М.Мypaвйoвa)2 пoчaлoся 27
'pупl".гвapдii бyлo стяг.
poqдiли xapкiвськoi тa пстpoгpaдськoi Чеpвoнoi
. Щкавo, щo y чисJIeнниx видarlкЯx' пpисвячeнш'( iстopii сгвоpeння Чepвoнь;э кoзatрва, зi
спoгадЬ I.Kyлика з:lD.(ДПсвЦorro Eк,I}ЦаJIасяoднa детaль' a фмe _ свiдчgri;и пpo тЕ' щo
вoяюr мafiбyпrьom пoJrtry Чepвонoro Кoзаrгва yмoвoю свoсi }"raстi в ньoмy вЙ:yваJIи ствopeншя саьlе yкpaiнськoi исти}tи.
1 Mуpnэltoв Mпхafuтo Apleмoыrv (l880_l9l8)
rrapoдився.в c.Бypдyкoвo' тeпrp BeIпyзь.
кoro paЙонy Hиxсropoдськoi гyб. Haвraвся у внrгrtльськiй гiнназii, aле був ьиклloчениfi
з неi. B l90l p. закiн.дrв Kазаlrськe юнкepськe }ЦUпrщr. Пpoхoлив вiйськoвy o5.xбy в
Heвськoмy пoлкy. 3a вбивствo oфiuеpa нa ба,Iу бyв засудкeниfi Bifiськoвoю paдoю дo
l,5 poЁв aPeштarтrЕьtqх pог (пiзнiшe пoкirpанt{я замiншtrr мiсцeюю пayrrгва.кroю)тa пo.
з6aвлeниЙ oФiцФськoro зв:lllltя. Пiд .rас poсiйськo.япoнськoi вiЙнн б1в пoнoшrcниfi в oфiцФськiм звaшшi,1пlасник Пepшoi свiтoюi вiЙни. Пiсля пopa}reшнявик,IадaEу.Ilpщifi oлeсь.
кif, шкolti пpaпopщикiв. ПiДпoлlсoшrик (l9l8 p.). Пitytя Лpпleюi рюrпoшii _ rorювa ЦентpаJrьнoпoBикoнкoмy пo фopмyваtlню "Peволloцiйнoi apмii з дoбpoвoльцЬ тrf,rryдЛя пpoцoв)кe}rнявiйни з Hiяeтrинoю"' пpи}rикlв дo кддeгiв, пЬнilце ,Цoесepiв. Пiсrц Хoвгнeвoпo пepeвoporгy в Пeтpoгpа,пi запpопoнyвав свoi troс.'ryDr бiльшoвицькoмy 1pялу i вxe
28 xoвпrя |9|7 p. бр пpизнанениfi rrarвльникoм oбopoни Пспpoгpада, a 30 жoвтrи ГoлoEl|oкoиaнДшачeн вiйсьц uр цiяли пpolil сип Кернськoro - Кpaснoва. y гpyд''i l9l7 *
квiтtti l8l8 pp. _ t{arrа,Iьl{икшrг5y .гpyror вifiськ пo бopсrгъбi з кo}rrppeвoJlюцbю tи Пiв.
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rryгo дo цснтpy мiстa й дaлi нa BoкзaJl, нaнебтoдrrя вiдпpaвки iх
нa фporrт. Тa в нiч нa 28 гpyдIIя цi чaстинt{' пoсилrнi 4 бpoнс.
мaшинaми' нaпpaвилися дo МoскалЬськиx кaсapснЬ' дс poзтaIIroвyвaBся2.й Укpaiнський пoлк' oтoчили ix тa пoчaпи мaсoBa.
ний oбстpiл, яt<ltйtтPиBaB мaйxc гoди}ry. 3aхoплoнi знснaцькa'
BoяKи пoлКy сKп:UIи збpoto.
Bpaнцi 28 .pyдo 2-й Укpaiнський пoлк пpипиЕlив свoс iснyBaння: чaстиt{y Йoгo oфiцеpiв зaapецrryвiulи' iнlшим, y тoмy числi й кoмarциpoвi пoлKy o.Boлoxy, вд:lлoся зtlикнyги' сoлдaтalvl
з:lпpoпoн},Bшtи yвiйти дo сK'Ia.щ/tloBoпo' yкрirrськoпo paдяI{сЬKo.
гo пoлКy. Бaxaloчих' oднaк' вияBилoся нсбaгaтo - дo 300 чoл.
Мaйxе oдI{oчaснo з 2-м Укpaiнським б},B poззбpoений i Чип{pиI{сЬKий пoлк, a тaкolк загiн пoлякiв Go 900 нoл.), щo сKпaдaвся з сoлдaтiв l.гo ПoльсЬкoпo pсвoлloцiйtloпo пoлKy.
29 rpудlя бiльlцoвицький }Pяд Укpairи затвсpдиB pilшсння пpo
opгaнiзaшiю Пrpшoгo УкpaiнсЬкoгo пoлКy Чеpвoнoгo Кoзaцтвa
iменi Poбiтничo.Cслянськoi Укpaiнськoi Pсспyблiки. Haзвa пoл.
кy "Чеpвoне Кoзaцтвo'' бyлa пpийнягa I{a пpoтивary ..Biльнoмy
Koзацтвy'' I{скгpaпьнoi Paди i мaлa пiдкpсслloвilти як нaцioнaльний (yкpaiнсьlсrй), тaк i rcпaсoвий фoбiпдlчo-сслянсьlшй) хapaктrp стBopенoi вiйськoвoi чaстини. Koмarrдиpoм IIoлкy ypяд пpизнaчиB B.Пpимaкoвal.
Днi Poсii'', якимн кoмallДвaв BАrгroнoв-oвсiснкo. "Чеgтoлюбcтвo бyлo пoгo дifiснoю нa.
Iуpoю'_ тaк хаpакIЕpизyв:rвсюпo нaчаJть}rикllшггабyB.Arrтoнoв.- oсoбливo любив вiн
хи3yвirтися свo€ю жopсroкiстro. "Cкiльlоr кpoвi, скiльюr кpoвi' скiльlоr кpoвi!,' _ пoвп)pював вiн, пepeдаючи' як пpoвoдив якocь Bтиxoмиpювaншя' i roвopив пpo цe без cгpaхy
пePeд шeю кpoв'ю, a з вi,(гiшкoм фаталiзмy i фтoвства''. Cвoю хвopoбливy жopсгoкiстъ
M.Мypавftoв пoвlIoю мipoю пpoявив пiд час uoбyття йoгo вiйсьl<ами Kисва, oдcси тa
iнших ygaiнсьlоlх мiст, де за йoro oсoбистими poзпopядxeнЕями бyли знищeнi тисячi
людeй. Heзва:каю.rrr на пp<уrЕстиHapoднoгo Cецpегаpiаry' з:l poзпopЯД.(eнням B.Ленiнa в
,пomму l9l8 p. бр пpизнaveниfi кoьralц5lваveм вiйськ, шlo маJrи Дiяпr пpoти "pyмyнськoi
oлiгapхii''. Korralцyван збpoйних сrdлтaк званoi Oдeськoi Pадянськoi peспyФtiки. B vepвнiлипнi l9l8 p. _ кo}|aндyв:rчCxiднoro фpotггу. oгpимaвши звiсткy пpo вистyп лiвих есe.
piв y Мoсшi в rшrпнi l9l8 p'' нaмiЦarся пiдняпr закoпoт y Cиrrбipсьry: наl@:Ilв l{ачаJlьнl{шм oкp€иl{x зilпo}llв тa кoмalциpaш чcxoсIloв:rцькEх r{астиl|' щo llpoсyвaлися в eшeпoнilх
нa сx[ц, пoвep}ryгI.rнa захiд тa frги на Мoсloy. Пporе загiн, з яки}| М.Мypaвйoв пpибyв нa
з:lсiданrш Cишбiрькoro ryбвикoнкorry, бyлo poззбpoснo' a саиoгlo М.МypaвЙoва в пepeстpiлцi вбшo.
| Пptrкaхol BiNIiЙ lVIapкoаtгl (l897_t937) нapoдився y xiсrevкy Ceмeнiвка HoвropoДCiверькoro пoвiry Чepнiтiвськoi ryбepнii y poдинi сiльськorо вшmeпя. .Цrгпrнствo пpoвiв y
с. lЦyмaни Чеpнiгiвськoro пoвф нa хyropi батька. 3a спoгaддми сaмoпo B.Пpимaкoва,
вemrюrй вrшив y дrmlнсгвi спpавив шa ньоtlo дц _ ''нащaдoк запopiзькoгo кoltl<а, яюtй
пoстiйнo зt?д)rEавCiч i кoзаltькi пoхoди''. Пiд чaс нaвчilн}rя y Чеpнiгiвськiй гiмшaзii Пpи.
(сrстpa Iopiя _ oксанa Koшoбннськa зпoдoм стаL{aкoв пoдI'}r,кився з lo.Koшoбинським
ла дp}rжи}roюB.Пpимaкoва), пi,Цвшпrвoм якom вflyпив дo oд}toпoз рвoлюцiйних rypгкiв
щшiвськoi мoлo.п,i.з l9l4 p. в PC.ЦPП(Ф, пpoвoдив бiльцroвицькy пpoпапш|дyс€ p€ д сoJura.
тiв Чepнiгiвсьxoro гapнiзoнy. У l9l5 p. за aгiгaцiю пpmи вif,ни був засyД)<eшийнa дoвiчlrr
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Tим чaсoм ..пiвнiчнi peвoлlоцiйнi зaгoни'', пiдгpиl't}вaнi мiсцевoto Чеpвoнolo гBapдielo, пpoсyвaпIИc'Iдo Киевa. l l сiчня 1918 p.
вiйськa М1paвйoвa тa €гopoвa (y сюtaлi цiеi гpyпи булlt it Чсpвoнi
кoзаIи)l зaitняltlцPoмoдaн, 12 сi.пtя - Лyбни, Лoюицlo i Kрмсн.
нyк. Bзявtши 13 сiчня з бoeм BaxJIиBy ByзлoBy стaнцilo Гpсбiнкa,
вo}Iи poзгoprry,rи нaglyп нa Зoлoтo}lolшy - Чсpкaси тa нa Бaхмaч.
з.lс,Iд}|llядo Cибipy. Пiсru Лкrпевoi peвоrшoшiiпoвоpl|yвся в Уцpaiну, Дe був пpизвrltий нa
вi.йcькoвy сlц'xбy. Coд'&ттськoю Paдoю l3.ro пiхoгrrom запaснono пolu<y B.Пpимaкoв бyв
цerreroвrlrиfi нa .Цpyпrfi Bсepoсifiсьlоrfi зъд Paд' t{a якoмy fioю oбpшвr ч,reнoм Bсepoсiйськorо ЦBK. Бpaв }^l.1сть
}, uггypмi 3иrroвolo паJulI{y.У гpyдr'i l9l7 p. Пpeзщiсю BЦBK
Пpимaкoьr (paзoм з 10.Кoшo6ишсьlоrм) вiлpялlоtи в Укpably. 3 сiчlrя l9l8 p. вiн бр
oдшим iз opгaнiзатopiв i xepiвlrикiв Чeрвoнoro Кoзaцгцr в Уlgaiнi. Пiд час ГpoмaДЯнськoi
вiйнн кoмaш'uувaв кaвaлepifiськ}l}l пoпкo}|' з сepпня l9l9 p. - фигaдoю, з xoвт}|я
l9l9 p. _ 8-ю кrвaлcpiЙськoюдивiзiсю, зxoвтltя 1920 p. _ Пepшим кiшltимкoprryсoм
Чсpвoшoro Кoзcrпва. Бpaв yисть y "лiквiлaшii,' в CcpeдlliЙ ,{.зii т.зв. басмаrгъr. B |924_
1925 pp. _ }rai{iulьrrикBищoi Kaпrлepiйськoi цrxoли в Лeнiшгpадi. Пiзltiшe oбiймав пoсаци: кoмatlдиpa l.гo тa l3-ro Уpaльськom стpiлelsких кopпyсiв, вiйськoвoгo дташe в Япoнii
тa Aфгшliстаlti' зirсryпl|икl кoмшrД/в:rчirПЬlliюlo-Kдвкдзькoro тa Лellirlrpа,Цськoroвiйськoвих
oкpyгiв. Koмкop. У 20-x poxrx пp}lмиtсrв певllиft чaс дo т.зв. тpoцЬкистськoi oпoзицii, щo
й cгaлo пp}rвoдoм дo йoro apeшry i стpaпr в 1937 p.
l Чepез два дlti зa пiдписorr B.Шaxpaя тa D.Пpимaxoвa бyлo видa}re 3всрнeши lBK
".[o всix вoякiв.yкpailrцiв'' з пoвiдoмлeltttям пpo пoч:rтoк opгшtirrшii y Хаpкoвi пolu<yЧepвol|oro Koзaцгвa. 3aЁн.ryваltoся зE€ p t{еlolя тaкшм з:lкпllкoм: "Bсi, хто хoчe боpсгися пpo.
тш бypжyaзii i кolпppeвorrюцri, rгo пoчyваe сeф вiльшим сишoм вiльшoro нapoлy Укpa.
iltськoi Hapoдlloi Peспyблiки,_ всi rrписyftreсь y пoJlки Чcpвoшoro Koзаltгва''.
Хo.la бiльшoвиIоr й пoдб.rли пpo пolшиpelrня luюпo звсpl{cltlrя сepeД сoддaтiв.yщaiп.
цiв, швl.tдкo сфopмyвaпr зa iх pахylIoк пoвrroцiншy бoЙoву чrстиlry нe цДшroся..[oвeлoся
дoyкoмплeктoвyв:lт}l ltoвoствopellий пolк poбiпtикrми хаpкiвсьlоrх пЦпpисмств. 3a кiлькд дlliв 400 лoбpoвo.пьuiв-poбiпIиЁв бyrпr oзбpoсшi, oбмylциpoвalti (з ueЙхгaрЬ кrв:UIepifiськoпo пoлItry'Щo стoяв кoJI}lсьy Чyryсвi). A шtсе2 сi.lltя l9l8 p. B.Пpимaкoв дoпoвiв
Hapoдltoмy Ceкpетapiaту, щo пФtк Чеpвolloтo Кoзrrгвa y ск.ltадi 7Ф кorrкiв, "пaлcюlot
6rжalпшм вiдcroгги Раляшськy вла,Цy'', чeK1€ llat(цty пpo вl{стyп.
Haюз нc lrбаpився. 3a poзпopп.Dlсeнlиrr ЦBK 5 сiчltя l9l8 p. oдин iз кypeнЬ Пepшoro Укpaiшсьt(oгo пФI|(y Чepвoнoro Korlцгвд в aвrшгаpДi oчoJlloв:lltoлo М.Мypaвйoвим
звrдet|oпo заroшy (кpiм дEox сотeшь Чepвoшшх кoarкiв дo t|ьoпo yвiйшли rrгoltи B.Altтoнoьr.oдсiсшкr тa xapкiвсыоrх нepвoнoгвrpДiйцiв, a тaкoж бpoltспoiзп) Bиступив у шаIlpя}rкy
lla Пorггaвy з тим, щoб зпoдoм pylцити нa Kиiв. Boдlloчaс з Лoзoвoi lla Пolггaву пoчaли
пpoсyв.lтися зllюt{и пeтpoгpадськю( i мoскoвських чepвol|oгв:lpдiйцiв пiд xoмalцyвllltlrям
П.€ r opoвa тa erгiн дo}rсцьких чcpвoнorrаpдiйцiв шa чoлi зi .El.Хпoбoю. Bже 6 сiчltя в мiстi лloтyьr.пи бiльшoви ки.
oвo.пoдiвши Пoггlвoю, вoяю{ М.Мypaвfioцr пpиcгyпилlt Jlo }|aв€ д elши тyт "твеpдoгo
peволюцiЙltom пop'lдt(у''.
Хoч y мiстi щe,цo пpDrхql| "бopцiв зl встlltoв,Ielrня шtцди Pцд'' шкс iсш1ваrв свoя Paд"r,
oдltaк orloJuoвlшlayщpailtськиrrлiвим ессpoм r{.3шtивчшмюlв qДaлrсяМ.М}Daвйoвy "нe тl.
кoю' як тpобa". otо:к, зо tI,aкцюl{ oстaн}шопo бр сфpмoваllий нoвий opпlJ{ в'I.1Д,rr- бiJБшoвицьюlfi peвкoм. Ha пporс.сти члeнiв Bикoшкoнy hди МypaвЙoв вiдpeаг}'вдвy.ryсi "ви.
звo,шrтgи'' _ вilt poзпop'lдився зцlpcцпувirтrr Пpeзилiю Bикoнкoму мiськoi Paди тa пooбi.
цяв "нa звopoтllьo}|y lltJulхy з Kисцl шe зiulПцtитlt тyг lс1мrltя llо кrмешi''.
Koлишtlliй lшpськиfi oФiцcp лoбpe poзyмiв' чoro xol0пъ вiд ltrоro йoro бiльtдoвицькi
вepxoвoд}l. Koли йшшtoся ПDo Е' Цoб щpимaти в opбiтi свoпo вrUIиву Укpailty тa ilIшi
кoltollii, poсiЙськi шoвiltlr,тlt (як vepвoшi, так i бiлi) не гpфyва.ltи хoдtrими засo6rми. B
iм'я rdсi "висoкoi мсти" l.toжlrд бyлo "tte 3.Ulиlшxти lG1мertяlta кlмclli'' нaвiтъ вiд стo.llь.
lloпo гpадr Kисьr, "мaтcpи пopoдoв pyсскt{х''.
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I]ьoгo ж дItя' 13 сiчrrя Мoскoвський здгiн oсoбливогo пpизнaчrнHя нa чorri зi 3нaмснсьIсlм, яwtЙ нaстyпaB з Бpянськa вqдoвx лiнii
Bopoxбa.Пщивrrь-Глщiв,
зaйняв Kpoлевсць i Кoнсrгoп i 15 сiчня пiдiйшoв дo Бaхмaнa, дс з'еднaвся з вiйськaмI{ М1paвйoвa, а
тaKox 3 oчoJIIoB:lrим Беpзiним Мiнсыffiм pевoлloцiйним зaгoнoм'
щo нaстyпaв iз Гoмеля. oтox' B ссpeдинi сiчня бiльIшoвицькi
вiйськa пiдiйIшIи бсзпoссpсдньo дo Кисвa.
Гorylo.rись дo виpiIшальнoгo нaстyrly нa стoлицю I{ентpальнoi
Paди, B.Aнтoнoв-oвсiенкo пoдiлив свoi вiйсьKa }Ia тpи т.зв.
apмii: псpшa з I{ID(пiд кoмarцрaнням €гrrpoвal (дo п склaДУ yвiйIIIли 3агoни хapкiвсьKl{х' Kaтrpи}IoслaBсЬких тa дoнrцьких чopвol{oгвapдiйцiв, a тaкo)к зaгiн uopнoмo1rcЬких мaтpoсiв Пoлyпa.
нoвa) мaлa pyхaтися IIo лiнii Ягoтин_Беpсзaнь_Kиiв;
дpyгa
..apмiя'', якy oчoлив Беpзiн2 (y сшaлi i' 6улl,l'мiнський pевoлIoцiйний зaгiн, мoскoвськi пrтpoгpaдськi неpвoнoгвapдiйцi, сoлдa.
ти 3axiднoгo фpoнry тa мoPяKи Балтiйськoго флoтy) малa Bссти
нaстyп нa Hixин i Бpoваpи; aтpСГЯ' пЦ пpoвoдoм Г.KyдиI{сьKoгo
(дo неi yвiйшurи бpянськi i к1pськi чсpBotloгBаpлiliськi зaгoни)
oдepxaЛa нaKaз пpoсyвaтися чсprз Чсpкaси_I{вeткoвo дo Фaстoвa
i, з'€ д нaвlЦись тaм з чaстинaми Пiвденнo-3axiднoгo фpoнry, нa.
| € t opoв IIa.шo Baaшювtt,l (1889 _ ?). 3aкilt.rив y Лioшi (Фpанцiя) вiйськoвe }чиJIищc
(l9l5). Капiтан poсiйськoi apмii, ytaсшик Пepшroi свiтoвоi вiйни. B |9|7 p. пpимкllyв дo
бiльшoвикЬ. 3 сepeдиltи листoпада |9|7 p. _ чJIeн l{eкгpшtьшoro uггабy Чepвolloi гваpдii
Мoскви. У гpyднi 1917 p. на чoлi Мoскoвськoпo чepвol{oгваpдiйськoro загolly бyв Пaпpaвлcний в Укpа-шlyдпя бopoтъби з .кoнгppeвoлюцiйнoю'' lterпpшrьнoю Paдoю. Koманд]rвач
пcpшoi "apмii'' гpyпи вiйськ М.Мypaвйoва, щo y сiчнi l9l8 p. здoбyваrи Kиiв. У фpeшiквiтнi l9l8 p. _ кoмalrд].ван Пepшoi рвoлюшiйнoi apмii, Щo .Цiялапpoги нiмецькo-aвсгpiйсьlorх вiйськ в Укpаiнi, IoJroвнoкoмaндyдlч ПiцДeннoro Фpoкгу. 3.repвня l9l8 p. пiсrи
Eиводy poсifiськlп вifiськ з теpшropii Укpaiши (згiднo з yмoDами Бpeсrськoro,Цoгoвopy) бyв
пpизнaнeниfi кoмаltдyв:lчем вiйськами Tepськoi oбл. У юiтнi.щавнi l9l9 p. _ t|ачаJIьник
4-i УкpаilIськoi стpiлelщкoiливiзii, з.рaвшя пo oepпet|Ь l9l9 p. _ кoмaндyв{lч Пorгaвськoi
гpyпи вiЙськ i вiйськ ЛiвoФpeжнoi УкpaiЪи, Щo бpшtи }пIастьy пplЦyшeннi виcгyпy ГPиnop'€ в:r тa в бoях пpсrrи вiйськ .[eнiкiна. B жorшi l9l9 p. _ I{ачаJIь}Iик
дивiзii l l-i аpмii, з
,tистoпaда _ кoмбpиг 34-i стpiлeuькoi дивiзii, щo дiятlа нa фpиrшнськoмy нaпpямi. У
квiпti_ссpпнi 1920 p. _ тиIt{часoвoвикoltyюний oбoв'язlоr кoмal{д]|в:lча34-i сгpiлeuькoi
д'ивiзii, якa бpalв }цaсть в боях з вiйськамп Bpaнreлш y Пiвнiннiй Taвpii тa в Kpимy. 3
берзня пo тpaвeнь |92| p. _ нaчаJlьl{ик l-i Читинськoi сгpiлeцькoiливiзii Hаpоднo-Peвo.
moцiйнoi apмii ,[шекo-Cxiднoi Pеспyб.пilot. Пiсrи Гpомaлянськoi вiйни _ }Ia кoмаlrдt|их
пфаддх y Чepвoнiй аpмii. ПoдaльIrrа дoJIя нeвiдoмa.
2 .k1lзitl (fupitlьцt) PeЙнtwrnц IIвппoвuч (Язепoвиv) (1sss_l939). HаpoДився y BшIьмi.
€ p cькoмy пoвiтi Лифиrшськoi ryФpнii (Лaтвiя) в poдинi бaтpaка. Бyв пaсгщoм, poбiтltикoм' з 1909 p. - вчитЕ'пIomn.У 1905 p всIyпив дo PC.ЦPП(б). B l9ll p. за poзпoвсюджeння бiльrцoвицькoi лiтepатуpи був зааpеuгroвaниfi i piк пepeбyвaв y в'язницi. 3 l9t4 p.
в Poсiйськifi аpмii. 3акiнvив tцкalry пpапoprцикi.в (1916)' 1насник Пеpшoi свiтoвoi вiйни,
пopгrик. У |9|7 p. _ roJloва кopпyснoro вiЙськoво-peволIroщйнoгoкoмiтtтy, члeк викoltкoмy 2-i apмii 3аxiлнoгo фpoкry. 3 лисrопaдa |9|7 p. кepyв:lв вiйськами т.зв. Пiвнiчнoi
гpyпи' бpав }д|астьy poзгpoмi Cтaвкrr Bepхoвlroгo пoJloвlloкoмalulyвачa ,Цyxottiltа y Мoгlшtьoвi. B гpyднi |9|7 p. на чolri Мiltськoro peвoлюшiйltoгo заroшy бyв шaпpашlcltий .дпя
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стyпaти нa Киiвl. Гoлoвнoкoмaндyвaчeм гpyпalvrи вiйськ, щo мaли здoбyги Киiв, B.Aнтoнoв-oвсiенкo 16 сiчня l9l8 p. пpизнaнив Мypaвйoвa.
Зaгa.пьнaчисельнiстЬ Pa.цянсЬкlтх..apмiй'', Щo pУхaЛИcянa стo.
лицк)' нapaхoвyв:rЛaщoнaйменшr 6_7 тlаc. чoл.' Bсьoгo x дo сrPrдини сiчня l9l8 p. з Poсii тa ii фporrгiв в УкpaiНУ NIя бopoтьби з тщеIшtlЬolo "кoнтppевoлЮцi€Io'' пpибyлo бiльtц як 32 тtцc.
вoякiв. 3poзрliлo' пpoтистoяти тaкiй нaвaлi мoглa лицIr дoбpo
opгaнiзoвaнa й .щlсциплiнoвaнa yкpaiнськa apмiя, пpoтo тaкoi apмii
y l]еtтгpaльнoi Paди не бyлo.
Хoчa фopмaльнo Ки.Ьський гapнiзoн нapaхoвyBaB y свo€ м y
сruraдi дo 20 тис. чoл.' oднaк poзpaxoвyвaти нa aбсoлroтнy бiль.
Iдiсть з ниx Paдa не мoглa: I{a мoмrнт нaблиxення paдянсьKиx
..apмiй''
дo Киeвa чaстинa сoлдaтiв гapнiзoнy пpoстo сaмoдrмo.
бiлiзршlaся _ poзiЙuuraся пo свorх дoмiвкaх, iнцra _ i тaких бyлa
бiльlцiсть _ oгoлoсилa ..нейтpaлiтlт'', чaстиt{а x вoякiB, дiд'цaвlIIись бiльrцoвицькiй aгiтaцii, зaйнялa вiлвеpтo aнтиpaдiвськy
пoзицito. Cиryaцiя, щo скJIaлaсяy Киевi, не бyлa яKoюсЬ oсoб.
лиBoIo. Taкoю сaмolo бyлa вoнa i в iнIдllх мiсцяx. B pезyльтaтi
кiлькiсть зaхисникiв [eнтpaльнoi Paди y Киевi BlIяBtIЛacЯмiзеp.
нoю _ дo 3 тис.чoл. Усьoгo x y цеЙ виpiшraльний мoмент B poзпop'IДкеннi Paди бyлo дo 15 тис. poзпopolцeних пo piзниx мiс..Biльних
цях вoякiв, якi сKJIaд:UIися3 сслянсЬкoгo oпoлчеtlня
кoзaKiв'', чaстини сoллaтiв-yкpaiнцiв тa yrнiвськoi мoлoдi.
3винaйнo, з:l yllroв тaкoi PoзстaнoBKvIc|4ЛгoBoPити пpo якиliсь
сеpйoзний oпip пpoтивI{иKy нс дoвoдилoся. € д инr, нa шo бyли
здaтнi ttечислсннi, вiддaнi l{еrrтpaльнiй Paдi вiЙськa,_ yпoвiльнити Pyх вopoгa нa КиЬ, чaсoМ нaвiть цiнolo Bлaснoгo )'lс{ття.l5 сiчня l9l8 P. нa зaлiзничнiй стaнцii Kpyги (l7 км вiд Hixинa) ..apмiя'' € г opoBa нaцIтoвхнyлaсянa oпip тpЬoхсoт неoбсгpiляних Kи.
iвськиx сryдентiв i гiмнaзистiв, якi тiльки.нo пpибyли нa бolioвi
пoзицii, BiдryIcIyвlIIисЬ нa poзпaчливий зaк.пик I{ентpaльнoi Paди
.apшiсю', гpymt вiйськ М.Мy.
бopсrп5и 3 кo}ттppeвoлotllеlo'' в Уl9аitly. Кoмalц5вав дpyгoю
paвfioва, шo rпoбyваrи Kиiв y сi.lшi l9l8 p.' бpaв yrасгъ y пpl{дyшсннi висгyпy пФtьськo.
ro t(opпyсy .Цoвбop-Мyсниtlькotlo. B лшtoмy-бeрзпi l9l8 p. - mпoвнoкoмаlцyвirч т.зв.
3ахiднoгo рво,тIюЦiйнom фpoнгl' пo бopсrгьбi з кot{тppeвoJlюцieю. 3 чepв}ш l9l8 p. _
гo,гIoваBищoi Biйськoвoi iнспcкцii в Cибipy' кoмaнДlвач Пiвшiннo-Уpшo-Cибipськoro
фporrгу, 3-i apмii (липeнь-листoпад l9l8 p.). У гpyднi l9l8 p.-нepвнi l9l9 p. iнспeктop
apмii Paлянськoi Латвii, пmiм члeн PBP 3ахiднoгo (липeнь-гpyдень l9l9 p.), Пiцдeннoro
(гpyдень l9l9 p._сiчeнь 1920 p.) тa Пiвдcшнo-3aхiднoro (сiчeнь_гPyдень 1920 p) фpoнтiв. 3 гpyдня |923 p, пo JIипeнь |924 p' _ чIeн PBP Tуpкeстaнськono фpoкгl'. Пiсrи заEсpшeнrrя ГpoмaДянськoi вiйни пpar[oвав y вiйськoвiй пpoмисJroвoстi, в Hаpкoмзeмi
PPФсP' y 1939 p. рпpeсoваний.
l У двадllягих чисJI:lхгpудня, oднак, .apмiю'' КyДишськoтo бyлo псpекиш}rro в
.Ilolrбас.
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вистyпити B oбopoнy Укpaiнськoi лсpxaви. Maючи бaгaтopaзoвy
пrpсваry' бeu<a.lIiснo3Irицд{лизaxисtlикiв ..б1p>кyйськoiкo}пppr.
вoJtloт{ii''. Пoлoнerпo< roнaкiв пiсля xoPстoКID( тoPryp бyлo poзстpi.
JtяI{o.Ti, :стo вpяЦ/BaBся' спpoмoгJlися poзiбpaти зaлiзни.пry кoлiro
i нa кiлькa днiв зaтpимiulи нaстyпaloчi poсiйськi вiйськa.
Пiзнiшrс, зaхoпиBIIIи кI,Iiв, нoвi "roспoдapi'' нo забapи.rи cЯ,ДaTIl
свo€' сщo *клaсoве'' пoяснrння тiй тpaгiннiй сиryaцii, щo в нiй
oпиtll{лaся l.{rнтpaльнa Paдa псPсд нaтискoм бiльIцoвицькиx
вiйськ, Koли вoнa BуIяв,ИЛacЯ,
пpaктичнo беззaxиснolo, .гeнсpa.
лoм бсз apмii'' (i uс в тoЙ Чaс, кoли щr влiтry |9|7 p. нa вipнiсть
Paдi зaпpисягItyлo бiльIц як 300 тис. вoякiв.yкpaiншiв). "Цс фaкт
.щд<ецiкaвий, - 3 нrпpихoBaним тopxeствoм кoнстaтyвaв бiльrцoвI{цьKий "Biсник yнP'. - Mox.lIивo' BIIepшo y свiтoвiй iстopii зyстpiнa€мo ми тaкс' здaBа"лoсяб, пpoтиpiччя: велинезнi гpyпyвaнЕя зa нaцioн:rлЬнolo oзнaкolo i пoвнс небaxaння ..зaхищa.
ти дсpxaBy'', пoвнa вiдсщнiсть пaтpioтизмy'..
fuie, paзoм iз тим, тyг xoДroгo пpoгиpiччя немaе. Biйськo, якr
3 тaкoю Paдстlo PoзI(yпoByBaлo yкpaiнськi книxки' нс мoглo 3a
двa мiсяЦi вiдpеlсгися вiд свoеi нaцioнaльнoстi, вiдмoвитися вiд
iдсi сaмoвизнaчснI{я. Boнo лиIIIс tIс BияBилo пaтpioтизмy, тoбтo
I{е Bистyпилo нa 3aхист ствopенoi l.[ентpaльнoIo Paдoю б1pxyaз.
нoi деpxaви.
I цей oстaннiй фaкт, безпсpеvнo, свiдчить пpo тe' щo пaтpioти3м I{r xI{Bс B мaсaх, щo вiн e тiльки Bигaдкolo б1pxyaзii, якy
Boнa пpищrплюв:Ula тiльки 3a дoпoмoгoю нaгaйки, xoвтoi гaзrTIITa кaзеннoi цIкoли.
Укpaiнськa б1pxyaзiя tIс м:rлa B сBo€Ivfy poзпop'tDкеннi цих гap.
них pеней' тolvfyй не пpoявиBся yкpaiнський пaтpioтизм...''
Mине пrвниЙ чaс i бiльtцoвицькi лцеpи BизнaIoть' щo нaцioнaльний пaц>ioтизм - цс tlс ..Bигaдкa б1pxyaзii'', щo Biн ..)t(иBс B мaсax'', незBaxaloчи нa бyдь-якy iх ..irrгepнaцioнaлiстиннy
oбpoбкy''. Усвiдoмлення цьoгo Ilезaпeprчнoгo фaкry пiдlцтoвхнс
Лснiнa тa Йoгo пpихI{.лЬtlикiв (дoситЬ виPaзнo цo пpoявиться B
|920 p., з пoчaткoм pадяI{ськo-пoльськoi вiйни) дo aктI{BIIoгoBикopистaння iлri пaтpimизмy зaд,lя дoсяЕtсння Bлaсних пoлiтичних зaвдaнь. Caме aпеляцiя дo нaцioн:Lllьtloгo пaтpioтизмy, хoн i
закaмyфльoBaнa iнтеpнaцioнaлiстськolo фpaзoю, 3aбсзпснилa бiль.
llloвикaм знaчнy пiдгpимкy з бoкy piзниx сoцiaльниx всpств poсiйськoгo сyспiльствa' пrpсдoBсiм oфiцrpiв цapськoi apмii, кoли
йшлoся пpo пolIIиpсЕIняBлaди Paдянськoi Poсii нa fi кolIиIцнi ..oкpaiни''. З iшцoгo бor<y,сaмo нapoстaнHя сaмoстiйницьких нaстpoЬ
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тa пpaгнeнЬ чеpoсiйсьKиx нapoдiв, в тoмy чисlti й }ц<paiнцiв,змyсилo бiльшlbвикiв Bдaтися дo yгвoPrння нaцio}IaЛьних деpxсaв i
нaвiть нa..ioнaльниx apмiй нa ..oкpaiнax''.
..iнтrpнaцioнaльнoi'' пoлiтики бiль.
[oсить ясKpaBy кaPгI{нy
rцoвикiв пiд чaс iх пepIшoгo пaнyBaння в Укpaiнi змaJIюBaJIaнa
пoчaткy сiчня l9l9 p. гaзстa ..Чеpвoний пpaпop'' (opгaн opгaнi.
зaцiйнoгo Koмiтетy фpaкцii нrз:Ulrxниx УC.Ц,PП): .....ми iменнo
I{a пpaктицi знaемo' . пис:UIa гaзстa' . щo € зaBoIoBaння Укpa.
iни сoвiтсЬKoю Poсiеlo. Ми пepсxuлlt цitry вaю<aнaлiIoнищеншI
всiх oзнaк yкpaiнськoi нaцii, тoптaння пopтpстiв Шевчснкa, Po3.
стpiлiв зa yкpaiнcьке пoсвiдчення i зa yкpaiнсьКy мoBy.
Ми дoбpс пaм''IтaеIrlo плaкaти з нaписoм ..Cмr1rть бyp>кyями
yкpaинцaм'', МП мa€ м o фaкти, як мiсцевi сoвдепи зaKпикaли дo
ссбe щителiв yкpaiнoзнaвствa в сеPrднiх цIкoлaх i звинyвaнyвa..Koнтppевoлloцiйнy
ли iк y тoмy' щo Boни Dиклaдaloть
дисцип.
лitty''.
Ми нс зaбyли тiеi poсiйськoi Iдoвiнiстичнoi сBистoпJIяски' щo
ii тopiк пrpс)килa yкpaiнськa нaцiя...''
futc чим дiйснo мoж}Ia пoясtlитll' щo y тaKий виpilшальниtrtДJtя
yкpaiнськoi дepжaвнoстi мoмснт i( виpaзниця Цсгtтpaльнa Paдa
виявилaся безrrxиснoю' нo Мaючи aнi шaснoi apмii, aнi пiдгpимки
з бoкy знaчнoi чaстиI{и yкparнськoгo нaсrлс}I}lя; чolvty бiльlдiсть
вoякiв-yкpaiнцiв зaмiсть aктивнoi пiдтpимrоr I{ентpaльнoi Paди
пpoяBилa бaйд1aсс, a чaстo i вopoxс стaBлен}lя дo неi?
Cлiд визнaти' щo хoчa пopaзкa Цегrгpaпьнoi Paщ Bзимкy l9l8 p.
й стaлacя внaслiдoк дoбpс сплal{oBaнoi й opгaнiзoвaнoi irrгсpвснuii
paдtнськoi Poсii в Укpaiнy, пpoтo нс B.Atrтoнoв-oвсiенкo з М.Mypaвйoвим тa ix ..apмiЯI'|И'',в кiнцсвoмy пiлсytvtкy,виpiIлили дoлIo
мoлoдoi Укpaiнськoi дepжaви, a сaмi yкpa.rнцi, якi нr зрliли пiдня.
TIIэЯДo yсвiлoмлення звeplсtoстi свoiк нaцioнaльнo-дepxaвницьких
iнтеpссiв. HедoстaтнiЙ piвень нaцioнaльнoi свiдoмoстi yкpaiншiв,
ypеIлтi, бyв anкoнoмipним - нaслiдкl{ тPЬoхсorгpiчнoгo нaцioнaльнoгo гнoблення' пoсиленoi pyсифiкaцii y сюraлi Poсiйськoi iмпеpii,
вiлсщнiсть BЛaснoгoдoсBiry нaц ioнaпьнoпo дrpжaвoтвoprння дaли.
ся Bз}Iaки. Цi нaслiдки знaxoдилI{ сBo€ виPaжeння, мi:tсiнlшим, i y
пpoяBax т.зB. м:Ulopoсiйськoгo син.цpoмy' xapaктеpними oзнaкaми
..tllпoBtlo.
якoгo бyли вiл.тyгтяпсBtIoю чaстDl}loюyqpaiнцiв шlaснoi
..нeзДlтнoстi'' сaмoстiйнo визнaчaпl пiдвaцiннoстi'', пoбoювання
лиI{и пoд:lльllloгo xиття.
Укpaiнськoгo сeля}Iинa' Boякa (внopaшньoгo cсляtlинa) кyди
бiльrшсцpбyвaли питaння poзпoлi.lryпoмiщицькoi зсмлi, нiж poзбy.
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дoвa нaцioнlurьнoi дrpxaвI{. KoнстaтyючI{ пoIlIиpеI{tIятaких ..мrp.
КД[ITПJIЬHI0(''
нaсцloЬ ссPqд y<paiнськoгo сolянств:l' BЛипинськйй
писilв: *...пoняTтя "Укpaftrи'' пiдмirrroвaлoся пotlяття М в ДectrЙt|уI''
зсм;ti... 3aмiсть пaтpioтизмy геpoiннoпo' пaЦ)ioтrrзItdyпoсвяти' пaт.
pioтизмyлoбoвIr вI{тBopювaвсянiдс в свiтi нс вlЦaний яrсtйсь пaт.
pimизм I{ePкaнтIUIьний, з poзцiнкoю }IaзсмeпЬнy вaлlory...''
Bтiм, слaбкiсть пoзицiй [екгparrьнoi Paди взимкy l9l8 p. зy.
мoшIюB:UIaся чlIсJIсtItIими пoмIdлкaмПl Щo iх дoпyстилa Paлa y
свoiй .з€Iulельнiйt,, Ta ..BiйсьKoвiй'' пoлiтиЦi. Bзяти, нaпpикJlaд'
ry сaмoryбнy пoзицiЮ, Щo fr зaйнятra I.[еrrтpшIьнaPaдa щoдo пи.
тaнн,я }твoPенtlя влaснoi нaцioнaльнoi apмii. 3aмiсть тoгo, щoб,
викopистoвyloчи poзмaх yкpaiнськoгo вiйськoвoпo p}о(y' poзпoчaти
плaнoмiptтy opгaнiзацiю влaснoi apмii, здaтнoi y пoтpiбний мo.
мrHг вt{стyпитI{нa 3aхист Уlсparнськoi дepxaви, лhеpи Paпи тpивaлий чaс нr тiльки tIс вxиB.Lпи кoнкpстних зaxoдiв дo poзбyлo.
ви Bлaсниx збpoйниx cу|Л' aлe Й aктиBtlo вистyп:rли пPoти тих'
119 дi/u{аBавсyr,rнiвy сoцiaлiстичtlо гaслo знищсн}lя пoстiйнoi apмii. I хoчa, зiткнyвrшись 3 aгpесieю paлянськoi Poсii, I.{eнтpaльнa
Pадa всс rк пpиglyпra дo стBoPсI{ня нaцioнaльних збpoйних сиJI'
пpoтe мoмеtтт бyв yпyщrний. .(oлaмo' щo нrгaтивний вплив нa
фoplryвaння yкpaiнськoi apмii м:UIи й мapнi зУcуIЛI|ЯI{ентpaль.
нoi Paди, сIlpямoвaнi нa змiцнсння федеpaтиBних зв'язкiв з
Poсiеto. Як тiльки I.{еrrгpшrьнaPaдa oгoлoсиJla свo.iм IV Унiвеp.
с:rлoм пpo вiдoкpсмJlсttl{я Укpaiни вiд Poсii тa пpo нaмipи бyдyвaти сaмoстiйкy УкpaiнсЬKy дrpxaвy' знaчнa чaстинa вoякiв-нoyкpaiнuiв' пrpсдyсiм oфiuеpiв, якi дo цЬoгo нaсy зaймaли
вopoxy пoзицito щoдo бiльlцoвикiB' тrпrp псpейtшtи в числo rх
пpиxl{,льникiв (зазнaчимo' щo й сaм Koмaндyвaч Укpa.iнськoгo
фpoкry гrнrp:rл Il{сpбavoв 3 пoяBoю [V Унiвсpсirлy сKпaв з себе
oбoв'язки Koмaндyвaчa' пpoдrмoнстpyвaвши тaKим чинoм небaжaння спpияти poзв:rлy ..мaтiнки Poсii'').
Ha вiдмiнy вiд Цекгpaльнoi Paди, бiльцloвикll' хoчa й деюIapyB:UIисBoю пpихилЬЕliсть iдеi ..зaгaлЬнoгo oзбpoсння }Iapoдy'' тa
з}IищoIII{я.
пoстiйнoi apмii - ..знapяддя пaнyBa}Iня бypxyaзних
Iспaсiв'',нo зaбyвa.пипpo yгвoprння влaсних' ..aбсoлIoтнoнaдiй.
tIих'' зaгoнiв бoйoвикЬ _ Чеpвoнoi гваpдii. Biдтaк, 3а дaними' щo
iх нaвoдllлa paдяI{сЬKaiстopioгpaфiя, кiлькiсть чсpвottoгBapдiйцiв
в Укpaiнi взI{мкy |9|7_|9t8 pp. сягaлa десяткiB тltсяч чoлoвiкl.
l 3aзнaчи}to, щo дo tl!опo tlасy заJI}lшасться нeвиясl|ellим тaкe пpинципoво пктal|ня' як
визнaченltя пoEttoп) oбсягy тiсi .всeбiпroiдoпoмot.lt'', Щo ii надaв PаДнаpкoи )Gpкiвськiй
pp. PадЯнсьl<дiстоpioгpaфiя цe пит:rншянe дoслiдxyвалa, iстopики
Paлi взимцy l9l7_l9l8
oпepyваJlилиlцe olФеIЧиIr{и'poзpiзнeшимидш|ими пpо пoспltвння з Poсii в Укрiшy вiйськoвoi
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CpIaденa псpевiDкI{oз poсiйськoгo тa pyсифiкoвaнoгo poбiтниц.
твa, Чеpвoнa гвapдiя в мoмrl{т виpiшa,пьних бoiв мix paлiвсЬкими
тa poсiйськими вiйськaми BистyпI{лaсyгт€вим фaкгopoм, який зyмoBив пepeвary бiльlцoвикiв. 3 нaблш<еI{нямpaдянсЬKих ..apмiй''
чеpBoнoгвapдiйцi пiдiймaли пoвстaння в тилy [ентpaльнoi Paди,
щo, безпеprчнo' oслaблювалo i без тoпo нe мiцнi ii пoзицii. oдне з
тaKиx зaздaлrгiдь сплaнoвaниx пoBстaнЬ сп:UIaхIIyлoв Kиевi y ссpeдинi сiчня l9l8 p.
.(дя yзгoдкення сylvtiсниxдiй тa з'ясyвaння нaйбiльlllзp}Д{Еroгo
мoмrl{тy вистyпy y Киeвi зaгaлЬнoмiськ,rй бiльlцoвицький кoмiтет
rшснaпpикiнцi гpyдня |9|7 p. нaпpaвив свoix пpсдстaвникiв yХap(!.Iткirщ), тa в paйoн Хмеpинки' дo Koмaн.щ.кiв, дo "циKyKи''
Baння 2.гo гваpлiйськoгo кopпyсy'.щo мaв p}r,(aтисянa Ки.Ь вздoвx
лi нii Хмеpинкa_ Bi нни ця_ Koзятин_Фaстiв (сюди п pибyли A Iвa.
нoв тa Я.Гaмapник). Hapoдний Cекpетаpiaт 30 ФУдня |9|7 p. зaслyхaв пoвiдolvt.ленtlя[.Iткitипpo стaнoвищr в Киевi. Бyлo виpiIшенo,
щo пoBстaнI{я y мiстi пoчнстЬся з пiдхoдoм дo l{ьoгo paдянсЬких
вiйськ. oднaк зaтpимкa oстaннix нa пiлстyпaх дo стoлицi тa певнi
зilхoди IdеrrтpшlьнoiPaДl, спpяМoвaнi нa зaпoбiгal{ня мo)с.lIиBихзa.
BopylIIенЬy мiстi (зoкрмa, L{егrгpaльнaPaдa poзпopядилaся виBr3.
ти piннi зaпaси вyгi.lия з ..Apсенaлy'' з тим, щoб зaбезпсчити iнцri
пiлпpисмствa i нс цoпyстити iх зaкpиття' a oтхс' й сгpaйкiв) пoсилш, Фpoi, кoцпiв. "нфaцir6впенiсгь'' pa,пяшськихiсropикiв тaкoю вil'к,Iивoю пpoблeмoю
мшa iдeoлoгiчяe пiдrpyrгп: всeбiчниfi аншtiз пrггaння пpo "poсiйсьt(y дoпoмory',, нaвiтъ
всyпepсн бaxаншям arгopiв, Фзпcpснlro напoвltював би peаJrьн}lмзмicroм "мiф'' пpo irrтеpвсllцiю paДяltськoi Poсii пpoти УHP. Так сaмo з цeoлoгiчltих мipкyвань (пoказaти, Щo
бiльшoвицьlo рвo.тtюшiя нe бyла пpивнooeна в Укpaiшy ззoвlli, a м:rлa тyг' laк би мoвrпl,
мiсцeву 6rзy) pалянськi iсropики t{апoJleгл}tвoдoводl{Jll{' щo бiльшoвицький pyх в Укpaiнi
pp. нaбув кoJroсаJlьt{oгopoзмlrхy. Ha пiлтвсpлхrr|l|я нaвoд}UIисядaнi
в:!имl(y l9l7_l9l8
пpo знaчнr зpoстaнttя кiлькoстi чеpвo}|oгв:lpдiйцiвв Укpаiнi y uей пepioд. Пpшvoмy (i ue
rroказовo) .Цанiпpo чисeпьнiсть чepвoнorв:lpдiЙцiв щopoкy ynoч}IюваJrисяв сropoнy збiлькiлькiсть Чepвошoi
шctlrtя. Тaк, напpикltaд' М.oнyфpiенкo у 1955 p. визIlaчив з:rпUIь}|y
гваpдii в Укpаiшi нa сiчeнь l9l8 p. y 30 тис. нo.п. (лив.: otlyфpiсttкo I|I.Kpacнaя rзаpдия в
бopьФ за yстаl{oвJleниe CoвcrЕкoй вJIaсти }ra Укpaишe. .(ис. нa сoиск. yчeн. спeпeни
каlц.ист.rrayк. K.' 1955.c.273'276.,' y 1959 p. iнший iстopик _ lO.ГaмрЦькиЙ нaз*rв yжe
цифpy 50 тис. (див.: Гaмpeuькltlt IO. Чepвона lъ1pдiя Ущаiни в pадянськiЙ iстopioгpaфii//
Укpaiнський iсгopинний xypнlur. 1959. It6. с.l25)' нapeштi, y 1969 p. П.Гаpveв noвopив
гl(е пpo l20 тис. ншt. (див.: Гapveв I/. Чepвoна lваpдiя Уlgaiни y Хoвгнeвiй рволюuii.
Хаpкiв, 1969. с.l38). He запeрvуючи зpoстаr|}rябhьшoвицьких настpoiв в УкpаiIli кrимкy
pp. i y зв'язкy з цим пeвнe зpoсганlrя кiлькoстi чepвoнorв:rpдiйцiв, ax нiяк не
l9l7-l9l8
мoжllа ввФ|сlти.Цoсroвipнoю цифpу' щo ri нaвiв П.Гapveв. У кoxнoгo нeyпepeд).(eнoю чи.
гача нe мo)к}ть нr викпиlсtти сyмнiвiв i нeпeвнi мeтoди пiдpaхyнЁв aвтopа' i нeбeзсyмнiвlti
дiксpeлa' щo -ш вiн вrtкopистoByв:lв (зoцleиа, спoгaДи кoлишttiх бiльrцoвицьких лiлepiв).
Пpoте, нa жаль, i съогoднi Дeякi iстopики пoЕтopюють цю, м'якo кiDк)д{и,завищeнy цифpу _ |20 тис. чoJI. (див., напpиклaД:. фlIДaleнкo B.Ф. 36po|ttli сlоtи Уlgaiни (гpyдeнь
l9l7 p._xвiтеrrь l9l8 p.) //УкpаillськиЙ iстopинший жypншl. |992. |&|2.; ГoarylтлкIJI,f|po
пpичиr|и пopiвки Цerггpшlьнoi Paдtl// Taм xе. 1994. ,tl).
4 |mpй
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pyшlutи цсй IIлaII..(oсягrryпl сиtD(poннoстi y дi.юкнaстyпaloчих t"fy.
paвйoвськиx вiйськ тa киiвських бiльIдoвикiв нс Bд:rлoся.
БiльIцoвики 15 сiчrя зaЙняlшt..Apсrнaл''. .[o пoвстaлих пpи€д.
гIaлaсячaстинa вoякiв 3 деякID(yкpaiнських пollкiв. Cсpел них бy.
лlI' зоKpсIl,la'сoJIдaти l.гo бaтaльйoнy пo,IКy iм.Caгal.rддннoгo (450
нoл.) нa чoлi з l{ещoдaвнo пpизнaче}Iим кoмatЦиpoм бaтальйoнy
бiльlцoвикoм C.Мiщеtlкolvt - вiн стaB кoмсндaктoм ..Apсенaлy''l.
Bipнi l{ентpaльнiй Paдi вiliськa _ кiннa сoтня пoлI(y ..Biльнa
Укpa.iнa'', зaгiн ..Biльнoгo кoзaцтBa'' пpи пiдгpимцi тpьoх бpoне.
мaIциI{пiд пpoвoдoм пop.БopкoвсЬкoгo 16 сiчня зpoбили спpoбy
витiснити пoвcгaнцiв з ..Apсенaлу,', пpoтr' зaзI{aвцIиBтpaт' 3мy.
Iшенi бyли вiдстyпити. Tим чaсoм пoвстaЕIня oхoплIoв:lлo й iнrцi
paйoни мiстa _ Пoдiл, [IIyлявкy,.Цrмiiвкy. 3a свiдчeнням C.Mi.
щrнкa' y пеpIшi днi сили пoвстaнцiв бyли дoсить зI{aчI{имI{4-5 тис. чoл. пpи 40 кyлrметaх, 46 гapмaтax. Щoдo зaxltсникiв
Ifентpальнoi Paди, тo iх кiлькiсть нr пepеBrpцIyBaлa 3 тис. чoл.
I.{r бyли вoяки Гaлицькoгo Kyprня Ciчoвих Cтpiльцiв, Biльнoгo
Koзацтвa нa чoлi з Koвенкoм, ЧopнoмopсьКoгo Кyрня, aвтoпaнциpttoгo дивiзioнy тa oKprмиx 3iд'цiлiв yкparнськиx пoлкiв _
iм.Хмельницькoгo' Пoлyбoткa, Бoгщta. Бiльlцiсть сoлдaтiв yкpa.
iнсьlсtx пoлкЬ, як вxo зaзнaч:Uloся, вiдмoвилaся Bистyпити пpoти
пoвстaнцiB' зaяI]ивlIIипpo свoю нейтpaльнiсть.
П'ять днiв y стoлицi тoчилися хсopстoкi бoi мbtс пoBстaнцямI{
тa вiйськaми I.{еrггpaльнoiPaди. B нiч нa 2L сiчня дo Киевa пpибyв Гaйдaмaцький кiш пiд пpoвoдoм C.Пстлюpи' a 3a дrнЬ дo
цЬoгo - Гopдieнкiвський пoлK нa чoлi з B.Псгpiвим. Пpoтягoм
дoби вiйськa I{ентpaльнoi Paди витiснIlли чrpвoнoгвapдiйцiв з
це}tтpy мiстa i пoвели нaстyп нa Пoдiл. I.{eнтpпoBст:UIиx _ "Ap.
сеЕIaл''бyлo взятo цггypмoм.
Б iльlцiсть бiльtцoви кi в в iдстyп илa п iдзeмни м и п rpсхoдaми. oднaк пoнaд 200 з них (тi, щo пpикpивirли вiдхц) пoтpaпили в пoлoн i
бyли poзстpiляI{i.3aгa.пьнiltсBтpати пoвстaнцiв пеpсвищили 1000чoл.
Пpoте пepeвaгa I{еrrтpaльнoi Paди BL|яBI,IIIaэЯ
кopoткoчaснolo'
бo x сaмr в тoй мoмеI{т дo стoлицi пiдiйIцли oчoлIoвaнi М. Мypaвйoвим ..apмii''. € г opoв 22 ciчня lIIт}.Pмoмoвoлoдiв.(apницeю.
l 3гiднo зi спoгaдarrи C.МiЩeнка, tюrryючисЬдo пoвсrilнl{я, йoгo opгашiзаmpи oсoбливо
тypбyва.твrсяПPo r, щoб пoшгaння пoчaли' пpинaЙмнi, y ньомy Iх}яJlиyчасть, yкpаiнсьЁ
пoлlor. Щoб дoбитися l$оro' бiльшoвиюr aкmвiзyвaли aгiтaцiЙнy poбoтy i дoсягли y цьомy
нoвих yспiхЬ. Cам C.Мiщеtlкo тaк хаpaкIrpизyв:lв тomчaснi нaстpoi укpaiнських вoякiв у
Kисвi: "Бirьшiсrъ з них кoJIивaлася y пiдгpимцi Цerттpальнoi Paди i лcгкo пvv(авдлася
aгiтaцii з бory бiшшoвикiв. Цe бyв пepio.шмiтингiв у пoпlсlх' нa яких yкpaiшськi .кoзаки''
дiлlulися }Ia гpyпи спiв.rуварчих Pa.Цi,бiпьшoвиloм i пpoсro нeйтpaлIьних.Мiх цими гpy.
пaми в t(!lсаpt{яхлeдь дo бiйки нe дoxoдrшo..."
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3'еднaвшись тyг з зaгoнaми P.Беpзiнa, щo нaстyп:UIиз бoкy Бaxмaчa' pалянськi вiйськa 23 ciчня зpoбили спpoбy рipвaтися .Цo
Киeвa, oднaк змylшенi бyли вiдcтyпити пiд щiльним Кyлrмrтним
BoгtIсм пpoтиBtlикa з пpaBoгo' висoкoгo беpегa.{нiпpa.
3aзнaвIди невдaчi пiд чaс пrpцIoгo lцтypмy' М.Мypaвйoв нaкaзaB poзпoчaти нещaдниl.{аpгилеpiйський oбстpiл Киевa: п'ятЬ
дiб 330 легких i l0 вaxких гapмaт бoмбapдyвaли 600-тисячне мiстo, сiloни B нЬoмy смrpгь. 3a цей нaс М.М1paвйoв пеprгpyпy.
вaв свoi сили i пiдгсrryвaвся дo нaстyпнoгo llггypмy.
3гiднo 3 нoBим плaнoм' rцтypм yкpaiнськoi стoлицi мaв здiйснIoBaтися oднoчaснo в кiлькox }Iaпpямax. Biйськa €гopoвa мa.
ли нaстyпaти чrPс3 зaлiзничний мiст нa станцilo Ки.Ь-Toвapний.
Пiдpoздiлaм Беpзiнa нaлеxаJlo Bести нaстyп нa Пеvеpськ. oсoблиBa poлЬ y здoбylтi Киeвa вiдвoдилaся ПеpIшoмy УкpaiнсЬКoмy
IIoлI(yЧсpвoнoгo кoзaцтBa нa чoлi з B.Пpимaкoвим' якoмy бyлo
I{aкaзal{oфopсрaти .Цнiпpo тa рiйти дo мiстa 3 ти,ry.
IIIyкaloни зpyч}IoгoдJIя пеpeпpaви мiсця, зaгiн кoзaкiв чисeль.
нiстю дo 100 чoл. пpи кiлькoх кyлeмстax pylциB вгopy в3дoB)к
.ЦнiпPa. B нiч нa 26 сiчня в paйoнi Мexигipськoгo мoнaстиpя Ko3aки з кiньми пrprпpaBилися пo зaмеpзлiй piцi (двoе вoякiв пpи
цЬo},ryзaгиI{yли' пilцoвtци paзoм з кiньми пц Iкpиry). 3iбpaвшrись
бiля Пyщi-Boдицi, зaгiн pylшив нa Kypенiвкy i дaлi нa Пoдiл, дo
дo ньoгo пoчiUIи пpиrднyBaтися бiльlцoBицьки нaстpoенi poбiтники _ недoбитки Чсpвoнoi гвapлii.
oднoчaснo гpyпa чеpBoних кoзaкiв paзoм 3 чеpBot{oгвapдiйцями (всьoгo 25 чoлoвiк) нeпoмiнrнoю пiдiйшлa дo сиpця. Bидaroчи себе зa гaйдaмaкiв, зaгiн без oсoбливих 3yсиль нaблизився
дo arpoдpoмy' poзтaцIoвa}Ioмy нrпoдaлiк oд зaвoдy Гpеттеpa.
Aеpoдpoм oхopoнялa I{rBrлиKa сеpбськa чaстиI{a _ дo 15 вoякiв.
ПoмiтивIци BеpцIникiв, вapтoвий вигщ<нщ: ..Cтiй! Хтo itДe?'' i,
пoчyBlци y вiлпoвiль ..Чopнa гaйдaмaцькa сoтtlя''' пpoпyстиB зa.
гiн нa теpитopilo arpoдpoмy. Змyсивurи ссpбiв скJIaсти збpoю, кoзaки 3нялуtз |2 aеpoплaнiв Кyлrмсти систeми ..ЛIoiс'' i знищllли
гoтoвi дo Bильoтy фpaнцyзькi бoйoвi мaцIини: шaблями poзKo.
лoли пpoпrлеpи' знaйденими тyг жl' B мaйстеpняx aвiaпapкУ мoлoткaмIl poзбили oкpемi мехaнiзми aеpoплaнiв.
Ha шрl тa пoстpiли дo aеpoдpo}ry пiдiйtцли вoяKи oдriеi з yкpaiнсьrcrx чaстигI' щo стoялa нrпoдaлiк' oднaк пiсля кopoткoi псpестpiлки бiльlцoвицьKoмy зaгoнy вд.rлoся зtlикнyги.
3a кiлькa годI{н зaгiн B.ПpимaкoBa пpи дoпoмoзi мiсцевш( чrpBoнoгBapдiйцiв зaйняв Kyprнiвкy' чaстиI{y Лyк'янiвки, Пoдoлy i,
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нe зyстpiчaючи ссpйoзtloгo oпopy' пpoсyвaвся дo цottтpy мiстa.
Як тiльки неpвoнi Koзaки з,яBИJII4oянa Пoдoлi' дo них пiд бiлими пPaпopaми пpибyлa дслrгaцiя poзтaIшoBaнoгo нспoдалiк пoл.
кy гсopгiевсьKих кaвaлсpiв. ПoвiдoмиBllllt' щo ..кaвaлеpи'' бaxa.
Ioть зaлишt|T|lcЯ нейтpaльrшми y пpoтибopствi мix I]еrrгp:lлЬнoю
Paдoю тa бiльцroвикaми' a кepiвництвo пoлКy нс псpсчить, щoб
бaxaIoчi 3 числa "кaвaлrpiв'' пpиrднaлIlcЯ' Дo бiльIцoвикiв, делс.
гaцiя зaпpoпotryвa.пa свoi пoслyги щoдo пrprгoвopiв з poзтaшoBaними непoдaлiк loнкrpaми, aби it Boни ttс ЧуI|I|IIIIiI
oпopy бiльIIIoBицьKим вiйськaм. Пpoпoзицiя бyлa л1п<едopeчнolo, oскiльш y B.ПpI{мaKoB:lнс бyлo aнi пoцpiбнoi кiлькoстi лroдсй, aнi збpoi
дJIя пpoтистoяtll{я псlювФкaloчиl{ сI{.лaм пpoтивникa. Cвoi oбiцяtIKи гсopгiевськi кaвaлepи викoнilли' чrprз гoдинy rraд Kaсapнrю юнкrpiв бyлo пiднятo бlлuit пpaпop.
Тим чaсoм зaгoни P.Бсpзiнa тa П.€ г opoBa зaхoпl4JII{мoсти нa
.[нiпpi i пoчaли нoвий нaстyп нa Киiв. ПеpекoнaвцIисЬ y бсзпеpспrктивнoстi дaльшoi oбoporи стoлицi, I{ентpальнa Paдa вiдд:rлa нaкaз пpo rвaкyaцiю, ЯKУ бyлo пpoведrнo в нiч з 26 нa 27
сiчня. 3paнкy 27 ciчня poсiйськi вiйськa рiйшли дo мiстa. У цсй
..Пiсля
)кr дснЬ M.Мypaвйoв 3 гopдiстlo телсгpaфщaв B.Лснiнy:
п'ятидeнних зaпскJIих бoЬ нa Byлицю( Киевa сьогoднi я oстaToчнo
oвoлoдiв мiстoм...''
Tим чaсoм гoлoBa Paднapкoмy Bжr зa кiлькa днiв дo цiеi тслrгpaмI{ спoвiстив ..yсiх, yсiх, yсix'' i ..делeгaцiю y Бpест-Литoвськy
oсoбливo'' пpo здoбyгтя бiльuroвикaми Киевa. B oпyблiкoвaнiй
24 ciчtlя l9l8 p. гaзrтoю ,,Иlг.ecтИЯ циK Coвстoв paбovих, кpе.
стЬяI{сKих и сoJlдaтскиx дrпyгaтoB'' paлimслсгpaмi зa пiдписoм
B.Лснiнa зaзнaчaлoся: 66Paд'янськiвiйськa встyпили дo Kиевa
lб сiчня. Biliськaми кepyBaв зaсTyпtlик нapoднoгo ссKPrтapя y
вiйськoвих спpaBaх Юpiй Кoцюбинський. Kиiвський гapнiзoн зi
сBo€ ю apтилеpiеIo з'€ д нaвся з вiйськaми КoцюбинсЬкoгo i oгoлoсив Kиiвськy Paдy (Bинничr}Iкa_Пopшa) сKи}IyгoIo.Bсiми пo.
киrгщий Гснсpaльний Ceкpстapiaт Kиiвськoi Paди нa чoлi з Bин}IичсtIкoМ зtIик. I-{ентpaльнийBикoнaвчиЙ Кoмiтст Укpaiни тa
йoгo Hapoдний Cскpстapiaт y Хapкoвi oгoлoцIrний вищolo влaдoю Укpaiнll.
Пpийнятi федepaтивний 3в'язoк з Poсiею тa пoвtla еднiсть y
спpaBaх вrryгpilшньoi i зoвнitпньoi пoлiтики з Paдoю Hapoлних
Koмiсapiв. ЦBK Укpaiни i Hapoдний Cскpетapiaт 2l сiчня пrpсмiстилися дo Киевa. Biйськoвi Paди Пiвдeннo-3aхiднoгo тa Py.
мyl{сЬKoгo фpoнтiв сaмopoзп yст vIЛI,I'cЯ...,,
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Пpи рaxнoluy oзнaйoмлсннi з нaBeдснoю paдioгслсгpaмolo
пoстar нс oд}Ir питa}Iня: чим пoяснити' нaпpикJlaд' pa3loчс нrспiвпaдaн}Iя дaт здoбyття Киевa poсiйськими вiйськaми (Лснiн
пoвiдoмив, щo цс стaлoся 16 сivня, хoнa М1paвйoв yвiйIшoв дo
стoлицi лиIIIе 27 ciuня) aбo щoдo псpсiздy Xapкiвськoi paди лo
Киевa (пo paдio пrpсд:lли' щo цo вiдбyлoся 2| ciяня, хoчa нa.
спpaвдi "циKyкA''
пеpеixaлa дo Киевa 30 сiчня). Ho зpoзyrvliлo
тaкoж' чoмy в paлioтeлегpaмi йtдcтю,япpo вiд'iзд iз Киeвa кaбiнстy .Bинничrнкa-ПopЦIa'',
a.Qкr нa мoмсtlт eвaкyauii I{rrrгpaльнoi Paди тaкoпo кaбiнстy в:кr I{r iснрaлo _ йoгo зaмiнив кaбiнrт' oчoлк)вaний B.Гoлфoвичoм; нс яснo' дo i кoли Хapкiвськa
paдa Bстиглa пiдтвеpдити сBoIo пpихильнiсть iдсi фoдсpaцii з Poсiею тa пpoгoлoсити ..пoвнy еднiсть y спpaвaх вн1цpiIшньоiтa зoB.
нilцньoi пoлiтики'' (щoпpaвдa, тaKy зaявy Hapoдний Cскpстapiaт
тaки зpoбИB,_ пpoтr ст:UIoся це 30 сiння, тoбтo чсpез тиждrнь
пiсля виxoдy paдioтелегpaми Лснiнa). BpеIштi-pешrт,нe мo)<rla нс
звеpнyги yBaги нa тe' щo гoлoвa Paднapкoмy y свoiй paдioтелегpaмi пoвiдoмив, щo вiйськa oчoлювaв lo.Кoцюбинський, xoнa
нaспpaвдi ксpyвaв цirю ..oпеpaцiеto''М.Mypaвйoв.
3aзнaчимo, Щo Pa.Д'ItIсЬкaiстopioгpaфiя лoсить пpoстo вiдпoвЦaлa нa цi зaпитaн}Iя. БaгaтopaзoBo згaдyBaнa y piзних мoнo.
гpaфiюк i стaттю<телегpaмa B.Ленiнa пoдaвirлaся 3 }IознaчIIимиI(yпIopaми - з неi Bи,ryчzrлисЯДaтI;.Тaким чиtloм' aвтopaм нe тpr.
бa бyлo дaвaти xoдI{их пoясllснь 3 пpивoдy бaгaтьoх нiсенiтниць,
якi випливaloть 3 цьoгo дoкyvrеrrry' зoкpсмa тaкoi: як цс гoлoвi
Paднapкoмy вд:UIoся зaздaлегiдЬ так дстa"пЬнooкprслити мaйбщ.
нi дii тa piIшoння Хapкiвськoi paди.
oчевиднo, щo paдioтслrгpaмa B.Ленiнa з пoвiдoмлrl{ням пpo
Bзяття Киeвa paдЯнсьKими вiйськaмll 16 сiчня l9l8 p. бyлa фальlIIиBKoIo'poзp:D(oBilнoloпrpr.ryсiм нa пprдстaвникiв ЧgгвеpгI{ч}toк)
CoIoзy - цirю дrзiнфpмaцieю Пстpoгpaд poзpaхoвyвaB Bплинyги
нa хiд псpсгoвopiв y Бpсстi,,,BI,|би|TИ''з них дслегaцiю I.{сrггpшrьнoi
Paди. Зазнaчимo, tцo ..paдio'' Ленiнa тaки BикJIик:lлoпеBнe зaмiцIaI{няy Бpестi. oднак пiсля тoг0' яK з Kиева пpийuлa тсJlсгpaмa'
щo спpoстoByвaлa пoвiдotrдтtенняПстpoГPяДfl, тa пiсltя тoгo' як пoлoвa poсiйськoi дслегaцii Л.Tpoшький вiltьroвився нaдiслaпl дo Kиeвa aвстpiйськoгo oфiuеpa Гeнepaльнoгo IIIтaбy з тим' щoб вiн
пpинiс ayгентIlчнi вiдoмoстi, пpедстaвники Чствсpгиннoгo Coloзy
..пpo.
PaДioтелсгpaмy B.Ленiнa вiдкинyли. Hс BикJIикa€ пoдиBy Й
зopливiсть'' бiльlдoвицЬкoпo вoxдд щoдo pilшснь "циКyКи''
пiс.
_
To, щo Лснiн зaздaлегiдь чiткo oкprслиB
ля пеpеiздy дo Kиевa
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yсi дii Xapкiвськoi paди, щr paз вoчrвI{дьзaсвiдvyе, щo yсi [i кpoкll
напrpеД }вгoДкyв:rЛисяв Пcтpoгpaдi. Щo x дo *нgтoчtloстi'' з кaбiнcтaми Bинничснкa тa ГoлyбoвиЧa, тo i1тaкo>кмoxнa пoяснити _ нa Мoмel{т нaдiслaння paдioтелrгpaми Що iснyвaв кaбiнет
Bинниченкa i Ленiн, зpoзyt'lйo, нr мiг пеpедбaчити йoгo пеpеoбpaн}rяy нaйблш<voмy мaйбyгньoмy. A oсь дo мoxJrиBиx зBинyвaчrнЬ 3 бoкy пpихильникiв I{ентpaльнoi Paди y вiдвсpтiЙ oкyпaцii
poсiйськими вiйськaми Укpaiни' зaхoпленнi ними Kиевa ПстpoгPaД бр гoтoвий. Тaкi закиди' 3a poзpaхyl{Kaми poсiйськoгo бiльllloвицЬкoгo кеpiвництB:l' певнolo мipoю мoгJIи б бути спpoсгoвaнi
oгoлolllеtt}Iямнaстyпaloчиx нa Kи.Ь вiйськ ..вiйсЬкaми Укpaiнськoi
Hapoднoi PеспyблiкI,|,,Ta пpизHaчення iх гoлoвнoкoмандyBaчrм
..щиpoгo
1п<paiнця''Io.Koцюбинськoгol.
I KoЦюбtttlcькltЙ lapi.Й Muхafuтoвttv (1896_1937) шapoдився Biнltиui в poДишi вiдoмoгo
у
yIgаillськoro письIиe}lниl(аМ.М.КoшoбиrlсЬкoro. Hавнaюuись y Чеpнiгiвськiй гiмltазii, пpofiнявся iдeями сoцiшliзмy, в 19l3 p. встyпив дo пapтii бiльшoвикв. 3 l9l4 p. _ vлех Чepнiгiвськoro кoмiтYгy PсдPп(б). Пiд чaс Пepшoi свiтoвoi вiЙни бyв мoбiлiзованиЙ в apмiю
(1916)' закillvив oдеськe вiйськoвe }^{t{JIищe'пpапoprцик. Biлбyпrв вiйськoвy сlтyжбy y
Пsтpoгpaдi' бyв .шcнoм Biйськoвoi oprашiшuii бiльшoвикiв. 3a alпивoсlllty пpoпaга|цy сepeд вiйськ з{вpeцIтoвyв:lвсяTимчaсoвим Уpядoм. 3 жorпtя |9|7 p. _.шeн Псгpoгpaдськoro Biйськoво.Peвorпoцiйнoro Кoмiтvгy, кoмiсаp Cемettiвськoгo пoлlкy. Бpав }пtaстьy цгIypмi 3имoвoгo паJIаIry,oчoJlюв:lв звeдeший чepвottoгв{lpдiйськиЙ згiн в боях з вiЙськами
Kepeнськoгo.Кpасlloв:l. Boсени |9|7 p. з:l poзпop'(,Dкeпням I.|К Pс.цPП(б) бyв шaпpaшeний в Укpaiнy. 3 гpyдпя l9l7 p. дo тpавня l9l8 p. вхoдив дo скпаJlyпepuloгo бiльшoвиrlь.
кoro yp,Ц]/ pа,ЦянськoiУHP: заступник нapoдl|oгo сскpeгаpя y вiйськoвих спpaвах (з вiлбятям B.lЦaхpая ltапpикilrui гpyдIIя1917p. дo Бpссга lo.КoIдoбипський ще викolryвавoбов'язlоl
}IapoдltoгloсelФgгapя y вiйськoвих спpавах), нapoдtloгo сrкper:lpя вltyгpiшltiх спpав. У сivlti
l9l8 p. фpмшlьнo бyв пpизнаueший тoлoвнoкoмallдyва]Ieм вiйськ Укpaillськoi Hаpoдшoi
PeспyФtiки, a пoтiм вiйськ Poсiйськoi peспyб.гtiки на тсpeнi Укpaillи. 3вiльlteний з цiсi
пoсади tta пoчаткy бepезltя l9l8 p. "згiднo з влaсllим бахаllшям'' з лIoтoгo l9l8 p. _ члeI{
"нaДзвичaйl|oi Koмiсii Hаpoднom секpетapiаry JuIя заxистy lФaillи i peвo.пюuii'', .rлcн ПoвстalrсЬкoк) Hapoдшoгo Cекpeгapiary _ "дeв'гп<rr'', Bсeyкpaiшськoгo Biйськoво-Peвo'гIю.
цiйпoro Koмiтgгy. BхoДив дo сKпa,щ/Tимчасoвoгo Poбiтничo-Cе.пяttсЬкoго ypялy Укpаittи.
B 1919 p. _ rшeн Peввiйськpaди Укpаiнськom фpoкry' гoлoва Чеpпiгiвськoгo ryбвикoнкoмy' с€ l Фетap ryбкoмy Kп(б)У. 3 сepпшя l9l9 p. - члeш 3aфporrтовoro бюpo l-(KKП(б)У. З
кiнця l9l9 p. дo тpавня 1920 p. _ член Пoггавськoгo ryбрвкoмy' з тpавl|я 1920 пo сiчeшь
|922 p. _ пepсбyвав y Мoсквi, бyв нлeнoм Bсepoбoтзeмлiсy. Пiзшiше був папpашlеший ltа
диIuroмaтичr|у poбоry, зoкpeма' з сiчltя пo вepeсeнь |922 p. _ пpeдстaвник Укpаiни в
Aвс'гpii' з липня 1925 p. пo листoпад |926 p' _ pаJl}Iик пoвпpедств:l CPCP в Aлсгpii' з
квiпlя 1927 p. пo сiurltь 1930 p. _ pадl|ик пoвпpeдств:lCPCP y Пoлtьщi.3 сiчшя 1930 p. пo
жoBTel|ь 1934 p. _ з{lступltик' зroдoм roлoва.[epжrшa}ry' з.rстyпlrик roJroви Pt|K УсPP. 22
жoвт}lя 1934p. opгбюpo ЦK КП(б)У пpиЙнялo piшeння знгпr lo.Кoцюбиltськoгo з пoсад'
щo iiх вiш зaймaв, та вивести з ЦK "зa пpикpиття двypyшliиltгв{l кorrгppcвoJlюцioнеpa.
тporькicгa Hayмoва'' (Hayмoв _ Лeках .Ц.Б. бyв чJlеtloм пpезшtii i заqг. Гoлoви дcpжrrлаl|y
УCPР, зaаpeшгrоваrlийopганaми HK.ЦБ в липlti 1934 p. тa peпpeсoваttий). Hа пoчаткy
1935 p. за piшeнням цк Bкп(б) Io.Koцюбинськoro бyлo з.lспаl{oдo A.пмa-Aти. Oсoб,пива
H"pад" 17 тpaвшя 1935 p. зaсyдиJra йoгo нa 5 poкiв з:lсJlання дo с.Каpгасoк 3аxiднo-Cибipськoгo цpaю "за кoкгppeво,пюuiйнy дiяльшiсть,' _ на цeй paз Koшloбишсьt(oмy llpигaдалl{
йom "рiхи'' oepедини 20.х poкiв, кoлIиy 1926_|927 pp. вiн пpимикав дo так звакoi "лiвоi
oпoзицii'' Й пiДписав Bида}|yнeю "заявy 83-х''. Йoгo зааpeштyваJrи5 xoвгня 1936 p. цдpyге
i 8 беpезllя 1937 p. Biйськoва Koлeгiя Bepхoвlloro Cyry CPCP засyдиJra лo poзстpi.тry"зa
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Cлiд зaзнaчити' щo Io.Koцюбинський дiйснo piIшrннямHapoдrroгo Ceкpeтapiaтyвiд 19 сiчня 1918 p. бyв пpизнaчений
гoлoвtloKoмaндyвaчrмвiйськ Укpaiнськoi Hapoднoi Pеспyблiки _
тoбтo, фaктиннo,вiйськ Poсiйськoi Peспyблiки нa тоpoнi Укpaiни (дo pеvi, y беpeзнi 1918p., кorпt Hapoдний Cекpстapiaтзвiльнив lo.Koцюбинськoгo з пoсaди гoлoBнoкoмal{дyвaнa,
йoгo
KoлиlIII{япoсaдa oфiцiЙнo бyлa визнaчrнa тaк _ ..тимчaсoвo ви.
кoнyюний oбoв'язки Hapoднoгo сeкpетapя з вiйськoвиx спpaв i
гoлoBнoкoмaндyBaч вiйськ Poсiйськoi Федеpaтивнoi Pеспyблiки
нa Укpaiнi''). oднaк' яK пpo це oдBеРгo писaв пiзнilце B.Aнтo.
нoв-oвсiенкo' пpизнaчення цr м:Lпoсщo фopмaльний хapaKтrp:
як i paнiшс, нa uoлi дiloчих пpoти l.{ентpaльнoiPaди ..apмiй'' 3aлицIaвся М.Mypaвйoв, вiд Iopiя KoцtoбинсЬкoгo BимaгaлoсЯ,л||lцe ..пoлiтичнo oчoлIoвaти бoЙoвi oпеpaцii'' _ тoбтo пpикpиBaти
свoiм iменем пii М.Мypaвйoвa.
Hе мoxнa I{r визнaтИ, Щo нaлii poсiйськoгo бiльtцoвицькoгo
ксpiвництвa нa тс' щo пPизнaчrння сaмr Ю.КoцtoбиЕtсЬкoгo гo.
лoBtloкoмalr.щ/Baчrмl{aстyпaloчих нa Киiв paдЯнсЬKиx вiйськ спpaBитЬ BслиKс Bp.Dкенняв Укpaiнi, цiлкoм Bипpaвдirлися. 3вiсткa пpo
тr' щo poсiйськi вiйськa, якi пpинеёли нa вiстpi свotх бaгнетiв
зaгибель мoлoдiй Укpaiнськiй деpxaвнoстi, oчoлIoBaв син вiдo.
мoгo yKpaiнськoгo письмснникa Михaйлa Кoцroбинськoгo, BИкJIик:шa спpaвxнiй шoк сrpед свiдoмoгo yкpaiнствa. Biдoмий вне.
ний-лiтеparypoзнaвець тa гpoМaдсьlqй шян Cсpгiй €фpемoв звеpнyвся зi стopiнoк гaзrти ..Hoвa Paдa'' з вiдкpllтим листoм дo Iopiя
KoцюбинсЬKoгo. Haвo.цимo цей лист пoвнiстlo:
Лист без кoнвеpгa
..
.Цo кoмaндyloчoгo yкpaiнським вiйськoм''
тa ..нapoдI{oгo сrкpйtapЯ,',

Iop.Koшюбинськoгo.

Пaнс Кoцюбинський!
oбеpнщи Kи.iв _ цс сrpCеpед iмен, Bлaсники якиx }IaxвaJIяJIись
uс Укpaiни й кpaсy землi нaшoi - в pyiнy, зpoбити з йoгo кyпy
свoi спpaцдили _ oдIIr iм'я спиняе
гI{oю й гpрyi пoчaсти }I:Dtв:Iлки
нa сoбi УвaЦ, oд oднoгo нaйбiльrпим xaxoм вiе. Це вalцl' пaнс Koпpишarreжнiсrъ дo кo}гтppсвoлюuiЙнoi тpoIшкictськoi opганiзашii в Укpaiнi тa ствopeнкя
тepopистич}rшхгpyп д,lя qДiйсшеннятэpaктiв пpoти кepiвникiв BKп(б) i Paлянськoro Уpя.
пy,'. У 1956 p. lo.Koutoбншськotlo бyлo рабiлiтoванo. Toчнe иiсцe ftoro пoхoEання невiдo.
мe' oднaк нa oдrroмy з Iшиrпapiв y Мoсквi бyлa спopyДкeнa симвоrriчнa мorилa lo.Koшoбинськoмy. Poзгaшoванa вoнa пopяд з мotиJloю € вreнii Бош - сopaтниЦi Кoцloбинськoro
пo poбoгi в пepшoмy бiпьtцoвицькoмy ypядi paДянськoi УHP тa мaтеpi f,oro дp}':ки}|l{_
oльги Бoш-Koшoбинськoi.
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цIoбинсЬKий, iм'я. Мopaльнo нaм бaйд1a<olЩo poбили з Киевoм
вaIшiтoвapиrцi. A.lrснс oд}laкoвo нaм' щo ссpцo Укpaiни в залiзниx
лrщaтaх qД/IIIиJIaJIIoдинa' якa нoситЬ пpiзвищс _ Кoцюбинський.
lto пpiзвищo Bся Укparнa зI{a€. 3нaе як великoгo xyдolкникa i
вrJlиKoгo гpoмaдЯниI{a paзolvf' щo сJI}DкI{B
Pшнoмy щpaевi нe тiльlсl
свoiм мaйстеpним пepolvf' a й кrraлy.lи в цryгi з iнIцими пpaцЬoB}Iикaми цrглиrry з{l цсглинoк) нa бyдlнoк вiдpoдкення вiльнoгo
yкpaiнськoгo нapoдy. Cвoiм lllиpoким ссpцr}r вiн oxoпив бoлi тpyдящoгo JIюдy' вiн пеpеxив 3 I{им нaйтюtсd, нaйтсмнilцi нaси, псpс)<ив i пoчaтoк вoскpссrння Й нa тoй свiт пiIцoв з твеpдoIo вipoю' щo встaнс пpaвдa' встaнr вoля i 3 ttиIt{ий piлнa Укpaiнa тa
великий нapoд yкpaiнськиЙ встaн1ть дo нoвoгo xиття. Haдii цi
бyли спpaBДlIJIIIcЬ.Boля спpaцдi зacЯЛaвxс бyлa пiд yкpaihсьKим
небoм. I oт пpиxoдятЬ лIoди' rцo цIo вoлIo зI{oв Kпaдyгь y дoмoвинy й вaxкс вiкo пyдoBими набoями пpибивaють. I мix ними _ лtoдинa з пpiзвищем Koцroбинськoгo' слaвнoгo бaтькa виpoдний сиtI...
Пaнс Кoцюбинський! Я знaв i лIoбив BaIIIoгoбaтькa. Я шиpo
oплaКyBaB йoгo дoчaснy смrpть. Я кинyв свoi квiтки нa йoгo
мoгиJry. fuiс я tIс вaгaloчись кaxy: якс щaстя, щo вiн пoмеp' як
дoбpе, щo йoгo oчi не бaчили й ytцi tIс чyлI{' як сиI{ Кoцю.
бинськoгo бoмбapдyе кpaсy землi нaшoi й клaдo B дoмoви}Iy мoлoдy yкpaiнсьКy вoлIo! .Цoля згляI{yлaсьнaд ним i зpoбилa цIo пoлегкiсть, хoчa кiстки йoгo, нaпсвtlo' пoPrвrpнyлуlcЯ B мoгилi нaд
.[eснolo _ i .Цеснa пpинесс щr дo стapoгo.[нiпpa i пiл зpyйнoвaний KиЬ тi кpивaвi бaтькiвськi сльoзи i пpoкпьoнIt' яKиx нo
мo)ке нr пoслaти oтa зaбщa вaми й дopoгa }Iaм мoгилa.
Tu ц. сснтимеHтaльнiсть, пaнс Кoцюбинський, i зa нсi пpoцIy мrlrr вибaчити. H. дo лиця нaцIим лIoтим чaсaм пoдiбнi сснтимrнти. Я пpo iнtше xoнy з Baми гoвopитI{.
Bи - кoмa}Iдyloний yкpaiнським (?!) вiйськoм; я тiльки p'Iдoвий yкpaiнський писЬмrнник. Bи - людинa, Щo B свorх pyкaх
деp)ситЬ - чи нa дoвгo? - хиття i дoлlo мiльйoнiв людeй; я oдиtl
з тиx мiльйoнiв' мoxl oдин iз пpизнaчeних нa стpaтy' яKoгo 3
вaIIIoгoнaкaзy мoxyгь щoхвилини пoслaти Ha сIvrсpгьвaшi пoсi.
пaKи. Bи тiльки пoчIlнarте свolo xитт€ в y пyгЬ; я' мoxе' Ii кiнчaю. Haс дiлить пpipвa, безoдня несхoдимa, якa тiлькI{-}Ioмoxс
дiлити бiльIцoвикa oд стaPoгo сoцiaлiстal Щo нe paз звiдaв
цapськoi тIopМи тa )кaндapМсЬких скopпioнiв. I пpoтe я нr зa.
здplo вaцriй силi й не пoмiняю Ii нa lv{oloнrсилy; i пpoтe Я нa
xoгiв би пoчиHaти свoe життя вaцIим спoсoбoм, як нс бaжaю вaм
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кiнчaти мoxо пpизнaчс}Iим менi. Hе бaxaю, бo цс бyлo б пoлrгкiстlo зa нсчyвaнс дiлo, щo тя>китьнa Baс' a пoлeгкoстi _ сKaxy
пo lшиpoстi - Baм я 3[Iчити нr мo)Кy. €сть 1,.lинки' пaнс Кoцюбинcький яlк91хнiчим нi oлr<yпити, нi спoКyгyвaти й за якi oп'
Poщoнttя нс мoжо бyпt. Ha вaс лсxитЬ тaвpo тaKих y.rинкiв.
Ho бyдy вalr{' пaIIl Koцюбинський, Haгa,цyвaтИ,Щo BихoBaнo
вaс' пo смеpгi бaтькa вauloгo' гpoмaдсьKим кoцIтoМ, Щo нa yкpaiнський гPiш, нa тy тюккo зaгopьoвaнy yдoвиt{y лсптy ви' пaнr
Кoцюбинський, qдoбyли свoi пеpскoнaнHя: цr тo)к сrI{тиМсHти'
якi не лицIoIoтЬ нalr.rтспсp, в.Цнi бoxсвiл.пя й xaxy. Hr гoвopит}r}ry тaкo)к i пpo вaшi спoсoби пoлiтичнoi бopmьби: пpo них
мo)кнa б спеpсvaтиcЯ,' ЯК i пpo всякi спoсoби. A.пе oсь нr сrнтиIl,lеtlтишкс i нс тaкi спpaви' пpo якi мoxнa спсpечaтись. .I[eсять
день мiльйoнoвс мiстo, мiстo бсззбpoйних тa беззaxисних дiтей,
xiнoк i миpнoi люднoстi, кoнa€ B смеpгсJlьrroмy xaxy. .Цесягьдснь
смсpгЬ лiтaе нaд гoлoBaми }IспoBинних лIoдrй. .ЦoсlIть дrнь тBopяться тaкi стpaxfi - Я ix бaнив, пaнe Кoцtoбинський! - oд якиx
бoжевoлiloть лIoдIr..[ссятъ дсI{ь кoнaе yкpaiнськa BoJIя...I ви, син
Bеликoгo бaтЬкa, щo лtoбив - i цс я знaю _ нaшс мiстo _ Bи
йoгo нс зilxистили. I цьoгo I{с дoситЬ. Кoли вaшi ..вopoги'', - oд
якиx ви нс стI{дiLписяпpoтс бpaти дoпoмory, - Щoб нс pyйнрaти мiстa, вийIц:tи з йoгo, ви Bхoдитo тpiyмфaтopoм тa зaвoйoвIIикoм' i, сilovи мiзеpнi бpсxнi пpo "б1pxyaзнiстЬ', тa ..кoнцlpевoлюцiйнiстЬ'', чссI{иIиiм'ям свoгo бaтькa пoкpиBaeтс нечyвaнс
злoчI{I{стBo'яKo вжс зpoблснo i пo сrй дeнь poбиться - тi гopи
тPУпУ, щo нaвrpгaнo Bo iм'я piвнoстi й бpaтеpствa бсз хoднoгo
сyДy i слiдствa, тi piки кpoвi, щo течyгь BaцIими' пaнr Koцюбинський, слiдaми. Ta ви нс тiльIсl пoкpиBaстr нсчyBaнo злoчиI{стBo _ ви poбитe нoвi. Bи пo-блюзнipськoмy знyщaeтrсь 3 yсьoгo' щo дopoгс yкpaiнськoмy нapoдoвi й щo бyлo дopoг€ вalцoмy
бaтькoвi. Bи yкpaiнсЬкolo мoвoю poзпoвiдarтс пpo свiй тpiрlф.
Bи нrю >кслебизyетe свoi нaкaзи вoякaм...
Haвiщo ви цo poбите?
Koли Ioдa пoцiлyвaB свoгo Bсликoгo Haвчителя - цrй oдпoвiв йoмy сaмим кopoтKим зaпитaнням: 3.чипoцiлyнкoм пpoдa€ ц I
Cинa чoлoвiчoгo?'' Щo Baм скaзати нa цей вaш пoцirщroк? I яким
гoлoсoм вiдпoвiдaтимстс' кoли }Iсвсипyщий стopox лIoдський, сoвiсть, зaпитar Baс: 66дсбpaт твiй Авель?''... Ta нaйбiльlцi зpaдники в iстopii.lпoдськoстi, Kaiн з loдoto, спoкyryвiuти свiй гpiх. oдин
хoдиB пo свiry ..стeнaй i тpясийся'', ДPУГий _ ..Iцlд yДaвися''. Bи,
пaне Кoцюбинський, цьoгo не зpoбитr. Bи не стoп{aтимстс i нс
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тpястимстeся. Bи нe пoвiситесь. Цr ж сeЕIтимeIrтaJIЬнiстЬ.Ha цс
тpебa тoгo' чoгo вaм бpaкye opгaнiннo. Bи спoкiйнo х.пiбa-сoлi
з:DкиBaтI{мете,i кoли вalvf' пaнr Koцюбинський, нaгaдaIoть' щo
нa pyкaх вaIцих кpoB'- вlt як Щсдpинiв Мoлчалин, yсмiхнстесь
боrг1pбoтнo: *я вымЬLп-с''... i сiдaючи зa стiл, не пpийле вaм нa
згaдIryтa сiм'я, яКy IIIестипyдoвий нaбiй yсIo зtIищиB сaмr зa oбiдoм. Hiчoгo вaм }Iе ск:Dкс i тoй Iцестилiтoк.хJIoпчик' щo Bдapив
себс нoxсм' Koли йoгo тaтa _ ЧУflo, пaнс KoцюбинськиIt, Taтa? - oдipвали oд йoгo, беpylи нa кaтiвсьKy poзпpaвy. Hе скa>к1тьi тi paнснi, яКиx 3Iдпитaлiв бpшrи нa poзстpiл i тiльки тим
3 I{Ltх'щo сaмi i Йтu Bxе нo здoл:UIи' _ лaсKaвo Kидaли: ..Hy,
xдiть Чсpги''... Bи скaхсстс _ тo б1pжyaзнa кpoв... 3вцки ви цe
знaете? - спитaк) вaс. I чи нr бiльrце зa циx пpoкJlятиx дeсятЬ
лнiв пpoлитo кpoвi пpoлrтapськoi? A втiм, для мrl{e цe Baги не
мaе, бo i б1p:кyaзнaкpoв тaк сaмo нepвoнiе, як i пpoлстapськa, i
тaк сaмo весслiIцeiй текти пo )t(илaх'нhс пo пiскy Мapiirtськoгo
ПlPКУ, i тaк самo п'янитъ вoнa людrй, Щo мo)кyтЬ пoлoскaтися y
нiй. I гoлi тpyпи, oгpaбoвaнi, poздягнснi, якиx снoпaми poзBoзили пo вyлицях _ Boни нiмo свiдчaтЬ' щo п'янi oд гopiлки й
кpoвi лIoди нi впинy, нi меxi хюкaцтBy сBo€Iv{y нr 3нaютЬ. I кoли y Baс' щo нoсить пpiзвище Koцюби}IсЬкoгo' зFIялaсяpyKa нa
Kиiв, кoли ви мoxrтr чrсним iм'ям вrликoгo yкpaiнськoгo пись.
мrнниKa пoкpиBaти всi зaпoдiянi rпoчинстBa' Koли ви дoсi xити
мoxстr - тo Baм вxo нiчoгo бoятись: мoжстс спoкiйнo спaти...
Cпiть спoкiйнo. Я знaю, щo вaIIIy3aпaнцсpoвaнy сoвiстЬ слoвaми но дiстaти. fuir x i ви знaйтo, Щo з нaсiння Яrкeпoсiяли
'
ви в piднy зlll,tпIo' BpoдитЬ нr тс' чoгo BI{ спoдiвaетесь.
He piвнiсть i бpaтеpсгвo, a тiльки нoxi oбoюднi, знrнaвисть, кpoв... .{o
чистoi спpaви й pyк чистих тpебa дoклaдaти' a нечистi pyки i
нaйчистilцy спpaвy зoгидxyloть, бpyДнять' кaляIoть. I хoч У дeсятЬoх вoдaх мийтe iх - не 3Мити вaм гaньби й неслaBI{'яKиМи
вкpилIr ви себr i свoе дiлo. Я зI{aк)- BIt тrпеp цЬoгo нr гoднi
зpoзyt'liти.fuie хoч тс Bи' мoжс' зpoзyшtiстr'щo зaBaxaе мснi, pя..нapoднoгo секpeтaдoBoмy писЬменHикoвi, цЬoгo ЛИcпaдo Baс'
pя'', хoЧ зa.цJIягoдиться' зapaди сaмoi ввiчливoстi, пiдписaтуI _
з звllчaliнolo пoшaнoю.
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3винaйнo, сьoгoднi вaхКo сKaзaти' щo спoнyKaлo Юpiя КoцюбинсЬKoгo' синa слaвстнoгo yкpaiнськoгo письМrннtlкa B3ятIl
нa сrбс вiлвoденy йoмy Paлнapкoмoм гaнебнy poлЬ пpидylllyBaчa
мoлoдoi Укpaiнськoi дсpхaви _ 6ули uс шиpi пoчyття' стiйкi iдей-
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нi пеpeкoнaння тa впeвненiсть y тolvfy' щo тiльки бiльlдoвики тa
rх метoди бopoтьби здaтнi пpи}Irсти yкpaiнцям тaк дoвгo oнiкy.
вaнy свoбoдy' a мoжr' вiдiгpaлo тyг сBoIo poлЬ зBичaйнe юнaцьке
честoлюбствo _ вil"lськoвиЙ мiнiстp, гoлoвнoKoмaндyвaч _ чи цr
не спoКyсa IЦIЯ'2l-piннoгo юнaкa? Taк чи iнaкtuе, aлr пoгoдиBlIIисЬ BиKoнyвaтI! poлЬ гoлoвtloкoмalrдyвaчa paдя}Iськиx вiйськ,
щo 3:lхoпили Киiв, Io.Koцюбинський в3яв нa сeбe мopaльIryвiдпoвiдaльнiсть _ як зa дii ..свoж'' apмiй, тaк i зa тi, за BислoBлю.iх ..дoзвoлив
вaнням B.Aнтoнoвa, ..бrзтaктoвнoстi'', щo
сoбi''
paдянських
y
спpaвхснiй гoлoв}Ioкoмaндyвaч
вiйськ
Kисвi _
М.М1pавйoв.
Пpo дii x oстaннЬoгo слiд скaзaTI{oкpемo. Cвoiм нaкaзoм Ns9
вщ 22 сiчня 1918 p. М.Мypaвйoв вимaгaв вiд сoлдaтiв ..нещa.цнo
знIlщити всiх oфiuеpiв, toнкеpiв, гal"lдaмaкiв,мoнapхiстiв i вopoгiв pевoлtoцii''. Bикoнaння цЬoгo нaкaзy бiльtцoвtlцЬкимIlвiliськaми пrprтвopl{лoся y сIrpaвxнiй кpltвaвllй тсpop. Kiлькiсть xеpтв
м1paвйoвськиx вoякiв вимipювaJlaсятисячaми. ..Coлдaпl шбllвaли
кoxнoгo oфiцеpa aбo юнкepа' якoгo зyстpiнaли нa вyлицi, _ 3гaДyBaBпiзнilде пpo шi кpивaвi дЕIiy Киевi Г.Лaпчинський. _ .t[aлекo гiptше стoялa спpaвa з псpеслi'ЦyвaннямпpиxилЬникiв I{енцraльнoi Paди, бo нaшi вoяки нс 3aвжди вмiлll дoбpс poзбиpaтися в цiй спpaвi i пiд чaс масoвoгo теpopy мoгли пoтсpпiтll
зaмiсть paдiвцiв пpoстo yкpaiнськi нaцioнaльнi елементи, нaвiть
пpllхильнi дo paдянськoi влaди''. Мiлс iнlшим, хеРгBaмII чеpвoнoгвapдiйцiв, якi l{aвoдили ..твеp.ЦийpевoлlouitlнIlй пopядoк'' y
мiстi, ледЬ Hr ст:rли й деякi з членiв Хapкiвськoi pади, щo пpибyли лo Kиевa. М.Cкpипникa' нaпpIlкJIaд' бyлo схoплеI{o нa Byлицi як ..пoлкoвниKa цapсЬKoi apмii', _ нaвiть свiдoк, яwtЙ..знaв
пoлKoвtlикa B лицо'', знalirпoвся.Tiльки Bипaдoк BpЯтyвaвCкpипникoвi xиття. Taк сaмo лrдь нс бр стpauениir i B.Зaтoнський _
y ньoгo пiд чaс пrpсвipки нa вyлиui чеpвo}IoгBapдiйцiвияBилIl
пoсвiдкy чJIeнaЦBK' Bиписaнy yкpaiнськoю Мoвoю.
Bтiм, мaсoвий теpop' нескiнченнi pеквiзицii, п,янi пoгpoми Мypaвйoвськllх вoякiв y Кrlевil, свaвiлля сaМoгo М.МypaвйoBa вpеlIIтi-pеlпт вI{кJIIlкaлtlпpoтrсти з бoкy "ЦиKyKИ,,
- B тoмy нислi,
..фopмaльнoгo
Ю.KoцюбиHсЬкoгo.
i з бoкy
Koмaн,Ц,yвaЧa''
3aзнaчимo' щo сyгички мix стBopr}II{мy Хapкoвi бiльrцoвицьким ypядoм paдянськoi УHP тa rдтaбoм B.Aнтoнoвa-oвсiенкa
l .Цo pечi,
у цих ф3{инствФ( спoчaпqy кtяJrи }^raстьl вoяки B.Пpимaкoвa, oдlraк пiоtя
poзстpury oдltoгo з lrих та пoкаpalltrя шolr{пoлaми найбiльш винl|их пoJrк стaв части|toю'
яка вlдlloсIlo дoтpимyв:rлaсядисtlиIlлl}Iи.
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виI{ик:UIи i paнiIшс. Звичaйнo

пpиBoдoм

д,tя IIих стaв:rлI{ нrпo.

гoдlсснi з "ЦИKУКoIo"
дii кoмaндвaння poсiйських вiйськ в
Укpaiнi. Iгнop1.loни "дiйснo нapoлний 1pЯд'', B.Aнтoнoв без вa.
гaнь мiг, нaпpиKпaд' ксpyloчись *pевoлIoцiйними itlтсprсaми'',
paптoBo' без yсякoгo пoпrprдxeння дiloчoгo в Хapкoвi УPяДУ,
oгoлoсити пPo введeння вiйськoBoгo стarry y мiстi, Чи, скDKiмo,
пpизI{aчити .свoiх лIoдeй'' кoмiсapaми залiзниць aбo iнIцих вок.
JIивID('3 тoчки зopy ..гoлoвкoвrPхa Пiцденнoi Poсii", oб'еIстiв. oбypювaнi тaKoю нrпoBaгoю, нapoднi секpетapi нroднopaзoBo скap>K|1лиIcЯ
в Пстpoгpaд' зoкpсмa, й сaмoмy Лeнiнy. oстaннiй, дoб.
pс poзyмiIoчI{' яKy poль н:rлсxиrъ вiдiгpaти Хapкiвськiй Paдi в yг.
pимaннi Укpaiни Poсiero, всiлякo пrPrкoЕryвaв Aнтoнoвa дoбивaтися злaгoди з yкpaiнсьKI{мII бiльlцoвикaми. Тaк, orгpимaBцIи
чrPгoBy скapry з Хapкoвa, y свoiй тeлегpaмi дo B.Arrтoнoвa.oвсiснкa вЦ 21 сiчня l9l8 p. Лснiн пpoсиB: .....Paди бoгa, дoк.тIaдiть
yciхзуctалЬ, IЦoб yci i вci.tzlкi теPгя з ЦBК (Xapкiвсьwtм) ycyнутu.Цe apXiBаKIIIIBoB ДepхаBIIoMy вiднolцсннi. Paди бoгa, пoми.
piться з нимIt i визнaйтс 3a }Iими вciляtotЙ сyвеprнiтст... Дptке й
д1.xе спoлiвaк)сЬ' Щo Bи цю пpoсЬбy викoнaсre i aбcolпoTlloro
миpy з хapкiвсЬким цBK дoсягIlrтr. Tщ пoтpiбний apхiтaкт
нaцioнaпыtut?'.
Bикorryoни дatry бiльlцoвицЬKим Boждсм вкaзiвкy, B.Aнтoнoв
}IaмaгaBсянс дpaтyвaти "ЦИKУKУ'',
Bимaгaloчи цьoгo i вiд свoгo
oтoчеtlttя. Пpсrгс щoдo М1paдйoвa' тo дoсягти зilмиpсIlня мix ним
тa тспrp р<с KиЬсЬKoю Paдolo (30 сivня ЦBKтa Hapoдкий Cекpетapiaт пеpемiстиJIися 3 Хapкoвa лo Киевa) бyлo зoвсiм нr пpoстo.
ЛюДlнa нaдзвичaйнo чrстoлюбнa, М1paвйoв бр xopстoкo }Paхений paптoвим пpl{знaчeнням нoвoгo гoлoBl{oKoмaндyвaчa й
oсoбливo тиIvl' щo' як згa.щ/BaвB.Arrгoнoв, ..йoгo лaвpи (щoдo здoбyгтя Klцевa.-Aвz) стaв пoxиI{aти Koцюбинський, якиf,l зoвсiм
iх нс сiяв''. Псpекoнaний великoдrpxaBник Мypaвйoв i нщи нс
xoтiв пpo яКyсь тaм pсirЛЬI{y..1п<paiнськy
влa,ry'', aвтopиTrтy Ю.Koцюбинськoгo-пpaпopщикa' вitl, пoлкoвtlик' тим пaчс нс визнaBaB. Biдгaк нa Bимoги KoцloбинсЬKoпo пiдпopядкyBaти свoi дii
..вrpхoвнiй yкpaiнськiй влaдi'' тa oсoбистo йoмy, гoлoBнoкoмaн.
Дрaневi, М1paвйoв вiдпoвiв кaтrгopичнoto вiдмoBoю тa зaяBиB'
..apмii'' вiн ввaжaе пiдлеглими лиlцс B.Aнтoнoщo i себс, i свoi
вy.oвсiенКy тa Paднapкoмy в Пстpoгpaдi, нaKaзи x ..ЦИКУКИ''
дJIя нЬoгo нiчoгo нс вapгi. Koнфлiкт мix двoмa гoлoвtloкoмarЦУ.
вaчaми нaбрaв yсс бiльrш гoстpих фopм. Koцюбинський звинy.
вaчyвaв М1paвйoва y poзкJlaдaннi paдянсЬкиx вiЙськ, y диKтaтop-
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стBi' BrликoдrpxaвI{ицЬкиx нaxилax; МypaвЙoв' y свolo чrpгy'
poбиB 3aкиди KoцюбинсЬкoмy y нrпpипyстимoмy' з йoгo тoчKи
зoPУ, втpщaннi дo сIIpaBи ..пiвнiчних apмiй'', y ..вyзькoмy нaцi.
oнaлiзмi тa мiсцrвoмy пaтpioтизI\,ti''.
3винaЙнo, зBи}ryвaчrння М.М1paвйoвим Iopiя KoцloбинсЬкoгo
y ..нaцioнaлiзмi'' нс вiдпoвiдaли дiйснocгi. Як i iншi yкpaiнськi
бiльlцoвики' oстaннili кеpyвaвся y свoiх дiях виклIoчtlo ..iнтсpссaми свiтoвoi pевoлloцii'' тa бyв ..псpекoнaним iнтrpнaцioнaлiстoм''. oднaк, нa вiдмiнy вiд М.Mypaвйoвa тa iнцrих йoгo всликoдrpxaBницЬки нaстaBлeниx poсiйськиx Koлсг' якi iнтеpнaцioнaлiзм poзгляДaЛIIяк синoнiм ..poсiйсьKoстi'', Kоцюбинський, як
yкpaiнець' всс x нс мiг зoвсiм }lс BизЕIaвaти..нaцioнaльнoi спсцифiки'' Укpaiни, нaмaгaBся ti викopистoвyвaти _ зI{oBy тaки
BикJIючнo в ..iнтеpесaxсвiтoвoi pсвoлtoцii''.
Cлiд зaзнaчити' щo' нa вiдмirry вiд свoгo пoпrprдникa B.IIIaхpaЯ, яw|Й, з:l ви3нaнням Г.Лaпчи}IсЬкoгo' ..tIс пpoвoдив xoднoi дiяльнoстi пo opгaнiзaцii вiйськoвoгo сoкpстapстBa'', Io.Кoцю.
бинськиЙ iз великим 3:lB3яттямB3,Iвсяз:l }IaлaгolDN(сння
дiяльнoстi
тимчaсoвo дoвiрнoгo йot"tyвiдoмствa. 3a пiдписaми Bикoнyroчoгo
oбoв'язки l{apoднoгo сeкpетapя y вiйськoвиx спpaBax Io.Koцюбинськoгo тa дiлoвoдa сrкpстapствa B.ПpиIиaкoBa |7 ciчltя l9l8 p.
бyлo видal{o }Iaкaз М2, який визнaчив стPyl<тypyтa штaти вiйськoBoгo сrкpстapстBa. 3гiднo 3 нaкaзoм y йoгo склaдi плaнyвzrлoся
стBoPити tцiсть вiддiлiв. Пеprший _:мoбiлiзацiйний мaв пiдFiддiли:
pсopгaнiзauii apмii (йoгo oчoлиB Гoгoлев), opгaнiзaцii пoлкiв ЧеpBoнoгo кoзaцтBa (Пpимaкoв) тa opгaнiзaцii Чеpвoнoi гвapдii (цей
пiдвiдцiл oчoлиB лiвий ссеp' член Bикoнкo}ry Пoлтaвськoi Paди
М.Лaпrшев). Мoбiлiзацiйний вiддiл:oчoлIoвa,Iaкoлeгiя y скrraдi зa.
вiдyвaчiв п iдвiддiлiв. C.p.д iнцrтосвiддiлiв бyли : вiйськoвo-теxнiчний (Зaмелaцький), 3irutiл пoстaчaння тa пpoдoвoлЬствa (Устинoв), вiйськoвo.сaнiтapний (Iсaкoвин), вiдп.iдзв'я3кy (Юroйкo) тa
фiнaнсoвий вiд.цiл, oчoлIoвaний кoлегiеlo y скlraдi Бoгдaнoвa, Хa.
лiмoвa, BoлoIцксвичa.
.Цrщo пiзнitше скJIaд нapoдI{oгo секpстapgгBa y вiйськoBиx спpaвaх пoпoвниBся щс кiлькoмa вiдцiлaми. Taк, пoстaнoвoю Hapoл.
нoгo Cскpстapiary вiд l8 сiчня 1918.p. пpи сeкpстapствi бщ ствo.
pсний мopський вiддiл. Ha зaсЦaннi ЦBK 23 сiчня зaвiдрavем
цЬoгo вiддiлy бр зaтвеpдх<eниit М.Io.Любинський. Bиюtaдaючи
свoе бaчoнtlя пеpспrктив дiяльнoстi yкpaiнськoгo IvlopсЬкoгo вiдolvlстBaтa тopкaючись мaйбyгньoгo ЧopнoмopсЬкoгo флoтy, нoвoпPизнaч eнuit зaвiдyвav, мix iнIдим' зaяBиB: ..Чopнoмopський
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флoт бyдe iснyвaти, пiдпopядкoBylo.rись Петpoгpaдy тa Укpa.
iнськiй Hapoднiй Pеспyблiцi. oстaннiй _ y питaI{нях фiнaнсiв,
пpoдoBoJIЬстBaтoщo',. У сктlaдi вiйськoвoгo сrкprтapствa бщ opгaнiзoвaний тaкo)к дrьroбiлiзaцiйний вi/ЦIiл,дJIя yпpaBлiння спpaBa.
ми aвiaцii тa пoвфoплaBaння в Укparнi }IaKaзoм Koцtoбинськoгo
N9 22 вiд 18 JIютoгo 1918 p. пpи сeKprTapсгвi бyлa ствopoнa спецi:ulьнa кoлегiя (з пpедсгaBниKaми вiд: ЦBK Paд Укparни - 1 uoл.,
Cокpетapствa вiйськoвI,D(спpaв _ 2, I{онтpzL,IЬЕIoгo
Бrоpo пpoфспiлoк _ 2, Paди aвiaцii _ l тa пoвiтpoплaвzulЬtlих чaстин _ 3 нoл.).
Bxo пiсля поpriздy дo Киевa бyли uiткo визнaченi oснoвнi зaBдaIIHясrкpоTapствa вiйськoвих спpaB: ..лiквiдaцiя стapoi apмii тa
oбсrгyгoвyloчrд<
il yстaнoв; opгaнiзaцiя Чеpвoнoi сoцiaлigгиннoi apмii yсiх видiв тa poдiв збpoi''. PoзмiстивlIIи сBoс сrKprтapстBo B
кoлегii Пaвлa Гaлaгaнa (вyл. Фyндyюrе.rвськa, 11), де ЕIсщoдaBHo
poзтallloвyвaЛocЯ вiйськoве мiнiсгеpствo l{онтpaльнoi Paди, Ko.
цrобинський з пеplпих днiв пеprбрaння в Kиeвi стaв BжиBaTи
pilrrщих зaхoДiв дo н:ulaгo.щкeння Дiяльнoстi сBoгo вiдoмствa. Пiд
зaгpoзoю poзстpiлy всiм чинoBниKaМ KoлиlIII{Ьoгo yкpaiнсЬкoгo
вiйськoвoгo мiнiстеpствa бyлo l{aKaзaнo y тpи.цеrrний стpок пoвrpнyгися нa свoi poбoнi мiоця. Зaгpoзa пoдiялa _ знaч}Ia чaстиI{a crцlкбoвцiв мiнiстоpствa (пrpеB.Dк}Ioтехнiчнoгo aпapary)
пpиcтyIII,Iлидo BиKoнaн}Iя свorх oбoв'язкiв Bxr як слpкбoвцi нa..Biсник
PoдHoгo сrкprтapствa вiйськoBих спpaB. Бiльrцoвицький
yнP', 17 лIотoгo 1918 p. пoвi.цoмив пpo днi тa гoдини пpийoмy
вiдвiдyвaчiв lo.Koцroбинським _ щo.цrнI{oвiд 12 дo 16 год.
B oдин iз тaких днiв нa пpийoм дo бiльцloвицЬкoгo вiйськoвoгo мiнiстpa пpийtпoв fi.fioporшrнКo _ нa тoй .raс кpaйoвий кoмiсap Гaличини тa БyкoвиIIи _ з тI{М' щoб пoгo.циTи з tloвoк)
Bлa.цоiоiiI{тaI{Hя пpo лiквiдaцito свoei yпpaви, a oднoчaснo BIt3нaчитися з пoдaлЬIIIoIoдoлrlо пpaцiвникiв. У cвoж сIloгa.цaх
,{митpo Iвaнoвич .цoсить цiкaвo змaлювaв oбgгaнoвкy в нapoдIIoМy ссKpстapстBi вiйськoвих cпpaB чaсiв пеpeбрaння йoгo в Kиeвi. Io.Koцrобинський нaмaгaвся пrprKo}IaTи yкpa.rнцiв, щo йoгo
сокpсTapствo r бiльlшoвицьKим' ЕUIсpaзoМ iз тим i нaцioнaлЬним'
yкpaiнським вi.щotrlстBolt{:
сaM нapoдний сrкprтap y вiйськoвих
спpaBaх спiлкрaвся з вiдвiдyвaчaми (yкparнцями) yкpaiнсЬKoк)
мoBoк)' кaнцrляpiя сrKprтapсTвa пoчaлa Bи.цaBaти виписaнi yкpaiнськoto мoBolo пoсвiдченlнЯ Ta iнrпi дoкyrиlнтI{' нaд бyдинкoм
кoлегii Пaвлa Гaлaгaнa бyв вивiшrений opигiнaльний пpallop _
вiн бyв чopвoним' aле B кyгoчкy' зBopхy' бiля дprвкa були нaIIIи_ >l<oвтa
тi двi с}vr}Dкки
й блaкитнa.
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Пoлaгoдивttlи спpaBy з лiквiдaцiею свoеi yпpaBи й нaвiть BипpoсиBIIIидtя ij пpaшiвникiв плaтшo _ пo 300 кф.' .[opolшенкo звеpнyBся 3 пpoxaнI{ям дo Кoцюбинськoгo лaти йoмy i кoлиlцlъo}ry гr.
}IеpilлЬtlolvfy
писaprвi I{ентpaльнoi Paди o.Лoтoцькoмy мoxливiсть
..вiдпpaвиTуIcЯУ вiдпyсткy'', тoбтo Bидaти якийсь
дoKyмент' якуttrt
зpoбив би бсзпeчним вiд'iqд iз зaйrrятoгo бiльrцoвикaми Киевa. Ta.
oтpимaв. oцiнюючи пiзнiIцe
кy "oхopoн}Iy гPaмoтy''
'{opolшel{кo
цей жест бiльlцoвицькoгo вiйськoвoгo мiнiстpa, .[митpo Iвaнoвич
писaB: ..ПoBoJDкенняKoцloбинськoгo щoдo мене й Лoтoцькoгo бyлo чистo.DкrI{тлЬмoнсЬKс. Cлoвo ..I-{oнтpальнaPaдa'' бyлo в тi днi
стpaцIllим слoвoм' 3a пpин:rлсxнiсть дo нсi пpoстo poзстpiлювaли
бeз дoвпlx poзМoB. A тщ пеpед ним чJIeнI{еrrгpaльнoi Paди(я) i Генеpaпьний Писap! Koцloбинський як yqpaiнець' oчeBидIIo,не бaжaв l{aшoгo зaгиI{yй мoже нaвiть дoгaдyloчисЬ' дaBaB нaм спoсiб
pятyвaтись..Цoсить бyлo спpaвлi якoгoсь нaтяКy з йoгo бoкy свoiм
xr тoвapиIцaм i нaм бр би кiнсць. А.llе вiн, BидtIo' цiнив тaкox i
дoвip'я, 3 яKим мI{ звrРгzlпись дo нЬoгo''...
Xoнa, яK пpo цe згaдyв:rлa€.Бotш, дiяltьнiсть l{apoднoгo сrкprтapствa вiйськoвиx спpaB y зпoбщoмУ бiльtrroвикaми Kиевi ..гoлoвним чинoм зBeлaся дo видaчi вiдпyстoк i пpийoмy спpaB вiд пoпеpсднix вiйськoвих ygтaнoв'', oднaк Кoцюбинський нaмaгaBся дtжlц
i в нaпpямi виpilшення iнrrroгo зaЦдal{нясBoгo вiдoмствa _ фopмy.
вaн}Iя tloвиx вiйськoвих чaстин. .{xсpслoм ix пoпoвнення, кpiм
чеpвoнoгвapдiйських зaгoнiв, м:L,IисJIyxити й кoлиrшнi 1п<paiнiзoвaнi пoлки [ентpальнoi Paди, щo BияBили сBoIo пpихильнiсть дo
бiльtцoвикiв пiд чaс сiчневиx пoдiй y Киевi. Cеpед тaких пoлкiв
бУlwt,зoкprмa' Геopгieвський пoлк тa пoлK Caгaйдaчнoгo. Haпpи.
кiнцi лIoтoгo спецiaльним нaKaзoМ Ю.Кoцюбинськoгo Геopгieвський пoлк бщ пrpеймснoваний в 3-й кypiнь l-гo пoлкyЧеpвoнoгo
кoзaцтBa' пoлК Caгaйдaчнoгo _ в 4-й кypiнь цЬoгo x пoлкy.
Hoвoствoploвaнi paдянськi вiйськoвi фopмyвaння мaли сKпaспl
oснoвy нoвoi сoцiалiстиннoi apмii - apмii пiд нaзвolo Чеpвoнe кoзaцтBo. Haзвa тa пop'Iдoк кoмплеKтaцii цiri apмii Bизнaч:UIисядrКprтoм ..Пpo opгaнiзaшiro Hapoлнoi Pевoлloцiйнo- Coцiaлiстичнoi
apмii в Укparнi'', щo йoгo Hapoдний Cекpетapiaт Bидaв щo 20 сiч.
ня 1918 p. _ сaмr B poзпaл бopoтьби зa Kиiв. oсь цей дoкynrент:
,{скpсг пpo opгa}Iiзaцiю Hapoднoi Pсвoлloцiйнo- Coцiaлiстичнoi Apмii в Укpaiнi вiд 20 сiчня l9l8 p.
B iм'я Bеликoi Poбiтничo-Ceлянськoi Pевoлloцii Hapoдний
Cскpстapiaт Укpaiнськoi Poбiтничo-Cелянськoi Pсспyблiки, викoнyючи BoлIo тpyдoBoгo }Iapoдy' якltil oбpaв йoгo, пoстaнoвляe:
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!дя ш<пcту тa змЦнення Hapoдroi Bлaди i дrrя oстaтoчнoi пс.
pсмoги poбiтникiв тa бiднilцoгo сеJIяI{стBaнад б1pxyaзiеIo' opгa.
нiзyвaти нoвy сoцia.пiстиvнy Poбiтничo.Cелянськy Apмilo ..Чеp.
вoнс Koзaцтвo'' нa слiдпoчиx зaсaдaх:
l.Bсi вoilдl' 3 яKl{l( пoBиHI{o cк:ЛacГI4cЯ
Чсpвoне KoзаЦтвo, Bстy.
пaloтЬ дo apмii лoбpoвiльнo зil pсKoмorrдaцiеlo poвoлroцiйнo-сoцiалiстичних пapгiй тa PaдЯнсЬKиx opгaнiзaцiй.
2. Bсi вoiни пrpсбрaютЬ нa пoBнollty деpxaвнoмy кolштi тa
oдсp>кyloть25 кapбoвaнцiв нa мiсяць.
3. Bстyпaюd дo Чеpвoнoгo Кoзaцтвa мyсять дaти зoбoв'язaн.
н.я нe кI{дaти Pядiв йoгo пpoтягoм IIIести мiсяцiв, пPичoмy BotIи
мoxyгЬ бyпд вiдпyшoнi paнiIпс зaзнaчrнoгo стpoКy' Koли пrpе.
мoгa й здoбyгr.и pсвoлIoцii бyдщь забезпoчснi.
4. Ciм'i сoлдaтiв Poбiтничo.Cслянськoi Apмii oдep)Кyloтьплaт.
ню }laтyPoю зa мiсцeвими tlopмaМи' a тaKox кopистFoться бсзплaтнoю lvloдичI{oюдoпolt,toгolo.
5. Пpи виплaтi пo пoсадax iнстpyктopaм-кoмatЦиPaм Kсpyватися слЦyoчими llopмaми плaтнi:
iнстpyt<гop-кoмaндиp взBoдy 40 кpб
poти 50 кpб
бaтa.пьйoну 75 кpб
пoлKy l00 кpб
iнстpylсгop-кoмaЕIдиp дивiзii - l25 кpб
кopпyсy - l50 кpб
apмii - l75 кpб
6. Ciм'i вбитиx, пoтеpпiлиx вorнiв Чrpвoнoгo Koзaцтвa зaбoзпeч}'Ioться деp)@вolo.
7. Здiйснення Й пpoBедrнI{я B xиття цЬoгo декprтy дoprlarть.
ся Paдaм Poбiтничиx, CorцaтсЬких тa Ceлянськиx.[eпщaтiв Укpaiни i Koмiтстaм вiйськoвих чaстин.
Hapoднi секpетapi: внyгpirшнiх спPaB € . Бorш
юстицii B.Люксrмбypг
фiнaнсiв B. Ayсссм, пpaцi М.Cкpипник
пolIIти i телсгpaфiв Я.Мapг'яtloв
пpoдoвoльствa €.Лyгaнoвськи й
Гoлoвa Biйськoвoгo вiддiлy М.Бcгдaнoв
B. o. зав. спpaвaми Cекpстapiary I.Кyлик
Як бaчltмo, пpийнятий yкpaiнсЬким бiльrцoвицЬKим УPядoм
декprт B цiлoмy IIoBтopIoBaBпoлoxrн}Iя дrкpетy Paднapкoмy вiд
15 сiчня l9l8 p. Bтiм, мaв вiн i деякi oсoбливoстi. I-{естoсyвaлoся' пеpедyсiм, визнaне}tня нaзвIt IлrЯ нoвoyгвopювaнoi apмii _

8l
Чеpвoнс кoзaцтBo' Щo, И poзpaxш{кaми fr opгa}Iiзaтopiв, малo б
пiдкpсслити fr нaцioнaпьний, yкpaiнський хapaкгep. Cтoсyвaлo.
ся цс й встaнoвлrння Kollкpстнoгo стpoKy с.lryoкбидoбpoвoльцiв
(6 мiсяцiв), пpизнaнснЕtя висoкoi плaтнi iнстpyr<гopaм i кoмaндиpaм нoвoi apмii Укpаiни, пpoтс мaЙxс вдвiчi мeнIшoi, нix в
Poсii, плaтнi д,lя pядoвих вiйськoвикiв. Hr мoxнa нr зBrPнyги
yBaги щс нa oднy пoкa3oBy дrтaлЬ цЬoгo дoKyvrснтy - вiдсщнiсть
y }tьo}ryкoнкPстниx вкaзiвoк нa тс' пiд чиiм сaме кеpiвництвoм
мaе здiЙснIoBaтися poзбyдoвa збpoйних rIIл у pсспyблiцi, вiдсщ.
нiсть в дскpстi нaвiть згaдKи пpo нapoдне сrкpстapствo вiйськoвI{х спpaB' якl B Цсй чaс вxс iсrryвaлo i мшIo б бсзпoсеpсдrrьo зай.
мaтися спpaBolo opгaнiзaцii вiйськa (нaгaдaемo, Щo в poсiйськolлy дскpcгi lrьolvryB:lxJIиBoмy питaннк) бyлo пpисBячснo oкpемий,
тp€тiй poqдiл).
Щoдo oстaннЬoгo' тo' зBиЧaйнo, тaкс "yпyщeння'' B yкpaiнськoмy вapiaкгi дсIФ€тy не бyлo випaдкoвiспo. oчеви.щ{o' IIpямo
зaяBити пpo тс' щo пpoцсс opгaнiзaцii apмii в Укpaiнi бyдс пoвнiстlo ви3нaчaтися i кepyвaTI4cя Пстpoгpaдoм (a сaмr цr Й впплиB:lлo з пiдпиcaнoгo B.3aтoнсЬким дскpстy PнK вiд l5 сiчня
l9l8 p.)' yкpaiнськi бiльIцoвики' вpaхoвyloчи пoлiтичний мoмеI{т'
}Ir нaB:DкI{I||4cяi
з iнrrroгo бoкy, тфa пpo тс' щo ствopсння Чсpвol{oгo кoзaцтвa y всеyкpaiнсЬKoмy мaсIцтaбi бyде пpoвoдитися
..пiд ксpyнкoм poбiтничoгo i селянськoгo
},pядy Укpaiни'' (згaдa.
сaмr
тaким
бyлo
€мo' щo
фopмyлloвaння пoстaнoви HapoдI{oгo
Cекpсгapiaтy вц 5 сiчня l9l8 p.) oчrвидtlo нr Bлaulтoвралa Paдir,IiJpк"Д|III{apкoм. I цс нс lц{внo _ ствoploloчи дJIя "циКyKи,
снoпo УPЯДУ'',poсйськс бiльцroвицько коpiвнIlцтвo всr x пogгiйнo
пoбoювалoся ..пrpсвищeння'' свoiх пoBI{oBiDкltIЬ'B тoмy числi i
y вiйськoвiй сфеpi. Як з'ясyвaлoся, тaкi пoбoIoвaння нr бyли безпiдстaвнимиl.

oдним iз тих бiльlцoвицЬкихлЦеpiв Укpaiни, Чиi ..вo)<дистськi

3aмaцIки'' пoчiUIи BикJIикaти 3aнепoкo€ н ня

Псгpoгpaдa'

стaв i

l Мix iнruим, }Iе мo)кнa нe згaцaти пpo те' щo пштa}rlи пpo псrгpсбy ствopс}rrrя Укpaiнoю
вltасt{oi,тeprгropiaльнoi аpмii, як i пrrтання пpо нeoбхEнiстъ opгашiзаuii тyг паpтifiнoro та
paдянськorlo uerпpiв - бiльш.мeнrц нeзалФкt{ихвiд Петpoгщдд, otgемi бiльшoвиIшкi лiде.
pи peспyФIiки виспoвJIюв.UIищe нa пoчатrry гpyдня l9l7 p. - иайxe за rriсяl& дo стBopeнrrя
Хаpкiвськoi щли. Bисгщaючн на oбlиснoмy з'iqдi PC.ЦPП(б) Пiцдeннo-3aхi,Цнoтo кpaю,
€ .Бorш, зoкp€м a' пoвopltла: "Hе слц забyвати, щo Фдepaцiя ше е пiдпopядl(yвання. Кpаfio.
Eir в,rадa мae бyп't сдмoсгiйнoю. 3 }тядoм Пiтеpa мoхливi rпtше дoroвipнi стoсyнюr. Pyдд га
iншi багатrcтвaнaпе:катимyгь oднiй iз стopiн. Apмiя llaс бутт cюl'(пiдlФeшенlи
нaшIe._
.4зт.). Ц{oпpaвlа, в iстopи.rнiЙ лiтеpатrpi виспoвлювaJIисяз:ryва:кeнняз пpиEoдy тoпo' чt{
нaведeнi clroв:l мoгли llaлeжmи € . Бош, яка займarra "твсpry aнтнсeпapaтисrсьry пoзишiю''.
Hас, oднаЬ цiкавrггь нe gгi.lьlor aвIopсlъo' скiльlоl сaм смltс.п l|аведeнoпo тщ фpaгмeггу
вl{стyпy' яюlЙ, Дo pevi, можливо' нaлcжав ГJlaпчинськoмy, щo вистyпaв самe пepeд € . Бorц.
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Ю. Koцюбинський. Bсyпepен poзpа"хyt{кaмpoсiйськoгo пapгiйнo.
гo цrнтpy нa свiдoмr викoнaння IIим свoсi poлi фpм:lльнoгo
кoмal{дyвaнa, Io.КoцIoбинсьйй
чим дalIi, тим бiльlцo пpoяBJI,яB
сBoе "нсpoзyмiння пoлiтичнoгo l{oмсI{ry'', дсдaлi нaпoлегливiцrr
дoмaгaючись тono' щoб нe лицIe вBФкaтись, aле й бyги дiйснo
вiйcькoвим мiнiстpoм Укpaiюl тa пoлoвtloKoмaнДrвaчем fr збpoй.
нlD( сI{JI." Мaйхсс 1п<paiнськи
М. М1pa вйoвa)
ми'' (вислoвJIк)BaI{I{я
стaв вB:Dкaтинapoдний секpстap y вiйськoBиx спpaвaх i "apмii'',
щo зaхoпили KиЪ. .ЦJtяцьoгo Io.Koцюбинський мaв певнi пiдстaBи' aдкo цi "apмii'' нaпсpсдoднi здoбyrтя стoлицi бyли пpoгoлotценi .вiйськaми УHP''.
Cпpoби Ю.Koцюбинськoгo пoкJIaсти кpaй свaвiлпIo М.М1paвйoвa тa пpиldyсити йoгo пiдкoptrIlcя yкpaiнськiй в.тraдiзнaйrrши
пiдгpимкy i ссpсд oкpсмих членiв "циКyКи''
i, Щo бyлo oсoб.
ливo в:DкJIиBo'сrpед чaстI{ни вoякiв пepшoi "apмii'' П.eгopoвa,
з}IaчI{yчaстиtry якoi, л< в:кr зазнaчiuloся' сK,Iaд:UIисaме мецп<aнцi
Укpaiни - хapкiвськi, кaтеpинoслaBськi, дoнбaсiвськi чrpвotloгвapдiйцi. Cпpaвa дiйцgra дo тoг0' щo oбpaний чaстинaми цiеi ..apмii'' кoмiтст (дo ньoгo щiйurтпr C.Мoiссев (3фipoв)' Лaпiдyс, Чеpнoв) за нaкaзoм lo.КoцroбинсЬкoгo бр зaapештoвaний. П.€ г opoв вiдмoBиBся BизI{aти свoе пiдпoPяДK}rвaння yкpaiнськoмy
мiнiстpoвi. У вiдпoвць нa тaкi дii пpиxилЬникiв Кoцюбинськoгo
M1paвйoв 3a дoпoмoгolo вiд,цaних йoмy чaстин зaaprцrryBaB членЬ apмiйськoгo кoмiтетy тa poзфoplvryвaв..бyнтiвнi'' нaстини пеpIшoi ..apмii''. Пpотс зa poзIlopя.Фкrнням B.Aнтoнoвa i нлени apмiйськoгo кoмiтстy, i П.€гopoв бyли звiльненi.
Haмaгaючись ..знaйтI{yпpaBy'' нa Mypaвйoвa, кoмiтcг пеptшoi
..apмii нaдiслaв сBoIo
дслсгaцiю в Пстpoгpaд' якa' дoбивIшись зy.
стpivi з Лeнiним' звrpнyлaся дo tlьoгo 3 пpoхaнням пpизнaчити
кoмiсilo дJIя poзслiдyвaння дiЙ нaпpaвлrнoгo Paлнapкoмoм в Укpaiнy гoлoвt{oкoмaндyBaчa.
Haмaгaючись ..зaгaсити'' кoнфлiкт, Ленiн (зa pекoмендaцiями
B.Aнтoнoвa.oвсieнкa тa X.Paкoвськoгo) BизI{aB3а дoцiльне зaбpaти М.М1paвйoвa з Kиевa, Boд}IoчacвиявиBIIIийolry свor a6сoлtoтнe дoвip'я. Biдгaк 17 лютoгo l9l8 p. нa aдprсy гoлoBнoкoмal{Д/Baчa
М.М1paвйoвa, snлyнськoi Bеpхoвнoi Koлсгii, Hapoднoгo Cекpстapiaтy Укpaiнськoi Pсспфлiки B.Aнтoнoвa-oвсieнкa гoлoвa Paд.
(63вaxaloчи
нapкoмy }IaпpaBивтeлсгpalvfy,в якiЙ зaзнaчaлoся:
}Ia
сrpйoзнiсть стaнoBищa нa Poсiйськo-fuvrрtсьKoмy фpoнтi i неoбхiднiсть екстpенoi пiдтpимки pевoлloцiйних зaгo}Iiвy Бeссapaбii,
гoлoвнoкoмaндyвaч М1paвйoв тa Йoгo пiвнiчнa apмiя пpичислЯ-
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Ioться в poзпopядхеI{I{я PylvlyttсЬкoi Bсpхoвнoi Koлегii. Ми нi нa
xBилиtly нr мaeмo сyмнiвy, щo дoблeснi геpoi визBoлеtIня Кисвa
виKoнaють свiй pевoлloцiйний oбoв'язoк''.
У цей жr дснь тrлrгpaмy М.Мypaвйoвy 3 Bиpaxенtlям йoмy
свori пoвнoi дoвipи нaдiслaв i B.Aнтoнoв-oвсiснКo. ..Baula poбoтa'_ писaв вiн,_ бyлa нaдзвичaйнo блaгoтвopнolo i я xoднoгo нapiкaння нr мoхy вaм пpед'явити...Брши м}Ioю пpизЕIaче}IийГoлoBtloкoмaндyвaчeм pевoлlouiЙниx вiйськ, щo дiяли пpoти Paди,
Bи, тoвapишy Mypaвйoв, мo)<степepейти B poзпopЯдxення iнtцoi
Bлaди лишe зa мo€ ю нa цr 3гoдoю... Toмy я нaпoлoглиBo пpoпo.
нyro Hapoлtlolvfy Cекpстapiaтoвi Укparни (oстaннiй, .Цopенi, кaтoгopичнo BислoBився пpoти цЬoгo пpизнaчсння' пpoтr дрvlкa йoгo
бyлa пpoiгrropoBaнa Пстpoгpaлoм. _ Aвт.) дopуити ведсння вiйськoвoi кaмпaнii пpoти вiйськ Pyмyнськoi oлiгapхii тoв.М1paвйoвy.
Пpoxaю Baс, дopoгий дpyхср'тoBapишIyМypaвйoв, вipити I}мoIо
дo вaс дoвipy тa пpoдoШ(yвaти свoi poбoти...''
Пiсля вiдбyrтя Мypaвйoвa тa йoгo вoякiв з Кисвa сиryauiя в
мiстi gгaлa спoкiЙнiIдolo. oднaк скopистaтися циМ Ю.Кoцroбинськoмy I{е дoвrлoся. B нiч з 27 нa 28 лIoтoгo пiд нaтискoм
I{aстyпaючиx нiмецьких вiйськ тa чaстин I{ентpaльнoi Paди Hapoдний Cекpетapiaт пoкинyв Киiв i пеpебpaвся дo Пoлтaвll.
У пoвiдoмлrннi Ю.Кoцюбинськoгo' щo йoгo 2 беpсзня 1918 p.
бyлo вмiшеtlo нa стopiнкaх гaзrти ...{'oнeцlсlЙ пpoлстapий'', спoвiщaлoся пpo тr' щo бiльlшoвицький ypяД yкpaiни бyв змylшенlrЙ
вiдстщити зi стoltицi, ..мaloчи пеpед сoбoю пrpеBшкaloчy B чисrлЬ.
нoстi apмiro пpoтиBнI{кaтa не бaxaloчIl дaBaти в м.Kиeвi бiй''.
М.Мypaвйoв' oдI{aк,дoвiдaвrшtlсьпpo тe' щo paдянськi вiйськa
вiдстyпили з Киевa без бoto, дaB свo€ тлylиaчrння цим пoдiям. У
тeлегpaмi в Петpoгpaд Bи 2 бepeзня 1918 p., пoвiдoмляIoчи пpo
зайняггтяKиевa ..гaйдaмaKaми' aвстpiйr{ями, yкpaiнцями тa iнIдим
..3aяBляIo,
нaбpoдoм'', М1paвйoв писaB:
щo Blpaтa Укpaiни - тo €
pезyлЬтaтpoбсrги KoцюбllнсЬкoгo тa дrяКиx iнtшиx, rцo ссКprтapюB:UIинa ByзЬKo-I{aцioнaлiстичнiйтoчцi зopy''...
Зpoзрliлo, Пстpoгpaд бyв дa'lеким Blд тoгo' щoб пoклaсти Bск)
Bинy зa пaдiння Kиевa лицIr нa Koцюбинськoгo. Пpoте свoi ви.
снoBки зi спpaви ..Koцюбинськoгo_М1paвйoвa'' PaднapкoМ Bсo
x зpoбив. Haпpикiнцi бepезня' Koли Мypaвйoв пoBеpFryBсяв Poсiю, Ленiн oсoбистo зaйнявся poзслiлрaн}Iям пpичин кoнфлiктy. Biн мaв бесцy з Мypaвйoвим 25 беpезня, a чеprз кiлькa днiв
дaв poзпopя.Фкrння пpoBrсти oчнy стaBКy кoлицIIIЬoгo гoлoBl{o.
Кoмaндyвaчa 3 гoлoвoю apмiЙськoгo кoмiтстy пеprшoi ..apмii''
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Мoiсeевим з тим' щoб oстaтoчнo BизIIaчити сBoю пoзицiro в цiй
спpaвi. Cyдяти з тoгo' щo нrBдoвзi Мypaвйoв oцlимaв вiд Paднapкolvty нoBr висoкс пpи3}Iaчollttя (гoлoвнoкoмa}tдyвaчем Cхiднoгo фpoнry), ffi йoгo в Укpaiнi Лснiн BизнaB пpaBильI{ими. II{o
x дo Iopiя KoцroбинсьKoгo' тo йoгo нa пoсaдi гoлoBнoкoмa}IДyвaчa ..вiйськ Укpaiнськoi Pсспyблirш'' нсBдoBзi зaмiнив B.Arrгoнoв-oвсiснкo, який дo пopи дo чaсy нс BиKlIикaв y ПетpoЦPaдa
пoбoroвaння y схlI,JIьIIoстiдo ..yкpa.iнськoгo сrпapaтизмy''.
БPEсTсъIиII lvIиP I гIArшя
БIJIЬIIIoBI,ilsкoI BJIAЩI B УI(PAпII
IIABшIII 1918р IIEРB0IIЕ к(хlAt(IBo BI'ДAPПdДo зAtoнy
Bсyпеpс.r нaмaгaнI{ям poсiйськoгo бiльцroвицькoгo кrpiвництBa yсyllyги дeлсгaцirо Ifентpaльнoi Paди вiд пеpегoвopiв y Бpестi нс Bд:rлoся. Bизнaвцrи oчoлIoвaнy I-{оrггpaльнolo Pa.цoю y[IP
нrзaлilсIoю .цrp)сrBolo' п1юдсTaBниKи Чствоpпluнoгo сoloзy 9 лto.
тoгo 1918 p. yKII:UIиз нrк) миP}ry yгoДy. Хoчa yмoBи li нс мoxнa
бyлo ввaxaти цiлкoм зцДoвiльниМИ lJIЯ yкparнськoi стopoни (згiднo 3.цoгoвopoм чaстинa yкpa.iнcьких зrмсль' зoкprмa Гaличинa i
Бyкoвинa' зaJIиlIIaJIaсяпi.ц Aвстpiеro, дo тoгo >lсypяд УHP зo.
бoв'язрaвся yпpoдoвx псprшoi пoлoBиIIи 1918 p. пoстaBити дo Hiмсtttlи}Iи тa Aвстpo.Угopшщни вслиKy кiлькiсть пpoдyктiв, ПPoмислoвoi сиpoви}Iи тoщo), oднaK llpr.цстaвниюr fr спoдiвшlиcЯ Ha
тr' щo пiдписaнa з кpa.iнaми нiмоцькoгo блoкy yгoдa мaтимс
пoзитиB}Iс знaчо}IIlя дrя Укpa.шшt_ qIpuIЯTIlме збеpеxrннIo ii стaтyсy сaмoстiйнoi дep)Kaви тa зaбсзпoчитЬ вiйськoвy пiдтpимкy
yкpaiнськoмy ypядoвi з бoкy Hiмrччини B спpaBi вигнaння з тсpитopii yнP poсiйських бiльlцoвицьKих вiйськ. Щo x дo Hiмоччини тa fr сoroзникiв, тo' yKJIaдaIoчIryгoдy з УHP, BotIи' зpoзyмiлo, мaJlo цiкaвилися r1 дrpxaBницЬKими iнтсpосaми. Biднoснo
Укpaiни Hiмeччинa МiUIa свoi, сщo експaнсioнiстськi нaмipи _
зaгapбaти пiд диплoМaтичним пpикpиттям бaгaтy хлiбoм тa iнIIIими poсypсaми кparнy.
oфiцiйнс пoвiдoмltсн}Iя пpo yгoДy мix УHP i.roтиpмa дrpxaBaми нiмецькoгo блoкy oбypилo гoлoBy poсiйськoi дrлсгaцii
Л.Tpoцькoгo, який щoйнo 7 лrотoгo y пpиBaтнiй бoсiдi 3 пprдстaBI{икoм Aвстpo-Угoprцини гpaфoм oттoкapoм Чеpнiним
(oстaннiй мaв спецi:UIЬIIrдopyroння з'ясрaти вiч-нa.вiч з Tpoцьlсtм пpийнятнi дtя Poсii yrv{oBимиpнoгo дoгoвopy) вiдвеpтo i
яс}to пoпсpr.щ{B' rцo нiкoли нo пoгo.щ{тЬсянa те, rцoб кpa.rни ЧсгBсpтиtll{oпoсoloзy зaKJIIоIIиJIи
Миp з Укpaiнolo, Л<a,,Ha знaхoДитЬ.
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..e чaсти.
ся бiлЬцIr в pyкaх Paди, аJIев pyкaх йoгo вiйськ'' i якa
нoю Poсii''. ПiltгвеpДlсyloчи пoслiдoвнiсть свoеi пoзицii, гoлoBa
poсiйськoi дслегaцii l0 лютoгo l9l8 p. 3aявив пpo вiдмoвy Poсii
нaдaлi бpaти },чaстЬ y псpегoBopaх тa пpo ii нaмipи в oдtloстopoнtlьolvfy пop'Цtry пpипи}Iити вiйськoвi дii нa фpoкгaх' a сBoк)
apмilo демoбiлiзyвaти. Фopмyлa Tpoцькoгo ..нi МИPУ, нi вiйни, a
apмito pФтryстити,, булa з:rK,Iaдrнay вигoJloшснiй пrpсд пpсдстaB.
никalr,f[l кpaiн Чствсpгиннoгo сoю3y дскJlapaцii. "Iмснсм Hapoдниx Koмiсapiв, - зaзIlaчaлoся в нiй, - Уpяд Poсiйськoi Федepaтивнoi Prспyблiки циIvlдoвoдить дo вiдoмa нapoдiв i ypядiв вolo.
Ioчих 3 нaми' спiльних i нeйтpa.пьних деpxaв, щo вiдмoBJtяючись
вiд пiдписaння aнсксioнiстськoгo дoгoвopy, Poсiя oгoлorшy€ з сBoгo бoкy стaн вiйни з HiмсччиI{oк)' Aвстpo-УгoplциI{oк)' T1pсн.
чинoю i БoлгapiеIo пpипиЕIe}Iим.PoсiЙським вiйськaм вiдДaеться }Iaкaзпpo пoвнy демoбiлiзaцiю пo всix лiнiлс фpoнтy''.
Taкa peaкшiя Л.Tpoцькoгo нa пiдписaний Укpaiнoю миpний
пoгoвip бyлa uiлкoм зpoзyvriлoю. Укpaiнa з fr пpиpoдними бaгaт.
стBaми вffiгpaвaлa пpиtlципoвo BaxJIиBy poJrь y жlптезaбrзпсчсннi
Poсii' i втpaтa ii, як BBaжaв Л.Tpoцький, мoглa фaтaльнo BItли.
нyги }Ia сaмc iсrryвaння бiльlцoвицькoi Bлaди в Пстpoгpaдi. Cвoi
пiдписи пiд дeк.пapaцi€lo пoстaвили й пpeдстaBниKlI ..aлЬтepнaтиBнoгo'' },pядyyHP _ € . Mедвед€ B тa B.[IIaхpaй. Hrвдoвзi poсiЙськa дrлегaцiя пoкинyлa Бpсст-ЛитoвсЬк.
3aзнaчимo, lЦo дtя бiльrцoвицЬкoгo ypядy Укpaiни вI{3нaння
yгoдI{ мix Цerrгp:Ulь}toю Paдoю тa кpaiнaми нiмецькoгo блoкy фaктичtlo дopiвюoвaлo сaмoлiквцaцii. Тoж не диBtto' щo дii paдянськoi
дслегaцii в Брстi цiлкoм с)G:rлЬнoбyли спpийнягi Hapoддrим Cскpстapiaтoм y Kиeвi. Уpддoвий oPгaн ..Biсник УHP'' дaB y цi дri тa.
кy зaхoплснy oцiнкy лiй Л.TpoцЬкoгo' € . Мсдвед€ B a тa B.IIIaхpaя:
..Cмiливим
рволlouiйним свoiм кPoкoм миpl{a делегaцiя poсiйcь' У l9l3 P..Цoн6rсдaв пoнaд70% вyгirшя, щo fioro вилoбyвшa Poсifiськl iмпepiя; в l9l51916 pp. _ тoaгo в самиfi poзп:Uriмпepiаrriстиvнoi вйни, з Уlgaiни нa заaoди Poсii нцдxo.
л.шo 96,7% пpoкаry' 68% соproвоro мeг:uty' 99% двmавpoвих 6r.пoк i швerrepЬ, 5з% Ф'lj.,
8l% oлoва, 90% сpiФrа' 3/4 ,льуlv. He кокyчш вжe пpo збbркя тl lдi,кop. Дo peчi, щoдo
oстaнньoпo' тo pопь roдrваrьниui Poсii lrлишшtася за Ущa-rнoю fi пiсrи xoвтнeвoпo пepe.
вop<rгyв Пегpoгpалi тa пpю(oдy дo в,цДи бiльtшoвикiв. 3a нeпoвними дaними тiлькx зa
сiчeнь_квiтень l9l8 p. з Уlgaiни дo paд'янськoi Poсii бyлo виEe3ello пoнqд l7,3 шн rryдЬ
шiбa' 5 млн п1Дiв iнших хap.rЬ (м'яса, саJIа'щilФy' oлiТ). BнвЬ збbюI<яз Уlgaiни нa пiвнiч
lrбезпечупrли мiсцeвi бiльtцoвицькi opгaни в,lдди' a тaхoх нaдiorшri з Poсii спeцiдrьнi
пpoдз:lтol|и. 3oкpeмa, y сi.tнi 19l8 p. з.ltollи HapкoмпpoДy нa чolti з Kyдинсьюrх вiлпpaви.
ли дo Poсii 240 ьrroltiв шi6r тa l40 тис.пудiв щ.lФy; нa пorrаnry Jltoтtoпo_ 2(Ю тис.rryдiв
бopoшна, 40 тltс.пyлiв rylpy. Hа пo.l.тпсуФрзttя l9l8 p. Кудxнсьlоrfi пoвiДorrrшвтeJreгpa.
мoю Лeнiнa, щo йoгo пpoдзапoни вiдпpдвlшtи,пo Пeтpoгpaла l3 xapшpyпtиx пoiqд,Ь, щo
стaнoвltлo бmrзьхo 5(Ютис.пyдiв xлiба.
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Kиx тa yкPaiнсЬKI{х тpyдяlщID( мaс Kи}ryлa BиIсIик хи)(aкaм Bсссвiт-

ttьoгo iмпеpiалiзмfl.. Bi.щepтa й вiдкpитa пoлiтикa PoсiЙськoi pсспyблiки мaе бyпа пiдтpимaнoro всiм мbкнapoдним пpoлстapiaтoм''.
Тим чaсoм гoлoBa }Dя.ry Poсiйськoi pсспyблiюr B.Лснiн aхс нiяк
не пoдiляв oптимiстиннi пpoгнoзI{' пoв'язaнi з вiдмoвolo poсiйськoi дeлrгaцii вiд псpегoвopiв y Бpестi. Bсyпеpеv Л.Тpoцькoмy,
якltЙ дoвoдиB' rцo, вiдмoв,lяк)чись вiд всдення вiйни тa дoмoбiлiзoByloчи apмiro, paдяIlськa Poсiя, мoвJIяB' пoзбaв.llяе нiмцiв мoхливogтi нaсЦ/тIaти'a тaкoж Bсyпсprч пoзицii есеpiв, ..лiвих кoмyнiстiB'', якi кaтrгоpичtlo вIIслoBJIюв.UIисьпpoти пi.щtrrсarпrя..гaнlбнoгo МИPУ',, нaIIoJI'ягaк)чи}Ia вeденнi ..pсвoлloцiйнoi вiйни'', Лeнiн бyв тBepдo псpoкoнaний, щo зa ).Ir,foB'
якi скпaлися, poсiйсьffiй ypяц IIoBи}Irн негaйнo пiдписaти yгory з кpa.rнar"rинiмоцькoгo
блoкy, нaвiть нa нaйтяxчих ylltoвaх. Paдянськa Poсiя, нaпoJlягaв
гoлoвa PHK, }Iс мa€ apмii, нe Мa€ фiзинних сил пpoтиcтoяти Hiмсччинi тa Гi сoloзникaм i пoтprбye ..миpнoгo пrpoпoчиHlку'' ддЯ
тoгo, щoб зiбpaти cуIlIvI'a Bxr пoтiм взяти prвaнш.
Cyrтевим apгyмrнтoм нa кopиcтьЛенiнoвoi пoзицii gгaв poзпoчaтий 18 лютoгo l9l8 p. нiмецькими вiйськaми нaстyп пo всьoмy
фpoнтy вiд БarгiйсЬКoгo мopя дo Кapпaт. У цrй xс дoнЬ бiльrцiстro
B o.щ{нгoлoс цK PKП(б) пpийrrяв pitшеннянегaйнo пiдписaти дoгoвip з нiмцями. Bpaнцi 19 лютoгo Лснiн нaдiслaв paдioтrлсгpaмy
ypяцoвi Hiмеччини зi згoдoIo Paднapкoмy нa пpoдиrсгoвaнiy}roви.
Пpoтс y вiлпoвiль Пcгpoгpaдoвi в yльтимaтивнiй фopмi бyли запpoпoнoвaнi нoвi, щe бiльrц xopсткi ylvroвимиpy. oпинивrrrись y безвихiднiй сиryaцii, BцBK i Paднapкoм y нiv нa24 лIoтoгo yхB:Lпили
пoстa}Ioвy пpo пpийняTтя yлЬтимaTyмy..Цля пiдписa}Iня lvrиpyB
Бpест-ЛитoвсЬк нrгaйнo бyлa виpядхrнa нoвa дeлегaцiя.
I всo >кpoсiйське бiльцroвицьке кеpiвництвo зpoбилo щr oднy
спpoбy диплoмaтичtlим lILпяхoI\{збrpегги зa сoбoю Koнтpoль нaд
Укpaiнolо. Як пoтoпaючий хaпa€ т ься зa сoлoми}lКy' тaк i PaдI{apкoм без oсoбливиx нaдiй нa yспiх yхoпився зa мoжJIиBiстьвикopистaти ..aлЬтrprlaтиBнy''делeгaцiю УHP з тим, щoб стopгyвaтися з нiмцями вiднoснo Укpaiни нa тaких yмoвax: yкpaiнський
бiльtцoвицький ypяд, ЯKИII, мoвляB' мaB pr:rльнy влaдy в Укpaiнi, пiдписy€ 3 кpaiнaми Чсгвеpтиv}Ioгo сoloзy yгoдy нa нaйвигiднiцlих дJIя oстaннiх yмoвax. У свolo чеpry, Hiмоччинa тa fi сoIoзники ви3нaютЬ "циKyI:y''
€ д инolo Bлaдoю в УHP тa пpипиняIoтЬ нaстyп свorх вiйськ .ra iТ тсpитopiю.
Й.Cтaлiн 24 лютoгo o 3 гoд. д}Iя тeлeгpaмoю пoвiдoмив бiльuloвицЬкиtrtwядУкpaiни пpo pitшенняPHК зilклIoчити миp з нiм-
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цями. Boднoчaс Hapoднoмy Cскpстapiaтoвi бyлo зaпpoпo}Ioвaнo
якoмoгa IIIвидцIe }Iaпpaвити свoix пpeдстaвникiв дo Бpест-Ли.
тoвсЬкa. Toгo x дня дrлегaцiя y склaдi l{apoднoгo сrкprтapя oсвiти B.Зaтoнськoгo' yкpaiнськoгo лiвoгo сoцiaл-демoкpaтa' члrнa
Киiвськoгo BиKoнкoмy poбiтнинlо< i сorЦaтсьKих дспyгaтiв €.Hr.
pot{oвичa' лiвoгo ссrpa' нapoднoгo сrкprтapя зolv{eль}Iиx
спpaB
€.Tсpлeцькoгo тa пoзапapтiйнoгo' члrнa цBK сФIяHинa foдснкa
виiхaлa з Киевa. У poзмoвi зi Cгaлiним 25 лIoтoгo }Iapoдtlий секp€ т ap фiнaнсiв B.Ayсссм пoвiдoмив Петpoгpaд пpo вiдпpaвкy
дrлeгaцii тa пpo дaниЙ iй ypядoм нaкaз вiднoснo fr пoведiнки y
Бpестi: .....стapoгoмиpl{oгo дoгoBopy' пiдписaнoгo ГенеpaлЬним
Cекpсгapiaтoм, звинaйнo' I{с визнa€мo' але гсrгoвi зaK,IIoчитиaнaлoгiчний миp зil ylvloвнсвтp}ДIaнHяв нaшi вrтyгpilшнi спpaви. 3гoднi нa вивeдсння poсiйських вiйськ з Укpaiни' :UIl' звинaйнo, кaтегopичнo 3aпrprчy€Ivro пpoти вивoдy нaцIoгo Чсpвoнoгo кoзilцтвa
i Чеpвoнoi гвapдii, сфopмoвaнoi в Укpaiнi. Ha тaкiЙ плaтфopмi
пpийнятнi миpнi пеprгoвopи...''
A вжо нaстyпtloгo д}Iя iнстpyкцii пpo бaxaнy пoзиЦilo нa пePrгoвopax y Бpест-ЛlrтoBсЬKy пpибyлiй з Kиевa дo Пстpoгpaдa yк.
paiнськiй :Ulьтеpнaтивнiйдслегaцii дaвaB Лснiн. Bтiм, як писaв y
свoix спolaцaх B.3aтoнський, oсoбливиx нaдiй нa yспiх делегaцii
вiд ..ЦИKУKИ'' Ленiн нr плrкaB. У пpивaтнiй бесiдi з 3aтoнським
вiн скaзaв: ..Укpaiнy бyде х<aлкoвтpaтити''.
Тим чaсoм в Укpaiнi тpивaв нaстyп 23 нiмсцьKиx тa l0 aвстpоyгopськиx дивiзiй (зaгaльнa чисrльнigгЬ нaстyпaючих сягалa 450
тис.нoл.). Hе зyстpiнaloчи нa свo€мy ltlлюry xoднoгo oпopy' 19 лю.
тoгo l9l8 p. нiмсцькi вiйськa зaЙнялll Лyшьк тa Piвнс, 2l лютoгo
встyпили дo Hoвoгpaдa-BoлинсьKoгo' дс дo ниx пpиедн:UIисяyкpaiнcькi вiйськa, giДцaнi [ентpaльнiй Paдi. У цей же чaс aвстpoщopськi вiйськa ycпiIшнo нaстyпaJlи нa oдrсЬкoМy нaпpямкy.
ПеpекoнaвцIись y маpнoстi нaдiй нa Bияв ..пpoлетapськoi
сoлiдapнoстi'' з бoкy нiмецЬких сoлдaтiв, Hapoдний Cекpотapiaт
пoчaB гapячкoвo виlIIyкyBaти зaсoби стpимaти нaтиск пporгиBнI{кa. Ha зaсiдaннi цBK i Hapoднoгo Cскpетapiary бр ствoprний
т.зв. Haдзвичaйний кoмiтeт (y склaдi C.Бaкинськoгo' Io.Koцюбинськoгo, Я.MapгьяHoвa' B.Пpимaкoвa, М.Cкpипникa), якoмy
н:шrх:lлo Bзяти нa себе кеpiвниЦтвo ..oбopo}tolo pеBoлroцii вiд зaхИних iмпеpiaлiстiв''. Hoвogтвopсний Кoмiтст, I}икopистoвyloчи
свoi ..нaдзвичaйнi пoBнoвaxеtlня'', oдpaзy x BдaBся дo ..нaдзBичaйних зaхoдiв'': oгoлoсиB Kиiв i всIo теpитopiю Укpaiни ..нa
вiйськoвoмy тa oсaд}Ioмyстaнi'', poзпopядиBся пpp негaйнy здa.
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тy збpoi нaсrлснtlям' BI{дaB нaкaз пpo кoнфiскaцiю з кBaРгиpoвлaсникЬ тa нaймaчЬ плaшr з:l пoмrцIкa}I}Iянa мicяць Bпеpед' пpo
нaK,IaдснtUI lloдaтКy нa дoмoBлaсникiв тa пpo здaчy нaсeлснням
зoлoтa B злиBкax' мoнетaх i виpoбaх бiльшe 12 зoлoтникiв ..нa
збеprxсння дo .(сpxбaнKy', (oстaнне, 3a pшpaхyнKaми Koмiтстy,
мaлo б зaбeзпечити пoпoвtlrння спyстiлoi },;rядoвoi кaзни кolцтalr,lи.Зa спoгaдaми € . Бorш, вiд25 лIoтoгo l9l8 p. бiльrдoвики нo
мaJIи чим IIлaтити нaвiть Чеpвoнoмy кoзauтвy).
HaмaгaIoчисЬ B спirшнoмy пopядKy сфplryвaти вiйськoвi чaстини, 3ддпli вистyпити нa 3aхист бiльlцoвицькoi в.ltади,мoбiлiзaцiйний вiддiл Hapoднoгo CскpигapстBa вiйськoвиx спpaв 23 лютoгo
l9l8 p. oгoлoсиB 3aпис yсiх бшсaючиx ..дo нoBoстBoploBaниx pесrфлiкaнсьIох бplrгaд''. З мgгolo фoprvryвaнн,Iт.3в. iнтеpнaцioн:rЛьних зaгoнiB _ yкoмIlлrКтoBaних чrхaми' нiмцлr.tи i т. iн. _ в Киевi бр opгaнiзoвaний IПтaб мh<нaцioнaJlЬtlихpовoлIoцiйних сил.
Пpoтo, нсзBaxaloчи нa всi стapaння, втiлити B >киття yсi ви.
щенaзвaнi зaхoд'I{ Hapoднoмy Cскpстapiaтy тaк i нe вдaлoся. I
спpaBa пoлягaлa нс стiльки y стpiмкoмy пpoсyBaннi нa Kиiв
чисслЬ}IoпrprBaжaючих сил пpoтиBникa, сKiльки B opгaнiзoвaHoмy сyпpoтивi з бoкy нaсrЛrння' щo нa l{ьoгo нaцIтoBхtlУЛacЯ
..циKУI(A''. Baцryrи' B якoмy oпи}IиBся Hapoдний Cекpстapiaт
нaпсprдoднi йoгo вiдбyгтя з Kиевa, вiдвеpтo oпис:UIa y свoш спoгaдaх €.Бoшr. 3a ц свiдчrI{I{ями' ><oднipoзпopяд)кс}ltlя ypядy tIс
Bикo}ryва.пися'Bилyчити збpoю y нaселеflня тaкoж I{e вдaBaJIoся'
a тa' lцo всr x пoсTyпaJIaдo бiльшroвикiв, вияBлялaся пolllкoджrнoю (кyлемсти iз знятими зaмкaми, гвинтiвки без зaтвopiв
тoщo). Пpoвaлилucя Й спpoби бiльtцoвикiв сфopмyвaти зaгoни
..нoBoi сoцiaлiстиvнoi apмii''. HlзBaxaк)чи нa
пoлylvt'янi зaкпики
..в
poсiйськoi
pсвoлlouii'',
Bистyпити
oбoporry
i свiтoвoi
бaxaloЧих
пoнoBлIoBaти}Ioвoствopювaнi чaстиtlи пpaктичI{o нс бyлo _ Boяки poзхoдилися пo свoiх дoмiвкaх. Toж, зa спoгarцaмиБorц, Hapoдний Cекpсгapiaт oбмrxився тiльки cтBopснням зaгoнiв ..BикJIючtIo3 числa кoмyнiстiв''l.
Biднyвaюни сBo€ хиткr стaнoBище, в Kиевi 26 лютoгo l9l8 p.
цBK i Hapoдний Ceкpстapiaт нa сBo€ t vfy зaсiдaннi pyбa пoстaвили
питaI{ня пrpr.ц lo.Кoцюбинським' чи в змoзi бyдyгь йoгo вiйськa
хoчa б нa деякий чaс стpимaти пpoтиBникa нa пiдстyпaх дo Kиевa.
l oсь кo;tи зшaДoбrrлисяб lo.Кoцюбиl|сЬкoll{у вiйськr пеpшoi -apмиГ П.€ г opoва, якy
Hapoдпий oetФeгдp вiйськoвrц спpaв pадяltськoi УHP, з:l висJloвoм М.Мypaвйoва, .вкtхaв
мaйxe свосю.. Як свiдчrггьбioхpoнiка Лeltiна, llaпpиfllцi лютom' намaгаючисьвpгryвaти
стaнoвиlце' PHK poзпopя,цивсянeгайllo пcpскиlryпl шю аpмiю дo Kискr. Пpoте вхе бyлo
nlзшo.
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Biдпoвiдь KoцюбинсЬкoгo бyлa нсвтiшнoю. B нiч нa 28 JIIoтoпoyкpaiнський бiльlдoвицький ypял спilднo втiк дo Пorпaви.
Уxсс в Пoлтaвi стaJIo вЦoмo пpo нrвдaчy' якa спiткалa aльтеp.
нaтивнy yкpaiнськy делегaцiю нa цIл.D(yдo Бprст-Литoвськa.
Biдpядкенa з Псгpогpaдa oKprмим пoiзДoм iз спецia.lьним мaI{дaтoм за пiдписoм Ленiнa з Bимoгoю дo всix зaлiзничких кoмiтстЬ
}Iaдaвaтинaйeнеpгiйнiшy дoпoмory B пpoсраннi, делrгaцiя "циКУKи'' 28 лютoгo l9l8 p. бсзпеprшкoдtlo дoбpaлaся дo Пскoвa,
oднaк тyг fr зaтpим:UIинiмцi. Пpoнскaвши ДбУ, дrлeгaцiя спpoбy.
вaлa пoдaти oфiшiйний пpoтeст кoмr}Цaнтoвi стaнцii з Bимoгolo
нrгaйнo нaдaти пpсдстaвникalvr" ци KyKи'' мo)OIивiсть слi.щrвaння зa мiсцем пpизнaчення. ..Ми Цi.lтvлoбy чrкa€мo' _ ПoBopl{Лoся
в зaявi. _ Ми BBaxa€ м o' щo цЬoгo стpoкy бiльlц нi:к дoстaтньo
тoгo' чи мoxeмo ми бyпt пpийнягиNII,I,NIя всдення
ДлЯ'BI'IяuI|ен}Iя
псpeгoBopiв вiд iменi Укpaiнськoi Hapoднoi (Poбiтничo-Cслянськoi) Prспyблiки 3 IIpсдстaBникaми Чствеpгиннoгo сoloзy. Пo.
дaльцIс зaтягyвaння цiеi нrBизнaчrнoстi ми Bвaжa€ м o знrвaxJlиBуININIятiсi влaди, Щo ii ми пpсдстaвляrмo...
.(oбa, ми пoBтopк)€мo' цiлкoм дoстaтнiй стpoк д.пя тoгo, щoб
пpи всiх теxнiчних пrpсцIKoдax з'ясрaти Bсс неoбxiднс для нa.
llloгo

п oдaJIьlIIoгo

слi.Црaння.

Якцo впpoдoвx тpьoх гoдин з мoмсI{тy пoдaння цiсi зaяви в
тrpмiнoвoмy пopядKy нaм не бyдс нaдaнa мoж:tивiстЬ пoд:rлЬцIoгo слiлрaння N|Я зyстpiнi 3 миpнoю дслегaцiею Чствсlrтиvнoгo
сolo3y' тo ми зlvтyIшrнiбyлeмo пpoтсстyвaти нaйpiIшщitпим чиtloм
i вимaгaти негaйнoгo пoвсpнrння нaс тим сaмим lIIляхoм 3a мoxi нiмсцьких poзтaшyвaЕIь.
Mи вимагaемo, щoб ця зaяBa бyлa тrкстyaльt{o псpсдaнa ypя.
дaм всiх дсpxaв Чствеpгин}Ioгo сoloзy' a тaкo)к миpнiй делсгaцii
в Бpсстi''.
Перпoвнснa блaгopolЕIим oб1pенням зaяBa :rлЬтеp}Iaтивнoiyкpaiнськoi дслrгaцii нс спpaBилa xoдtloгo вpaxснFUI }Ia пpсдстaBникiв кpaiн нiмсцькoгo блoкy, якi, вiднрaloчи сBoЮ пеpевary' нr
мaJIи нaмipiв бyдь.яким чинott{пoтypaти диплoмaтичним хитpoщaм Poсii. Bxe дo нoчi l бepезня oчoлювaнiЙ B.3aтo}IсЬким
дслегaцii бyлo пеpсдднo вiдпoвИь генеpaл-мaйopa Гoфмaнa: "Hacтyпнr мae бyпr пrpедднo yснo. Пpиcyпti в Брст.Лt{тoвськy пprдстaBникI{ Чствepгиv}loгo сoloзy' BизнaBцIи зilкoнним }ryядУкpa.iнськoi
Hapoдroi Pсспyблiки, Ц.r }Iaдaютьпoявi згaдal{их чoтиpьoх
дoбpoдiiв xoд}Ioгo зI{aчсння. Iм нaдaеться мo)olивiсть пoвсpгa.
TIlcЯ Дo Пстеpбypгa''.
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У сyпpoвoдi нiмецькoгo oфiцrpa i двoх сoлдaтiв пoслaнцiв
"цИKyKИ''
дoстaBуIЛ|4Дo нaйблиxчoгo poсiйсЬкoгo пoстy. Ha
цЬoмy мiсiя делегaцii бi.lьrцoBицЬкoгo },pЯ.uyУкpaiни зaBеpuI[I.лaся.
Hсвдava пoслaнцiв "aльтepнaтиBttoi'' yкpa.rнськoi делегaцii нr
BикJIик:UIapoзчapyвaння в Петpoгpaдi, aдкс, яК Bxe зaзЕIaч:Lпoся, Лoнiн фaкги.пro I{oпoK,Ia.цaBсянa мo>кlгивийyспiх 3aтoнськoгo
тa йoгo кoлoг. Haтoмigгь 3 BелиKиМ зaнrпoкo€нняIv{ гoлoвa Paднapкoltfy oнiкyвaв звiсткy пpo prзyлЬтaти пеpегoвoPiв poсiйськoi
делегaцii в Бpeстi. Hсвдoвзi тaкa звiсткa нaдiйrrиa. ПpедстaвниKи paдянськoi Poсii' 3 oдI{oгo бor<y,i Hiмеччини, Aвстpo-Угopщи}ttl' T1prкнини тa Бoлгapii _ з дpyгoгo, 8 беpезня l9l8 p. пiдпис:tIIиlvrиpний дoгoвip. Зa йoгo ylvl<iвaмиpaдя}tськa Poсiя втpaч:rлa
теpитopilo IIлoщrю близькo мiльйoнa КBaдpaтних кiлoмсгpiв. Фiнляrцiя тa Укpaiнa BизHaBaJIисясaмoстiйними дrpxaвaми. Paднapкoм зoбoв'язрaвся ви3нaти Бpест-ЛитoBсЬкy Угo,ДУ,зaKпючr}Iy
мix кpaiнaми Четведlтич}loгo сoloзy тa oчoлIoвaнoю I{eнтpaльнolo
Paдoю yнP. Пyнкг дoгoBopy щoдo Укpaiни пpoгoлolшyвaв нaстyпttе: .....Poсiя зoбoв'язyrтЬся негaйнo УKЛacIуIмиp 3 Укpaiнськoto
Hapoднolo Pеспyблiкoю тa ви3нaти миpний дoгoвip мix цiеIo деpxaвolo i деp>кaвaмиЧствсpтичнoгo сoloзy. Tеpитopiя Укpa.rни нсгaйнo звiльнloсться вiд poсiйських вiйськ i poсiйськoi Чеpвoнoi
гвapдii. Poсiя пpипиняr Bсякy aгiтaцiю aбo пpoпaгarЦУ пp0ти ypядy чи гpoмa.цсЬKихyстaнoв Укparнськoi Hapoднoi Pеспублiки...''.
oтx<е, згiднo з Бpестським миpoм, poсiйське бiльцroBицЬкr
кеpiвництBo пoгoДкyвaлoся Bизнaти сaмoстiйнicгь УHP тa з:lкoннiсть ii ypящy _ I{ентpaльнoi Paди. Ta чи цe oзнaч.rлo нa пpaктицi вiдмoBy paдянськoi Poсii вiд зaзixaнЬ нa тaкий вarкпивий
pегioн, яким булa для неi Укpaiнa? У>кe 4 беpeзня l9l8 p.
М.Cкpипник в Пoлтaвi oгpимaB тrлrгpaмy BЦ И.Cтaлiнa, в якiй
чiткo визнaч:UIисянaмipи Poсii щoдo Укpaiни пiсля пИписaння
.....Piзниця мix вaми i нaдoгoвopy з кpa.rнaминiмецькoгo блoкy.
ми тa' _ poз'яснIoBaB Cтaлiн, _ щo Bи' 3a гeoгpaфiею Bинничlнкa' склaдaстo Укpaiнy вiд Пoдoлii дo .Цoнy тa вiд Гoмеля дo
бepeгiв мopя' a ми скJlaдaемo Bеликopoсilo. З вaми Brдyгь вiйнy
вiдвеpгo, 3 нaми пpихoвaнo. Bи чините oпip Bxс тспсp' a ми чoкarмo дo з'iздy Paд, гoтoвi всебiчнo дoпoмaгaти Ba}l i нaкoпинyBaти сили д,Iя тoгo' цIoб мoxo чrpeз кiлькa днiв нaпagги нa звipa, щo oбxеpся.
...l) Haкaзи Кpиленкa (пpo пpипинrння бoЙoвlrx.цiй._ Aвт.)
дiйснi тiльки дrrя Пiвнiч}Ioгo' Зaxiднoгo тa KaвкaзЬкoгo фpoнтiв.
Якщo aнтotloBськi чagгини згoднi заJIиIIIитисяв Укpaiнi, ми pa-
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Д}rмo пrpефoplvryвaтиiх y спrцiiurьнi yкpaiнськi чaстини й пyстити
в хiд як тaкi;
2) Atтгoнoвy вiдпpaв.rrенoспецiшIьний rrист Ленiнa з цiлкoм визнaчrнI{ми пpoпoзицiя ми...Mи pa'цимo скиrryп,r мaсКy aHтoнoBсЬKy
i стaти сaмим сoбoю, тoбтo oвсiенкoм. Цe дaвaтиме йoмy пoвнy
лeг:rль}IyмoxливiстЬ NIя oпepauiй пporги нiмецькoi свoлoти. Tе
)к сaмo мoxнa пoPaДити Caблiнy тa Ciвеpсy...''
Як бaчимo, лiнiя Paднapкoмy стoсoвЕIo Укpaiни бyлa oднo.
знaчнolo - бyдь-щo Bтpимaти iT y скпaдi Poсii, пpoдoв)Kyвaти бoйoвi дii нa fr теpитopii, oдI{aк' BpaхoByloчи пoлiтичнy сиryaцiro
(пiдписaння БpсстсЬKoгo миpy), пpoвaдити цi дii виключнo пiд
yкpaiнськoro вивiскolo.
oгpимaвши вкaзiвкy [еrrгpy, М.Cкpипник. негaйнo тoлrгpa..З AнтoнoBим 3apa3 бyдy знoсу|TуIcЯi зa
дopyфyвaв Cтaлiнy:
чrнням Hapoднoгo Crкpстapiaтy (пцкprслсн}lя нaшe.- Aвz) зa.
пpoцry йoгo clоди''. У цсй xe денЬ *гoлoBкoвepхy Пiвлня Poсii''
бyлo нaпpaBлe}IoтсJlсгpaмy вiд yкpaiнсЬкoгo бiльlцoвицькoгo }Pя.ry
3 пpoпoзицirю пpиб}пи дo Пoлтaви 3 тиlt,t' lцoб взятlt нa себс
кoмaндyвaння yкpaiнськими paдяFlськими вiй ськaми, ..гoтoBими
лaти piIшщy вiдсiч кottтpprвoлloцiйнoмy пoxoдy нiмецькoi тa
yкpaiнськoi б1pxyaзii''. У телсгpaмi спeцiальнo пiдкpеслtloв:Uloся
yкpaiнськс пoxoДкrння гoлoBкoBrpxa: ..Bи сaмi, тoв. oвсiенкo,
iз тiеi Чrpнiгiвськoi ryбеpнii, якa 3apa3 стискyгa гсpмalto-гaйдaмaцЬкиtt{Кyлaкoм''.
Звинaйнo, aпrляцiя дo пaтpioтинних пoнyгтiв B.Aнтoнoвa- oвсirнкa y дaнoмy Bипaдкy бyлa лишс пpoпaгa}IдI{стсЬкoюгpolo' poзpaхoвaнoю нa зoвнiIднiй сфскт _ мoвляв' кoмa}Цyвaння ..yкpaiнськими вiйськaми'' бсpс нa ссбс yкpaiнсць' лIoди}Ia' якiй нс
бaйдуxa дoля йoгo Бaтькiвщини. Пpme щoдo сaмoгo B.Aнтoнoвa.oвсiенкa' To дiйснo, бyryни з:rпoxo.Dкеl{ttямyкparнuем' тaKим
вiн сeбе бoдaй ни yсвiдoмлIoBaB. Cин пopщикa poзrpвнoгo пiхoтI{oгo пoлКy' вихoвaнець p,Цy poсiйських вiйськoвo-нaBч:lльних зaкJlaдiв (Bopoнrзький кaдrтсЬKий кopпyс, Mикoлaiвськo
вiйськoвс, Пстpoгpa.цсьKeloнкrpськr ysилищс) пopyник B.oвсiенкo бр дoсить типoвиl{ нa тoй чaс пprдстaBникoм pyсифiкoBaнoгo yкpaiнця, якиЙ, пpoйIшoвrши ..пrpeкoвKy'' B poсiЙськiй
apмii, нe тiльки зaбр пpo сBo€ *мшtopoсiйське пoхoДкol{I|я',, aЛe
й з нaдзвичaйнoю piIшщiстlo бр гmoвий вистyпaти пpoти бyдьяких пpoявiв "yкpaiнськoгo сепapaтизмy''. Hсспpийняття B.AнтoнoBиtи iдrЙ yкpaiнськoгo пaтpioтизмy пiлiгpiвaлoся йoгo
п rpекoнaннями' спe.
мapкси стсЬки м и ..i нтеpнaцi oнaл i стсьKvIN|v|',
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..iнтсpцифiuнolo oсoбливiстlo яких бyлo oтoтoxнr}Iня пol{ять
..paдянськa
нaцioнaлiзм'' i
Poсiя''. 3 oглядy нa цr' зpoзytvliлими
6улtt,3 oдI{oгo бoкy, нrllpиязtlь ..гoлoвкoBеpхaПiвденнoi Poсii''
дo "сaмoстiйницьких зaьfaхiв'' Hapoднoгo Cскpстapiaтy, B тoмy
числi i lo.Кoцюбинськoгo, a з ДPУгoгo - звoPyцrлиBa симпaтiя
дo вiдвеPгoгo вrликopoсiй ськoгo lцoвiнiстa М. М1paвй oвa.
oгpимaвши poзпopя.Qксння Ленiнa нrгaйнo пеpсйти y poзпo.
pЯДDксння"циKyKи''
тa зaмiнити Ю.Koцюбинськoгo нa пoсaгoлoвнoKoмal{дyвaчa
всiмa
вiйськaми yHP, B.Aнтoнoв зaпPoдi
(oстaн}IЬo}ry
сив iз сoбoю M.М1paвйoвa
н.Цсxaлo oчoлити штaб
"yкpaiнських вiйськ''). У листi лo М.Мypaвйoвa 3 пpoхaнням
пpийняти зaпporцrння вiн, мix iнlдим' писaB:''Bи знa€ т r мoe
стaBлrн}Iя дo yкpaiнсЬкoгo нaцioнa.пiзIt,fy'тa спpaвa тaKa' щo кoли нa пiвднi псpсIt,loжсiмпсpia.lliзм, зaгибeль нaшoi pсвoлloцii, в
цiй fr стaдii, tlсмин1tla...''
B.Aкгoнoв-oвсiенкo 7 бepсзня вx<ебр y Пo.lггaвiтa бpaв yчaсть
y зaсiдaннi цBK i Hapoднoгo Coкpстapiaтy. .Цoпoвiдaючи пpo цo
Лrнiкy тслrгpaмolo вЦ 8 беprзня l9l8 p., }IoBoпpизtlaчсний ..Bepхoвний пoлoBгIoкoмaЦцyBaчвсiх вiйськ УHP'' не пpихoByBaB сBoгo
..Здopoвo зiпсoвaнo
знсBa)кJIиBoгoстaBлсl{ttя дo "циKУKИ''.
спPaBy' _ писaв вiн, _ poзхлябиця, пiд.пeбoяryзтвo i пихaтr сaмoД}l1rстBoй пoмпaдypстBo' пoлiтикaнстBo' слoBoм _ пaскy.цний
}Iapoд' aлс тiльки б пoгoдилися кopитtлcя, i спoдiвaюся нa пopoзyмiння...''
Taкa негaтивнa oцiнкa дiяльнocтi бiльlцoвицЬкoпo },pядyУкpaiни безсрlнiвнo стoсyвiulaся й oсoбистo Ю.Koцюбинськoгo. Ho
BипaдкoBo oдpaзy x пiсля пpибyгтя B.AнтoнoBa дo Пoлтaви Koцtoбинський paптoвo пoдaв пpoхaння пpo свo€ звiльнсння як 3
пoсaди гoлoвнoкoмatЦ}Baчa, тaк i з пoсaди викoнyloчoгo oбoв'язKи l{apoдIroгoсскprтapя вiйськoBиx спpaB' хoчa щe нaпсpсдoднi,
5 берзня 19l8 p., нa rrсiдaннi ЦBK вiн бр пpиз}Iaчс}tийгoлoвolo
ствopснoi пpи ypядi Biйськoвoi кoлегii тa BияBиB пpI{ цЬo}vryсBoIo
pirшyтy гoтoвнiсть Bикol{yвaти пoкJlaденi нa нЬoгo зaвдaння.
..Biсник yнP'' 14 бсpсзня oфiuiйнo пoвiдoмиB пpo piIшrння
Hapoднoгo Cскpстapiaтy (дaтa пpийняття пoстaнoBи нe вкaзyвaлaся' oчrвI{дtlo' цс ст:rлoся 7_8 беpезня) звiльнити Ю.Koцюбинськoгo 3 пoсaд ..тиIv{чaсoвo
викoнyючoгo oбoв'ЯзKI4нapoд}Ioгo сrкprтapя вiйськoBих спpaв i кoмatщрaчa вiйськ Poсiйськoi
Фсдеpaтивнoi Prспyблiки нa Укpaiнi''. Гaзgтa спoвiщaлa й пpo
вiдстaвкy ..зa Bлaсним хoддтaйствoм'' Baсиля lllaхpaя тa пpo пpизнaчrння B.oвсiенкa нapoдним секprтapeм i ..веpхoвtlим гoлoB-
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нoкoмa}Iдyвaчeм всiх вiйськ УHP", a тaкoж пpo пpизнaчrння
€ . HсpoнoBичa нapoд}lим сскpстapсм вiйсьKoBих спpaв. 3всpнсмo yвary I{a тс' щo y пoвiдoмленнi пiдкpсслIoвaлoсЯ, Щo lo.Кoцюбинський кеpрaв вiйськaми Poсii нa теpитopii yHP' хoчa' як
вiдoмo, згiднo пoстaнoви Hapoлнoгo Crкpстapiaтy вlд 19 сiчня
l9l8 p. бр пpизнaчениЙ ..голoвнoкoмal{Д/Baчемвсix вiйськ yHP'.
TaKa ..нстoчнiсть'' фopмyлloвaнь y пoстal{oвaх yкpaiнськoгo бiльцIoвицькoгo },pя.щ/'зpoзylvtiлo,не бyлa пpoстoю нсдбaлiстlo. B мo.
мrнт нaстyпy paдЯнсЬкиx вiйськ нa Киiв y сiннi l9l8 p. ..пoлiтичI{o вигiднllм'' бyлo нaзBaти Ю.Koцюбинськoгo кoмa}Iдyвaчсм
yкpaiнськиx вiйськ. Tепсp xс, aби }Iс Bиникa.пo зaйвих питaнЬ
..пoлiтI{чI{oвигiдним'' gla.
щoдo пpиtlиtl йoгo з"rмiни A}Iтoнoвим,
лo oпoлoсI.fтиKoцюбинськoпo кo.тшrшнiмкoмaндyBaчсм вiйськ Pо.
сiйськoi pеспyблiки нa тсpснi УHP. Щo x дo пpиз}Iaчсння Hсpo}IoBичaнapoдI{им секpстaprм вiйськoвих спpaв' тo цr яBнo 3a.
здa.пrгiдь нe плa}Iyв:UIoсяй, oчевиднo, бyлo пoв'язанс 3 paптoвolo вiдстaвкoю KoцюбинсЬкoгo. 3гiднo з pilшенням ЦBK 5 бr.
peзгIя l9l8 p. Hеpoнoвич стaB нapoдниIl{сcкprтaPем вн1тpirшнix
спpaB зaмiсть € в генii Бotш, якa BияBилa бaxaння пiти нa фpottт.
Пpoтс вжс 8 беpeзня йoгo пpизнaчили тимчaсoBo BикoнyIoчI{м
oбoв'язки нapoднoгo сскpстapя вiйськoвих спpaв. Дpyгий Bссyкpaiнський з'iзд Paд, щo вiдбyвся y сеprлинi бсpсзня l9l8 p.,
зaтBrpдиB Hсpoнoвичa }Ia цiй пoсaдil, Koцюбиttськoгo ж бyлo
секpстapсм внyгpitшнiх спpaв.
пpи3нaчrнo нaPoдI{иIt{
I Hepoнoвtt,t €ы er
Hдpoдився в с. ЛyкrшЬкa 3oлoтoнiськoro
Bacшrювнч (l890_l9l8).
пoвiтy Пшrгaвськoi ryбсpнii. 3aкilrчив Kиiвсьry гiмнaзiю, нaBчirвсяу Пeleфypзькoму пшriтехнivлoмy iнстl'ггyгi. Bлiткy l9l3 p., пepeбувaюuи ша кrнiкулaх на Пolrгдвщинi, paзoм iз
свoiм товаpишeм' стyдelrгoм Пerrpбypзькoro ylriвсpсrгтgтy B.Яpoшeшхoм opгaнiзyьrв тaсмшe poбiпtи.re тoв:lpиствo. 2L юpecttя l9l3 p. шavuьшик Пolrгaвськoпo хal|дapмськoпo yпpашriння дo}Ioсив y Cанп-Пerеpбypзькe oхopo}|l|eвщдiлcllшя пpo rtшrсжlliсть Hepoшoвиvа
пo Укpaiнськoi сouiал-Дeмoкpатичlroi poбiтниvoi пaфi тa вiдзшaчдвпpи цьомy' шo в пapгii
вiн е "дoсrггь пoмiтннм дiячeм'.. У гpyднi 19l3 p. за peвoлюшiйшypoбоrтубyв виклro.reшийз
iшстrгг}.ryта пpитяrнyп/rй дo сyдoвоi вiдпoвiдшlьнogгi. 3 пoчaткorr Пepшoi свiтoвoi вiйши
Йorо rroбiлiзyв:lли нa фpom.
Пigrя Лlgшевoi pевoлюuii вiл BсеуlФа-rяськoi paли вifiськoвих дeп}rгсгЬ Hepoшoвиva
oбpшrи дo скJIд.щ/Цerrгpшrьlroi Paди. Тa булуvи з пoлiтичними пcprкoнat{нями лiвим paдиlGlJIoм' вiн дoсrrть вiдвеpтo вltяв,Iяв свoс нe}1дoEоJlенхя пoltiтикoю [еrпpшtьнoi Pади.
Haтoмiсгь, нe pцr виcпoвltювilBсвo€ пpкxилЬlte стaшleння лo Хаpкiясьхoi pqДП' вв:lxДюч}l'
не с aкцiсю, щo ii сltiд PoзгJt,lцДтl{як нopмiurьшу oпoIцo ствoperra y Хapкoвi "циKyкА''
зицiю. У сiчrri l9l8 p. Hepoнoвин yвiЙцIoв дo гpупи тиx дiячiв УПCP тa УCДlPП' якi'
встyпивши в tlеpeпoвopи з poсiйськими лiвими eсepaм}| (за }"зmдкeнняrr з ЦK Pкп(Ф'
пoryвiUIи з}|oвy пpoтrr [eнтpaльнoi Pади. Axцiя нe цдаJurся i Hepoнoви.r oпиt{ився у
Лyк'янiвськiй в'язницi, звiдкx йoгo визв(UIиJIитiльхи хypавfioвськi вiйськд.
Heцдoвзi Hеpoшoвинa oбpaли .urе}|oн Dикoшкoмy Киiвсьхoi Paди Poбiпrш.оrх i сдлДaтЕьких депyгдгiв, a зroдoм як пpeдстaвникl Bикoнкoму ввeJrидo скlrадy дeлегацii yкpаiнськoто бiльшoвицькoпo ypя.цy' нaпpашteнoi для Eeде}Iшяшиpннх пepеroвopiв у Бpeстi.
Пiсля нcцдшtoi спpоби пpoбrгпrся лo Бpcстa пoвсprrувся дo Kисва. 8 боpeзшя l9l8 p. бyв
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HaпpaвтlенИЙ,,B poзпop,IДкення'' ЦBK i Hapoлнoгo Cекpетapiary, B.AнтoнoB oтpl{мaв чiткi N|цIКTII.BLIpoсil.tськoгo бiльrцoвицькoгo цrнтpy _ пеpефop}ryBaтиyсi дitoчi нa тсpснi УHP paдIнськi
вiйськa y нoвi apмii й цими силaIии стpимyвaти нaстyп yкpaiнських тa aвстpo-нiмецькиx вiйськ вглllб Укpaiни, зaбсзпrнyoни
тaким чиFIoм y}roви дJIя BиBo3y в Poсilo нaгpaбoвaнoгo хлiбa, вy.
гiлля тa iншиx pесy1pсiв.Пpoтс, як oдpaзy )t<з'Ясyвaлoся, пoкпaденi
нa ..веpxoвнoгoгoлoвнoкoмaндyвaчa вiйськ У}IP'' зaвдaння бyли
}IеpеaJIЬними_ oбcтaнoвкa в Укpaiнi нс спpиялa rх вl,tкoнaнню.
Пpoблеми BиникJIи yxе пpи спpoбaх BстaнoBитll еднicть вiйськoBoгo кеpiвництвa. Hсспoдiвaнoю пrprrцKoдoю нa Щл,D(yдo цьo.
гo стaB

..нlвчaсЕIo

вltявленllй''

сепapaтизlv{ тaк зBaних

..пiвденнl,tx

pеспyблiк''_ .Цoнецькo-Kpивopiзькoi,
oдеськoi,Kpимськoi, Дoн-

сЬкoi, уpЯДIl якиx кaтегopичнo вiдмoвилися Bизнaти сBoIo пiдпopя.Цкoвaн iсть yкpaiн с ЬKoмy paдя нсЬкoмy це нтpy.

пpизllaнсltий }Iаpoдtrимсeкprтapcм вiйськoвих спpaв. Пapцдoксaльllo' шtе фкг: як i йoro
пoпcpe.ц,rlикBaсrдь lЦaхpaй, Hеpoltoви.I y свiй uaс дoс}fть aктиB|ro вистytlав пpoти стIlopclIIrяпoстiйltoi yкpаiltськoi apмii (lta засiдaltltiМшroi PаJtи 16 сi.шlя 19l8 p. пpи oбloвоpеltнi закoltoпpoeкryпpo ствoprtrrшв Укpailti ltapoдlloi apмii lla oсltoвi мiлiцii вilt, кptтгикyю.lи
пpoскт' заtlrryкrв: "HaвiЩo твopити "аpмiю ltaймитiв.', llи lle дпя бopoтьби з бiльшoвикaми?.). Пpoте нa пoстy rlapoд'Ilonoсeкpeтapя вiйськoвих спpaв Hсpoltoвиv пpoбув lleдoвгo.
23 бсpeзlrя l9l8 p. йorо leхoпили вoяки з.lгolty l.ШaпoвrлIa тa poзсгpi.гш.lrи.
Пiсли пoвсpllet|lrя дo Кисьr [еtrгpшrьшoi Pади бyлa пopyшclla спpaвд пpo poзслiлyвrltltя oбgгaвиш загибeлi Hepoltoви.la _ qд).(eвitt бyв щсlloм {сlггpшlьlloi Pшtи. 3'ясyпrпoся' щo кoмarщиp з:ltlolty' зir lla}<д:ю}t
якoro Hcpolloвин бyв yбнтиЙ, пoхoдив з с. Kpщи'
в якoмy бiльrцoвики lre тдк дaвlto зl|ищ}Ulи всю йoro poдиlly' в тoмy чис.lli й стаpoпo
батькt-сeпяltиlla.
oсoбиcгicгь €в rешa HepolIoви.Iа, oбgгaвиltи йoгo xrrггя та загиClслi пo-piзlloмy тpaк.
тyв:UIисяв укpailtськoмy суспiльствi: oдlli звипyвa.ryвaли йoro y зpаДi ilгrеpeсiв УкpailIи
тa з:lпpo;lдlrствipoсiйським бi.rьшoвикlм, ilttшi ltaмдгшtися зpoзрliти, якi сaмe мoгиви сtlo}ryкaJlи yкpaiшrи Hсpoltoви.ш дo цt,oгlo хибrtoгo кpoкy. Гaзстa .Бopoтьбa'. (opгаll Укpаillськoi пapтii сoцiдлliсгiв-peвoлюшioltcpiв (лiвoгo кpшta) вмiстилa зaмigгь ttскpolloгa сгJттю "Пaм'ггi Hсpoшoви.ra'',в якiй, як здaсться' дoс}tть oб'скгивllo визllaчилa ltiдхoди дo
poзyмittltя пpичиlt йoro тpaгi.rlroi дoлi: "...Poсiйський сoцiшliзм y ссбe влoмa бyв lraЦiollшticгичllий' a N|я нaс ilгтеpllaцiolIa.пьtlий,
Цlo пpoстo.rlaпpoстo с llсpBol|им iмпсpiшIiзIr{oм_ з:вtlaч&-loся в gгaтгi._ Aлc rIc poзyмiли цьom деякi сoцiшtiсги lleдcpхавlrих ltalliй,
з:r ч}tсTумoltсту бpшtи ilrтсpшaцioltшliзм мoскoBських iмllr:piaлliсгiв. Bollи yпивaлися мpiсю ilrrеplIзцiolla.пiзмy, гopiли бахalll|ям визв(Urип{ пpoпсгapiaт yсiсi € в poпи, шlиpo ryK1.
ли _ l|а Яси, шa Biлeltь, нa Бepлill, шa Kиiв! Bollи llirrши в p,ци мoскol}сЬкotoбiльшoвизмy' щo йшoв пiд пpaпopoм ilrгеpllaцioltшtiзмy.BolIrr llc дofuчaли, щo с,loвo "ilrгеpllaцiollaлiзм.. бyлo ltaписшle lta звичaйlliсir|ькoмy тpюхкoJllюpoвoмy пщпopi poсiйськoro цеllцшliзмy. Taкy пoзицiю rrйttяв i € . Hrэpoltoвич. Bilt пiшoв y бiльшсвизм як пoслiдoвltий
сottiшt-;tсмoкpaт-itггcpltaЦioltшliст...
l llе вilt виllyвaтий, щo бiльшoвизм 1918 p. бyв lle сoШшliзмtlм, lle ilrrсpllaцioltшliзшoм,а пpoстo poзбoсм... IlгrсpllаЦioltшtiзмяк iдсoltoгiязавiв
бiltaтo .llю,Дyшa хибlti стrжю{, дб.rючи спpaшti пpo вoзIre'Iичel|l|ясгаpих дepжaвltих i oсгaтovlty aсимirшцiю rtсдеpжaвllихllаpoдiв. 3ryбив вilt i Hсpoltoвичa...fute rгo ltoсмiс скаrlти, щo HеpolIoвиv зpa.Цltик?...''
У 20-х poках iмelteм Hсpoшoви.rr пcpсймеlloьrllo с. BryIиЁ C.opouиllЦi Миproрдськoгo
pайoшy,oдttaк E l93l p. гoгoltiвськoмyсcJIy tloвеp||yлийoгo iстopичlIy lrшBy...
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..пiвдсttних prспyблiк''
Зaзнaчимo, щo oбстaвини BиtlиKI{rння
зaлицIaloться нrз'ясoBaними. Пpoтr нo викJIикae срrнiвy' щo пpoгoлoцIeння цих цITгItlих дrpжaв}rих yгBoprнь стaлoся нr без
aкгивнoi спiвдii з бoкy oчoлIoBaнoгoЛенiним Paднapкoмy. oнеBиднo' щo сaмo в тaкий спoсiб poсiйськr бiльuroвицькс кеpiвI{ицтвo 3a ylvloB пpoгoлolllсння l.[ентpa.пЬнoloPaдoю нr3aлe)(tloстi УHP нaмaгaлoся збеpегти свiй кoнтpoлЬ пpинaймнi нaд
чaсти}Iolo yкpaiнськltx теpltтopiй, i, пеpедyсiм' нaд бaгaтим нa Byгiлля тa зaлiзнy pyдy.Il,oнецькo-Kpивopiзьким бaсейнoм. To, щo
poсiйський пapгiйний uснтp дiйснo певний чaс пЦтpимyвaв iдеro
видiлення зi ск.пaдy Укpaiни цьoгo вaжJIиBoгo пpoмислoвoгo pегiorry, BизнaBaJIи y свoiх спoгaдaх тaкi бiльIцoвицькi лiдеpи, як
М.Cкpипник, Б.Мaгiдoв (пrpIший свoгo чaсy Bистyпaв aктивним
пpoтIlвtlикoм вiлoкprМлrння вiд Укpaiни .Цoнецькoi pеспyблiки,
дpyгий вxoдиB дo склaдy ii paднapкoмУ), нa цr тaкo)к вкaзyoть й
apхiвнi дoKyмrнти' зoкplмa' Trлrгpaмa, Щo li цK PKП(б) нaдiс.
лaB дo Хapкoвa нa пoчaткy бepeзня l9l8 p. y вiдпoвiдь нa пoвiдolv{ленняпpo пpoгoлoцIr[IHяIV oблaсним з'iздoм Paд (9-l4 лю.
тoгo 19l8 p.) floнецькoi pеспyблiки федepaтивttolo чaстиttoк)
PPФсP. 66IIIдцq3цiтoвapиrui, _ зaзнaчaJloсяB тoлегpaмi, _ oтpимaJIи BaцI пpoтoкoл зaсiдaння oблaснoгo кoмiтeтy... Biтaсмo Baс
3a тy пoслiдoвнy лiнilo, щo fi Bи пpoвсли пPи фopмрaннi Paди
Hapoлних Кoмiсapiв'' l.
Cвoе пpихилЬнr стaвлrння дo пoзицii лiдеpiв нoвoщвopенoi
peспyблiки нa пoчaткy беpeзня l9l8 p. пpoдeмoнстpyBaB i B.Aнтoнoв-oвсiенкo. Псpсбyвaюни y Хapкoвi, вiн пpямo зaяBив' щo
стaBитиМс Hapoднoмy Cекpстapiaтoвi oбoв'язкoвoю ylvloBoюпrpебpaння нa себo oбoв'язкiв всpхoвнoгo гoлoвнoкoмaндyBaчa
..зблиxrння тa пopoзylriння з Paднapкoмoм
.(oнбaсy''.
Пpибрruи дo Пoлтaви, B.AнтotIoB нa oдHoмy з пеpшtиx зaсiдaнь ЦBК пoPylциB цс питaння. 3aзнaчиBlIIи' щo .Цoнrцькa,
oдrськa тa iншi pеспyблiки нe Bизнaють Hapoдний Ceкpетapiaт
..нaяк ..зaгaльнo-yкpaiнськy BJIaдy'',Biн BкaзaB нa дoцiльнiстЬ
.цaти мaйбyгtlЬoмy (вiльнoмy) пoгoдденню нapoдiв Пiвдня poзпoдiл кopдoнiв aвтoнoмниx oблaстсЙ'', a нaЙблиxчиl{ чaсoм зoссpeДИT|4cЯнa opгaнiзaцii збpoйнoi бopoтьби пpoти нiмецькиx тa
paдiвських вiйськ, дJIя чoгo yгвopити ..CoIoз pa.цянсьKих pеспф.
лiк Пiвдня'' i3 BхoДкrн}Iям дo ньoгo нa piвних зaсaдaх як Укpaiни, тaк i iнIдиx ..пiвдснних pеcпyблiк''.
l Тaк за вcrpцeм pцдянсЬкoi Poсii бylro назвlll|o уpяд.Цoнeцькo-Кpивopiзькoi pесrтyftiюr. Йo.
m noлoвoю стaв Ф.Agтем(Ccprссв)' tlapoдl|им кoмiсapoм вйсьxoвlц спpaв _ М.Pухимoвl+l.
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Пpoпoзицiя B.AнтoнoBa викJtик:rлa д}rскyсii. Пpинц}lпoвo пo.
гoДк},Ioчисьз пoгpебoIo нaйтiснilдoгo oб'еДнaкня вiйськoвих сIdл'
псPсв:Dкнa бiльlцiсть "циKyKи''
всo x дoтpt{}ryв:rЛaсятiei дрtкtl' щo з:l yмoв' якi склaлЦcЯ, B Укpaiнi, I{екгpaльнiй Paдi тa fr
сoю3никaм слiд пpoтистaBvLTI1нe сфсмсpний ..Coюз peспyблiк
ПiBдня'', a сaмс "poбiтнинo-ссJlяt{ськy Bлaдy Укpaiни, пpичolvfy
Укpaiни в кopдoнах III i [V Унiвеpсaлiв''. I{я пoзиuiя й бyлa зa.
юIqдrнa y.(екпapaцiю, щo з нею ЦBK зBepгryBся дo }Pядiв .Цo.
нецькo-Кpивopiзькoi, oдeськoi, .[oнськoi тa Кpимськoi pеспyблiк. Ддя },:}г1olрксння
спiльrпос лiй (ствoрtl}Ul тиI{чaсoBoк) вiйськoBoгo сoюзy peспyблiк y мrxax yHP) цBK Paд Укpai}Iи нa l4_l5
беpeзня l9l8 p. сплaЩ/вaвпpoвeдс}Itlякoнфrpснцii, нa якy бyли
зaпpoшrенi пprдстaвI{ики всiх чoтиpьoх pеспyблiк. Пpсrгс y Bизнaчений стpoк xoднa з ниx свotх пprдстaBникiв нд кoнфеpенцiю
не нaдiслa.пa' тox fiек.lrapaцiя ..ЦИKУКИ,, ,,эaBIлсЛay пoвiтpi''.
BЦнaйиytuнi спpoби B.Arггoнoвa- oвсiенкa oб'еднaпl yсi poзтaшoвaнi нa теpенi yHP чacтини poсiйськoi apмii тa чсpвoнoгBapдiйськi зaгoни i кинщи iх пpoти плaнoмipнo нaстyпaючих yкpaiнських тa aвстpo-нiмецьких вiйськ дaвaли незнaчнi prзyльтaти.
Haкaзи М.KpиленKa пpo пpипинrння y зв'язкy з пiлписaн}Iям
Бpeстськoгo миpy вiйськoвих дiй тa пpo зaгаJIьнyдемoбiлiзaцiю
poбили свolo спpaBy: poсiйськi сoлдaти' в тoмy числi й ..цiлкoм
нaцiftцi'' дo недaвгIЬoгoчaсy чеpBoнoгBapдiйцi, pylllили дoдolvfy' нa
пiвнiv, piIлyle вiдмoвилисЬ пpoдoBxyвaти вiЙнy в Укpaiнi.
Безyспilшнtlмtл 6ули й бiльrцoвицькi мoбiлiзaцii ссpeд yкpaiнськoгo }Iaсслrння. oгoлoIцснa Paднapкoмoм Дoнецькoi pеспyб.
лiки зaгaльнa мoбiлiзaцiя нo дaлa oнiкрaних prзyлЬтaтiв, oгoлoшrl{a ж Hapoдним Cекpстapiaтoм мoбiлiзaцiя в Пoлтaвськiй ryбеpнii й зoвсiм пpoвaлилaся; спpoби oкPсмиx мiсцсвих pевкoмiв
вдaтися дo зaпpoвarDкrння вiйськoвoi пoвиннoстi мaли плaчевнi
нaслiдки _ y Кoнoтoпi, нaпpикJlaд' oгoлoцIrнa pевкoмoм мoбi.
лiзaцiя стaJIa пPиBoдoм дo пoчaткy aнтибiльuloBицЬкoгo пoBстaння' в oдссi мoбiлiзoвaнi влarштр:rли дeмoнстpaцiю ..пpoти вiйttи'', яKy, з:r Bиз}Iaнням B.AнтoнoBa' мa,Ipoсaм дoвслoся ..poзсiюBaти 3aлпaми''.
Мapними BlIяв,уIIrИcя,
й нaдii бiльtшoвикiв нa poздмщaння ..мyжицькoi вiйни'' в Укpaiнi. Il{oпpaвдa' пoчaтoк нaстyпy вiйськ
I{ентpaльнoi Paди тa ii сoloзникiв в Укpaiнy дiйснo пoзнaчився
мaсoвими вистyпaми yкpaiнськoгo нaсrлсння' пpoтr мaли вoни
aнтибiльlцoвицький хapaKтep. Haпpикiнцi лloтoгo_y беpезнi
l9l8 p. тaкi пoвстaння сп:lл:lхtryЛИУ Глщoвi, Пpи.lтщ<aх,€лисaвст-
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гPaдi, Лсбсдинi, Cщraх, Бiлoпiлrri, y lоiттti l9l8 p. - в Гyrrп:lпoлi,
Бepдднськy, Мapiyпoлi, Cyдaкy, AJгyIIJтi.
У тaкiй BoчсBиrФ бсзнaдiйнiй oбстaнoвцi 16 бсpсзrrя l9l8 p. Ha.
poдrий Cскpсгapiaт зiбpaвся нa засiдaшrя з тl{м' щoб oбтoвоprгпr
сиryaцiro, якa скJI:rЛaся..[oпoвiдь B.Arrгoнoвa пlю стaнoвIllцG нa
фpottтi в;уIЯBwIa'як пpo цс пIlсaB пiзнiцrс oдIrн iз щaсюrкЬ засiдaння €.IGipiнц
"Цiлкoвшry бсзпopцдrriсть i пoBI{y лсмща.ltiзацilo
..
бiльlцoвицькиx вiйськ Bкaзaвlди нa нсмo)кJlивigrъ opгaнiзyватrr
3a тaких yмoB' нapoдний сскPGтap
3aхI{ст Bлaди "циКyКи''
вiйськoвlтх спpaв Hсpoнoвич зaпpoпoн},BaB пpипинIIш{ бoйoвi дii
i poзпoнaпr пrPrгoвopи з I.{сrrгpальнoIo hдoю. Бiльlпiстlo mлoсiв
пpoпoзицiя HсpoнoвI{чa спoчaткy бyлa }rхв:UIснa'пpoтr вxc нa.
стyпtloгo дня стapaнIrяr'ш М.CцpиIIникa тa BАrггoнoвa цс pilшсння псIюгляl{yли тa вiдмiнили. B.Aнтoнoв l8 бсpсзlrя вi.щrpaвнвся
дo Мoскви пoгoДкyвaти питaнI{я "вссбiчнoi дoпolltoги' Hapoдto.
мy Cекpстapiaтoвi y всдoннi вiйни пpоп{ I{еrггpaльнoi Paдr.
Poсiйськс бiльIцoвицькс ксpiвниI.rгвo дoситЬ aктиBtlo H:lМ:lПlЛ(F
ся BплI{}Iyгинa xiд пoдiй, якi вiдбyвaЛИcя'в Укpaiнi. Псpскoнaв.
lIIисЬ y бсзпсpспсктивнoстi i нaвiть lцкiдtивoстi (з oглцдl нa BстaнoBлсння ..e.щ{нoгoбoйoвom фpoкгy пpoти нirщiв тa paдiвцЬ') цсi
вiдoкpсмлeння вЦ Укpafuи.Цoнсцькoi рспyблiкl'
цK PКП(б) l5
беpсзня l9l8 p. }r,B:tJIивpiшlсrпrя: ".[oнеlрlсlй бaссйн PoзгJtцд.тп{як
чaстиI{y Уlqpaitпl.. i нaкaзав хapкiвсьrсrм бiльlцoвшсaм нсгaftro дolс.
ryвaти свoix пpедстaвrикЬ нa II Bссygaiнсьrсrй з'iqд Pцд у ICттtpинoслaвi, дс нirлсжaJlo б "ствopити oд}tн УPяI'NIя всiеi Уrqpairпr'.
Bимoгa дoбивaпlся вiд хapкiBсьKих бiльlцoвикiв впзнaнrrя .(o.
нсцькoгo бaссйнy aвтoнoмtloю чaстиI{oю Укpaiни мiстилaся й y
листi B.Лснiнa лo Г.opд<oнiкiдзс вiд 14 бсpсзня l9l8 p. Гoлoва
poсiйськoгo },Pядyтaк зм:lлюBaB *нaдзвинайнoмy кoмiсapoвi ПЬ.Hсгaйнa свa.
дня Poсii'' сBo€ бaченrrя пpoгpaми дй в Укpaiнi:
кyaцiя priбa й мстarriв нa сxiд, opгaнiзацiя пiдpивниx гPУII, CTB(F
pr}Iня €ди}Ioгo фpoнту oбopoни вiд Kpимy дo Bсликopoсii з
з:Llr}Дrrнюrмдo спpaьп, ceЛЯt|, piшrщс й бсззастсpсlretс псpcли{ь{>
вyвaння нaцIиx чaстиtl' щo е нa Укpaiнi, нa yкpaiнсысrй лaд oтaкc тспФ заBдaнн'я...''
3винaйнo, poсiйсыоlй пapтiйний цеlщp нс oбмсxyвався .пolliтичним ксpiвництвoм'' дiями бirьцroвикЬ в Укpaiнi. hзoм з.щr.
*pсвoлtoщйнi Biйськa., збPoя,
Pективaми в Укpaiнy нaдсI{.л:rлися
кolIIти. 3oцpемa, дo сrpсД{нн 6epaзня l9l8 p. нa пiвнiч Уlсpaftш з
Дorry бylпl псркшrщi вiйськoвi фoptvtyвaшя P.сiвGтсa' щo дo тorio
вeли бoi пpoти кaледiнцiв. Числсннi дивеpсiйнi гpyпи .вrtiючих
5lФрй
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гoвopl{ти yкPaiI{сьKoIo',, зaп)ни чеPвol{oгвapдiйшiв, мaтpoсЬ нaд.
c|IIINI|IIЯв Укpa.rнy й безпoсеprДIьo з Poсii. Haпpиклaл, 6 бepeзня
poсiйсьlсlx вoякiв нa
з Кypськa дo Bopoxби пpибyлo тPи еlIIе.,IotIи
чoлi з IIIapoвим (4-тa бaтapeя Cибipськoi apгбpигaли, rulелoн пi.
xoти' rцIслoн кaвa.тrеpii)'oднoчaснo з Пстpoгpaдa в Укpaiнy бyли
пеpeюarгщi чoтиpl{ зaгoни зaпlлЬ}toю чиссльнiстю в 1400 нoл., бaтa.ьйoн бalrтiйсьlсlх мaтpoсЬ тa iнцli чaстиl{и. Baгoнaшl нa.tp(oдилa нa Укpa.штyзбpoя. 3 1 бepсзrrя пo 15 юiтня l9l8 p. з:l poзпopяд.
женtшм Bссpoсiйськoi кoлегii сIoдI{бyлo нaпpaвлсt{o l 16650 гвиI{тiвoк, l50 кyлсмстiв ..Мaксим'', 90 бoмбoмстЬ, iз Tyльськoгo Bи.
пф Мoскoвськoгo apпrлеpiйськoг1oскJIaдy- 200 кyлсмстiв, iз Tyли - 250 кyлемEтЬ. Bсьoгo ж 3a бopoзeнь-lоiтень l9l8 p. в Укpaiнy з Poсii нaдiйшлo 65 тис. гвиrтгiвoк, l840 кyлемсгiв, 36 гapмaт,
23тuc. гpaнaт' пoнaд 17 млн пaтpoнiв i бaгaтo iнrцoгo спopя.tDксння. He шкo.цyB:UIopoсiйськe бiльuroвицьке кеpiвнI{цтвo й кoцrтiв
дJIя Poздмyхyвaння цpoМaдяI{ськoi вiйни в Укpaiнi. Лишo чеprз
H.Mypaлoвa - кoмaндyBaчa MoскoBськoгo вiйськoвoгo oкpyгy
B.Aнтoнoвy-oвсieнкy бyлo пеpедaнo 500 тис. кpб., щс l0 шrн кpб
вiн oдеpхaв вiд Paднapкoмy PPФCP чеpe3 op.окoнiкiдзе. Bзaгaлi
x B.Антoнoвy.oвсiенкy бyлo пrpедaнo дo 20 млн кpб. Kpiм тoгo,
щe 22 млн кф poсiйський ypяд пrpoдaв l{ентpaльнoмy пiдвiддiлy
гpoцIoвoгo пoстaчaння пpи Hapoднoмy кoмiсapiaтi вiЙськoвих
спpaв,Цoнeцькo-Кpивopiзькoi pеспyблiки.
Haведснi тщ дaнi (щo, звичaйнo, € дaJтrкo нс пoBtIими) кpaс}Ioмoв}Ioсвiднaть, lцo paдЯI{ськa Pociя, всyпеpеч yrvroвaмБрстсь.
кoгo миpy' пpoдoв)Кyвалa вiйнy пpoти УHP тa ii ypялy _ Центpaльнoi Paди. Пpoте кoли нa пoчaтКy квiтня l9l8 p. ocтaннiЙ
звиI{yвaтивPaднapкoМ y poздмyxрaннi вiйни мbк poсiйсЬким тa
yкparнськиlr нapoдaми' нapкoм iнoземних спpaB Poсii Г.Чинеpiн
3 пpисyгньoto дoсвЦчсt{oМy диплoмaтoвi нсзвopylлнiстю зaяBиB:
..PaдянсЬIс,lйypяд нo Brдe вiйни пpoти Укpaiнськoi Hapoднoi Pеспyблiки. Бopoтьбa iдс мhс дBoмa чaстиHaми yкpaiнськoгo нapoдy
й мoвa мoxr йти тiльки пpo гapячr спiвнyгтя, щo Йoгo тpyдJlщi
мaси Poсii y цi тpaгiннi днi дrя yкpaiнськoгo i нr тiльки yкpa.
.iнськoгo
нapoдy пoсилaють poбiтникaм i селянaм Укpаiни''.
Пicля тpиBaлих 3yсиль' зaвдякI{дiйoвiй дoпoмoзi ..цrнтpy',
B.Aнтoнoвy-oвсiенкy Bсr ж вдaлoся y беpoзнi l9l8 p. oб'еднaти
oкpемi чrPBo}Ioгвapдiйськi зaгo}Iи тa зaлишКи чaстиtl стapoi po.
сiйськoi apйi, poзтaцIoBaних B Укpaiнi, y п'ять тaк звaI{ихpeBoлIoцiйних PaдянсЬKих apмiй. Чaстини l-i (кoмarцрaнi Aс€ e B, пiзнiurе € г opoв, Koзюpa, Кapпoв) тa 3-i (Лaзapев, Чиквaнaя) apмiй
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oпrpyв:Ulи нa oдссЬкoмy' згoдolr нa.цoнсцЬкoмy нaпpямкaх. 2.гa
apмiя (кoмaндyвaч Beнсдиктoв) дiялa в paйoнi Кaтеpинoслaвa'
4-тa (кoмarrдрaнi B.Kiквiдзo, БapaбaIш,Caблiн) _ нa пoлтaвськoмy нaпpямi, 5-тa (кoмarцрaн Ciвrpс) _ нa лiнii Bopoxбa-Бaх.
(y квiтнi ця apмiя бyлa пеpсймснoBaнa
мaн_Hoвгopoд-Ciверький
нa2-ry oсoбrпrвy, a нaйменрaюrя 5-i apмii otpим:rлa гpyпa вiйськ
нa чoлi з BopoIшилoви}.f' якa Дtялay .[oнбaсi).
Cpraденi зi знaчнoгo числa piзних 3a чисельI{iстю, бoездaтнi.
стto, пoлiтичнoю opieнтaцiero (бiльlшoвицькi, лiвoссrpiвськi,
aнapхiстськi) зaгoнiв, пoгaнo opгaнiзoвaнi тa дисциплiнoвaнi
збpoйнi фopмyвaння B.AнтoнoBa лицIr ylvloвI{oмoxнa бyлo нaзивaти ..apмiями''. Чисельнiсть ix I{e пrprBеpцryв:rлa 20_25 тltc.
чoл.' lцo х<дo нaцioн:rльнoгo скJIaдy' тo пpинaймнi тpстиЕty oсoбoвoгo скJIa.цy..pевoлloцiйниx paдянсЬKиx apмiЙ'' склaдaли iнo.
земцi. пoJIяКи' чехи' нiмцi, pylvfyl{и'сефи, yгopшi, lqтaйцi. Pештy _ здсбiльIцoгo poсiяни i yкpatнцi.
3poзylvliлo' щo' не мaloчи знaчнoi кiлькoстi вiйськ, не пiдтpи.
мyвaнi мiсцевим }IaсслсtI}IяM,Цi ..apмii'' tIс мoгли стpимaти
нaтиск пpoтиBникal.Дo 20 беpсзня l9l8 p. yкpaiнськi тa aвстpo.
нiмoцькi вiйськa oвoлoдiли Бaxмaчсм, Koнoтoпoм, Poмнaми, ГaIUIчем' вийIдoвlди нa лiнito Пoлтaвa_Хapкiв. Ha пorrтaвсЬкoмy
нaпpяМКy вoни здoбyли Гpебiнкy, Зoлoтoнoцry' нa Пpaвoбrpeж.
>кi- БoбpинсЬк' o.Цесy, Микoлaiв. [o кiнuя беpезня лiнiя фpoнry
нaблизилaся дo .Цoнбaсy. .ЦДя йoгo oбopoнй I{ентpaльний штaб
Чepвoнoi гвapлii .{oнбaсy сфopr"ryвaв...ЦoнецькyпpoлстapсЬКy apмiю'' (кoмarщyвaн A.Геккеp).
3aзнaчимo' щo як i пiд чaс здoбyгтя бiльlдoвикaми Киевa нa пoчaткy l9l8 p.' тaк i в пеpioл ж вiдстyпy з Укpaiни нaвеснi l9l8 p.
тaктикa Brдrнrш бoйoвих дiй з oбoх стopiн заJIицIaJIaсянезмiннolo.
B iстopiю вoнa щiйurлa пiд нaзвoю ..ецIlлoннoi вiйни',, зBaxaloЧи
нa те' щo бoйoвi дii вслися IIеprBa:кнoyздoвx зaлiзниць. Taктикa
бoю, в Цiлoмy, звoдилaся.цo зaхoплсння i yгpиМa}Iнявopoгylочими стopoнaми кpyпtlих ByзлoBих зaлiзничних стaнцiй, псyBaння
I € .Бoш, якa y ueй пеpioД бeзпoсepeдньoпеpeбyвш.r на фршгi' mк oписyвirлa пiзнiшe oбсгд.
шовкy, в якiй дoвoдилoся дiяги "аpмiям'' BАrгrонoвr rrдвеснi 1918 p. в Укpaiнi. иQцlgчyrтя тa
симпaтii бyли нc нa бoцi pq,цяl{сЬкrtх
erгoшiв. Мaйxe скpiзь вЦсгyпaючi rrгollи oбстpiлювaли
мiсцeвi бiлoгваpдiйцi' яЁ нe зyс1pi.rarи пpoтttлifi з бокy насeлeнrи. Чepвoнoapмiйui нe бyли
впeвнeнимtl' щo ]Lхнe зyстpilо.гь вт}t,IyEoгнeм. Кpiм пaсивнoстi мaс, щo дoхoдшr:rдo вopФI(.
тrоry. B мiсrrя зyпи}roк }rаrцaчФнeti, пoлoxeння пoгipшryпeлoсяз:rпUIь!{oюдeзoprанiзaцiсю
вoна аpмiя нaшIoвЦrв:Uraся t{aтисячу пeperцкoд - }raсeлe}rнястaвиJloся вopoжe' Paли poзбiглися, всi пpoдyrсги зникlIи' кoней пoхoвдлrи в лiсах' a в,rаддзoсepeД|ryвaJraсяв p}.кllх мiських
дy!.{чи зeмсьюrх дiячЬ. Taм,.цe вс€ )к цдaваJIoсязiбрти з:ulиЦrки PaД, пoвiльнiсгъ' щo мФ.(yвалa з сaбoтаxeм' c'ty)к}Utaпoгаt{oю пi/ггpимкoю з{lпoнaм'якi бopoлися.
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хoстiв тa irпшш спoP}д. У вiйськoвlц дiж дoсlггь aктIlвtlo Bllкopи.
сItoв},BaJIIIсябpoнспoiqдr, якi, щoпpaвдa' чaстo бyrпr скopirпс iмпpoвiзaцiппt, нix ffiснo фзrпrrrпr пaнцФнIrкalм. Ha rтлaфopмшс
встaIIoвлюB:lлися гapмaти й кyлсмсrи, a бopгш *блilцyвaлися''
uiшalш
з пiскoм, pсйкarпt, lIIпaлaIr{итoщo. Як пpaвилo, б1roнe.
пdqД пiдсpлив дo стaнцii' 3 Kopoткoi вiдстaнi oбстpiлloвaв fr чи
всIyпaB у бiй з бpoпспoiqдoм пPoтI{внI{кa. 3гoдoм пi.ФсoДuпt сlцс.
лollП з пiхoтoro, якa' вIIск<xIиBIIIиз вaпoнЬ, poзгоpта.ltacя у lltqpс}t.
гп тa frшпa y нaclyп. ссPщ нaйбirьlд вiдolrдш бpoнспoi3дiB, щo дrяIIя-Уск,IaД.pсвorпoцiйшц paдЯIlсыoп apмiй'' B.Atгтoнoвa в Ук.
paiнi llавссlti l9l8 p., бyrпr бpoнeпoiqДд "Cвoбoдa aбo смс1rтъ'' нa
чoлi з мaц)oсo}r Чopнoмopськoгo флoтy Пoлyпaнoвим тa "3-й
Бpшtсысrft" нa чoлi з Л. Мoкieвськoro.3yбoк _ кoJIиlIIнъою иyдGllткoп)' щr в Jlистoпaдi l9l7 p. I{aпpaBлс}Ioю ПстpoгpaдсЬким
BPK пpoд<oмiсаpoм дo КaтepиIloслaвськoi цбеpнii.
Cфоpмoванi B. Arrroнoвrп'r-oвсiсlп<oм .ap}tii,' y вiйськoвrD( дo.
tqrrdсIrтax нaзивaJIися тo .1ювoлroцiйнi apмii,', .To "paдднськi pс.
вolюцiйнi', тo .apмii пiвдсннo-poсiйських pеспyблiк'', тo *apмii
paдДIсыaш pссrфлiк пiцдrя Poсii' - сlloBoм' як зaBпoДro, тilьlоt
нG тaк' як iм н:rлcxaлo б нaзивaтися згiднo 3 дoкPстoм Hapoднoгo Ccrqpсгapiary Blд 20 сiчня l9l8 p. - Чсpвoнс Koзацтвo. Дo
pcчi' i саrr B. Arrгoнoв-oвсiенкo, I{oзвФкaючи }Ia тс' щo piIшсннпr ЦBK Pqд УIФailпr йoгo бyлo пpизI{aчr}Io *Bсpхoвнllм гoлoв.
нoкoмallДlвaчсм вiйськ yHP", фaктrr.шo з мoмrl{ry сBoпo пPизнaчGllttя усi poзпopя.Ф|(rння нaстiйrпrвo видaBaв вiд iменi "веpxoв.
lloпo пo,IoBtIoкoмaI{Д/Bачaвiйськ PaдЯнськItх pеспyблiк Пiцдня Poсii". Kolшt x нaпpикirшi бсpезня пoлoвa yцraiнськoгo бirьlцoвицькoю yPЯД| М. Cкpипник заxaдaB вЦ B. Arrгoнoвa пoясtlсtlь 3
*poз'ясtlив'' Cкpипникoвi,
щo Bвaцьoпo IIpIlвoдy' тoй нс тiльки
xaе ссбс Eсpxoвtlим пoлoвtloкoмaндyвaчсм вiйськ "пiвдня Poсii'',
шс й дсмoнстpaтrrBнo зaяBив пpo склaдaння з ссбс пoBнoвaжrнь
rralюДIoпo сeкpсгapя. Tox, як бaчимo, нaвсснi l9l8 p. питaння
пpo стBopcкrrя Чсpвoнoпo Koзацтвa пpaктI{ч}Io й нс стaвw|ocя'
вiд цсi opганiзацii тaкoi .з нацioнa.lъним кoлopитoм', apмii бiль.
ltloBикП вi.lroвrr.шr ся.
3вrrпaйнo, пoстa€ питaнI{я: a кyди x пoдiлrrся сфpмoвaнi бiльltloBикaми Чигиpинсысrй пoлк Чсpвoнoгo Koзаrцгвa, l.й Бa.пaкfiвсыorй чq)вoнoкo&r.пlй пoлк, Hiхolнський пorп<Чсpвoнorrc KoзаtlтB:l' пoлки Чеpвoншх кoзакiв нa Пorггaвщинi i нa КиЪщинi?
Bсупеpсs спoдiвaнням бiльlцoвltкiв, yкpaiнськi вiйськoвi фopж}rвaIпIяltс ст:rли iх .нaдiйнolo'' oпopoю в Укpaiнi.
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Мoхсra пpиIтyстити' щo EoIIи пpogтo poзбiгrпrся, aбo псpей.
llt,Iи нa бiк нaстyпaючItх yqpaiнсълсrх вiЙськ, яI( цr бyлo, нaпpик.
лaд' в.Пoлтaвi, кoли сфopмoвaниЙ тaм I.БoкитькoIи пoлK
Чсpвoнoro кoзar.rтBa тa кiлькa yqpaiцсьlоlх бaтapсй E мoмrнт нaблжскня дo мiиa вiйськ [сrrгpaпьнoi Paди пoвrpl{yлlr збpoю
пpoгt{ бiльцloвикiв.
Iстopiя Чс,pвoнoгo кGицтEa в Paддrськй iстo'pioгpaфii фaкмчнo звaпaся дo висвiтлcння бoйoвoпo цIJIя(y пoлкy B.Пpимaкoвa.
Tox poзглянсмo бirшд дoкJlaднo пoдii в Пoлгавi.
Як свiдчaтъ apхЬнi дoкylYfctlтt{' сalr{кoмaндIlp |7-i Уlqpaiнськoi
poтtа |7|-гo пiхoтнoгo зllпaснoпo пoJткy Iвaн Бoюtтъкo тa чaстинa вoякiв йoгo poти як "цiлкoм нaдiйнi'' 3a нaкaзoм пстpo.
кoмiтсry вц 23 листoп4дa
гpaдськoпo Biйськoвo.pсвoлюцiйнoгo
|9|7 p. бyли нaпpaвленi в Укpairry дrя opгaнiзaцii в мJlyбнax
Пoлтaвськoi oбл. i в Пoлтaвi "oсoбrшвoгo Укpaftrcькoгo пapгI{.
зaнськollo зa[oнy''.
Sгiдцto з зa'щ/Iuraмиopгaнiзaтopiв, зaгiн I{aB сюtqДaтися з дDoх
кiкrrкх, пo Iцiстсoт вiйськoвикiв кoxcн, пoJпсiB, oднoпo кyлсмст.
нoк) тa oдЕloгo пiхgrнoгo бaтaльйoнiв, oднiei кiннoгipськoi бaтa.
pсi i oбoзнoi кoмarrДt. Мaйбyпriм пaplIrзaнaм бщo в.идaнo 50 тис.
пaтpoнЬ дo rвшrтiвoк зpaзкa l89l p.' 2 пoхiдti lqr,с{i, 2 дpщapськi
мaцlиtlкll' кoмII,IGIстoдЯry' бirпrзr*r, ц}yIтя i спoPядксння ддя всi.
еi кiлькoстi лloдсй.
Iм'я l.Бoюrтъкa дoсItтЬ чaстo пoчинa€ зyстpi.raпrся y вiйськo.
в!rх дolqrlvreнтax i нa стopiнкaх бiльlцoвицькoi пpeсt{ вxo нaвсснi
l9l8 p., y пepioд нaglyпy в Уlqpaiкy вiйськ l{сrщparrьнoi Paди тa

fr сoюзникiв.

Бirьrцoвицьrqй "Biсник УHP'' 26epeзня l9l8 p. пoвiдoмив пpo
сIъopcння y Пolrгaвi Koлсгii пo Kol{aнд}tsaнню вiйсш<aми тll.lry
тa yкpaiнськono фporrry (y сшaлi Каскa, Бapoнa тa Бoюtтькa),
бoйoвrtх загoнiв дJIя захи.
мстoю якoi мшto стaти "фpмрarrня
стy цpaiни тa pсBoJпoцii''. Koлсгiя звсpнyлaся дo кoмендarrгЬ тa
paд дсrт}'гaтiв мiст Уlqpairrи - Kpсмснтyкa, 3нaм'янIor, Kaтepи.
Iloс.пaвa' Xapкoвa, Чсpнiгoвa тa iнlших з пpoпoзl{цiеlo негaйнo
встaнoBl{ти зB'язoк iз цrгaбoм кoмaЕIд!tsaшrя вiйськ 1псpaiнськoгo фporгry в Пorrгaвi тa нaдiслaти в Пorrгaвy сфpмoвaнi нa мiс.
цях зaгoни' щo нс мalolъ спсцiaпьнoгo пpизIlaчснltя. Пpoтc в>кс
8 бepсзня Кoлсгiя пpипинилa свo€ iсrr1вaння' пepсдaвцIl{ пoвtloвФксtttlя щoйнo пpизнaчснoмy "вcpхoвнoмy пoлoBнoкo}ral{Д/вa.

чевi вiйськalдrУHP'' B.Arrгoнoвy.oвсiекry.oстaннiй пpизнaтив
M.БapoнaкoмсtЦaнтoмПoггaви, I.Бoюrгысy.як qДrнoмyдiйснo.
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мy вiйcькoвoмy

спoцiшriстoвi''

бyлo запpoпolloвaнo

oчoJIуITIITIIIvI-

чaсoвo' дo пpиiq.щr М.М1paвйoвa, Iптaб B.Aкгoнoвa-oвсieнкa, a
Bxс 3 l7 беpсзня Бolоrтъкo бр пpизнaчсний нaчaлЬниKoм oбopoни Пorrгaви. Ha цoй чaс y йoгo poзпopядpкснrri бyли кaB:rлrpiйський пoJIк Чеpвoнoгo кoзaцтвa тa кiлькa apтбaтapсй.
Parrroвa зPадa бoкrrгькЬцЬ y виpilдшtьrшrй мoмrнт бoЬ зa ПoлтaBy стiЦa пoвttoю нсспoдЬarп<oIo дя бirыдoвикЬ. Biдстyп oстaн.
нix з мiстa 30 бсpсзня l9l8 p. пеpствopився' зil визнaнням B.Aнтoнoвa-oвсiенкa, y пaнiнrry' нсстpиIt,rtryвтrчy' кoли бaтapеi БoKиTькa з}Ie}IaцьKaвiдкpили вoгottь пo p4дЯHсьKиx olIIслo}Iaх'щo
вaнтiDкllJIItся в Пolпaвi lоrвoro силotо' вiйськoвим (i нe тiльки
вiйськoвим) мaйнoм.
Щoдo кoмa}ЦyBaння Гopдiенкiвськoпo пoлкy' яwtЙ нсвдoвзi
рiйIшoв дo ПorггaвI{' тo д,Iя l{ьoпo дii пoлкy Чеpвoнoгo кoзaцтвa
нa чoлi з Бoкитъкoм нc бyли нсoнiкрarпrми. KoмarЦиp гopдiен.
кiвцiв B.Пeтpiв пiзнiIцo писaB y свoix мe}fyapaх пpo тслoфoннi
псprгoвopи 3 пpсдстaвникoм Чсpвoнoгo кoзацтBa щoйнo пrprд
встyпoм вiйськ l{сrrтpa.lrьнoi Paди дo мiстa:
.....Беpy тpyбкy i .тylo зaспaний xiнoчий пoлoсoк: ..Хтo
це, нa.
pсшrгi? ...Бaлaкae спсpесopдя пo-yкpaiнсЬKи' мaбщь, щo й нaшa.
_ ..Хтo гoвopить?'' - ..ПoлтaBa.цrIщp:UIЬI{a' a Bи :сгo? ... Aкy
спpoбyo. - ..Ko3aк з Лyry,'. _ ..Хтo?''. _ ..Koзaк з Лyry, зa,IyчиBся випaдкoвo y BaцI дpiт в стeпy''. Kopoткa пayзa' a пo тiм
..HсB)кс нaцIс вiйськo?'' ..Taк, пaннoчкo'
Paдiсtto, хoч i стиxa:
спpaшкн€ yкpaiнськс' зaвтpa бyдeмo вжс B Пoлтaвi''. ..Пoчскaй.
тc' пoдиBлIoсь' яK нaцI д}Pснь'' ... .[oвгa пa},зa' a пoтiм знoвy тoй
жc гoлoсoк: ..Tщ y нaс мoскаJIь вapтoвий, дякyючи Бory, хpoпитЬ. Boни всo виBo3ятЬ 3a Bopск.lty, дyrlсr пoспiшaroть, мiст нa
lIUlлry нaфoю пoлитий i сoлoми пoKпaли i цей щe нa зшiзницi
зipвaти мyсятЬ. У нaс тyгKи в Пorпaвi e i свoi неpвoнi кoзaки'
мoxo хoчстс' кoгoсь 3 них дo тeлефotly пoкJIиKITI,I'?''... _ ..A цс
бoзпеvнo, пaннoчкo?,'. _ ..Ta свoi )к лIoди!'' _ ..Hy тo Kпичтe''.
Чекarмo пpи телефoнi, aлс скopiur ним пpийIдли вiд чеpBoниx
кoзaкiв, пoчaв хтoсь бaлaкaти B oсrpoднiй (цеrrгpa.пi)poсiйськoto
мoBoю. Цей гpyбий гoлoс кolvtatЦниМ тotloм pitшщими виpaзa.
ми' пpипPaвлrними ..гapними слoвечкaми'', нaкaзyBaB кolvryсь.
тo вiдпoвiдь' лrдвс бyлo тщи: ..Пpискopити oвaКyaЦiю мaйнa, якс
слiд вaнтaxитI{ y пoтягI{ лиlIIс зa Bopсктtolo, пiдгoтрaти гaPмaтнi пoзицii зa Bopсклoro, щoби пpикpити сп:UIсн}Iятa висaдрксння мoстiв, нc дaвaти Boякalr{вelцтaтися пo мiстy, пpипинI{ти беIцксти тa пиятиKy,'. A нaпpикiнцi вxc цiлкoм гoстpo i, зaгpo>кy-
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Ioчи кapaми' нaкaзyвaв чrpвoнolvty кoзaчolvryпoлкoвi oбoв'язкo.
вo тa нсгaйнo виBeзIи Йoгo мaйнo зa BopсKIry тa пам'ятaти, щo
Bo}Iи е бoйoвa чaстиI{a' a нс мiлiцiя, якa мa€ лицlrнь зaбoзпстy.
вaти спoкiй мсшкaнцiв.
Hapсlштi гoлoс з:rмoвк i щoйнo пo дoBцIolvfyнaсi знoвy пoчyвся
знaйoмий жiнowrй: "Гшьo! Гaльo! Пyгy! - Чyли?...,,_,,[дKуBaTlI,,
ч)D''. - ..Цс з iх шrтaбy''...Щo зa депоrй чaс тим xс oK'IикoIrd..Пyry''
викJIикa€ нaс яr<иЙсьчoлoвi.пtй гoлoс, t,lltt згoлolшyeтьсяяк пprд.
стaвник Чrpвorпrх кoзaкiв, дoвiдaвшllсЬ' щo 3дpyгoгo бoкy кoмсн.
..Чи
дaнт гopдiенкiвських гaйдaмaкiв, стaвить низKy зaпитaнь:
спpaвдi е з нiмцями yкpaiнськi вiйськa? Чи poззбpoюIoть нiмцi тa
чи вiдсилaк)ть нa iнтeprryвaння yкpaiнськi нepвoнi вiддiли? Чи е
вJIaдa[eнтpaльнoi Paди, ulr ii poзiгнarrи нiмцi? Чи нс пoчинaloть
нil.flli пpoги дсмoкpaтичtпок pефpми? [iстaвцIи нa всi тi запитaння
тaкi вi.щIoвiдi,якi ми мoгJIи дaти' пpсдстaвник Чеpвoнoгo кqзaцтвa
скaзaB' щo вiн yсo пepсдaстЬ пoлкoвi, тa з:lмoвк' a щo чФoз дсяюlй
чaс йoгo з:lстyпив пpсдстaBник мiсцевoi сaмoyпpaви' якvtЙ д}ry(r
пpoсиB пPискopити }IaцIспpибyгтя тa зaIIсв}lяB,щo Чсpвoнi кoзaкl[' якщo не перЙ.ryть нa нaцI бiк, тo нс бyдyгь йти пpoти нaс' a тo.
IvryпpoсиB }тpиIuaтися вiд yсякrо<вopo)ких висryпiв пpсrги }Iих' псPек:lз:lвlIIи'щo весЬ пoJIк мa€ IIIaпKинopнi з чеPвoI{ими всpxalии'' ...
Bже пo злoбyтi Пoлтaви кoмaЦциp гopдieнкiвЦЬ oсoбистo зy.
стpiвся з I.Бoкитькolr,l_ ..кprмrзним чoлoвiкoм з тpoxи pябрaтим' aлl вiдкpитим oбличчям y сipiй сслянськiй свитi тa нopнiй
шaпцi 3 чepBoним дol{цrм, oзбpoeний y гapнy шaблю тa пiстoль
(шrй пopтpст кorrтPaстy€ 3 тим' щo йoгo дaBaB B.Aнтoнoв y свoй
книзi, нaзиBaк)чи Бoкитькa ..хитpиIr.lxoxлoм'', ..мlт1ДДливим'',
..сoбi нa
рli'' i т. iн.). ЗaзнaчивцrИ, Шloпiд йoгo кoмaндoю близькo
200 шaбeль, бaгaтo юнaкiв зi цrкoли пpaпopщикiв тa щe дo 200
voл., якi дo цьoгo vaсy бyли зlvtylшенiпrpeхоByвaTИcЯ пo селax' нс
боlсaючи вiдстyпaти з бiльцroвикaми' кoмa}rдиp чrpBotlих кoзaкiв
зaяBив пPo свolo гmoвнiсть викoгryBaти нaдaлi нaкaзи кoмaндyвaнHя вiйськ l{rrrтpaльнoi Paди. [Iегaйнo зa дoпoмoгolo мiсцевoгo
сaмoвPя.щ/BaннякoJlицпriм чФBoним кoз:lкaм бyли видaнi xoвтoблaюrтнi oбв'язtс{ з пrчaткoю мiстa, нrвдoвзi бoкитькЬцi пpиeд.
IIaIIуIвЯ.
дo вoякiв B.Петpoвa i спirьнo oчI{цI:UIIIПorrгaвy вiд зaлиш.
кiв бiльцroвицьКих вiйськl.
l Пiзнirде зa poзпopя.Ф|(eнкяt{ oтaшaна Haтieва, щo oчoJtював 3шtopiзькy бpигаДl' дo якoi
вxoдlutи й ropдiенкiвцi, пolrк I.Бoюrтьlo бр poзфopмoвaниfi, а вoяки fioro poзпoдiлeнi пo
пiшrц чaстинax .як t{eнaдiйнi''. Taкий зах1д Haгiсвд сприrrинився дo тotlo' щo ч:rстинa
poфopшyвaння Чеpвoнoro
чepвol{шх кolrкiз пoюrкyла.бpшгадy. 3a спoraцauи B.п€тpiвa'
кoз:lцtъ:rбiльшiсть вoякiв-тopдiенкiвцiв .вва:lсшtапoвl{oю нeспpaвеДrrивiстю''.
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3aзнaчпrмo, шo пс'pсхiд нa бiк вiйськ I{скцlarrьнoi Paдrr пoJrкy
Чcpвorroгo кo3aцтBa y Пoлтaвi нс бyв пooдиlloKим Eипaдкoм.
BАrrгoнoв y свoiй lсшlзi, нaпpиKпaд' нaвoдItть дaнi пpo тc, щo y
Фшсaвсщpaдi Чсpвoнс кoзaцгBo paптoBo oroлoсl{Jlo ссбс .вiлытим
кoзarrlвoм,', пiдHвцп{ arrшбirьlцoвицькс пoBст:шI}Iяy мiстi.
Чим xс пoяснитIl тaкc цIBllжс poзчap},Baнrrя вJlaдolo бiльцlo.
викЬ щc дoнсдilвнa' qtaвaлoся б, нaдifДtlШ чoPвotlшх кoзaкiв?.I|y.
мaeться' щo нaстpoi знa.шoi чaстиtllt з }II{хбyrи спiвзвyннi тим,
щo ix з бoлсм висJIoвиB нa стopiнкax свoпo щoдснникa мaйбщ.
нiй вiдorмй IIItсьмсlttIик Ba.пqr'шt Пoлiшyк: "15 квiтrrя (l9l8) ...Я
б}в за бorьIrroвиKaми' llи Jtyчtlс' зa Coвiтoм yкpaftrсысlх Hapoдrих сcщpстapЬ, бo нс знaB' щo вo}пl нс 1т<paiнсы<i,a гpaбbrcшшькi
бopщ пpoтl{ 1псpaiнськoпo Bсьoпo. 3aцpиття yФaiнсьlоtx пц}ст' тсaтpiв i т. iн. - цс мrнc .щDкo oб1pиrro i тспсp я знснaвидiв ry
.lqlaсrrрo твapд{Io'',
щo нo питa€' хтo ти' мoxc' пo мipк1вaнняс, бiльIпoвI{к' a тiлысr yqpaiнський - зpaзy poзстpiлroe''...
Bтiм, oкpсмi пiдpoqдiли Чсpвoнoгo кoзaцтвa зи.;ЛIi|IШIIItIcя
У
сшaдi aI{тoI{oBських'.apмiй',. Cсpeд них бр i знaчнo пopiлiлий
пoлк Чсpвoнoгo кoз{lцтBa нa чoлi з Biтaлiем Пpимaкoвим. Paзoм
з iнIдrдш чarтинaми "1ювorпoЦiйrпrхapмiй'' y бqюзнi l9l8 p. пpI{мaкoвцi всли бoi зa Бaxмaч, PoмtIIt, Гpсбiнrry, Лoxвицlo, Poмo.
дaн. Пiсля бoiв пiд oxшpкoro BolIи вiдiйшIи дo Хapкoвa, a звiд.
тIr дo Taгaнpoгa.
УTaгaнpoзi нaпpикiнцi бсpсзня l9l8 p. пiсля кopoткoчaснoгo
псрбрaшlя y Пomaвi тa Kaтсpинoслaвi oпинилaся Й ..циKУI(A'',
фaкш.lнo бiльцroвицькa зa свoiм скJIaдoм (нaгaлaемo, Щo y скJIa.
дi ЦBK Paд УlФaiни, oбpaнoгo Псpшим з'iздoм Paд У Xapкoвi в
гpyдI{i |9|7 p.' $iдьlllq3цIс,t пoсiдшlи 35 мiсць з4l), пoкlIикaнa сл}rxllяtlo пpoвoД{ти лiнilo цK PKП(б) в Укpaiнi. Пiсля.[pщoгo Bсс.
yкpaiнськoгo з'iqдy Paд (KaтсpиttoслaB' |7-|9 бсpсзня l9l8 p.)
*aльтсpнaтивнa Paдa'' змiнилa свoe oбличчя нa лiвoсссpiвськo.
бi.lьIцoвиttькс' 3 явllolo пepсBaгolo лiвlос oсс,piв, щo стBopl{лo зirгpoзy fr вихory 3-пlд кoкц)oлю poсiйськoгo бiльцroвI{цЬKoгo Цсrrгpy.
ПсpIшi ссpйoзнi oзнaKи Ц)и3I{.цoсить виpa3нo пPoяBI{л}lсяв:кo
пiд чaс poбoти .Цpyгoгo Bсoyкpaiнськoгo з'iздy Paд. CтPiмкс
пaдiння BIUII{Byбiльцroвикiв з iх цеrпpшriотськoк)' вiдвеpгo aн.
тиyкpaiнськoю пoлiтикorо тa змiцнснrrя й зpoстaння aвтoPитстy
ylqpaiнськrос пapгiй - B тolvfy чис.lli лiвoгo спpяIvf}'вaння(лiвих 1к.
paiнсьrиx есepiв, лiвих },кpaiнськrос есдскiв) ДuII4cЯ'Bзнaки - ttсзвшкaloчl{ нa пoпсpсдtlto "пiдгmoвчy'' poбorry, бiльrцoвики oтpи.
Ir.fiЦt{нa з'iqд,i мrнlцс пoлoBиtlll гoлoсiв. 3винaйнo, щo 3a тaки.х
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yllroв poбoтa з'iзДy нс пilдпa пo 3a3дaлсгiдь poзpoблснoмy бiль.
llloвицЬкoмy сцrнaPiю. Taк, М.Cкpипникoвi, як пpo цo згaдyвaB
пiзнilдс B.3aтoнський, дoвслoся ..дД<c тotlкo бaлaнсрaти'', щoб
..пpoтягнyтlt'' пoтpiбнe Paднapкoмoвi схвалення пiдписaнoгo paдЯl{ськolo Poсiеlo Брстськoгo lvrиpy. Пpoте збергти кoлишrпo aб.
сoлIoтtty псprвary y ЦBK Paд Укpaiни бiльlцoвикaм вжe }Ir вдa.
Boни orгpимirли 47 мiсць, в
лoся. B нoвoмy сютaдi "циKyKи''
yкpa.iнських
i poсiйськrос есстoй чaс як oб'еднaнa фpaкцiя лiвих
piв - 49.
3дoбyвцlи пepевary y цBK Paд Укpaiни, лiвi eсеPи вдiUIися дo
спpoби зaкpiпити свoi пoзицii й y склaдi Hapoднoгo Ceкpстapiary' висytryBцIи вимory }Iaдaти iх пpедстaвниKaм тaкi пpинципoвo B:DкJIивi..пopгфолi'' в 1pя.Цi' як сскpстapя фiнaнсiв, внyцliurнix спpaв, шляхiв спoл}^Irння' пpoдoвoльствa i, звинaйнo,
вiйськoвlок спpaв (з пiлпopядкyвal{I{ям oстaннЬoмy BrpхoB}IoпoгФ.
лoBltoкoмarщрava). Пpoтс бiльlцoвики зil дoпoмoгolo пooдиtlo.
киx лiвиx yкpaiнських сoцiaл-демoкpaтiв (сеpсд яКих' 3a ви3t{aн.
rrям B.3aтoнсЬкoгo' бyли спсЦiaльнo ..зaМaскoвaнi',бiльIцoвики)
Bсr ж спpolt{oглися пpoвести нa кJIIoчoвi пoсaди }Pя.цy свoi кaндI{дaт},pи.oбyрнi лiвi ессpи взагшli вilцvtoвилисядФIсryвaти свoiх
пprдстaBникiв дo склaдy Hapoднoгo Cекpстapiaтy ft с.гuм y в'дкpитy oпoзицiIo дo бiльIцoвикiв y цBK. 3apщивlшись пiдгpимкoю чaстиrпr лiдсpiв .Цoнськoi paдянськoi pсспфлiки' Bo}Iи I{aвiть сфoplvryв:rлисвiй нслсгaльниЙ }P'Iд - тaк зBaний ..Koмiтет
|6-тlц,,тa пoчzUIиopгaнiзaцiю влaснoi ..apмii''.
Bpaхoвylovи стpiмкс пpoсyвaння yкpaiнськиx тa нiмсцьких
вiйськ вгrпlб теpитopii Укpair*r i, зoкpемa, нaблlш<енняix дo.Цoнбaсy, poсiйський бiльrшoвицькиЙ},pяддrд:rлi бiльrцr схиJIявсядo
нooбxiднoстi пoчaти пеprгoвopи з ЦсrггpaJlьнolo Paдolo. 3poзyмiлo,
щo 3a тaKих ylvtoвпorгprбa в пoдaльlrroмy iсrryвaннi мapioнrткoBolo
ypя.ry Укpaiни Nя paщЯнськoi Poсii вцпaдaлa. .[o тoгo ж' нa пrвнo}ry стaпi ..I-[ИКУКA'' пoчirлa всеpйoз дpaтyBaти poсiйсьlсlй Paднapкoм' пo-псpшс' свo€ к ) лiвoессpiвсЬкolo' лiвoкoмyнiстичнoю
opiснтaцiс ю _ бaxaнняIvt бyдь- шo п po.цoB)кyBaти..pсвoлloцiЙнy
вiйнy'' з HiмеччиtIoIo' пo-дpyгr' свo€ r o схильнiстto дo uсaмoстiйництBa'' - стpсмлiнtt,Iм нr лицIс ввa)(aтися, aлo й б1ти "дiйсним
1pядoм'' paдянськoi yHP. Hез.rдoволенlrяpoсiйськoгo бiльlцoвиць.
кoгo кеpiвtlицтвa."ЦиKУKOIO"
дoсяглo aпoгеIo' кoли Дpyгий
BсеyкpaiнськиЙ з'iзд Paд пpoгoлoсив Укpaiнy сaмoстiйнoю фдepaтивЕIoloдеpxaBolo. .(apмa, щo y пoстaнoвi з'i3дl з:lз}IaчirлoсЯ,Щo
сaмogтiйнiсть УHP с фopмшtьнoк)'тимчaсoвoю i т.iн. _ сaм фaкт
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..сепapaтизмy'' 3 бoкy yкpaiнцiв
викликaв oб1prння poсiйськoгo
бi;ьlдoвицЬKoпo I.{сrrгpy,oстaтoчнo псpекoнaBши йoгo, щo ..гpa в
у|pЯд,,в Укpaiнi зайш:Ia нa.щгoдaJIекo.
Tим чaсoм ..циKУI(A'' пpoдoв:к1вaлaсyмлiюro викo}ryвaп{ пo.
кJlaдoнy нa неi poль ..aльтеpнaтивнoi Paд|i,, poзpaхoвyloчи пpи
цЬo},ryнa aктивнy пiдгpиlл<y paд.шtськoi Poсii. BипaдKoвo дoвiдaвlIIись пpo нaмipи oстaнlъoi встyпити в пrprпoвopи з I{еrrгp:UIьнoк)
Paдolo, ЦBK Paл Укpaiни в oстaн}Iiх числaх бсpсзня спiIrпro виpядив BлaсI{yдeлoгaцiю дo Мoскви' yпoвнoв:DкиBlIIи rf дсклapyвaти
сaмoстiйнiсть Укpaiнськoi PaдЯнськoi Фодсpaтивнoi Pссrфлiки тa
пoчaти пrpегoвopи з Paднapкoмoм вiднoснo yкJlaдeння дoгoвopy
мiх двoмa фсдсpaпrвниМI{ деp)кaBaми. ..Haдзвичaйнe пoвнoвDкнr
пoсФIьстBo'' Укpа.uпr 29 6epeзня l9l8 p. y склЩi гoлoви Hapoднoгo Cскpстapiary, секpgтapя зaкopдoнню( спpaB М.Cкpипникa' нa.
poднoгo сскpстapя вrryтpilшнiх спpaв Ю.КoцюбинcЬкoгo i нapoлtloгo ссЦ)стapя oсвiти тa мiлсraцioна"lьгпо<спPaв М.BpфлевсЬкoпo
пpибyлo дo K1pськa.
У Poсii yкparнськy дслrгaцiю зyстpiли без oсoблиBих диплoмaтичttих пoчестсй. 3aтpимaниЙ бсз бyд-лс,rх пoяснrнь мaйже нa 10
гoдин y K1pськy пoтяг з ..tlцдзвичaйним пoсoльстBoм'' в opлi бyлo
пpичoплrl{o дo звичaйнoгo тoвapнякa й дoстaвлrнo в Cк1paтoвo
..дo пoдaльцIиx poзпopядкснЬ'', Iцo нaгaд:rлoCкpипникoвi тa йoгo
кoлсгalи нeдaвI{€ неrцaнoбливr пoBoдження нiмцiв з пoслaнцями
}Pя.ry Укparни y Пскoвi. Пiсля тrлегpaми-пpoтrстyдrPaд.яI{сЬкoгo
лrгaцiя всс )к пpибyлa дo Мoскви' пpoгo фiцiйнi poсiйськi Koлa нo
пoспiцra.lшrii пpиймaти. М.Cкpипник 2 квiтня l9l8 p. бр змylшсний в неpгoвий paз нaгaдaти poсiЙсЬкoмy ксpiвниЦтвy пpo свolo
пpисщнiсть, нaдiслaвrци чrpгoвy пстиЦito B нapoдний кoмiсapiaт
iнoземниx спpaв. Hapеrштi, 3 квiтня делoгaцiю зaпpoсили нa зaсiдaI{IrяPaднapкoмy. Пpoте, Bсyпеpеч спoдiвaнням yкparнськoi стopo}Iи' aнi визнaнн,I paдянсЬкoю Poсiею сaмoстiйнoстi Укpaiни, aнi
пi.щlисarшя дoпoвopy мix двoмa деpхaвaми нс вiлбyлoся. Poсiйськa
стopoнa oбмеxилaся стpиМaниМ ..пpийняттям дo вiдoмa'' pilшснь
..заДpyгoгo Bсryкpaiнськoпo з'iздy Paд тa BислoвлIoвaнHям сBoгo
хoIIлсI{oгoпoчyггя геpoivнoю бopoтьбoю тpyд,Iщих i сксплyaтoвaних мaс Укpaiни,'. .I[iйснe x стaBлеI{няyp,Iдy paдянськoi Poсii дo
BислoBив 6 юiтня 1918p. Й.Cтaлiн пiд чaс
дiяльнoстi "цИКyKи''
пеpегoBopiвпo пpямolvfyпpoвoдy з B.ЗaтoI{сЬкиМ:..Ми вci тyг дyмa€ м o' - з:tяBивBh, - щo ЦИKУK пoBинен' мopaJlьнoзoбoв'язaний пolоrгщи Taгaнpoг i Poстoв..[oстaтньo гpaли в Уpяд i Pеспyблiкy, здaетЬся' дoситЬ' пopa кинщи гpy.''
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.ЦoвiдaвIцись пPo зaявy Й.Cталiнa' гoлoBa yкpaiнськoi дoлсгa.
uii М.Cкpипник Bистyпив з piIшщим пpoтrстoм тa Bи}loгolo дo
Paлнapкoмy дaти нaлеlкнi poз'ясI{rння з пpиBo.цy виёлoвлювaнь
нapкoмнaцa _ пpoте xoдниx poз'яснеtlь, звiснa pis, тaк i не нa..aльтеpгIaтивнoi Pаци'', пo сщi спpaдiйIrrпo _ пoд:rЛьrцaдoл,I
ви' в)кс бyлa виpilшенa.
Цeяюfitчaс дсJlrгaцiя щс знaхoIрIлaсяB Мoсквi, спoдiвaю.rись Bи.
piIrпrпr питaння пpo пoBсPнrI{няypядoвi pалянськoi УHP кoнфiскoвaнiним в yкpaiнськoгo нaселснtlя нa ..бopoтьбy з кoнTppoBoлIoцi€ I o'' тa пepедaнi нa тимчaсoвo збеpiгaнI{ядo poсiйських бaнкiв в
Мoсквy, Caмapy, Capaтoв, Hих<нiй Hoвгopoд, BopoнеxЦiннoстi нa
зaг:rлЬ}Iyсyмy 160_l80 штtнкpб. З oглядy нa плaI{иyкpaiнcькoгo
paдя}lсЬкoгo ypядy п poдoвжyBaти Bсдс}Iня..prвoлIoцiйнoi Biйни'',
кolIIти uiбyrи вкpaй потpiбнi. Пpoте М.CкpипникoвiнaгaдaJlи пpo
тi знaтti сyбсипii, щo iх нaдaвaв Paднapкoм 1п<paiнсьrсtмбiльrцoви.
кaм, i питaння з пoвrpHrнням цiннoстей сaмo сoбolo бyлo зrrятсз пo.
pядкy дсннoгo. Фaкгичнo ttс виpitшивtшижoднoгo 3 пoстaвлсtlих псpед ним зaвдaнь' пoсoльстBo пoBrpнулoся в Taгal{poг.
I все x, нeзBaжaючи нa тaкий пеpебiг пoдiй, ЦBK Paд Укpaiни
тa Hapoлний Cекpстapiaт всс щr пpoдoBxyBaJlи iсtryвaти й нaвiть
нaмaгaJlися aкгивiзрaти сBoю дiя:ьнiсть y вiйськoвй сфеpi. ..Biсник УHP'' 9 квiтня l9l8 p. пoвiдoмив пpo pirшення вiйськoвoгo
сrкpстapстBa пpистyпити дo ствoPсtIня }Ia щr нозaйнятiй пpoтив.
никo}l yкpaiнськiй теpитopii opгaнiв пo мoбiлiзaшii, iнстpщryвaнню тa пoстaчaнню PaДянських вiйськ. Toй жс ..Biсник УHP''
l0 квiтня oпpилIoднив вiдoзвy цBК Paд Укpaiни 3 пpизoвoм дo
yкpaiнськoгo нaселенtlя встyпaти дo лaв ЧеpвoьIoгo кoзauтвa(!).
Пiсля тpиB:UI}rхнвap yкpaiнськi бiльlцoBики' вpеurгi-pеurг' пopoзy.
мiлися з лiвими rсrpaми. Ha зaсiдaннi ЦBК Paд Укpaiни тa Hapoднoгo Cскpстapiaту |7 квiтня l918 p. бyлo пpийнятс pilшсння
стBoPити тимчaсoвий Пoвстaнський Hapoдний Cекpетapiaт _
...[oв'яткy'',
Дo якoi вiд бiльtцoвикiв yвiйшли М.Cкpипник'
Ю.П'ятaкoв, B.Зaтoнський, A.Бyбнoв, вiд лiвих yкpaiнських i poсiйськиx есеpiв _ € . Tсpлецький, Cьoмytшкiн, o.oдoевськиЙ,
C.Mстислaвський, вiд лiвих yкpaiнськиx ссдскiв . М.Bpyб.
левський. oснoвним з:lц.цaннямПoвстaнськoгo Hapoлнoгo Cскpетapiary стaлa пiдгoтoвкa збpoйнoгo пoBстaння в Укpaiнi.
У склaдi ,,[zB'ЯтKLI'' бyлo видiленo д'Baoснoвнi сeкpoтapствa _
зв'язKy тa вiйськoBpD(спpaв. oстaнне oчoлив A.Бфнoв'. l9 квiтrrя
| Б1бнoв Attаpit| С.еpirtoвuv (1884_1938) нapoдився в l
в poдиl{l кepЬника те*gгrшьнoi фбpики. Haвчaвся в Мoскoвськoмy сiльськoгоспoдapськoмy ll{стиryтi, звiдки бр вик'пюveний за peвo.rпoЦiЙшy
дiяльнicгь. з 1903 p. в бiльшoвиtькiЙ пapтii.
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l9l8 p. .uleни бirьrцoвицы<oi фpalсдii цK Paд Ущpaftи i Hapoдroro
CеIgстapiary, oцюмi пPсдстaвниlg{ лiвиx yкpaiнськlot сссpiв тa лi.
вlоt y9aiнськI{x ссдокiв пpoвrли в Taгaнpoзi пaщiйнy нapa.щ/' дc
бiльlдiстlo гoлoсЬ }r,@алI{Jп{
з{rпPoпoнoвaнy AБyбнoвим' Г.П'ятaкoвим' М.CкpипниKoм pсзoлloшilo пpo "засrryвaнHя olФeмoi Кo.
мyнiститнoi пapгii, якa мaтI!мc свiй I.[К, свoi пapтз'iqди i бyдс
зB'язaнa з PKП чФrз мixнapoдшy кoмiсilo 3.гo lrпсpнaцioнaлy''.
3poз1,t"tiлo,щo пpийttяття piшrсння пpo з:lсrryBaння сaмoстiйнoгo
бirьlдoвицькoгo tентpy в Уlqpairri зyl}roвJuoвiutoсянс yсвiдoмltcн.
няrr .лiвимш кoмyrriст n,ot'' (Бyбнoвиr'r, П'ятaкoBим) пoцpсби 1paxyвaнIrя нaцioнальнoi спсIцrфiки Уlсpairtи, нсoбxiднoстi *нaбли.
)ксння'' бfuшдoвикЬ дo yк;raillсы(oпo гPyrrry' a бш<дrняrr }пп{'Gryп{
п{скy Мoсlои. Пpсгlt }rхвaлснoпoнapaдolo pirшснrrя aктиB}Io вистyпI{JIl{тaк звarri "пpaBi'' (Kвipirrг, Якoвлев (Епurгсйн) )' якi нaпolигaли нa пiдrropяд<}вaшti 1псpaiнсЬкI[хбiлыlloвикiв poсiйськo.
мy бirьIпoвIrцьI(oмy цrнтPy й rra лiквiдaшii щqpaiнськoпo Pa,цяIrсь.
кoпo цсrщ)y - "ПoвстaнсЬкoпo Hapotltoгo Crцpстapiary'', пoв-язy.
Ioчи псpспсктllви вi.щroв.пeннябiльIдoвицькoi BJIaдиiз мaйбyгнiм
змiцненняrvr Poсii, a нс з дiяльнiстlo rфoмсpнoi *.[,св'ятки',.
Tим чaсoм щpaiнськi тa нiмецькi вiйськa пpoдoвЩ/вilJlи нa.
clyпaтIr' вглиб yкpaiнськoi тсpитopii. Щc нa пoчaткy квiтня aн.
тoнoвськi .apмii,' бyли зlvщшrнi зшtиlцrп,r Кaтсpиtloслaв. Cинеlь.
tlикoвo' Пaвлoгpaд, Хapкiв. 3 ссpсдини квiтня Bcлtlcя бoi зa
.Цoнбaс тa в:кr нa пoчaткy тpaBня Paддtсьr<i вiйська фaкпtннo пoв.
нiстlo бyли витiсненi з тсpитopii Укpaiни.
rEpськиш ypядoш'
Ha Ч з.iздi PсдPп(Ф oбpaниfi члet{oшцK. l3 paзЬ зaapeuгroвyв:lвся
зala-roх4 poюt пpoвiд у в'язншцi.У xorгнi l9l7 p. - wЕн Пoлiтбюpo цK PсдPп(Ф'
Bif,ськoвo-Peвшuoцif,нoro
пapгi.fiнoroцeкгpy пo кepЬниrггвyзбpoйнимпoвстшtняxу Пет.
porpaдi.3 бepeзш l9l8 p. -.ureн ЦKЦBK Pад УlФдiни тa Hapotнom CelФстдPiату'вxoдив
цo rpyпtt тirк зв.шшx"лЬrц хorryrriс,tis".У хвiтнi_липнi l9l8 p. - ч,Iе}rПoвстaнськoro
HapoДшoroCеlpсгapiдтy - ".Д[ев'ггкrr",викorryвaвoбoв'язки с€tФeтapя вiйсьxoвих спpaв; y
Кorri.
rorлrri- вepeснi_ п)JIoваBсeрgaiнськoro Цerпparьнoro Bi.йськoвo-Peвo.пloцiйнoro
Igгу' y rеpeсшi-xorшi r9l8 p. бpавyraсть у фpшyвaншi в .нeйтpшlьшiftзонi" насгин Пep.
шoi тa .(pyroi Уlgaiнсьloп Пoвстaнсьlo'цдивiзi.й.Boсешиl9l8 p. - }taпoч.m(уl9l9 p. щtешKиiвсьxoro пiдпirьнoro o6лIдснoroxoиiтетy Kп(Фy' гoлoпeoблaсltom peвхorrу.Пioи
sдoб}'гтпшa пoirirп(y l9l9 p. бirьщoвик.rми Kисвд _ roлoьr Kиiвськoi Pцди poбiпlиних
деп}тггir' члeн yp,lду pаДЯнськoiУlgаiни, Peввiйсьlgaли Укpaiшськom фpoшгу тa Pади
oбopoни yсPP. пiд ч.rсдeшiхiнщиt{ипpaшовirBy 3aфporповoмубюpo цк KП(б)y. l9l91920pp. ,цeни пolriтбюpoЦK Kп(ФУ. Пiд часX з'iзly Pкп(б) в чисrrifutших.пелeгaтiв
бpaв
пoвстaнtи.HaдaлioбiЙмaвp'lд висoкt{xвiйськoвиx
учдcтьy пpидyцeннi Kpoнuп.цдськotlo
тa пащiйнrш пoс:Ul'зoкpемa' члeн! PBP Пеpшoi Kiнltoi apмii (1920)' зaв.AлiтпpoпyЦК
.PKII(б)(|922-|92з,' сeкpeтapяцк Pкп(б) (1925).3 сiщIя 1924p. - дo вepeсt|я|929p. нa,rlulьl{ик
Пoлiryпpaшiнltя PCЧA ч,IeнPBP CPCP, члeшoprбюpoцK вKп(б) i вoдlloчдс
p€дДсrop гaзети"Кpаснaязвeзд,a''.
Aкпrвltий пpoвi,Цшик
вiЙськoвoipeфоpмиl92.l_1928pp.
3 пoсшteнrrям
сгшliltiзмyбyвyсyнeltийз паpтiйlroiта вiйськoвoipoбoти.B 1929p. пpиз||a.
y 1938p.
нeнийнapкoмoмoсвiтиPсФPP. Pcпpcсoваttий
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Cлiд зaзнaчити, щo спPoбп бirьlдoвшцькoпo },pЯryBшкq)Пстa.
ти poсiйськi вiйськa в хoдi вo€нниx ffi пpспr Цqтrpшшltoi Р4r
пoчa,Iи oбеpгaпlся пpolrr сaмoi paддrськoi Poсii. псpсodщoщl
arrтoнoвськi *apмii', нiмсцькi тa yqpaiнськi вiйськa пФlaJIП пGwrпнrlIu EJIaснGpoсifiсысi кopдolrи. Мoxшrвiсть пqюнссerпrя бoйoвrrx дiй нa тсpllтopiro Poсii вtlKпикaлa сс'pйoзнс заtlепoкo€llltя
Paдrapкor'ry. жlit пoбaчrв y IIьoмy pcальllу зaгPoз:yiснрarпm
бirьlцoвицькoi вrraдr. Пiзнo внoчi з 26 нa n reIIтIя 1918 p. Лс.
нiн пpoвiв B}вьlry нaPaшr з пPI{Bory пpийнптя вiйськoвш заx(>
.y зв'язк1r3 шq>
дв нa кФдoнi Poсii з Уцpaiнoю тa <Diшщдieю
IнcнtIям

нiмецьюш

вiйськ тa зB'язalflц

3llll}пl

зaгoнЬ

Цспrгpаlш.

нoi Радr в opлoвськy, Kцrcькy, Bopoнcзькy Ц/бc' rfi' ЦpIп[". сtа-

лo oчGвид}п{Мl Щo €'Дrним

зaхoдolt{ зyпиIпrпr

нaст}tп пpoтшIш.

кa е вiд}roвa вiд вcдGtIIIявifirпr вiйськarдr ytIP пiд mлoвувarrням BАrrтoнoва.oвсieнкa' 4 тpaвня вiн oфiшiйнo спoвiс;ш пpo
пpипиIrснпя y зв'язr<yiз вiлсtyпoм п(вa мсxi Уlqpaiнп дif, спofo
"apмiй, пpoтlt нiмrцыоtх тa yсpairrсьrooсвif,ськ тa пPo сrorаtaнrrя з ссбс зв:rння"Bqrxoвrroro пoJloBtloкoмaЦДDaчaПiцдсltпш Pсс.
пyблiк'. Цьoгo x дHя нa залiзrrrrчнiй стalщii Kopснeвo бyлo пш.
Ilисiшlo yrory пpo пprrпинсtltlя вo€ннttх дй ша Kуpсъкorry нarilpшt
Ha дiляrщi вiд hшIьсьKa дo CУдсa paдД{ськa Poсiя тa Укpaftra
}тBoploвaлитaк звarry "нсirгpaпыry зotIy' зaBrrrиprцкПl0 юt.
3гiдto з Bимoгaми нiмеItькoгo кoIriaI{Д|BaнHя
усi yсpaiнсъкi pa.
ддrськi вiйськa, псpсrиIraroшl poсiйсьIсlй кopдoн, мaJIIlбyпl pш.
збpoeнi тa irrтopнoвaнi. Пpmс, зBокaloчt{ нa ix неyк;rairrсьrс
пoxo,и(oнIlя. poззбpoeння "apмiй' B.Aнтoнoвa пoсtl.лo сyтo фop.
пiсдя
мшьrшй хapaKтФ - виведенiз Уlgaiшr poсiйсы<iпiдpоqдfuшt
нa iншi фporrш. Щoдo }rкpaпсвнoi pеopгaнiзaцii пеPеrorдaJП4cя
iнсьrсrх вiйськoвих чaстиII' тo пiсля pстсльнoi псpсвiplоr нa Чпo.
лiти.пry блaгoнaдiйнiglъ'' пiлoзpiлi' "зарxснi кo}rгpprвoпюItifoilr.
мI{ rraстpoями'' вiйськoвi фpмyвaнI{я нс тirьlоt poззбpoюпr.шrся
тa poзфopмoB}ts:ulися.iх iнкorи пpoстo зниIщrBaли.Як зraдrвав
y свoiх мolvfyap:rx
H.Мalшo, якor,ryв тpaвнi 1918 p. дoEGпoсяпG. peбрaш в ЦaPиIrrrнi_ oдroмy 3 B}в,loвI{хrtЦ{t<тiввiлступу тa фiлъ.
тpaцii вiдстyпaючих з Укpairrи вiйськ, нaйбiльlпy пiдoзpy B poсiйсьrqx вiйськoвих влaстейBиKшrкa,rинaцioна.lьпi }пqlaiнсъкiзa.
гo}Iи.3orqpсмaпpсдстaвникам цapициttськoгo pсBкoмy пЦoopfuпrм
видaвся зaгiн пiд пpoвoдoм Пстprнкa. Cфopмoвalпй iз заrпшrкЬ
.ЦнiстpoвсЬкoгoпoлКy' сrля}I Oлексaнлpiвlи тa Hoвoi Пpaгrr, цсй
зaгiн, як свi.щraтьвiйськoвi дoкy}rснти,24_26 бt'pсшrяl9l8 p. вiдзl{aчиBся aктI{внимlt

дtшшt в paйoнi 3вelпrгopoдor'

oтorIIIвIIItl дo.
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сI{ть чI{ссJtI{y нiмсцькy чaстr&Iy' 9 юiтIrя - з бoяшr зaйняв стaнuiю Cлaвгopoд' нa пiвднi вiд CинслЬникoBoпo i нaдaлi сyм.пiннo
викo}t},BaB}Iaкaзи кoмal{Д/Baння 5.i ..apмii''.
Пpиб1вulи дo Цapици}Ia' BoяKI{ Петpенкa poзPaхoByB:lли нa
збepoxсння цiлiснoстi свoгo загoкy it 6улu cпoвнrнi pilшимoстi
пpoдoв)кипr бopoтьбy нa бyдь.якoмy фporrгi - нaвiть y Cибipy,
пpoтс мiсцoвa вiйськoвa BJIaдa зaпpoпoltyв:Uta зaгoнoвi poззбpoiтись тa пpoйти ..пqlrвipкy''. пЦ чaс пrpсгoвopiв з Петpeнкoм
oстaнйьoгo бyлo пiдстyпнo зaapсштoBaнo i тaемнo зtII{щo}Io'3aгoнoвi x прд'явили нaчсбтo пiдписaнс кoмa}Iдиpoм зaгol{y po3.
пopя.Фl(сttllя cKI|acfI4 збpolo й нс пpoтиBltтись poзфopмрaнню.
3a ..ч}'лсинцiв'' спpийняta вiйськoвa вJIaдa I.{apишинaй пеpе.
..apмii'', oчoлюBaнoi K.Bopoцп{.лoвим. 3a спoгaдoвi чaстини 5.i
дaми l.Лoкaтolцa (мaйбщнЬoгo }IaчaлЬ}Iикa l-i Укpaiнськoi paдЯнськoi ливiзii) цi чaстиlпt бyли пpoстo poзстpi.lrянi. Ti.lьlоt пiсля
oсoбистoгo BтPyчaЕшяB.Мeюrayкa - кoJIицIlIьoпoчJIeнaypя.ry.(o.
нецькo.Kpивopiзькoi pеспублilсl, яKИf,Iспoцiarьнo пpибр дo ЦaPици}Ia зa poзпopЯ.tркrнням B.Ленiнa, кoнфлitсг, щo.бyлo виt{ик
нa гpyнтi цЬoгo iнцидerrтy, бр пoгaIдrний.
Bтpy.raння Мoскви знaдoбилocя It wtя пPoпyскy чrpв ЦapицI{н зilгotty Чсpвoнoгo кoзaцтBa нa чoлi з B.Пpимaкoвиl{' якlttrt
пiсля бoiз нa Дorry сyпpoBo.DкyвaB дo poсiйськoi стoлицi yкpaiнський paдянсьKий ypяд. Il{oпpaвдa' зaтPимкa 3aгoнy Чrpвoнoгo кoзaцтвa зylroBJtюBaJIaсядrщo iнIдими пpичиI{aми _ нr ввa.
xaloчи зa пoтpiбнr кo}IBoIoBaти якийсь тaм ..yкpaiнсьKий 1ряд'',
пoлiткoм цapицинськoгo вiйськoвo-pевoлIoцiйнoгo кoмiтетy зaжaдaв вiд ПpимaкoBa з:UIи|lll|TуIcЯв мiстi .цIIяпoсилr}II{я тyгrцIttЬoгo гapнiзoнy. Cлoвеснa псprпil,Iкa мix кoмaндиpoм чrpBotlиx
кoзaкiв тa цapициI{сьKим пoлiткoмoм лrдь нс пеprpoслa B кPивaвy сyгI{чкy. Пpmи вoякiв B.Пpимaкoвa бyли вистaBлеtli кyлrIvtсти' y сBoIo чсpгy пpo гoтoBнiсть пiдтpимaтI{ пpимaкoвцiв
зilяBили вoяKll кiлькox eIцслoнiв, яKих тaкoж бyлo зaтpимaнo 3a
po3пopя.Qкr}IняIvlмiсцсвoi вiйськoвoi Bлaди. Тiльки пiсля пpямoi
вкaзiвки з Мoскви зaгiн B.Пpимaкoвa пpoдoвжиB свiй I.rr.т.шк.
У сеpе.щrнiтpaвня 'l918 p. yqpa.iнський paдднськуtit wяд y сyп.
poвoдi зaгo}Iy B.Пpимaкoвa, якиЙ налiнрaв 60 нoл., пPибyв дo
стoлицi pqдднськoi Poсii. 3a двa шхсri сBoгo пrpебyвaння тщ Чсp.
вoнi кoзaки Bстигли в vеpгoвий paз зaсвiднити свolo ..aбсoлютtty
блaгoнaдiйttiсть'' бiльtцoвицькiй влaдi. 22 тpaвня нa день св.Микoлaя Boни в3ялl{ yчaсть y poзгoнi хpесtloгo хoДУ. Toя<не Bипaдкoвo зaгiн Чеpвoнoгo кoзal.rгвa poсiйськa влaдa пoстaPaJIaся збе.
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Pсгт}r як BiйсьKoвy oдlI}tиЦ|o, 24 тpaBня l9l8 p. piIленrrям Мoс.
кoвськoi paди йoгo бyлo пrpсйменoвaнo y .(нiпpoвський зaгiн
PсФPP' a нa пoчaткy чеpв}lя вцпpaвлснo в м.Пoчeпy Чсpнi.
гiвськoi oбл., нa кopдoнi з ..нсйтpaль}Ioюзoнolo''...
Biйськoвi пopa9ки paдянськoi Poсii нaвeснi l9l8 p. тa вцo.
I(pсмJIrння вiд неi цiлoгo pядy кoлиurнix oкpaiн' y тolvry числi й
Укpaiни, зIvfyсиJIиpoсiйськиx бiльlдoвикiв сеpйoзнo зaмI{слtITIЦcЯ
нaд пpoблoмoю opгaнiзaцii мiцнoi, мaсoвoi pеryляpнoi apмii, qдaт.
нoi пpивеP}ryfи дo aPс:LIryбiльlдoвицькoi Poсii не тiльки мoлoдi
нaцioнaльнi дepxaви, ствopeнi нa теpенi кoлиIцньoi iмпepii, шtе
й iншi кpaiни свiтy. Iдея Bсесвiтrrьoi paдянськoi pсспyблiки бyлa
дlя бiльцloвикiв цiлкoм PraJIЬнoIo.
Численними зaхoдaми спpямoвaними нa ствopсння нoвoi ap.
'
мii, щo дo }Iих Bд:UIoсяpoсiйськe бiльIцoвицькe кеpiвництвo нa.
веснi_в.тriпсy l 9 l 8 p.' пщсДбaнa.пoся:вBeдeння зaпulьнoi вiйськoвoi
пoвиннoстi, вiдмoвa вiд oднoгo з oсЕtoв}IиxпPинципiв "дсмoкpaтизaцii Biйськ', . вибopнoстi кoмatrднoгo сKп4ty' пPoBсдеI{Itяpс.
opгaнiзaцii opгaнiв цeЕrгpaлЬнoгoтa мiсцсвoгo вiйськoвoгo yпpaв.
лiння тoщo. Haкaзoм Hapoднoгo кoмiсapiary y вiйськoвих спpaвaх
N9494 вЦ 20 квiтня 1918 p. Bпrpшс бyлo введснo B дilo шlтaти, зa
якими llaдaЛi нiЦс)кiЦo пpoBoдltти фpшryвaшя чaсти}t тa з'еднatь
paдянсьKих вiйськ. oснoвним з'€.щtaнням Чсpвoнoi apмii вilггепеp
мaлa стaти стPiлецькa дивiзiя тpьoхбpигaднoгo сюIaду.22 квiтня
l9l8 p. BцBK зaтBepдив тoкст псplлoi вiйськoвoi пpисяги ..Фopмyли ypoчистoгo oбiцяння'',
щo ii нaлexaлo пpиймaти
вiйськoвoсrr1aсбoвцяпr.3 мстolo забезпoчення пoлiти.*toгo кoнтpoлlo з квiтня l9l8 p. в Чеpвoнiй apмii зaпpoвa.Dкyвaвся iнститщ
вiйськoвих кoмiсapiв.
Bипaдки ..нслoялЬнoстi'', ..ttсстiйкoстi'' нaцioнaльних pa.
дянськID( пiдpoздiлiB змyсили бiльцloвикiв звсpнyги oсoбливy рa..виKлIoчнo нaдiйниМи rлoментary нa забезпoченHятaки)( чaстиll
ми''. BизtIaчення стyпсHя лoяльнoстi тих чи iнцlиx нaцioнaльних
чaсти}t Bзяв }Ia сeбе Hapoдний кoмiсapiaт y спpaBaх нaцioнaльнoстей нa чoлi зi Cгaлiним. 7 тpaвня l9l8 p. Koлегiя Hapкoмнaцy yхв:UIилaспецiaльнy пoстaнoBУ, Щo визнaчaлa oснoвнi пiдxoди дo
oPгaнiзaцii нaцioнaльних вiйськ. ..Koлегiя Hapкoмнaцy' пo.пrPцIс'
BBaжae пpипyсти ми м ствopення нaцioЕtiulЬних зaгoнiв Paдянськoi
apмii, - 3aзнaчaлoся B пoстaнoвi, - тiльки нa теpl{тopii дaнoi нaцioнaльнoстi (нaпpиклaд' Укpaiнa, Бaшкиpiя, Bipменiя i т. iн.);
пo-дpyгс' щo стoсy€ться нaцioнaльHlf,( зaгoнiв, стBopсгIID(iз бixeн.
цiв, смiгpaнтiв тoщo (нaпpикrraл' пoлЬсЬKиx' ЛитoBсЬKих i т. iн.),
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пpкпyскa€ стBopсн}Iя iх y вrtrrягкoвltх Bип4щaх (нaпpиклaд' лaтI't.
шi), пpи бсзyмoвнiй гapaкгfi зацiкaшlенoro нaцioнaJrьI{oпoкoмiсa.
piaтy... вi.щloснo пoltiтичнoi надiйнoстi, rцo дaнi зllпottи нс пoгPaплятЬ B pyror нaцioнaлiстiв тa б1pxyaзii''. З мGтoк) yltиlсtенttя *ви.
пqrкЬ" вI{кoPистoв},Ba}Iня"нaцioнa;ьrrolo б1pxсyaзiеlo', нaцioнaпь.
I{I{хpадtl{сысп rrтонiв Кoлегiя Hapкolrнaцy зBrpкyлaся дo BцBK
з lтpoxaнIlя}l вlкIlтll зaxoдiв; yсi paдянcькi opгaнiзaцii "y всiх питaIп{ж' щo стoсyються нaцioнaлЬ}Iих спpaв' й, зoкpсмa' щoдo
нoвIIx загoнiв, зBopпUrися 3a дG}вoJIoм в Hapкolпraц''.
фpмрaшя
ПqДбнi з:lgтtpс)кеI{IIявиспoBиJIи й нa aщюсy Hapкotr'вФI{У,- Щoб
пpи opгaнiзaцii нaцioнiulьнPtх фpмyвaш "xoДri кPoкl{ но poби:пr.
ся бсз згoди Hapoд1toгo Koмiсapiary y спpaвax нaцioнaльнoqlЕй''.
У свoro чepгy й Hapкoмвo€}r yxB:rлиB pяд pilшснь rцoдo нaцioн:lльнoПo бyдiвництвa в Чеpвoнiй apмii. Haкaзoм Js397 вщ 24
тpaвня l9l8 p. Hapoдний кoмiсapiaт y вiйськoвI{х спpaBaх, ..Bpaxoвyючt{ пoпrpсднiй дoсвiд'' нaцioнaпiзацii вiйськ' BI{з}Iaв3a дo.
цiльнс "у мaйбyпrьoмy ствoploB:lтl{нaцioнaльнi вiйськoвi oдиницi
нс бiльlцс pmи (сскaдporry vи бaтapсi) y стpoгiй вЦпoвiднoстi з
iсrrщoтими .шIтaтaми'', 3 пoдaльlllиlul ix вливaнням дo пoлкiв тa
.загaльнoгo
.щrвiзioнiв
фopмрaння''.
Haказ lvg 397 мaB дoсl{ть чiткс cпpяIvryвaння _ вiн бр нaцi.
лсrrий нa opгaнiзацiIo единoi Чсpвoнoi apмii iз вхoдDкснням Дo
нсi oбмеxенoi кiлькoстi нaцioн:Ulьних вiйськoвrос чaстин' tцo мaJrи
тopyватrr цlляx pосiйськiй apмii в нaцioнaльнi pсгioни. opгaнiзa.
цiя нацioнаJIьttI,(хapмi й дol(yl{rнтoм I{с пrp€д6aчaлacя. Poсiйськe
бiльlцoвицькс кеpiвництвo стаJIo нa ulJlяx opгaнiзацii единoi ap.
мii _ сдинoi кpаiни. Пpoтс вxr нrвдoBзi, сaмe в irrгсpесax в'д.
тBoPrння .единoi непoдiльнoi'', бiльtшoвI{ки бyли зlvtylшrнi знoвy
пoвеpl{yгI{сядo iдеi opгaнiзацii нaцioнaлЬнIо( У?ядiв тa нaцioнaпьниx apмiй нa *oкpaiнaх''.
ФоPгytyвAII Itя yкPAIнс ьк иx P^Дд tIських
B -IIЕЙTPNIьнIЙ 3oHl- BЛlTкУ.BoсЕtIl{

.ци BIз IЙ
l9l8 p.

Пiшя вигнaння бiльtшoвикiвв Укpaiнi нa дсякий чaс зilпaнyвaB
спoкiй. У пopiвняннi з paдя}tсЬкoюPoсiсю, яl9 дсдшri бiльrцс пoгJlи}t:UIa
пoжсxa гpoмa.цяI{ськoiвiйни, Укpaiнa нaвеснi l9l8 p. нaгaдyBaлaoa3ис ссprJI poзбypхaнoгo oкеaнy. Тa спoкiй тpивaв не.
дoвгтr.У квiтнi ncтьмaн П.Cкopoпaдський 3 дoпoмoпoro нiмцiв yсy}tyв},pяД(еrггpaльнoi Paдlr, i нaпp1aссння в Укpaiнi пoчшto стpiм.
кo нapоgmп{. Псpедyсiм цr стoсyв:lлoся yкpaiнськoгo сoлa' }Ia якr
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пстЬмaнський ржим пoдi.ш як кaтaлiзaтop' пpискopиBllltl пPoцeс
пrpствopснI{я сеJlяt{инa.хлiбopoбa нa бyrтiвHoпo тa вoйoвшичoгo
пoвстaнця.
Pсвoлloцioнiзaцiя сслa lloчilлaся щс в псpioд Лютtrсвoi-Xoвт.
нeвoi pсвoлroцiй' кoлll ст:lJtи пoвсpгaтися з фporrry сoJtддти.дсзсР
тиp!l' пpихoпивrци 3 сoбoro нс лllцIс збpoю, aле й pсвoлloцiйнi
гaслa. oб'едrr}пoчись y вaтarи' кoлиlцнi сoJIдaти вдflBaJIися дo poзпoдф пoмiщицькoi зсмлi, нс нс)сryючи' пpI{ нaгoдi, й скспpoпpiaцiями cвoiх бiльlц за}{o>кttихзcмltякiв.
Усi спpoбI{ гстЬмaнськoi Bлa.щ{зir дoпoмoпoto нiмсцькoi apмii
..нaвrgти пopядoк'' в кpaiнi i, пеpсдyсiм, пoвсprryпr poзпoдiлснy
3смлю fr кoлиlднiм вoлoдapяIr{нaштoBхIIyлися нa збpoйний oпip
з бoкy ссJlяtIстBa. Kapaпьнi aкцii poxимy (спa.пювaння, poзстpiл
бyкгiвникiв) лиIшс пoсиJIюB:lли oпip, змiцюoвaли ненaBистЬ сe.
Jrя}Iдo },pядy CкopoпaлсЬкoгo.
Heпoпyляpнiсть гrтьмaнa сepсд yкpaiнцiв зylrtoвJlloвaлacя Йo.
гo мoнapхiчними' пpopoсiйсЬкими нaстpoями. .Цiйснo, y пepioл
йoгo пpaшliння Укpaiнa псpстBopl{лaся нa спpaв)кtlю Мcккy дrя
poсiян, якi втiкали вlд стpaxiть бiльIцoвизмy. B Киевi Bllник,to
бeзлiч poсiйських пoлiтичних oб'еднaнь piзнlтх opiеIтгaцiй, яKi У
тpaвнi l9l8 p. ствopllли Poсiйський сoюз, rцo мaв зa миy бopoтьбy з yкpaiнствoм i вiднoвлrння "единoi тa нrпoдiльнoi''. У
цeй сoroз yвiйIшли мaйxс всi poсiйськi пoлiтllчнi oб'едrraння мoнapxiсти' чopнoсoтснцi, нaцioнaлiсти тoщo. 7 ttllпня l9l8 p. y
Coфiйськoмy сoбopi в Киевi бyлo вiдсл}Dкснo мoлебень *за qдo.
poв'я Йoгo l{apськoi Brличнoстi'', a Чeplз TpI{ тIDкtli _ пaнaхидy пo poзстpiлянoмy бi.lьlшoBиKaми,Микoлi Il. B yкpaiнських мiстaх фopшryвaлucЯ'oфiцсpськi зaпoни' якi вiдпpaRIIяJtI1cянa .(oн
тa Пiвнiчний Кaвкaз дJIя пoIIoBlIсtIня бiлoi гвapдii.
Пoсилсння всликoдсpжaBницьKI{x тсrцснцiй пpискopилo кoнсoлiдaцiю yкpaiнськиx нaцioнirльнo-пaтpioтичних пapгiй, щo нa
пoчaтКy ссpпtlя l9l8 p. з:lвсpцIl{лaся pсopгaнiзaцirю Haцioнaльt{o.деpxaBнoгo сoюзy в Укpaiнський Haцioнaльний сoloз, яwtйt
стaв y вi.щеprryoпoзицiro дo гстьмal{a. Звaxaroчи I{aзнa.ший BIUIиB
yкpaiнських сссpiв y сслaх' цo бyлo сеpйoзнolo загpoзolo }Pядoвi
CкopoпaдсЬкoгo.
Щoдo нaцioнaль}tих нaстpoiв rшиpoкиx Bepств yqpaiнськoгo
сe.lIяЕIстBa'тo нa ниx BIIливaJIинe тiлысr aгiтaцiя 1,кpaiнсьlсш пaр
тiй, aле й псвнi сoцiaльнo.скoнoмiчнi фaктopи. .Цедшti зpoста.
юнс зyбoxiння i безвлaддя пoсиJIIoBilли знrBary тa нснaвистЬ сe.
*мoнoпoлiзрaли влa,щ/''в
лян дo ..лсд,aщиx''гopoдян, rtцo
дсpxa.
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вi. Пpивoмy пpспl{ свoiх вopoгiв y мicтi, a тaкo)к гgtьмaнськoi
вapпt i нiмсцьких пaтpyлiв oзбpoенi сeлянськi зirпoнI{ лiшlи pi.
ш},чс i беuсa.lliснo' нe тiльки з:lхищaloчIц ce6e вiд числснtIих PeK.
вiзицiй, ule tцнсpiдкo пpoстo гpaбyлoни мiськi скJIaди i кpaмницi
- пrprвalк}Io мaкyфaкгцlнi, a,Ql(Gтoвapl{oгo oбмiнy мix мiстoм
i сслoм дaвнo Bxс }tс iсrryвaлo. Ця вiйнa мiстa i сслa }Iaгaдyв:UIa
гaЙддмaч.пrнy ддвнix чaсiв. Ha сeлa пoд:шaся знaчнa кi.lькiсть piз.
rпос пoлiтичнI{х aвallтIopистiв - вiдстaвних oфiшсpiв, сaмoзвaних
rснеpшtiв, кoзацьКI{x maмaнiв, щo' вI{кopистoB},Ioчипaлкr слoвo i мaрсp, демaгoгilo i зarriзнy вoлк)' пpивrpгaли нa свiй бiк piз}Ioпo poдy aBaнтIopистiв, qдaтнпx itтu зa свoiми вaтiDKкaмI{ y вo.
пoнЬ тa вory. .Цсякi 3апoни цIB}rдкo poзpoстilлися' пolllиpюBaли
свoю Bл4.ry нa знaчнi тopитopii, пpoгoлoцryючи гaслa шtaснoi aв.
тoнoмii тa нсзaлс)сrloстi вiд yсiх 1pялiв.
Bлiтlсy l9l8 p. ссллrськi пoвстaння' гaсJIoм яких стirлo ..виtтIaння нiмцb тa вiдrroв.llr}Iня вJIaди нapoдy''' oхoпиJIи мaй:l<свсю Ук.
pafuy. I.[i пoвстaння пoстyпoвo пepсpoсли y спpaB)KtIIoсrл'II{сьКy
вiйнy, якa вcлaся дo пoчaтKy 20-х poкiв. У xoдi цiei вiйгпt Bиxoвy.
в,a;Itl4cя
нoвi yФaiнськi вiйськoвi кaдpи, щo пoпoBl{loB:rли i пстлtopЬсы<i, i нс'pвoнi, i бiлi вiйськa, виpоблшtaся свoеpiДra пapтиз:l}lсЬкa вiйськoвa тaктиKa, нaбрaвся псвнllй бoйoвий дoсBiд.
.[oсить хapaктсPним y цьoltdy плaнi ст:шo ЗвенигoPoдськo-Tapaщal{сьKe пoBстaнI{я в Киiвськiй гyбеpнii влiткy |928 p.' щo йoгo
oчoлив кoлиlцнiй oфiцеp цapськoi apмii Ф.Гpебенкol.
| Гфпкo
o' (?-|9|9, Hapoдився в сJlисoвrrчi ТapaЩaнськoro пoвiry Kиiвськoi ryбepнii.
Учасншк Пepшoi свimвoi вiйни, пopyоrк (за iяшими дal{ш}lи - пpaпopшик) poсi.fiськoi
aprrii, oдltlt Ь xepЬникЬ нafiбirьшoro в УlФaiнi aктt|пeтъмal{ськorlo пoвстirнкя' кoмaндиp
pя.ry ygaiнськПх PадЯнськиx чilстик тa з'еднaнь _ Пepшoгo кавалepiйськoro пФury' Дpyroi
l9l8). Hалeснi l9l9p. вifiськoвa
фигали l-iщлянськoiУlФaiнсьtoiдrвiзii(веpсоeш_гpyдr}6
.iri
частинa ГpеФни вiдзнaчtlися в бoп з apмiею .Циpeкropii, poзбивши
Чopнoмopськиfi
Kiдr тa з:цoпttвtlltl мaйxс всю apтшIеpilo. У rпrпнi l9l9 p. Гpeбeнкo poзmpшyв tG:lв:Ulе.
pifiсьюrfi пoJDq яким нa цefi час кoмat{дcrв:lв' y капrлepiйськy бpиm.щl, щo скпaд:Uraся пepe.
ва:loto, iз сeлях Киiвськoi губepнii з .тapalЦaнським ядpoм''. Бpигaлa нui.rувалa l,5 тис.
цoбpe oзбpo€t{ltх' oдяг}Iугl(х тa зоpганiзoванrrх вoяЁв пpи l00 кyлeметax на тaчанкrх тa 16
пaPмaт:rх.Бpигaла Гpeбeнrc y цеfi пepioд' 3:l спoгaдaми B.3атoнськom' лeдь t{e скиt{yлa
xвoлy paдянсьry вла.щ/в Кисвi' кoлrr в нiй пoчaвся спpoвoкoв{lниfi дeнiкiшltями armrбiль.
lцoвнцьlqft зaкoпoт. Cам Гpебeнкo вpггувilв :кrгггя лЦepoвi рgaiнсьlооt бirьшoвикiв, цo
l{llмaгaвся зyпи}rип{ пoхiд бpигади нa Kиiв. У сepпнi l9l9 p. пpи вiдстyпi l2.i apмii pад',t}lськкхвi.Йськ з Кисва лишe хавaпepiйська бpигадa Гpeфнкr "хoчa i надзвичafiнo бaнц}Iтськa' зшoппa збepemt дeяlо{fi пop'Iдoк' тoд'i як iншi змilшшпrся i rгpaпr.ли yпpaшiння''.
У свoiх rrerryapаx B.3amнсьlоlй пксав, шlo вiн не нiг зpoзyмiти, як ця "нeкдзистa ззoвнi
тa шepiшy.rаза вн1тpilшньolo сyтпo JIюдинa r.{oглaмaти тaкиfi вeличeзниЙ вrшив i пoпyляpнiсть сepeД пiдлeпп'lx''. Oднom йoto ФtoEа, бoдaй жegгу, вистaч:цo' щoб пiдIeглi кидaJrися
вшкo}rувirткшalсЦrсвoпo кoмашдиpa. B.3aтoнсьlqй тaкox згa.щrвirв,щo навiть кoмiсаp бpи.
гали Гpeбeши _ кoмyнiсг, poбiтник з.пiд lваrtoвo.Boзнeсенська lьrнoв "бyв закoхaний y

t i5
У квiтrri 19l8 p. вiн opгaнiзрав iз сеrrян.фporггoвикЬ пеpIrпlй Пoвстaнський TapaЩaнський зaгiн чисrльнiстro 15 чoлoвiк, який, щoб
здoбyш збporo, пoчaв poбити нaскoки спoчaтIqyнa гrтьмa}Iськy вapтy' a зпoдoмi нд нiмецькi гapнiзoни. B pезyльгaтiзaгiн llrвидкo пoIIoB.
нюBaвся. Haпpиклaл, в Умaнськoмy пoвiтi, в мiстi Бyки, кoли гpo.
бенкЬцi вигн:UIизвiдги гстьмaнцiв' дo з:lгot{yпpи eдшaJloся800дoб.
poвoльЦЬ пiд кoмalrдвa}Iням мiсцсвoгo пoцIтoBoгo чIlI{oBtIикaKo.
BaJIЬсЬкoгo(пiзнilшс зaгиЕryBy бolo з нiмцями)..(oбpoвoльшi пpивсз.
ли з сoбoro 4 кyлемети, 270 гвиrrгiвoк, 3 вiзки, l8 кoней, 12 сiдел.
У сepсдинi неpвня 1918 p. пoBстaння oxoпI{JIo Bжo tIс лиlцr
Tapaщaнcьlqй i 3венигopoдський пoвiти, urc Й Умaнський, Kop.
сyнський, Cквиpський, Kaневський пoвiти Kиiвськoi ryбеpнii, a
тaKox pяд пoвiтiв сyсiднiх ryбеpнiй. Пoвстaнцi щвopили PеBo.
лloцiйний штaб Пoвстaнськoi apмii, a Гpебенкa бyлo пpизI{aчr.
нo ..гoлoвкoвсpхoil( Укpaiни''.
Пoвстaнcькa apмiя скJlaд:rлaся iз численних загoнiв, щo yтBo.
ploBaлися E oкpeмих нaсeлrних пyнктaх' a пoтiм зBoдилися y
бiльIц кpyпнi чaстигtи. Hеpiдкo вoни бyли ttoпoгaнo oзбpoенi, op.
гaнiзoвaнi тa нaвчrнi, aдкe знaчнa кiлькiсть сrля}I встиглa пpoйти вицlкiл Пеpшoi свiтoвoi вiйни, a нa чoлi пoвстaнцiB стoяли
дoсвЦчeнi вiйськoвi кoмarЦиpи iз кoлиIцнiх yнтсp-oфiцopiв тa
пPaпoPщикiв цapськoi apмii.
Як згaлрaв oдин iз бозпoсopеднiх щaсникiв пoвстaння Г.Бi.
лoyс' iх зaгiн бр opгaнiзoвaний в с. CopoкCIтягll нa Kи.Ьщинi
},чacникoil{Пеplшoi свiтoвoi вiйни.Ц.Бoщapчylкolt{ - стapulим yнтеp-oфiцrpoм ЧopнoмopсьKoгo кaвaлсpiйськoгo пoлкy Tpстьoгo
кiннoгo кopпyсy poсiйськoi apмii. Зaгiн скJIaдaBся iз 30 нoлoвiк,
мaB I{a oзбpoеннi двa pyчнi тa oдин стaнкoвиЙ кyлемrт. У кo>кнor0 пoBстarщя бyли aбo кapaбiн, aбo нaгaн. Усi веpхoвi кoнi бyли
зaсiдlaнi сiдлaми дpaгyl{сЬкoгo зpaзKa. Ha тpьoх пapoкiнних тa.
чal{кaх бyлo встaнoвлrнo l(yлrlurсти. Ha тaчaнкaх Bo3или тaкo)к
бoeзaпaс тa iнше мaйнo зaгoнy. 3a спoгaдaми Бiлoyсa, yлюблo.
нoro пiснею пoвстaнцiв бyлa ..oй нa гopi тa женцi жщfгь''.
свorо кoмбpигa i бeззaстepeжнofioмy дoвipяв''. Пpoтe paд,rнсьlcl в,Iaдaнe пpoстrrпa ГpeФнкy йoгo "iдefiних хrтaнь''. He нaваrкившись з:шpeцггуватипorryJrяpнoпoкoмalщиpa в йoтo
бpигa,Цi, чeкiстп вибpamr зpщниfi чaс, щoб "лixвiдyвaпr" Гpeбeнка, кolпt пiсля пopш{eнк'l
в бoп з дeнiкiнцЯми тoй лiЦrвaвся y шпrп-дti. C;амe тaм Гpебенка заilpецгт}rвiull|,a нeцдoвзi
poзстpirrяrrи.Цoдo гpeбeнкiвцiв, m за нatсЦюl{ Pади oбоpoни Укpaiни.ш poззфoiли' poз.
.чистки'' зamrшюr бpигa.
фopмyваlut "за цaбyнюl тa слaбкy бoqшпriсть''. Пiqlш ншle>кнoi
пи бy.пr poзпopoшeнi пo piзних вiйськoвrrх чilстинaх - в Чepвoнoк:зачifi бpигадi' в 9.й
кавaлepifiськifi дивiзii mщo.
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IIaвсснi l9l8 p. зaгiн сolpoкoг'пщЬ зa II:rKц}oм Prвolпoцifдroгo
кorriтстy пilдoв нa Chaвищо' дс вJlився дo пoJIoBншxсIol пoBcтaнцiE. Bfu рifuпoв дo qДri€i з poг Gaтa.lьйorry чoпrpьo]ФoгIloпo сKпa.
ry. Цсй 6aтшьйoн мaB тaкox l(yлcмcтHy po/ry тa apпшrфйськy бa.
ЕPCЮ, щo скпqtaлaся з qшi€i 1pьo:1щoйrroвoi гapмaти бсз пaнopa.
мIl' якoк) кoмalrД/Eав Бшtяс - 3гoдoм кoмaндI{p yсiei apгилсpii
пoвстaнцiD,. Бyлa в бaтaдйoнi i кilfl{a poзвiдкa _ дp ш всpшшшш<iв.
Пoвстaнсъкa apмiя Гpсбскa бyлa лoсrггь мoбi.пьнoю. .Цдя пс.
pcс}'EaIдIя вrrкoPистoв}.вaвся кirшшrй ц'a[Iспo[ут мigllсвoro нaсG.
лGltltя' щoдaвa,Io з[t{oгyмaнGBP}tвflпri зaцдавши нcспoдiBaI{ID(yдa.

piв oдrouaсrroв piзrпrхмiqrя.

Paзoм iз тltм, y вiйськy Гpсбсшсa пaн}'EaлIl тrrпoвi д.ltя всix сс.
J[яIrськllx пoвстaнсьtс{х apмiй стltхiйнiсть, otaбкa opгaнiзaшiя m.
щo. Haпaдсr пoвcгalцIiв нa вopoxi гapнiзolпr нсpiд<o закiнчyвa.
пrся пoцlaбyвaшtяrr зaвqдiв, скoнoмiй тa мagrкЬ' нG кФк},tII{вrl(G
пtю сK,Iqtrr тa щ)aмницi, мaсoвими вбивgrвarпr "б1ryxсyaзii тa
itгlэлirqщfi". oсoблrrвy нGнaвисть пoBстaлиx вI{KltикaJII{пpGдстaEtlикtl rстьмaнськoi вJIaД{ тa всi.тi, xтo нaлGxaв дo пapгii хлiбo.
poбiв, щo пPивc,Ia дo вJrq,щ{Cкopoпaлськoпo. Ix винrrIщвaли бсз
миJloссpд,t. BqДroчaс JIкуIуBaли й кapaтсrri. HaмaгaroчI|сь пoKпa.
сти lgaй oФIянськltм зaBop}4IlснIIя}l' ypЯt вДaBaвся дo нaдзBи.
чaйrrиx зaxoдЬ. Гaзсти пoстiйнo спoвiщaли пpo tlислсннi apсlп.
пt бщггЬtпtкiв (мirс irппим, сGP€д зaapсцIтoвarпп пoвстaкцiв, як
пoвiдoмlIялa пцЕтa .3смськс дiлo'' BЦ l0 JtиIItIя l9l8 p.' бр i вrry<
Тapaсa lПсвчеrп<a, Лсвкo IIIсвчснкo - oдI{н iз кepiвкикiв пoв.
стaння y 3всшrгopoдсЬкol{y пoвiтi), пPo дoвгi pядlц llлt6сtlиць' нa
якlIх пo кiлькa дrЬ висiли тPyпи пoвilцскrос сcJtяII тoщo.
У пoлiтltтroмy IIлaнi нaйбiльшrий вппив нa 3вснигоpoдсЬKo.
TapaIцднськc пoвстaння IulilJIиyqpaiнськi лiвi ссс,pи. Taк, кooP.
щrнaцilo пoBстaнськoгo pyry нa Киiвцшнi qдiйснloвaB нaчaльнItк
Киiвськoгo вiйськoвoпo oкpyry чaсiв l.(ентpaльнoi Paди yкpaiнський лiвий ссrp М.IЦинкaP. Paзoм 3 пoлкoBtIикoIи Пaв.
лoBським вiн opгaнiзyвaB загiн .пtсельнigrтo 5 тис. чoлoвiк. У лvt.
стЬкаx, вид:lниx цIlм з:rпol{oм' зaзнaчaлФя' щo пoBстaнr{i вololoть
нc пI'oт!r нirrшдiв, a пPoти pyсифiкaтopськoп) },pЯry гстьмaнa. B
I hlпc bдlъ
(l89_l9l9).
Пiшlpaпopщиx poсif,ськoi aprrii. Пiл .ис 3вониm1roдськo.
Tapащдrсьxoro пoЕтatоlп tхoднr дo Гorroвнoro lЦтбу пoвстaнцiл, нaчaJrьl{ик apгrrлepE. У
вэpсснi l9l8 p. зaгiн Бrлясa y "шe*тparьнif, зolri" сlgЦl ядI,o Дpуroro Tщaщaшськoro пolu<y
l.i Уlgafurcькoi pqддrськoi щвЬii. 3 18 пo 22 rcp*tlя l9l8 p. t(oшat{Д/ваr loll{ пoJtt(ol.'
пpиэ фr пopaпешrrfi i fioro заxiншв нa цifi пoсадi B.Бoхeнxo. B l9l9 p. - пorrirшик
xoшЦrДrpr Пс'prпoro xaвшrеpifiськoro пoJlI(у Гpебeнка. 3агиrryв }'гp}д'{i l9l9 p. в с.Чеpнинi
Tapalцднськoro пoвф тa пiд.дс зaгvтiшri фypаx}'д,lя paдянсьtоrx вifiськ (згiлrro зi спoгaд3.
шш B.3аroшсьtсoro - пц чaс захолorтy в пolп<у).
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вapпr нaвiть BисJloвJIювaJIoся пPиrтyIцrнIIя'
дoпoвiдД(,ЦФxaвнoi
qдiйсrпoвaш фiнaнсoвy пiд3pимry пoвyсpaiнськi
oссpи
щo сaмc
стaння. Бyrпr ссPсд пoвgraнцЬ i бiльlдoвиIси, яIсi, пIx'тс' llc мil,tи
вIIJII|вунa or.пяIIстBo.
Пpo poзмaх 3всrпrгоРoдськo-Tapalпaнськoпo пoвстarдrя свiдwtть тoй фalст, щo нa йoгo пpидппGI{IIя нirilIlД{ знaдoбилoся 3
дrвiзii й rrabr<с l,5-мiслlя (y poзпшl пoвстaнIIя чlссJrьнiclъ пo.
всryдщiв cягaJla 30.,-40 тис.чoJloвiк). Bитicненi в лrrпнi l9l8 p. з
КrrЬцштrш, пoвсranrцi фopсrвalш.Цнiпpo, пpoйшrшr з бoяrшr yсю
Пoггавську губФ'tito i, нapсIlггi, y всpеснi l9l8 p. вийIд.lшt нa Poсif,сысy тсpltтоpilo. сaм Гpсбсlкo зaлишIIlBся нa Пorrтaвщrнi дtя
opгaнiзaшii lIoBlIх пoвстaнськltx зaтoнЬ, a чaстинa йoгo вoя<Ь
(300_400' a зa дrякП}rП ддlш[rш 6Ф чot.) нa чorri з B.Бшrясoм
пiшлa в "нcfi1pшrьIlу зotty", сфopмoвaнy мix t(oPдoнaми paддrськoi Poсii тa rYrъшraнськoi Уцpaiш згiдlto з дoпoвopoм Цpo
пqrcrпцr,я вiд 4 тpaвЕя l9l8 p.' ),K'raдcним poсiйсысrrдr бi.lьlllo.
викaми тa нiмсцьrerм вifiськoвrrм кoмaнД/вaнrrя}|. Itс бyлa смy.
гa зaвцrиprrrки l0-4o км' щo Bк,IючaJIa пiвнiщto.сxiдшly чaстlrrry
тqдiцшъd Чсpнiтiвськd гyбтнfi тa цpиI(opдoшri пoвiти K}pськoi,
флoвськoi, Bopoнезькoi цбеpнiй PPФсP' яI(y нG пoвиннi бyшr
пcIlGшlHaти xoдrri вiйськoвi запoHП з oбox стopiн. oДtaк BЦ са.
мoпo пoчaткy "неfrгpвrьнolo'' Ilя зoнa не бyлa. Halrшигoвaнa всiJIякимII збpoЙниrм фо'pмрaнняr,ш' вoнa пoстiйнo стaBaлa apс.
нoro piзнoмaнiтlпос вiйськoвих сутичoк i кoнфлiктiв.
Koгo тyг тiлыоr нс бyлo впiтrry l9l8 p. Corцaпr.дсзеpгrrpи з
кolпllднiх п'яти *pсвolпoцiйних paдЯ}IськI{х apмiй'' Arrгoнoвa, якi
нсpijщo цirшlдl пiдpoздiлalдr вilпrloвляпиcяirтп нa C}iдrмй фotrт'
спoдiвaючI{сЬ нoЦtloвзi пoвоptгУIlt,cя в Укpaiнy (9-a poтa 3.гo
K1pськoro, 5-a poга Д'.дтгpoвсы<oпo' 2.гa poгa 6.гo Kypськoro пo,t.
кiв тa iн.); yqpaiнськi сotяни-втiкaui, щo ш},к:Ци пpитyлr<y вiд
нiмeцьrgD( pсквiзiшiй тa пorpaбyъaЕrь; Tl4HялIДcьтщ i piзнoмaнiт.
нi aьarrпopисти, poзбшшalq{, шибaйгoJloвll' здaтнi y пoшryr<швiль.
tloгo xиття пpl{стaти дo бyдь.якoi вaтaпl. Бyли тyг тaкo)к iдeйнi
pсвolпoцioнсpи - poсiйськi тa yкpaiнськi сссpи, aнapхiсlи тa iн.,
якi нaмaгaлI{ся сoPrд цьoro 3дсмoparriзoвaнoпo лIoдy веpбyвaтrt
свoiх iдейншс пpиlсlльникiв.
*BoBкaми,'. oбipвaнi тa
Мiсцсвс нaсслеll}Iя нaзиBiulo бixснцiв
гoлoд}ri, бrцгкaли Boни лiсaми, псPсхoByloчltсь як вiд нiмсцькo.
yкpaiнських' тaк i вiд paдянськlrx вiйськ. Пoстyпoвo ж .вoвки''
г}TЦ/Baлися y зilгo}Iи нa чoлi з вибopниt{и oтaмaнaми, пiд пpo.
Boдoм якиx нaпaцали нa нiмсцькi й гстьмaнськi гapнiзoни, Мn.
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ючи нa мстi нс тiльки здiйсненrrя ..aKTiвпoмсtтl'' зa вчиненi кpивЦI4'aJIoй oцpимaння вiйськoвoi здoбинi тa тpoфсiв.
3aзнa.пlмo, мix iнIшиМ, Щo пpo iсrryвal{ня цих зaгoнЬ бiльIцoвики мabкo нiчoгo Ilс зн:UIидo oсrнi l9l8 p. i нс пiдгpиIvryвaлиз ними
жoДrиx стoсщrкiв. Taкlшl 6улlt, зoЦ)емa' зaгiн Мих:uц.щ{Ka
в paйoнi
Унеd (200-300.roл.), зaгiн в селi Kyлaги (l50 нoл.), в сoлi Poзopенi
Хщopи (l50-200 нoл.), зaгiн Глщiвськoгo paйoнУ пц пpoвoдoм
Cвистyнoвa, Гoлyбевський зaгiн (80 яoл.), Кaменський зaгiн (l45
нoл.), зaгiн в paйoнi Kopo,ri - в сoлaхЛoмoBе' Зaянс, Bеликe Гopo.
дищe (зaгaльнoIoкiлькiстlo l тис. чo,I.),двa зaп)нI{ в paйoнi oбoянi
(200i l 00 нoл.), бaтaльйoн Михaй;roвсьKoгo тa iн. Пpoтr в:кеBoсeни
l9l8 p. бiльlдoвикaм Цд:rлoсясфopм1вaшr iз poзpiзнoниx зaгoнiв двi
пoBстaнсЬкi дивiзii, Щo нaпpикiнцi l9l8 p. пiсля псвtlих BaгaнЬpo.
сiйськoгo цеtщPy orгpим:rлистaтyс ..yкpaiнських'' i бyли oб'еДraнi в
тaк зBaнy Укpaiнськy Paдянськy apмiю. Bтiм, пoвеpнiмoся дo пoдiЙ
пoнaп<yлiтa l9l8 p. i пpoaнarriзyймo евorпoцiroпoгляцiв бiльlдoвикiв
щoдo нaцioнaльнoгo вiйськoBoгo питaнI{я в Укparнi.
Пopaзкa бiльrцoвикiв в Укpaiнi нaвеснi l9l8 p. бyлa зaгалЬнolo
тa нищiвнoto. Хoчa poсiйськi кoшryliсти й нaмaгaлися пprдстaвити
спpaвy тaк, нaнсбтo сaмoстiйнicгь Укpaiни бyлa здoбщa нo нaцioнaJIьI{имpyхoм мaс' a BикJIючt{oсилolo нiмецькиx вiйськ, бyлo
a б с o лlo тн o яс н o' щo пpинесснa нa бa г нeт a x з п iвнo ч i
paд'Il{ськa влaдa }Iс пpиxилaся нa yкpaiнськoмy гpyнтi. Hестop
Мaхнo, яwtЙ влiтlсy l9l8 p. бyв y Мoсюi й зyстpiнaвся iз CвеpдroBим тa Ленiним, згa.щ/вaBпiзнiIдс y свofх мемyapaх пpo pс}чapyвaн.
ня poсiйських бiльlцoBицькиx вoхсдiв yкpaiнським сrЛянствoм:
..Чoмy вottи (сшяttи. _ Aвт.) нe пiлгpшlryвaли нaцIих чеpвotloгвapдiйсьюlх загoнiв? - зaпитyвaв Cвеpдloв y Мaxнa. - У нoс € вцoмoстi, щo пiвденнe ссJIянствo зapaжrно кpaйнiм yкpaiнським lцoвiнiзмoм i скpiзь зyстpiнaлo eкспедицiйнi нiмецькi вiйськa тa 3aгorи Цеrггpa.rrьнoiPaди з oсoбливoю pцдiстlo, яK свolх BизBoлитrлiB''.
Пpmo нal.rбiльrцдpaтyв:rлиpoсiйський пapтiйний центp пpoяви ..сспapaтизмy'' з бoкy, здaв:UIoсяб, слщнянoi "ЦИKУKИ,',
щo вистyпaлa зa сaмogгiйнicть paдянськoi yнP, a тaKox yкpaiнськi бiльlдoвиюr, якi нa Тaгaнpoзькiй нapцдi BислoBилисЬ зil yгвoprння сaмoстiйнoi, oкpемoi вiд PKП кoмyнiстиянoi пapтii
Укpaiни. Якщo пiд чaс бoйoвих дiй з нiмцями Мoсквa щo пpихoвyBaJIaсBo€ стaBJIeн}Iядo всiх цих pilшень, тo пiсля втpaти Ук.
paiни вoнa Bжr нo скPиB:UIaoбypення.
30 неpвня l918 p. гaзстa ..Пpaвдa'' вмiстилa стaттю пiд нaзвolo
..HaцioнaлЬнr питaнHя B пpoгpaмi Kor"тщrigтичнoi
пapгii Укpaiни'',
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в якiй бyли визнaчснi yсi "пoмилки'' yкpaiнськиx бiльIцoвикiв.
y ..нaдзвичaйнiй пoстyплиBoстi сoцia.п.
oстaннi зви}ryвaчyBaJШIcЯ,
нaцioншigrичrшм точiям в УIqpaiнi'', lqrитик1в LIП4cязa вiдсyпtiсть
,.pевorпoцiйнoi poбсrги сrpсд мaс'', a тaкox зa вiпсyпtigtъ ..ttоцIaднoi
iдейнoi бopoтьби'' iз .зpqдrпtцькolo i poзбещенoto пpoпoвiддlo yк.
paiнськoгo сoцiшt.Iцoвiнiзмy''. oбгpщrгoвylotlи KoнЦpgгtlими циф.
paми вокшlвigrъ д,Iя скoнoмiки Poсii yqpaiнськrос зoмoль' ..Пpaв.
дд'' чiткo ддB:UIaзpoзрliпr, щo.I[JIяцK PКп(б) нс iсrryе й нo мoжо
iсrryвaпr сaмoстiйнoi деpxaви Укpaiнa - paдiвськoi, rvtъмaнськoi
.пr нaвiтъ p4дднськoi, a iснyс тiльlсt пiцдсннa чaстинa Poсii, i сaмc
з цьoгo мaють вихoдI{ти yкpaiнськi бiльIцoвики в свoiй пpaктичнiЙ дiяльнoстi. "сyгнiсть змiн y мhснapoднolvfy пoлo)l(сннi Укpa.
iни, _ зaзнaчaлoся в стaттi' _ звoд}tться дo I{aстyпнoгo: зaмiсть
66цiвдснн}чaсти}Iy ol(yпo"Пiцдсrшoi чaстиtlt{ Poсii'' Ivla€мo тспФ
вaнoi нiмцями нa Cxoдi oблaстi''. Tс, щo oкyпaцiю qдiйснснo пiд
..сaмoстiйнoстi'' i нaвiть тo'
щo в гoлoBaх дoяких пaнiв
фipмolo
(щo oстaтoчtlo BтpaтI{ли гoлoвy вiд нooнiщвaнoгo ними пlднсссн}lя B ttt{x сaмих нaцioншtьних yкpaiнсьKllx пo.тyгтiв) ця oкyпaцiя
вiдбyвaеться як сaмoстiйнiсть, I{c з:rв:rжar нaм oцiнювaти пoлo.
)кснttя' яKс скJI:UIoся'сalr,lсяK oкyпaцiю i тiльки як oцrпaцiю''.
Cгaття y пpoвЦнoмy opгaнi ЦK PKп(б) тa ycнi нaстaнoви бiльlIIoвI{цЬкoгoпaфйнoгo цrкгPy фaктиннo iдейнo пiдгorryвaли poбoтy I з'iздy Kп(б)У' яwtйt вiдбyвся 5_|2 липHя l9l8 p. y Мoсквi пpи яв}Iolvfyдoмitryвaннi тaк звaнoi ..пpaвoi'', вiдвеlугo aнти.
yкpaiнсьIоr нaстaвлсtloi ..кpивбaсiвськoi бiльlцoстi''. B свoix pi.
ЦIeIlI{ю(з'iзд пpoгoлoсиB: "IДeя сaмoстiйнoстi Укpaiни, нa бaг.
нстaх якoi нiмсцькi iмпеpiaлiсти зaгapбaли тa пoнсBoЛI{ли yкpa.
iнськi землi (нr Укpaiнy.- Aвт.), oстaтoчtlo диcкprдитyвaлa себr
в нaйшrиpшrrхтpyдoвIo( мaсax''. П.p"д Kп(б)y стaвилoся зaBдaHня
..бopшиcя зir pсвoлIoцiйнс oб,еднaння Укpaiни з Poсiеlo нa 3aсaдaх пpoJlстapсЬкo.f цеrrтPшriзмy B мсxax Poсiйськoi Paдянськoi
сoцiшriстиннoi pеспyблiки'' (звсpнiмo yвary: нaвiть нс фсдсpaтивнo. - ARт.,. Гoлoвrrим пpaктичttим з:lв.цaнняМ,Щo йoгo бyлo пoстaBлr}Io нa з'iздi, стaлa пiдгoтoвкa збpoйнoгo пoвстaння B
Укpaiнi. Bpaxoвyючи дoсвiд ссеpiвськoгo Bпливy нa 3вснигo.
poдськo.Tapaщal{сЬкс пoвстaння з йoгo нaцioнa.пiстичнI{м зaбap.
Bлeнням' Pезoлloцiя I з'iqдy ..Пpo збpoйнe пoBстaння'' спrцiаль.
I{o нaгoлollr},Birлaнa неoбхiднoстi всiлякo бopoтися пpoти спpoб
}Iaдaти цьo}ry Pyxoвi I{o кJIaсoвиЙ, a нaцioнa.пьrrий xapaкгсp.
З'iзд визнaв зa дoцiлЬI{o oстaтoннo лiквiдвaти зaлицIки }rкpa.
iнськoгo paдянськoгo }PЯ.цy- ...I[rв'ятки''. 3aйgtъ 1лсpaiнськoгo
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paдяIlськoпo цснтPy бр ствopetмtц нсдзвичaЙний пapгiЙний op.
гaн пo пi.щoтoвцi пoвстaкня - I{сrггpa.lьltий BсryФaiнcьrсtй Pе.
вorпoцiйний Koмiтст' дo сKпa.щ/ якoпo' зpoзр.riлo, рiйIппи тiльюr бirшдoBl{ки.
3вiснa piч, щo lIс Ir{aючI{BплиBy сcpсд yqpaiнсы<oпo нaсслсl{ня, кoштЬ, пс1юбрaючI{ .цaJlrкo пoза мexaми Ущpaiнш, цBPK
бqдaй .ш мiг самoстйнo пpoBoдprти яIryсь ссpйoзнy poбory, спPя.
Iuroвaнyнa пilгсrгoBкy пoBстaюrя. B свoiй дiяrrьнoстi ЦBPK aк.
тl{вtlo спиpaBся нa дoпoмoгy poсiЙськoпo бiльlцoвицькoпo цcн.
цly, бсзпoсФrДrьo взaeмoдiloти з oпep:rтивtll{м вiддiлoм Hapoднoгo кoмiсaprary y вiйськoвID( тa мopськI{х спpaBaх PсФсP.
oпеpaтивrшй вiддiл, щo йoгo oчoJIк}BaBC.Apaлoв, кpiм пpи.
тaмaнних йoмy фyнкriй' викoк}rвaв тaкorк i фyнкцiт oсoбливoгo
вiдДiJty' Biйськoвoгo Тpибylralry тoщo. !o щrraлення Бpeстськoi
yгolpr B oпrpaтивItoltлy пiдrroPядкyвaкнi Aparroвa пеprбрaв I{eн.
щarьlшй IШтaб Пa1rшзaнськlос зaгoнiв, щo йoro пiсrш пiдЦтисarrrи
yгoдrl бyлo пеpсймoнoвaнo в oсoбливо Poзвi.щв:lJtь}tс вiддiлeння.
Як зaзнaчaв y свoix спoгaдaх CАpa.lroв, poбmi цьoгo 3iд.цiлсн.
ня знaчнy yвary пpидiляв Ленiн. Caмс за йoгo oсoбистolo prкoмеrtдaцiеlo нaчaльникoм вiд,цiдgння бyлo пPизнaчeнo П.IШиIцкa
..Дo.
- кoлиlцньoгo гсльсинфoPськoгo }raтpoсa з мiнoнoсця
стoйный',' a з:lсIyп}tикolvl AKoвpигiнa (oбlцвa 6улu лiвими есеpaми' aлc пiзнiIцс вiдiйцrли Blд свoеi пapгii). 3a пopaдoro бiльцIoBицькoпo BoxдЯ пpи вilvtiлсннi бyлa стBoprнa ..цIкoлa пiдpив.
t{икiB'', y якiй пoтyBiUIися кц.цPи д,Iя пpoведсння диBсpсiйних
aкriЙ в Укpairri тa iнtrrих oкyпoвaних нiмцями pегioнaх. Фiнaн.
с},вaння з:lслa}Iиx У TI4лбoйoвикiв здiйскювaлoся безпoссpсдньo
чepeз Я.Cвеpдtoвa як y paдянськiй валloтi, тaк i в yкpaiнсьtсlх
кapбoвaнцл< тa нiмецькиx мaPкaх.
Пiшqpссlпolo.пr пiДвищеtly yвary Ленiнa дo дiяlьнoстi oсoбrпавoгo poзвiдвiддiлсння тa дoтpимal{I{я Poжимy йoгo секpстнoстi,
C.Apaлoв I{aBoдиBy свoix спoгaдaх тaкий пoкaзoвий епiзoд. Ha
пoчaтKy t<вiпrя l9l8 p. пiд чaс oднiei з дoпoвiдсй Лснiн пoцiкaвивcя,,Дa poзтaцIoвaне oсoбливr poзвiдyB:UIьнс вiд'Цiлсння. ,Цiзнaв.
lIIись'.щo Bot{o знaхoдитЬся бсзпoсoPrДHьo пpи oпepвiддiлi нa
Пpс.шсrиrшi, Лeнiн.щDкo 3:lнспoкoЪся. uЯк>кe цe ви' бaтенькy, зir:}нaчиввiн, - тaкий непеpедбaЧlwtвl4Й,забyли кoнспipaшiю. Aцжo ви ве.lпtпiдпiльlry poбory. Hегaйнo знaйдiть oкpсмс пpимiшсння i пpoiнфopмyйтo мeнr. Tpсбa бyти дyxс oбrpс>кним. He всi
пPaЦiвнию,r oпrpвiлпiлУ мaють знaти пpo дoпoмoЦ, Щo ми fr нaдarlvroпa1rтItзarraм,oсoбливo yкpaТнсЬким. Bмiлo збepiгaЙгr тa€м.
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з:lписoк' Jtt{стЬ rrс вiдпpaBляi?гс..цiйтc чс'pс3 вipнlос
}Iиtlк)' >lсoдЕIшx
лroдoй.Tслсфoнoм Poзмoв,rяйтс рtoвнo, Iшифpoм. Hiмцi нe пo.
виннi Iиaти пiдстaв, щoб вислoвI{ти нaм пpсIrcнзii''.
Poбсrгa oпopaшlвнoпo вiд.цi,ty бyлa дoскгь piзнoплaнoвoю. Kpiм
.oпopaтI,lBники''
пiдгoгoвlсr тa 3асилaння в Уlqpairry пiдplшникЬ,
пpaIЦoBaJII{нaД нiuIaпot|(GIIIIямпiдrrirьнoi меpсxi, нaпpaвляrи aгiтaцiйrry лiтсpaт1py, збporo Fцtя IIaуrпзaнсЬKиx зaгoнiв в Укpairri
тoщo. BoДroчaс oпсpвiддiл aкт[Iвнo збиpaв poзвiдвaгьнy iнфopмaцiro - гoлoBнllм чинoм чсPсз yкpaiнськиx бiльlдoвикiв,
зoкpoмa' чc,p€з М.Kpaпив'яttсЬкoгol, яIс{й цIr B с€PcдIrнi тpaвня
l9l8 p. пiд виглядoм дсмoбiлiзoвaнoro vсpвoнoapмiйця пPoбpaвся
| tr(ptltlв,яgcьцt
lу{uхola фшo1ювuu (1889-1948) rraPoдrrвся у зaшorcrift сeпянськifi pо(пЬнiшe - Чepвoнi Пapпrзани) Hircrнсьlсoro пoвф Чepшiц'rrшi в с.BoлoДьxorа.[iлиlц
гiдськoi пбepнii. 3aкiн.дrв Hircrшсьlс хiсьlс yоuвrшe' et@тepнolt сlgraв iспшil за t$тс
гirrнaзii. y l90t p. бр пpизвошfi дo apl.ii пiсrIя чoro нeцДoвзi lgtупПD дo Чyrу-tвсысoro
вifiсьlсoвoro }пo|,Dr''ra. Пo здкiшчешlш наEчaшЦr в l9l3 p. orтprrх:rEпoсаДr пiвporrroro xo.
Цaндшpa E 74.ху Ctaвpoпo,rrсьlФxу пixoтнorrу пorп<у,яюrП дxgюr<увався в Уrraшi. У.raсннx
Пepшoi свiтoю! rif,ли. KoxarrJurp бgтa,Бfioшу (l9r5 p.)' пiДrorшoвнпк (l9l7 p.). Kiшlсa
paзЬ бр пopaнeниfi. 3a вняшlеку в бoп x}шriстъ бyв нaropoдrerrxfi opдeнaмш тв зoлoroю
rеоpгieвськoю збpoсю. BJ'iпry l9l7 p. 28.piшtиfi пiдпoru<oвlrшк BcтуI'нs дo бirьшoвиrшкoi
пapгii. Kolrи y vepвнi l9l7 p. f,oro бyrro пpeдст:lшIеl{o t{a звirшня пolxoвtоltgl' яюrйсь висo.
юrfi rдrн нДoraв шa дoкyxerпi DIrзlrшEy' пpolЕ tсrlrrcpи.пry peзolшoцilo: "He yДoсrашваю к
пpoизвoДствy кaк бorьшeвlцa' пo Цдeяrt кolopьrх чrrrrЕ yпpaзшrяxуrвя". Пiзнiшe rЕнepiul
yqpaiнськoro фЦepa' пporе, дiзнaв.
П.Cкopoпaдpьlorй rraв нaшip ипpoсrmr тшIrrt{oEl{тtDпo
шись пpo йoro пapтif,нy ншtеПliсlъ, вiдroвrrся вiд цiei iдеi. Щoдo 6irьlшoвиl<iв' m Eoши з
Biн бrв oбpaшfi 3 тpyдня
rrrrовнiстю DПxopDtстlЦlt вif,ськoвиfi дoсвЦ М.Kpaпив'янськolo.
l9l7 p. xorrarцrrpoц l2-ro apшifiськom кoprrусу' a з бepeзня l9l8 p. - пpпзнaчeниfi начаJtь.
никorr шггaбy 2.i apнii rpупш вifiськ B.Arrroшoвa. C,аrie Kpaпнв'яшськoшу Пoвтaнсьlorfi
.fleв'япo"
Hopoдrиf, Celpсгаpiдт дopyдrла opгaшiзaцiю Цerгrpшьнoro пotстaшськoпo
yФaiшськifi
тэprгropii. BJ'iтк}' l9l8 p. пЦ пpoвoдo}l oстaншьoпD вlдбyлoся Hi.
шггaбy нa
жNнсьt(G збpoПне пoвстaншя. У веpссlti-гpуднi l9l8 p. М.Кpaпив'яцсьlorfi oбifixaв пoсr1дx
кoшaндиpa пеpIшoiУщaiнсьi(oi paдянськoiдrrвiзii, нaчa,Iьl{Пкa Упpaшiпltя пo фpшyваltню
Pадянськoi Фyii. Тш вifiськoва tqp'еpa Кpaпив'ялськorlo з:rrнaлa тим.
чдстиt{ Ущaiнсьloi
l9l9 p. вiн - roлoва Hiюrнськom пoвiп<oмy Kп(Фy'
чilooEoпo бoю: в Jltoюr.y{paш{i
пoвiтoвиfi вifiсьroсox. Пpoтe пхe y вepeснi l9l9 p. йoro бщo пpизшaчe}ro нaчаJrьникol.
60.i стpiлelькoi дllsbц у фpезшi |92o p. - нaчlJlьt{икorr 47.i стpiлeшкoi дивiзii, a пiзtriщe _ нaчаJlьllllкoх тrш}' XII щхii. Мaбyпn, r'бopотъбi на "вrryцriшrньоrry фpoштi'' вiш
вllяEив нeабияxi зпiбнoстi, бo r l92l p. "vepвoшoro пo.lш<oвllиxа" бyлo пpизнareнo }tlЧаJIЬ.
никoш вifiськ BЧK Уl9аiнlt i Kpиrrу тa "упoвнoвaxeниrr PHK УCPP пo 6оpoгьбi з боrщи.
пtзшot(-. Kpaпшв'янсьlolП фав бeзпoсеpeЩю Waсш y poзгpoшi пoвстaнсьxllx зaroнЬ oтarraцЬ Aнrела, 3€tr!енoto, Мopлалeшrva' Тшrршшиxa тa iн., aкпlвшo викopшстoB!'ючП пpП
тa'с'oФ' пoGдl{ill{l{я вifiсьlсoвrцдifi пpотrr ygalrсьtоtx пц,тшзaшiв з тaк звarrrrх "poз'tЁо}0'
Еrаддrrrrяш 6arц зсepsшдшr-. с}'гь цkli тalgrrц пoляtaлд У тoшУ' щo в oepqдorrrЦC пoDcгaш.
цiв засшлдвr aпe}Ila' яюrfi, вrrфаrшпr с.лщlrofi l|oxeнт' yбпвав oтaшaна. Ha пosбoвrreнПfi
кoxarцI{pa зaгirr шeгafiшo rrirп!даJи рrуляpнi б!ьIпoвицьЁ вif,сьxд Carrе тaЬ зolgeшa, бр
пilоiдoвaшxfi вc'Е{to{f, зaгiш Гдшоt нa ПotiссL
Пiorя Гpoxаляшсьtсoi вif,шrr М.Kpаrurв'rшсшorП дeпorfi .rас бyв iшспoсopox фloвoi
пiзшilше, за,IlrЦrП.шrл aPxiro, пPаrooвos y
пiдroЬшоr шrгабу Чepзoнoi щrrii (|у22-|у23,'
rюlroro.poзвiryвшьrп'ш elссrreдrrцiп в Пprrвспii тa яцдii. Пpсrэ шшtplпirоri 20.x pp.' кoлrr
цe}гтparrънe вifiсьlсoвe ксpЬlrпrrтю poзпoчrлo opгaшiздцilo паpгltзашсtшoi чePсrсi в зoхiдt{шх пpикoPдoнrrrп oxpугаx CPICP ша ш|II4toк вif,юr (дя rqдeшrц тaк зe.ш{rrxrrдшп вifiш
у 7ulrу у Eopогa) М.Kpaпшв'янсьюl*, rк тaзr*, цo }.ae пagп|з:ш{сьlorfi дoсвiд' з 1928 p.
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нa ЧсpнiгiBщI{}ty чеpс3

..нсйцraJlЬнy

.'[св.ятки.,пpист5rпити

зoнy'', мaючи пoBнoBiDксн}lя

вiд
дo opгaнiзaцii нa yкpaiнськoмy тсpснi
I]сrrгpальнoк) пoвстaнсьKoпo шrгaбy тa Poзпopгaння пoвстa}IсьKoк)
p}rхy.
3aвдяки aктивнiй ..дoпoмoзi', Oсoбливoгo вiд.цiлy нa пoчaткy
чсpвtlя 19l8 p. в Укpaiнi Bд:Lпoсясфopмрaти декiлькa пaPтизaнсьKих зaгoнiв - зaгiн .(.tllмiдтa нa Пoлтaвщинi, М.KpaпиB'янсЬкoгo нa ЧеpнiгiвIrпrнi тa iн. У цoй чaс бiльlдoвиK}l пoчilлlt
aкПlвtlo oпa}Ioв},вaтий ..нсйтparrЬt1yзoнy'', Кyди, BoчсвlIдь' тaKox
нe бсз ..дoпoмoги'' yстaнoBи C.Apa.lloвa, 6улtа нaпpaBлrнi зaгoни
prryлцpпIo( вiйськ нa чoлi з B.Бox<сtд<oмтa IIIyлы<еrпсoм. Hевдoвзi
в paйoн ..нейтpa.пьнoiзoни'' пpибр i oстaннiй oскoлoк кoлиIцнiх
yкpaiнських paдЯ}Iськl{хвiйськ - зaгiн нa чoлi з B.ПpимaKoBим.
Щoдo Пpимaкoвa, тo мiсцсм бaзрarпrя сBoгo пiдpoqдiJryвiн oбpaв м.Пoкеп ЧеpнiгЬськoi гyбсpнii. Poзтalдoвaний зa сiцдесят веpст
(нa вiдстaнi двoх.тpьох кiнних пеprхoдiв) вiд дrмapкaцiй нoi сIvfyrи'
Пoчсп бр зв'язatпtй пpяvroю erлiзrшцсro з Мoсrоoю, tцo знaщto oб.
лсгцtyв:rлoпoстaчaння бiльlшoвицьKих зaп)I{iвзбpoеto, спoPЯ.Фкeн.
rrям, aгiтaЦiйнoro лiтсpaцpoю тoщo. I{iкaвo, щo пЦ нaс oб'iqдy кopдoнЬ Ущpaiни з B.ПpимaKoBим стaBся itпtидrнт _ як oтaмaнa невi.
дoмoгo пapгиз:lнсЬкoпo з:rгoнy' йoгo зaaрцrryв:rли. Пpoгe пiсля бсзп oсrpсдtlьoгo втpyчal{ня Moскви нспopo3рliння бyлo з' ясoBaнс.
.[o Пo.rспa зaгiн B.Пpимaкoвa пpибyв l0 нepвня l9l8 p. У цей
Ivtoмскт aнi за oфiuiйнoю }IaзBoю' aнi зa пiдпopядкoвaнiстro тa
пoстaчal{I{ям, aнi нaвiть зa нaцioн:UIЬI{им скJIaдoм цeй зaгiн ок
нiяк нс мoxнa бyлo ввaxaти yкpaiнсЬким paдя[IсьKим фpмрaннпt. Пiсrtя пpибyгтя y сеpсдlнi тpaв}Iя l9l8 p. дo Мoскви PеIIIтки
6р пpизнaveний стаptшшмiяспeктopoм пpикopдot{ншх вiйськ CPCP, a зпoдolt.l_ iнспeкro.
poм вiйськ нкBс' де вiн i пparooв:rBдo 1938 p. Чeproва змiнa paд,янськoi вiйськoвоi кoш.вoюDатн мaJroю tФoв'ю
цепцii з il iдeeю
нa тркiй тeprпopii'', як вiдoмo, вкpaй нeгaтивlto
пoз}raчиJl:lсянa спpaвi пiдrwroвюr дo пaРгиз:rt{ськoiвiйни. opiсrггашiя нa oстaнню' з:l }roви.
ми пiдxoдaми' cтaлa poзглЯ.цaтисямаЙxe як кo}fгppeвоJтюцiйшaтa зpqдl|ицЬк1.Bbпaк, пpoвeдe}taдo цDom чaсy чl{маJIa poботa пo ствopеl{ню пapгизaнських 6rз' складiв збpoi тoшo
буrш зropкyга' a пepeвiDшa бirьшiсть пapгиз:rнськt{х xaлpiв lrзншtа pепpeсiЙ. He oбмишyли
вoни Й Кpaпив'янськoro. Cпovaткy fiorо yсyнyли з пoсад'и iшспeкropа HKBC та пepeвФIи
пa будЬниr{гвo eлeкгpoстaнЦiiдo Pибинсьlсr, a y 1938 p. зааpeцггувlulи p!хюш з батьхoм тa
п'яrъrrа бртarш. М.Kpaпив'янськoму iнщrrrriнyвrrur пiлrvroвкy пoвстaю{я пpoпr pqдпrськoi
шqДП. 3a ipoнiсю Дoлi йoro, щiм тoro, бyлo звиrryвavенo в yкpafutськoмy нaцioншtiзмi та
"нeвипpaЦДaнoмyryманiзмi дo баrцrгrсьlо,txoтaмaнiв''. .ЦваPoюr M.Кpaпив'янський вiлбy.
вirв yв'язненrrя в oдинoчнiй юмepi Лyк'янiвськoi в'язницi у Кrrевi, пpoтЕ винним сeф тaк
i не визнaв. Бyв виotaний дo Пеuopсьlоrх табоpiв, пparцoвilв y Cибipy землeхoпoм на бyдiвниrпъi здriзниц тoщo. У |944 p. Йoтo пoмЕтtyваJltt' щoпpaцдa' бeз peабiлiтаuii тa пpакt
пpoживаl{rrяв стoJIиrUD(.Пoвeprryвrшись нa 6rтъкiвщинУ, Дo с.Чеpвoнi Пapгиlrни, пpaцював лiсникoм, стopoхrм' t(ot|юхoм. Усiмa забyпrft, пotо|шyтиfi нaвiть шtaснoю сiм'сю' кomrшнifi "нepвoниfi пotкoвник'' пo}|ep шa oднiй iз cгaнцiЙних,lав.
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пoлKy Чrpвoнoгo кoзaцтBa зa piшснням Мoскoвськoi Paди бyли
зведенi y тaк звaний .[нiпpoвськиЙ зaгiн PсФPP. Щoдo нaцi.
oI{:UIьI{oгoсKпa.щ/кoлиlцнiх чepBoних кoзaKiв, тo' 3a спoгaдaми
oднoгo з них нехa IOзсфa Пpolшoкa,- iз l20.l50 нoл., якi пpи.
бyли пo ..нейтpaльнoi 3oни'', Укpaiнцi стaнoвили близькo 60 чoл.
Cсpсд iнlциx бyли: лaтишi (l2-l5 .roл.), нeхи (l0 нoл.), пoJIяKи
(6 нoл.), a тaкoж eвpей, pylvfy'{тa чсченeць. Pсшrry стaнoвl{ли po.
сiяни. Пoкaзoвo, Щo, як згaдyвaв тoй xс Ю.ПpoцIeк' y цсй псpi.
oд чepвorщi й сaмi нс Bв:DкaJII{сeбo yqpaiнськolo чaстинoк)' a лицIe
oднiеlo 3 чaстин poсiйсьlсtх paдянсьKих вiйськ. .(o тoгo ж' нr.
вдoвзi пiсля пеpеiздy дo ..нсйцraльнoi 3oни'' B.ПpимaкoB нa oднo}"ryз мiтингiв спoвiстив свoix вoякiв ..пpo пpиеднaнl{я Укpa.
iни дo Poсiйськoi Фслеpaшii (oневиднo' тaким чинoм вiн poзтлyмaчив poзoлtoцilo ПеpIшoгo з'iqдy KП(б)y) ..Укpaiнa i Poсiя'', яKa,
пo сщi спpaви' 3aпеpeчyBaлa piшeння .Цpyгoгo BсеyкpaiнсьKoгo
з'iqдy Paд пpo дсp)кaBнy сaмocтiйttiстЬ paдянськoi Укpaiни). 3вiснa
piн, щo i збpoя, i кoцrги I{a yц)I{мaння.(нiпpoBськoгo 3aгoнy тa
нa.Ф(oдI{лиз Poсii.: iз Cмoi йoгo пoпoBнення oсoбoвиМ сK,IaдoIt,f
лrнсЬкa лo B.Пpимaкoвa йшли гвинтiвки i пaтpoни, iз Бpянсь.
кa - Kyлrмrти' з Пiвнiчнoгo фpoнry _ тpoфrйнi aнглiйськi вoлoсипсди i мoтoцикrrи. Biдтaк, в)кc нaпpикiнцi чrpBllя l9l8 p. y
ск.пaдi йoгo зaгoну булvt скoмплсl.оoвaнi 2 кiннi сoтгti, I(yлoмст.
нa кolr,la}Iдaз 8 ..мaксимiB' i |2..лЬIoiсiB'' i нaвiть вслoсипrднa
кoмaЦдa iз l00 мaцIиtI.
Cпoнaткy фyнкцii зaгol{y B.Пpимaкoвa oбмrxрaJwlcя пoстaчaнняlvt дiloчих в Укpaiнi бiльlцoвицЬKих пaPгизaнсьKиx зaгoнiв
збpoeю, вiйськoвими кaдpaми, aгiтaцiйнoю лiтеpaтypoю (мi:к
йoгo
iнtшим, ссPед 3B'я3кoвих B.Пpимaкoвa' щo н.rлaпo.Q|q/Baли
кoнтaкти з пapтизaнaми' бyлa i йoгo дpркинa oксaнa Koцto.
бинськa - ссстpa Ю.Koцюбиtlськoгo (пiзнiIшс пoмеpлa пiд чaс
пoлoгiв). 3бpoю i бoспpипaси пrpспpaBл'lли в Укpaiнy нa пiдвo.
дaх 3 гopщикaми, сiнoм, дpoBalvrи.Лицrс y vеpвнi l9l8 p. нa Пoл.
тaвщинy тa ЧсpнiгiBщинy нaдiйIдлo 1700 гвинтiвoк, 22 стaнкoвi
кyлrмrти' l,5 тис. p}дtниxгpaнaт' iншr вiйськoвe мaliнo.
Пpoтo B)кс 3 кiнця JIипtlя l918 p. зaгiн B.ПpимaкoBa пoчaв aктивнi вiйськoвi l{aскoки нa нiмецькi тa гcтьмaнськi гapнiзoни в
Укpaiнi, a y ссpпнi' пap:rлrлЬнo з iнlшими бiльlдoвицькttми зaгoнaми в ..нейтpaльнiй зoнi'', зpoбив спpoбy пpopBaтися в Укpaiнy
нa пiдгpимкy HixиtlсьKoгo пoBстaнHя, ЯKe, зa спoдiвaннями йoгo opгaнiзaтopiв, мaпo б стaти пoчaткoм зaпrлЬ}toyкpa.iнськoгoaн.
тигстьмaнсЬKoгo пoвстaння.
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3aзнaчrмo' щo нa вiлмiнy вiд 3всшrropoдськo.ТapaщaнсьKoгlo

пoвgтaння'

щo пoчаJIoся сlихiйнo,

Hi''ottlсьlсс

пoвст:шtttя tvЦ/Baлo-

ся бirьIцoвltкдrдr зaщдлсгiдь. Щс 17 липtlя l9l8 p. нaчальrик Ук.
paiнськoгo l{сrггparrьнoгo lШтaбy пal'тизilнсьKиx вiйськ Чepнi.
гЬськoi тa чaстиttt{ Пoлraвськoi цfepнiй - тaк гyчI{o ttoзl{вllв сс6с М.Кpaпив'яtlсьIоlй - видaв нaкaзIt6 iз зaKпllкoм дo сa,rянglвa IUI]/вaп{ся дo пoBстaнIIя' пoч:lтoк якoпo бр пpизнaчсний нa
6 ссpпня (шiкaвo, щo' нaмaгaючись пPивrpнyтt{ нa свiЙ бiк peлiгiйнo нagтaвлеrflo( yqрr1rсысoс сс.ltяll' бirшдoвик Kpaпив'янсыий
зaкirrчyвдB свiй нaкaз qпoвaмI{ .3 Бoгoм з:l рlдянсьt(y шtqдl'').
Iдсю збpoйнoгo пoBcтaння гaPячс пiдтPимaли .лiвi'' в цK
Kп(б)y - члrнI{ Bсеyqpairrськoпo BPK Г.П'ятaкoв i AБyбнoв, Eсi,
E свoю ЧсPЦ, 5 ссpпня видaJIи нaкaз Is l тa вЦoзBy *.[o urг1pмy''
пpo пoчaтoк зaпшьttoгlo збpoйнoгo пoвстaння в Укpaiнi. 8 ссpпrи
загoкy B.Пpимaкoвa бyлo нaкa:}aнo Bltglyпити з Пoчепд в *нсй.
тpaльI{yзoнy' дIя пiдтpшмки пoвстaння М.KpaпиB'янськoгo. Biн
ll сepпня псPсдислoк},Baвся дo с. Хильчaки' цlo в 20 всpстaх вц
Hoвгopoд.Ciвepськorо. ПсpспpaBиBIIIись нa пaPoмi нсpсз Дссrry y
кi.lькoстi l00 шaбсrrь пpи 4 стaккoвих i 12 pyчrптх l(yлсмстaх, ПPП.
мaкЬцi, згiднo з пoпсpcдtlЬoю дoмoшtснiсlto, з'€днaлися 3 пapгI{з:lttськl{м зilгotloм oтaмaнa Чеprrякal, щo мaB y сBo€мy сшaдi 300
бiйщв, l0 кщсмстЬ i aprrвзвoд' тa B нiч з l3 нa 14 сo?пttя нaпiши нa
нiмсцьюlй KapayJтьний бaтarrьйoн' poзтaцloвaний y с. Bopoб'iвкa.
Пiхoгa Т.Чсpнякa oтotlилa сc.'lo' зpoбивши засiдlсt нa Bихoдax
з tIьoII)' a кiнний зaгiн B.Пpимaкoвa PaптoBo aтaк}'EaB сIIJIFIих
нiмцiв. Bтpaпr oстaннix бyли дoсить знaчними. Bтpaт зaзнaли Й
нaпaдники: в загoнi T.Чepнякa зaгиItyлo 36 яoл., 4 вбитих тa 8
пopaнrшп нaP:IxoByв:UIoсяв загoнi B.Пpимaкoвa. Пoвстaнцi зa.
xoпld,Iи дскiлькa яrцикiв з нiмсцьким oбмyнлиPyв:шняьr.
Hсц.цoвзi пpимaкoBцi, знoвy.тaKи Pa3oм iз зaгoнoм oтaмaнa
Чepнякa, зpoбшtи нaскoк }Ia пaсФкt{pський паPoплaB *PaссBст'',
щo пpяIvryвaв.Цсснoю з Hoвгopoд.Ciвepськoпo нa Чсpнiгiв, вби.
. Чepпr Tbrфifr Dinopаut (|89l-l9 19)нaDqшrвя в с. Bopoб'iвlo Hoвropqд.Ciвepсьloro
пoвiтy Чepнiгiвськoi цбepнfi в poдишiсeлянишa-бiдшпo.3 18 poкir пparooв:rвraшт:lx}trrкort
нa lвашхiвсьlorry щ''Фoюr.y зaвoдi пЦ Xаpкoвoх. Haвеснi l9l2 p. за pевolшoцif,ttyдiяlь.
нiстъ бyв звirьнerrшfiз зaroдцri вoсени цьoпr х polФ' пplввшrшfi лo apxii. B poюr Пepшoi
свiтoroi вifiюr дocпyз{lся дo rтrrэp-oфЦеpа.rlлеш PGЦPП(Ф з l9l7 p. Пiсля пpomпoЩсt{нл pадлшськoiвJцшr ! Hoвropoд.Ciвepськoхy пoвiтi бщ oбpшrиfi пoвimвlх вifiськoвиtt
кoшiсapoх. У шiпti l9l8 p. шaчorriнepвoшorтapдif,ськono
элot0| вiлст1,пкrлo "шe*гparьнoi
зoшш",бpов}л|д.тъ},пopтизанськorrypусi шоЧeprriгiшщrшi.3 вepeсrrяl9l8 p. - кorlalщ'иp
Hoвropoд.Ciвepськoпo пoлцl Пеpшoi Уxpaiшськoi pа.Цяшськoitивiзii, в цaвнi<epпнi
l9l9 p. . кoчaнд}rp3-i Hoвгopoд.Ciвeрьlсoiбpигдди.B пePioдбoЬ з вif,сьlorrи.[иprкro.
pii в рfioшi y. PЬнe зап{rryвпiд ч.rсз:lкoJloryв бpкгqдl
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дr йoro кaпiтднa тa зaxoпиJlияK зaкпцД{икiв 13 пaсarcrpiв "з б1ry.
бyдtнoк мiсцевoi цlкo.
xyaзii'', a26 cepmtянaпiUIинa с. IШеrттarcr:
нiмцi, бyлo з.uс4дднorpaнaтaми.
Лt|'B якoltfy po3тaЩoByBaJl|,|cя
3дiйснrння цшx "aктiв пolrtglи' дopoпo кollпyвaлo мiсцeвoмy

нaсeJlснttю, oскiльlоl нсц.цoвзi нiмецькi кapa.пьнi зirпoнI{ спilлItJlll
y llьolvfy ргioнi цiлий pЯД сiл, B тoмy числi Й Bopo6'iвtry тa lIIсптaKи. Bтiм, otlсвI{Дto' opгaнiзaтopи нaскoкЬ Bсс x ксP},Baлися псB.
}tиIrfи пpaктиtlними мipкрatltlями' спoдiвarowrсь тaки}l чиtloм
пiдцтoвюryш сeJIяtIстBo дo пoвстaння чи 6oддй нa пoпoвtlсtlltя
свoiх Pядiв бixeнцями' зoЦ)rмa й тltми, чиi селa пoстpФ|(дil,Iи
вiд нiмецькoi пoмстl{.
I всс x, I{сзвiDкaючи нa тaкi кpaйнi захoдtl, пiдtlяпr oслян нa
бopшьбy 3 пgтЬмa}Iськи}l Pc)имoм нa Чсpнiгiвцпсri бi.lьlдoвшкaм
ttc Цд:lлoся. ПoвcтaнHя пiл пpoвoдoм М.Kpaпив'яtlськoгo зil мсxa.
ми HhинсьKoпo пoвф фaкпlннo нiltтo нс пiдjpимaв i Botlo l{c.
цдoвзi зirxпиrryлoся. Як дo}loсиB B цK PKп(б) 26 ccpпttя l9l8 p.
wreн ЦK Kп(б)y Е.Kвipiнг (пpaвий), .висцши в пiвнiчнo.схi.щriй
чaclинi Чepнiгiвськoi ryбсpнii (Яшtoltь тa BopoбЪкa) бylшr пpoBeдeнi сlшalоr' пoлoвttиIvtчиtloм' pсryляPI{ID(1псpaiнсьlоlх чaстиtt' щo
псpсйш;tи дсмapкaцiйкy лiнiю. Boни x( пPoдoBxyють дiятlt тaм i
3apa3. ,Цo цьoгo чaсy дo tlиx пPиeд}IaЛЦcЯJIиrцс нсзнaчшi зaпoни
мiсцсвих сrляII... Moxqa з yпeвненiстlo сl(ilз:lтl{,щo .шrrypм'пpo.
BiuIився' }Ir PoзпoчaBцrись''.
Hсцдшtий вt{clyп М. Kpaпив'яtlськoto стaв пPсД}rстoм пoстPиx
сyпePrчoк мix "лiвиIии'тa "пpaвими' нa плeнр,li цK кп(6)Ч
щo вiлбУвся 8-9 BсPссня l9l8 p. y м.opлi. Haмaгaroчись вiДвс.
сти звиrryBaчснttя .пpaBиx'' y пrpсдчaснoстi пoвстaнIrя, Л.П'ятa.
Koв BизнaB, Щo *блискщ6гo Xoвптtrвoпo псPсBoporry' в Укpaiнi
нс вийш;to' пpoтe пpичиЕtt{ пopaзки бiльlцoвикiв спpoбpaB BI{.
пPaвдaтI{ .oб'€ктиB}IимI{ oбстaвинaми'', дoвoддЧl, Щo пoDстaн.
ня в Укpaiнi вже дaвнo нaзpiлo. *CслянствO, . з:lяBиB вiн, yвrсь чaс чск:rлo i чекaе нa бiльlцoвикiв, вoнo бyt<вiutнo xaдДe
ix пpиxoдy' Bo}Io нaстaBлсHс вцpaй pевoлIoцiйнo',. Л.П'ятaкoвa
пiдIpимaв i AБyбнoв, жtit з:lзнaчив' щo дoсвiд Hilшшrськoro пoв.
стaнIIя дoBoдllтЬ нooбxiдtiсть пoси,IotItIя вiйськoвoi poбoгtl нa ссlri
тa ствoPснrrя в oнсй1pa.lьнiй зotti'' пpaвIr,Iь[to opгaнiзoвaнпш вiйсь'
кoBt{x чaсTи}t' якi "yлapнI{мIt кyлaкaми мaкуIъ пpoHI{к|l.TI{в Ук.
pairry з *нсйтpшtьнoi зoки',, oбpogtaючи тaм сиPt{I}rпoBстaнсь.
ки}l l{aтrpiaлoм''.
Пporс тaкий oтrпlмiзм uлiпtr,(' aж нiяк rrс пoдiля,tи .пpaBi',
якi, бiльtц pеaльI{ooцiнюIoчи пoзицii бiльrцoвикiв в Уцpaiнi, пpя.
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мo Bкaз}'BiUIинa тс' щo poзpaхoB}tsaти нa мaсoвий зaгaльний p}r,(
в Укpaiнi тi нс мo>кyгь. fuхoплсl+tя в,Iaдprв Укpaiнi BotII{пoв'язy.
вaли тiльки з pевoJlloцiеro в Hiмrччинi i Aвстpii тa змiцнe}Iltям
пoзицiй p4Дянськoi Poсii. Плaн *лiBих', зaвoloвaти Укpaiнy Bлaс.
}tимII силhми лiлеp ..пpaвих'' Е. Квipiнг нaзвaв *чистolo фaнтa.
зi€Io'', a iх плarr пoBстaнI{я дJIя зaхoплсtlн,t B,Iaди "бeлcт1tucтt't,.
кolo''.
Усyпсpея цЬoмy ..пpaвi'' пoгoдI.lJtися з пoтpeбoю opгaнiзyвaти
..нсйтpaльнiй зoнi,'. 3a iх спoдiвaннями
"сoлiднi yдapнi rp5rпи'' в
(i' бoзср.tнiBtlo' 3a poзPa.xylfl(aми poсiйськoгo пapгiйнoгo цскгpy)
цi гpyпи мiЦI{' пo.пepшr, ПPИ неoбxiднoстi стaти дoдaткoBими
кaнaлaми пoстaчaнI{я poсiйськoi apмii yкpaiнськиIv{и людсьKимt{
pес}Pсaми' a пo.дpyпe' з пoчaткoм нaстyпy poсiйських вiйськ в
У'qpaiнy - сJтyryвaти ix aвaнгaPДoм.
Biдгaк, 3 Bepeсня l9l8 p. пpoцес фopмрaнrrя бiльlцoвиКaми
Pсryляpних вiйськoвих чaстиH в "нoЙтpaльнiй зoнi'' пoчaв нaбy.
вaти бiльlц.мrнцI плaнoмipнoгo xapaKтepy. oснoBy цих чaстин
сKпaдiUIи пapгизaнськi зaгoни' дoсить чaстo tlевизнaчснoi пoлi.
тичнoi opiеrттaцii. Як пpaвшlo' llсдисциплiнoвaнi, пoгaнo спoP'lД.
:кrнi тa oзбpoенi, пoзбaвлснi prryляpнoгo пoстaчaнн,'l' з вибop.
нимlI кoмa}Циpaми нa .loлi, нoвoщвopснi пoлки мaлo чим вiдpiзнялися вiд стapих пapTизrнськиx загoнiв.
Biдгaк в paйoнi Унснa.Cypоt<_Бpянськ
iз вoякiв кoлиlll}Iьoгo
псpцroгo .[нiпpoвськoпo зaгotry, дpyгoi сoтнi Чеpвoнoгo кoзallтвa'
пaРгиз:lнсы<rо<зaгoнiв сiл Kyлaги i Poзoрнi Хщopи тa стBop€нoгo
кorиIцнiм oфiuеpoм aBстpo-yгopськoi apмii xopвaтoм Г.БapaбaIшем
бaтaльйoнy з yкpaiншiB, Щo пrpебyвaли в БpянсЬкy тa Пoнепi, бр
сфopмoвarшй Бoгyr-rсьlс{йпoлк, aбo, як йoгo фiшiйнo нaзивaJwlу
вiйськoвиx дoкyмснтax . ..Пoлк iменi тoвapицIa Бoгyнa''.
3ayвaxимo, Щo пoхoДкrння I{aзBи псiлкy дoсi oстaтoчнo нr
з'ясoвaнo, пpoтr вipoгiднiIцoю y,IBJIяrться веpсiя, згiднo з якolo
нaзвa пoлкy бyлa oбpaнa йoгo Boякaми I{a чeсть кoзaцЬкoгo пoл.
кoв}Iикa Iвaнa Бoгyra. Caмс тaкr тлy}raченtlя нaзви Бoгyl-lськoгo
пoлКy пoдaваJloся в oднolvty з paннiх i пiзнilцo фaктиннo невiдoмиx Bидaнь з iстopii .l4-i КиЬськoi стpiлецькoi ливiзii, дo скJIaдy
якoi вxoдиB пoлк. У видaннi зазнaчaлoся' щo нaзBa пoлкy бyлa
пpийнятa нa честЬ ..вiдвaxltoгo УкpaiнсЬкoгo oтaмal{a' вiльнoгo
кoзaKa' спoдвюкникa Бoгдaнa ХмельI{ицькoгo' яwtЙ вoloвaв y
ХИI ст. 3 пoльськolo lIIJIяхтoIo3a незa.псxнiсть Укpаiни''. L{iкaвo' щo i в псpioд ..Bi.щтlиги'''кoли l{aвкoлo oсoби М.[I{opсa poзгopнyлltся гapянi сyпePсчKи мix кoлиIднiми бoгщrцями i C.Apa-
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лoвиItt тa синoм М.Кpaпив'янсьKoгo Гсopгiем, oстaннi, виclyпa..yкpaiнcькoгo Чaпa€Ba'',
Ioчи пpoти нaдмipнoi iдсalriзaцii пrpсoни
зBи}ryвaчyBши М.Щopсa й y тolt[y' щo' мoBJIяB, Bi}t, Bсyпсpсч з:rбopoнi poсiйськoгo вiйськoвoгo кoмa}IдyBaння' збсpiг зa свoiм
..пpaпopa петлlopiвцiв'', ..нaцioнaлiстa, щo
пoлкoм iм'я Бoгyra .
бopoвся paзoм 3 пoльсЬКt{Iиипaнaми пpoти бpaтньoi Poсii''.
3a.тlишaетьсяtlез'ясoBaним i питaння пpo тe' хтo ж стoяв бiля
вrrгoкЬ yгвoprння пoJIк}4деB'шнaд1ятиpi.rний Aнтiн Бoгyltсьlий
(IШapий) _ Koмalrдиp l-гo ПpилнiпpoвсЬKoгo aбo Бoгyrськoгo
зaгoнy' щo paзoм з iнlцими rIaсI{иKaми 3венигopoдськo-Tapa.
..нoйтpaльнoi
lцal{ськoгo пoвстaння вийцtoв y ссpпtli l9l8 p. дo
зoни'', a нaдaлi - кoмaнJlиp Пpилнiпpoвськoi paдянськoi бpигa.
Цu, якltf,t бр poзстpiляний без piшeння тpибyнaлy мix 27 i 3I
лип}tя l9l9 p. зa нaкaзoм Л.Tpoцькoгo' чи Mикoлa Щopс.. ПPo.
те вiдoмo' щo oстaннiй, пpибрши цo ..нейтpaльнoi 3oни'' з
Мoскви, в>кс12 BrpссI{я l9l8 p. пiдписaв як yпoB}IoвоlсснийBсeI IЦop Mпкaлa oлeкcat{цюаttv (l895_l9l9) нapoдився в м. Cнoвськ (заpaз Щopс Чepнi.
гiзськoi ofu.). Мaпr йoro бyrи бiлopyскoю зir пoхolП(eн}Ulм. .Цц пo бaтъкiвськifi лit{ii евpеfi, щo пpиfirив пpaEocпав'я. C;I}.JюIвв аpмii музиlс.u{тoь{.Пepeйнявtuись глибoкoю
вipoю в Бoгa, пepeдaв Тi свoеrry синoвi oлeксаlцtty, яюlft дeяюrfi чaс пpaцювirв псoloмl|t{.
кoм. Cамe бaтъкo пoolaв сннa Микoпy гorтися в Чepнiгiвськe .щrхoвке yчl{,Iиtцe' a пiсrш
йoro закiнчeнЕя - в Пo.ггaвськy .щrхoвlr,- сeмiнapiю. Пpсrте з пoч:lткoм Пepшoi свiтoвoi
вiйни, кolпt в Пo'maвy eвакyювluloся t<ддеIЕькe}^{иJrищeз Biльнo, М.II]opс пepейrцoв дo
шьoгo й зaкiнчив voтиpимiсяvний пpискopeний кypс нaвчaн}Ul й oцимaв зв:D|l|япИпopy.
чикr. У щaвнi l9l7 p. вirr пpoйшroв кypс yvбoвoi тpaншeйнoi кoмatщи (oбот.vтoвyвaння
бoмбoметЬ i мiнoметiв) пpи шггaбi9-i аpмii, пiсrи чoro бyв нaпpaшleний лo Cимбipськr).
Пpoтe нaпpикiнц po'ry пioи пpoхoДкешня двох лiхдpськПx oбсreжeнь вiн пopyшив кпoпoтa}r}rяпpo звirьнeння y вiдcгaвку. 3a вepсiею pqдянсьtg{xicropикiв, нaвеснi l9l8 p. М.Щopс
стaв opгaнierтopoм CeмeнiвсЬкoпo залo}ryнa Чepнiлiвщинi i бpaв шaсгь y бoях пpсп'r вiйськ
Цerггparьнoi Paли. Пporе ,пeякi с1пtаснi,пoсltiдниюr висJIoв,lюк,тъ суrrнiзи шloдo цьoro. Hа.
тoмigгъ нaвoJtятъся д.lrнi пpo тe, щo y цeft пepioд Щopс пepeбyвaв y Kypськoмy пo'тtкyлiвoro
есеpa Пeщa Бepетгi. Ha пoчaткy липня l9l8 p. М.Щopс parттoвooпин}lвся в Мoсквi. Мa.
ючи нa pyrсrх lr{al{дaт,пiдписаниfi oдним iз нaЙвrшивoвiших лiдepЬ пapтii лЬиx eсepiв
М.Cпиplцoнoвoю, бyв пpисушirr як гiстъ нa V BсеpoсifiсЬкoмy з.iздi Pад' пiд чaс poбoги
якoro' як вiдoмo, poзпoчllвся закoltсутлЬш eсepiв.
Haпpикiлui липня l9l8 p. М.Щopс звep}ryвся дo пpeдстaвlrицгвa Bсрyкpаiнськoro
вiйськoвo-peвorrюцiйнom хoмiтетy, вiдlекoмeндrвавшись шrтaф-кrпiтaнoм, шo пpибyв дo
Мoсlои з Cибipy. Biдчyваюшr пoпpeбy y "вiддaltюt вiйськoвих спeЦiаltiстaх'', ЦBPK за.
пpoпoнyв.rв Щopсy }raпpавl{тисядo .нeЁrгpшlьнoi зoни'', пpсrгe 12 сepпrrя вiн пoдaв заяву
пpo встyп нa медичниЙ факyльт€т Мoскoвськom yt|iвepсmспy' oчeвид}to' poзp:lхoвyючrr
з{Ulиlltитися в Мoсlоi. I тiльlor .reрз мiсяrь з'явився в "нeftlparьнifi зонi''. Cпoнaп<y пpa.
цloвilE y гpyпi пo вивir}тт!lже}lнювiйсьxoвom мaЙнa з &ttoнЬ, a пmiм пoiхав дo Унечi.
3 веpeсня l9l8 p. вiйськoв:r юp'€ p a М. Щopса пittutа lgу'тo вropy. Cпovrпсy вiн _ кo.
мaндrip Бoгyнськom пoлкy, з лисmпaдa l9l8 p. - кoмarциp 2-i бpигaли Пepшoi УlФa.
iшськoi Дrвiзfi, в JIкпoму l9l9 p. - xoмet{&:tштмiстa Kисвa, з беpeзня l9l9 p. _ нaчolьl{l{к
Пepшoi Уlqpaiнсьxoi paлянськoi,пивiзii, з сepпня 1919 p. _ 44-i стpiлerькoi дивiзii.
Xщш<тepистшки М.Щopса як бoйoвoro кoмaпД{pa тr JDoдини Дoсить сyпepeшшi. 3 oп.
нoto бoкy, за спoтaцaшш 6rrвтъoх бoгyllцiв' вiн мaв вeлнюlй aгтopl{т€т сеpeД вoяЁв, вiдзна.
чався ше.rбиякoю ц)лeю та opпrнiзaпopсьхи}tи qдбнoстями. Пporв, з iшшoro бoкy' xepiшrшlтвo Peввifiськpа.шtХII apмii.пaвалo М.Щoрсy стpимaнi oцiшюr. C.Aщлoв' зoxpeмa' вв:DкaE

l2E
кoмiтстy пoсвiдчсння
ш(paiнськoгo Biйськoвo.pсвoлюцiйнoгo
ПJlyгсlпцo .B тoмy, Щo йolry дoзBo,rяeтъся 3alr.roвити печaтrси i
rцmмIrи дя Уцpaiнськoпo pсвo.lшoцiйнoпo пoJII(y iмеrri тoBapl{rДa
Бoгщra'. 24 rcpoctlя бyлo видaIIo псplrrий нaкaз пo пoлкy.
Pцд кcpiвtlих пoсaд Бoгylrськoгo пoJIкy oбiйrrялrr сксpoвaнi з
Poсii в .нeйтparrьrty зoнy'' вiйськoвi кaдPи: М.Koцap.Kaц стaв
aд,IoтaнтolrrпoJIкy (нaraльникoм цrтaбy), K.КвягGк - oчoлиB y
дpyroмy бaтaльйoнi PoЦy. Koлllцнi кoмaнД{pl{ пal'тизilнсЬких заroнiв ст:rли в Бoгщrськoмy пo,пry кoмatциpaми пiщloздiлiв: Ми.
xaД'щ{кaoчo,tl{в пеpIrшй бaтarrьйoн, Бoxopa - oскaдpoн цaвшrсpii.
ПoPяд з Бoгщrсьlим бр сфopмoвaний i Tapaщaнський пoлK.
oснoвy йoгo склaв 3всrпшolloдсьr<o-тapalцДI{сыqй зaгiн пoвстalпIЬ
(300-400 roл.), який сBoгo чaсy вийшoв дo *нсйтpaльнoi
зolп{'' тa, oб'qдt:lвlllисЬ з lШaтpинсьtсllм' Iopинiвсыоrм тa Iстсpсь.
кI{м зaпoнarдr B.Бoxенкa, 13 вс,pссня l9l8 p. }тBoPиB Tapaщaнсьхor.дl{,uцlsбoг}.}'цiDнeн3дif,нltх, кеtrrсrorrцiнotаl{lll.' t{ДtПваrftoro "rдapкox. тa звиrrувач}'lав у riftсысoвrrxпopaзtqх дшiзii. oчeшtднo, якiсь paцioнalьнi зepнa с i в тй, i в iяшifi
oцilg(аx. У всшoxy paзi бсзсyшшЬнo, щo М.II|opс' нe нaк)чDlсepftoзнoro Bп,Iивy oep€д
свoix бif,цЦ фдаfi цt зхiг бш !rц'кшaтися шaпocqдi xoшa}tдl{pабoгyrщЬ. oчeвrrднoгакox
i lв, щo },paх!ва'оtl Цtopсox oglяt{ськltх' пE'тизаllських, нaцioнаJьнlш нaсгpoiв бoгyншв
Цe lloDю нe шlrcDlкrтrt poщpщyDа'|I|яpoсiftсьlоп вif,сьtсoвlп,якi взагalriпoсцю нeпrтивl{o
стaBП,lt{ся
дo ypaiнсьlolx xoнaЦд}rr(хкадIliв пaPпrзансьlоrxдrrвiзifi' ввiDкaDчиix "нeнадifi.
loшI", "щloсяretyтlotп l(ypt(!rJlъсьЕrr.ш,
пеluшpiвськкцш настpoяl|l{''mщo.

oфiцiftшa rеpсiл зaгrrбеrriМ.Iltopсa звoдl{лaсядo тoro' щo oстaянifi ск,rДвпoпoвy y
бoю вщ кулi псluпopiвськoпoryлeшrтниl(а, пpotЕ вхe нaпpикiнцi 30-х poкЬ, з пoч:tткoм
шФEкx pепрсifi i пoцrуюш "rlry1piшлriхюPoй-, з'ши,Dtся й iшдi зшrrryвачyвaнi:
убиэствo
tФхarщiltta бoгyпriв' зoЦpeнa' бyлo iнlgxмiшoвaшe Iпrшу .[y6onoмy, кoмalцyвrvcвi Хapкirсьlсoro вif,сьlсoвoro oЦPЩУ, a в potоl Гpoшaдднськoi вifiни - t{aспyпrr}rrylltopса нa
пocадi tФr.arЦща '|4-i доЬii.

r.а'щшpaбoD''щiв тax i зarшшrrгтшядo кiнlrя шcpoзraца}roю.
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Kий пaРгIrз.rнський зaгiн. oчoлив пoлк B.Бalrяс' кoмaндиpoм псpllloгo бaтшьйoнy стaв П.Kaбyлa, дpyгoгo - B.Бoженкo. ПiзнiIшс,
пiсля пoPaнrння Бaлясa, кoмa}IД|paми пoлI(y пoзмiннo бyrпr М.Бa.
poн, I.Бoнкiн, з 2 гpyдrrя l9l8 p. пoлк oчoлив B.Бoxснкol.
У с.Зaячс K1pськoi ryбсpнii М..[смнснкo i Ф.Кopoткий влiткy
l9l8 p. oб'еднa;пr pяд дpiбних пapгиз:rI{сьK}IхзaгoнЬ - K}внeцo.
вa, Г.Мoлчaнoвa' П.Paдчснкa, М.Cтpсльцoвa' кiннoгo зaгoнy
o.Литв'якoвa тa iнцli. I{iй нaстинi 17 веpсс}tя пpисBoi;rи нoмсp i
нaзBy - 6-Й Кopoнaнсьlоlй пoвстaнський пoлк. Йoгo кoмaнДIpoм
бyв пpизнaчсний Я.Кисrль, aц.Ioтaнтoм (нaнa.lrьникoм Iштaбy) _
М.Гolцa. М..Цемченrсooбiйняв пoсa.ry пoмiчникa кoмal{дI{paпollкy
з oпсpaтивнoi poбoги.
У м. Cеpeдня.Бyдд з щaсникiв Hixинськoгo пoBстaння пoчa.
лoся фopмyBa}Iня Hixинськoi poти. I{им зaймaвся oсoбистo
М.Kpaпив'янсьKий, a кoлl{ йoгo пpиз}Iaчили нaчaль}Iикoм дивiзii, porry (близькo 300 нoл.) oчoлив H.Toчoний. Пiзнilцс pсrгa бyлa псpсфoplr{oвaнay бaтaльйoн' a згoдoм y 4.Й Укpaiнський пoв.
стaнський Hixинський пoлк.
Bсоyкpaiнський вiйськoвo.peBoлюцiйний кoмiтст 22 вcpacня
l9l8 p. Bи.цaBнaкaз }ф6, згiднo з яKим нa oснoвi вищеoзнaчсних
пoлкЬ м.rлo Po3пoчaтися фopмрaння бiльlдиx бoйoвих oдиниць дBoх пoBстaнськихдивiзiй. Бyли визнaчснi rштaти мaйбщнiх i'eднaнь. Псpедбava.lloся}тBopсннядивiзiй y сюraлi чoтиpьox пiхoгниx
пoлкiв, кoxнa 3 яких' y cвoro чсPЦ, мa€ сKпaдaтися з тpЬoх бaтaль.
йoнiв пoтpt{ lx)ти' тpи кlвoдиl тpи вiДцiдс}IHяпo 12чoлoвiк' paзoм
iз вiддiлснними тa вBBoдними кoмaндиpal{и. 3aгaльнa чисeльнiсть
пoлt(y BстaHoBJItoBaлaсяy 1080бaгнстЬ. Kpiм тoгo, дo скJla.uyкoxнoгo з пoлкiB м:rли Bхoд}lти пo тpl{ кiннi сoтнi (пo oднiй сoтнi нa бaтa.пьйoн);apгилсpiйськa бaтapся (двa взвoди пo.цвi гapмaти); кyлсмстнa кoмaЦцa з 12 ryлсмстЬ (шiсть взвoдiв пo двa кyлемrти .Мaк| fuхcttкo Brcшъ Haupaпv (|б9-l9l9) нaPoдrrвсrв с. Гrepeюlнlo Хеpсoнськoiпбepнii
в poлинi oсluшинa. B oдесi пpд|ooвдrсmляpor.. B чинi фcльдщля бpaв yдсть y poсif,сьxo-япoнcьxifi вifiшi l904-l9o5 pp. B 1907p. за pевolшouif,нулiяlьнiсть бр зас1дrсe.
ниЙ Дo цьоx poкЬ yв'язшeнrи.3 l9l5 пo l9l7 pp. - спlJlяp xеxaнiчяrrxмafiспpепь,qдxш
з кepiвшикЬ пpoфпi.ltox Kис*r, бiльrшoвик Пiсля Лloтневoi рвolllouii l9l7 p. - ч,Iон
Kиiвськoi pqд,и'з xoвтllя |9|7 p. - кor.arrдиp}1m}ryчepвoшoгвrpлifiuЬ'yчдсшПxбiльшoEицьtФm з6pof,нoro пoвст!ншr y Кисвi r сiтti l9l8 p. Ha тoлi oдrriei з peryляpншxвif,сьlсo.
Ellх чirстшrrбут шaпpaшrcнxftбiльшoвнloшr дo .неAгpдrьнoi зoни.'. У тoП час B.Еoxешкo
t{:цl}lвllв
ссбe "Koxalrдпооrx щiхa пprrкopдort}rxхшermнaиш". У вepосttit9l8 p. . xol|iltt.
пoJllot'3 rp}д'|я l9l8 p. - xoшalциp tlьoпt x пorш<y,
пiзшirшe
шшpбaтaльЙoшyTapaЩaшсьlсoпD
oфuцRшoюreрiсю вiд здпшelrrrп
- бpигадr. Пorrсp у сеplшti l9l9 p. r Хrюxшpi -.
пerrнil. Пpив тapaшцшцiфttш упeшreшi,Щo "6сtъlсa Бoxeнxд" пlдgтyпшoбиrur вopoги.
Qrrr "бgrъlсo" r сro€r.y (ErrЩньor}' лrrстi дo М.Щopсд пrcaв пpo Е, Щo fioro orpу'furr.
Пoхoвrниfi в Хrтroнlpi.
6lпpiя.vxрiясrcrc

вйш
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сlll{' в кoxнor'ry); tq,псмcтl{ нa.loкoJlкax' aбo вiзкaх iнlцoгo типy;
.Koльт'; кoмal{дд телефoннoгo
Ц,лrмGпIa кor'riшIдаз 8 lglлсмсrarпr
зв'язкy; rroпoцI0<llстtla' ca}|oкaп{a кoмaндa тa oбoзнa чaстинa.
HaIoзoм вlд 25 всpoсI{яl9l8 p. BУ BPKвшнaчaв' щo нaддлi фг
}.r}'вalftIязaroнЬ у пpикopдorrrriй смрi тa "нсйтpa.llьнiй зoнi'' здiй.
снювaтимGтЬся вйськoвиrпt цrтaбarrrr Уlqpaiнськoi Пoвстaнськoi
apмii, кotpa й ксpyвrтшrс всiеlo вiйськoвoro poбoгolo нa вкaзaнiй тс.
prrтopfi. Цсrrтpaми фopмparпrя нir:}ив:UIисяПсplшa i Дpyгa дивiзii.
Уxс дo кilщя xoвlтllя l9l8 p. в paйoнi C1pаx-Уненa_Cтapo.
бyлa сфopмoщб-Hoвгopoд.Ciвс'pсысrй_Iвoг-i}.epнoвo_Гrrщiв
вalra Псplпa дrвiзiя Уlqpairrськoi Пoвgraдськoi apмii (в псяlсtх.ЦoI(умснт:rx Пoвстaнськoi apмii Уцpaiни). lIIтaб дивiзii poзтaцIoвy.
BaBся спoEIaтI(ув 3сpнoвo' a 3пoдoм в Пoгapi. Пiзнiшr, кoли зil
pfuшсrпrяrrpoсiйськoro кoмal|Д/Baнttя пoстaв tUIaн BиKopистa}Iня
цiеi.щrвiзii нa 3ахi,щIoмy фpoшгi (шя нaстyпy взДoB)к зaлiзницi
нa Гoмс.lь), yся.щrвiзiя бyлa псpсдrслoKoвaнa в paйoн Унсчi. .Цo
сKпцД/ дrвiзii (начдrrв _ М.Kpaпив'янсьIс{й) рiйIш'и всi щoйнo сфopмoвaнi бiльцroвикдми пoJlкll: l-й пoлк Чсpвoнoгo Koзaцгвa (кoмaндшp B.Пpимaкoв); 2-n TaPaщaнський пoлк (кoмaнщrp B.Бшяс); 3-й пoJIк iменi Бoгyra (кoмarциp М.Щopс); пoлк
пiд пIloвoдoм Я.Кисolя (в нaкaзi йoмy бyлo пpисBo€нo Nэ 4). Пiзнilпс y сrgrцдi дrвiзii бrв сфopмoвaний Hoвгopoд.Ciвеpський пoлк
(кoмarrдrp T.Чсрrл<)' пoJlк B.ПpимaкoBa нaпpикiнцi листoпaдa
l9l8 p. бyлo пеpqдrнo дo скпцД/ 2-i дlвiзii.
Щoдo Дpyгoi.щrвiзii (нaчдrв BАyсссм'), тo fr фoplryвaн}Iя poзтягл(юя нa кirькa мiспriв. Чorrrpи пoпкl{' ш<iмa;ш щiйти дo сKIIaI Aувlt hщщ
(1879_1938) нamд,нDся в флi в Poдинi вvrrrеля iз зpy)фшсzшааз
orфiroralш
цiцrlir. Blпoцrrаrr
! tqдeтcьxoЦу кopпyсi, пpore вiДмoвився вщ вiйськoвoi
Irк)пrrЦlrПсь пiд впlпвor стapшюпr бp.aгд oгto uapксизмoш. y 1899 p' всtyпивдo
'lap'cp'l'
)фxirтxororвrroпoгiшrom
iшgпrтутrl'.цc lххlпoчrв свoю pевoшцiйltу дiяllьtlitтъ _ y сшaлi
студснтсьxoi сoцiаrr..цсroЦlттштroi гpупrr пpацюв:rE у poбiтниuих rypткaх. 3 l90l p. в
PqДPп. У щorrу х Dощ зa штпъ у ст]tдeшIськorr}' p1'сi був з:шpeцrтов:ll|ий i вислaний пiд
lипцд пoлiцE дo opIa. Пp<rrв шeЦдoвi orpихaв д(ввiл ви-lх.тпl в Hiмeтrиlry нa нaEч!l}{}tя.
Пilш rroчlшerпrл r lЯ)4 P. r Poсilo пpqДoП!о свolo peвolпoцif,шyдiялIьнiсть в Пoдiльськiй
ЦбФfi. 3 пorzrrcr Псpпroi с!iю!d Ёftlоt фв хoбiлЬoвшtий дo аpшii Пioш Лшшcвoi р.
шшlцi l9l7 p. пспtцrrш дp Krrerа' дe фr бpаннй .лeнoч Paдl сo.lцtтсьlоrх дeп}тaтiв. У
l9l7 p. BАyоor
псprf,шoв riд хсlшoвшкЬ дo бfuшдoшrкiв. 3 липня l9l7 p. вхoДив лo хе.
piшroro gчду Пoттr.rcьxoi opгaшiзаrщ- РqДPп(б)' 3 гp}дl|я l9l7 p. _ чпeн Гorroвнoro кo_ Goцiot-дeroщстff
IitЕту PqдPп(ф
Уlqaiшr, .шrсн Hapoднoro Celqcтapiаry (наpoлний
qDgт.p фiша'td!). Уrшrolrу l9l8 p. пЦ.щ rr8туII}' вif,ськ Щrrтpшlыtoi Pади тa fr сoюзнн.
rir шe зrrах l"стqD| з piшoшrш бfuьшorrоьюro цr}rrpу пiшrпспrr Бpестську yrory з кiиtи.
ш{' Fюr. Ь Г.П.гraкошх тr €.Бolп шrhпoв зi сlglдДt HаpqДнoro CеlФстapiaту та пiшoв нa
ф<хIт'.Е tФyED зIot{aцrr Чсpшlloi riaпДп. Bлiтlсy.вeши l9lE p. яx.шeн Bсeрgaiнськoro
BPK псpсбувl y .ше*тparьшi* юнi-, фar 1нeтъ }' фopшуваннi ylqpаiнсьlоlх пoвстa}lськl|х
Illrшfi. 3 rсpсolr l9l8 p. _ xoцаt|дl|p tpyroi УЦpaiнсьхoi pалянськoi ливiзii, oдшoчaснo з
rшшr l9l8 P. Цrкoну!a! dor'вюr
нarlшIьl|t.tсl шrгабу Peввiйськ}1.ци Укpaiшськoi Ра,uнсь.

t3t
дy диBiзii y всprснi.жoвпri l9l8 p., тiлыоr стBopюв:UIIrся.Bикo.
нyючими oбoв'язки кoмar1щlpiв l.гo i 2-тo пolп<iв ст:шIt Кapпеrшсo
тa [Ilyлыкеl{кo' дrя 3-гo i 4-гo пoлкiв нс бyлo пpизнaчснo нaвiть
тишIaсoвих кoмaндиpiв. Tox пpaкппrнo фpмyвaшя
Дpyгoi дt.
вiзii пoчarroся зIlaчI{o пiзнirшс, нix Пeplшoi.
IIIтaб Дpyгoi пoBстaнськoi дrвiзii дшcпoк}'вaвся y Льгoвi. Мiс.
шем фoplryвaння,щrвiзii стaв paйoн Гrrщoвa-Pи.lьська-Korroн.
тaiвrоr- Cyдсa-Бе.пекrосrнo- Kyп'шtськia.
Щoдo чиссльнoстi oсoбoвoгo сKпa.щ/пoвстaI{ськI(х дrвiзiй, тo
вiн нс бр стaшrм. Ha пoчaткy Jlпстoпaдt l9l8 p. зa дднItми' щo
iх нaвoдив BАнтoнoв.Oвсiсtп<o y свoiй дoпoвiдttiй заrшrсцi PBPP'
Псprшa дивiзiя нaлiчyвaлa 3,5 тrrс.sorr., .[pyга - всьоro 5(Ю.
3aзнa.имo' щo ствoprнI{я тa дiяJrьшiсть yqrairrсьюrх pqдпrськиx
.нrйтpaльнiй зoнi" нцдзвичaЙнo yсKпalЕrroвaпrся iх
фoplryвaнь в
I{rвизI{aчeним нaпiшrеnaлы{l{м стaнoвицlrм. Хoчa IIитaння пpo oР
гaнiзaцiю й бylпr пpинципoBo пoгolDlсснi в Мoсrоi, пpсrгс (rcтaн.
ня всe r< нe бyлa зaцiкaшrснa B нaдгo aктшвнifi вiйськoвiй Дя;lt.
нoстi yкpaiнськtтх .лiBих'' бiльlдoвикiв' Bвaxaк)wr цc i псpсдтaс.
ним, i нсбезпсчним 3 oпllЯД/ нa пi.ltшсaнy з нilщпД{ yrory в Бpсс.
тi. "Ha нaшy пapгrrзirнщrrHУ, - BIIзrtaBaBпiзнilдс y свoix спoгa.
дaх B.3aтoнський, - пoглЯ.ц:r,Iи.щrxскoсo i нarr дoвoДlJloся зДФ
бyвaти спoPЯ.ФкrнHЯ IДя тI{x чaстиI{' щo фopмрaлrrся y вopoxiй
зoнi, кoнcпipaпrвнo нc лlllllс вiд нiмеIркoтo пoсoпьстB:r, aлс й
вiд HaPкoмary BiйськoBI{х Cпpaв.'
Hевизнaченiсть стaryсy пoвстaIIськI{х дrвiзiй не'piд<o пpизBo.
дилa дo виникнс}tня всiляких кoнфлiктiв нa piвнi мiсцсвrш pa.
дЯнських i вiйськoвItx BJIaд' щo чaс вiд vaсy &тplпf},Ba.lп| i кoнфс.
кyв:lли пpизнaчснi цим дrвiзiям вaкгаxi, poззбpoювarшr, poфoр
мoвyв:rли тa вiдпрвltяlшt вгrшб Poсii дtя poзпopoшсt{ня B чagтинax
Cхiднoгo фpotггy з:rпoнl{ yкpaiнсыorх пoвстaнцiв, якi Bихoди,Iи з
Укpaiни дo "нсйтpaльнoi зoни'.
Гoстpo стoялo B пoBстaнськиx дивiзiп i питarшя пoстaчaння.
oфiuiйнo дo JII{стoпaд.ll9l8 p. гpollloвc дoBo,rьстBo пoвсrarщi oтpимyв:rли чrPсз Bсrpoсiйсыqй ЦBK. Пpoтс нa пpaктшцi цG пo.
стaчaнI{я спoчaткy tloсl{лo .випа.ш(oвий xapaктеp": B oсttoвttoмy
*сaмoзабrзпeчсннi"
- )oIвилIlся з:r palсy.
дивiзii знaхoдIdлI{ся I{a
нoк мiсцoBoгo }IaсGпсtI}lя' н:rльотiв на сKпaдI{ i бaзи IIlx'тиBItикa'
кoi щмii. B сiтнi_лшroшy l9l9 p. - юlшщlrш rpуrш riПськ Хтxiвюп'
rщпрoqь l Чвнi_хoвгнi l9l9 p. _ .шeн PBP t-i ryrii. Пiпr зчlпoоrr
Гporцддrcrrci rif,шl птссyвr
нa дl{IuroшaтиrпIif,
тa rшпoпдсьxifi poбстi. Ha пormсу 20-r poxir Фr пl'кDIrD BPHг yсPP.
B |926-|927 pp. вxoд}rEдo тpoltькftrcькo.зiнorЪвтxoi oпвlшtii' з цo l9I7 p. бyr lшчeниfiз пафi. Pепpeсoвaшнfi
1938p.
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a тaкox pеквiзицiй мaйнa y бixсншiв - "бypxyЬ'', ЩO тiкaли з
бiльIцoвицькoi Poсii B гeтьмaнськy Укpaiнy.
oсoбoвий скJIaд пoвстaнсЬких чaстиIr D цiлoмy бщ дoситЬ oд.
нoPiдним. oснoвrry мaсy йoгo стaнoBlIJIи киiвськi, нсpнiгiвськi,
гoмслЬськi, пoлтaвськi, a тaкox чaсткoBo к1pськi тa opлoвськi се.
ляни.1кpaiншi . пеpсBiDKнo мoлoдi 3a вiкoм, як пpaDиJIo' мiulo.
зсмельIti, a oг:кo' й пoдaтrивi нa спoкyслltBi бiльIцoвltцькi гaслa.
C.p"д пoвстaнцiв тaкo)к бyлo нимшto кoлиllltliх сorщaтiв цapськoТ
apмii; бyли сepcд ниx i лIoмпrнсЬкi сltсменттt, qдaтнi BoIoBдти 3
KI{м зirBгoдl{oi дс зaвгoдtlo' aби мaти 3 цЬoпo яKyсь пoживy. Зpoзylvliлo, щo IUlин}Iiсть склaдy y циx фopьtраншпt бyлa знaчнoю.
Xoчa з дoбpoвoльцiв бparrи спrцiaльнс зoбoв'язaння пpoслУ>KkITI4
нс мrнцIс 6 мiсяцiв (шс звaлoся пp!tсягoro), вoни iнкoли, пoтl{ttявlltисЬ Дeяwfit чaс y нaстинi, бeзслiднo зttикilл}l зi збpoею тa
oбм1шдиpyвaнн,lм.
Piвень пoлiтичнoi свiдoмoстi пoвстaнцiв бyв вкpaй низькlrм i
мaв свoi певнi oсoбливoстi. Boяки.ссляtIи 3 rvгoвнiстlo пlдтpиl"fy.
B:UIидсK,Iapoвaнi бiльtцoвикalr4игaсJIa .миP - хaтaм' вiйнa - пaлaцaм'', ..земля - сеJIянaI{''(oстaнне, Мk iншlим, тllмнaсoвo бyлo
зirпoзtпIсHoЛснiним y ссеpiв), пPCIтсзoвсiм нс спpиliмarги кor"щli.
стI{чнI{хiдей, щo i стaнoвили сщнiсть бiльlдoвицЬкoгo Bчr}Iня зHt{щoння пpивaтнoi влaснoстi, нaцioнaлiзaцiя зсмлi, стBoprння
кoщ|н' вoйoвничllй aтеiзм i т. д. Cклaдaлaся пaPaдoксiUIь}Iacv|ryaцiя: пiдгpи}ryючи бiльrцoвикiB, ..яKi oбстoloю,гь рlдянсЬKy Bлaд/'',
пoвстaнцi ax нiяк нс сrгoтo)кнк)вшIиix з кoмyнiстaми, ..щo з:l кo.
мщriю вистyпaloтЬ тa в бoгa нo вipять''. Цiкaвi свЦчrння пpo тaкi
нaстpoi yкpaiнcьких пoвстaнцiв, зoкpсмa' бiйцiв B.Пpимaкoвa,
з}tilxoдимo y спoгqд:rх lo.Пporшекa. ..Paди? Чoмy й нi, кoли 3a ниx
Boю€}to. Toмy.тo ми fi бiльtдoBикI|' - нaBoдиB вiн типoвi BислoвлювaнHя чеpвo}tих кoзaкiв. - furе кoмyнiстiв? Tи нaм нc пyскaй,
I{aм дoситЬ Ленiнa зi свoiми бiльlдoвикaми''. ..Пpoстo бiльtшiсть з
}Iих' . пiлсylrloвyвaв Пpoшск, _ бyли "бiльlцoвицькi бiльцroви.
ки'', iх бiльцloвицьким ..Бoгolt{''бyв Ленiн, a Пpимaкoв бщ йoгo.
зaмiсникoм. Якщo ж Пpимaкoв збиpaв ..мiтиtlг'' i пoчинaв poзпo.
вiдaти пpo Kolvfyl{iзм,тo бaгaтo кaзaкiв poзхoдилoся''.
3aроl<имo' щo' пIх)гoлoцIyIoчи сeбс бopцями зa paд'IнсЬкy B,Iaдy' псpeв:DкI{aбiльlцiсть yкpaiнських пoвстaнцiв вихoдилa 3 нa.
мipiв дoбивaтися BстaнoBлсння цiеi в,Iaди B сBo€ М y piднoмy сслi,
пoвiтi. Caмс з PЦним сслoм' пoвiтoм, ryбеpнieю aсoцiювaлoся y
ссJIяII пoняття пpo Бaтькiвшинy. oснoвнa мaсa пoBстaншiв бyлa
д:rлrкoю вЦ Poзyмiння пoтpеби бopoнити дrpxaвнiсть Укpaiни

133
(шo вprштi.pсшт бyлo зaкoнoмipним нaслiдкoм тpиB:UIoгo нaцi.
oнiulьtloгo пroблсння yкpaiншiв тa вiдсyпroстi влaснoi дepжaви),
бiльrцoвицькi зaклики pятyвaти ..Poсiйськy pсспyблiкy'' вiд
*кorrтppeвoлloцii'', тaк сaмo' як i iкгеpнaцioнa.пiстськi зaKпики
дo бopoтьбI{ зa встaнoвлrнHя вJIaди Paд "y свiтoвoмy мaсцlтaбi''
тeж нc виK,Iик:rли B нt{x жoдtloгo rнтрiaзмy. Hс дивнo' щo пep.
lцi x спpoби бiльIдoвикiв пrpeкинyги сфopмoвaнi в ..нсйтpa.пьнiй зoнi'' yкpaiнськi вiйськoвi чaсти}Iи нa oди}t iз poсiйських
фpot+гiв BиKпllк:lJIи нrвдoвoлrнн.я тa зaвopyшeння в yкpaiнсЬKих
пoвстaнсЬKI{х дивiзiяx.
ПсpIпi тaкi зaвoPyшrння вiдбyлися вжo нa пoчaткy xoBтня
l9l8 p.' кoпи вoяки Hoвгopoл.CЬеpськoг1o пoJII(yПсplшoi дивiзii }Poдксшri paйorry Cсршtя Бyдa, гo,IoB}tим tIиHoм сслa Iopинiвкa,
вiдмoвилися пoprдислoKyвaтися з лiвoгo нa пpaвий бсpег,Цссни,
звiдоr iх мoгли пrprкинyгl{ нa пiвнiч. Ha мiсцс пoдli негaйнo ви.
iхаJш,tГ.П'ятaкoв тa М.Kpaпив'EtсЬlс{й. ..Hс xoчoмo trttlл,_ з:lявив
Ko}{д[tByкoмarrдиP бaтapсi тa йoгo apгI{лсpl{сти. - Mи пiдсмo зi
свoйoгo paйoнy, a тyг бyдyгь мopдyBaтI{ нaшi poдини''. Haмaгa.
ючисЬ пpибopкaти "бунтiвнltкiB'', M.Kpaпив'яtIський вдaвся дo
)кopgгKих зaхoдiв, зaстpслиBlIIи 3 нaгaнa кoмaнJlиpa бaтaрi тa щo
oднor0 "нaйбiльIц гoвipкoгo'' пaрt{зaнa. Taкi зaхoди кolцдиBa ви.
кJIl{к:rли oб1pсння неpнiгiвсьlсlх пoBстaнцiв, яrс.rх 3 тPyдoм yдДJIoся BгaDryвaти.
..Мiсницькi'' нaсIpoi yкpaiнськиx пoBстaHцiB зarrrпoкoiли poсiйськс кеpiвництвo. Фaктrчнo пiд с1пtнiв стaBIotI{сянaдii riегaйнo
викopистaти цсй *людський мaтсpiшt'' дrя poсiйських вiйськoвих
поrгpсб.Tим бiльlц небезпсчнolo yявJrялaся *пoлiтичнa незPiлigrъ''
пoвстaнцЬ' 4.Фt(l цo стBopIoB:UIoспpI{ятлпвlttrtгpyttт дJIя пolllиpeн.
ня ссpсд tII{хBплI{By..yкpaiнськrок нaцioнa.пiстичниx пapгiй'', зoк.
prмa й тиx' щo с;roяIIЦнa paдЯнськiй плaтфopмi. B мaйбщньo}ry
цiлкoм Peiurьнolo мoглa стaти й пpoблемa Bикopистaння циx дивi.
зiй y якoстi пpикpиттЯ NI'| Bстyпy poсiйських вiйськ в Укpaiнy.
Звичaйнo, тaкий пopсбiг пoдiй ax нiяк }Io BЛaцIтoвyвaBбiльIцo.
вицькy Poсilo, якa вжс нaвеснi l9l8 p. oднoзнaчнo дirлa зpoзylvliти
1кpaiншям, щo iй нe пoцpiбнa сaмoстiйнa Укpaiнa, нaвiтъ i paлднсЬкa' щo fr мстa - PaдянсьKa Укpaiнa y склaдi PсФPP.
Taкa opierпaцiя poсiйськoгo бiльlцoвицькoгo цеHтpy пoвtlolo мi.
Poю E}lяBплacя нa .[pщoмy з'iздi KII(б)У' щo вiдб}вся y Мoсквi
|7-22жoвlт}lя l9l8p. Bиклaддlo.пt пoзицii цK PКп(б) в "yФaiнсь.
кoмy питaннi'', пpсдстaвник пapгiйнoпo цснтPy C.KaмснrB пpямo
}lявиB' шo paнiшlо дrкJrapoвilнс бi.lьlцoвикalии гaслo пPo пpaвo нa.
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*в пpoцссi po3Bllпqy пpoлстapськoi pевoлю.
цiй нa сaмoвllзнaчсння
цii в Poсii пrpgгBopилoся нa з}IapЯддЯб1pxyaзнoi кorпppeвoлroцii''
тa BкaзaB нa тe' щo сBo€ нaйблиlсlo завдaння PKП бaчить B тolvfy'
..y збpoйнiй бopoтьбi вiднoвll'ш paдянськy BлaД/ нa Укpaiнi i
щoб
цIo paдЯнськy Укpaiнy oб'еднaти 3 paд.янсьKoю Poсiеlo''.
Choсoвнo пoвстaнсЬKltх Дrrвiзй C.Кдмснев вис'IoBив пoбoювaння 3 пpl{Boдy iх ..пoлiтllннoi нсзpiлoстi'', зilyB.DкивtIIП,Щo *apмiя,
яlкa хИTarться' мoxr пiти i звopoт}tЬo.''. Biн BкaзaB нa тo' щo
"спpaвдi кoмyнiстичtlиIr,lи', It.lo)(нaвBaxaти лиltlo тi зaгoни, якi
qдaшi пi.щropядЦвaпr свoю бopсrгьбy ..зataлЬ}пlм зaцдaнням кoьry.
нiстltlшtoi бopoгьби'', тa пiдцpсс.lпlB, Щo 1псpaiнськi пoвстaнськi .щlвiзii нa.lrеxсrть пiдпopяд<yвaти з:lгaлЬнopoсiйськoмy кepiвrrиштвy i
гCIтyBaтиiх дo вBrдeння y псвний мoмrнт "дo кaдpiв paдянсьKих
вiйсЬк'' (тoбтo дo сK,Ia.цypoсiйськoi Чеpвoнoi apмii).
Зaяви Л.Kaменевa пpo нeoбxiднiстЬ пoстyпoвoгo Poзчинrння
стBoprних в ..нейтpaльнiй зoнi'' yкpаiнсьlсlх дrrвiзiй B зaпulьнopo.
сiйськiй apмii бупr aктивнo пiдгpимaнi ..пpaвими'', пpсrгr виK,Iи.
K:UIи гoстpi зaпеpенeння з бoкy ..лiвих'', яKi, нa вiдмiнy вiл opiеrrгaцii цсtггpy }Ia пoвrpнсння Укpaiни виключ}Io lIIляхoм ii зaвoюBaння poсiйськими вiйськaмI{' Bсo x пpoдoв)кyBaJlи BихoдитI{ 3 тoгo' щo oснoBtlolo силoю BстaнoBJIенl{яpaдянськoi вJIaди в
Укpaiнi мaютЬ Bистyпити Iшиpoкi BepстBи yкpaiнськoгo }Iaсслr}Iня i щo сфopмoвaнi бiльlцoBикaми 1кpaiнськi вiЙськoвi чaстини
сltiд poзглядaти яK зapoдoк мaйбyпrьoi yкpaiнськoi apмii. .....CтBo.
pснo н:iми' _ }taпoJlягaвA.Бyбнoв' - е нiчим iнIшим, як ядpolи
мaйбщlъoi Paдянськoi Укpaiнськoi Apмii... Ми мaeмo зaчaтtоt Ук.
paiнськoi apмii''. ..Пoчaлoся фopмрaння тiеi пpaвильнoi pеryляpнoi apмii Paд.янськoi Укpaiни, щo нa неi нaм y paзi псpсмoги PaдЯнськoi BJI4дIIнa Укpaiнi дoвoдсться спиpaтися в псpшy гoлoBУ..,- Bтopив йolry irшиЙ лlдсp ..лiBих'' Г.П'ятaкoв. _ Koли paдЯнськa вJIaдднa Укpaiнi пrPrмoжo' тaIи зilBд,'IKиuiлoмy pя.ry ylroв
qдiймсться нсймoвipний хaoс, неймoвipний кaвapдaк... Haшi ди.
вiзii бyдщь
тiei Paддrськoi apмii нa Укpaiнi, Щo нa нсi нaм
'Iдpoм
y мaйбщньo}ry
дoBсд Yrюя спиpaтися...
3ayвaxимo, Щo в пoзицiях тaких ..лiBих'', як Г.П'ятaкoB тa
AБyбнoв, нс бyлo й нaтякy нa яКyсЬ пplосильнiсть дo ..yкpa.urськlтх
нaцioнaльнIо{гaсел'', Bихoдили Bol{ll BикJIIoчнoз мipкрaнь ..plвoлloцiйнoi Дoцiльнoстi''. Пpoтс нaJIякaний несп oдiвaни м Bия вolv{
..сeпapaти3мy''з бoкy yкpaiнськиx кoмyriстiв нaвеснi l918 p. (несaнкцioнoвaне ЦK PКП дrклaPyвal{ня II Bсеyкpaiнським з'iздoм
Paд дсpxaвнoi сaмoстiйнoстi paдянськoi yнP i т. iн.), poсiйський
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пaptiйний цеЕщp тoпеp д}ry(oпoбoюBaвся пoдiбt{их ..peцидивiB''
минyлoгo i сaмс B цЬoIYryкorшскстi oцirцoвaв бyдь.якi вимoги ylФa.
iнських бiльlцoвикiв пpo пoтpсбy opгaнiзaцii yкpaiнськoi apмii,
oцiнpr дiючoгo цBPK як нaстyпникa Hapoднoгo Crкpстapiary тo.
..нснaBlr,fисI{oгoсrпapaтизмy'' мiсце.
щo. Пoбoювa}Iня цr}пpy щoдo
Bиx кolvfyl{iстЬ л.Kaмсн€в вис,IoBиB y тaкий спoсiб: ..У цсй мoмсHт
}Iaсмiшпсaiстopii, щo кoмyriсти..., якi opi.
лсrкo мoглa r.пalTI4cЯтaкa
€}rг},Ioться нa PoзBI|тoк свiтoвoi пpoлстaPськoi рвoлloцii, y свo€мy
pyсi нa дaнiй тсpитopii BикopистoвyB:UIи бiльlце стихiйний сe.
л.янсьlоtй pyх... A oскiльpr цсй p},ху дaнI{х oбстaвинaх мa€ нoсити
нaцioнальний хapaктсp' тo Bихoдить тaкс диBtlo... стaнoвище' щo
нaйбiльlц бoйoвi кoмyriсти спиp:rлися нa сслянськi слемсt{ти з нa.
цioнa.пьним зaбapвлсн}lям' i нсбсзпскa тoпсp пoлягa€ в тoмy, щoб
iстopiя нс пiдсyнyлa нaм y пoдilПЬцIoмy PoзBитKy тoпo x сaмoгo'
Iцoб нaдarri кoмyнiстичний P}rхнa Укpaiнi нс 1piзав зirгirлЬ}Il.tхпpoлeтaPськиx кoмyнiстич}Iиx гaсел пiд тиcкoм нaцioнaлЬнo.сr.
Jtяtlськoпopyхy...'' Тaкi x пoбoloвarпtя пpoJryl{ilJlий y вистщi itпlloпo пpсдстaв}Iикa poсiйськoгo бiльlцoвI{цькoгo цr}rrpy Я. Cвеpдtoвa,
ЯKklil- мix iнrцим' нaгцддBпpисyпriм' щo кoжеtl 3 нIo( мaе yсвiдoмлIoBaтI{'щo i сaмr iсrryвaння ..нeзaлсxнoi КП(б)У'' € лицIe BиK,Iикaнa пrв}Iими oбстaвинaми фopмaльнiсть.
Уюaленi з'iqДoм pсзoлloцii свlдчили пPo пoB}Iy псpсмory ..пpaBих''. oкрмi пytlкти рзo.rпouii ..З пoтoчнoпo lt,toмсI{ry''нaголoЦIy.
BIUIинa тolvfy' щo oб'еднaI{I{я Paдянськoi Укpaiни 3 paдя}tсЬкolo
Poсiею e з:rг:rльHимзавдaн}Iямпaфi тa ви3нaч:UIипoтpсбy ,,BciЛЯкoi спiвдii'' Poсii в fr бopoгьбi з ..кpaснoвсЬкими бaнддми''. oстaн.
н€ ' пo сщi спpaви' oзнaчaлo Bизнaння мoжJIиBoстi псpскидa}I}Iя
yкpaiнськIо( пoBстaнськиx вiйськ нa poсiйськi фpoнтlt. Bтiм, пpя.
мo зaяв}Iти пpo тс' щo yкpaiнськi вiЙськa мaютЬ бщи poзнинснi в
poсiйсьюlх тa щo Уlqpaiнa завoйoврaтиметЬся ззoвнi, бiльlдoвики
I{r нaв:DкилИcя.,,B pg}oлIoцii' - пoясtlювaв дслiкaтнiсть цьoгo мoмс}Iтy oди}l з лiдсpiв ..пpaBих'' A.Якoв.ltев(Епштейн), _ ми tIс мo.
якi мaемo' вJtитl{в poсiйськy
xсмo скa3ати' щo ми бш<aeмo uуIлIуI'
apмiю.., пpoтс цс кoжrн 3 нaс poзрriе... Mи нalдi пapп{з:lttськi зaгoни рiллeмo B з:rгaлЬнy мaсy тiei poсiйськoi apмii, пrprд якoк)
зirвдд}I}Iязвiльнeння Укpaiни бyдс дп<с скopo пoстaвлeнe.'' oгo)с,
в yхв:Lпснiй з'iздoм peзoлlouii }IaгoлolIIyB:UIoсянa opieнтyвaннi
бiльlцoвикiв y бopoгьбi зa Укpaiнy .нa вн1тpilшнi c|4лИ',,нa *glвopен}rя opгaнiзoвaниx' дисциплiнoвaних' бoйoвих вiйськoвиx чa.
стиlt' yддp якI{х' кoopД{}toвarпrй з бoйoвими дlяt'tlдпpoлетapiary i
сrляHствa Укpaiни, poqДaBить Гстьмaнщи}ty''...
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oдpaзy x пiсля з'iздцl ..пpaBi'', lшo пepебpirли пrpсBlDкI{y бiль.
Iцiсть y tloBolt.fyскJl4дi цК Kп(б)У, вддlпlся дo aктиBниx Дiйt,псpс.
дaloчи yqpaiнськi пoвстaЦськi дlвiзii дo сKпaдy poсiйськoi Чеpвo.
нoi apмii. Bxc 23 xoвiгня l9l8 p. цK Kп(б)y фкмlпro вiдIrroвився
вiд пoдa.пьцroгoPoзцIIlpсн}tя пoвстaнсьKих ливiзiй, ylоaливurи piшrння нaдд.'tiBсiх, )стo пpибрaпlмe з Укpaiни дo ..нейrгpaльнoi зo.
ни'', спpп,loByBaти B PaдЯI{сЬКy Poсilo д'I.я пoпoBнснttя PCЧA Ha.
мaпшиcя .пpaвi'' пoзбyшся Й caмoгo цBPK - цьoгo aтaвiзмy кoJIицп{ьопoyкpaiнськoгo paдД{сЬкoгo },pЯ.ry.Ha нсpгoвoмy зaсiддннi
цК Kп(б)У 25 xoвтrя l9l8 p. пpи oбгoвopеннi пI{тarrня пPo пo.
д:rлЬЦIyдoJlro yкpaiнськoгo BPK AЯкoв.ltев з:lявиB' щo нa дaнoмy
стaпi нсoбxiднiсть пoд:Ulьllloгo iснyвaння BPK зyмoвлснa лицIc
пpoвeдrнням ним ..бcзбoлiснoi лiквiдaцii пoвстaнсьKих загoнiв i
пopсвсдeння iх дo Чсpвoнoi apмii'', в тoй xс чaс iнший *пpaвий''
I.Шваpц взaгarri з:lзнaчиB' щo дJrя здйснoнrrя цiсi лiюiддцii ЦBPК
нс пoпpiбнut4,a BистaчитЬ i звичaйнoi кoмiсii ЦК.
Tим чaсoм, poсiйське вiйськoвr кoмarЦyBaння' нс oнiкyloни
oфiцiйнoгo pilшсння yкpaiнськoгo пapгiй}Ioгo цeнЦ)y' Poзпoчaлo
пiдпopядкyBaння сoбi yкpaiнськиx пoBстaнсЬких дивiзiй. Bxс
25 :кoвтня PBP Pсзеpвнoi apмii' щo дислoKyвirлaся нa тсpснi opлoBсЬKoгo вiйськoвoгo oкpyry' вид:UIaнaкaз Мl пpo BкJIIoчeння
щpaiнськoi дlвiзii (oневllднo, пеplшoi) дo склaдy apмii. BхoДкенгtя
oбoх y9aiнсьKих пoBстaI{сьKих дlвiзiй дo скJIaдy Pезсpвнoi apмii
бyлo зaтвеpдконo .щ{pскп{вolo Гoлoвнoпo Koмaн.щ/вaнняМ4 l 7 вiд
9 листoпaдa l9l8 p.
У сaмих yкpaiнськиx дивiзiяx ця l{oвa вiйськoвa пoлiтикa
KП(б)У бyлa зyстpiнщa з г,tyxим нrвдoвoлсн}1я}l' якс д}Dкr скoPo
пеpсpoслo y вЦкPитi 3aBopylIIеI{ня.Пoбoюючись пeprKидaI{I{янa
пiвнiн, oсoбoвий склaд дивiзiй пoчaв poзбiгaтися' пpихoпивltlt{ 3
сoбoю i збpoю. Cпpoби 3aпPoвa.щкlння ..залiзнoi дисциплiни'' 3a
aнa.пoгiеIoз poсiЙськoю apмiеlo бyли спpийнятi пoBстaнцями ..B
цfп{Iс{''. Haпpикiнцi xoвl'гня l9l8 p. y БoгyгrськotvfyпoJIIryпoчirлoся
завopЦцсння' яKс }lсBдoвзi пеpсlсlнyлoся й нa тapaщaнцЬ. Пoвстaлi йшrrи пiд гaслaми: ..Пpoти кoмyнiстiв'', ..Зa вибopи нaЧсклaдy'',
"3a вiдr'riнy пoкapaнь'' i тд. 3aкoлgгники звiльнили з пpимiщсння
щteнськoi ЧЕI(A р'язнениx' зaxoпили зaлiзничнy стaншiro. Koмсклaдoвi чaсти}Iдивiзii М.I{opсy, БaЧинськoмy тa iн. з всликими
тPУДнolrдaмI{цд:UIoсяyгalvryBaтивoякiв. Гoлoвним ви}ryBaтI{омциx
пoдiй вoни пPoгoлoсили M.Kpaпив'янськoгo, який, мiж iнtЦим,
3aвчaсI{oBстиг пoKи}ryги poзбypхaкy пoвстaнням дивiзito. Haпpи.
кiнцi псpIшoiдсKaди листoпaдa KoмсKпцд oбpaв ..сBoгo'' нaчдI{Ba-
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C. П етpикi вськoгo. ПrтPеI{кa' пpoтс п iсля втpyчal{ня ..згopи'' B дI{.
вiзiro нсвдoвзi пoBсprryBсяМ. Kpaп и в'янський.
Taкi пoдii в yкpaiнсьKиx пoвстaнсьK}lx пoлкaх щe бiльlде пrpe.
кoнaли.poсiliськo вiйcькoвo кеpiвництBo' щo тpeбa нaгaльнo пoзбaвитися нснaдitlнttх пaPгизaнсЬKl{xвiйськ. Пpoгe пoдi, щo нс.
вдoвзi PoзгoPнyлl{ся в Укpaiнi _ пa.Цiння гстЬмal{a П.CкopoпaдcЬKoгo тд ttеспoдiвaнe для Мoскви пPoгoлolцснt{я .[иpеlсгopieю
УHP знoвy пoстadllли пеPсд кеpiвництBoм paд'Iнськoi Poсii пpoб.
лемy легiтl{м}toгo пpиKpиття д,lя DтopгнrI{I{яв Укpaiнy.

tl^Дt[ItIя гЕTЬMAHAтУ TA
пPoгoЛotIIЕHня ДиPЕкToPIeю УHP.
пoчl\Тoк нAсTyПy PAДянсЬких BIЙсЬк B УкPAIHУ.
стBo PЕHIIя Б IЛЬlIIoBиIGl\,t и Hoвoгo
"AIIЬTЕPHATиB}IOгo" УPя.цУ.
нцДoBгиЙ чдс УкPAII{сЬкOI PAДянсЬкOI APMII.
Pевoлloцiя' щo пoчaлaся B Hiмrччинi 9 листoпaдa l9l8 p., i пiд.
писaнI{я нiмцями l l листoпaдa Aсгy пpo пермиp'я кapдинlrлЬI{иIr,l
чиtlol{ BплI{}tyлltнa пiдхoди poсitlськoгo бiльlдoвицькoгo }P,Цy дo
yкpaiнськoг.o питaння. 3мytшснa дoсi миpl{тltся з iснрaнням сa.
мoстiйнoi Укpaiнськoi дсpxaви, вiдгспеp PaдягIсЬкa Poсiл нr пpи.
xoвyBiura пpaгнrнЬ яKoмoгa цIBидlIIr пoBrpн}rги Укpaiнy. Biдтaк,
рсе l3 листoпaдa BЦBK oфiшiйнo заявив' щo DBiDN(a€скaсoBaними
всi yмoliи Бpест-ЛитoBсЬкoгo дoгoвopy ,'стoсoвt{o ycгyпoK тrpитo.
piй i oблaстсй'' тa зaпrBниB нaсeлrння кoлиlднiх poсiйсьlсlх зaхlд.
ниx oкpaiн y свoiЙ гoтoвtloстi нaдaти aктиBнy пiдгpимкy ..в бo.
poтьбi зa BстaнoBJIeн}шнa iхнiх земляx сoцiaлiстичнoi влaди''.
Пpaкгиннy *дoпoмory'' yкpaiншям кеpi вни цтBo paдl нськoi Poсii
пoчlrлo нaдaвaти щс дo oпpиJшoдненняцiеi зilяBи. Bxс l0 листoпaдa
нa сBo€мyзасiдaннi ЦK PKп(б) визнaв ..пoBстaння в Укpaiнi нaзpЬ
лиIt{'',a l l листoпaдa Paднapкoм PсФPP BидaB спецiдльнy диpек.
тивy PBPP - в дсс,Iтидrнний стpoк пiдгoryвaтуIcЯ'to пoхoдy *нa
п iдrPимкy yкpaiнськoмy pевoлюшiйнoмy тa п oвстaнсьKoмy pщoвi''.
BЦкликaний зi Cxiднoгo фpoкry B.Arrтoнoв.oвсiенкo |4 лlцстoпaдa пoдaB дo PBP PсФPP дoпoвiднy зaписКy пpo oбстaнoв.
кy тa нaйблиxчi стpaтегiннi плaни в Укpaiнi i нa .(oнy, в якiй
дoвoдив' щo i мixнapoдHa' i вн1тpiIшня oбстaнoвки вкpaй спpи.
ятливi д,lя poзгopгa}Iня бoйoвих дiй нa ..пiвдtti''.
Taки й oптимiстltчний нaстpiй B.Arrтoнoвa-oвсiенкa вiднoснo
пrpспeктиB зaBoIoBaнняУкpaТгIи}to вl{кJIикaBснтрiaзмy y гoлoв.
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нoкoмallД|вaчa Й.Baцстiсal. 3гiднo з poзpoблrl{им нпм 7 xoв,гtlя
l9l8 p. плaнoм oпеpaцiйнюк дiй нa l9l9 p.' paдЯнськy стpaтегilo
нaлr>кaлoaктltвiзрaти нa сxoдi i пiцднi. Пpи шьoмy гoлoвнс знaчсIlItя y мaйбyпriй кaмпaнii вiдвoдилoся Пiвденtloмy фporrry. Пе.
pсдбasaлoся' пoсиJIIoк)чи цсй фporrт yсiмa мo)кJlиBимkI иуIIIaNшI'
лiквiлyвaпr нaсaмпсpeд .(oнсьry кoз:lчy apмilo гrнrp:rлa Kpaснo.
Ba 3 тIIм' щoб oстaтoчtlo зaкpiпитися B цьoмy бaгaтoмy нa xrriб
тa сиpoвинy pегioнi, пiсJIя чoпo пopсKиrr},ти cи|l|Днa Пiвнiчний
IGвкaз тa нa сkiдIfl{й фporm з пpoс}'вaнIrям нaдa,li в Cибip. Щoдo
3axiдкoгo фpoкry (лit y Лaтвii, Литвi, Eстoнii, Фirrляrцii), a тaкox в Укpaiнi, тo в IIлaIIi Й.Baцетiсa циIи нaпpямкaм вiдвoди.
лися вiдrroснo пaсивнi зацДaння. ЩoпpaBдa' Ha BI{пaдoк вiд<oдy
нiмцiв (дtя зайняття Лiвoбepеxнoi Укpaiни) в paйoнi Kaлyгa_
Cмoленськ-Бpянськ
псpсдбaнa.пocя i 23 xoвтня l9l8 p. пoч:rлo.
ся ствopсння тaк звaнoi Pсзepвнoi аpмii y сюIaлi 3.x стpiлецьких
цивiзiй - 9-i, 2|-i тa 23.i (кoмaндyBaчсм apмii бр пpизнaчений
1 Baцcтic Йoarcш Ймммoвtlv
(1s73-1938) нapoдl{вся в Латвii (Cшtпyськяfi paйoн) в po.
.нiyeць''
пинi бараrсa. "R.Ligтс" _ в пepeшалi з лапrськoi
- тaкc пpiзвиськo як гJryзливо
цав свom .исy дiдoвi Йoaюrrra нiхeцьxий фpон Мipбах' нaсиJlьltl{tlькrr зiгнавши йoro з
в,Iaснoпo x}'тopа. Уяшlясться, щo rи сiиейнa тparrдiя вцiлPщ нe oстaшню poltь y фpшуваннi .бirьrшoвrrцDкoi свiдoмoстi,, мaйбyпrьoro пoJloвк)вepхд щДянськoi Poсii. У l89l p.
Й.вацeтiс oпиl|ився нa вifiськoвi.й слt}"J'сбi
в poсifiськiй аprrii, з якoю пoв'язaв свoю мaйбyг.
нк, tgtp'€py. у |897 p. вiн закiн.lив Biлeшсько пixсrше юtlкopськr !дIloшllце' a в 1909 Aхадемilo пe}repir,tнoпo uгтaбy. Бpaв }п{aстьy Пeprшifi свiтoвif, вiйнi, пorrкoвник (l9l5).
Peвoluoцiftнi пoдii l9l7 p. Й.Baшетiс зyстpЬ, бyryпr t(oЦarциpoм 5.ro лпrrськoro 3eмпUшсЬкot1oстpiлelдкoro пolп<y. Пioи Хoвгrreвoro пepeвopoЦy в Пегpoгpaдi пoлx пeрfiшoв
на бiк бfuьlцoвикЬ, фав }л|аcть}' poзгpoмi Chaвш Poсifiськoi apмii в Мoпaпьoвi, бofioвих
Цiях пpсrпr пollьськoto кoprryсa IEнepiUrа .Цoвбop.Мyсшlltlькorlo. 3 юiпrя 1918 p. Й.Baцe.
тiс _ кoьralцrrp Jlaтrrськoi стpiлeшlсoi дltвiзii _ свoсpЦнoi пpсropiашськoi гвapдii ypядy
Лeнiнa. 6_7 luпllя l9l8 p. Лaтиська дивiзИ y reproвиfi pаз пpoдeмoнсtpyв:Ura свoю вiдда.
нiсть б0ьшoыrкам, зiгpaвши ш)кtIив}' po,ш y пpl{Д|lцeннi висryrry лiвкх eсepiв y Мoсквi.
Cau П.Bацстiс oсoбиcro вiдзнaвlвся пpЦ цDомy: за fioro rrа!сцtox щгаб закoлoпrикir бyв
oбс1piltяниfi з rapшaт' Щo i зrryсилo iх lсапiтулювапr. 18 rпrпrrя Bацетiс oтDlДиas rroвe пpнзнaчrння - вiн заступпв на пoсад'i кoшatiщ/D:rчa Cxiднorо фpоtгтy М.Мypавйoва, щof,нo
вбrrтoro пiд .rас спpoби пiд}lятl{ з:rкoJloт y вif,ськах. У веpоснi 1918 p. Й.вацетlс стaв пep.
lцllн tll,Ioвt{oкorraЦД.вачe}r бpoйних сrrл paДяlrськoi Poсii. У сiчнi l9l9 p. вiн вoдro.raс
викoшyвав oбoв'язlоt кoмаrrдrвa.ra Лaтrrсьlсoi pа,Цянськoi apмii, яка бyrв ствopeнa бiльlдoви.
xaиrr 3 иgтoю пoвepнerrЕя Латвii дo cюtадl Poсii
Гoлoва PBPP Л.Тpotьlorfi xаpaктвpнзyваE r.oJloвкoиa як лloдПшу "зaпoвзятливy' aкTивl{y'
винaхiДJurвy", хoча i з певltltми нaпorrroнiлсьlоtltlt "шесlФoмllП}rш дy}rrarrн,,. oстaшн€, в
пеBнo}ry ruвпi' i спpиlrиrrшлoся дo fioro пoчеснoi вiдстaлоr вJ'iткy t9l9 p.: Baцeгiса бyлo
звrrtryDirчeнo"y сyrtнiвшlш зarrисllax тa зв'я3t{ах'', a тat(oж y "olабкoмy кorгтpolti зil вo€нспellдltи", яЁ пpaцюваJIи в Пo.lювoмy Цтaбi PBPP 1ставш).
Iз сеpпня l9l9 p. i дo кiнш Гpoмaляшськoi вifiнrr Й.вацeriс пpatlюв:lв y PBP PCФPP. ПigIя
вiйнп, з |92| p. вiн виклаДaв iсropiю вifiськoвoro }|испetlг&r y Bif,ськoвifi axsдeмii PCЧА"
КoмalЦapм 2-гo pангy. oсoбистi з:lс.'ryпДй.в"ц."i.а y спprвi встаl{oвлeння бiльшoвиrшкoi
влдди нr cтaJIи д,и ньoro "oхopotttloю tP:rхoп)ю'' за .исЬ мaooвoпo тrpopy 30.х pp. У
1938 p. вiш бр pепpосованиfi.
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кoJlицrнiй пoЛKoBtIик poсiйськoi цapськoi apмii B.Глaгoлевl ), пpсrге
сили цiеi apмii пpи неoбxiднoстi Baцстiс poзpaxoвyвaв Bикopи.
стaти i нa iншиx нaпpяIl.tкaх.oтlкr, 3a пoпеPсднiм плaнoм гoлoв.
Koмa спrцiaльнс видiлrння oкpсмoro' Укpairrськoгo фpoкry в нaйблиxчий чaс нe пеpeдбaнaлoся. Цi свoi пoзицii вiн нe змiнив i
пiсля кaпiryляЦii Hiмеччини.
I всс x пiд тискoм бiльlцoвицькoгo кrpiвництBa' якс з пoчaткoм pеBoлloцiйних пoдiй y Hiмсннинi впaлo в rйфopilo, спoдiвa.
Ioчись нa митт€вe пoIIIиprI{ня пoх<е>кi
рвolшoшii y свiтoвoмy мaс.
urтaбi, гoлoвкoм з BсликoIo неxiттro пoгoдиBся нa видiленt|Я, NIя
Brдсн}tя aктивtlих дiй в Укpaiнi oкpсмиx cllJt _ тaк звaнoi Гpyпи
вiйськ Kцюькoгo нaпpямкy, як вiн сaм fr }IaзвaB.Зa.lшllцивцrl{чa.
стинI{ Pезepвнoi apмii y сBo€мy poзпopЯдDl(сннi, Baцстiс пooбi.
цяв BАнтoнoBy' щo йoгo бyлo пpизнaчrнo кoмa}щ},Baнемцiеi гpyпи вiйськ' пеpсдaти дo fi склaлУ oбидвi yкpaiнськi пoвстaнськi
дивiзii, a тaKox Мoскoвськy poбiтнинy дивiзilo, 43-Й poбiтниний
пoлк' 2.ry opлoBсЬKy бpигaлy, двa бpoнeпoтяги' бpoневiдц,цiлення. oчoлити pyх вiйськa в Укpaiнy мlUIa стBopeнa |7 листoпaдa y
скJIaдi Й.Cтaлiна, Г.П'ятaKoвa тa B.3aтoнськoгo Poввiйськpaдa.
Cтaвлення poсiйськoгo бiльtцoвицькoгo цrнтpy дo Укpaiни як
дo нeвЦ'емнoi ск.пaдoвoi Poсii, стpемлiння ypЯ.ry B.Лснiнa якoмoгa
IIIBидцIeзaбщи тaкий }Irпpи€мий епiзoд, як пpиlvfyсoвс визнaн.
ня дсpжaBнoi сaмoстiйнoстi УHP тa нaв'язрaння диплoмaтичtlиx
вiднoсин з УкpaiнсьKolo деpxавoю П.CкopoпaдсьКoгo' I{e.loз}Iaч.
}to пpoдrмoЕIстpyвtrлa вмiщснa нa стopiнкax ..Пpaвды'' 20 листo.
пaдa l9l8 p. стaття ..Hа yкpaiнськolvfy Kopдoнi''. I.[я стaття мiстшta
дoсIIтЬ хаpalсгсpнy бaеsкy пpo фpaнщвЬKoгo чrнця' яюtЙ, нaЧr6гo,
бiля Лyвpy демoнстpyвaв тypистaм зa гpolшi ..вoлoсся Бoxoi Мaтсpi'', iмiryloни нaIиoтyBa[Iня йoгo сoбi нa п:rлrцЬ. Ha зaпитaння
..A
дr x сaмс Boлoсся?'' чеprreцЬ стpaшсннo oбypювaвcя fftгoBo.
plав..,,Я дBaдцять poкiв йoгo пoкaзyю' aлo щс сaм хсoднoгo paзy
не бaнив, a ви xoчсте пoбaчити йoгo вiдpaзy!'' Taк сaмo i кopдо| Гlamпea Bacшъ Пaвltoвttv (1883-1938) пoхoдltв 3 ,цвopяl{. y 1909 p. закiш,лtв Aкадeмiю
rЕнepaJlЬнoпoшrтaбypoсiЙськoi apмii. Учaсник Пepшoi свiтoвoi вiйни, пolrкoвник У квiпri
19l8 p. дoбpoвiльнo зilпpoпorlyв:rE свoi пoсlтyпr бiльtшoвиloм, всIyпив дo Чepвoнoi apмii i
був пpшзнaveший вif,ськoвиrr кеpiвниlсoм К1pськoro pafioнy, пiзнiшe K1pськoгo цбвifiськкoмary. 3 щaвня пo жoвпeнь l9l8 p. oбiймaв пoсадy нaчаJIьникa l.i Kуpськoi пiхoтнoi
цивiзii, з )кoвтllя - кoмаtцyвача Peзepвнoi аpмii. 3 сiчrи пo тpавeнь l9l9 p. 6р ша.ильникoш шrтaбy Уlqaiнськoro фporгц'' 3пoдoм кoмal{ryE:rB 6.ю apмieю Пiвшi.лrom rDpoнгy (тa.
в€ }|ь-лllпe}rь l9l9 p.)' 16.ю (липень-сepпe}rь l9l9 p.) apмiямш, l l.ю кавалеpiйськoю дивi.
зiсю (вepeсень-жoвтiet{ьl9l9 p.). У гpyдшi l9l9 _ веpеснi 1920 pp. Глarorreв бyв кoмaндy.
вачeм l2-i кавалepiЙськoi Дивiзii, y,repвшi.липнi 1920 p. _ lO.i аpмii. Hадшti пepeбyвав на
кoмa}ulншх тa штaбнrrх пolса,Д.rхPCЧА' кoмбpиг. Peпpeсoвaний 1938 p.
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rи Укpaftrи'- нaгoJIoIIIyв:lлa"ПpaЦда'',- 6 тим 6Bo,toссям Мaдoнни'', щo йoгo всyпеpсч нiмсцькo.гстЬмaнсЬKим нaмiPaм нilстo нiкoли не бaчив.
Пpoте пoмилKoBiсть пеpекoнaнь poсiйсЬких бiльlцoвикiв y тoмy' щo yкpaiнcькa дrpxaBa _ € лиlцo ..вигaдкolo нiмцiB'', дoсить
скopo стiUIa oчrвидI{oю. Bсyпеpен спoдiвaнням Мoсlои' нa цIJlя.
хy дo цIBIlдкoгo пoBсPнrнI{я Укpaiни paптoвo виI{икJIa *непеpед.
бaчrнa псpсIIIKoдa''.Цiеro пrprцIKoдoю стaлa .(иpсlсгopiя _ п''tтиoсoбoвий веpхoвний opгaн Укpaiнськoi Hapoднoi Pсспyблiки нa
чoлi з B.Bинничeнкoм i C.ПстлloPoю' щo iT щвopив 14 листoпaдa l9l8 p.' oднoчaснo 3 IIpoгoлoIIIс}rнямП.CкopoпaдсьKим Aктy
Фсдеpaцii (зa яким вiн зoбoв'язyBaвся oб'еднaти Укpaiнy з мaйбyпъоlo нrбirьIцoвицьKolo Poсiею), склaдrrшй з oпoзицiй}Iиx г€тЬмaнaтy сил Haцioнaльний Coюз. oчoливrци aнтиrЕтъмaнсЬкr пoвстaнIlя' .Циpеrсгopiядр<с скopo пеpgгBopилaся нa praль}ry вiйськoвo.пoлiтичI{y сиJry B Укpaiнi.
IIIтaбoм aнтигrтьмa}IсЬких сил ст:UIaБiлa I]epкBa' Kyди пoчa.
rпr стiкaпtся числеI{нi пoвстaнськi зaгoни yкpaftlсьlсlx се.lIя}I.oднa
зa дpyгolo нa бiк .{иprктopii пеpoxoдltлlt fl pсryляpнi гетьмaнськi
вiйськoвi чaстини i, зoкpемa, Civoвi Cтpiльui пiд пpoвoдoм €.KoнoB:UIьцятa Cipoщrпarrнa Дlвiзiя. Пiд Мoтoвилiвкolo 18 листoпaдa
нa вiдстaнi 30 км вiд Киевa apмiя .[иpeктopii poзбилa нaйбiльul
бoсздaтнi частиtIи гстьмal{a _ сrpдIoцькltй пoлк тa oфiцеpськy
дpy)шrry, a 2| луtcтoпaдa oтoчилa Киiв. Heвдoвзi .[иpеr<тopii вдaлoся пoltlиpити свiй BпJIиB нa Xаpкiв' чaстиI{y Пorггaвщини, Чсpнiгiвщинy, Кaтсpинoслaвщинy.
Hoвий пPстrндrI{т lIа влaдy в Укpaiнi сyIт€Bo пopyцII{B плаtIlI
paдянськoi Poсii щoдo пpи€днaння }п<paiнськихтеpитopiй. Пpoтс вiд свoix зaдylriв мoсKoBсьKуliц wяД, звltЧaйнo, но вiдмoв|IBcЯ,.
B йoгo apсснaлi нa пoдiбний випaдoк бyв тaкий випpoбрaний
..
дoсвiд, як кoнстpyloBaнI{я aлЬтrpнaтиBнoгo'' iснylovoмy },pядyтa
надaння.йoмy ..дoпolt.lotи''y спpaвi встaнoвлення paд'Iнськoi в.пaдr
в Укpaiнi. Пiсля пoяBи .(иpеlстopii poсiйськс бiльIцoвицькe ксpiвниrцвo зtloBy звсPtryлoся дo цьoгo дoсвiдy.
3мiнa пoпepсдньoгo к}Pсy цK PKп(б) щoдo вiднoв.ltсння в Ук.
paiнi "paдянсы(oп) цсlrцly'' вIIлI{нyлaнa стaвлення Мoсквt{ дo yкpaiнських *лiвиx'' бiльlцoвикiв. Пpo тo' щo цK PKП(б) за тспepilшнiх yмoB вlкс нr ввarкa€ ..лiBих'' нeбезпечними, B.Ленiн oсoбистo пoвiдolrпlв теpмitloвo B[IKJIикaнoгoдo Кpсмля B.3aтoнськoгo.
Пiд чaс бесiди, Iцo тpив:rлa мaйxe гoдинy' пpиI{циIIoвo бyлo пoгoДкrнс питaI{ня пpo opгaнiзaцiю yкparнськoпo paдднськoгo yp,Iдy
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i нaвiть визнaченi йoгo кaндидaтypи. Бyлo визнaнo зa дoцiльне
oгoлocl{ти УP,Ц, як тiльки paдlнськi вil.lськa пеPrтнyгЬ кopдo}Iи
{кpaiни. Пpo piзкy змiнy лiнii PKП(б) в "yкpaiнськoмy пltтaннi''
И.Cтшriн - без зal"lвIlхцермoнiй i бyд5.яких poз'ясне}lЬ - пoвi..пpaBI{х''нa чoлi з Ф.Apгсмoм. Пpигoлoмlцснi тaкoro
звi.
дoмиB
сткolo' тi змylшенi бyли скoPитися.
3poзрriлo, Щo зa тaких ylvroBпpинципoвo змiнювшtися й пiд<o.
ли poсiйськoгo бiльlцoвицькoгo Цrнцly пo yqpaiнсЬкIo( пoвстaнсЬкиx дивiзiй, ЩC дoнrдaBнa пpиpсчеHих нa пoстyпoвy лiквИaцiю й
po3чиl{е}l}lяy ск.llaлi poсiйськoi apмii. Biдтепеp iм нaлсxaлo вiдi.
гpaти сyгт€вy poль y спpaвi DстaнoшIсння бiльlдoвицькoi влaди в
Укplriнi. Ha цr вKaзaB i B.Лeнiн пiд чaс свori зyстpiнi з B.3a.
тol{сЬKиI{.Пoцiкaвивlllись' ни збеpеглt{сядo цьoгo vaсy yкpaiнськi
пoвстaнсЬкi дивiзii в "нrйтpa.пьнiй зoнi'' i пoнyвIшl{сxв:rль}tyB'д.
пoвiдь, гoлoвa Paднapкoмy Poсii 3ayBa)кив:..I{с дoбpе' щo BotIи
збеpсглltся, iх тепсp тpсбa BикoPистaти як слiд''.
Тим чaсoм yкpaiнськi пoвстaнцi, нс oнiкyloчl{ xoдниx poзпopя.Dкr}IЬ'пoчaЛи сaмorryжки пpoсyBaтися в Укpaiгry. Щс l3 листo.
пaдa B.Ленiн oтpllмaв з Унсчi вiтaльнy тrлrгpa}fy вiд пpедстaвнI{.
кiв pевoлloцil.lних сoлдaтiв Hiмсччини, мiсцeвoi opгaнiзauii
PKп(б)' Pевкolvfyi кoмaндиpa Бoгyl-lськoгo пoлкy М.Щopсa, в якiй
пoвiдoмлrшoся пpo спiльнy мaнiфестauiю бoгyгrцiв i сorцaтiв 106.
гo тa l9-ro нiмcllьIс{х пoлкiв y сrлax Kyстaнi, Бpянoвi. Пiд чaс пс.
pегoвopiв Бoгyrський пoлк псpейшoв дeмapкauiйнy лiнiю i oпи.
l{иBся нa тсpснi Укpaiни. Цьoгo x дня' вИпoвiдaючи нa тслrгPaмy з Уне.ti, BЛснiн (oнсвlшнo' пoвнoю мipolo yсвiдoмлюtoчи ссбс
вo)|(дсмсвiтoвoi рвoлloшii) зaпpoпoнyBaB нiмсцьким сoлдaтaм
*зaaplшrцrвa.
..Dзятинегaйнo
лiевy }чaстЬ y звiльнсннi Укpaiни'',
ти бiлoгвapдirlцiв i влaди yкpaiнськi''. Boднoчaс Лeнiн дaв тrлег.
pa}ry й opлoвськoмy ryбкoмy пapгii "дrя yкpaiнuiв'' (тo6гo дlrя лi.
дсpiв KП(б)y' щo тyг пеpеб1вaли сalr{eв цей яaс), в якiй пpoпo.
}IyBaBoстaннiм негaйнo спoвiстипl тeлсгpaфм y всi пpикopдoннi
..pсвoлtoцiйним сo,Цaтaм
пy}rкти з Укpaiнolo пPo свo€ пpllвiтaння
.tцBидKoю тa pi.
Hiмеччltни'' тa звrpнyп{ся дo tIих 3 пpoхaнням
rцyчoю дiеlo дoпoмoгтl{ BизBoлсtIню Укpaiни''.
Cамoвiльнi цpolоl бoгщrцiв BиKпIlкilли 3aнепoкo€нгtя B opлi, aджe l{aпpямoк дiй щoйнo пrPсдднlf,( дo сKпцдy Pсзсpвнoi apмii yкpa.
iнських пoвстaЕIсЬкиx чaсти}t щс нс бр .riткo визI{aчcний. У кoж.
нor,ry paзi, нaкaзy пPo пoчaтoк нaстyпy нa Укpaiнy кoмal{Д/вaння
нс Bидaвirлo. 14 листoпaдa вiдбyлися псperoвopи мix M.Щopсoм з
Унсчi тa Iсaкoвичем i Kaцем в opлi,.пiд чaс як!Iх oстaннi зaпитaли
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кoмаIrдшIв боц'tп1iв: IIа якlIх пiдстaвax йoгo вoясr пrpстнyJIIt Kop.Пoвнoвaxeнлoн Уlqpaftш? Biцдoвiдь Щqpсa бyla кaтсropиllнolo:
ltя l{It oтPIп{aлI пo пpямordyдporгy вiд тJIснiнa _ пoBнa iнiцiaшва
нa нaцI poзсyд дJlя визBoлснIIя Укpaiни - тслсгpaмa з Kpемля
Jt&l99l. Кpeшь. Ленiн'. ПiдgгвсpдшBlIIи'щo йoгo чaстинa знaxo.
Дrrrюя' нa yкpaiнськiй тсpитopii, М.Щopс тaкo)к пollrprдив' щo
xoдIIIIx псpcкlrдаIlь 3 цьoгo нaпpямкy пiдпopядкoBallих Йoмy
вiйськбyги нс мoxс.
3aзнaчимo, Щo й дoсi нr з'ясoвaнo' чt{ дiйснo oтpимyвaв
М.Щopс тE,rrц'ащ/ вц Лснiнa' нa якy вirr пoси:raвся. ЙмoвipнiIшс
пptп},стIrш, щo тaкoi тqпcц)aмIl нс бyлo. Bтiм, бiльlц BФкJIиBoк)
у цДoму спiзqдi пpqдст:lвJIя€I'юЯ вltяBлrнa кoмal{диpoм бoгyrrцiв
пoзшцiя - дirгIr BшOlюtltlo нa yкpaiнсьKoмy нaпpяIlrкy, pilшще
пIxугlIвItтися б1др-шошr спpoбaм кoмalrДlвaння псPrKиЕryгI{ пoлк
па ilпдi liaцpmДor. .[qддмo, щo псpсxiд бoгrщiв чсpс3 дсмаpкaцiй.
tly лiнilo в УIqPaftry б1в дoсlrть зp}4пrl{м NIяtIIIx засoбoм ylrикнyгl{
*.rllстoк'' i нaвiть poз.
рпрсiй в флoвськor,ry вiйськoвoмy oкpyJi,
фpмyвaшlя' з:lгpсв яrож бyлa дoсI{ть praJlьtloю.
Cамoвirьлпrй p}r,(B У'{paiнy пoчaJIи й чaстини 2-i Укpaiнськoi
пoвgraнськoi .щrвiзii. 18 лrстoпaдд Boни зg;йtнялlлЯмпiль, xyгip
МIfraйJliвсЬl(ий' ст.Ko1юнeвo. Cьомий Cyдсaнський пoлк дивiзii
20 .lпrстoпqдд зaйняB м.hrльськ. Boднoчaс 5-й пoлк BдaBся дo
спpoби oвo,rqдiтlr Гrrркiвoм, пpотс нaцIтoвx}ryBся нa oпip з бoкy
нiмсIrълсж Tt ПCTЬIrlaHсьlсIxвiйськ i, зaзнaвшtи Boликиx втpaт, бр

зrryпсrпrйвiдifrпr дo Eсмaнa.

ПoвiдoшrсшIя пpo пoчатoк бoйoвюl дiй FqpaiнсьKих пoвстaнцiв
BIIK,IикаJIIIIIс3адoвo,IснlIякoмalrДDанttя Pезсpвнoi apмii. Щс 19 листoпaдд' y вiдцoвi.щ нa звiсrrсу пpo зайшгrтя 2.ю дивiзiеlo ст.Kopсtl€Boтa pцry irпшос rисqпсIlllx rryлсЬ, B.Глaгoлев тсJlсгpaмolo Ne266
з K1pська ддв нaKil} нaч}щ{By.2BАyссемy в:китll rrхoдiв, 3би нaдд.lliнa щqaiнсыqyтсpитopilo пpoсyBaлиcя IIИIЦIpoзвiдyвaльнi чagfIllII{' mлoшri x сили дrвiзii мilкlтЬ з:lJIl{цIaтI{сяв paйoнi 3еpнoвoЛьпoв_Coдддтськс. I|сй накaз був пirrгвеp4кений i кotIK[ютизoBaшrй B.Глaгoл€BII}l в йoгo теltегpaмi Iv9273вiд 20 листoпaдa l9l8 p.
Hamлolпylo.пr нa пoг1юбi всдсння poзвiлки вqдoвxлiнii Хщip Михafu'iвсьюй _Кoнoгoп_Бopoмrrя_сУдсa_Coлддтське,
збиpaкня
вiйськoвoгoмaйнa' щo йorо кI{даютЬ нiмцiтa гaйддмaки, дIя зaбсзпсчсttIIя дtr{вiзiii, псpqдlсiм, apпurеpii тa кirдroти, енеpгiйнoгo poззбpoсrшIяссJIяIIhrльськoгo paйoнy з нaK,Iaдaнням штpaфy.iIа тиx'
)mo чиtIитIlмс oпip, кoмalrДrBап prзсpвнoi apмii Kaтегopичнo вимa1a3 .rrrвцдg61p зoсcPсtщкФIIrядtвiзiй y BI{знaчсниx paнiшo paйoнax''.
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oтlкс, видaнi кoмaнД/вaнHяМ Pсзсpвнoi aPмfi .щ{pсктиBIr .loм
пoвстa}Iським дlвiзiпr, пo ryгi спlхlBи' зaбqpoншшr iм пpосyвarшя
в Укpaiнy' щo llедDoзнaчнo свiдsшro пpo пpапIсI*lя poсiйськoгo
вiйськoвoгo кoмaнД/вaння викopистaтП цi з'едIrarпrя дJIя BlIкo.
нaI{ня iнIцlо<3ilЦflflHЬ,нix зайняrтя yqpairfiсьIqш тсplrтopiй. Щ rимipи пiдгвepДwla й диpекшrва' нaпpaвлсt+в2| JпIс:IDп4даl9l8 p.
B япсй вiн IIaKa.
пoлoвкoмoм Й.Baцстiсoм BАrтroнoвy-OвсiеIlкlr'
зyBaB oстalrнЬoмy t|ЯтуI в нaпpяrдI(y нa .Цorбaс (Мiшеpoвo) з тIll.l'
щoб спpяlryвaти yдap y тI{л кpaснoвськIlх вiйськ, тoбтo нaцirшo.
пpoгrr
вaв йoгo нa пiдгpимкy Пiцдсlll{oПo фpotггy в oпqвцiя
,[oнськoi apмii.
3a1вaхсrмo, Щo цсй нaказ' ЯKlfr фкпrшro зaпrpсч}вaB Bцд3tIу
paнiIшo PaщIapкoмoм .щ|lюкпIвy uу дoсяпtдсIппrй стpoк пiдoцвa.
тися дo нaстyпy в Укpaiнy'', ax нiяк нс свiдwrв пpo нспoслiдoв.
йoro сlсшlь.
нiсть гoJIoBKoIиa'a цIвI|ДIIс' ltaвпaки _ пiJgгBсP.Ip'qrваB
нiсть дoтpиIvf},вaтисязаqдaJrсгi.щ poзpoблсtloпo lr.лaщ|:забaзпештrr
aктивнiсть дй paдянськлoк вiйськ псрдyсiм нa Пiцдеrпrolrrу фpoнтi. Ha кopисть сaмr тaкoгo Ilлaнy Й.Baцстiсa пiдlцтoвЦrBaJIII' 3
oднoгo бoкy, тi вiйськoвi нсцдaчi, щo спiткa.lпr y цGй vaс Чсpвoнy
apмilo в бoлк 3 дoнськtlми кo:}:lкa}lи' a з ilпltoгo, тa oбgraнoвкa'
нашIriсть щrсoьнoi дбpс
щo сK,IaддJIaсяB Укрirri y цrй пФqьoзбpoснoi нiмсцькoi apмii, стpirл<с зPoстarпIя вiськoвlш cttл Дtt.
pсlсгopii (якi сягaли l00 тис.roл.) тa oпaнуBaнrrя lIIlми зIlaчнoпo
yкpaiнськoгo пpoстopy. Tox пoзицii пoJloвкoмa .в yцв-rнськoмy
питaннi'' всс бiльIцa cxrtlЛЯ'Iи4ся
дo тoпo' щo Poсiя тGпсp нс мa€
.заЙвих cIIл,,
ДJIязаBoloBaIIHя yЦpaftIп.
Пpoтс в цiй свoiй пoзицii Й.Baцстiс нaцIтoExIIlrвся нa сyпIx>
тI{B - i не тiльlсr з бoкy сaмIIх yцlaiнсьrсrx пoвgrarщЬ, я<i фктичtlo вlкo пoч:UIи нaстyп в Укpaiнy, altc il щoйнo пPlrзнaчснoПo
Haмaгalowrсь забозпешrтrr
кoмaн.щ/Baчсм BАнтoнoвa-oвсi€нкa.
п,Iaнy'
oстarпriй, DсyпсI'сч .щ|.
oпсPaтIlвtloпo
Pеaлiзaцiю Bлaснoпo
pекпlвi Baцстiсa, пФIaB Bжl{B:lтtl заxqдЬ дJIя зoссI'е'Д|(снIIясliJI },к.
paiнсьlсlх пoвстaнсЬкt{х дrвiзiй (щo iх вiн, яlс i кoмаrrдrвarпrя Pсзсpвнoi apмii, вBФкaв .свoirлr") на ilпшж lraпpямкax' a сaмG - нa
Кyп'янськ i Бi.lшopqд' мaк)чи пa yвaзi, .вшкopистoв5пoтt oсo6'пtвy oбcтaнoBкy нa Укpaiнi", негaйнo poзBIпryгI{ нaст}пI нс тiлыоr
дo Kyп'янськa' a.псi нa XаpкЬ.
.Цдя цьогo кor,ralrJryвaчгpyпIr вiйськ Kцrcькoro нaпpяr'firy IIaкaзав цrгaбoвi l.i yкpairrськoi пoвстaнськoi дiвiзii тсpмiнoвo пrpсддтt{ дo сKпа.щ/2-i дrвiзii l.y бpшary B.Пprrrraкoва (l-fi пolпс Чср
вotloгo Koзaцтвa i 2-i4 Hoвгopoд-Ciвсpсысrй
пolrк T.Чсpнякa).
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Пpoтo B.Aнтoнoв пpоpaхyвaвся, спoдiBaк)чисЬ' щo змoxс lIIвидкo
пеpскIr}ryгIIчaстини вiйськ l.i дивiзii з Чсpнiгiвськo-KиiвсЬкoгo
IraпpямКy. Haстpoенi BoюBaтI{..тiльI:и зa свoi xaти,,, Уpoдкенцi Ci.
Bеpщини' якi склaдaпи пr[юB:Dкнyбiльшliсть бpигaди, кaтrгopичHo
вiдмoвилися пepейти в iнlциli paйoн, пPo щo i бщ змylшенllli дoнrсти в свoiй телегpaмi Artтoнoвy нaчдиB-l М.Кpaпив'янський.
Bi.щгaк,y paйoн Миpoпiлгrя Kypськoi ryбopнii, Kyди нaлеxaлo IIrpeдисJIoIq/BaTIкcЯ
бpигaдi, B.Пpимaкoв пpибyв л|ILIIaз сoтнoю вИдaниx кoзaкiв. BипpaвдoByвa}Iнянaчдивa-l }Ir пrpскoнaли B.Aнтoнoвa: вiн нaкaзaв вiддaти пoлiткoмa дивiзii пiд сyд, a сaмoгo
Кpaпив'янськoпo yсyrr}B вщ кеpiвництвa дивiзiеlo. Пpoгс ui piшrщi
зaхoдll мaлo щo змiнили _ пeprкиЕr}'ти вoякiв бpигaди нa xapкiвський l{aпpямoк тaк i нo BдiUIoся.
22 лltcтoпaдa' кoли миIryB тсpмiн, визнaчrний Paднapкoмoм
д,Iя пoчaтKy aкпlвtttD( дiй в Укpaiнi, B.Aнтoнoв нaпpaBI{Bлистa дo
Й.Baцотiсa' B яKoмy' пoсилaloчисЬ нa.циpсктt{By УPядl, нaпoJIягaB
нa тoil{y' щoб гoлoвKoм зaбезпсчив йoгo гpyпy вiйськ oбiцяним
пiдкpiпленняМ тa пiдпopящкрaв йoмy Pсзеpвнy apмilo Глагoлевa.
oбгpщtтoвyючи пoтpебy негaйнoгo нaстyпy в Укpаiнy, Aнтoнoв
пI{сaB:..Tpебa нr пpoгaвl{тIl мoмrнт... Bвaxaю' lцo oбстaнoвкa
спpиятлиBa дo кpaю. oднaк чеpoз двa тиxнi мoжr псpeмiнlrтися.
HaпoлеглиBo пpoшy спpияння, нi.loгo вiд вaс не oдеpжylo''.
У цей xe дoнь B.Aнтoнoв нaпpaвиB листa дo B.Лснiнa' B якoМy скаp)киBся нa Baцgгiсa зa тl' щo тoй вiдмoвляе йoмy B дoпoмoзi. 3aзнaчaloчи' щo в йoгo poзпopя.Фкrння пepсйtшtи тiльки чaстиtIи дBoх пoвстaнсЬкиx дивiзiй _ в oбoх дo 4 тI{с. uoлoвiк,
пoгal{o спoPяд)кrниx' IIoганo opгaнiзoBaних' I{oдисциплiнoвaниx
тa poзсiянIlх на 300 вopст, B.Arпoнoв писaB: ...[oпoмoжiть! Boлo.
дI{миpr lллiнy, нaс зByгь з Укpaiни... Я виpiIшив iти впсpoл. 3apaз мo)сrla гoлиМI{ (i зщвaлими) pyкaми Bзяти Te' щo пoтiм дoвrдсться бpaти лoбoм''.
B.Aнтoнoвa.oвсiенкa 24 лvtctoпaдa BиKJIиKIIлидo стaBкI{ гo.
лol]кoмa y Cеpпyхiв. Biд'.iждхaк)чI{' вiн poзпopядиBся пpoдoBxyBaтI{зoссprдDкеI{I{я
2-i дивiзii в paйoнi.Бiлгopoдa. Пpoте Й.Baцетiс зaбopoниB нaстyп нa Хapкiв. CР<o пpийнявtшt{ кoмaЕIдyBaчa
гpyпI{ вiйськ K1pськoгo нaпpямKy, вiн зaяBив rioмy, Щo oбiцяниx сил дaтI{ нr мo>l<l'oскiлькll Boни пoтpiбнi в iншrих мiсцях, i
дaB Koнкpстний нaкaз: нi в якoмy paзi нс poзпoчиtlаTи нaстyп
нa Хapкiв, a oбмс)<иBIIIисЬpеopганiзaшiеlo yкрaiнських- чaстIIн'
Bвaжaти свoiм oснoBним зaBдaI{нямспpl{яння 8-й apмii, щo дiялa нa Bopoнезькoмy напpямкy.
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Iз Cеpпщoвa Aнтoнoв пoiхaв дo MoсквИ, Дo спpoбрaв дoбитися пеpегл'Iдy}Iaкaзy Bацетiсa, 3apyчивlцись пiдтpимкoю Ленi.
нa. Пpoтo як тiлЬки вiн згaдaв пpo цr' бiльIдoвицький Bo)кдЬ 3
oб1lprння},rвигyrffiyB: ,,Як| \e дисциплi}Ia? Baс зaapецrryBaти б
нaлеxaлo! Пoтpyлiться пiлкopяггися' pдз € нaкaз''.
3шщшrний скopитI{ся' кoмaндyвaч тслегpaмolo 3 K1pськa нaкaзaв теpмiнoBo пpипинити дii нa Хapкiвськolvfy нaпpяItdкy.Tим чa.
coм24 листoпaдa вiйськa 2.i шlвiзii зaЙrrшlи Cyдкy, кyди пrрixaв
штaб дивiзii. Пpoдoвжщали дiяпи i бiйцi l.i дивiзii - fr чaстини
пpoсyвaлися нa ЧеpнiгiвсЬкoмy HaпpямKy. 25 лиrroпaдa TapaщaнськltЙ пoпк зrйняв М.Cгapoдб, a Бoгylrcью,rй пoлк нaблизив.
ся дo Клинцiв. Caмoвiльнy aктивнiсть пpoЯBили пoвстaнцi i нa
Cyvlськoмy нaпPямlry. Cрlський бaтальйoн зariняв стaнцilo i мi.
стсчKo Boльфiнс.
Hегaтивнa pеaкшiя B.Ленiнa нa пpстeнзii B.Аrгroнoвa яBнo вкa.
зyBaлa нa тЕ' щo y свiлoмoстi пoлoBи poсiйськoпo paд,I}|сЬкoпoypяry
твеpсзi poзp:Dryl{Kl{Baцстiсa пoclyпoBo бpaли Brpх нaд смoцiйними
oбiцянкaмrl yкpaiнських ..лiвиx'' бiльlцoвиКiB ..легKoIoкpoB'Io'' пo.
Brpнyги Укpaiнy. Cyrnrнiвaми вiднoснp Дoцiльнoстi poбити стaBкy
..aлЬтеpнaтивний yp'tд'',
Bl{Kпюч}lo нa скol{стpyйoвaниtl в Moсквi
й пrBнr звoлiкaння poсiйськoгo пaрiй.
oчсвиднo' зylvloBлюв:rлoся
нoпr ЦeнТPy 3 пpoгoлolllеЕr}IяI,tцьогo ypя.ry' хoчa питalfilя пpo йoгo
yгвopення i нaвiть йoгo ск.ltaдбyли вxс пoгoДкснi.
Тим чaсoм yкpaiнськi бiльtцoвики, пiклytoнttсЬ пpo зaкpiплсння
свoiх пoзицiй в Укpaiнi тa вiлтрaючI{ Daгaння ЦK PKп(б)' }Iaпo.
лeглиBo Bимamли вiд цerrгpy свoеi лсгшiзaцii y якoстi paдянсЬKo.
гo цс}lтpy тa зaбезпсчrння йoгo збpoйнoю пiдтpимкcю. Cвoi мipKyвaнrш щoдo цьoгo B.Зaтoнський i Г.П'rпaкoB виKпilли y нaпPaB.
ленiй в Мoсквy нa iм'я Й.стaлiнa гpyrrтoвнiй дoпoвiдi. oсoбливo мiсцс в нiй вiдвoдилoся сaмс вiйськoвolv{yпI{тaнню. Укpaiнськi
..лiвi'' вKaзyB:rЛинa нспpипyстllмiсть пoдaльIцoi нсBи3нaчснoстi
сK,Iaдy тl зaвдaнь гpyпи вiйськ Kypськoгo нaпpямкy: "Ми мaeмo
вiйськoвy paдy KypсЬкoгo нaпpямкy'- писшIи Boнl{'_ a з iнцloi
стopoни Pезеpвнy apмiю. Ha чoлi Prзеpвнoi apмii стoiть лIoдинa
нe нaшa. Мix тим тaкa дrлiкaтнa piн, як нaЕтyп нa УкpaiнсЬкo.
мy фpoкгi, пepедaеться тo Aнтoнoвy, тo Глaгoлевy. ЦiлиIt pяд
вiliськoвих чaстиtl знaхoдитЬся нсвiдoмo y чиeмy poзпopЯдкеннi,
iнlдi ж вiйськoвi чaсти}I}t- Ti, якi щoйнo зaсвoiли сBoе пPизHa.
чснrU!' знoвy виJt}ЦaЮтЬсяз всдсгIttяoднiei yстa}Ioви i пеPсддloться
y Beдення iнlцoi yстaнoвI{...Bсс цr нс тiльки дезopгaнiзyе Poбoтy'
aлс й пPrпoгaнo вiдбивarться нa вiflськoвиx чaсти.tlirх,пoслaблю.
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Ioчrr iх бoсqдaшtiсть''. Bкaзytoчи I{a немo)кJIIlBiсrъ збoрxсttня нa.ц&d тaкoгo cгaнy спpaB' щ<paiнськi liiлыцoвиtсl задaBaли pl{тopич.
.Чи нс сJIЦ взагa.пi пpипиtlити
tIс IIIДтaI{IIя:
цIo кoмrдiIo?''. Bтiм,
спoдiвaюнись нa тс' щo Мoсквa всс rк мaе нaмip спpиятI,r pеaлiзацii заqдarrсгiдьпoгoдlсснoпo сценapiю пo opгaнiзацii "aльтopнaтllвнoi B,la.щ{''в УIqpailri, B.3aтoнсьlсlй тa Г.П'ягaKoв висyBалI{пepсд пapгiйним цrнтpoм pЯд KorпФgгних пpoпц}ицiй, спpямoвa}Iих
нa втiлсння цьoпo сшонapiю в ll<иття:пo-псpшr' дo3Boлити yкpaiнсьlсrм бiльIдoвикaм пPoпoлoсити себr TимчaсoBим poбiтнинoсoJlянським ypЯдoм Уцlaiни, nвнДaTуI,мaнiфст i дiяти y якoстi
дiйснoгo }'pЯry Уцpairпl''; пo-.ЦPУпel'зoссprДIтI{ B pyкaх цьoгo ypя.ry Bсю пoлiтиннy poбoтy y зайнятиx paд,шrсЬKими вiйськaми oблaстяx; пo-ц)sт€' Bстaнoвити едriсть кoмaI{Д/BaI{I{я'зoсrpедиBцIи
йoгo в Pyкaх Peввiйськpaди гpyпи вiЙськ K1pськoгo нaпpямкy (в
мaйбщньoмy Biйськoвoi Paди Укpаiнськoi apмii); пo-чстBеpтс'
пiдпopядс}вaти щй Paд всi вйськoвi cъr.lпl'щo oпrpyloть ..нa Ук.
paiнськoмy фpolrтi''; пo-п'ятс, зобoв'язaти гoлoвKoмa Й.Baцстiсa
нo poзпopЯlФt(aтI{сявiйсы<oвими сIdлaми цЬoгo фpoнтy без yзгoдxrнIIя 3 I{ими; пo-llloстr, oб'€ д tlати всi вiйськoвi чaстини' щo
oпсPyIoTЬ нa "УкpaiнсЬкolvty фporпi'', y самoстiйнy apмilo pqдянсЬ.
кoi Укрirш' щo зtIiIхoд|4TюЯ'"тiльки пiд загальним кеpiвництBoм
всPxoшroпo пoлoвtloкoмaнД/B:lння''; пo.сьoмa' ДaтI|нaкaз opлoвськoмy BiйськoвoltЛy oKpyry oбслyгoвyвaтI{ пgгprби цiеi аpмii; пo.
BoсЬмс' пrpсдaти apмilo Глaгoлевa yкpaiнськiй Pеввiйськpaдi.
Чaс минaв, a вiдпoвцi з Мoскви tIе нaд)(oдилo. 3aтс ст.lлo
вiдoмQ пpo poзпopя.Фl(снtlя' щo iх дaB пoлoBкoм B.Aнтoнoвy вiднoснo змiни з:rЦдaньйoгo гpyпи i пoпpсби y зв'язкy iз цим псpс.
кинyгIr yкpaiнськi пoBстaIIсЬкi чaстиrи нa Пiвдснний фpoкг. Пo.
вiдoшlеrпrя пE|o цс виK,Iикaлo спpaшкню пaнir<y сеprд щpaiнськlок
*лiBих'' бiльlцoвикiв. Г.П'ятaкoв 27 листoпaдa
дaв poзIIaчлиBy
тслrгpaltлyв Мoсквy Й.сгalriнy, в якiй писaB: "Блaгaю вaс з'ясyBaти питaнI{я пpo нaцlo пoлiтичнс i вiйськoвс пoлo)ксння... Пoтpiбнo встaнoвити e.щricть кolura}Iдyв:lння,виpiIшI{типитaнrrя пpo
уtpЯд...,,Haсryпнoгo д}Iя цi x вимorи вlд iмснi ЦK KП(б)У пoстаBиB псpсд Й.сгaлiним пlд чaс псpсгoвopiв IIo пpямoмy дpoтy
i B.3aтoнський. HaroлoшryloчI{ нa нспpийнятrroстi piIшсння И.Baцстiсa пrprкинyгIД yкpaiнськi чaстиttи нa iнший фporrг, вiн зa.
яBI{B:"Чеpез пaнiкy нa .{oнськoмy фpoкгi нoмa чoгo poзBaлIoBaти нaцI. Пoв'гoproю, Укpaiнa нс пpoстo IIлaIЦapм, a дивiзii нс
бщд5шlнi шaхoвi фiгrcи. Щс oднa змiнa к}Рсy i чaстини PoзBaЛЯтюЯ oстaтoчtlo. Пaм'ятaйтс, щo дo тaKoгo стyпсгIя дисцllплi-
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нoвaнoстi' пpo яКy мpi€ Tpoцький' хoднa pотa нс дiйшлa й кидaти чaстиtlи' 3 тpyдoм склaденi iз пapгизaнських загoнiв, виBo.
дити iх з yспiurнoгo i безпечнoгo нaстyпy' щoб кидaти y бiй з
кoзaкaми' 3нaчить ix poзвaлити ogгaтoчt{o.''
Bимагaючи вlд Цrнщly дaти yкpaiнським бiльtцoвикaм мoxливiсть дiяти сaмoстiйнo' вI{xoд'ячиз мiсцсвиx yltloB' пoзбaвити
iх ..дpiб'язкoBoгo тa бeзтoлкoвoгo Eгpyнaння'' тa бaгaтoвлaддя'
B.Зaтoнсьrсlй нaпoлсгливo пpoсив Й.стaлiнa нсгaйнo пpибщи дo
I{to(3 тим, щoб нa мiсцi poзiбpaтися в oбстанoвцi. Biдпoвiдь Cтaлiнa бyлa дoсить IIепсBI{oю. Пoвiдoмивlllи пpo свo€ пpизнaчrнlIя дo скJIaдy Paди oбopotlи PсФPP i нeмo>кltивiсть y зв'язкy iз
цим пpиiхaти, вiн 3:l3нaчиB' ulo нrцдoBзi в Уlqpaiнy пpибyдe B.Aнтotloв' 3 яKtlм мoxнa бyдс пoлaгoдити всi питaння' дoдaвцIи пpи
цьo}ry _ "У вaс yсi пpaвa B pyKaх''.
Taкa щильнa вiдпoвiдь викликaлa б1pro емoцiй y Зaтoнськoгo:
"Пpoбaнтс' пpoтr цс з}tylцaння якlсЬ..,_ вибщнyв вiн,_ яKIцo цс
I{eзI{yrцaнЕIя'тo звцси висtloвoк _ oпyблiкyвaнrrя негaйнo.цoKy.
мснтy М2 (oчевllдllo' пpo стBope}IHяypядy._Aвт.), a зa }Iим l{aкaз
вЦ нaшoгo iменi пpo стBoprнI{я €диtloгo фporrry i единoгo кoмaн.щ/Baн}rя.Aвarrпоpa _ тaк aB:lнтIopa. ПpoIцy дaти вiдгIoвiдь i вiдпо.
вiдь яснy''. oднaк винеpпнoi вiдпoвiдi Cтa.lliн i нa цсй paз нo дaB.
3aзнaчивrцИ, Щo цK PKП(б) нe зaпrpсчye пpgги oгoлolllсннЯ УKpaiнськoгo paд'Iнськoгo ypяry' вiн, paзoм 3 тим' oбшlrryв питaння
щoдo вiйськoвих спpaB. orя<е, як бaчимo, yцlaiнськi бiльlцoвики
бyквальнo ..Bитягнyли'' 3 пapтiйнoгo цснтpy дoзвiл I{a пpoгoлoцIrння },pядy.Щo x дo opгaнiзацii в.пaснoгoвiйськoвoгo цеI{тpyтa
збpoйних qуIII_ тo тaкoгo дoзBoлy' BласtIс кallс}пIи'BotIи тaк i не
oтpllм:UIи.

Biдтaк, 28 листoпaдa l9l8 P. y щoйнo зайняпiй чaстинaми 2-i
yqpaiнськoi дивiзii Cyдкi бiльlцoвики пpoгoJIoсt{JIинoвий, тaк зBaний Tимчaсoвий poбiтниvo-сOl.яtlськИЙ wяд Укpaiни. Цей lтяд
29 луtctoпaдa зBсpгryBся iз ..Maнiфестoм'' дo yкpaiнськoгo нapo*iм'яIr{пoBст:UIихpoбiтникiв i селян, iм'ям prBoлюДУ, в якoмy
гстьмaнa скинyгolo, a .влaд/
цiЁtнoi apмii Укpaiни'' oпo,IoсиBвJIa.щ/
poбiтникiв i селян, в.lraДУPaд в Укparнi BiднoBлсtlolo''.
3веpнемo yвary нa тl' щo свiй "Мaнiфсст'' бiльttloвицький }Pяд
aдpссyвaв нo тiльки "poбiтникaм i сrлянaм Укpaiни'', aлl й ..сoлдaтaм Чеpвoнoi Укpaiнськoi apмii''. B дoкyrиrlrтi тaкox нaгoJloшyB:UIoсяI{a тoмy' щo yкpaiнський pa.ц'II{сьKийypяд "стoiть нa чoлi
пoBстaлих i poбiтнияo-ссляtlськoi apмii Укpaiни''. fuIс x' яK ми
знa€мo' тaкoi apмii нa цей чaс нс iсrryвшro нaвiть i нa пaпеpi - бo
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ж }Ir мoxtla бyлo гrIним iм'ям ..apмiя'' нaзl{Baтl{нeЧиселЬнi,poзпopoltlенi yкpaiнськi пoвстaнськi чaстllни. Tox г}щнa aпеляцill дo
Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii бyлa poзpaxoBa}Iaнa зoвнiшнil.r ефскт
- вoнa мaлa зaсвiдчити пpo ..пoвнoцiннiстЬ'', ..DaгoltigгЬ''стBopснoгo yqpaiнсЬкorrcpaд,'Il{сЬкoгo}Р,Lry тa спPl{ятIr зilпrrен}lю нa lio.
гo бiк yкpaiнcьких пoBстaнцiв.
Bтiм, захoди' спpямoвal{i нa лiйснy opгaнiзrшiю yкpairtсьKoгo pa.
д'ItlсЬкoгo вi й ськoвoгo центpy тa збpoti н их сllл' Ти мч aсoвtrl.rpoбiт.
}tl{чo.се,lянсьIqй УP,Ц всe x пoчaB }D|(иBaтинeгaйнo. Bxс 28 лItcтo.
пaдД.з мстolo пpaвrcпьнoiopгaнiзaцii вiйськoвoi спpaви нa теpl'tтopii
Укpaiни, зoкPемa oб' еднaн ня дiяrьнoстi вiй с ькoвllх кoмi сapiaтiв нa
мiсlщх,', y с'сIIrдi },P'Iдyбр ствopсний Biйськoвиl"l вiддiл. який oчo.
лив Ф.Cеpгеев (Apгем). BoднoЧaс, ..з мrтoю oб'еднaння всiх вo€ н .
нихдiй, спpяIиoвaниxпpoти вopoгiв Poбiтничo-Cелянськoi шaДr нa
Укpaftd'', бyлo ствopснo B iйськoвy Paлy УкpaТнськoi Paлянс ькoi Ap.
мii y сюraлi Ф.Crpгеевr (Apгемa), B.3атoнськoгo тa B.oвсiенкa (Aн.
тoнoвa) з пiдпopяцKyвaнHям oстaннiй всiхдiкrчих нa тсprнi Укpaiни
збpoйкиx сил. 3ayвaxl{мo' щo бyлo BI{знaнoзa дoцiльнс поpедoпyб.
лiкyвaння}rдrкpетy пpo стBopення цiеi Paли зaпpoситtl згoди y
PBPP. Пpoгс пpoцeс yзrclpкс}Iня зaтягltyвся ltaйxс нa пiвтopa мiсlt.
ця - декpgг пoбaчив свiттiльки 14 сiчня l9l9 p., пiсля тoгo як PBP
Укpaiнськoi Paдяrнськoiapмii, пo сщi спPaBи' псprстaJla iснyвaти.
Haкaзoм ]v9l PBP Paдянськoi apмii Укpaiни (y piзних дoKyIvlе}I.
тax apмiя нaзив:UIaсятo ..УкpaiгIсЬкa'',тo ..apМiя Укpaiни'') вiд l
гpyДrя l9l8 p. }тBopювaвся Штaб apмii нa чoлi з B.Ayссемoм y
сrurцдiчoгиPьoх вiддiлiв: oпrpaп{вгIoгo (нaн. - C.Birшеp), вitiськo.
виx спoл}^Irнь(вик.oбoв'язKи нaч. - I.Чyйкo), пoстlчaння
(вик.oбoв'язKи нaч. . Kapпенкo) тa пoлiтичнllй (нaн. - Haзapoв).
Уp'ц yхB:rлиB 12 гpyлня ..Пoлoхrння пPo вiйськoвll; цiд,цiл'',
B якolvty вiдзнaчaлoся' щo згiднo з зaBдaгIгIямPBP Укpaiнськoi
Paдянськoi apмii дo йoгo фyнкцiй DxoдитЬ скJIaдaння плaнiв мo.
бiлiзaцii, aдriнiстpaтивI{o i гoспoдapськс кеpiвництBo вiliськoвими чaстиtlaми, якi фopr"rщoтьсяв тIUry' тa кypсalvrикoмсKпaдy. сгy.
пiнь кolrдlстснцii сaмoi PBP Укpaiнськoi pa.Ц,ltнськoiapмii тa пpиtl.
ципи' }IaякI{х мaе здiйснюBaтися poзбyдoвa oстaнньoi' Bl{знAчa.
лися oкprмими ..Пoлoxеt{нями''. Haвoдимo ix зa текcтoм' пoдaним B.ArrтoнoBим в йoгo "Зaпискax пpo гpoмalшнськy вiйнy''.
Пoлoження пpo PaдянсЬкy apмilo Укpaiни:
l. Paдяlнськa Укpaiнськa apмiя Bхoдttть сK,IaдoBoю чaстl{ltoю
з:lгaльнopoсiйськoi
i нa неi пolшllpюютьс'I всi закoнoпoлoxrгIдo
}tя' щo стoсyютЬся цiеi oстaнньoi;
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2. B oпеpaтивнolr.{yвiднolценнi вoнa цiлкoм пiдгropядкoBaнa гoлoBtloкoмal{Д.Ioчolvfyвсiмa збpoйними силaми PoсiЙськoi pеспублirq;
3. Ha чoлi fi стoiть Pеввiйськpaдa, члени якoi oбиpaloться ypядoм Укpaiни й зaтBrpд)кyloться Pеввiйськpaдoro Poсiйськoi peспyблiки;
4. ГoлoвнoкoмarЦyloчoмy нaJlrxитЬ пpaBo BизнaченtIя paйoнy
дiй цiсi apмii вiдпoвiднo дo хoдy вiйськoвиx oпеpaцiй, з'€ д нaння
ii з iнrцими apмiями чи гpyпaми apмiЙ, ii включення дo скJIaдy
тoгo чI{ iнIцoгo фpoнтy, чи визЕIaння ii фpoнтoм тoщo;
5. УкpaiнсЬкa paд'янськa apмiя пoстaчarться вiд цr}IтpаJIЬних
yстaнoв Poсiйськoi Prспyблiки чсpе3 Biйськoвий BiддiЛ TимчaсoBoгo Poбiтничo-Cслянськoгo ypядy Укpaiни, Яw|Й, пo сщi, е
oдним з вiйськoвиx oкpщiв Poсiйськoi Pеспyблiки i кopистyеться пpaвaми тaKoгo oкpyry;
6. Дo yгBopeння Хapкiвськoгo зaлiзничнoгo paйoнy зaвiдgюний
пeprсyвaнням вiйськ Paдянськoi Укpaiнськoi apмii пiдпopядкoвiйськoвих спoл}ДIeньПiвденнoгo фpoнry.
вaний нaч:UIЬI{иKy
7.Уce вiйськoве мaйнo apмii пiд.пягaеoблiкy i poзпoдiлЯ€ | ЬcЯ
цrrrтpaльним opгal{oм пoстaчaння Poсiйськoi Paдянськoi pеспyблiки.
Пoлoх<енняпpo Pевввiйськpaдy Укpaiнськoi apмii:
l. Pсввiйськpaдi Укpаiнськoi apмii пiдпopяl,lкoвaнi B oпеpaтиBI{oмy вiднorшеннi всi збpoйнi сили Paдянськoi Укpaiни, в тoмy
числi й тi, щo пеpебрaIoть нa стaдii фopмщaння;
2. У гoспoдapсьКoмy тa aдмiнiстpaтиBl{otvfyвiднolценнях чaстини недiloчoi apмii знaхoдяться y вiдaннi Biйськoвoгo вiд,цiлy;
3. Усi пpизнaчel{ня нa кoмaнднi пoсaди ax дo ствopення ГoлoBtloгo IIIтaбy apмii paдянськoi Укpaiни пpoхoд'lть vеpeз Prввiйськpaдy;
4. oпеpaтивний плaI{ пoстaчaн}Iя виpoбляеться PеввiйсЬкpaдolo;
5. Плaн мoбiлiзацii пpoвoдитЬся opгaнaми Biйськoвoгo вiддiлy за yзгoДкrнням з Pеввiйськpa.Цolo;
6. 3a дiючolo apмiеto з:UIицIarться пpaBo сaмoстiйних зaгoтiвслЬ тa мoбiлiзaцiй кoней, псprвoзoчниx зaсoбiв y пpифpoнтoвiй
смрi з пoвiдoмлrнняIt,f пpo цr кoxЕIoгo paзy BiйськoBoгo вiддiлy;
7. Iнспскцiя вiйськoвиx чaстIlн тa iх yстaнoв е вi/udлoм Pеввiйськpaди;
8. УкoмплсIсryвaння дiючиx чaстиtl пpoBoдиться Biйськoвим
вiд,цiлoм зil Bимoпoro PеввiйськPaди.
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Усyпсpеv тoмy' шдo ..ПoлoжrнFlя пpo Paдянськy apмilo Укpa.iни''
B oпсpaтиBнoмy вiднourеннi пеpедбaнaлo пiдпopядКyBaння
yкpa.rнських збpoйних cwl poсitlськoмy вiйськoвol{y цrнЦ)y й взaгaлi вoни poзглядaлIlcЯ ЯK скJIaдoBa чaстинa зaг:rЛьнopoсiйськoi
apмii, piвень кoмпrтенцii yкpaiнськoi Pеввiйськpaди тaкo;с бyв
з}IAчrIIII{'aд)кo згiднo 3 .цскprтol\l пpo ii щвopсння тa вiдпoвiлним ..Пoлoxeнням'' yкpa.iнcькiй PBP тaкox пiдпopядкoByBaлися
B ollepaтI{внoмy вiднorшеннi всi дiloчi в Укpaiнi збpoйнi ctIЛуI'a
сaмa PBP, пo сщi спpaви' пеpебиpaлa нa сeбr всi фyнкшii пoвнoцiннoгo вiйськoвoгo цснтpy. oтхсo, нaведенi вищe дoкyмrнти 3a
свo€ I о сyIтю були ДocиTЬ сyпеpeчлиBиМи' a пoдrкyди i взaeмoвикJIЮtIними.

Зaзнaчимo' щo тaкA нaпoлeглIrвicть yкpaiнськиx бiльtшoвикiв
щoдo вибopювaнFlя сyгг€ в Ilх пoBIIoвaжo}IЬ д.тlя PBP Укpa.rнськoi
аpмii зylvloBлIоBaлaся бaжaнlrяlt B.furтoнoвa _ Г.П'ятaKoBa пoзбщисяt нrвипpaвдa}Ioгo' ,Iк BoIlII BBax.UII{'тI{скy гoлoBКoмa И.Baцgтiсa.
Пoгrш.цlr yкpaiнськIlх ..лiBIlх'' вItплиBали тaкoХ з tx пеpекoнaнь
пpo oсoблIrBy poлЬ Укpaiнlr y спpaвi poзгo1тгaння ..сBiтoвoгo prBoлюцiйнoгo пpoцссy'' i вiдпoвiдaлI{' нA iх дyмкy, дщoвi спpaв)КнЬoгo iнтеpнaцioнaлiзмy, дyкoвi кJIaсичtIoгo мapКсI{змy. HaгaдA€ м o'
щo сaLIе цI{lflI пiдхoдalпt кrpyвaJIIIся Г.П,ятaкoв тa йoгo пpиxltльниKи' BисyBaIoчи нa Taгaнpoзькiй пapгiйнiй нapaдi y квiтнi 1918 p.
BиIttoги yтBoprння сaмoстil"rнoi кoмпapтii Укpaiни, зB'язAнoi з
PKП(б) лишIr чеprз мixнapoдну кotrliсito _ III Iнтеpнaцioнaл; цI{ми )к пoглядa}{Ir кrpyвaлIlся BotIи' tIAпoлягAIoчI{ нa II з'iздi
КI](б)У Bl{знaтII зп дoцiльlro iсlrщaння в Укpашri сaмogгiliнoгo paдянсЬкoгo цrнтpy тa opгaнiзацii Укpaiнськoi apмii. Taкrrм чинoм'
пoт,Iг' щo l.{oгo Bl{яBляли ..лiвi'' yкpaiнськi бiльrшoвиKи дo BpaхyBaння ..oсoблI{BIlх yкpaiнськltх щloB''' вI{хoдI{BI}IIклIoчнoз iнтеpесiв свiтoвoi prвoлюцii l.r гpyнтyl]aBся нa пpl{нцIlпi ..pеBoлloцiйнoi
дoцiльнogтi''.
oднaк тaко poзylvliння сщi iнтсpнaцioнaлiзt*ty rrе пoдiлялa бiльrдiсть в PКП. BисyнyвrшII зaвдaI{Hя poздIt{yхyвaтll свiтoвy peBoлloцiю тa дrклapylotlll пpltxltльrtiсть пpIrIIципaм пpoлrтapсЬкoгo
iнтеprraцioнaлiзlry, poсiI",tськe бiльrшoпtlцьке кеpiвнl{цтвo в)кe нa
pal{ньoмy етaпi свoеi дiяlльнoстi нr пplrхoByBaлo пpaгнення дo
..збиpaння''
зеIr{eлькoлIlшIIIьoi Poсiйськoi iьrпеpii. B цьoмy кoнтекcтi бyдь-якi спpoбlt ..oкpAil{', зaяDI{тI{ пpo свoi влaснi пpaвa
(нaвiть пiд кot*tyнicтlt.lltltl\tlt гaслaltlt) спplIйltaлI{с'I tiикJllotltto як
..сеп apaтl{зм''
i oднoзнatl I{o зil сyдxyBaлIIся.
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Caмс як "yкpaiнський сrпapaтизм'' poзцiнюB:lли пoзицii ..лi.
вих'' B KП(б)У i iх пpmивниKи _ ..пpaвi''. oдlн iз лiдеpiв oстaннix Ф.Apгrм нa пoчaтKy l9l9 p. пpямo кинe B лице Г.П'ятaкoвy:
*...Taк i кaxiть: ..Ми _ yкpaiнськi сспapaтисти' мI{ бaxaемo тщ
нa Укpaiнi гpaти свoю свiтoвy пoлiтикy...''
Ho дивнo, щo *сaмoстiйницькi'' дii Г.П'ятaкoвa тa йoгo oдI{oдрlцiв в yqpaiнськoмy вiйськoвolvty питaннi, щo дo нI{х BoЕIиBдa.
rися пiсля легiтимiзацii paдянсЬKoпo },pЯry Уlqpa.iни, нaцIтoвхI{yли.
ся нa гoстpиЙ oпip з бot<y"пpa3l,rх'' . пrpс.ryсiм тoпo x Ф.Apгсмa.
3мyшенi пapгiйним Цсrrгpoм пoгoдитись I{a opгaнiзaцiю tloвoгo
"aльтеpнaтивнoгo'' ypяДy тa 3 пPизнaченняIr,lйoгo гoлoBolo свoгo
нaйбiльrцoгo oпoнснтa Г.П'ятaкoвa, *пpaвi'' цiлкoм с,tyшI{oвBiDкa.
лu цeЙ yPЯд фiкцirю i нс бiльlцo. У Мoсквy пoсип:lлися численнi
тeJlrгpaми iз скapгaми тa ..пoпeprДкrннями'' вiдttoснo "небrзпечних дй Tpiйцi'' (П'ягaкoвa, Aнтoнoвa, 3aтoнськoф. У свoIo чеPЦ,
..лiBi'',
щиpo вipяни в тc' щo BислoBлеIIaiм пapгiйним I{ентpoм
дoвipa r BизнaнIIям пpaвиJlьнoстi iх пoпеpедньoi пoлiтичнoi лiнii,
тслегpaфyвaли в цK PKII(б)' щo "пpaвi'' гaлЬщДoтъзaпpoвil.tDкен.
B oднiй iз тaких те.llrгpaм дo Мoсlои (7 гpyд.
ня щеi лiнii в >КI4TTЯ.
ня l9l8 p.) Г.П'ягaкoв зoкpeмa писaB: "Agгrм всiля<o зaв:Dкa€ poбсrгi, вouсвI{дЬнeпpaвильнo yяBляIoчи бaxaння I.{errгpy.Якщo нaIцi дii poзxoдДгься 3 IIлaнaми I{екгpy, дoстaтнЬo спoвiстllти пPo цo
нaс i пpo xoднi свiдoмi poзхoДксння з BaцIими вкaзЬкaми не йпrмoться. Якщo BBaxarтr нaцIo iснyвaння зaйвим - скaxiть, тaк i
зpoбимo... Пpoшy BaIцих кoнкpстниx вкaзiвoк з тI{м' щoб знaти
бaxaюtя Цеlтгpy 3 нaстyпtlих питaнь: чи ввiDкa€тс ви Tимчaсoвий
yPяд пoтpiбним BикJIючtIo як фiкцilo ни фaктичI{иIr,tкеpiвним
цrmpoм; oскiльки цсrщp нс дa€ вiйськoвi чaстини' чи пpипyстимo
сaмoстiйнс фplryвaння; чи вB:Dкarтo ви PBP K1pськoгo нaпpямI(y
фaкпl.rнo кopiвним вiйськoвиl{ цснтpoм Укpaiни, 3гlднo нaшoi
пoстal{oви; чи e кoлиIцнiй I{снтparrьний pсвкoм yстaнoвolo' якa
iснyе, чи тaкoю' щo пrpедirлa всi пoвнoвiDкeння wяДу?,,
Haiвнi зirпитaнпя Г.П'ятaкoвa щс paз пеpскoнливo зaсвiдчилt{' щo цK PKп(б) нiкoли }Iс пoсвячyBaв y свoi стpaтегisнi зa.
мисJIи yqpaiнськиx бiльlдoвиKiв, ..викaз},Iolrиiм лoвipy'' тiльки B
oдHolv{y_ бсззaпсpсчнo i тoчtlo вI{кoнyBaти видaнi диprКтиBи.
Haтoмiсть гoлoвa poсiйськoгo paдЯнськoпo },pядy B.Лснiн дoсить
вiдвсpгo poз'яснив пiд<oди Moскви дo скoнстpyйoвaнIо( нrlo *нa..3 пpoсyцioнaльних цrддiв'' в oднiй iз телегpaм дo Й.Baцrтiсa:
Baнням нaIIIиx вiйськ нa зaхiд i нa Укpaiнy ствoploються oблaснi
тимчaсoвi paдянськi ypяJtи' пoK,Iикaнi змiцlтloвaтI{ paдI{ нa мiс-
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цяx. Ця oбстaвинa мaе тy хopolцy стopoнy, щo пoзбaвля€ 3мoги
lцoвiнiстiв Укpaiни, Литвlt, Лaтвii, Естляrцii poзглядaти p}лхнa.
IIIих чaстиtl як oкyпaцiю i стBoplo€ спpи'IтлиBy aтмoсфеPУ дltя
дaJlьlцoгo пpoсyвaння нaцIиx вiliськ. Бeз цiri oбстaвини нaIцi
вiйськa були 6 пoстaвлrнi в oкyпoвaних oблaстяx y }Iемo)oIиBс
стaнoBIIщe i нaссленtlя IIс зyстpi.raлo б iх як визBoлtlтелiв''.
orхсс, пoзицiя poсiйськoгo бiльцroвицЬкoгo l{errгpy oбмеxyвa лaся стBopr}IItям легiтимнoгo пpиKpиття чepгoвoмy вiliськoвoмy
втoPгнrнню в Укpaiнy. Пpи цьolvfyпpo мoxJlивiсть opганiзaцii тa
iснyвaння якихoсь сепapaтниx yкpa.rнсьlсlх збpoЁlниx сl{.лне йIцлoся. .[o бyдь.яких пpoявiв ..сaмoстiйництBa'' y вiйськoвiй сфеpi
Мoсквa зaздaлeгiдь бyлa нaстaBлr}Ia вкpaй нrгaтиBнo.
[.{с oстaнн€ Bиpaзнo вцчyв нa сoбi B.AнтoнoB' BикJIикaний
l7 гpyдня l9l8 p. y стaвкy гoлoBKoмa. ПpoiнфopмyвaвцIlr пеprцoгo' щo питaння пpo йoгo зtIяття з кoмa}tдyвaння Гpyпolo вiйськ
Ky1pськoгoнaпpямкy фaктиннo вxr виpiIшснс i зaпpoпoнyвaBцIи
йoмy пrpейти дo себo y якoстi iнспсктopa пiхoти, Й.Baцcтiс дo.
вipливo пoвЦoмив збrнтсх<енoмyкoмaндyBaчевi пpo те' щo, кpiм
BсЬoгo iнltloгo, йoгo звинyBaчyютЬ...в yкpaiнськoмy сепapaтизмi.
I{e вик.llикaлo y B.AнтoнoBa спpaBжне oбypснtlя: нrгal"{нoвiн нa.
писaв ..сльoзtlицIo'' дo Й.Cтaлiнa, в якiй дoвoдI{Bпoвtly бсзпiдстaвнiсть пoдiбних зBI{t{yBaчень.
Haтoмiсть пiзнirцr, y свorх спoyсytlyги
гaдaх BизЕIaBaв'uto спpoбa
йoгo вiд кеpiвниuтвa Гpyпolo
вiIiськ бyлa викликaнa стpсмлiннями I.[снтpy..лiквiДУвaтllцe нrспoкiйне гнi3дo, щo iмeнyвaлo себr ..Pсввiйeькpaдolo Укpaiнськoi
apмii'''' i щo цс "лiквiдaтopствo бyлo пoB'язaнс з тiеlo пPинципoBoIo yстaЕIoBкoк),якa тaк чiткo Bиpax:шaся пpaBим кpилoм yкpa.iнськoгo
},pядy''.
B.Aнтoнoв-oвсiенкo 19 гpyлня orгpимaв вiд гoлoвкoмa кaтегopинниil нaкaз: пopсдaтlr кoМarЦyвaння гpyпolo вiйськ Кypськoгo
нaпpямKy l.Koxсвникoвy iз BкJIючснням Гi дo склaдy Пiвденнoгo
фpoнry. Й.Baцстiс пiдгвеpдxyBaв сBoЮ пoпсpсднЮ дlрктllвy вiднoснo нaпpямкy дiй гpyпи, нaпoлягaloчи нa тoмy' щo згoдoм Укpaiнa завoitoврaтIlмrться силaми prryляp}Iих вiйськ Чсpвoнoi apмii пiсrrя poзгpolvfyКpaснoвa тa.Ценiкiнa. ..Пiсля лiквiдaцii сyпpoтI{Byнa Дoнy,- зaзнaчaлoсяв oднiЙ iз дирктиB пoлoвKolvla,- 8, 9,
i 10 apмii i гpyпa Koxевникoвa бyлyloть фpoнт нa зaxiд i пoчllнa.
ють piIшщi дii пpoти Укpaiни y зaгaльнoмy нaпpямкy нa Kиiв''.
Пpoтс B.Aнтoнoв i нa цей paз нr пiлкopився pitшеннlo гoлoвкoмa. Псpедaвши y вrдсння Koxевникoвa чaстиl{y сltл Гpyпи
вiйськ Kyрькoгo нaпpямкy, вiн залиulиB зa сoбolo 1кpaiнськi пo-
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встaнсЬкi диBiзii i пoсaдy ..КoмarЦyloчoгo palшнсЬкими вiйськaми Укpaiни'', зoсеplдиBlllись I{a питaнняx пPoBrдrння ix propгaнiзaцii, нa чolvfyмix iнrцим пoстiйнo нaпoлягaв y свorх диPективaх Й.Baцeтiс.
Poзyrvriнrrясщi тa завдaнЬpeopгaнiзaцii yкparнських пoвстaнських дllвiзiй нeмoхливе без з'ясрaння' пpиI{al"{мнiy гoлoвtll{х pl{сaх' тих oсtIoBHIlхзaсaд' щo нa них здil"lснювaлoся У цсй пеpioд
бyдiвництвo Чсpвoнoi apмii в Poсii, alDкr сaМс шi пpиншипи й нaмaгaBся B.Aнтoнoв _ тaк HaпoлеглI{вoi чacтo бrзvспiIrrнo _ пrprнести ..нa yкpaiнський гpyнт''.
Bищс вхс йtцлoся пpo зaхoдIl y вiйськoвiй сфepi, цIo дo нI{x
Bд:rлoсяpoсiйське бiльtцoвицьке кеpiвнI{цтBoнaвсснi l9l8 p., мaIoчи нa yвaзi poзбУДoвyнoвoi apмii, пoкJlикaнoi нс тiльки yгвеpД|4TИpaЩ|нсЬKyвлaдy B меxax кoлиruньoi PoсiЁtськoi iмпеpii, aле
й пpинести ii нa свolх бaгнетaх в iнrцi кpaiни тa кoHти}Iенти.Biдмoвa вiд сoцia.пiстllчнoiiдеi ..заМiнI{пoстiirнoi apмii загaлЬI{l{мoзбpoенням нapoдy'' ст:ula o.цним iз пepших кpoкiв бiльlдoвикiв нa
ll{ляхyлo opгaнiзaцii тaкoi apмii. Cсpсд iнIцllх зaxo.цiвбyлll тaкoж
скaсyвaння лoбpoвiльнoстi я K oсI{oвtloгoзaсoбy кoмплrKтyBднrrя
вiйськ, встaнoBлеI{ня3агaльнoi oбoв'язкoвoi вi йськoвoi п oBI{ннoстi, вiдтвoPснHя poзIiш}ry(rнoiсистсмll opгaнiв ценTp:UIЬtIoгoтa
мiсцсвoгo вiйськoвoгo yпpaвлiння, псpеxИ вiд нaп iвпapтизaнськoi
зaгoннoi системи пoбyдoви вiйськ дo плal{oмipнoгo вiйськoвoгo
бyдiвництBa нa oснoвi спецiaльнo poзpoблених ruтaтiв.
3aвдaння poзбyдoви мaсoвoi pегyляpнoi apмii зIvfyсилOбiльrцoвикiв зaл}^{итидo цiеi спpaBи oфiuеpськi кaлpи стapoi uapськoi
apмii. Пiсля дrякI{x BaгaHЬpaдянськa Bлaдa стaJIaнa цIлях rul{poкoгo викopистaння з}IaFIьi дoсвiдy цiеi кaтегopii вir,lськoвoслyжбoвцiв (дrя нсi бр винaйденllй спецiaльниl"lтеpмiн _ ..Bo€ н спl..кpaскoмiB'' _ КoМaндиpiв, пiлгoToвлеtlllх
ци'' _ нa вiдмiнy вiд
з числa poбiтнllкiв i сeлян). Мaсштaби Bикopистaн}IяBo€ н спецiв
в Чсpвoнiй apмii бyли вpaжaк)чI{МIl.Bxс в 1918 p. ogгaннi стaнoвили 75voi.i кoмсклa.ry. 3aгaлoм xс y l918_l920 pp. кoлиtшнi цapськi генrpaли i oфiuеpи пoсiлaлI{ псpеBartсly бiльrшiсть B центp:rлЬних i мiсцевих opгaнax вiйськoвoгo yпpaвлi}Iня' пoFIaд90% rrocaд
викJlaдaцькoгo i стpoйoвoгo склaдy вo€ } Iних aкaдемiй, вищих
ulкiл, пplrскoprнllх i кopoткoтсpмiнoвих кoмalЦних кypсiв. З пoнaд 200 тис. кoмaЦциpiв Чеpвoнoi apмii ..кoлиtДнi'' стaнoвили 75
тис.чoл' з 20 кoмatЦyloчI{х фpoнтaми _ I7, з l00 кoмaндyloчIlх
apмiями _ 82, сrpед нaчaльникiв штaбiв фpoнтiв iк бyлo |00vo, cepсд нaчirльникiв lцтабiв apмiй _ 83vo.
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lllлл<lл кoлиlцнix цapсЬких oфiцеpiв дo Чеpвoнoi apмii, звинaйнo, бyли piзними: дсякi 3 нI{x пiIцли дo нri лoбpoвiльнo, iнlIIих tloBa BJIaдaпpoстo мoбiлiзщaлa. Taк сaмo piзними бyли мo.
тиви' щo пЦtцтoBхyBaлII вoенспецiв дo сл}Dкбиpaлянськiй влaдi:
деякi 3 ниx дiйснo пеpейнялися iдеями бiльцroвизмy, iнlшi тiль.
KIl чrкaли слylцIloгo чaсy' щoб пoпoBtlити p,Ци вopoгyloнoi стopoни' oсlloвнa ж мaсa пiдгpимaлa бiльцroвикiв, пoбaчивltlи B них
pеaльнy c|4'|у' здaтнy вiднoвити BrлиI(y Poсiro _ ..€динy i непoдiльнy''. Caмс пpo тaKr спpийняття бiльIцoвltзмy знaчнoю чaстинoю кoлIIIцнiх oфiцеpiв писaлa гrтьмaнськa гaзстa ..Apмiя'': ..Ha
питaння "Чoмy вI{ сл}DкитeTpouькoмy i Ленiнy, якi пpoдaли PoсiIo в Бpeст-ЛитoвсьKy?'', вiдпoвiдь зaвжlп{ мaйxс oднa: ..Taк, &тlo
Bсr x тaки я сл}Dкy Poсii, пpaцюю дtя ii вiдгвopення, сaмoстiй.
нI{кoм я буlа нr хoЧy''.
Хoчa бiльrцoвиКи i Цдалllся дo BlrKopистa}IHяпpoфсiйнoпo дoсвф вiйськoBllх Kaдpiв стapoi apмii, пPoте в пoлiтичнoмy плaнi iм
нiкoли нс дoвipяли. Cвoеpiдними нaгл'Цaчaми зa вo€ н спсцaми
стaли вiйськoвi кoмiсapи, яKим нaдaBaJIисянеoбмеxенi пoвнoвaxrllltя. Iнстllтщ вiйськoвих кoмiсapiB бyв ствopений тaKox i з метolo пolllиpсння кoмyнiстичних iдсй в Чеpвoнiй apмii: BBaxaк)чIl'
..poбiткиvo-сOlяtlське вiliськo'' мyситЬ бщи сltльнIlм свoщo нoвr
еto свiдoмiстlo, УPяд B.Ленiнa не шIкoдyвaBaнi кotштiв, aнi сил нa
пpoведr}Iня ..пoлiтичнoi oбpoбKи'' Чlpвoнoapмiйцiв.
Bтiм, y спpaвi poзбyдoвll бoeздaтнoi apмii, зjlпpoвaдркенняв нiй
твеpдoi Дисциплitти I{oBaBJIaдaнс пoK,IадaJIaсятiлькll нa сиЛy слoвa. II]e дoнrдaBгIa пpиcтpaснo зaсyдxyloчи ..п.lлoчI{yдисциплiнy''
в цаpськiй apмii, тепrp бiльrшoвики Bд:rлI{сядo тaKI{xзaxoдiв нaBr..pевolпoцiйнoгo пopядкy'' y вiйськaх, якi зa свo€Io жopстoдення
кiстro I{с витpиpryв:rлихoдниx пopiвrrянь iз стapoю poсiйськoю apмiсlo. B apсснaлi вхивaних y Чеpвoнiй apмii pепpесиBt{ихзaхoдiв
бyлo всс _ вЦ смеpгt-loi кaptl 3:l нoзнaчнi дисциплiнapнi пopytшсння' з:lгopoДKyBaJIЬI{I{x
загoнiв, пoкJlикaниx }'тplrIvryвaтивiйськa нa
пеpедoвiй, дo систсми ..дециМapiя'' _ poзстpiлy Ko)Кнoгo дссятoгo
3 чaстиI{I{'щo втекJIa3 пoJlя бoю, i нaвiть..пoкaзoBих сгpaт'' цiлих
пiдpoздiлiв зa вIlявJIенyнестiйкiсть чи нrлoяльнiсть. Мopaльнi пiдxoди бiльtцoвикiв лo пpoблеми зaстoсyвal{нярпpесiй в Чеpвoнiй
apмii дoсить вiдвсpгo пpoясI{иBoдин iз u зacнoвникiв i кеpiвникiв
Л.Tpoцький. ..Hс мo)C{a бyдвaти apмilo бсз pепрсiй,_ poзмipкoByвaB вiн,_ I{с мoxнa BсстI{ мaси лtoдей нa смrpтЬ' нс мaIoчI{B
apсснaлi KoмalЦyвaнI{я смеpтнoi стpaти. Дoти, дoKи гopдi сBo€Io
технiкolo злi безxвoстi мaвпи, щo iмeнyються лIoдьми' бyдрaти-
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м}ть apмii i вoювaтимyгь' кoмa}Iдyвaння стaBитI{мe сorЦaт мix
мo)кJIивoIoсil{rpгIo пoпеprДy i нсминщoю сIvrсpгIoпoзaдy''.
Як iлIoстpaцiю дo вищссKaзal{oгo нaBoдсмo oдин з xapaктrpниx
нaкaзiв noлoви PBPP Л.Tpouькoгo' спpямoвaниx нa встaнoвлеtlня ..зaлiзнoi дисциплi}tи'' y вiйськax Пiвдеl+toгo фpoгrry - нaкaз
М65 вiд 24 лпcroпaдa l9l8 p.:
"Кpaснoв тa iнoзeмнi кaпiтaлiсти' щo стoять зa йoгo спинolo'
KигIyли нa Bopoнrзькlй фpoнт сmнi свoiх нaймaниx aгентiв, якi
пpoбpaлися пlд piзними Bиглядaми в чrpвoнoapмiйськi чaстинI{
i пpoвoлять тaм пiдстyпнy poбory' poзKпaдaючи i пiдмoвляtoчи
дo дезrpгиpyBaння. B деяких нестiйкиx чaстинax нa Bopoнезь.
кol'fy фpollтi дiйснo спoстepiгaloться oзнaKI{ poзкJtnДУ,бoягyзгвa,
IцК},pництBa. B тoй чaс' як нa всiх iнIциx фpoнтax, y всiх iнlцих
apмiях неpвoнi вiйськa xrнyгь нrпpиятсля i пpoсyвaються впrpeд' нa Bopoнезькoмy фpoнтi вiдб}вaються зpiлкa безглy3дi, з.ltoчиннi вiдстyпи i poзклaл цiлиx пoлкiв.
oгoлoIшylo, щo вi.щгепеpцьollfy бyдс пoклaдrнo кpaй зa дoпo.
Iltoгoю нсщaдних зaxoдiв:
l. Усякий негiдник, якvtit пiдмoвлятиме дo вiдстyпy, дeзrРгиpyBaння' нeBикoнaння бoйoвoгo нaкaзy' бyдс poзстp lляllиit.
2. Уcякltйl сoлдaт Чrpвoнoi apмii, щo сaмoвiлЬtlo заJIиIIIитьбoйoвий пoст' бyдс poзстplлянttf,l
3. УcякуtЙ сoлдaт' якllЙ киI{r гвинтiвкy чи пpoдaсть чaстиlly
oбшrytдиpyвaння' бyдe poзстp lлянvttrt.
4. У всiЙ пpифpoнтoвiй смyзi poзпoдiлснi зaгopoлt<1вальнiзa.
гotlи д,Iя yпiймaння дезеpтиpiв. Bсякий сoJIдaт' rtкнIt нaмaгaтимrтЬся BчиtIити цим зaгol{aм сyпpoтив, бyдr poзстpiляний.
5. Усi мiсцевi paди i кoмiтсти бiднoти зoбoв'язyloться 3 сBoгo
бoкy вхсивaти yсix зaхoдiв дIя yпiймaння дrзrpгиpiв, двiчi нa дoбy пpoвoдячи oблaви...
6. 3a щpиття дrзеРгиpiв виннi бyдyгь poзстpiлянi.
7. Бyдинки' B яких BикpивaтI{мyгЬся дсзеpтиpи, бyдщь спaлюBaтися.
Cмеpгь tIIкyp}Iикaм i зpaдникaм! Cмepгь дrзrpгиpaм i кpaс.
}loвсЬKllм aгснтaм!
Хaй xивщь чеснi сoJIдaти Poбiтничoi i Cелянськoi Чеpвoнoi
apмii!
Гoлoвa PeвoлtoцiЙttoi Biйcькoвoi PrЕ Pecпублiкlt,
HapoднllЙ Kotwicap y вiЙcькoвtlх i Mopcькltx cПpaBaх
Л.фoцьюп:i,'
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CлЦ зaзнaчитt{' щo тaкa тpaнсфopмaцiя пoгляlдiв poсiйськoгo
бiльtцoвицЬкoгo ксpiвниuтвa y вiйськoBoмy питaннi виKJIIlк:rлa
гyчнi пpoтестI{ - i нс тiльки з бoкy iнlциx сoцia.пiстичних пapтiй, зoкpемa, лiвих есepiв, aлс й y тaбopi сaмих бiльlцoвикiв. Щe
нa пoчaтЦ/ бсpезня l9l8 p. Koлсгiя Hapкoмвoе}ry нa чoлi з М.Кpи.
лrнKoм звrpl{yлaся дo гoлoви PHK B.Лснiнa 3 пpoтrстoм пpoти
piIшення yгBopити Bицry Biйськoвy Paдy тa з:rл}ДIrннядo вiйськo.
вoгo бyдiвнI|цтBa кoлиIднiх гeнеpaлiв poсiйcькoi apмii. Brpxoв.
ний гoлoв}toкoмaндyBa.r М.Kpилel{кo 9 бrpeзня y знaк пPoтeстy
пiIцoв y вiдстaвкy. Пoстyпoвo x в PKП(б) сKп.rлaся тaк звaнa
..сoцiaлi"вiйськoвa oпoзицiя''' щo }Iaпoляг:ula}Ia пoBrpненнi дo
стичttих зaсaд'' y вiйськoвolvfy питaннi: вiднoв.гrеннiдoбpoвiльнo.
г1oпpинципy кoмплeктyвaння вiйськ, вибopнoстi кoмarЦиpiв, вiдмoвi вiд з:L,tyчсtlнявoенспсцiв i т.д.
Зaпpoвaдкеttня ..нoвих пpиtlципiв'' пoбyДoви apмii зyстpivaлo
oпip i з бoкy p,Iдoвих чсpBoнoapмiйцiв, якi нiяк }Iс мoгли зpoзyмiти тaкoi piзкoi вiдмoви бiльцloвикiв вiд дск.пapoBaних}Iими щс
зoвсiм нrдaвнo гaссл дrмoкPaтиuцii вiйськ, пoгpсби 3нищrнI{я пo.
стiйнoi apмii тoщo. Пpoтс пoстyпoвo, в мipy змiцнrння цснтp:UIь.
нoгo i мiсцевoгo вiйськoвllx aпapaтiв' lIIляхoмпrpскoнaнь i зaстo.
сyBaння pспpeсiй бiльuloвицькa Bлaдaдoл:rлaцей oпip ..зни3y''.
[Itс бiльrur пpoблем Bи}IикJIoпrpсд бiльIцoвикaми пpи спpoбax
зaпpoвaдитrtнoвi вiйськoвi пopядки y сфopмoвaнl{х в ..нсЙтpaльнiI.tзoнi'' yкpaiнських пoвстaнсЬких дивiзiЯx. Cк.пaдснi з дoбpo.
вoльцiв-сeляЕI. лloдсй piзнoi, a чaстilцс нeBизнaчeнoi i тoцy нестiйкoi пoлiтичнoi opieнтauii' oчoлк)вaнi псpевaжнo вибopними
кoмarrдиpaми' JIиIIIсвiднoснo пiлпopяДкoBa}Iимивищoмy кoмaн.
.цyBaI{нк)'iз свoiми сyгo IIaPтизaнськимlt yстoями >KуITГя'спсцифiuнoю ментaльнiстю' yкpaiнськi пoвстaнцi 6улп лaлeкo нс кpaщим мaтсpiaлoм д,Iя пrpскoвyвaння iх зa poсiйсЬкllм взipцсм нa
pеryляpнi вiйськoвi чaстини.
Усyпеpен цьoмy' нaмaгaloчисЬ якoмoгa шIви.цшсзaбезпечити
пoпoBнеI{ня apмii yкpaiнськими лIодсЬкиIt4иprсypсaми' пPaгI{y.
чи з:rлyнититa poзчиtlити yкpaiнськi пoвстaнськi фopмщaння y
склaдi Чеpвoнoi apмii, poсiйськс вiйськoвr ксpiвниЦтвo BдaJIoся
лo piIшщих спpoб пpибopкaння yкpaiнсЬкиx пoвстaнцiв. Bживa.
нi шrя цьoгo зaxoди нiчим не piзнилися вiд тиx' щo iх зaстoсo.
ByB:UIиy пoдiбних випaдкaх i в сaмiй Poсii: пiлбip кoмaнднoгo
сKJIaдyтa зaбeзпrчен}Iякoнтpoлю зa ниIt,lз бoкy кoмiсapa, псpr,,ЧLIrTKИ',вiд ..нсфopмpaння чaстини зa poсiйськими lllтaтaми'
нaдiйниx тa бarЦитсЬKих елементiB'',встaнoвлrнHя _ пpи псrгpебi
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зaхoдaмI{. ..зaлiзнoi дисциплit{и'', вil"lськoндl.{pa.цtlкaлЬнil'цI{мI{
вий виrцкiл тa пoлiтиннa oбpoбкa oсoбoвoгo скJIaдy.
3aвзятим пpoвiлникoм бiльtцoвицькoi pспprсиBнoi пoлiтики в
yкpaiнськиx вiйськoвllx чaстинaх бyв M.Кpoпlrв'яFlськиl.{.Як кaдpoвttй oфiцеp стapoi apмii вiн лoбpe poзрriв воклllвiстЬ зaпpoвaд)кеI{t{яy вiйськaх твеpлoi дисциплiни, a бiльrшoвицькaпrPrкoнaнiсть дoдaBaJIaЙoмy снaги y зaстoсyвaннi ..твеp.Цихprвoлюцiйних
зaхoдiв'' пpoTи непoкipниx. Усе цо ледЬ нr кoшIтyBaлoнaчдиBy
xиття: lioмy пpoстo дoвrлoся втiкaти вiд poзлючсниx пaPгизан пiд
чaс пoBстaння' яке вибyх}Iyлoв l-й дивiзii нaпpикiнui х<oвтня_
нa пoчaткy листoпaлa 19l8 p.
Пpoтe чrpeз декiлькa тиxнiв М.Кpaпив'янсЬкиЙ, зapyчиBlIIись
пiдтpимкoю yкpaiнськoi PBP, пoвеpнyвся в дивiзilo тa BдaBсядo
paз нaBестив нiй пopядoк. У свoемy нaкaзi М2l
спpoбll y чеPгoBI{l"{
oгoлoсI{Bpiшення PBP пpo псpсвiд24 лIlстoпa.цal9l8 p. нaч.цI{B
l-i Укpaiнськoi пoBстaгIськoiдllвiзii в oсoбливy пoBI"{l{rнyBaння
стaнсЬкy дllвiзilo тa пpo тi зaхoдll пo pеopгaнiзaцii oстaнньoi, Щo iХ
сyгт€ B ими
вiн мaв нaмip пpoвести нaйtближчиМчaсoм. HalYrбiльtш
сеpед ниx бyлll pitшенняпpo лiквiдauiю Тapащaнськoгo пoлКy як
бoйoвoi oдllнllцi (мaбщь, як нaйбiльцIнeдI{сциплiнoвaнoгoтa нrблaгoнaдiilнoгo),yгBoprннЯ 3 числa зсмлякiв, нa яKих нaчдIlBмiг би
пoКлaстl{ся,HbкинсЬкoгo пoлKy' a тaкo)к пpo сфopмyвaння пpи
Ko)кнoМyз пoлкiв дивiзii тaк званoi ..poти вiйськoвoгo Чaсy'' _ пiдpoзлiлy, пpизгIaченoгo,щшнaBчa}Iняi вoднoчaсдlя ..фLпьтpaцii''нoчинoМ'' poти мoгли Bt{Пiдгoтoв'тtеHi..гIaлеxнl{l*{
Boгo пoпoBFIеFIHя.
стyпllти як свoеpiлнi кapaльнi зaгoнll нa BllпaдoK Bиникнrння нoBI{xзaвopyшrнь y чaстl{нaхдllвiзii. Bтiм, щoдo oстaннЬoгo'тo.LIlя
цЬoгo М.Kpaпив'янсЬкий BxиB спецiaльнi зaxoди, BI{дaBцIи24 луtстoпa.цaHaкaз пpo стBopегrняпpи дивiзii Biйськoвo-Pевoлloцiйнoгo
Tpибyналy.Як зaзначaлoсяв нaKaзi,тpибyнarryнaJlехaлo..poзбиpa.
ти всi спpaви пo зBI{нyBaчс}tнюy }Iaлrxнocтi дo кoнтppеBoлloцii,
п opyшсннi pсвoлloцil.lнoi дисцttплi нl{' }IеBI{кoнaннiнaкaзy' х:UIaт.
нoстi, бездiяльнoстi, пpoмoryвaннi й poзтpaтi вiI"lськoвoгoмaйнa,
гpi нa гpotшi,пoгpaбрaннi, нaсиллi тa iнших гaнебних BчинKax''.
Зayвax<имo,Щo eксцеси нa гpyнтi вкpaй низькoi дисциплiни
пoвстaнцiв не бyли piдкiстю. Taк, 25 листoпaдa, yвiйшroвцIидo
м.Cтapoдyбa, вoяКи ТapаЩaнськoгo пoлкy BчI{ttилимaсoвi пoгpaбщaння t*liсцевllхxllтелiв. (е зlтyсllлo М.KpaпиB'янсЬкoгo l гpyдня l918 p. Bидaтиспецiaльнийнaказ М23 з пoгpoзoю надaлi yпiймaнt{х пpи скo€ H нi пoдiбнllx злoчlrнiв oгoлolllyBaти пoзa зaкoнoм
i poзстpiлюBaтиЕIaмiсцi.
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Як цьoгo й слiд бyлo нскaпl' пoBсPнeння М.KpaпиB'я}tськoгo
тa йoгo дii спpичиHI4JII4вядo чepгoвoпo з:lгoсTpсння oбстaнoвки B
дlвiзii тa Дo нoвoПo спiula]ry кoнфiкгy нaч,щ{вaз кoмal{Дrpalr,tичaстиtt. oстaкнi poзцiюuшl з:rxolц{ "нсpвoнoro пoлкoвникa'' як сBa.
вiлпя, пoBlry нсздaтlrigrъ дo кoмal{Д/Baння спpoбy .зBrgtи пopa.
щДшol,'з кoмсKпaдol}l. Caмe цi звиrryвaчсння i кaтcropичнi вимoги
yсFryп{ М.Kpaпив'EIськoIo 3 пoсa.щ{нaчдиBa й висyнyлa y свo.
iх кoltoкпlвI{I{x pсзoлюцiяоt дo Biйськoвoi paдrr щс 25 листoпaдa
l9l8 p. тpyпa кoмaнIЦ{piв бoгщтцiв i тapaшaнцiв (всьoгo 20 voл.),
сеpед жoс'булlt М.Щopс, M.Бapoн, B.Бalrяс тa iн. Пiд тискoм цlос
пpoгrстiв, a пoлoBнс _ псpскoнaвцIись y тoмy, щo М.KpaпиB'янський фaкпlннo нс вoлoдiе сиryдцiеIo в дивiзii (зpив нaкaзy пpo
псpeкцдaнI{я бpигддt B. Пpимaкoвa), PBP свoiм poзпopяJDкеtltlям
вiл l гpyдrя l9l8 p. нaкaзaлa oстaннъoltfy qДaти кoмal{дyвafiнЯ,l|вiзiеlo IJIoкaтoIшyl.
| Лorezoлt Iцg Фueшocпv (1888-?) наpoд}|вся y lЦахтиltськy в poдиt{i pyдoкoпд. .Цrтячi
poюr пpoвЬ y Лyгaпськy, ryш| пepe-txд,lаpoдиttд. Haвчався y rriськoмy 1"лtлишi' з 1902 p.
пiцroв rrа зaвqд Гapдхalr:r yr|lrer. тoк:rpя. Пiд вrшивorr стapцroп) бprгa Геюpгiя (ессpа) rгяг.
}ryвся y рвorюшiйкy дiя.lьшiсть. Hшrс:кrв дo тDtx' кro зaйrrдвся "eкспpoпpiаuiями бypxyaзiГ, qДifiснюElв тcpopиспslшi акпr пpoпt пpeДстaвlrикiв вJr4Ди _ як вilt пiзшiдre писав у
.tlulепalDl нafiвpqдlleйшEх пoцrдoвьrх''. 3a
свofi armбioгpфii,
гnстъ у зaмахy нa xиття
Дrrprкopa зaвoщl Лolсrroшir зцlpсцггув:Urи' пpol€ зr rIедoстaтrliстю дoкдзЬ lleцдoвзi звirъшruшr.Пoвepш}rвшисьдo lЦa.кпtltськt, дcяlий ч:rс пpaцрB:rв rta p}1Дrlикy.OДllaк пioи vcproвoto .aкцl пoшcпt" _ в6швсrъr "npoвox.тlopa Kаpпoвa" - був змуtшclIий пoкишyпr мiсro, пeрiхaв дo Лyгоrськr, де fiolo пpизe.ши шa вif,ськoвy с'lу,xбy. 3 l9ll p. - с.п}ryorвв
poсiйськi.fi aprrii: спoнлгtgl G{:rпetюшшa .[шeкoшу Cxoдi, пiзlIirше пcpсбупrв шa фpolгтi. З
1916 p. як вiйськoвoслry:кбoвсцьпpaцюв:lв шa ПyпшIoвськoмy rrвoДi тDtG1peш.Пiд чдс Лlот.
нeвoi рвo,lшш.fi |9|7 p. бyв дcсгпrrrxoм' ooтl{Dlкoшpoбiтшшчoi дplDкиllи. BЦзlraчився, зlto.
ву.raхП ш йom спoгaД..lх}t' "у бopсгьбi з фpаoшaхrr''. У ссpпшi |9|7 p. пoвrpl|yвся дo
Лyгаttсьxц пparдoв:rв тoкrprx шa нaбoсвoшy зaводi. Crrre тyг lЛoкrпoш зблизився з бiль.
шoвик:ll{l{. Пigtя Жoвпreвoпo пepевop<утyв Пстpoгpq,цi пеpебувaв у скltалi yiсцcвoi бiльшo.
виrьlсoiдp}rюоtи: пepemзrrвз6poю зХдpкoвaдoЛymlrcьlo, брв}^Irстъyсyп,r.o<дхз вiйсьюми
Цеlггpаrьшoi Pадx. Ha l Bсeрgаirrськoнy з'iзл,i Pад у Хapкoвi бyв oбpallиfi дo склащl Paли
нalx).lu|oпoюспoддpсгв:l. Ha пo.r.тпкy l9l8 p. _ кеpyв:lв oдшим iз бiльшoвицьких заrolliв,
щo вiшoдшпr з Уlgaillrr пiД тrrскoш шirrецьких тд pqДiвсьxrrх вiйськ. .Цсяклfi uaс пepeбyвrв
y вi.йсьхаx Пiцденпoro фpolгry пИ Цpиrцшиx.
Bpахoвyю.rи oсoбистi якoстi i дoсвiд lJloкr.
mшa, fioro ltaпpaвrrлп шa pобоцl дo Чекr. Тyт Йoro пoмiтив i oцillив Й.стшill. Cамe за
oсобистшrr lraк:цюl{ oстaltшьotloEocetrи l9l8 p. усклlлi rpyпи.ЦаpиЦишсЬки,( пpaцiвltикiвf,oro пeрвеrпr в УщФtу. 3 rpyд}tя l9l8 p. _дo 6eprзlш l9l9 p. _ IJIoкттoш бyв шa.rшlьtlи.
xorr l.i УlФаiнськoi pqддrськoi дявiзil-. Пoтirr деяxиfi .rrс oбiймaв пoсqД/ "нqДзвичдйшoro
кouiс.rpа пo вивo:t}.чaf,шa- в }f, Уlqallськifi pадяшськif, apмii М.Хyдякoвa. 3д poзстpiл нa
хiсЦi "шпrrгyrооr" твreфшiстrоr фв зааршгroвrший, пpсrв пiсля втp!пrаlrшяЙ.Cталilla звiльшeший i за pекorrендlrdсю К.Bopoшшлoва l|дпpдшrcl|ий лo шгтaбу l-ro кirlшom кoPпyсy
C.Бyлюшнoro _ f,om oсoбастиrr ссlФgгaprlr. 3 vcpвltя 1920 - дo Jltoп)пo l92l pp. бyв
шaчiulЬшикor.тшry.Е[oшelшкoi цfepшii' кoмal|диpol{ l l.i дивiзii вiйськ BЧК, якa пpиД/шy.
в:Uul пoвстnшсьюrfi pц нa Чepющишil У |922 P. лeхoбiлiзyвrвся, пcpeбyвав y Пorrгaвi,
Hiкoпorri, oдeсi шa пpoфпiлr<oвiй poбoтi. Пaфйшa .чисtlGl'' 1929 p. oбчишyлa IJIoкrтoшa,
пtхпЕ' яt( с|guuulся иom пoДaльшIaдoJlя' llевiдoчo.
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Hoвoпpизrraчений нaчдив-l щoйнo пpибyв в Укpairry рзoм iз
гPyпolo тaк звaних "циpициtlськиx пpaцiвникiв'', яких Й.стaлiн
oсoбистo вiдiбpaв нa ПiвдoнI{olvfyфporггi дJtя пpизнaчень нa кo.
мarЦнi пoсaди в yкpaiнсьlсrх дивiзiяr. У пrpсвaxнiй бiльlцoстi
це бyли yкpaiнцi - дo десяткa вiйськoвикiв, pсurтa' в тolvfy числi
I.Лoкaтoш, .нaд3BиЧaйщики''.
Biдбip Й.съrrilпlм самr цI{x псpсoн бр нс BипaдП(oвимi не визнaчaвся лиrцr пpинaлсxнiстю iх дo Укpaiни. "Цapицинцiв''
oб'ед1ryвaли певнi пoглядI{ нa питaння вiйськoвoгo бyдiвниlггвa _
псpсдyсiм пpI{tIципoBс нrспpийнягтя "лiнii Tpoцькoгo'' нa BиKo.
pистaння вiйськoвlо<спeцiшriстЬ. Cамс ця пoзицiя вiйськoвlо<oбск1paнтЬ тиrry И.Cta.пiнa тa lCBopollll{.лoвll' яr<iбaшuи y вor}Iспrцax зirмaскoBaниx зpaдникiв pсвoлloцii тa 3aгpoзy свoiй влaснiй
кap'epi, пpи3BсJIaдo виник}Irння пoстpoгo кoнфлiкry пiд ЦaPици.
ни}r y веpсснi l9l8 p. Haмaгaюrись *пoгaсити'' цсй кoнфiкт, I{К
PКп(б) пpogгo yсyrr}'в йorrr нaйбi.rьlц aкпrвrпrх iнiцiaтopЬ _ Cгaлiнa тa BopoIшилoвa з Пiвдснtloпo фporгry' пеpсвiвlши iх в Укpafuy
(щoпpaвдa, пiсля пpизнaчс}It|я дo Paди oбopoни PCФPP Cтaлiн
пoiхaв дo Мoскви). oстaннi .пoтягнyли'' зa сoбoю i свoix пpиxильникiв.
Haкaзoм М26 вiд 6 гpyдrrя I.Лoкaтoш oпoл(rcиB пpo свiй встytl
дo кoмaЕIдyBaння дивiзiеlo. Toн видaнoпo l{aкaзy piзкo дисoнyвaв iз залiзними }Ioтaми нaкaзiв М.Kpaппв'яtlськoгo. Лoкaтoш
пiдкprслюBaв свoк) гoтoвнiсть дo встaнoBлсtItIя "тiснoгo зB'язкy''
3 кoмarЦним сK,Iaдoм ввipснoi йoмy дивiзii рlя "cумiсtloпo виpiцIlЕIня'' fr пoтpеб. Boднoчас нoBoпpизнaчений IIaчдI{вy спеuiaльнoмy звеpнсннi дo чсpBotloapмiйшiв' aпслк)к)чIl дo iх "pсвoлIoцiйнoi свiдoмoстi,', зaкликaB oстaннiх "нс гaньбити сaмих ссбc
сaмoчинними pеквiзицiями, пoгpaбyвaннями тa iнrцими бсзчин.
стBaми''.
У цей чaс кaдpoвi змiни тopкнyлися й.(pщoi yкpaiнськoi пoвстaнськoi дивiзii, I{aчдивoм якoi бyлo пpизнaченo H.Бoбиpевa,
тaкox .цapициttця''.
3азнaчимo, щo замiнa ксpiвникiв дивiзiй вхoдI{JIадo систсми
зaхoдiв, зa дoпoll,loгoю якI{х B.Aнтoнoв спoдiвaBся встaнoвити
кoI{гpoJIь нqд пoBстaнськими частинaI{и. Bлaснс ка>кyчи' дo кiнrи
листoпaдa l9l8 p. PBP гpyпи вiйськ К1pськoгo нaпpямкy взaгaлi
нс мaлa тoчнoпo yяBленI{я пpo скJIaд i.щrслoкацilo yкpaiнськllx пoBстaнсЬких пoлкiв i зaгoнiв. Пpиблизнi вiдoмoстi щoдo цьoгo
B.Aнтoнoв-oвсiенкo oтpимaB y псpIшiй дскaдi гPУдня. 3гiднo зi
3BeдснI{яlvtзaвiдпovoгo oпсpaтивtlим вiдtiлoм шrтaбy Укpаiнськoi
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Paддrськoi apмii, нa 7 rpудlя 1918 p. Бoгyrсысlй пoлк poзтaшoвyвllBся бiля м.Юlинцi нa зшriзrшцr Бpянськ_ГoмoIь; Tapaшaнсьюlй
пoлк псpсбyвав y м.€лснки; Hoвгopoд-Ciверький пoлк мiстився
y Hoвгopoл-Ciвеpськoмy. 3aгалoм y сKпaдi ПеpIшoi пoвстaнськoi
дивiзii (urгaб - м.Cтapoдyб) нaлiнрaлocя 24|0 бaгнстiв, 4l0 rцaбель, 76 кулeмeтiв, l l гapмaт. Щoдo Дpyгoi пoвстaнсЬкoi дltвiзii
(uггaб - м.Льгoв), тo fr чaстини мaли тaKr poзтaIIIyBaння:зaгiн
IIIестaкoва зI{:rхoДlвся y Хщopi МшкайлoвсЬкoltdy; 5-й Глщiвський
пoJlк - в paйoнi lШa.lrигiнo_Kpyпeuь; l-й ПстpoгPaдсЬКий пoлк
- y Pильську;7-Й Cyдкaнський пoлк нa лiнii Boльфiнo-Cyдкa;
сoтttя Пpимaкoвa, Iштaбнapoтa' цrтaбнa сoтtlя' бaтaльйoн зв'язкy
пербрaли y мЛьгoв; 8-й oбoянський пoлк _ y с.Багaте; 9.й oс.
кoльський пoпK - нa ст. Белснихинo;6.Й Kopoнaнський пoлк y м. 3аянс; rскaдpoн Caхapцевa _ в м.oлeксaнлpiвкa; бaтaльйoн
МиxaйлoвсЬкoгo - в м.Kopoчi. Bсьогo Дpyгa пoвстaгIськa дивiзiя
нaлiчyвaлa 5975 бaгнстiв, 916 rшaбелi, 59 кyлемстiв, 7 гapмaт.
Утiм, зiбpaнi Irrгaбoм Arтгoнoвa дaнi щoдo ск.lraДУдивiзili ax нi.
як нr мo)кнa бyлo ввaxaти Bичеpпl{ими - пrpeдyсiм неpез те' щo
cкJIaд чaстиtl нс бyв ст:UIим i вссь чaс зaзнaвaB псBниx змiн: oднi з*rгoниBJIиBiUIисядo пoлкiв, iнIшi - Bl!хoд}tли 3 }II{x.oгxe, дoпoвiдaIoчи 7 гpyдня 19l8 p. пpo cкJIaд yкpaiнських пoBстaнсЬких
вiйськ, BАкгoнoв iнфoplryвaB п)JIoBкoмo,Щo, и йoгo дднlrми, пiдпop,Iдкoвaнi йoмy чaстиtlи ..прдстaBляIoтЬ сoбoto дo 8 тис. oзбpo€ н их лIoдrй, poзпopoцIrних y 200 piзних зaгoнaх тa ..пoлKax'' пo
лiнii залiзницi Бpянськ_Гoмель (бiля Юrинцiв) чepез Миpoпiлля,
Бaгaтo, ст. БeлснихиI{o' oльхoвaткy-2, Koзинкy, ст.Уpaзoвo, Bейдслсвкa' H.oлсксarцpiвкa, пpи них 20 гapNtilт'пoгaнo Kеpoвaниx
i декiлькa сoт кaвaлеpистiв.''
HaмaгaroчI{сьзopгal{iзрaти цю пoBстaнсЬкy мaсy y пiлпopяикoвaнi € д инoмy кoмal{дyBaнню бoйoвi oдиницi, B.Aнтoнoв виpiцIиB згPyпyBaти пoвстaнсЬкi чagгини y тpЬoх oснoвних нaпpям.
кax - Cтapoдyб_Гopoдня (Бaхмaн)_Чеpн iгiв; K1pськ (Cyд'хсa)_
Бiлгopoд_Хapкiв; Kaстopнa-Baлyйки-Кyп'янсЬк'
пoстyпoвo
звiвrши iх y тpи бpигaди зa poсiйськt{ми lllтaтaми - в Cтapoдyбi_Hoвoзибкoвi ; Фдкi -ьелеtlихинo; Hoвoмy oскoлi _Ba.пyй кaх.
oкpемa бpигaдa мaлa бщи сфopмoвaнa в Хщopi MиxaliлoвсЬKo.
мy-Pильськy.
Бiльlll дстaлЬнo рopгaнiза цiя yкpa шсЬкl{х пoвстaнських чaсти I{
IvtислI{.лaся
шrгaбy B.Ar+гoнoвa-oвсiенкa y тaкий спoсiб:
. БoгyttсЬкий, Hixинський пoлки з видiленням з них кaBaлсpii y скJIaдi дBoх сскaдpoнiв 1-гo кaвaлеpiйськoгo Paдянськoгo
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yкpaiнськoгo пoлKy i apгилеpii y склaлi двoх лrгких бaтapей мaли скJIaсти |-Й Pa.цянський yкpaiнський пoлк;
- Tapaшaнський, Hoвгopoд-Ciвеpський пoлки, з видiленням
3 tIих кaвaлеpii y сктIaлi двox сскaдpoнiв l-гo кaвалеpiйськoгo Paд,яtlсЬKoгo yкpaiнськoгo пoлКy тa дBoх легKиx гapмaт y склaлi 2-i
лeгкoi бaтapеi i тpсгьoi бaтapеi лсгкoгo apгилсpiЙсьKoгo дивiзi.
oнy мaJIи бщи oб'еднaнi y 2-il Paдянський yкpaiнський пoлк;
oбидвa пoлKI{ мaли скJIaсти l.шy бpигaдy l-i Paдянськoi
yкpaiнськoi дивiзii (кoмarииp бpигaли I.ЛoкaтoIш).
_ зaгiн П.IШестaкoBa мaв бyпl пеpсгвoprний y 3-й PадЯнcький
yкpaiнський пoлк;
_ 5-й Глщiвський пoвстaнський, l-й Пстpoгpaдський кoмy.
нiстичний пoлKи з видiленням з ниx кaвaлеpii y скпaпi 2-гo кaвшlеpiйськoгo PадянсьKoгo yкpaiнськoгo пoлкy тa iз сoтнi Бсленкoвичa мaли скJIaсти oснoBy 4.гo PaдяrнсЬкolo yкpaiнськoгo пoлкy;
Цi двa пoлKи paзoм iз 2-м кaвaлеpiйсЬKим Paдянськи}r yкpaiнським IIoлкoм тa лrгKим apгllлеpiilським дивiзioнoм yгBopювaлп 2-ry бpигaдy l-i Paдянськoi y<paiнськoi дивiзii (кoмarциp
бpигaли _ Ф.Гpебенкo).
1.й Cyдкa}IсьKиI.{'8.й oбoянськlrй пoлKlI псpсдбaнaлoся п9.
pефopмщaти y 5-й Paдянський yкpaiнський пoлк;
_ з 6-гo Кopoнaнськoгo i 9-гo oскoльсЬKoгlo пoBстaнсЬкиx пoлкiв, a тaкox бaтaльйoнy МиxaйлoBськoпo мав бщи ствopсний
6-й Paдянський yкpaiнський пoлк;
Цi двa пoлKи paзoм iз 3-м кaвaлсpiйським Paдянським yкpaiнським пoлI(olr,lтa легким apтилеpiйсЬким дивiзioнoм yгвopювaли 1.tшy бpигaдy 2-i Paдянськoi yкpaiнськoi дивiзii (кoмаrцllp
бpигaли _ H.Бoбиpев).
_ чaстини пpикopдoннoi oхopoни paйoнy Baлyйки_BoлoкoнoBкa мaли сКJIaсти oсFloвy 9-гo PaдЯнськoгo yкparнсЬKoгo пoлКy;
_ iз пoвстaнсЬких rrгoнiв paйoнy oльхoвaткa-H.oлексarцpiвкa мaB бщи сфopмoвaний l0-й Paдянський yкpaiнський пoлк;
oбltдpa цi пoлки paзoм iз 4-м кaвaлсpiliсЬким Paдянським yк.
paiнським пoлкoм (oстaннiй фopмрaвся.y м.Hoвий oскoл), a Ta.
кo)к легким aРгилrpiйсьrg{м дивiзioнoм мitли }тBopити l-Iшy бpигадy 3-i Paдянськoi yкpaiнськoi пixoтнoi дивiзii (кoмarциp бpигaдt{ _ КaIшинський).
Ще 2 гPУдня l9l8 p. B.Aнтoнoв видaв нaкaз пpo згopгaння
oсoбливoi пoвстaнськoi дltвiзii тa 2-i пoвстaнсЬкo^дивiзii y двi
бpигaди. Boднoчaс oкprмим poзпopяд)кeнням PBP нaкaзaлa yсiм
пoBстaнсЬкItм зaгo}Iaмпiд зaгpoзolo oгoлotцеtlня iх Bopoгaми pa7
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дД{ськoi Уlqpaftш рiйти дo сKJIaдy yqpaiнсьlсrх PaдянсЬKI{х пoл.
кiв, щo фopt'tyloться.
Хoчa opгaнiзaцiя бoйoвиx чaстиII безпoсеpсдньo Bxoдилa дo
KoмпстсI{цii Biйськoвoгo вiддi.тry пpи yqpa.iнськoмy paдfiIсЬкoltdy
},pЯдi, oДIaк B.Arrтoнoв' вpaхoвyloчи мaйпсе пoвHy бездiяльнicть
гoлoBи вiддiлУ Ф.Apтсмa' yгвopиB пpи штaбi Уrсpaiнськoi Paдянськoi apмii влaсний вiддiл пoJIьoвI{,(фopмрaнь' пpизнaчиBцrи йoro кеpЬникoм щoйнo пoзбaвленoгo пoсa.щ{ нaч.цI{вaM.Kpaпив'янсьKoгo. Пoмitlttикoм йoгo стaв кoшцrнiй пop},чик пiхoти
Фодip .[ибснкo (бpaт oдЕIoгo з тpьox пopш!fi кopiвникiв збpoй.
них сил PсФPP Пaвлa .[ибoнкa), Яr:пII,зa спoгaдaми B.AнтoнoBa' сaмо y цoй vaс псpсйцIoв дo бiльlдoвикiв вiд петлlopiвцiв.
Koмarщyвaч B.Arrгoнoв-oвсiеtlкo тa B.Зaтoнськуlf,l 6 гpyдня
1918 p. }4GaJIIIJIиIнстpyкцilo дlIя зaвiдyroних пoJIьoвими фopмyвaI{I{ями'згiднo з якoю пpI{ Ko)|с{iй дiю.riй дивiзii нaлrxaлo стBoplrти зaпaсний бaтaльйoн aбo зaпaснy бpигaдy дrя фoplryвaння
мapIIIсвих poт. oкpемим пoлoxeнI{ям Iнстpyкцii пpoпorryBaлoся
пiд ксpiвництвoм I{aчaль}Iикapoзвiдки ствoploвaти тa пpoвoдити нaBчaння ..oсoбливих poзBiдрaльнo. iнстpyктopських зaгoнiв
д,Iя ствopotlllя пoвстaIIських poзвiдрaлЬниx тa пiдpивних пaфй
y сслaх' щo знaxoдягься y бсзпoсеpoднiй близькogгi дo пpoтив.
ниKa тa в йoгo .rl|rry|,,.
.ЦДявiйськoвolo виrцкo,ry пoвстarпIiв Фflибснкo poзpoбиB спrцiaльнi пpoгpaми пoвтopних стpoйoвиx зaI{ятЬ' тсpмiн яKиx poзpaхoB}rBaвrЯНa 15 дiб пo 8 гoдиIr щoдсннo. oкpсмo бyли пiдгoтoвленi й пpoгpaми виBчeння кyлемстнoi (кypс pозp:D(oByBaBсянa
|2 дiб пo 8 гo.цин щoдrннo), пiдpивнoi (к1pс нa 72 гoд.) спpaв.
Kpiм тoгo' бyли виpoбленi цIтaти тa пpoгpaми зaнять apгдивiзioнy, yrбoвoгo дивiзioнy, yнбoвoi кoмaнди i Iцкoли Ko}vtскJlaдy.
У дoпoвiднiй зaписцi дo Й.Baцстiсa вiд '| rpУдня l9l8 p. B.AнтoнoB' визнaчaюvи пoтpеби поpсфop}fyвallltя' пpoсив y гoлoBкoмa нaдaти йorсy кprдит y poзмipi нr мeнцIс 60 шrн кpб нa мiсяць д,Iя }тpl{мaння бpигaд, iх oбшrщ*диpyвaння'зaКyIIKи кoнсй,
opгaнiзaцii зaпaсних бaтальйoнiв, бaтapсй тoщo. Biн тaкoхс ви.
мaгaB IIpислaти збpoIo тa людсй - пopoдyсiм зa paхyroк poсiйсьКих чaстин' yкoмплсктoBaних з}Iaчнolo мipolo з yкpaiнцiв.
МaIoчи нa рaзi неoбxiднiсть пoсилrнЕIя гpyпи вiйськ B.Arrтo.
нoBa дJIя вoдolll{я бoйoвиx дiй нa Пiвденнoмy фpoнтi, Й.Baцgгiс
пoдбaв пpo fr пoпoвнсння. 3oкpeмa, 5 Цpyдня l9l8 p. гoлoвкoм
poзпopЯд}rвся пrprдaти кoмal{Д/Baневi yкpaiнськID( вiйськ двa пoлки нaдзBичaйнoi кoмiсii, двa пpoдoвoльчi пoлки зi склaдy 8-i ap-
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мii, irпеpнaцioнa;ънi чaстини 1,гopськi тa iшrri, 4.й кaвшсpiйськtй
пpoдoвoльчий пoлк. Кpiм цьoгo' дo сKпaдy.гpyпи Aнтoнoвa пpи.
бyв з-пiл Уфи п'ятипlсячний зaгiн пoвoлзькиx тaтap' oчoлIoвa.
ний кoлиIцнiм нaPкoмoм пolДт i тoлсгpaфy тaк звaнoi .Цoнсць.
кo.Kpивopiзькoi pсспyблiки l.КoжевrrикoBим. Усi цi чaстини' як
мo)кнa пoбaчитIr з ix "спсцифilсl'', пp[Iзнaч:rлуIcЯнe тiльки дIя
вeдoнttя бoiв нa Дorry, aлc Й NlЯ,,BИKaчrBaння', збhoкя 3 кoзa.
чиx x.пiбниx oблaстeй.
Haтoмiсть BАrrгoнoв.oвсiеккo, зopieнтoвarмй нa yкpaiнсьtо.tй
нaпPямoк' Bв:DкaBзa дoцiльнo пеpедaчy йoмy пepeдyсiм чaсти}I'
yкoмплrктoвaниx }poДксttц'Iми з Укpaiни. Taк, в oднiй iз свoix
зaписoк дo Baцстiсa вiн пpoсиB пrpсдaти йoмy двa пoлкI{ з 3.гo
пpикopдo}tнoгo oкpyry' ,цислoкoвaнi в paйoнi Kopoнi. ..L[i нaсти.
HИ,- зaзнaчaв вiн,- тiкaroть нa Укpaiнy' якa € iх Бaтькiвщинolo.
HaчaльниK пpиKopдoнHoгo oкpyry гmoвий ix нaм псpсдaти''. Cе.
pед iнIших вiйськoвих фoplryвaнь B.Aнтol{oв згaдyвaв i чaстини з
дивiзii Кiквiдзe тa бpигaли Ciвeрa' зoKpемa пoлк xapкiв'янинa
Heхaeнка. ..3нoвy.тaки'- писaB вiн,- цi чaстини poзбixaтьcя з.
Зaмicть нlос хaй цyгь нaдзвичaйццl.
пiд Бaлашoвlсl.Кoмиlllиtto.
ки aбo щoсЬ iнlцс, щo менi oбiцяltи.''
poсiйськoгo вiйськoвo.пotiти.rнo.
Cлiд зaзнaчI{ти'щo стaBJIеtI}tя
гo кеpiвництвa дo пpoблeми пoпoBtlсЕl}Iягpyпи вiйськ B.Arrгoнoвa
yкpaiншями бyлo дoсить спсцифiчним. З oдtloгo бorсy, пiкlтyюvись
пpo змiцнoнtlя yкpaiнських пoBстaнсьKих чaсти}t' poсiйськс
вiйськoвс кoмal{ДвaнI{я пoч:lлo в:киBaти зaхoдiв дo opгaнiзацii }Ц(.
paiнськиx пiдpoздiлiв' скoмплrктoвaниx з ..BипpoбyBaниx'' кaдpiв
tIими вiйськ B.Aнтoнoвa: 14 гpyдня гoлoBa PBPP
д,lя пoпoв}Iс}tЕIя
Л.Tpouьrшй нaкaзaв opлoвськoмy i Kaзaнськoмy oкpвiйськкoмaм
тrpмiнoвo пPистyпити дo фoplryвaння мaPцIеBихpoт з yкpaiнцiв.
Пpoтс, з irпдoгo бoкy, poсiйськс бiльlцoвицькс ксpiвнllцтBo Bияви.
лo зaнспoкoенllя 3 пpивoдy вислoвлсtloгo yкpaiнц'lмI{ y Poсii ..пo.
тяry'' дo opгaнiзaцii влaсrrих нaцioнaльпtюкфoplryвaнь. Caмс тoмy y
вiдrroвiдь нa пoвiдoмltення Cамapськoгo ryбвiйсыс<oмa пpo Bимoги
тaмтrшнiх yкpaiнuiв пpистyпt{ти дo opгaнiздцii з нItx oкPrмиx чa.
стиH ддя вiдпpaвIсl в Укpaiнy, BЛeнiн тa Й.стa.'Iн спецiшlьнoю тс.
легpaмoю вiд 17 гpyдня l9l8 p. бeз зaйвих шеpемoнiЙ..вiд iмснi yк.
pa.tнськoгo paдянськoгo цlящy'' пoвiдoмиltи }кPaiнцiв Caмapшини
ПPo Е, щo, нaчeбтo, ..3oгляд0/нa пpипJIив yкpaiнських дoбpoвoльшiв i всликyкiлькiсть мoбiлiзoвaних y сaмiй Укpaiнi, якi нс oдсpxa.
ли щс збpoi, poбiтнинo.ссJlяЕlсЬкий }Pяд Укpaiни ttс BвiDкae3a пo.
тpiбнс пpoBoдити фopr'rpaння yкpaiнцiв y Poсii i вhпpaвтяти iх в
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Уrсpaiнy" тa вxe вiд iменi pцднapKor,fyPсФPP Krтегopичнo l{aкaз:l.
JIи пPипинитlt ствoPеlrrtя 1лсдlaiнськихчaстиtl..Цoддмo, щo i сaм кo.
Iиal{Д/loчий "УrсpaiнсЬкolo paд,Il{ськolo apмiero'', всyпсрu свoiм пoстiйним скaPгaм нa нсстaчy сил, дoвiдaBtцись пpo пoтяг yкpaiнцiв
Caмapшини дo ствopсt{Hяв.пaснoiapмii, пoспitдив кaтrгloPичt{oBiд
rшо<вiлlrlсщвaтися. Явнo пoбoюю.пlсЬ зBигryвaнeнь l{errгpy y ..саltto.
стiйництвi,'тa спpияннi poзклцдl poсiйсьrcrx чaстин' B.Arrтoнoв дaв
тaIryтеJlrгpaltdyсамalrcЬKoмy вili ськкoмy: ..Пеpедaйтс yкpairпщ м, якi
aгiтyroть зa вiдoкpсмлrн}I'я yкpaiнuiв з Чepвoнoi apмii, щo iх пoBe.
дitц<аe свiдoмoro пpoвoкaЦiеro. Фpotп нaшoipeвoлloшii единий, тo.
мy жoднi poUIaдI{aння €дtloстi нaIциx p'IJtiв € }Iепpипyстимими''.
Taким жr сyпrPrчлиBим BияBилoся стaвлсt{l{я poсiйськoгo
вiйськoвoгo кеpiвництBa дo пpoблем, пoB'язaних 3 пoстaчa}Iням
вiйськoвoгo мaйна тa збpoi гpyпi вiйськ B. Aнтoнoвa.oвсieн.
кa. 3 o.цнoгo бoкy, спoдiвaючись нa Bикopистa}Iня циx сил'
вiйськoвс кoмa}Iдyвaння PCФPP спoчaткy вз,tлo нa ссбo зaдoBo.
лrнHя пoпpсб щ<paiнських пoBcтaнЦiв. Taк, зaбсзпсчення гpyпи
вiйськ K1pськoгo нaпpямКy гporцимa бyлo пoклaдrнo нa Kypський
бaнк (вxс y листoпa.цi l9l8 p. бaнк вцpяцив B.Aнтoнoву 2 млн
кpб), вiйськoвс мatiнo }laдсил:Lпoсяв дивiзii згiднo з нap,Iдaми
I.{еrггpшlьнoпoyпpaвлiнttя пoстaчaння нa oснoвi нaкaзЬ гoлoBкoмa
тa PBPP, oзбpoeння нaдхoдI{лoз Мoскви, Tyли, Бpянськa, opлa
(y листoпaдi l9l8 p. yкpaiнсьKllм пoBстaнцям бyлo нaдiслaнo з
Poсii 24 apгилсpiйськi гapмaти з лaфстaми' пrprдкaми i зaпaс.
tIиIttI{чaстиI{aми, 16 тис. гPaнaт' 16 тис. шpaIIнслсй' 4800 зaпa.
люв:UIЬI{иxснapяцiв, 2542 лiнiйнi гpaнaти тoщo). oднaк y мiPy
з'ясрaння poсiйськиI{ цrнтpolvt ..нсн4дiйнoстi'' yкpaiнськиx пoBстaI{сьKихдlвiзiй, t{е}.toxJlиBoстiiх пеPекидaння }Ia iнIлi poсiйськi фpoнти i бсз тoгo дoситЬ спoPaдичнa ..вiйсЬкoвa дoпoмoгa''
пotl:lлд скopoчyвaтися. Bзaгaлi кaжylи, yкpaiнськi пoвстaнськi чаcTl|IlkIфaкгиннo нr oтpимyl]aли aнi rшaтнi, aнi oбмyrииpyвaння'
знaхoд'Iчись'тaк би мoвити, нa ..сaмoзaбсзпrченнi''..Цopeнi, oфiцiйнo ви3нaчениit дltя yкpaiнськt{х пoвстaнцiв пaйoк бyв нa 50
кpб мснlший, нi:t<B paдянсЬкili Poсii. ..I{o poбилoся цiлкoм свi.
дolr{o'- пoяснюBaв пiзнiшr Г.П'ятaкoB,_ щo6, пo-псPшe, вiдки.
}ryгI{зBltнyвaчel{H,ty сепapaтизмi, ttе }'тpимyl}aти,у ce6e 1кpaiнськi
oлемсI{ти' a з iнlцoгo бoкy, щoб мaти гapaнтilo, щo Boни нaм дa.
ютЬ }Iс лиlIIo пaтpioтiв свoеi вoлoстi, пoвiry i свoегo xщopa, якi
нс бaxaють вi.Ф<oдитив iнlцi мiсця''.
.Цoсprтьгoстpo стoялo в yкpa.iнсьlс.tхпoBстaнсьIоtx дивiзiяц i пltтaння зi збpoеto. Hс мaючи Bпeвненoстi y тoмy' щo нaдiслaнa
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збpoя бyде викopистaЕIa з:l пpиз}Iaченн,Iм' нe дoвipяloчи пoвстaнцям' цrнтp не пoспilдaB зaдoвoJIьI{ятивимoги 1п<paiнськoiPBP тa
wяДУ' якi нaстиpнo бoмбapдиPyв:rли виЩi yстaнoви свoitrдl тrлrгpaмaми. 25 листoпaдa y тeлегpaмi дo Cтaлiнa Г.П'ятaкoв писaв:
..Cкaxiть Baцетiсy нсхaй
Дar cИлlI' збpolo, oбмyrдиpрaння, iнa.
yникнщи''.
15 гpyдня тoй )ке П'ятaкoB тслегне
кшr кaтaстpoфи
..Ми
paфyвaв гoлoвкo}ry:
нс Bимaгarмo вiйськoвих чaстин тспrp'
:rлoвI{мaгaeмo якнaйцIвидIIIс збpoi''. Boднoчaс пoлoвa yкpaiнськoгo paдянсЬкoгo }P'Iдy звеpгaBся дo Й.сгaлiнa: ..ПpoIшy нaтисtlyги
нa Baцетiсa, нeхaй дaстЬ збpoю. Cтaнoвищr l{pитиtlне. Apмiя зpoстar' opгaнiзyеться, неoбхi.щti piuц"ti лii. Збpoя, за пoвiдoмлснtl'ям
Pщимoвинa' €' aлe нaм нr дaloтЬ. Бrздiя BикJIикa€ зpoстaнIlя пстлopЬськlос нaстpoiЪ в apйi. Пpolцy вaс вiдпoвiсти мснi, чи е нaдii
нa oтpимaння збpoi 3a нaдaними Baцrтiсy вiдoмoстями''.
Пoкaзoвo' щo B тoй чaс як пpoxaння PBP Укpaiнськoi Pa.
дянськoi apмii щoдo oзбpoення fr пoвcтaнсьKих чaстин нo зaдoвoльнялися, надiслaнi дo B.Aнтoнoвa ..спецiaлЬ}ti''чagIT,Iниtloстaнi y.збpoi нс вiднyвaли. Гoлoвкoм Й.Baцeтiс тa члrн PBPP
C.Apaлoв 18 гpyдня 1918 p. 3iдд.aлиpoзпopя.Фкeння нaдзвичaй}Ioмy кoмiсapy в Тyлi opлoвy нeгaйнo пеprдaти l.Koх<евникoвy
8000 гвинтiвoк, 100 кyлеметiв, 200 pевoльвеpiв ..Haгaн'' i 4200 prBoльBсpЕtихпaтpoнiв.
Усс це paзolvlyзятr' звинaйнo, пеprцIкoд)кaлo peoPгaнiзaцii paдЯнсЬкиx дивiзiЙ. Bтiм, y uiй спpaвi вистaчшto й iншиrс пpoблrм бyнтiвнi, нсopгaнiзoвaнi пoBстa}IсЬкiчaстини тa iх кoмaндиpи
впrpto пpoти Bилися нaсaд)кyBaнiй uентpалiзaшii, BBrдснню вiitськoвoi дисциплiни i т.д. Cyrтевo }тpyдtlюBirлo спpaBy pсopгaнiзaцii
i тс, щo oсTaння пpoвoдилaся B yмoBaх тpиBaloчoгo нaстyпy paдянських чaстиtl в Укpaiнy.
Бoйoвiдii пoвстaнсьKихдивiзiЙ yпpoдoшк гpyдня l9l8 p. poзгopTaлklcЯy дBoх нaпpямKaх: l-шa yкpaiнськa пoBстaнськa дивiзiя
пpoдoвхyв:Ula нaстyпaти 3 пiвнiчнoi Чеpнiгiвши}Iи в нaпpямкy нa
Чеpнiгiв_Kиiв; 2.гa Дlвiзiя' BистyпивIци з пiвдня Kypськoi гyбеp.
нii, pщalIaся нa Бi.тrгopoд.Хapкiв. Bлaсне КЖУЧИ, pадднськi дивiзii
пpoсyв:rлися вглllб yкpaiнськoi теpитopii мaйxе без бo.Ь. Biйськa
,I[иpектopii, хoнa й цrвидкo зpoстaли У Цей пеpioд, пpoтr скJIaдaлися знaчнolo мipoю 3 пoBстaнських зaгol{iв, бyли пoгaнo opгaнiзoвaниМи' a дii iх нrскoopдиtloвaними. Щoдo нiмсцьких тa aвстpiйських вitiськ, тo Botlи' oнiкyloни нa вiлгIpaвIq Дoлoмy' Hс BиKaзyвirли oсoблllвoгo iнтсpесy дo вн1цpiIшнix спpaв Укpaiни i, якщo ix дo цЬoгo нс змytIIyвaIIуI,I|eoбтюкрaлп ceбe нaстyпirлЬнимI{

t66
дiяl..tи. oт:кс, 1псpaiнськi пoвстaшIi дoсIrтЬ чaстo зaймшtи нaсслoнi
пyнI(тl{' звiдсl вiдtoдlrrи нhrцi, вiд'ilкДlсaючI{ нa бaтькiвщинy.
Пoдскyди пoвстaнцi в6paтanпаcя''3 peвoлIoцioнiзoваними нi.
мeцькl{ми сoддtaтaми. У с. T}ryoсне ЧepнiгЬськoi гyбеpнii нiмецькlй гapнiзoн oбеззбpoiв гgrъмaнцiв i BстyпI{в y пopегoвopll 3 pa.
дянськими вiЙськaми. У свoiй тeлегpaмi Koмal{Д/Baннlo М.Щopс
пoвiдoмrrяв: "У с.Tцloсно нaцli пoвстaнцi з'eднaлI{ся з нiмсць.
K[tмt{ сoJЦaтaмI{ i пoстaчaroтъся з oднiеi кy:rлi, спiвaють irrтepнaцioнaпьrтий гiмtt''. Бoгyrrцi 13 гpyлrrя, дoсягrryвIIIи пoпсpедньoi
дoмoв.llснoстi з пpедстaвнI{кaми paщ 106.гo нiмецькoгo пoлKy'
бeз бoю piйшли дo м.Юtиншi C1paxсьKoпo пoвф Чеpнiгiвськoi
ryбepнii. 17 гpyдня l-й бaтaльЙoн БoгyrсьKoгo пoлкy б1в y с.Бi.
лий Koлoдязь' чepeз кiлькa днiв бyлo зaйнятo с.ЗaмиIцсвo.
Пiсля вiдстyпy нiмсцькoгo гapнiзoнy вoяKи Hixинськoгo бa.
тaльйoнy, щo y цeй чaс Bxoдив дo сKпaдy TapaщaнсьKoгo пoлКy'
15 гpyдня боз бoIo рiйш:rи дo м.Crмoнiвкa. Цьoгo x дЕя чaстш.
ни Tapaщaнськoгo пoлкy зaйняли pяд нaсeлgниx пyнктiв
HoвoзибкiBсьKoгo пoвф - Bеликa Toпaль, Kaтaшин, Бiлий Ko.
ЛoДяlзь.18 гpyдня тapaщaнцi зaйня:tи K.ltимoвo, Pилoвинi, Мить.
кoBKy' a тaкo)к стaнцilo Hoвo-Poпськ нa дiльницi зaлiзницi Coмснiвкa-Hoвoзибкiв'
пo якiй вiдстyпaли нiмсцькi вiйськa.
Чaстини Hoвгopoд-Ciвеpськoгo пoлкy пц пpoвoдoм T.Чсpнякa Дtяltvtнa пiвдri вiд тapaщaнцiв. Щс нa IIoчaтKy гPУДня пoлк
..y пapa.Цнolvryпopядкy''
рiйшroB дo м.Hoвгopoд.Ciвсpськoгo' дс
йoгo зyотpiли пprдстaBHиKи мiсцовoi сaмoyпPaBи. 18 гpyдrrя нoBгopoд.сiвеpцi зaйня.тtиIIIoсткинський пopoхoвий зaBoд' a oДиrt
iз ix пiдpoздiлiв - ст.TсprщинсьKy. У цrй xе дrI{ь сфopмoвaний
з мiсцoвих пoBстaнцiв 3-й пoлK зaйняв Гtгyxiв. 20
BoяKи
'pyдo
T.Чеpнякa 3ахoпили IIIoсткy.
БoгFrцi 25 гpyдня yвiйш:rи дo м.Hoвoзltбкiв. Tим чaсoм тapa.
щaнцi 29'pУд':я oвoлoдiли ст.Гopoдня' Bзявlци пpи цьoмy' як пo.
вiдoмляltoся y дotlссrннi B.Бoх<lнкa' 17 кyлемотiв, l80 гвиrпiвoк,
15 кoней з сiдлaми i 28 пoлoнеtlих' ..якi нaзвaлися пGтлюpiвuями''. oстaннi зaпeвнIdлитaPaщaнцiв, щo мaютЬ бaxaння пPи€ д .
нaтися дo ниx тa пooбiцяl||4 cх|4ЛlIтI{дo цЬoгo вoякiв мiсцсвoгo
гapнiзoнy (всьoгo 600 .loл.). .ЦДявeдoння псpсгoBopiв Бoxснкo нaпpaвиB в Гopoднlo делoгaцiю' пpoтe дoмoBитись 3 пrтлIopiвшями
нс BдiLпoся. oстaннi 30 гpyднЯ BДaIшIcядo спpoби ви6уtтlцтapa.
щaнцiв зi стaнцii, oд}Iaк aтaкa бyлa вiдбитa, i o l0 гoд. paнКy Bo.
яки B.Бoxrнкa з бoeм зaхoпилI{ Гopoднlo, взяBIIIи як тpoфoi
близькo 40 ryлсмстiB' пoнaд 500 гвинтiвoк' a тaкox ciщta, кoней
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тa iншe мaйI{o. Haстyпнoпo дElя' 3l гpyдtя l-й ескaщloн Tapa.
щaнськoпo пoлкy зaйняв м.Cнoвськ, a 1 сiння 1919 p. дo Гopoд.
нi всryпив i 1.й Бoгyl*сьюrй пoлK.
У цiлoмy yспiшшrми бylпr лii тaKo)K 2.i Уryaiнськoi paдпlськoi
дивiзii, яKa пpoсyвallacЯ CлoбoxaнIIIиIroю в l{aпpямIry нa Хapкiв.
3aрaхorмo' щo нa вiдl'lirry вiд iнIrпrх y<pairrсьюlx pсгioнЬ, y цьolvfy
пpoмисJloBoмy paйoнi вIIлttв бi.lьlдoвикiв бр нaЙ6irшш BiдчyтIfirм.
Деякi мiстa бiлыrroвики звiльнятtи вiд нiшriв щe дo Bстaнoвлrння
шIaди .Циpсlстopii (Пaвлoгpaд, Hoвoмoскoвськ). У сaмoмy x Хap.
кoвi, вltкopистoByюни вiдпpaцЬoвaнy вжс paнiшс тaктиKy здiй.
снrння пoBcтaння у TЙrry пpoтивникa в мoмснт нaблиxeIIItя дo
IIъoгo paдянських вiйськ, бiльцroвики зaxoпIlJIи Bлa.ry y нi.t з l нa
2 сiщrя. Cаме y цей чaс чaстиtlи 2.i пoвстaнськoi Дивiзii, дФIaIoчи
oпip вiйськ.[иpсктopii, пpopиBaпIЙcЯдo мiстa. Мaйxе 6 гoдин
тpиB:UIибoi зa ст.Koзачa Лoпaнь. 2 ciчllя 1918 p. paддrськi вiйськa
захoпили мiстa Гpaйвopoн, 3oлoviв, стaнцilo oднopoбiвкy' a вxe
вpaнцi нaстyпнoгo д}rя дo Хapкoвa рiйшли вoяKи 5.гo пiхoтнoгo
пoлкy (кoмarциp - .Ц.IIIмiдтl) тa кaвпoлкy ЧеpвoЕIoгo Koзaцтвa
(кoмarщltp - B.Пpимaкoв). 4 сiчня тщ вiпб}вся пaPaд paдД{ських
вiйськ, яшit пpиймaв B.Затoнський.
oтlке, впpoдoвx Цpyдня _ y псpшиx чt{слax сiчня 1919 p. yкpaiнськi paдднськi дивiзii зaЙншшt чaстинy Чepнiгiвськoi i Хap.
кiвськoi ryбеpнiй, B тoltfy числi Хapкiв. Пpoтс piвoнь *pевoлlo.
цiйнoi свiдoмoстi'' тa дисциплirшr пoвстaнцiв бyB yкpaй низЬKим.
Bищо вxr йIшлoся пpo мaсoвi пoгpaбрaння' щo ix вчинилI{ вo.
яки TapащaнсЬкoгo пoлКy пiсля Bстyпy дo Cтapoдyбa. Пoдiбнo
..pсквiзицii'' пoтpaпиJlи
пoвтop}lJloся в Гopoднi, пpиvoмy тyг пiд
нaвiть }Iсзaмo)кHi. B oднoмy з вiйськoвих дoKyмснтiв цьoгo нaсy
зaгaльний стaн пoлкy хapaктrpизyвaвся в тaкий спoсiб: ..пoмiт.
нolo € pФгЕryздaнiсIъ, пoBнa вiдсyгнiсть дисциплiни i елемеrrтap.
них пoчaткiв мopaлi. Cтpaшеннo poзBинyгllЙ 6aнwпlц3м...'' Мa.
сoвi пoгpaбрaнrrя тa спpaшK}liй дсбoцl },чинили y м.IПoсткa i
l lЦмiцт,Цlсtпpo,Фtадirtoшч (1896-1937) нapoдивсяв u.Пpшrylоr в poдинi сlDвсбoвIrя.Дo
пoчaтtry Пepшoi свiтoвoi вiйни дeяюrfi час пpalloв:lв кiнorreхaнiкorr. 3 пo.rап<oмвiйнш
пеpФyвав y сIсltалi74.то Ctaвpoпoпъськorloпoп|(yнa Пiцдeннo.3аxЦнoмy фolпi. 3a xo.
poбpiстъв бoяxoтpииaвyсi чoтиpиopдet{иCв.Гeopгiяi rшrнпpапopщшlса.
B l9l5 p. пpt{шк}ryвдo бirьцroвикiв.Haвеснi l9l8 p. сфpмyвав загiн, щo дiяв нa Пpшyt,лtнi. B ссpпнi
цlotlo )к poкy, пiou нeццдJlotoHi:юrнськom пoEстaнEя вшвiвсвiй затiн дo "нef,тpluьнoi
зoни'', яlotfi пiд .rасфprryванtlя ygaiнсьlorх pa,цянськttx
дивiзifi вгдвся дo 7.ro Фдсаltсь.
кollo пoJlt(y'a нaпpикiншi l9l8 p. бyв пеpефopмoвaциЙy 5.fi Paшiнський ygaiнсьlоrй пo,пк
2-i Уцpaiнсьxoi pаДянськoiдrвiзii. Boсeни l9l9 p. lЦшцг в)кeкoмal{Д|вавФиraДoю, a
пiзшiшe - стpiлelьlсoю,цивiзiею,щo билася пiд Ilаpиrшниrr. Пiсля Гpoшадянськoi вifiнп
oбif,мaв висoкi кoмaн,цнi пoсqд'x в Чеpвoнifi apшii - l(oшarrД{p2.i Чepнiгiвськoi дtвiзii
Червoнoroкoзаl(твa'кoма}циpтaнкoвoiбpигади.Kor'!див.B l9з7 p. рпpeсoвaниfi.
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BoякI{ щoйнo стDopelloпo з сФIян 3-гo Г.lrщiBськoгo пoлкy (кo.
мaндI{p - Пaвs,ц<a). Ha IIIJIЯryдo Гrrцoвa цоЙ пoJIк .тpoмиB yсo,
щo пiдпaдaлo пЦ p}4qy''.Hс випa.щ<oBoy BищeoзIlaчrl{o}ty дoкy.
мrlrгi вoяKt{ цiei чaиини xapaктePи3}.вaJlися, яK .тopбoхвaти''.
Crtpoби *пo)relвитися'' зa pa'qyrroк мiсцсвrок мсlrл<aшдiвмшIи мiсцс
i в пo.lгкy T.Чсpнякa пiсля вxoДt(с}lltя йoro дo м.Hoвгopoд-Ci.
всpськoпo. Пoгpaбрaння i нacwutя нaд мiсцoBI{мIl меIIIкaнцями
тPaIIJIяltI,lcяi в пorпсy B.Пpимaкoва' зoкpомa, дtyгiй сoтнi oтaмa.
нa Бpoyсенкa i т.iн.
3aзнawrмo' щo д,lя пPипl{нсн}rя зJIoEII{нI{их
ffi з бoкy пoBстaн.
цiв бiльlдoBl{ки нaмaгaлися вxl{вaти pilп1пlих захoдiв.,(скpстoм
Tимчaсoвoгo poбiтrrичo.сeп,яtlсЬкotlo },pЯry Уцpaiни вiд l l гpyдH,I
19l8 p. в Укpaiнськiй Paдянськiй аpмii бyли ввеленi oсoбливi
вiйськoвi тpибyrrшrи - poгнi, пorп<oвiтa зaпUlьtloapмiйськi. .(o вiдoмa.щoх oстаIrнiх бyлa вiдrесенa i пцсyднiсть за qдiйснeння кpи.
мiншtьlтиx шro.пtнЬ, пPи цьolvfy }IaпoлoцIyвirлoся' щo .моxa Bлaди
пoJIкoвих тa apмiйсы<иx тpибщla.пiв Bизнaчaеться €ди}Io prвoлIo.
цiйrим сyмлiншп,r uшс тpибyraлЬ'' - тoбтo, пo сщi, е нсoбмсxснoto. oДraK вpirxoв},IoчинaпЬпapmзaнсьlс.tй хаpaктrp yqpaiнсьlсlx
вiйськoвиx чagгиtl' пoдiбнi paдикirльнi захoди тaк i зaлиIIliUIися
дек.llapaцiями.
Шtoпpaцда, деп<i кoмiltЦиPи всс х }IaмaпUIися ..мiцнolo p1псolo''
пpиIIиняп{ poз6iй з бoкy свoix вoпсЬ. У пoлкy T.Чеpняr<a,пpимi.
polt{' сrPсд iнIцих дисциплiнapних пoкapaнь пpaктикyBaлися
"цIolvtпoли''. Щс бiльIц с1вopi засoби пoкapaння виЕttlиx 3zlстoсo.
BуBuIIlcя B пoлI(y B.ПpимaкoBa: зoкpсмa, бyктiвнa сoт}I'яoтaмaнa
Бpсyсенкa бyлa спilшснa, poззбpo€нa' roлoвнi з:rчинщиKи бrlцкстiв
псPсд лицсм iншло<кoзакiв бyли пopyбaнi шaблямI!' lrcцma _ poз.
пopoшr}Ia пo iнщrо< сoтtlяx. Bтiм, пoдiбнi кpyгi зaxoди бyли скo.
pilшс виняткoм, нi:к пpaвилoм. Taк, кoмa}Циp тapaщaнцiв B.Бo.
)ксtIKo бр сlсl.lьним псpсKпaДaTИ BиI{y з:l здiйсrпoвaнi йoгo BoяKa.
ми пoгpoми нa вiйсьKoве тa paдЯнськo кepiвництвo' яKс' мoвJUIB'
нс забrзпo.ryе бiйцiв нaвiть нaйнeoбxiднilцим i цим цiДlll19дцy6 рц
..сalr{oвiльниxpеквiзицiй''.
дo
Itтlцi кoмaндиpt{ нaмaгiulися негiдrri
вчиIlки свoix пiдrrегиx вiднoсити }Ia paхyнoK пpoниKпID( B чaстинI{
..тlмних слемоrrгiв'', .пpoBoкaтopiв''.
3винaйнo, пoдiбнi apгFvrсI{п{хoч псвttolo мipolo й небoзпiдстaв.
нi, пpoтс tIс випpaвдoByвaли мaсoвих пoгpaбyвaнь мiсцевих xитслiв, a гoлoвtlе' tlo пoяснювaли дiйсниx пPичин циx нrгaтиBних
яBищ. oстaннi х м:lли бiльlц глибoкi кopiння: вoни виIIливaли i
3 y}roB сaмoi вiйни, якa звoдtr{лaнaнЬсць бyдь.якi мopшtьнi пPI{н.
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цIIпи тa нopми' i з гoстpo нrгaтиBtloпo стaBлсtl}lя сrлян.пoвстaн*1тpимaнця i BoдIIoчaспpипtoблювачa сслa'' i, зви.
цЬ дo мiстa нaйнo, з специфiчI{oгo бщrтiвнoгo дyxy пoBстaнських дивiзiй.
Hизький piвснь диcциплiни пoвстaнцЬ, нсopганiзовaнiсть' пo.
мнoxенi нa iх слaбкy вiйськoвy пiдгoтoвкy - yсс цс tIс мoглo llo
вIlлиBilти нсгaтиB}IиIt,t
чинoм i нa бoйoвi якoстi paдя}Iських чaстин.
Хapaкгсpизyючи бoйoвий piвсrrь Бoгц-tськoп) пoJIKy' лсlй ввшкaвся ..вiднoснo д!lсциIlлiнoвaним'', пoлiтKoм IШaфpaнський в oднo.
мy iз свoix дotlссrнЬ кoмaцдyвal{нIo писaв: ..пo,Iк з вiйськoвoi тoчKи зopy }Iс Bитpимye xoлнoi кpитики: шrтaбyдивiзii тpебa дoK'Ia.
стI{ мaкси}vfylvr
3yсl{льдo скopoi opгaнiзaцii пoлкy пo всix пpaвилzrх
вiйськoвoгo мистrцтBa. цr вкpaй неoбхiднo, бo пpи пеpIпoмy зiткненнi з opгaнiзoBaнoю чaстиtloю пoлк зaз}Ia€ пopaзки.''
Тим чaсoм рopгaнiзaцiя пoвстaнсЬкID(чaстин гaльIvfyв:rлaся.
Taк
poзпopя.Фкення
i нс викoнaни}l з:UIиIII:UIoся
B.Aнтo}IoBa пpo згoP.
тaнtя oсoбливoi пoвстaнсЬкoi дlвiзii y бpигa.ry. 8 гpyдня l9l8 p. нa
нapaдi кo}lal{дFloгoсклaДУдlвiзii зil }лIaстк)пpедстaвникa Tимчaсoвoгo poбiт}tичo-ссJlягIсЬкoгloypя}ryB.Aвеpiнa з цЬoгo пpllвoдy бyлa
зaтвrp.Фкeнaдoсить хapaктepнa пoстaЕIoBa:66дoпoBiстиBiйськoвiй
Paдi пpo тоxнiннy i стpaтсгiнгly }Irмo)olивiсть пepефpr'цвaння дивiзii в бpиIaщ/''. Haтoмiсть },чaсниКинаpади BислoBилl{сязr тс, щoб
вpaxoByючи зpoстaнHя чисrлЬнoстi oсoбoвoгo сKпaдy пoлкiв дивiзii,
oстaннi poзгopтaти в бpигaди. Хapaктеpнс piIшення бyлo пpийнятс
нapaдolo i щoдo питaння пpo пеpсймсI{yвarrrrядивiзii тa ri пoлкiв Aвеpiнy 3aпpoпoнyвaли дoнести Biйськoвiй Paдi пpo пoBеpнrЕIня
дивiзil пoпеpсдньoi назви _ l-а Укpaiнськa paдянсЬкa дивiзiя, нaзви пoлкiв тaкoж заJIицIaлисяпoпеpеднiми - l-й Paдянський Бo.
гр-lськll й, 2-Й P aдянськи й Тapa щa нс ьKt.ttrt,
3. ir Paдянський H oвгopoд.Ciвсpcькуtit.
Taкa пiДвищенa yBaгa пoвстaнцiв дo збеpеженHяпoпеPсд,нiхнaзв
tх чaстин бyлa не випaдкoBoю. Пpaпryщa дo Bстa}IoBлrння oдI{oмaнiтнoстi, B.Aнтoнoв кaтсгopичнo нaпoлягaв нa пoтpебl вцкинyпr
стapi ..пapтизaнськi нaзви'' пoлкiв, зaмiнивlци iх нoмеpllими .
..Пеprшийyкpaiнський paдянсьrий пoлK'', *lgryгиЙ
1кpalнський pa.
дянський пoлк'' тa iн. Пpoтс пoвстaнцi' pеB}Iooбеpiгaюни свoi пpaBa тa в:кевиpoблснi псвнi вiйськoвi тpaдицii, нr бaxали пoстyпaтися тaкoю BDкJIивoIooзнaкoю сaмoбyпroстi чaстин|4,яK ri нaзва. Hе
дiяли нa вoякiв i пoгpoзи B.Aнтoнoвa _ пoBстaнцi впсpгo пpoдoB.
)Kyвaлиiмeнрaти себс бoгyl-tц,IмIl'таpaщaнцями' нoBгopoд-сiвеpiмеtryвaти свoю чaстиFIy
цями..[o pснi, i B.ПpимaKoв пpoдoв>кyвaB
..Чеpвoним кoзaцтвoм'', нaвiтЬ всyIIсpечтoмy'
щo oфiцiйнa fr нaзвa
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6уa3.fr, кaвшеpiйcьIoй Paддtсьlсlй yФairrсысlй пoш<.Mix iнцлш'r
зfllнaчимo, щo oсoбoвий ск.ltaд пoлr<yдсдa.lriбirьIдс .irrтqrнaцioнa.
лiзрaвся''. Пiсля пpибyггя yдpyпй дсr<ддiгP}дшя в рйoн с},Дкi_
Льroвa знaчнo пopiдi.lпtй пoJlк B.Пpимaкoвa бр пoпoвнolпrй зa pa.
хyl{oк кorrишнiх вiйськoвoпoJloнol{иx з aBстpo.1'гopськoi apмii: y
тp€тiй сoгtti пo,Iкy (кoмaндtp - кolиIшнiй фЦт
мад8p M.Mapкy.
тaн, кoмiсap - йoгo спЬвiтдlзlпtкABapьяlп)
псpшпtй взвoд сs,IалI{
нiмцi, дРyгIrй - yrоPцi, тpсtiй - aвстpiйцi, vсrсt, слoвaки; пii}нiцlс
y ск,Iaдi.lсlвеpтoi сoтrri бр ствopсrтий взвoд кУ?дв.
3 всrпrrсrlдr тpyЩoщaмIt пPoхoД{B тaкo)к пpoцсс зBсдснIIя poз.
piзнeшос пapтизaнсьКIо( зaпoнiв y певнi бoйoвi oдиIпrцi тa пiд.
пopя.щq.Baння ix qД{нoмy KoмartДrBaннк). Bсyпеpон гpiзним нa.
кaзalи B Аrrгoнoвa чисJlеttнi загoни пpoдoвx}'Ba.llи збеpiгaпl свolo
пoпopсдIrю opгaнiзaцiю Й нс пoспiцra;ш iз вxoДlсенням дo BI[знa.
чeнI{х д,lя ttltх тиx чи iнlциx paдЯIlсЬкиx пoлкiв, вiддaroчи пrpс.
вary' тaK би мoвити, сaмoстiйним дiяlд I]с стoсyвaJloся' пrpсдy.
сiм, затoнЬ iз "невиз}Iaчснolo'' пoлiтичtlolo opiентaцiеIo - a пpo.
стo кa:к1пrи,бarцитських зa сBo€ю сyггIo. Пpoтe бyли i тaкi, щo
сaбшyва.ltи нaк:Цll{B.Arrгoнoвa сaмo "за пoлiтич}Iимr! мoтивalvfl{''.
oстaннi poзцiкroвaлуIcЯ' яK нaйбiльlц нобсзпoчнi i з ними yкpa.
iнсько paдянськe кoмaндyвaння' BикoPистoByючI{ пpибyлi з пiвнoчi "нaдiйнi'' чaстиtll{' нrщaднo poзпPaвJIя,тoся.Hal.lбiльIш хpс.
стoмaтiйним y цЬolvfyплaнi стaв спiзoд "пpибopкaння'' BoяKaм[l
I.Koхсeвникoвa лiвoесеpiвськoгo Baлyйкiвськoгo pевKoмy.
Щc нa пoчaTry гpyдllя 1918 p. IIoBстaнсьlиЙ pсвкoм y Bшryйкaх
oб'едrraв пiд свoiм кеpiвництBoм pяд poзpiзнeниx пoBстaнськиx
зaгoнiв. Haмaгaючись пiдпoPядкyвaти сoбi цi вiйськoвi uуII|L|'
B.AнтoнoB poзпopяДI(еtlням вiд 6 гPyд}rя l9l8 p. зaпpoпoнyвав
pсвкoмoвi звrсти йoгo чaстинI{ y шIтaтний l0-й Paдяrrський yкpa.
iнський пixoтний пoлк' пiдпopядкyвaBцIи йoгo в кoмarЦнoмy i
г1oспoдapськoмyвiднolцеrпrюс штaбoвi l-i бPигaдt 3.i Укpaiнськoi
paдднськoi дивiзii в Hoвoмy oскoлi.
Пpoтc цс poзпoPядDкенtlя нr бyлo Bикoнaно. Cклaдсний пеpс.
Baxнo з лЬш< ФфЬ, Baпyйкiвсьrotй пoвстaнсьr<ийpсBкoМ y вiйсь.
кoвoмy питaннi вiдстoювaв лiнilo влaснoi пapгii, якa вистyп:rлa
пpI{нIIипoBoIoпpoтивtlицolo бirьIдoвикЬ щoдo стBopсння пoстiйнoi apмii, лiквiдaцii вибopнoстi кoмсклaдy' зaпpoBaдxс}IЕlяy
вiйськax iнстllтyry пoлiткoмiсapiв, "недrмoKpaтшItпD('' мgloдiв }Ia.
Brдrн}rя в них.щlсциплiнI{ тoщo. Taким чI{tIoм PoзгpoмJIснi бiль.
lIIoBикaI{ивлiпсy 1918 p. y Мoсквi, poсiйськi лЬi ессpи спoдiвшlи.
ся змiцнити свoi пoзицii нa тrpенi Укpaiни.
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У дpyпй докaдi гpyдня Baлyйкiвський pевкoм oгoл(юI{B пpo
ствopoння I.{снтpaльнoгo пoвстaнськoгo Irrтaбy (y сюIaш PI{I{дi.
нa, Koлщiнa, Hiлoвa, Гaнснкa тa l|вeткoвa), щo йoмy tliulсxaлo
сrraтИ Qвoеpiдним *aльтсpнaтI{вним'' aнтoнoBсьKoмy вiйськoвим
цснц)oм' нaBкoлo яKoгo м.UIи г}ryгyвaтися yкpaiнськi пoвстaнцi.
Cвoiм чaстинaм лiвi есеpи .Цaли Цчнс iм'я Cхiднoi Уxpaiнськoi
Пoвстaнськoi apмii. Haпpикiнui гpyдня сили цiei *apмii'' сK,IaДLIм: l.й Baп}йкiвський пoвстaнський пoлк (кoмarциp . Цвст.
кoв), 2.й Boлчaнський пoBстaнсЬкий пoлк (кoмarциp _ Caхa.
Poв), 3.й пoлк Чеpбiянa. Плaнyвaлoся тaKox 1вiйти в кolrтaкт iз
.заtoнaмI{ CЬеpсa тa Kiквiдзс.2|
в Kyп'янськy Baлyltкiвський prBKoм вI{дaB вiдoзвy
'pудl'"
вiд Пoлiтичtloпo вiддi.'тy oпopaтиBtloгo Irrтaбy Cхiдttoi Укpaiнськoi
Пoвстaнськoi apмii зa пiдписaмI{ I{aч:UIь}tикaoпеpaтиBtloгo Iцтa.
бy P'lщiнa' гoлoви Kyп'янськoгo пoвфевKoмy €.М1paвйoBa' кoмaндиpa l.гo Balryйкiвськoгo pевoлloшiйнoгo IIoлкy - I.{веткoвa
i гoлoви l.[сrггpaльнoгo пoвстaнськoгo шrгaбy i Itскгpaльнoгo кo.
мiтстy пapгii лiвиx rсеpiв (iнтеpнaцioнaлiстiв) Ю.Caблiнa, в якiй
poз'яснювaлися цiлi тa зaцдaння лЬюс сссpiв тa мiстппlся зaK,Iики
нс пiдкop rШ|cЯ,нaкaзaм бiльIцoвикiв.
Poзгopнщa 3г0дoм aгiтaцiя ссpсд пoвстaнцiB llpoхoдилa пЦ гaс,,rHaтуI,в IIIиIoкoмalrдиPiв-пpизнaченцiв,
IIaNfu|
фiцсpiв i гeнеpa.
..звiлЬI{}Iти
poсiйських
Укpaiнy,
a,за
нrю
i
лiв'',
сoJIяtIтa poбiтlпt.
кiв вiд кoмiiapoдopxaвцiв'' (тaк вoни нaзвaJIи бiльlцoвикЬ). Мiс.
цсвr нaселсння лiвi ecepИ зalспикaли чlItIlITI4,oпip встaнoBJIснню
бiльIцoвицькoi влaди' нaгoлolшyloчи нa тoмy' щo BoIIa нaсилЬtlo
зaбиpaтимo y них хлiб i BиBoзитиIvtoйoгo нa пiвнiч.
нaмiтили склaд мaйбyпrьoгo
lд}"Iи лaлi, лiвi сссpи 29
'pуд,'"
Укpaiнськoгo лiвo-ссеpЬськoгo
},pЯДy:тPI{ пPсдстaBниKи 3 ]ищroзнaчсних пoлкiв, oдиH лiвий есФ вiд Хapкiвськoгo ryбсtiвдепy,
IIo oдIloмy пpeдстaвIr}IKyвlд yкpaiнських i poсiйськиx лiвих есе.
piв, мaксимaлiстiв тa aнapхiстiв.
3вiснa piн, iсrr1ваtlltя якI{хoсь ..сeпapaтних'' Ifеlrцlaльнoгo пoBстaнськoгo штaбy тa вiйськoвих чaстkl|I NIЯ бiльlцoвикiв бyлo
непpийнягним. З'ясрaвцIи, щo priulьнi вiйськoвi clцлIц"Cхiднoi
Укpaiнськoi Пoвстaнськoi apмii'' € ЕIrзнaчHЦуIkI- Bсьoгo дскiлькa сoт пoгaнo oзбpoених вoякiв, B.Aнтoнoв-oвсieнкo нaкaзaB
I.KoxсвниKoBy нrгaйнo ..нaвrсти пopядoк'' в Kyп'янськoмy pa.
йoнi. Biдгaк нa пpидylllення лiвo.есepiвськoГo ПoBсlillкolvfy ки.
нyли бaтaльйoн пoвoл3ьких тaтap. I{ентpa.пьний пoвстaнський
штaб лiвих есеpiв бр poзiшIallatrI, йoгo кepiвниKи зaapешrтoвaнi
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i вiддrнi п'д сyд пoJIъoBoпoтpибщlary: тi.lьlсl y сaмolvfy Kyп'янськy i BorтнaнсьКy бyлo poзстpiлянo 6iльцl як 20.roл. Лiдеpiв пaфi
лiвих есеpiв Kapелiнa i Caблiнa нrBдoBзi Kиrryли дo B'яз}tиць вiдпoвiднo y Хapкoвi тa в Kaтеpинoслдвi.
Пapгiя лiвlос poсiйських есepЬ фaктиwto нс мaлa впливy сеpед
..I{eгrгpaгьнoгo шrгaбy''
щpaiнськoгo нaсслeння' тo x i лiквiддцiя fr
пpoйшлa мaйxr нeпoмiчсtloю. Зoвсiм iнaкшoгo хapaктopy
нaбpши б пoдiбнi зiD(oдlt IIPи Pсopгaнiзaцii тa нaBсдeннi ..рвoltlo.
цiйнoгo пopядкy'' в yкpairrськиx пoвстaнсьKих дивiзiяr<,чисrль.
нicть яКих з кo)кним днrм зpoстiЦa (скaxiмo, пoлк T.Чсpнякa нa
26'pуд,o ншriч}вaв p<o бiльlш як 1600 нoл.). Biйськoвr кoмaндy.
Baння нa чoлi з B.Arттoнoвим дбpс poзрriлo мox.ltивi нrбoзпrчнi
нaслiдсr пoдiбнoгo..тискy'' нa yкpaiнсЬKиx пoвстaнцiв - i псpr.
дlсfu, щoдo pеaльнoi мolкпtвoстi iх пеpeхoдy нa'бiк.I[ирктopii. B
oIElolvryз вiйськoвих дolq[мrrrтiв цьoгo чaсy пpямo вкa3yBirлoсянa
тс' щo кoмaндyвaЕIня змylцrнс вiдмoвитися вiд нсгaйнoгo псpс..ни.
фopмрaння Тapaщaнськoгo пoлкy тa пpoBеден}Iяв ttьoмy
..нaдgloк'', oскiльlоr з бoкy oстaн}Iьoгo JryIr:UIипoгpoзи y BипцдКy
мipнoгo пpитI{скaння'' пoлкy . псpейти нa бiк пстлюpiвuiв. Тoж
зв:DкaючI{нa тaкi yмoви' BАrrгoнoвy чaстo дoвoдIlлoся дisпlцщoдo
бoryнцiв, тaPaщaнцiв тa iн. псpсBalк}IoпсpеKol{aннями тa yмoBJI'яннями' пoKпaдaIoчI{сьпpи цьol'ry нa ..нaдiйниx'' Koмaндиpiв тa
пoлiп<oмiсapiв.
oсь тaк, кpoк 3:l кpoKoм' пpoBo,Ц{JIoсяoб'е.щraння poзpiзнениx,
нсopгaнiзoBaних yкpaiнськиx пoBстaI{сЬKиx чaстин в Укpaiнськy
Paдяlнськy apмilo. Нa 24 гpyдHя l9l8 p. 3a звсдсннями, пiдгшoвlto..
Ilими цrтaбoм B.Aнтoнoвa' y poзпopяunксннi кoмa}Цyючoгo псpс.
бршrи: l.шa бpигaдд Псpшoi PaдЯнськoi пiхoтнoi щpaftlськoi шr.
вiзii (всьoгo 3l00 бaгнстiв, 76 кулeмeтiв, 410 Iшaбсль,l l гapмaт),
Дpyгa Paдянськa пiхoтнa yкpаiнськa дивiзiя (5100 бaгнстiв, 59 кyлсмстЬ, 5l0 шaбсль, 9 гapмaт), 3aпaснa paд'IнсЬкa щpaiнськa дивiзiя (всьoгo 7800 voл., 1800 бaпrстiв, 22 кулeмcти, l30 rшaбсль),a
тaкo)к Бpянський, Льгoвський, K1pський пpикopлoннi пoлки тa
pяlд "oсoбливюс фpr*щaнь'' . зoЦ)rмa' пцpoqдiли ..irтгеpнaЦioнa.
лiстiв''. 3aгaлoм cuлп Paдянськoi apмii Укpaiни нa кiнець гpyдня
l9l8 p. стa}IoвI{ли14086бaгнетiв. l350 шaбель, l39 кyлсмстiв, 20
гapьraт; opгaнiзoвaних' aJIoнo oзбpoeних вoякiв _ 6220 чoл.
oтlкс, дeкJlapoBa}la}IaпPикiнцi листoпaдa l9l8 p. ТимнaсoвиIvl
poбiтнинo.сФI.янсЬKим },p'Iдoм Укpaiнськa Paдянськa apмiя пo.
стyпoвo пrpстBopIoBаJIaся нa pеiulьttiсть. Ha цо бyли спpямoвaнi
l9l8 p. ..Пoстaнoвa пpo opгaнiзaцiю
щвшlенi уP,Цolvr 27
'pУд'^
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Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii'' тa ..Пoлoження пpo poбiтнинo-сe-

JIя}IсьКyapмilo Укpaiни''.
Згiднo 3 цими дoKшYrrнтaми' в Уlqpaiнськiй Чеpвoнiй apмii встat{oBJIIoвaBся6-мiсячний тсpмiн сrцокби, збrpiгaвся дoбpoвoльний
пpI{нцип fr кoмплскryвaнI{я' xoчa й зirзнaчirлoся' щo ..всi rpoмaN|t|уI вiкoм вiд l8 дo 40 poкiв бсpщься нa oблiк, зaчислIoloтЬся
дo prзсpвy apмii i мoxyгь бщи мoбiлiзoвaними''. oкpсмo l{aгoлoIIIyBirлoсяй нa тoмy' щo Укpaiнськa Чсpвoнa apмiя тa Чеpвo.
нa apмiя paдlнськoi Poсii тiснo пoв?язaнi мix сoбolo е.щtiстю кoмIIлсI(ryвaнHя тa пpи}Iципaми iх opгaнiзauii' a тaкo)к i тс, щo *нa
apмiro УсPP пorциploloться yсi зaкoни' стoсoвнi apмii PсФPP'.
A oсь пpямс вl(oДксн}tя Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii дo сKпцдy poсiйськoi B дoKyDrе}Iтaхне oбyмoвлюB:lлoся. Haтoмiсть iз змiстy
пpийн.rrтoi У?'Цoм пoстaнoBи BиплиBiUIo' щo стBoPювaнa в Ук.
paiнi apмiя бyлyеться 3a типolr,f poсiйськoi Чеpвoнoi apмii "шrя
зpщнoстi'' й пopяД з }tсю мa€ стaти oднiеlo з iнlцих apмiй ..мix.
}Iapoднoгo poбiтнинoгo iнтepнaцioнalry'', зaвдarrня яK|4x _ ствo.
..€динoto мixнapoдroгo сoцiaлiстprчroгo
фporrry'' y бopoтьбi
Perпш
..свiтoвolo
кoнтppeBoлюцiеlo''.
зi
Ухвaленi yкpaiнським paд.янським У?'Цoм дoкyrvrсI{ти'щo стo.
с1вilлися opгaнiзацii в Укpaiнi збpoltних сlшt, Мoсквa зyстpiлa нa.
.стopoжrнo. Haтoмiсть сaмe BияBJIенI{яyкpaiнсьlсlми CiльIдoвиKaми нссaнкцioнoвaниx цK PKп(б) iнiцiaтив в yqpaiнсЬKoмy
вiйcькoвoмy питaннi нa тлi лiвo.кoмyнiстинних псpeкoнo}IЬ
Г.П'ятaкoвa бyли Bxс дoстaтнiми пpичинaми' здaтниIvtvtBnKII|Цкaти стiйке pФдpaтyвaння пapгiйtloгo цсIfгpy. Hсзaдoвoленн,r po.
сiйськoгo вiЙськoвo.пoлiпrчнoго ке'piвництвa BиK,Iикa.пaй пoзицiя
B.Aнтoнoвa- oвсiснк a, яКt|II пPoДoвrкyвaв yпеpгo iпropрaти лиpeктиDll noлoвкoмa' з:lкI{дaючи йoгo виIvtoгaми пpo нaдсилI<yKoIII.
тiв тa збpoi, видiлення дoдaткoвих вiйськoвих сI{.лд,lя Bсдeння
бoйoвих дй в Укpaiнi. l сiчня l9l9 p. Й.Baцстiс, вiдпoвiдaючи
I{a oднс з тaких пoслaнь' }DксBкorгpr кaтrгopичrro po3т,tylraчyвaB
yкpaiнськиIYrи paдЯнськllмl{ вiЙськaми : .....мнolo
кolvra}rд}'Ioчol'fy
вaм нroД}Iopaзoвo пoяс}tloвilлoся, i Bи 3 цим цiлкoм пoгoдилl{ся'
щo нaшi ЦIЛжIr.нa Укpaiнy й.ryгь чсpсз .[oн, mlсс' кoJIи пpийлс
чaс' тo y виpiIшсннi yкpaiнськoпo пfiтaння вiзьмyгь yчaсть yсi нe.
oбxiднi д,Iя тoгo сили Чсpвoнoi Paдянськoi apмii''.
нaдarri пpoгиpiння l,{ix yк.
Hевiдoмo, y якi б фopми BI1л|4л|4cя
paiнcькими ..лiBими'' бiльlцoвикaми тa Мoсlоolo, якби paптoвa
змiнa вiйськoво-пoлiпlчнoi скryauii }tс зIt{yсиJrapoсiйськс бiльlцo.
Bицькс ксpiвниЦгвo кapдинaJIьI{Ilмчи}lollt псPсгJшнyпl свoe стaB.
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лeIпш дo BсдGIIIIяBiйсЬкoBиx дй в Уцpaiнi. Cyrтевими фaкopalrшl, жi зyI}roвиJIитaкy пс'pемiнy ЦPсy' €IaЛ!ц з qдIloпo бor<y,- сyг.
тевс зaцpiплс}Iltя пoзицiй .ЦиpсlстoPii ( 19 гpyдIUI .I[иpсlсгopiя }тo.
tп{стo Bglyпилa дo Киевa iЪpoгoлoсшla вiдrroвJlellня УHP), a з
.щD|тoпo'- Ц)иBaloчa Bl{сarщ(aвiйськ Aщarrш нa Чopнoмopськolvfy
1вбсpoШd' мgloк) ясoi бщo встaнoшIeIII{якolrц)o'шo нaл Укpairroю
пiсля вI{хoдryз нсi нiмсцькo.aвстpiйсьrоос вiйськ (yxс нaпpикiн.
щ гpllцtя l9l8 p. вiйськa irrrrpвскгЬ BпcaДuШlrcяв oдссi, Cевaстo.
пoлi, Микoлaевi - У ш пopги пoчaJIи pсryляpЕto пpиб1вaпr тpaн.
спoplи з вifiсы<oвlдr мalfuoм тa спopЯД|(GlII[ям' нa чoplloмopськI{х
Pсfuaх стoяJto 35 вiйськoвrос aнтaIrгiBськl{х кopaблiв).
TaкиЙ поpебiг пoдiй EиKпIIкaв сеpйoзнy'сr.ypбoвaнiсть po.
сiйсы<oro paдДIсьI(oпo ксpЬниrryгвa, яKc пoбaщlлo y нltх нс тiJIькI{
зaгPoзy вlгpaтитt{ yкpaftrськi тсpитopii, urc Й ствoprння пoстiйнoi
нсбсзпеlсr дtя бiлъIдoвицы<oi влa.tЦ{y сaмiй Poсii. Biдгaк, збpoйнa
бopoгьбa за УlФaiнy нaбршla дпя МoсlсвI{ B:DкJIивoгoстpaтегi.rнo.
пo знaчeння. Caме ця Цся бyлa пoклaдеHa B oсtloвy дoпoвiдi, poз.
poблoнoi пoльoBим штaбoм PBPP i пpeдстaшteнoi Й.Baшетiсy y
псplшi днi сiчня l9l9 p. 3a нoвих yмoв гoлoBкoм пoгoдився 3 Пo.
тpебoю вiш9rтггя }Ioвoгo' Укpaiнськoгo фpolrry дJIя всдeння бoйo.
вюс дiй в Укpairri, жltйl i бр yгвoрtпttt 4 сiчня 1919 p. вiдпoвi.щto
дo нaкaзy пoJIoBt{PBPP.
oснoвy фpotггy м:UIa сKпacтп 9-тa стpiлсцькa дrвiзiя Pсзсpвнoi
apмii тa гpyпa l.КoxевниKoвa' a тaкox yкpaiнськi pадянcькi
вiйськa, щo iх B.AнтoнoBy нUIсxaJIo звeсти в oднy дивiзiю. Caм
пpизнaчaвся кoмal{Дванем фporrry. Ha ньогo
BАrrгoнoв.oвсiенкo
пolllиproвiuroсЯ y:оaлснс PHK PсФPP 5 гpyдtя 1918 p. .Пoлo>кeн.
tIя пpo Гoлoвнoкoмalцyloчoгo всiмa збpoйними сиJIaI{и pсспyблi.
Iс{'', згiд1to з якI{м дo йoro кoмпстсrпдii EхoдI{лo:кoмaltД/вarпrя дi.
Ioчими нa 1кpaiнсьI(oмy теpенi вiйсы<aми; визнaчеIlня, вiдпoвiдIto
дo xoдy oпсpaцiй, кopдoнiв Фpoкгy; фopмpaння, змiнa сKпa.цyтa
poзфopмрaн}Iя вiйськoвих з'еднaнь' yпpaвлiнь тa yстaнoв' щo
вхoдять дo сIOIaдy дiloчoi apмii; пpl{знaчсIlня' псpссyвaнIlя тa
звiльнсl*tя KoмaнДIoгo сKпa.щ/.Cам гoлoвкoм пpямo i бсзпoссрд.
ньo пiдпopЯдкoByBaвся poсiйськolvfy вiйськoвo}fy цеЕгpy. Укpaiн.
сЬкollty бiльшoвицЬкolvfy }Pядoвi нaJIrxaJIo зaтBrpдитlt склaд Pев.
вiйськpaди' нa яКy пoK,IaдUIoся' тaк би мoвити, вiйськoвo.пoлi.
тичнс кepiвниuтвo фpolrгoм.
oт:ке, як бaчимo, Укpаiнськa.Чеpвoнa apмiя, щo Bxс iснрarra
де.фalсгo i дr-юpс, лrгKим poзчсpкol}r пrpa пpoстo з}Iикaлa' пrpr.
тBoploючись нa oдне iз 3'€днaнь oд}Ioгo з фpolrтiв Чepвoнoi apмii
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PсФPP. KаpдlнarrьнI{мчиtloм змiнrовaвсяй стaryс yкpaiнськoi
Pсввiйськpaли.
Чеpгoвий lloвopoт к},pсy пapтiйнoгo цeнтpy нaдaB нaснaгI{
.пpaвим'' в yкpaiнськolfy
PaдffrсЬкolvfy},pядiв iх бopoгьбi пpсrги
*лЬиx''. Bxo 16 сiщrя 1919p. ц1 3xgiдаI+riTим.raсoвoгo},pя.ryпpo.
(3x'',

1 - "пpoтЦ',, |.1пpимaвся)
стиIl,lгoлoсyвallням (4 Г.П'ятaкoвa бyлo yсy}ryгo з йoгo пoсaдI{ тa зaмiненo Ф.APгсмoм.
18 сiчня бyв зaтвсpдкcъrиfi нoвий ск,Iaд Pсввiйськpaди (М.bхи.
мoвич' B.Межлayк, К.Bopolшилoв). Hе oбмeх<ивцrl{сьциIr{' "пpa.
вi'' заxaдaли тaкo)к yсyrrсння B.Arrгoнoвa з пoсaди кoмal{дyвaчa
тa пpизнaчoнtlя зaмiсть tlЬoгlo М.sп<имoвIдIa _ з тaкими вI{мoгaми Boни звеpt{yлися дo ЦK PKII(б). У свolo чеPЦ, .лЬi'' Kaтo.
гopl{чнo вi.щr,toвилисявизнaти yсi ui piureння як нeпpaвoмoчнi i
..цlстсйськoгo сyдy''. oтlкс, в
тaкox звсpI{yJIисядo мoскoBсьKoro
yкpaiнськoмy бiльlшoвицькolvfy},pядi нaзpiлa Kpшзa.
Пporr пaфйний цeнтp rlrnидKo знaйIцoв вихiд з неi. Hс демoн.
cтpy'oчи вi.щеpгo свoеi пiдгpимror жoдtiй гpyпi, Мoсквa виpfurшлa
нaдiслати д.тя *нaведeння пopядKy'' в yкpaiнсЬKolvfy paдЯнсьKolvfy
},pядi сBoю лIoдиtry - нrдaвньoгo пoBнoBtDк}Ioгo пpсдстaвникa
}PЯдy PсФPP д,tя BсдсtIня пrprгoвopiв y Киевi Х.Paкoвcькoгo.
oстaннiй пpибр дo Хapкoвa 22 ciчня i вжс 24 бр oбpaний гoлoвoю },pядy УсPP (тaкy нaзвy' зaмiсть пoпердньoi - Paд,Iнськa
yнP - бiльlдoвики дaли Укpaiнi). Paзoм iз Х.PaкoвсЬKиIvl в Укpalнy пpибyлa Й гpyпa poсiйсьюlx вo€нспeцiв, якa мaлa спeцipaдДt.
.UIьrIсзaвдaння - викopiнити пapп{зaЕстBo в }п<pa.iнськиx
сьKиx чaстинaх тa зaбoзпечити lt:UlaгoДкrння вiйськoвoi спpaви
в Укpaiнi зa poсiйським взipцем i в мrllсax pa.Цянськoi Poсii.
У>ке29 сiчня Х.Paкoвcький пoвiдoмляв y свo€мy листi дo BЛс.
нiнa пpo зaтBrpДi(rний нoвий склat }.Pядy УсPP' яшtt нa вiдмi.
гry вЦ IIoпrPедtIьогo (Hapoдtий Cскpетapiaт) зa poсiйським взip.
цoм oтpиIt.tyBaвнaзвy Paднapкoм. У cклaдi oстallЕlьoгo вttдiлявся
й нapoдний кoмiсapiaт y вiйськoвих спpaвaх' нa чoлi якoгo бyлo
пoстaвлсtlo кoлиlllньoгo }IapKoмa фiнaнсiв .Цoнецькo- Kpивopiзь.
кoi pеспyблiки B.МсюIa},кa тa М.Пoдвoйськoгo' щo нeвдoвзi мaв
пpибyпа з Мoскви. Пoкaзoвo, Щo y сplaдi }toвoгo },pЯдyKoлиlIIнiй вiйськoвий сскpстap lo.Кoцюбинський виявився' тaK би мo.
витI{' ..нapKoмoм без пopгфсля''. Ш[oпpaвдa, йoгo бyлo введснo
paзoм iз Ю.ЩaденKoм тa B.AнтoI{oвим дo PсввiйсЬKpa'ци Укpa.iнськoгo
..пpaвих'', зilлифpoнтy. oстaннiй, всyпrpoч пpoтсстaм
IIIиBся нa пoсaдi ..кoмaндДoчoгo вiйсьKaми Укpaiнськoi Coцiaлi.
стичнoi Paдянськoi pсспyблiки''.
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Пpoгpaмa дiй oчoлloвaнoпo Х.Paкoвсьlсtм ТимчaсoBoгo poбiтIIичo-ссJIяtIсЬКoгo }lpя.цyУкpaiни бyлa викltaдrнa в спецia.lrьнiй
.[ск.пapaцii' oпPIIJIюдtteнiй 28 сiчня 1919 p. paдЯнсЬKoю пprсolo.
B дolсyмсIrтi ссpсд iнtцoгo нaгolloцryBаJloся нa тoмy' щo },pЯдспoB.
нений piшгщoстi .щс з бiльцroю енсpгieю пpoдoшкyBaти фp.
}fyвaнI{яpеryляpнoi Чеpвoнoi Укpaiнськoi apмii''. Haспpацдi x з
пpиiqдoм Х.Paкoвсьr<ono нa спpавi opгaнiзaцii збpoйrп.rх си:r УCPP
тa нa мoxlпlвoстi безпoсеpсдrьoгo ксpiвниЦгвa нимl{ з бoкy yк.
paiнськoro paдянськoгo }|pЯ.цyмarra бyпt пoстaвлeнa щpaпкa. Емi.
саp poсiйсы(oпo бi:rьшoвиrlькoгo цelщpy в Укpaiнi щoдo цьoгo мaв
чiпсi диPектI{BI{.
Кpaснoмoвlпllr.t пiдтзopД|(снI{ям oстaнньoпo мoxr сл}Dlшти пpo.
скт пoстaнoвI{ з .poз'яснrннлrt'' сщ)aв)съoгo cгaryсy yсpaiнськoгo
paдДtсьKoпo }PЯry тa йoro пoвнoвiDксrrь y вiйськoвiй сфPi' нaпи.
сaний BJlaснoprrнo X.PaкoвсьKt{м пiс.пя пpиiqД/ йoгo в Укpaiнy.
,(oкyrrент цeЙ нещoдaBнo BияBиB B oдI{oмy з apxiвiв yкpaiнськrrй
iстopик C.Kyлыпrцькlй.
.3 мстolo нaдaнкя снсpгiйнiruoi спiвдii poбiтнинo.сeлянськiй
pевoлloцii' щo poзвивaeться нa Укpalhi, i внесrння зpoзylvriлoстi
щoдo oсtloвtlиx пIIтaIIь prвoлloцiйнoi дiяльнoстi Тимчaсoвий poбiтничo.солянський ypяд Укpaiни щвaлI{B звrpнYIуIcЯ дo ЦK
PKп(б) i PнК 3 нaclyпнoю зaяBoю:
l . Tимчaсoвий poбiтrинo.ссJlяtlський ypяд Укpa.iни, ствoрний
3a пoстaнoBolo цK PKп' е Йoгo opгaнoм i пpoвoлить yсi poзпopЯ.Pкrння i нaкaзи ЦK PKII безyltoвнo.
2. Tимчaсoвий poбiтнl{чo.ссJIяIIський УPял Укpaiни, нe бр.
Iци пo сщi сaмoстiйним, }Iс стBoploвaв i нo збиpaеться ствoploвaтI{ свoпo llсзaлсxнoпo кoмaнд1в aHtIя, нaзBaBцII{Pеввiйськpaдy
..Pеввiйськpaдolo Укpaiнськoi paдян.
цpyпlr к}Pськoгo нaпpямкy
ськoi apмii'' виKпIoчЕtoд,Iя тoгo' щoби мo)Kнa бyлo гoвopl{ти пpo
paдДIськy apмilo Укpaiни, a }Ir пpо нaстyп poсiйськlл< вiйськ, тoб.
тo пpoдoшкIrти ry пoлiтИKУ, Щo бyлa poзпoчaтa yгвopснllям Tимчaсoвoпo poбiтнинo.сrлянсЬкoгo },pядy Укpaiни.
Цo псpеймrнyвaння зoвсiм l{с oзнaч:Ulo i нс oзнaчa€ )I(oдних
змiн пo сyгi, тим бiльIшс, щo oсo6oвий скlIaд цiеi Pсввiйськpaди
Bизнaчсний нс нalдr' a цrrщ)aлЬнolo yстaнoвolo PCФPP i нrглaснo
вoнa € тiеro x сaмolo PсввiйськPaдoIo гpyпlr вiйськ кyPсЬкoгo нa.
пpяIt{y'якa orгPиIvlaлатiльки iнIцy вшвiскy,Utя Укpaiни.''
oт)кo, iсrryвaння Укpaiнськoi Paдянськoi apмii (як нaцioнaль.
tloi, .п{, пpинaйшri, тepитopiшtьнoi) виявw|ocя зoвсiм tlстpиB:rЛим.
Maнiпyляшii *лiвиx'' yкpаftrcьких бiльIцoвикiв, ш<i,в неpгoвlrй paз
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спpийt{яBlIII{Bсepйoз ..гpy B ypяЦ'', вдaлися дo спpoби дiяти як
УP'Ц, зoкpемa Й y вiйськoвiй сфеpi, i бyли пpипиI{rнi Мoсквolo.
Bтiм, фaктltннo пoзбaвrtвши бiльtшoвицький УPяЦ Укpaiни мoxсливocтi бpaти гIaсть y виpoблrннi вiйськoвoi пoлiтики, poсil.tський пapтiйний цеHтp Bсr x бр змyruениЙ пiти }IaдoсIIть сyгтевi
пoстyпки yкpaiншям' a сalvlr пoBrpнyгися дo iдri кoнстpyювaння
..aльтсp}raтиBнoгo''yкpaiнськoгo ypЯдy з видiленttям y нЬoмy нapкoмaтy y вiйськoвI{x спpaвaх - нехaй нoмiнaпьнoгo' тa всс x yк.
paiнськoгo вiйськoвoгo цскгpy' Цдaтися дo opгaнiзaцii yкpaiнських
Paдянських фopмрaнь y скJIaдi Чеpвoнoi apмii i нaвiть дo pитopI{Kи нaвкoлo poзбyлoви Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii.

BисTУпи УкPAIHських кoMУIIIстIB
(бopmьбистiв, гpупи фeлеpалiстiв)

зA стBoPЕHня УкPAIнсЬКoI чЕPBotIoI APMII
(лho _ oсillь1919 p.)

Пoвне iгнopрaння бiльuroвикaми нaцioнaльниx iнтepесiв Укpaiнlt, пopяд iз намaгaнI{яl{изaпpoвaдI{тIlтyг' зa aнaлoгiсIo 3 paдянсЬKoю Poсiеlo, вiйськoвий кor"ryriзм iз йoгo пpoдpoзкJlaдкaмl{' нaсилЬtlицЬKoЮopгaнiзаuieю Koлгoспiв, неpвoним тсpopoм
тoщo' BиKпlt кruIo сплеск aнти бiл ьtдoвицьKIтх селянсЬKI{хпoBстaнь'
зaкoлoтiв y Чеpвoнil,l apмii, щo й пpl{звrлo дo кpaxy pa.Цянськoi
влaди ц Укpaiнi влiткy l9l9 p. й пo.цaльrцoгoзaгapбaння мaЙxе
всiеi i] теpltтopii денi кiнськи м и вi l"lськaми.
3a циx рroв poсiйсЬкиI"{бiльшroвицький I-{ентpBизнaB зa нr..гpи в Укpaiнськy Paдянськy
пoтpiбне пo.ц:rлЬцIrпpoдoвжсння
pеспyблiкy''. 2 хoBтня l9l9 p. 3a l"{oгoнaкaзoМ Уpяд Х.PaкoвсЬкoгo' щo пеpебрaв нa тoй чaс y Чсpнiгoвi, зaяBIlBпpo свiй сaмopoзпyск. Згiднo з pituенням цK PKП(б) бр тaкoж poзпyшeний i
ЦK KП(б)У. Бiльцliсть кеpiвникiв KП(б)У, пoкинyвtшиУкpaiнy,
rвaкyloвaлися дo Poсii i бyли poзпoдiлeнi пo ryбepнiях Poсii aбo
цrнтpaльнl{х устaнoBaх y Мoсквi (Х.PaкoвсЬKoгo' нaпpI{KJIaд'
пpизнaчI{линaч:rлЬникoМПyPy, Г.ПстpoвсЬкoгo нaмiчaли нa пoсa.ry гoлoBи Мoскoвськoгo ryбвllкoнкoмy). Cтвopснttя пiдгtiльнllх
бiльlдoвицЬкиx opгaнiзaцil'l нa oКyпoвaнiй денiкiнцями yкpaiнськiЁl тсpитopii бyлo пoклaдrнo нa т.зB. Зaфpoнтбюpo (y сrutaдi
C.Кoсiopa, A.Бyбнoвa, B.3aтoнсЬкoгo'Ф.Koнa, Io.KoцroбиI{сЬKoгo, P.Фapбмaнa (Paфaiha)),яке пеpсбyвaлoспoчaткy y Киeвi, пoтir*ly Бpянськy, Мoсквi, Cеpпщoвi. oтже. poсit"lськийпapтiйнlll,l
I{ентp,,IК здaBаJIoся'пoKJIaBкiнець нaвiть фopмaльнoмy iснрaн-
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шo Уr<paiнськoi Paдянськoi Pсспyблiки. Пpсгс, як дoсl{ть скopo
з'ясрaлoсЯ, Дo *гpи y с:rмoBизнaчrнI{яУrqpaiни'' бiлыrroвикaм дo.
всJIoся пoBеprryгI{ся 3t{oBy.
Певнoro мipoIo цо бyлo зyмoвJrеIroзнaчнoю aкпtвiзацi€Io вoсс.
ни l9l9 p. yкpaiнсьKl{x кolvfyltiстичних cllл _ псpсдyсiм Укpa.
iнськoi кoмщIiстиннoi пapтii (бopoтьбистЬ), a тaкox fr лiдrpiв
Г. Гpинькa, B.Блaюlтнoгo, Г.Мrосaйличснкa, o.IПрtськoгo. C'твoprнa y ссpпнi l9l9 p. внaслiдoк зJIиття УTIсP (кo'vtyltiстiв.бopсrгьбистiв) iз лiвolo фpaкцielo yкpaiнсьrоо< сoцiarr.дсмoкpaтiв (незa.
лeжrпlx), yКп(б) мaлa кoмрriстI{чЕy пPoЦpaмy ioцiшlьнo.скoнoмiчних пoprтвopснь i piIшyяс Bltстyпaлa 3a ствopснЕIя дiйснo
нcзшtoхсroi УIqpaiнськoi Paдянськoi Prсrфлiюr, IЦo }вiЙдс ..нapiвнi
з iнIrrими pсспyблiкaми €вpoпи дo PaдЯнськoi Федсpaцii''.
Baхс.ltивilцoю ylиoBolo poзбyдoви тaкoi дopxaви бopmьбисти
BBa)сUIи opгaнiзaцiю Укpaiнськoi Чepвoнoi apмii. oснoвy fr, зa iх
пФскoнaнI{яIvl' мaJIи сK,Iaсти пoвстaнськi з:lnoни yкpaiнськoгo ссJlяtlствa' чaстиtlи петлlopiвських вiйськ, якi пеpейд}ть нa бiк pa.
цЯнськoi вJI4ди' i, звинaйнo, тi yкpaiнськi paдянськi фoprvryвaння
(зoкpoмa, бoryrщi, тapaщaнцi), Щo rх бyлo poзчинснo в poсiйськiй
..вiйськoЧсpвoнiй apмii згiднo з пiдписaним y нсpвнi l9l9 p.
вo.пoлiтичним'' сolo3oм.
Ha вiдмiнy вiд веpxiвки Kп(б)У' якa iз l{aстyпolt{дснiкiнських
вiйськ мaйxе y пoв}Iolvfyск.пaдi пoKинyлa Укpaiнy в oбoзi Чеp.
}Ia oKyвoнoi apмii, кеpiв.iпluтвo пaфi бopoтьбистiв 3:lлиlIII{,лoся
yKП(б)
Bсеyкpaiнcький
пoвaнiй тсpитopii. У Kиевi ЦK
щвopив
PсBKoLr(y сюratr B.Блaкитнoгo, Г.МиxaЙличснкa, П.Любнснкa)l,
бopoтьбистськi prвкoми стBopIoB:Ulися й нa мiсцях. Cвoi зyсI{лля y шсй пеpioд бopoтьбисти зoсrpсдилI{ нa opгaнiзaцii пoв.
стaнсьKиx загoнiв y тиJry.{снiкiнa, якi, зa rх poзpaхщ-rКaми' Ivt:lли
cГaTIJI'
чaсти}Iaми мaйбyгtьoi yкpaшrськoi Чсpвoнoi aPмii. Haйбiльlц
aкшlвнимI{ бyли дii бopoтьбистсЬкиx зaгoнЬ нa Пoлтaвщинi, KaтсpинoсJlaвIrцrнi(зокpсмa, y HoвoмoскoBсЬкo}v{y,ПaвлoгpaдсьKoмy
пoвiтax шiei ryбсpнii).
Bихц нa пoлiтич}ry aperry yKП(б)' зpoстaн}rя ii aвтopктrтy сrpсд yкpaiнськoгo сcJIянстBa всrpйoз зaнепoкoiпo poсiйське бiльIцoBицЬкo кеpiвництвo. БрIши i зa нaцioнаJlЬ}tим склaдoм, i зa
xapaктrpoм пapгiеlo дiйснo yкpaiнськo6, yKП(б) мaлa знaчнi
цIaнси нa тl' щoб витiсtlити з Укpaiни кepoBaнy бiльtцoвицЬKoк)
МoсквoIo arrшyкpaiнсьKy зa сBo€ Ю сyгнiстlo KП(б)y. oсoбливo
' У жorпri l9l9 p. цeй peвxoм poзгpoмl{ли дeltiкiнцi' Г.Мlпай.пичеltка тa yкpaiпськoro
пoегa B.Чyмaка вoни poзстpiляrшr.
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I{cбфпoчгI|4N||4 ДJ|я ссбс вBlDкaлo бiльlцoвицькc

кеpiвниrцвo

з:l-

хoди бopoгьбистiв щoдo yгвoprнrrя нaцioнaльнoi apмii, пpскpaс.
нo poзyrvliючI{'щo сaмe yкpaiнськa apмiя пiд впливoм бopoтьбистiв мoxc стaти псpсцIкoдoю нa IцJIяry встaнoвJlrкня пoлiтичнoi
мoнoпoлii бiльIцoвикiв в Укpaiнi.
II{c нaпpикiнцi сePпня бopvгьбисти звеpl{yлися дo Bикoнкolvfy
Кoмiкгеprтy iз пpoxaнням Bизнaти yKп(б) yкpaiнськolo ссtсдieю
Кoмirrгepнy. Пpoге пiдкorггPoльний poсiйсы<oмy пapгiйнoмy I{cн.
щy Bикorп<oм (йoгo oчoJIюBaBy тoй чaс з:lкtятl{й пpoгивник 1кpa.
iниtsa Г.3iнoв'ев) зaпpoпorryвaв бopoгьбI{стaм Bстyпити дo Koмiн.
тсptty чrpeз Kп(б)У. Ксpiвниrшвo ж oстaнньoi, зa вкaзiвкaми I.(K
PKII(б)' fo,Ioвнoю y}roвolo спiвпpaui пoстaвилo вilшloвy бopoгьбистiв вiд iдсi ствoPснHя },кPaiнськoi Чсpвoнoi apмii.
Мix тим, Bимoги' дoсl{ть близькi дo тиx' щo iх висylryли бo.
poть6исти' Bиpaзнo пpoлyнaли Boссttи l9l9 p. i в ссpсдoвищi
Кп(б)y' з бoкy т.3в. гpyпи федеpaлiстiв (fr лiдсpoм стaв Г.Лaпvинcький)l.

I Jlamлнcьrclt Гюprirt сDелopвtttt(|887.1938)шaPoДrвсяв фрькoжy сGJliпiд Пel€pбyp.
rом y сiм'i вifiськoвoro лiхapя. B l9ll P. закiн.оlв юplцrr.оrиfi фкyьтет Пстефypзькoro
yнiвepсltгcгу. Pевo,Doцifi}ryдiяrьнiсть po3пoltilDy 1905p.' в l9l2 - висланиfi пiд глдсниfi
нaгляд пolriцii дo rriglgд(a loюtrrстarь Естrлrrдсьxoi цбepнii. Haвrсшi l9l4 p. fiorrу бyлo
дoзвoJleнooсorитися y н.Hoвorэopгiевськy Xepсoнськoi ryбеpнЦ в l9l5 p. пеpeiхдвдo
Kperreн.rуrа.Bxсoкooсвiчeнa' ryJIьrypнaJIюД{нa'пolriглoт (знaвлaтrrнськy'rper6кy, фaн.
в Уlqrailry,
щ/зьt(у'нirrеrEкУ, aнrrifiськy, пФIъсьl(у'iтaлifiсьry, iспaнськy шoвк, пepeiхавшrrr
вl{вчивygaiнсы<y)' чесниfi rrr пpиt{lo{пoвиfi,ГJlaпrшrнсьlоtПдoсrrrъ сl(opo сrвE oдltiею з
нafiвruшвoвirциxoсiб lФеrreнчyцьxoiopгaшiзaшiiбirьшoвикЬ. Ha I Bссшqaiнськoшy з'iзДi
Pqд, цo fioro склrlкдлrrбirrъшoвиюrE гp}д'{i |9|7 p. y Xаpxoвi, вiл бyr oбpaниfi дo сtgrадy
ЦBK Paд Ущaiни fi ввeДениfiдo Hapoдшoroсelgсгоpiату (oбif,мaвпoоащlКepуючonoспl'авами Hаpоднom сэщстapiаry). Як пorriтr.доrf,пpeдстдвникбiльlдoвиl.E!(ono}тЯД| Уlqaiнп
пpи кoмaнДЕ:rчубfuьtцoвиrьlorrrивi.ЙськaмнМ.М1paвfioвi, Лaпvинсьlоlfi, paзoм Ь lo.КoЦtoбинсьlo{l{,фaв щaсть y qдoбyпi Киевa бirъшoвицDкишивi.Йськrrrиy сi.rнi l9l8 p. Пic,tя
пopдtки бirьшoвнкЬ' пiд чдс нaстyttyв Ущaiнy нirrеrьlorх вif,сьЬ перixав дo мoсtoш, дr
йoro пpизнa.оuпl шaпocаД/завiryваvaУщaiпсьxolo вiддiлeнrи Hapoднom xorriсapiатyiшo.
зeмнt{хспpaв PPФCP' пporr в Poсii Г.Лaп.дrнсьlоrfit{€ з.lxpимaвся,нeцдoвзiвiш пoвrpшyв.
ся в УlФaiшy. "Я тaк тiснo пoв'язаниfi з PaдЯшсьxoюУlgalroю 3 пеpшшхii lgoкiв'-пнсaв
вiн в oднorry з rшrстiвдo Д'}rxинrr. _ Я нa в&irxдюсэФ впpввi пoxи}lyтl{Ущalry... Мeшi
непpистoЙшoвЦ'i:кдlсaтш'на,цlo шиpoЁ кoлa пnшliвникiв чeше зl{rциъ i пpеlФaсшoстaв.
yпoвt{oвiDreниrr
,rятъсядo мeнe.''Haпpикiхшiгpyлltяl9l8 p. fioro пpизнaroошr
Тиrrчасoвoro Poбiтничo.C.errянськoroуpяry Ущaiни в ЧepнiтЬсьxifi гyфpнЦ у ,ooюr.y l9l9 p. oбpaлrr пoJroEoюЧepшiлiвсьxomцбвиxoнкoшy; y сepпнi l9l9 p. - noJIoDoюрfioннoro
Кoмiтетy обopoнrrЧepнiгiвщикx вiд дeнixiнцiв, a пiotя зaгapGaшrш
цbi тэprropii нarrpaвrr.
ли у Гaлrlьlоlft рвкox.
Г.Лarr.оrнсьlorfiнe rriг нe боwrпt, щo чеprora пoPa$сr бirьшoвнкЬ в Уlpaiнi шtiтlсy
l9l9 p. 3yмoвJleнaнe стirьlоr нaсrупoш денixiнсьlo'tх вif,сьЬ скirьlоr пoвgпatflrяuшуlФaiнськom сeJuнств:rпpсгrr пolriп'lчl|oпt l$тсу кп(ФУ. HrзrDдд 3 torx к}Dсoш i пpивelrд
йoro в oпoзицiю дo xepiшиrгвa Kп(Фy. Пiotя poзгporryгpyпи фдepaлiстЬ, лiДеpoмякoi
вiн бyв' ГJlarнинсьlоrfi всryпив дo УKП, fioro xoorrтуlа.lulдo цк Шei пapгii. Пpспr r'
|926 p., пiслlя саrroлiхвiддцii пapтii' зlroвy пeрйшoв дo KП(фУ. 3 .lшororoпo rrepEet{ь
1930 p. пpaцюв:lEГeнepaпьннrrкol|сyлoшу Львoвi, з чеРвшrпo xoвtЕl|ь 1930 p. знaхo.
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IIя гpyпa фoplшлaся цIс дo лiтa l9l9 p. з тI{x небaгaтьoх пapг.
пpaцЬюlкiв, якi нс пoдiляJrи тoдiшrrьoi пo.ltiтичнoi лiнii кеpiвништвa KП(б)У в Уlqpaiнi. Пiд чaс HoPflДl пpoвсдeниx y цсй пеpioд пiд
пPoBoдoм П.Фrшъкa, П.Пoпoва, 6улa Bиз}Iачrнaплaфopмa фсдc.
pшtiстiв: нсoбxiднiсть iсrгyвaння в pеспyблiцi сaмoстiйнoгo yкpa.
iнськoгo PaдЯнськoгo ypя$ iз всiеlo пoвнoтoю влaдI{' BK,IIoчaючи
гalryзi вiйськoвy тa гoспoдlPчУ, yгBopoнrrя Bлaснoгo пapгiЙнoгo
..вrr1пpiIшнicltлtl кpaiни''.
центpy' який би спиpaвся нa
oпинивIцIlсь в Мoсквi, П.Пoпoв, Г.Лaпчинський, Я.Лarцсpс
тa iх пpихильI{иKl{ пiдгсrryвa'пий нaдiслalм |2 листoпaдa l9l9 p.
.yкpaiнськi кoмyriсти'
дo ЦK PKп(б) Jtпcla зa пiдIrисoм
щo 3нa.
xoд,IтЬся B oпoзицii тa Пpсзидii yкPaiнськoi сoкцii пpи Мoс.
KoвсЬкolvlyкoмiтстi PKп(б)' (сoкuiю, дo pснi, oчoлювaB П.Пo.
пoв) iз кpитикoю oфiuiйнoгo кypсy ксpiвниuтвa KП(б)У в Укpa.
iнi за "вi.Цpиввiд мaсo,''мrxaнiчнс пoцIиpсння зaкoнЬ PCФPP нa
тrpитopii Укpa.iни'', пiдсiд дo неi ..вик,IIoчнo як дo oб'сктa ви.
кoлoчyвaнHя мaтсpiaльнlок pсс1pсiв'', *вкpaй недoвipлиBс стaвJIеtI}Iя дo yкpaiнських кoмyнiстичt{их гpyп'' тa tsимoгoю негaЙнoгo
стBopсн}rя нoвoгo пapгiйнoгo цrrrгpy. в Укpaiнi, в тoмy нислi, й
за paхytoк oб'едrraння з бopoтьбистaми.
Чеpoз тиxдrнь П.Пoпoв нaпpaBив дo пoлiтбюpo I{K PKп(б)
дoпoвiдry запI{сKy' в ш<iй BиKпqдaJIисяпoгляди oпoзицiйнoi гpyпи
нa питaIIня пpo дrplсaвнi взaeмoвiднoсини Укpaiни тa Poсii.
oстaння, нa дylr{кy федеparriстiв, мaлa нr нa слoBaх' a нa дiлi ви.
знaти незшIсxoriстьУкpaiнськoi Paдянськoi Pеспyблiюl, i псpIшими
IФoкaми в цьoмy нaпpямкy мaлo б стaти вiдтвopення сaмogгiйнюс
yкpaiнських oкo}loмiчнoгo тa вiйськoвoгo цснтpiв. Тopкaюнись
вiйськoвoгo питa}IHя' aBгoPи дoпoвiднoi 3aписки кaтсгopичI{o 3a.
пepeчyв:Lпипpoти намipiв poсiйськoгo вiйськoвoгo кepiвництвa
пpистyпити дo плaнoмipнoгo poззбpoення yкpaiнських пo.
BстaнсЬких зaгoнiв, якi бopoлу|cя з дeнiкiнськиIvlи вiйськaми тa
BимaгaJIи псpсфоpмyвaн}Iя цих зaгoнiв нa pсryляpнi вiЙськoвi чaстиIlи. ..PoззбpoенI{япoвстaнцiв,- зilt}Iaчaлoсяв зaписцi,_ це
ц}lвся у peзepвi шa пoсадy Гeнкoнсyrи, з )|(oвт}ипo Фpeзeнь l93l p. пpaшoпrв пoмiчникoм
завiдyваtа кot{сyJlrcьl(oгo вiддiлy Hаpoднoro кoмiсаpiаry iнoзeмних спpaв CPCP. У тpaвнi
l93l p. Лaп.rинськoгo зшoву бyлo вiдpядrсeнo в Укpaiнy, y poзпop'l.окeння ЦК Kп(б)У.
Бirьшoвиrьlсс кepЬништвo Укpaiни пpиз}ra${Jlo Лaпчrrнськom начiulьt{t{кoм сeкюpy жl{т.
пoвo-кoмyнаJънoю rl(Епoддpсгr:r.[epxrшштy УPсP. цю пoса.ry вiя oбiймaвДo lоiпtя 1934 p.'
a пoтiх був пpизнaнениft завiдlваveш Kиiвськom вiддilU кo}fyн:Ulьхono roспoдapствl. Ha.
веснi 1935 p. ГJlaп.оrнськoпo н:шrpaв}Urи
дo fulмa-Aтн нa пoсqдy з:rстyп}tи!ot{apкoмa oхopotrи qдopoв'я fi rц'тloвнoro сашiтapнoro iнспекropa Kа.lrхськoi PCP' Boсени 1935 p. йoro
бyлo за.rршгroвaнo fi 2l юiпtя 1936 p. зilсy,D.(eнoнa 5 poкiв спerrтaбоpiв. Чеpeз,u,вrpoки
Геopгiя Фeлopoвшrа tle ст:UIo. У |957 p. pеабiлiтoваниft.
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кpaйнiЙ 30ХЦ, дo якoгo }Iс lvloжнa вдaвaтися бeз гoстpoi пoтprби.
3apaз пoвстaнцi - цc нr пpoфссiйнi бarцити, a нaйбiльur peвo.
.lпoцiйrrий, нaйбiльIшaкгивний слcмсt{т yкpaiнськoпo ссJIa.Bсc tlotвс пiшлo y пoвстaнцi, i яrсrдoми негaйнo Bд.1мoсядo iх poззбpo€}l.
}ш - ми зapaз жс пoзбaвимo себo нaшoi пPиpoднoi oпoplt в Укpaiнi, пiлгpимки тa cимпaтiй cслянськoгo бiдняцтва' якс зapaз iз
збpoеIo в Pyкaх бopсться зa PaдянсьIry влaдy. ..Bистyпaючи пpoти
пPaктики poзчиI{eння yкpaiнських чaстин в Чеpвoнiй apмii
PPФсP тa пpoти псpсprслol$,Baння ix пoзa мс>кi Уlqpairти, фдеpa.
лiсти пoпepeДкyвa.ш poсiйськe бirъIдoвицЬкe кеpЬништвo, lцo йo.
гo спpoби цдaтися дo тaKих заxoдiв бyдщь poзтлyrvtaченi 1кpaiнсь.
Kим нaсслeнЕям uяк зaвoйoвницькi тсндснцii Poсii'' й ..eдиним
pсirльним нaслiдкoм тaкoi пoлiтики бyдrгь нoвi пoвстaння''. "Тpебa пoстaвитlt спpaBy тaк'- нaпoлягaли yкpaiнськi кoмyнiсти,aби псpсфopмoвaнi пoвстaнцi тa нoвi мoбiлiзoвaнi ясpвoнoapмiй.
цi дивиlпlся нa apмilo, в якiй iм дoвoдtтЬся сJг}DlитI,t'як нa свoк)'
a нс як нa apмilo iнoзсмнlоt зaвoйoвникiв. Toмy lvlи Bвшкa€мo aбсoлIoтнo неoбхiдним фopм1вaн}Iя yкpaiнськoi Чepвoнoi apмii iз
B)кивaнням в нiй yкparнськoi мoви. [с тим бiльцlе BDкJII{Bo'щo
нaм дoвrд€rюЯ кoнк}P},вaти псpед мaсaми з Пстлtopolo, який, пc.
лoв}IиIt,lчи}Ioм' i виix.ц<ae нa нaцioн.rльнoмy мoмеttтi...''
oзнaйoмивltlись iз дoпoвiдtlolo зaпискoю П.Пoпoвa тa йoгo
тoвapиIшiв,B.Ленiн нaписaв листa дo opгбюpo цK PKп(б) iз ви.
мoгoю oгoлoсити aвтoPaм цiсi, як вiн вислoвI4BcЯ'..бylv[aги,',
дoгaнy aбo ..пoстaBити iм нa вид' щo iх мipкyвaння щoдo пoлiтики
цK PKп e пopylцснtlям дисциплiни''. Ленit{ Peкo}rсндyвaв тaкo)к B3яти всiх iх ..пiд нагляд i poзпoдiлити ссpсд д i л ь tt и х
пpaцiвникiв.''
Пpoтс oпoзицiйнa гpyпa yкpaiнських кoмyнiстiв не oбмеxи.
лaся лиlIIс пcтицiями дo ЦK PKп(б). Г.Лaпчинський, якolvfyнa.
пiвлегaльнo вд:rлoся виiхдпt з Мoскви в Укpaiнy' вt{clyпиB iз ви.
кJIaдoм пoглядiв фсдсPalriстiв нa засiдaннi Bo...инськoгo ryбкoмy
КII(б)y i бр пiдгpuмatлfit бiльlцiстlo пpисщнiх.
25.26 листoпaдa зa iнiцiaтивoIo Boлиtlськoгo ryбкoмy y Гoмс.
сlgпrкшlaся
нapaдд пPсдстaвникЬ пapгiйrпос opгaнiзaцiй KП(б)У
лi
paЙoнiв Пpaвoбсржнoi Укpaiни' нa якiй плaнр:rлoся oбгoвopи.
ти нaйблиxсчi зaвдaння й пrpспrктивt{ дiяrrьнoстi бiльlшoвикiв y
pсспyблiшi.
.Цoвiдaвшись пpo pilшсlсtя вoJlиняtt сKпикaти нapa'цy' poсiйськс
бiльцloвицькс кcpiвництвo псpспoлorцtlЛocЯ' щo' як згa.Ц1вaвпiзнirцe Лaпчинсьlсlй, y Гoмслi плaнyrться yгBopсн}tя .якoгoсь пo-
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стiйнoro opгaнy дIя кеpiвниuтвa poбmoю нa звiльненiй тrpитo.
pii Уцpairи, oскiльrсl ЦK нiчoгo нс poбитъ". цK PKП(б) спoчaтI(yн:lмaгaвсязaбoporшrпrпPoBrдeння нaPa.щ{'a кoJlll Цo tlo цдa.
лoся' вiдpядшвдo Гoмсля B.3aтoнськoro й C.Koсiopa, Яd, Paзoм
iз .Ц.Мaнyiпьськимпpи пiдгpиrдri Io.KoцIoбинськoгo, зylvliлипo.
вcprryп{poбory нapaди y "бсзпсннс pyслo''.
Pсзolпoцiя "3aвдaнrrя пapгii нa Уlqpaiнi'', Щo fr бyлo пpийнягo
y Гoмori, Haпoлoцt1вaлa
нa нсoбxiдtoстi "вiдjвopсrшя дiйснoгo pa.
дД{сьKoпo}DЯдyУцpairшr, oPгaнiзaцii yqpaiнсьrотх цBК тa PHK'',
iсlrрaннi в Уlсpaiнi влacнoпo пapгiйнoгo цGrrтpy.Псpшroнсpпoвим
зaцДaнням yФaiнськoпo paд,IнсЬKoгo ypя.щ/' oднaк' пpoгoлoцIy.
B:Ul(юя *qдiйснснl{я пoвtloгo вiЙськoвoгo тa скo}Ioмiчнoгo oб'еднaння Paдянськoi Укpaiни тa Paдянськoi
Poсii''. Taкoж зilпсPe.
чyB:UIaся мor<.ltивiсть зaKпючсltIIя бiльlцoвиKaми
пoлiтичнoгo

сoюзy з бopсгьбt{стaми "дo вiдмoви oстaннix вiд гaслa oкpeмoi
yсpaiнcькoi Чоpвoнoi apмii'. Pсзoлroцiя пpямo Bкaз},B:UIaIIa тC,
.пpoсyвal{Hя нa пiцдсrrь тa opгaнiзaцiя paдянськoi Bлa.ци нa
щo
Укpaiнi, мo>кltивi u:lШпДe
пPII l{aявнoстi pсryляp}Iиx дисциплiнoв|ltпlx вiйськoвих чaстин (нсмiсцсвoгo пoxoJp|(eння)''.
Cлiд зазнaчl{тt{' щo ця pсзoлroшiя l{iura дoсltть сyпrPrчливуtйt
xapaктep й зaтвepдкeння Ц пeвнo' стilJloся внaслiдoк ..вмiлoгo
спpямyвaння'' нapaди мoсKoвськимI{ пoслaнцями (гoлoврaв
.Ц.Мaнynпьський, пpaBo }oоirльнoгo гoлoсy бyлo нaлaнo yсьoгo 22
oсoбaм). I дiйснo, якщo псpшa чaстинa peзoлloцii визнaBaлa }Ieoбхiдttiсть }тBopснrrя Укpaiнськoi Paдянськoi pсспyблiки як дep.
жaвнoi oдиницi - iз "дiйсним ц)ядoм'', тo дpyгa фaктиянo
зaпepсч}'Baлa мoxJlивiсть ствopсння тaкoi дсpxaви. Пoвнo скoнoмiчнe та вiйськoвс oб'еднaн}I'я з Poсiеlo, oпopи пPи Bстa}IoBлсннi paдднськoi вJraJц{в pсспyблiцi нa "вiйськa нcмiсцсвoгo пo.
xoДl(ctlttя', тa Biдxидaння iдсi opгaнiзaшii yкpaiншями влaснoi ap.
мii _ вaxливoi oзнaки й гapaкгa дсpжaви - всc цс ilx нiяк нc
B'яза,Ioся з дiйcнoю дсpxсaвнiсrтo Укpaiни.
3poз1пtiлol Щl PG3oJIIoшiябyлa пiдгrrгoвrrснa за iнстp}цсri.ш'rи цK
PКП(б). Poсiйсько бiльцroвицькс ксpiвництвo }Ia чoлi з Лeнiним
дo цЬoгo нaсy й caмo псpскoнiuloся в нсoбхiднoстi внсссttня псB.
ниx кopектIrB y сBoIo тaктI{чI{yлiнilo в "y<paiнськolfy питaннi'',
в тo}ty числi й щoдo ypaxyвaння "сaмoстiйницьKих нaстpoiв'' 1п<.
paiнuiв. 2l листoпaдa l9l9 p.нa зaсiдaннi пoлiтбюpo цK PKп(б)
бyлo poзгля}ryгo пoдaнi Лснiним (пiдгoтoвлrнi Paкoвським) "Tс.
зи з yкpaiнськoгo питaння'', якi й нaмiчaли цlo ..tloвy'' тaктиKy
бiльtцoвикiв: вI{зl{aння стaryсy yсPP як нсзaлoжнoi дсpxaви пpи
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збrpeхскнi зa Poсiею пoBнoгo кoкц)oлIo зa yкpaiнсьrсlrrи oбopoltним тa пoспoдapськo.cкoнoмiчним allapaтaми, ..цl}rц)aлiзaцii
oблiry i poзпoдirry як xl{вt{х' тaк i мaтсpiaльних бaгaтств Poсii тa
Укpairrи. ..Пoлiтбюpo }r,GilJII{лopirпення пpo дcKпapрaння Укpaiнськoi Paдпlсы<oi pесrцблiюl, нc зaбрrrпl н:lгoлoсIlтI{ цpи цЬo}fy нa неoбхiднoстi ..y тoй )кo чaс пapгiйшlьr цIJIл(oIr,lвести oбсPo)|Gy пiдцoгoвкy rшaнЬ з,Iиття Укpaiни тa Poсii''(!). Бyлo вI{зI{aнo
зa мo)кJtиBс BK,IIoчeння дo мaйбyпrьoгo вIIщoгo opгalry дop)кaвнoi влa.щrУцpaiни пIюдстaвникiв yqpaiнськI{х кoмyriсти.ппrх пapтiй, a.по пp}r yмoвi, Щo paзoм вoI{п стaнoBитиIvцть менrшiсть y
нoвoмy Bссyqpaiнськo}fy цоrrгpi (тo6гo, I{r змoжyть pсirльI{o впJII{.
вaти нa Йoгo дiяlrьнiсть), пpoтс вiзьмщь нa собе пoBI{y вiдпoвi.
.цaльнiсть зa вqi йoro цlolсl',.
Ha цих жo засaдaх (тaкгитнa лiнiя _ нa дeKпapyвaння yкpa.
iнськoi нrзaлeжнoстi, стpaтeгiчнa - нa *злиття Укpaiни тa
Poсii'') мiura пpoBoдитися' 3a poзpaхFtкaмI{ poсiйськoгo бiльlцoвllцькoгo I{снтpy, i вiйськoвa пoлiтикa в Укpaiнi.
oснoвнi нaпPяIvrи цiеi пoлiтики бyли вltклaдснi Л.Tpoцьким
y йoгo тcзaх ..Укpaiнськa apмiя, 1гкpaiнськi пoвстaнцi тa iнlцe''.
Пiдгmoвлсний y зв'язry з дoпoвiднolo зilпискoю дo цK PКп(б)
гpyпи федеpалiстiв, цeЙ дoКрYrrl{т дoкJlap},вaвпевнi ..пoст1rпки''
бiльtцoвицькoi Мoскви yкpaiнцям y вiйськoвiй cфсpi' пPoтo
oднoчaснo свiдчиB пpo fr твеpлий нaмip нi в якoмy paзi не дoпyститIl вiддвopеrrня в Уlgaiнi сaмoстйнoгo вiйськoвoпo цснтpy' op.
гaнiзaцii _ oпoзицiйними бiльlцoвикaм сI{лaми, хoч нaвiть i кo.
мyriстиvнуII$уI'- yкpaiнськoi apмii.
У ..Tсзaх'' зaзнaчaJloся:
- 'Укpaiнськoю'' apмiеlo бyлc тa apмiя, щo Bстyпae в Укpa.
iнy. Hiякиx сaмoчи}Iних yкpaiнських фopмyвaнь' як iз пo.
BстaнсЬкI{x зaгoнiв, тaк i з свixoмoбiлiзoвaних, }lс пoвIlннo бщи
дoпyще}Io;
- пoвстaнськi зamни' щo встyпaroть бсзпoсcpeдньo дo сфеpи
дiй pеryляpних чaстик, пiдпopЯдкoB},Ioтьсянaйблш<.loмy вiйськoBoмy КoмaI{Д/Ba}Iюo' якoltdy дa€тЬся iнстp}'lсдiя пoстaBI{ти цi зaгoни в тaкi yмoви мix двoх peryляpнlrх чaстиI{ (зaгopoдкyвaльнi,
кapaльнi загoни), aби вoни нc мoглt{ вийти з пiдпopядкyвaння.
Tiльlсt з:lпo}tи' яr<iвитpимaютЬ тaкe випpoбрaння, пiсля ншtollсtoi
чисткlf' 3lv{ox},тЬбyги ввeдснi дo зaгaль}tl{хpсryляpних чaстиI{;
- Boднoчaс мae в,ecTИcяпiдгoтoвкa кoмa}lдllono сK,Iaдy iз се.
pедoBl{щa бсзрroвнo нaдiйних уп<paiнuiв.Taкox нcoбхiдний вц.
бip вищoгo кoмaнд}toгo сKIIa,цyiз знaнням yкpaiнськoi мoви;
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- чI{стo yкPaiнсьKi фopмpaння сltiд.oбмrxити oкPeмимI{
зPaзкoвl{мI{ пoлкaми з дбPс пiдiбparим KoмсKпa.цoм тa кoмпaкт.
}Iим oссprдкoм iз сyBopoto дисциплiнolo й тpиBaJII{мнaBчaнI{ям.
.Bвaxaю,писaв Л.Тpoцький,Щo нa BсIo Укpaiкy дoстaт.
ньo бyдe нa псPшc пiвpirня 5-6 тarотx пoлкiв, якi мaють стaти
кaдpoвими пoлкalr,rимaйбyпrьoi щpaiнськoi apмii, irлc тспеp мa.
loть цiлкoм пiдпopддкoвyвaтися oкp}тaм яи yпpaфopмaм вiдпo.
вiднoi apмii.
- тepитoPiя Укpaftпr мae 6щи пoдiлснolo IIa дв:r вiйськoвi oк.
pyпt iз BхoД|(eI{Еямix дo зaгшtьнoi вiйськoвo.opгaнiзаuiЙнoi си.
стrми Фсдсpaтивнoi pсспyблiки ;
- IJIя poззбpoeння yкpaiнських сiл застoсoвyвaти псpeвa>кнo
зpaзкoвi 1п<paiнськiпoлкll' пpo якi скaзaнo Bищc''.
Як бaчимo, y "Tсзаx'' нeмoвби й нc вiдкrцarraся мo:кпивiсть
}тBopeння Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii, пpoгoлolllyвlulaся нeoбхiд.
нiсть фopмyвaння },кpaiнсьKих чaсти}t' пiдгmoвки кoмсюtaдy iз
сePедoвищa yкpaiншiв. Пpoгe, opгaнiзaцiя цiеi apмii вЦptaдшtaся
нa нсBизtlaчснc мaйбщнe. Haйблиxчi >к зaвдaння мaJIи зoвсiм
пpoтшлexнo спPя}ryвalrrtя - вoнl! бyли нaшiленi нa лiквiдaцiю
сaмoi oсtloB}t для poзбyдoви нaцioншtьнoi apмii в Укpaiнi, пpи.
нaймнi тaкoi, якa б мoглa стaти нa зaвaдi Ьстaнoвлеtlню тyг пo.
лiтltчнoi мoнoпoлii пapгii бiльцroвикiв. Щoдo ..чистo ylqpaihських
..Tезax'', тo вoни' зa poзpaxyl{Kaфopмрaнь'', пpo якi йцшtoся в
,,a6coлютl{o
ми Мoскви' м:UIl{ 6утlа
блaгoнaдiйними', _ тoбтo
тaKими' щoб iх мoжнa бyлo викopистaти i з чистo пpoпaгaн.
дистськolo мrтoю (пpoлемoнщPyBaти yкpaiнськiсть Чеpвoнoi ap.
мii)' i y пpaктичнo}ry плaнi (шrя пpoвrденtlя кaPiUIЬ}tихoпеPaцiй
пpoти 1л<paiнcькoгoIIaсслсння).
Пoки бiльlцoвицькi вoждi poзpoбляши oс}Ioви свoеi тaктиKlt B
*щpaiнськoф питaннi'', poзмipкoвytovи нaд тим' в якiй сaмo
фopмi opгaнiзyвaти 9дaДУ в Укpaiнi, пapгiя бopoтьбистiв зpoби.
лa спpoбy псpебpaти iнiцiaтивy дo свoш pyк. Haпpикiнцi листo.
пaдa BoлI{}IсЬким гyбкoмoм бopoтьбистiв бyлa ствopснa BoлиI{ськa Peвoлloцiйнa Paдa, якa зaявилa пpo свiй нaмip тимчa.
сoBo' дo пopoзyмiння з бiльlдoвикaми' в3яти вJIaдy в pсспyблi.
цi. Ha пoчaткy ЦPУдня нa бiк цiei Paди пеpсйIшлa чaстиI{a вiйськ
apмii УHP нa чoлi з oтaмaнoм o.Boлoхoм.| 2 rpУдня чaстиrи BoI BolloхОмctzcvlмнoelн(|885.?)
|9|7 p, - oтoмaн'
- цгтaбс-кrпiтaнцдpськoiapшii,l
tФ}|аltдye1чlI pФаiнськom пoJltq,' в l9l8 p. _ ГaЙддмarькono пoJllq/' }rirпo%m(y l9l9 p. кoмalцltв:lч 3aпopiзькom кoprryсy' пiзltiшe Гafiдaмarц,xoi бpигaли. "цe бyB...д}DкeбoЙoвиfi
кoмаr|диp'- писав пpo ньотo пiзltiшe y свoix спoltинaх кoлишнiй бopсrгъбистl.Мaйстpeн.
t(o'- aлe спpaЦДi 3 вип'tядoи сiльсьхoro дяJlьlо _ пoбrф вiспoю oблитIя, тeмltopyдa'
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в lшiстечКyЧyдroвo. Пpoгoлoсивlци цi вiйськa
лoхa зoсеpeД|4лу|cЯ
Чсpвoнoi apмii, Pсвoлtoцiйнa Paдa бopoтьби.
Укpaiнськoi
Ядpo}'r
стiв стaлa дoмaгaтися вiд бiльlдoвикiв, щoб fr вiйськa Bзяли }ЧaстЬ
y тaкiй знaчнiй вiйськoвo.пoлiтичнiй aкцii, як звiльнення вЦ де.
нiкiнцiв Kиевa. Пoбoюtoчись нaстyпy yкpaiнськиx вiйськ нa Ки.
Ь, кoмaндДaння |2-i apмii зaпpolloЦvвaJlo oтaмaнoвi негaйнo пrprДrсJloКyваrlrklcЯв paЙoн Гoмсль.Мoзиp. oднaк Boлoх вiдмoвився
вiд викoнa}Iня цЬoгo нaкaзy Й спpямyвaв свoi вiйськa вглиб Ук.
paiни. Boднoчaс iз спpoбaми yгвopити влaснi чaстIt}IибopmьбистI!' пo мipi пpocрaння вiйськ Чеpвoнoi apмii пo yкpaiнськiй теpитopii, mocwlwl|4 сBoю дiяльнiсть' спpяМoBaнy нa ..yкpa.iнiзaцiю''
uiei apмii, спoдiвaючисЬ' щo aктllвний пpиплив дo неi yкpaiншiв
зpoбить Чсpвoнy apмilo фaктиннo yкpaiнськoro. Пpo цe 23 лlц.
стoпaдa l9l9 poкy дoпoвiдaв кoмa}щyвaнню Пiвдrн}Ioгo фpoкry
wtсн Pеввiйськpaшr l2.i apмii B.3aтoнсьlоtй. Biн зaзнaчaв' щo бopoтьбисти uдaJ|Ilнaкaз' a тaкoх пpoвФIи цс B pезoJIIoцiяхселянсь.
ких з'iqдiв' нaпpикJlaд, y PaдoмиоIi, встyпaти дoбpoвoльц,Iми дo
чaстин нaшoi apмii з тl{м' Щoб пеprтвopити if в спсцифiннo yк.
paiнсьКy'', i вllслoвлювaB зaнrпoкo€нtul 3 пpивory мoжJIивoгo ..poзк,Iaдсння'' чaстин свoеi apмii. ..Ми pизиКy€ м o'_
пoпrprдхaв вiн
кoмa}Iдyвaння'- пЦiйIдoвrци дo Чopнoгo мoPя' зitлиlllитися бсз
apмii.., бсз влaсниx }IaцIихчaстин''.
Тaкий poзBитoк пoдiй tlpимyсив poсiйськс бiльlцoвrtцькr кс.
piвниIlтвo пpискopити з:lпpoвaJDксннясвoei ..нoвoi пoлiтиIсt'' щo.
дo УкPaiни - стaти нa цияx дскJIaPyвaння il нrзaлrxнoстi тa
спiвпpaui з бopoтьбистaми.
.гPA У сAMoBизtIAчЕtItIя.
пPoДoBх(УeTься.
PЕ3oЛ юцlя vl II BсЕPoсI }iсЬкol пAPTкoнФЕPЕH цlI
"пPo PАДяtIсЬКУ BЛ.A.цУtIА УкPAIHI".
.нoBиЙ. КyPс БшЬIцoBикIB
У пиTAIIнI BIЙсЬкoBoгo БyдIBIIицTBA B УкPAIIII:
дЕKIIAPAцII тA пPAктиIи
Гoтoвнiсть бiльuroвиt{ькoiPoсii визI{aтидеpжaBlrий стaryс Укpaiни мaв зaсвiдчyвaтинaкaзЛ.Тpoцькoгo вiд 30листoпaдa l9l9 p.
бopoда, флeгмaпlvшa poзмoвil... Bitt бyв в apмii УHP кoмaшдиpol{ 3аrlopiзькoro
}|cстprокe}|a
xopпyсу' l{oсив oсeпeдelЬ i вa1гaлi }|aвсpтавдo стapoз{lпopiзькrrх звичaiв...,.' 3a дeяки}|и
дalt}|миt пiоu пcpeхoлy }|a стopoшy бiльшoвикiв O.Bo'пoхa булo пpизнa.leнo нaчaJrьникotr{
шкoли Чepвoниx Cтapшин y Кисвi. B l92l p. вilr висryпaв свiдкorr шa пpoЦeсi y спpaвi
члcнiв ЦK УПсP. У 30.х poloх peпpссoвrниfi.
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вiйсьKaм Чepвoнoi apмii, щo EстyпиJlи нa yФaiнськy тсpитopilo.
B rьoмy зДilIaч:UIoся: .ToвapиIцi сorЦaти' кoмaндItpи, кoмiсapи!
Bш piйшrrи нa Укpairry й гpoмитс дcнiкiнськi бarци! Bи звiль.
няeтc бpaтсpсьry Уlqpaiнy вiд нaсшtьrикiв. Уlqpairra - цс зrlt'f;Iя
yqpaiнсьlolx poбiп{I,tкЬ i тpyдяlцо< ссJrя}I.Тi.lьки.вoни мaютЬ пPaвo гoспoдaploвaтIr нa Уlqpaiнi, yпpaшIяти нсlo i бyдвaти нa нiй
нoвс xl,lття... Пaм'ятaйтс твсpдo: вaцlс зaцдaння - tIс зaкpiпa.
чсtll{я Уцlaiни, a звiльнeння fr. Koли дeнiкiнськi бarцrr бyлщъ
poзбитi вщGtIт' тoдi тpyдoBс нaсcJlсttltя визвoленoi Укpaiни сaмo
виpirrшlть, як йoмy )китI{ з PaдДtськoro Poсielo''. Kiлькoмa дня.
шr пiзнilдG *BиK,tIoчнc пpaBo yкpaiнсьlоlх poбiтrrикiв i тpyляIшrх
сrпян виpilшипr питaння пpo oстaтoчry фopl'ry сoюзy 3 тpyдя.
IIprмI{ мaсaми iнlциx pqдЯнськIrх pеспyблiк'' ви3нaв VII Bссpo.
сiйсысrй зTзд Paд. I нapeштi, 4 тpудlя VIII Bссpoсiйськa пap/гKoнфсpeншiя }'оtшI{.лa pсзorrюцiro "Пpo pцД'ttlсЬкy BЛaД/ нa Уlqlaiнi',,
якa }Poчltстo нaгoлoцryBалa нa тoмy' щo вiдгепep ..PKП стoiть
нa тoчцi зopy B}rзнaння сaмoстiйнoстi УсPP" й зoбoв'язyBiula .uIс.
нiв пaфi нa тrpитopii Укpaiни ..нa дiлi пpoвoдити пpaBo TpуFЯ.
цIItх }raс },читися i poзмoвляти в yсiх patяHсьKиx yстaнoвaх pЦнoю мoвolo, всiлякo пpoтилiю.rи цггyчними засoбaми вiдТiснити
yqpaiнсьry мoвy нa дpyпlй плaн''.
oфrцiйнo BизIIaння paдя}Iськolo Poсiеlo }Ioзirлo)кнoстiУкpa.iни,
дoкrraPaцii щoдo пpaв yкpaiнцiв сaмoстiйнo виpiшryвaти сBoю дo.
лю зpoбшtl{ сBoIo спpaв}4 нaйвпливoвiшli 1п<paiнськiкolщriсти.пti
пapгii _ бopoтьбистiв, бopбистiв пiIц:tи нa спiвпpaцю 3 бiльlцoвиKaми. Bxr l l гpyдня в Мoсквi бр yгвopсний нoвий тимчaсo.
вий вищий opгaн деpжaвнoi BJIaдиУкpaiни - Bссyкppевкoм. .[o
йoгo ск.пaдl рiйIш.тIи: вiд бiльlцoвикiв - Г.Пстpoвський (гoлo.
вa), B.3aтoнський, !.Maнфьський,
вiл бopmьбистiв _Г. Гpинькo, вiд бopбистЬ - B.Kaчинськийl.
3a poзpaxyнкaмIr poсiйськoгo бiльlцoвицькoгo ксpiвниЦтвa
пpсдcтaвники BсеyкppсBкolvfy мaли нoгaйнo пiдписaти сyr'liснy
.[eк.lrapaцiк)' якa б вислoв.ltюв:UlaпPихильttiсть paлянcькoi Укpa.
iни дo к}Pсy I{a пoBtIс скoнoмiчнo тa вiйськoвс oб'еднaння з Po.
сieю, a зaoднo пpoгoлollt1вaJla нaстyпaючy Чсpвoнy apмilo apмi€ ю дBoх дepxaB - poсiйськo-yкpaiнсЬкolo Чеpвoнoю apмieю.
Caмс тaкий дoKрисrrт бiльIцoвики й зaпpoпorryвirли пiдписaпl бopoтьбистaм |2 ЦPУдня нa зaсiдaннi пpeдстaвникiв KП(б)У тa
1 5 пororo 1920 p. Bсeygрвкoн бyв пoпoвнeниfiМ.Brrадимиpoвиl.'Х.Paxoвсьюrш,B.Чy.
бaрш. or:re, aбсоruстнyбirьшiстъ l|oвo}твopеt|oroвиtцoro opгil}ly,ЦepxавнoiшrддиУlgaiни, як i rшarryва.lв
Мoсlоa, GкltдJIи"iдейнo зaгapтoвrнi''бiльruoвиuьЁкалpи.
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yКп(б). oдшaК,всyпФeч спoдiвaннямМoсlои' нaсц)o€нi нa poз.
бyдoвy poaльнoi, a нc фiктивнoi yqpaiнськoi pqдЯнськoi дсpxaв.
нoстi, бopmьбисти кaтeгopllчнo вiдмoвlll|I|cя'визнaт!{ пoдiulьцIe
пiдпopядк}вaння Укpaiни Poсii в скoнoмiчtlolufyтa вiйськoвoмy
вiднoIдeкня.
Пpo тс, якi сyптсчки нaвкoJlo uid пpoблсми poзrop}ryлисямbк
бopoгьбистaми(Г.Гpиttькo' Л. Koвaльoв)тa бiлыltoвI{кaми(Х.Paкoвсысtй, C.Кoсiop), свiдчить пpoтoкoльний зaпис xoдy зaсfiaн.
ня' щo йoгo пoдa€Ivro y дcщo скopoчcllolr(y виглядl:
Гpинькo

: Haмiтltлoся

пPoдItктoвa}Ic xиттяIUl вI{знaння Укpaiн.

ськoi Paдянськoi рспублiкl яr<сaмogriЙнoгo пoлiтиrшoгo цiлoгo...
Koмyнiсти.бopoтьбисти B цiляx бiльlд пoBtloгo й плaнoмipнoгo
викopистaнкя мaтrpiшtьних pсс11pсiвУкpaiни в iнтepссшс кolщri.
gтичнoi pевoлloцii нaпoJIягaIoть нa сaмoстiйнoмy скoнoмiннoмy
цrнтPi (Укppaднapгoспi) тa нa ствopeннi вiйськoвoгo ЦcttтPУr
який, нe пopyшyloчи еднoстi oпеpaтиB}lих з:rвдaнь i кoмarrдвaн.
ня' oдt{н тiльки мaе зaбсзпcчитt{ кoDlIUIсKIyBaння apмii.
Koсiop: Taк цe x oснoBa всьoгo.
Гpинькo: Ми x пpo oсHoBи' a I{Oпpo фiкцii й мaемo нaмip
пoвoPити.
Paкoвсьrсrй: Пoтpiбtlo яснo BстaнoBI{п{l Щo B iнтсpссaх poз.
виткy pевoлloцii нa Укpaiнi нalцим вltхiдним пyl{ктoм мae бщи
oPierrтaцiя нa eкoнoмiчнo тa вiйськoвr oб'еднaння з Poсieю.
Гpиrькo: Bваxaeмo нсoбхiдшиlr }тBoPoння в зaвФцrснolшy aпa.
paтi пpoлстapськoi вJraди нa Укpaiнi скoнoмiчtloгo тa вiйськoвo.
гo uсьrгpiв, ЩO, poзylrieтъся' tla мa€ пopyшити нi еднoстi скoнoмiчних плaнiв, нi eднoстi вiйськoвoгo кoмaЕrд},Baння.
Paкoвський: Haйблиxчий Bссyкpaiнсьlоrй з'iqд Paд мo)кс дaти oстaтoчI{y фoplry Haцпlх вiднoсин з Poсiеlo тa BI{пpaвити пoмI!.пки' якщo тaкi бyли дoпytt1енi, тrпсP xr пoтpiбнo вихoдити iз
пoстaнoBl{ цснтp:UIьншx Bикoнaв.пlх кoмiтстiв пPo oб'еtrraння кoмiсapiaтiв.
Гpинькo: 3нaнить, вI{ ввiDкa€тG' щo ця пoстaнoвa мae бyги
тиtvгtaсoвoIoдo з'iq.щl Paд?
Paкoвський: Taк.
Koвaльoв: Пoлo>кскня пoстaнoви цK PKп пpo Укpaiнy ш( пpo
сaмoстiйнс пoлiтичнс цiлс сaмi сoбoю мilлo щo пoвoPягь. Bся
спpaвa y кoнкpстl{зaцii цих пoлoжсltь...
Гpигrькo: Питaння фpмyлroеться тaK: яl(y пpaктиIlt]y лiнito пo.
винсн пpoвoдити Pсвкoм y гalтрi Beдсння тих кoмiсapiaтiв, якi
зa пoстaнoвaми I{ентpaJIЬниxBикoнaвчих кoмiтстiв e oб'ед}raни.
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ми? чи пoвинeн Prвкoм y всiх свorх пpaктичних зaхoдax пpo.
дoBxити пoлiтикy цьoгo oб'еднaння, vlt Peвкoм мa€ пi.Цгoryвaти
oб'еднaння всiх стopil{ )(иTтя Укparнськoi Paдянськoi pеспyблi.
ки нaвкoлo свoйoгo uсrггpy?
Paкoвсьrсrй : Pевкoмy нале)киТЬпpoдoB)Kити oфopм;rrнI{я цьoгo
oб'eднaння. Hемa пoтpеби стBopIoBaти oкprмi aпapaти' яKщo €
poсiйськi iз пpeдстaBникaми в I{их вц Укparни.
Koвaльoв: 3aгaльнa пoстaнoBKa пoлiтltки' щo нe пoвrдr з:l сo.
бoto ствopе}tl{я екoнoмiчнoгo тa вil"rськoвoгo цrнтpiв нa Укpaiнi,
бyле фiкuiею, безплiднoIo д.ltяpевoлlouii.
Гpинькo: Фopмaльнa пocтaнoвкa питaння' 3a якoю пoстaнo.
вa центp:Lпь}tихBикoнaвчих кoмiтgтiв пpo oб'еднaнI{я кoмiсapi.
aтiв зaлиrшaеться в силi лиlцс дo }loвoгo piшrrння BссyкpaiнсЬкoгo з'iздy Paд, мoглa би буи пpltйнятнoю. fuIe пpaктичнa пoлiтикa Pевкoмy' спpямoвaнa нa pсa.пiзaцiюцьoгo oб'еднaння, булa
би невipнoю. Ми ввaжa€ м o зa нeoбхiдне в iнтеpесaх змiцнення
пpoлетapськoi впцди нa Укpa.uri oб'еднaння всiх стopiн житTя нaBкoлo Укpa.iнськoгo Центpy (Укppaлнapгoсп' Hapкot'lвoeн), пpltчollfy' poзyмiеться' нс бyлщь пopyшlенi aнi eднicть екoнoмiчнoi
пoлiтики, aнi еднicть вiйськoвoгo кoМaндyBaння.
Paкoвський: Пoстaнoвa IdeнтpaлЬниx Bltкoнaвчlrx кoмiтстiв
пpo oб'еднa}Iня кoмiсapiaтiв _ нaшri пеpедy}roBипpи ствopсннi
Pсвкoмy.
Кoвaльoв: Якщo йдeться пpo пpoдoвхсtll{я стapoi пoлiтики,
тo нrмae пoтpеби гoBopити пpo PевкoМ' Inloxнa пpoсТo вiдтвo.
pити стapнiцуpяд iз всiмa йoгo взaсмoвiднoсинaМи...
Paкoвський: УвiЁlшoBlIIи .цo Pсвкot'ty, RI{ пoBиtlнi бyдетс пiдписaти .ЦеюIapaцiю.
Koвaльoв: Тaкy, дr мoвa йле пpo нrпopyшний пyнкт щoдo
пpaктичнoгo пpoBедення пoлiтики oб'сднанttя кoмiсapiaтiB нa oснoвi лiтньoi пogтaнoви ЦeнlP:UIЬtIихBtlкoнaвчих кoмiтстiв, ПИписaти нr мoжемo...
He дoмoвивlllись' yчaсниKи зaсiдaння poзiйrшлися. Пpoтo бopoтьбисти .цyЛ(rпoмуtлЯIlуlcЯ' poзpaхoвytoчи }Ia тr' щo rх ..твеpдa
пoзицiя'' змoxr якoсЬ вплинyги нa бiльtuoвикiв.
l3 :pyдня Х.PaкoвськиЙ дoпoвiu цK PKП(б) пpo pсзyлЬтaти
пrpсгoBopiв iз бopoтьбистaми l"rвiДмoвy oстaннix пiдписaти спiльнy .[ектlapaЦiю. BихЦ iз ..незpщнoi сиryauii'' знaйrшлI{lIIBItдкo.
Пoлiтбюpo ЦK PKП(б) визI{.UIoзa дoцiльне негaйнo видaти вiд
iменi бiльtцoвицькoi чacтини BсеyкppеBкoмy Звеpнення дo yк.
paiнськoгo нaсeлrння, якe б ltiстилo всi ..пoтpiбнi'' пoлoxення i,
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Boдfloчaс' oпyблiKyвaти в пpссi }Pивки(!) 3 пpoтoкo,ry 3aсiдaння
Biд 12 гpyдtlя, дс ..пiдFвrpд)q/Baлaся вiдмoвa бopoтьбистiв пц.
писaти 3:lгiulьнr 3веpнення' нeзвaжaloчI{ нa тс' щo B ньoмy визнaеться нeзa.llс>lсtiстьУкpaiни... У цсй х<сдснь пiдписaне Г.Пст.
poBським' B.3aтoнськиМ тa .Ц.Мaнyi.llьсьKим Звсpнсння дo poбiт.
никiв тa сeлян Укpaiни бyлo дoвсдrнr дo вiдoмa гpoмaдськoстi.
..Biльнa тa нeз:rлсxнa Укpaiнськa Coцiaлiстичнa Paдянськa Pсс.
зaз}Iaч:UIoсяв нЬolvty. _ Boнa бyлo
пyблiкa знoвy вoскpеснr'йти pyкa в pyКy з вiльнoto тa незaлexнoю Poсiйськoю CoцiaлiстичHoIo Федеpaтивнoю PaдЯнсЬкoю Pеспyблiкoю. oб'еднaнrrя iх
apмiй в oд}Iy' poсiйськo-yкpaiнcькy Чepвoнy apмiю, бyдс сrгyякити зaпopyкoto мiцнoстi цЬогo сoloзy... Bизвoлителькa Чсpвoнa aP.
мiя, щo нaстyпa€ тепсp пiл vepвoними пpaпopaми' e apмiею oбoх
poбiтнинo.сrля}lсьKих pеспyблiк. Ha сBorlv{y нaстyпнoмy Bсеyк.
paiнськoмy з'iзлi Paд yкpaiнськi poбiтники тa ceляt|I1бyлщь мa.
ти 3мory ви3нaчити oстaтoчнo фoplry вiднoсин мix УCPP тa
PсФPP. Пpaвo PoзIlopя.ФкaтИcЯсBo€Io yqpaiнськolo деpжaвoю нa.
лo)китЬвиKпючtto poбiтникaм тa сrлянaм Укpaiни.''
ПepекoнaвцIись y тoмy' щo пoдaльшa кoнфeprнцiя 3 yкPa.
iнськими бiльlдoвикaми, якi спиpaлися нa бaгнсти нaстyпaюнoi
poсiйськoi Чеpвoнoi apмii, e спpaвolo бсзпеpспсктивlloto' лцеPи
пapгii бopoтьбистiв l7 гpyдня пiдпис:rЛи yгoДy нa зaпpoпoнoBaнa тимчaсoвс' пpI{.
нiй бiльlцoвикaми плaтфopмi _ пoгoд|гT|'I,cЯ
нaймнi дo чеpгoвoгo Bсеyкpaiнськoгo з'iздy Paд, пoвнс пiдпoplц.
KyвaI{I{яPoсii yкpaТнськиx скoнoмiчнoгo тa вiйськoвoгo a.lapa.
тiв. oсoбливo пiлкprслюв:Uloся зoбoв'язaння oбoх стopiн pilшyнс
пpипинятl4',,BcяKу aгiтaцiю, щo пeprслцye нa yкpaiнськiй теpитopii opгaнiзaцiю сспapaтних вiЙськoBих yгвopснь iз кoлиlцнiх
пapгизaнiв тa пстлюpiвських чaстиt{' якi poзклaлИcЯ, Й вiйськoве вiдoкpеIv{лrння1кpaiнськoi Чсpвoнoi apмii вЦ poсiйсЬкoi''.
Пiдписaння кеpiвництвoм УКП(б) цiеi yгoдl{ з бiльIдoвикail{и
виKпик:шo нoзaдoвoлeн}Iя сеpeд знaчнoi чaстиtII{ бopoтьбистiв.
Уxс нaпpикiнцi гpyдня y Киевi вiдбyлися мiтинги нa пiдпpиeмстBax тa B yстaнoBax' дс бyли пpийнятi prзoлloцii з BимoгaIии нe.
гaйнo пpистyпити дo ствoPсння Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii. Цю
iдею бopoть6lцcтlц нaпoлегливo нaмaпrлI{ся дoвссти й дo нсpвo.
нo a p мiй u iв . yкp aiншiв. 3oк pcмa , M.М и хa л ь ч yк нa мa гa Bся
вистyпитI{ 3 BиKпaдoм пoзицiй бopoгьбистiB пrprд нсpвoнoapмiй.
цями Бoгyltськoi бpигaди нa opгaнiзoвaнo}fy N|Я t|Иx бiльtцoви.
кaми мiтинry-кoнцepгi }Ia чeстЬ Bи3Boле}IняKиеBa. Koли зpoби.
ти це йoмy }Ir вд:rлoся' тскст зBсpнсння дo бoгyrцiв бyлo нaдpy.
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кoBal{o нa gтopiнкax псPioд}пlнoгo opгaнy yкII(б) *Бo1roтъбa''.
"Heда.ltекlй шсe тoй uac,- зазIIaчiUIoсяв цьolvfyзвсpнrtшi,- Ko.
лIl B|4' псpсмollсдi пiд Kиeвoм, зyстpiнстссь iз пoвстaнц'lми й, И.
JIиIIIиBIIIисьy лaBax вiйськ дJtя oхopoни пopЯдкy тa зaкpiтlлсння
paдянськoi вJI4ди нa Укpaiнi, стaнстс мoгyгt{ьolo oснoBolo Bсли.
кoi Уlqpaiнськoi Чс'pвoнoi apмii. Bацдlм бoйoвим гaoloм мa€ стaти
"Caмoстiйнa opraнiзацiя Paдянсы<oi вJIqдI{нa Укpaiнi!'' Хaй xи.
вс Уцpaiнськa Чсpвoнa apмiя! Xaй жиBc сaмoстiйнa Уцpaiнськa
Coцiaлiстищra Paддrськa Peспyблiкa!''
Усcpйoз пoбoroючись тaкoi aктrrвнoi дiяльнoстi бopoтъбистiв
(зoцюмa, iх aгiтaцii в },к1raiнсьrстх зa пoхoДl(rнням чaстинax неблaгoпorryчItlтх, нсстiйrсlх зa ви3нaIII{ям сaмиx xс бiльlдoви.
кiв), кopiвtll{цтBo Kп(б)У 7 ciчllя 1920 p. вистyпI{.лoiз 3aявolo,
в якiй вимaгaлo вiд ЦK yKп(б) нсгaйнo *Bxити зaхoдiв щoдo
тoчtloгo дoдеp)кaння }rгoди й пoвнoгo спpиянttя poсiйськo.yкpa.
iнськiй ЧсpвoнiЙ apмii y вI{кoнaннi пorutaдсних нa нсi зaвдaнЬ''.
Пiд тискoм бiльlцoвикiв кеpiвниI.tтвo УKII(б) вiдмe>кщшroся вiд
бopoтьбистсьKих BI{стyпiв нa мiсцлt i пpийняrro oфiuiйнe Pi.
шotl}tя пpo пepсдaкy всiх свoiх пoвстaнсьKиx зaгoнiв дo Чсpвo.
нoi apмii. Пiдписaнa' в тoltdy числi й пpсдстaвникaмI{ пapгii
бopoгьбистiв, вiдoзвa Bссyкppсвкoьry ...Цoвсiх пoвстarщiв тa пap.
тизaнiв УIqpaiни,' з зilKпI{кoм псpсхoдитI{ дo лaв Чсpвoнoi apмii,
бyлa oгoлoцIeнa l0 сiчня 1920 p. A нrвдoвзi, 22 ciuня зa пiдписaми Г.ПстpoвсЬкoпo' B.3aтoнськoгo, .[. МaнyiJlьськoгo, Г.Гpинькa
тa C.Trpлсцькoгo бyлo видaнo .[ек.пapaцiю Bссyкppевкoмy ..Пpo
вiйськoвy пoлiшtry нa Укpaiнi'', якa, фaктич}Io' poзв'язрaлa
pyки poсiйськoмy бiльцroвицьKolvty Цснтpy B пpoвeдсннi свoеi
лiнii y вiйськoвoмy питaннi нa тсpенi УсPP.
Цей дoкytиеrrт бр, пo сyгi, poзгoprryгIДм BиK,Iцttoм тrз Л.Tpouь.
кoгo "Укpaiнськa apмiя, yкpaiнськi пoвстaнцi тa iнЦIс'', пpo якi
вxс йшлocя Bищo' щoпpaвдa, iз сyrтeвимl{ кoPrктиBaми тa дo.
пoBЕIсtIttями.

Пеpш 3a Bсс .Цекrrapaцiяспoвiщirлa пpo piIшeння Bсс}кppсв.
кo}"ryзцiйснювaти вiйськoвe бyдiвництвo в pеспyблiцi, Bиxoдячи
з пoлoжeньyгoди BУЦвк тa BЦBК вiд l чеpвня l9l9 p. пpo
oб'qднaннявiйськoвlоссшr Уlqpaiнитa Poсii, щoби пpoдемol{стPy.
BaтI{'щo цс piшrння e дoбpoвiльIlим i "нi в якolvfypaзi нo являe
coбoro рrarriння деpжaвнoi сaмoстiйнoстi Укpaiнськoi Pеспyблiки'', в лoкрискгi визHaBaлoсяпpaBo oстaнньoi нa нaйблиxчoмy
з'iздi Paд пеpевиpiruитиoзI{aчeне'питaння' oднaк тyг xe' зa кpa.
тpaдtцiями (визнaнняпpaвa нa вiдoцpсм.
щI{мибiльlцoвицьКиIvlи
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лсн}I'ящс нс oзI{aчa€ дoцiльнoстi цьoгo вiдoкpсlrtпсння), poбилo.
ся 3aстФexoння вi,Еtoснo тoгo' щo "всi свiдoмi елrмrнти пoвиrпri
пoяснити poбiтrrиниIt,tтa ссJIянсЬKI{ммaсaм Укpaiни нroбхiднiсть
збеpежeння тa змiцнeння € д нoстi вiйськoвoi opгaнiзaцii бpa.
теpсьKиx кpaiн''.
У.I[скrrapaцff зазнaчa.пoся' щo ..дo oстaтo.п{oro фopмrrення в3:r.
емoвiднoсин дDox pссrфлiк тepитopiя УсPP мaе бyш пoдiленoro
нa двa вiйськoвi oкpyгlr iз "вхolDкснн,Iм ix дo загaльнoi opгaнiза.
цiйнoi систсми Фсдсpaтивнoi Pсспyблiкl''. oщp1aснi кoмicapи пpo
свolo дiя:tьнiсть м:tпи дoпoвiдaти тaкo)к i Bссyкppeвкoмy. Haй.
блrп<.пlм з:rЦдднням вiйськoвoi opгaнiзauii в Укpaiнi пpoгoJIoцI},Ba.
лoся ..сIвopсн}rя чepвoниx 1кpaiнсЬKих чaсти}t iз 1кpaiнських po.
бiтrrикiв тa сGJUIн'щo нс сксIIлyaтyIоть v},xoi пpaщ, з yкpaiнським
кoмaндним сKпaдoм i кoмarцрaнням yкpaiнськolo мoвoю''. Ta.
кoх нaпoлoшr1в:lлoсянa неoбxiднoстi нaглялy 3:l тиI!l' щoб ..y всiх
чepвoнoapмiйських чaстинax' якi пеpесрaються Укpaiнolo' нeзil.
лr)кнo вiд нaцioнalьнoгб сKпa.щ|цI{х чaстин, кoмiсapи' кoIиaHД{pI{
i, взaгшti, вiдпoвiдшrьнi пpaшiвниlсt'бyли' пo мoжJlивoстi, aбo }rк.
paiнцями, aбo, пo кpaйнiй мipi, oсoбaми, бли3ькo знaйoмимI{ 3
yкpaiнськи lt,tиylr{oвaми.''
У дoкyrиеrrгi пPямo BкaзyBiUIoся}Iaтo' щo в нaмipи paдднськoi
BJIaдивхoдягь ..плaнoмipнa зaKпaдкa фщцaмсrrry Укpaiнськoi Po.
бiпд.rчo.сел.шtськoiЧсpвoнoi apйi''. 3aзнaчa.пoсЯ,Щo спoчaтKy Bo.
нa мaе скJIaдaтися з кiлькoх ..зpaзкoвих 1п<paiнсьlсlхпoлкiв iз вц.
пoвiднolo кiлькiстlo спсцiaльних чaстин''. Cпoвiщ:UIoся й пpo тс,
щo PсввiйсЬкpaдa PсФPP д,tя тoгo' Щoб "пpискopити' нaскiльки
мo)olивo' poбory пo фopмра}tнIo зpaзкoвtо<1кpaiнсЬких пoлкiB'',
вI{дirлal{aкaз пPo стBopсння спсцiшlьних К}Pсiв кoмaнднoгo скJIa.
ДУ utя пiдгoтoвки кoмarrдиpiв iз сеPедoBищa yкpaiншiв.
oднoчaснo в,[rюrapaцii пiдкpес.lпoвiuloся' щo бфпoссprдHьo дo
opгaнiзaЦii Укpaiнськoi Чсpвoнoi apмii lt{oxнa бyдс пpистyпити
тiльlсl чrpсз псвний нaс, пiсля викoнaння цiлoгo pядy пoпсpсДнiх
yмoв - пер.ryсiм, пiсля лiквiдaцii в Укpaiнi "пpфесiйtloпo пaP.
тизaнствa' мa)GIoBщиtIитa бaндитизмy''. Бr3 цьoгo' зa3нaчiuloся B
дoЦ/мrнтi, "ствopсння yкpaiнськoi apмii мiUIo б не пoзитивнi, a
негaтивнi нaслiдки, тiльки пoсилилo б xaoс y кpaiнi''.
.[сюrapauiя BизнaчiUIa цi;ry систrмy зaхoдiв' спpямoвaних нa
бopoтьбy з ..пpoфссiйним yкpaiнським пapгитrнстBoм''. .Цiroчим
нa тepснi Укpaiни вiйськoвим чaстинaм вiдгепep кaтeгoPllчllo зir.
бopoнялoся пpиймaти дo свoйoгo сKпa.цy пapгизaнськi зaгoни i
нaвiть oкpсIt,tихдoбpoвoльцiв. Усiх пapгизaнiв tl:шr)кirлo нсгaйнo
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вiдIlpaвляти B тшп дIIя пpoвrдrlflIя ..Iиgпс{'' вiд *бalilЦlтсы<их сJIс.
I'{еIfiiв''. "Ha зайнятiй чaстинaми Чсpвoнoi apмii тrpитopii,кa.
тrгoplдп{o нaпoJIяг:UIoся в дoкyrисrrтi,Ho пoBl{tlнo зiUIицIaтися
xoJгtoi нepery,щpнoi чaстишr. Bсi пapпlзaнськi
зanoни мaюrгь бyпt

нсгaйнo poззбpoенi, тi, )rтo бyдс вниняти oпip, мaютЬ бyш ви.
}rищeнi,,.
He меrпд "Pilш},.дi'зilхoдt{ псpсдбa.rшtoся DкItтlt й щoдo poззбpoеtпtя "yкpriнськoгo кyлalцвa'' ЯKе' яK зiЦ}нaчaлoсяв .I[склapa.
'
..eлeмeнт сoцiaпьнoпo
цii ш.'tяlto сoбolo
Poзпa.uy' xaoсy' poзpyшсн.
ня yкpaiнськoi дrp)кaBнocтi,,. !ля Bикoнaння ц}oгo 3aBдaння
apмiйсьrшм prввiйськPqДaм н.UIеx:Цo вuдlttупп ..нnдiйнi дtltсцип.
лiнoвaнi чacт||IflI'', пoстaвивцIи ix нa чoлi ..випpoбрaних кoмaн.
диPiв тa кoмiсapiв - yкPaiнцiв чи тlD(' lсгo дoбpr знae yqpaiнськi
1tlt{oви''.oкpрсrим ryбеpнським тa пoвiтoвим кoмiсapiaтaм пpoпorryBiuroся зoссpедити всю сBoю yBary нa пoB}Ioмy poззбpoеннi
нaсслrння. "Poбoти мaloть вeстися'.
пiдкpсслloвaлoся в дoкyмеltтi,- нr пoспiхoм' a згiднo зi стpoгo пPoдy}raним плaнoм, iз
з:lстoс1вaнrrям oблaв, BI{дДBaI{IIямпpемiй зa вияBJIеHня пplшoвaнoi
збpoi тa 6езxa.пiснy poзпpaвy iз yсiмa пpl{хoByвaчaми''.
oкpсмс зaстrpсxсння poбилoся B.Цеклapaцii й вiднoснo мo)к.
,lив[D(спpoб "бylь.якoi пoлiтичнoi гpyпи нa Укpaiнi спеpгllся нa
пoвстaнськi зaгoни aбo пoptaсти ix B oс}Ioвy фoplryвaння oкpсмoi apмii'' (зpoзрliлo, вiднoсилoся цe' пеpедyсiм, .Цo бopoтьбистiв). Taкi спpoби, зaзнaн:Uloся в.[еклapaцii, мaли бщи тaвpoвa.
}tимI{ як вiйськoBc зaпPoДaнстBo тa зPaдa спpaвi Укpaiнськoi
Coцiaлiстичнoi Peспyблiки; виннi y тaкш( ..з,Ioчинax'' мaли б пr.
PедtBaтися тpибyнary дJIя зaсyДKсння згiднo з зaкoнaми вiйськo.
Boгo чaсy.
3apщивIшись ..фiЦiйнoю пiдтpимкolo'' Bсoyкppсвкoмy, Po.
сiйськс бiльlцoвицькс кrpiвництBo arоивiзршIo дiяльнiстЬ' спpя}roвдIfy нa вiйськoвy iнтегpaцiю Укpaiни в Poсiю. Bxе 23 сiчня
1920 p. нaкa3oм Pеввiйськpaди PPФсP бyлo yгвopенo Хap.
кiвський (y сшaлi Хapкiвськoi, KaтеpиtloслaBсЬкoi, Пoлтaвськoi,
.Цoнeцькoi, Taвpiйськoi, a з кiнця ссpпня - oлсксatщpiвськoi
тa Kpемен.rщдькoi ryбеpнiй) тa Ки.iвський (y скrraлi Чеpнiгiвськoi,
Пoдiльськoi, Boлинськoi тa Хеpсoнськoi ryбсpнiй) вiйськoвi oк.
pyги l. ПiдпopядкoByBiulися Bo}Iи мoскoBськolvfy вiйськoвorдy Цен.
щy i вoднoчaс безпoссPедtlьo м:UIи пiдлягaти PсввiйськPaдi Пiв.
ценнo.3axiднoгo фpoкry. 3гiднo 3 пoстaнoвoю Bсеyкppевкoмy вiд
l Хapкiвсьlоrr otФ}':кl{ишвifiсью<orroм бyлo пpизнаненo Шаpaпoвr, КиiвсьIolм oкp}Dкltим
вi.fiсью<oмoн - KoшIoвськono' яt(oto нeцДoвзi rrмiнив Яryшeвськиft.
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27 ciчtlя |920 p...Пpo oб'e.цнaння дiя:rьнoстi yсPP тa PCФPP''
нa тopитopii Укparни нaбиpa.пи чиннoстi всi poсiйськi дeкpети з
вiйськoвих питaнЬl. .Цo цьoгo чaсy 3a нaкaзoм PBP PсФPP (щo
йoгo бyлo B}lддtlo цrе 12 гpyдня 1920 p.) y Пeтpoгpaдськolvfy' МoскoBськolv(y, Яpoслaвськoмy тa Пpивoлзькoltfiy вiйськoвих oкpyгax
бyлo сфopмoвaнo й вiдпpaвлctlo в Укpaiнy пo 2 ryбсprrсьKих тa
20 пoвiтoвиx вiйськкoмaтiв. ..Укpa.iнськиlr{'' opгaнaм мiсцсвoгo
вiйськoвoгo yпpaшiнl{я н:UIс)сrлo y стислi стpoки нaлaгoдити oб.
лiк пpизoвнoгo кo}Iтинпcнтy в Укpaiнi тa пpистyпI{ти дo пpoвoдс}I}rятщ мoбiлiзацiй дo "poсiйськo.yкpaiнськoi Чepвoнoi apмii''.
Пoвнс пi.Цпopя.Цкyвaнняyкpaiнськиx вiйськoвoгo тa гoспo.
дapськoгo aпapaтЬ Poсii фaктичI{o 3BoдIlлo нaнiвець стaтyс УсPP
як сaмoстiЙнoi дсpxaви. Мix тим, бiльIшoвl{ки пpoдoшкyBaли дс.
мoнстpyвaти сBoю пpихиль}liсть кypсy нa ..yкpaiнськy нeз:UIеx.
}tiсть''. У ссрдинi rшoтoгo 1920p. Bсеyкppсвкollt пpl{пиrпrв свoе iс.
}Iyвa}Iня'бyли вiднoвлснi BУцBK (нa soлi з Г.Пстpoвським) тa
Paднapкoм (нa нorri з Х.Paкoвським). У зaявi вlд l9 JIIoтoк) |920 p.
укpaiнськltft paдxнcький ypяд щс paз пiдгвсpдиB сBolo твepry Bo.
лю oxoPoняти }tсз:UIсжнiсть тa нсдoтopкaнiсть yсPP. A двoмa
..Пpo вх<ид}tями пiзнiIцс, 2l лютoгo' BytlBK пpийнш пoстa}IoBy
I,aння в yсix yстa}Ioвaxyкpaiнськoi мoви нapiвнi з poсiйськolo.''
Пoлoxення цьoгo зilкoнoдaвчoгo aIсry мIUII{пolllиploвaтися нс тiль.
ки нa цивiльнi, шtc Й нa вiйськoвi yстaнoви' poзтaцIoвaнi нa теpенi
pеcгфлiIс,r. oстarпrьoмy poсiйськo бiльuroвиuькс кеpЬництBo' зoк.
рмa oсoбистo Лснiн, }IqддвiUIичимilлoгo знaчrння' PoзPllхoв},чи нa
тe' щo тaким чи}toll,lpoсiйськy Чсpвorтy apмilo, poсiйський вiйськo.
вий aпapaт мo)кнa бyдс пPистoсyBaти дo }кpaiнсЬKих yltloB.22 лloтoгo 1920 p. Лснiн нaпpaвиB тслeгpaмy Cтa.пiнy, в якiй спeцiaль.
нo тopкtryBся цЬoгo питaння. ..Hсoбxiднo нсгaйнo'нaпoлягaB
grвсёти
вiн,пФeKпaддчЬ y всiх цпaбax тa вiЙськoв}Iх yстaнoвax'
зoбoв'язaвши бсзylvloвнo всiх пpиймaти 3:lяBIlтa дoкy}fсrrПr y(pa.
.iнськoto
мoBolo. Цс бeзyмoвнo нсoбхi.щto - щoдo мoви всi пo.
стyпки тa мaксимyм piвнoпpaвнoстi.'' Kеpyloнись диpсктI{вoю з
l lltoпpalлд olФeишfi Bиrrяroк бyлo
щo6лeнo. Ha теpиm'piю УЩaiни нe пoцIиpюв:r,вся
пoстal{oвa пpo вЦшittУ сrrеPпloi хapп.2 Jltoп)r.to |920 p. Bсeyqpрвкoш' ltoзDlянyвшП пшпtнrrя пpo зlcпюyвашшя вlrщoi xipи пoкlpa}t}lя' тoбтo poзстpф зa Bиpoиrrlr Haдзвlrчдfiшиx
Korriсifi тa Peврибунaпу'' вtlзtlllE 3a нeхoxlивe пoцtиprти в Уlspai'|i пpнfiшят1' в Poсii пo.
стaнoву пpo вЦrrirry crreErrroi вpи: "Пpоrэ, нехafi рga1rсыоr* нa1юд'- пiдtФсguorшoся
в пocraшoвi Bссуtgрвкoхy,шa пplюrЦti Pq.дЯнсьlФi Poсii зшaс, щo Eсi peпprсii пo вiдшorrreнню дo вopoгiв poбiпикЬ тa oe,Iя}rнar.язytotъся шaх вик'Iючнo б1prсуaзiсю тa ii шafirra.
чаrrи fi щo цi тжкi uipи вiдшiяяprъся, яx тiльlоl yкpiшreшшя шtддlt poбiпtшкir тa сgtяш
вв.Dкa€ться зовеpшeниx'.. oror' BсеуlФpeвкox oфiцiйнo сашкrioнyвar 3rпpoвaDкeнrrя cП.
стrIr{ичepвoнom тepopу нa тepешi УlФaiни.
g lmpiядрiнсюrcвйсв
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Мoскви, peввiйcьIqpлдaПiвдeннo.3axiднoгo фporrгy нaпpaвилaтo.
лсЦpaщy
рввiйсыqpaдaмl2-i, l3.i' l4.i apмiй, olсpвiйськoмaм Хaр
кoвa тa Киeвa iз нaкaзoм сyвoPo дoтpиtt{yвaтI,I'cя'
тaкoгo пopядIry

щoдo 3ilстoс},Baнflя 1кpaiнськoi мoви: a) пpи пItсьмoвих 3Еloсинaх
(opгaнiв цивiльЕtoi BJIaдиз вiйськoвиlдr кoмiсapiaтaми), зoкpсмa в
тепrгPa}r:rх, дoпoвiддс i т. iн., a тaкox i в yснlос знoсинlu( yкpairrсь.
кa мoвa мa€ вxивaTпcя' нapiвнi з poсiЙськoю; б) пpI{ знoсиI{aх
вiЙськoвиx кoмiсapiaтiв iз pеввiЙськpaддми apмiй тa фpoкry' a тaкoж iз Bссpoсгoлoвlrrтaбoм тa iншими цс}tтPirльними yстaнoвaмI{
мar вlкивaтися щpaiнсьKa мoBa з poсiйсьlсrм псpсK,Iaдoм aбo тiльlсl poсiйсы<a;в) пpи 3l{oсин:lх як }IaсФIсtI}tя,тaк i yqpaiнсьlсо<pa.
дяI{ськиx aбo пpивaтниx yстa}Ioв iз pсввiйсЬкpaдaми apмiй тa
фpoкгl'1кpaiнськa мoBa мae в)оtBaтися нapЬнi з poсiйськolo; г) y
тих вiйськoвиx yстaнoBaх' дс вiдсyгнi пpauiвниKl{' щo вoлoдiloть
yкpaiнськoto мoBolo' мaк)ть бyш зaве.Цснiy шrтaтi пеpеклa.Цaяi.
..Щoдo мoвI{
- всi пoсlyпки'' - Ilя фPaза Лснiнa дoсlIть чiткo визнaч:UIaтr нaйбi.lъIцс, щo йoгo гoтoвa бyлa y цей пеpioд дo.
зBoJIитI{сoбi Мoсквa' мaк)чи нa yвaзi pсaльнi пoстyпKи yкpaiншям
y вiйськoвiй сфpi. Хoчa з:rЦдaнI{ямвiйськoвoi opгaнiзauii в Укpa.
iнi згiднo з .(сюtapaфею BсеyкppсBкoмy вщ22 сiчня |920 p. Й бу.
лo пpoгoJloltlеtlo ..сIвopсння yкpa.iнськlо<чaсти}I з ylqpaiнсьКим кoIr{a}tд}Iим
сK'Iaдoм тa кoмaндyвaнням yкpaiнськolo мoвolo',, пд)oтс
IIa пpaктицi iз викoнaнням цЬoгo зaBдaння бiльIцoвикlt яв}lo нс
пoспiшaли. Taк сaмo нe пoспiIцшtи вoни й з opгaнiзaцiсю oбiця.
нlо<цpсiв дrя пiдгoгoBки yкpaiнськoгo кoмa}Ц}Ioгo скJIaдy' яKиIvt
н:UIс)<aлo
oчoJIити тaк звaнi ..зpaзкoвi yкpaiнськi пoлки''. Il{oпpaвДД,Hl пoчaтKy 1920 p. 3 чaстиt{ УTA, якi пеpейшпи нa бiк paд'Iнсь.
кoi шtaди, бyлo сфopмoвaнo Чеpвoнy Укpaiнськy Гaлицькy apмilo
(ЧуTA). Poсiйсыоtй бiльlдoвицьlсlй цс}rгp спoдiвaвся Bикopистaти
fr дtя встaнoвлrнrrя свoеi влaди нa ..нloпaнoвaнi'' ще дo цьoгo чaсy тrpитopii 3axirшoi Укpaiни (мoвa пpo opгaнiзaцiro тa нrтpивaлo
iснyвaння цьoгo вiйськoвoгo фopмyвaн}Iя пiде дaлi)' щo ж дo
.oпaнoвaнoi" Cхiднoi Укpaiни
- тo тщ poсiйськiй Чеpвoнiй apмii вже не пoтpeб},BaJloсяцивiлiзoвaнoгo пpиKp|tт:rЯ,пpинaймнi y
тaKoмy виглядi. Ha дyмкy бiльIдoвицьких лiдеpiв, тщ мolшa бyлo
вxс oбмежитпcя flt мoвними пoстyпкaми. futс x' як з'ясрaлoся,
нaвiть i тaкс, qдaB:rлoсяб, сrqroмнс зaBдaння, як зaбсзпснсння piв.
I{oпpaвнoстi yкpaiнськoi тa poсiйськoi мoв нa тepeнi Укpaiни,
вillЯB|tJ|ocЯ
дtя бiльцloвикЬ непoсилЬI{им. Пrplшi x спpoби ДI{Prк.
тивнo вBrсти yкpaiнськy мoBy в цивiльнi, нr кaxyчи B)Kс пpo
вiйcькoвi, yстaнoBи нaцIтoBxнyлися }Iaтвеpлий oпip з бoкy в aбсo-
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лютrriй бiльlдoстi poсiйських тa pyсифiкoвaних вiдпoвiдaльних
пpauiвникiв пaфйних' дepxaвних opгaнiв, вiйськoвoгo aпapaтy.
Зoкpeмa, ксpylosий спpaвaмI{pсввiйськpaди Пiвденнo-3axiднoгo
фporrry P.Бepзин всyпсpсч пoстaнoвi вyцBK пpo piвнi пpaвa yкpairrськoi тa poсiйськoi мoв вI{дaBPoзпoPЯ.lDксrшяМ790, яким нaкaзyвaB з}toситися з фpoнтoвl,lми yстaнoBalvtиBиключI{o po.
сiйськolo мoBoю. Taкox<i киiвсьlоtй ryбвiйськкolvl BI{дaвнaка:}пpo
зaбopoнy викopистarшrя yqpaiнськoi It{oBинa зaлiзrrицл<.Пoдiбню<
poзIIopяJDкeньбyлo чим:UIo' i хoчa oфiшiйнo вoltи скaсoвyвaлися'
пpoтe нa пpaктицi дoбитися BикoI{aнHя пoстaнoBи BУЦBK вiд
2l лютoгo тaк i нc Bд:rлoся.
oднaк дr в чoмy бiльlцoвицькa Bлaдa виявI{.лaсябiльlц нix пo.
слiдoвнoro. Пеpслyсiм, стoсyвaJloся цr зaпpoBa.QкеЕItIяпpoгoлo.
цIrI{иx .Цеprapaцieю Bссyкppсвкolvfy вщ 22 сiчня 1920 p. Illиpo.
кoмaсцпaбних кap:UIьI{иxзахoдiв пo ..oчищсннlo'' теpитopii Ук.
paiни вц "пpoфесiйнoгo пaРп{зilнствa' мaxнoвIlПtни тa бaндItтиз.
мy''. CгoсyBirлoся цe й пPийttяття paдикirльнlос зaxoдiв пpoти тих
пoлiтичних пapгiй тa гPУп, якi нс вiдмoвилися вЦ iдеi р.вopен.
ня }Ia бaзi циx 1п<paiнськихпoвстaнсЬкиx сил сal{oстiйнoi Укpa.
iнськoi Чеpвoнoi apмii _ псpсдyсiм пpoти бopoтьбистiв i гpyпи
федеpaлiстiв.
Лaпчинський тa йoгo oДнo.Цytvtцiзнoвy aIстивiзрaли свolo дi.
яльнiсть l{aпсpсдoднi IV кoнфсpенцii KП(б)У, кoли в мiсцевих
бiльlдoвицькиx opгaнiзauiях пpoxoдилo oбгoвopення тсз ЦK
KП(б)У ..Пpo деpxaвнi вiднoсини Paдянськoi Укpaiни тa Pa.
.цянськoi Poсii''. Пiд чaс pядy пaРгкoнфеpснцiй, якi вiдбyлися в
uсй пеpioд' зoкpемa IV Пoдiльськoi (l3-l5 лютoгo 1920 p.)' Мiсь.
кoгo paйoнy Киевa (l9 лютoгo), Киiвськoi мiськoi (малa пPaвa
ryбсpнськсii' 20.2| лютoгo |920 p.)' фeдеpaпiсти BисIyпили 3 кpt{.
тI{кoю ..нoBoгo'' к}Pсy бiльlдoвикiв в Укpaiнi. ..Iз вiдчaем lllи пс.
pекorty€мoся'зaзнaчaлoся в pсзoлюцii, oпpилloДненiй }Iими нa
пapгкoнфрtшii
Мiськoгo paйoнy Киeвa,- щo бaгaтo xтo 3 tlлoнiв пapгii нa чoлi з тoвapl{шaми, якi нинi кepyoть нсro, нiнoмy
нe нaвчилися нa дoсвiдi l{инyлoгo poKy... Boни нaмaгaються' яK
i paнiшo, пpoBoдити пoлiтикy, яKa нсми}t}пIс пpи3всдс якщo нc
дo }Ioвoгo кpyuliння пPoJIстaPськoi.щtктaт},pи в Укpaiнi, тo спPи.
чиllить дo нaдтo пoвiльнoгo й хвopoбливoгo бyлiвниuтвa тyг кo.
мyнi стltvнoгo сyсп iльств:l... Bся п oлiти кa виявltлaся пoбyДoвaнoю
I{a пoв}Iolvfyiгнopyвaннi сoцiaльниx, iстopич}Iиx' нaцioнaльних
oсoбливoстеЙ Укpaiнrr. Bиник бeзyмкиЙ i зryбний д,Iя спpaви pе.
вoлюцii плaн oкyпauii Укpaiни вiЙськoвI{l{и й пoлiтич}Iими си-
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лaмI{ Paдянськoi Poсii". Bимorи, щo iх висyв:UIи флеpaлiсти, зaJII{цI:UIисянсзпrirдшддl: opгaнiзaцiя пoвнoцirших opгaнЬ дepх<aвнoi
влaД{ Уцpaiни замiсть iснylosих фiкпrвшос, цiлкoвитo пцпopяд.
кoвaниx Мoсквi, нсгaйнс вiдззoPсrrня сaмoстiйних 1п<paiнсьKих
rкoнoмiчнoгo, вiйськoBotlo цcrrгpiв. TopкaIoнись вiйськoBoгo пи.
тaнI{я' Фдсpaлiсти пoгoДкyBaJII|cя, 3 тим' щo *нa чaс з:lгoстpс.
нoi бopoгьби 3 кolfц)pсвojтюцieю ,.збpoйнi сили УCPP тa PCФPP
мaють бyтrt oб'eдrral{I{мl{ - i зaгaль}tим кoмal{Д/Baнням, i запaJIьнимвiйськoвo.aдмiнiстpaтиBни м тa пoстaчaльниlr{alrapaтoм.
Paзoм iз тим, як з:lзнaч:rлoся в pcзoлroцii, ксpiвництвo oб'еднa.
tIими збpoйнимI4' слДIпatnн
двoх prспyблiк мae qдiЙснювaтI{ся tlс
Pсввiйськpaдolo PсФPP' a спсцiaльнo ствoPeнoю з цielo мстoк)
Фсдepшьнoю PсввiйськPaдoю 3 вхoД|(снням дo нсi пpсдстaвни.
кiв i Укpaiни, i Poсii. Фeдсpa.lliстLI' яK i paнiшс, нaпoJl,япrли нa
нсoбхiднoстi фopмyBa}I}Iя нa тсpснi pсспyблiки yкpaiнсЬKих
вiйськoвих ч:rстиtl з yкpaiнським кoмсKпaдoм тa кoмaн.ryBaнняIt.l
yкpaiнськoю мoвoю' вoни вимataли тaкoж нсгaйнoгo пеpeпiдпo.
pЯдIryвaнIIяiсrщoниx в Укpaiнi opгaнiв мiсцевoгo вiйськoвoгo yп.
paшiнrrя yкpaiнськiЙ paддrсьr<iй шaдi в oсoбi вiдпoвiдtlиx викoнкoмЬ тa HapкoмBo€нy pсспyблiки. oстaннiй xo' нa iх дrulкy, мaв
пiдпoPядк}вaтися бcзпoсrpсдЕlьo },pядy УсPP i, вoднoчaс, Фсдсpшtьнiй. Pеввiй ськpaдi.
Пpийняти цIo pсзo.lпoцilo нa кoнфрншii Мiськoгo paйoнy Ки.
iвськoi бiльlцoвицькoi opгaнiзaцii федеpa.пiстaм нr вдa.пoся. Bимoги iх бyли piшгщс вiдкиrгyгi arггиyкpaiнсьKи нaстpoснoю бiль.
цtiстlo пpисщнiх (iз 400 дслегaтiв з:r вищrBкa:}aнy pезoлloцilo пpo.
пoлoс},в:rлo
JIицrе l0). Piзкo нсгaтивнo вiдpеaryвa.гrинa вистyп Лaп.
чиIIськoгo й щaсники Киiвськoi мiськoi пapгкoнфеpенцii: вoни
нc тiльки з:rтaвPyв:rлилцсpa фсдrpaлiстiв pсtlсгaтoм' :UIl й пoстaвилl{ питaння пPo виK,IIoчrння йoгo з пapтii.
I всс x, oкрмi бiльlцoвицькi opгaнiзaцii (Умa}Iськa' Boлинсь.
кa, ЧеpкaсьKa тa iн.) пoзишiю федеpaлiстiв пiдгpим.UIи' пpичoмy
дoсl{тЬ aктиBllo. Boлинський ryбкoм KП(б)У' зoкpсмa' всyпrpoч
piшенrпo цK Kп(б)У вiд l бсрзrrя |920 p. пpo BI{KпюченняЛaп.
чинськoгo з пapгii демoнстpaтиBнo висyнyв йoгo свoiм пprдстaв.
нltкolt{ нa [V BсeyкpaiнсьKy пapгкoнфеprнцiю, щo po3пoч:rлa po.
6oту |7 бсpсзня |920 p. в Хapкoвi.
Фсдеpшriсти спoдiвaлися нa oбгoвoрння свoеi гшaфopми Bсе.
yкpaiнськolo пapгкoнфеpснцiсю. 3 цiеro мстoю бyли пiдгoтoBJIснi тrзи щoдo пopядКy дсI{l{oгo кoнфеpснцii (виpoблснi гpyпoю
.шeнiв Kиiвcькoi opгaнiзaцii KП(б)У pшoм iз пpедстaвникaми Ки.
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Хapкiвцlини, Пoлтaвцц{}Iи' Пoдoлii тa Boлlнi). oцpеl,пtй
rrylil(т дoкFvrorrry спсцia;ьнo пpисвяч}aaBся пI{тaнням вiйськoвot]o
oб'еднaння Укpaiни з Poсiеlo. Haвсдемo йoгo пoлoxснllя:
- oбopoнa сoцiaлiстичнoi деp>кaвI{Btд зoвнilцньoi i вrцтpiIшньoi кoнтppсвoлroцii мa€ з}Iaхoдитl{ся в Pyкaх oзбpoенoгo poбiт.
tllfчoгo Kпaсy' opгaнiзoвaнoгo B бoйoвi чaсти}Iи 3a пpl{}tципol'r тr.
pитopia.lrьнoпo кoмItлсlсryвaнЕя ;
- в пФioд зaгoстрнoi бopoгьби iсrryolшос шкe PцдДIсьKI{х prс.
пyблiк iз мixнapoддtим кaпiтa.пoм нсoбxiдro i нa Укpaiнi нсгaйнo
ствopити poбiтни.ro- сorя}Iськy apмilo з:l тI{пoм poсiйськoi, мiЦttУ
peвoлlouiйнolo свiдoмiстlo тa згypгoвaкy ксpiвництвoм пoltiтпpa.
цiвникiв - кoмyнicriв. Дltя цьoгo в Укpaiнськiй Чcpвoнiй apмii
кoмartд},Baння й пoлiтичнa oсвiтa мaютъ BeиrЦcя' },кpaiнськoю мoвoю' кoмaнддtй тa кoмiсa1юьюlй склaд мaк'ть бyпr щсpairrськt{мll'
тo6lo дoбpс знaйorдlми iз псrо<orroгiеlo1тсpaiнсьlсo<Ц)yдДrц{х мaс'
тiснo пoв'я3aними iз пoлiтичниIr{ )|(иттям кpaiни;
- NIя yспilшнoгo викoнaння бoйoвиx зaЦдaнь i дrя нсoбхiднoi
еднoстi вiйськoвиx сил apмii paдянсЬKиx pсспyблiк мaють бщи
oб'сднaними зaг:UIьI{иlt{
кoмaнДrвaнHям тa зaпшtЬtlим вiйськoвo.
aдмiнiстpaтивtlим цснтpoм в oсoбi Фсдсpaльнoi Pсвoлloцiйнoi
Biйськoвoi Paдl iз пpсдстaвHикЬ }PядiB oкpемI{х paдЯнськI,rх peс.
пyблiк;
_ кoмrшёIсryвaння тсpитopiшtЬншх чФвoнoapмiйсьKl{х чaстиtl
тa всo вiйськoвo.aдмiнiстPaтиBнс yпpaвrriння нa тepитopii УCPP
мar IIPoвoдL|Tуl.cязa плaIIoм тa нa oснoвaх' BстaнoвJleншх Фrдс.
P:UIЬнoюPBP (seрз вiйськoвi вiддiли викoнкoмЬ, вiйськoвi кoмi.
сapiaпl, ryбеpкськi тa вoлoснi), oб'eдцaнi Hapoдпrм кoмiсapiaтoм
y вiйськoвиx спPaBax Укpaiни, пiдпopядкoBaни}f Poбiтlrичo-Cс.
JlянсьKoIv(yУpцдy yсPP тa Фсдсpaльнiй PсввiйськPaдi.
Ha кoнфсpснцii, oднaк' нi ЛaпчинсЬкolfy' нi йoгo oднo.щ/мцям
нaвiть вистyпитlt нс дoзвoлttлlц. ДJtяPoзглядyтaк звaнoi *спpaви
Лaпчинськoгo'' бyлo ствoPснo спсцia.пьrryкoмiсiro (y сшaлi Caпpoнoвa (гoлoвa), Paфi.lra, Koзlopи). Poзгляrrрlrш виIr{oгllфсдФarriстЬ,
gвI,D(oдЕrь
зa мсxi мo)к,IиBl{xд.rскyсй
кoмiсiя визншta ix тaKиI{и' щo
y pядax пapгii''. КoнфсpенЦiя зaтвcpдцлa пoстaнoвy iз зaбopoнolo
нaдarriпoдiбrшrxвистyпЬ. 1Я ввuсaю'- пPoкol{скryвaв Цс piurсння
Я.Caпpoнoв'щo нaцla пapгiя r дoстaтньo сldльttoloдtя тoгo, aби
сKaзaти .циц'', всiлякi пoдiбнi pc.ri нa цю тrlfy пpипинитtt.''
3aзнaчимo, щo гpiзнс *циц'' нс пoдiялo нa фсдcpa.lriстiв. ,Цe.
якufl, чaс oпoзицiйнa гpyпa цIс пpoдoв)кyBaлa свoк) дшrьнiсть :Dк дoKl{ нclo }lc зaЙнялaся спсцiшrьнo ствopсtta цK KП(б)У кo-
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мiсiя нa чoлi з Ф..(зсpжи}IсьKиIvl.Piшенням пoлiтбюpo цK
Kп(б)У вiд 7 липня |920 p. Лaпнинськoгo BикJIючиJIиз пapтii i
16 липrrя зaaPrцгryвшllvl' a пiсля мiсячнoгo р'язнення Bисл:lли в
Poсilo дJlя пpoxoДке}Itlя тaм ..пoлiтичнoгo кapaкпlнy''.
У вистyпi нa fV Bсеyкpaiнськiй кoнфсpеншii KП(б)У пpmи
Лaпчинськoгo тa йoгo пpихильникiв oдиtl iз бiльlцoвицьких лiдrpiв _ Я.Якoв.lrсв (Епшrгсйн) вислoвив пoбoroвaнtul з пpивoдy
тoгo' щo федrpaлiсти мo)кyгь oб'еднaтися з бopoтьбистaми й
*ствopити ядPo пpoти KП(б)У". Пoбoloвaння
цi бyли небезпiдстaвними' a.tDкспoгляди фoдсpaлiстiв тa бopoтьбистiв фaкгиннo
збiгa.пися..Цo тoгo ж' чI{м:UIoч:Iснiв yKП(б) тaк i нс пoгoдилися
з pilленням свoйoгo кеpiвниuтвa пiти }Ia кoмпpoмiс iз бiльtцoвикaми. Biдгaк yпpoдoв)к сiчня.лloтoгo 1920 p. в КиЬськiй, Пoлтaвськiй, Kaтrpинoслaвськiй цбсpнiя< вiдбyлися arгшбiльIцoвиць.
кi мiтинги, opгaнiзoвaнi бopoтьбистaми. Bимoгlt ix, як i вимoги
гpyпи фсдepaлiстЬ' зIUIиIII:UIися
нсзмiннltмI{ - poзбyдoвa praльнoi yкpaiнськoi paдянськoi дep)@внoстi, ствopенrrя yкpaiнсЬких
oкoнoмiчнoгo, вiйськoBoгo цс}tтpiв, opгaнiзaцiя Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii.
Хoчa бopoтъбистське кеpiвництBo вiдмеxyвaлoся вiд циx вистyпiв, пpoтс цс не вPятyB:uIo yKП(б) вiд бiльIцoBицЬких зBинyвaчr}Iь y спpoбшс ..poзкoлoтИ Pядп тpyдящих мaс Укpaiни'', ..пiд..сспapatнi вiйськoвi
щимl(i .бaндитизмy'', нaмaгaннш( yгBopити
..HсзBaжaк)чи нa yгoдy'
щoб нс мaти нiякиx oкpсфoplryвaння''.
мих вiйськoвиx opгaнiзauiЙ,_ скapхсиBся нa бopoтьбистiв Х.Paкoвський }Ia чсPгoBoмy зaсiдaннi Bикoнкoмy Koмiнтеpнy 5 лютoгo 1920 p.'. Boни висyBaють пpинцип стBoprн}Iя Укpaiнськoi
Чеpвoнoi apмii, який y дaний Мoмсtlт € кoнlpprвoлюцiЙним' Boни вiдпpавляIoть вiдoзви дo чaстиH, якi poзк.пaJIIlcЯ'Bot{и l{aмa.
гaються стBopитIt PoзKпaдrння в нaIцiй apмii.''
26 лютoгo 1920 p. Bикoнкoм Koмiнтеpнy' кеpoвal{ий бiльlдo.
вицЬKoIo Мoсrсвolo, oстaтoчtto вi.щltoвив пapтii бopoтъбистiB y пpийoмi fr to цiei opгaнiзaцii, зaпpoпorryBaBцIи ..спpaвжнiм кoмyнi.
стичнI{м слrIис}Iтaмбopoтьбистiв BстyIIити в Pяди KпУ (бiльlшo.
викiв). 4 беpезня 1920 p. Bссyкpaiнськa кoнфrpeнцiя бopmьбистЬ пpийнялa piшення пpo сaмopозпyск пapтii. .[o тpaвня 1920 p.
iз 15 тис. нaяв}Iих нa тoй чaс wtенiв УKП(б) нa oснoвi iгшивiлy:UIЬ}lиx3:lяBдo KП(б)У бyлo пpийнятo близькo 4 тис. (пiсля ..яистки'' L92| p. з циx 4 тlлc. в KП(б)У з:UIиlцилoсялицIr l 18, a в
|926 p. в бiльrдoвицькiй пapгii бyлo лиluс 13 кoлишrнiх бopoть.
бистiв). Тaк пеpсстaлa iснyвaти oд}Ia з нaйвпливoвirцих yкpa-
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iнських

кoмyrriстичних

пaРгiй

-

сиJIa' якa м:UIa знaчнi цIaнси

oчoлити бopmьбy yкpaiнuiв зa стBopсння дiйснoi yкpaiнськoi
paдднськoi деpжaвнoстi. Щoдo ..бopoтьбистсьKих бyrrтiв'' нa мiс.
..зaлiзним Фелiк.
цfl(' тo 1400 випpoбрaних чскiстiв нa чoлi з
сol,l'', якi пpибyли з Poсii, }Iс пoцIкoдyвaJIи сил дrя лiквiдaцii yсiх
пoвстa}Iсьlсlх зaгoнiв.
Paзoм iз бopoтьбистaми з пoлiтичнoi apсни зiйrцлa й пapгiя
бopбистiв' якa y неpвнi |920 p. тaкoж бyлa зшrршeнaсaмoлiквщyвaтися. t|a деяwtil чaс в Укpaiнi лl{lllилaся тiльки yKП (Укpa.
iнськa Koмyriстиннa пapгiя).Як i yKП(б) yкpaiнськa пapгiя кo.
мyriстiв вистyпaлa зa opгaнiзauiю Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii, зa
ствopення pешlьнoi yкpaiнськoi paдянськoi дсpxaвнoстi. Пpoтr,
мaючи y свo€мy склaдi кiлькa сoтrнЬ нленiв, шя пapгiя нс стaнo.
Bилa загpoзи дJtя пoлiтичнoi мoнoпoлii KП(б)y в Укpaiнi, тolvry
якtцItcъчaс iй щс бyлo дoзвoлсtlo iсrryвaти.
ПpибopкaвIци свotx мoxJIивих oпoнентЬ, бiльlшoвики' як i oбiЦЯl|||'..нaдaли змory'' чеpгoBoмy Bсе1кpaiнськoмy з'iздy Pa,ЦвислoBитися пpo пoд:UIЬlIIyдoлIo ..вiйськoвo-пoлiтичHoгo сoloзy'' з
Poсiеlo. БiльlдoвиIсl вмiлo opгaнiзyвaли poбoгy IV Bсеyqpa.цrськo.
гo з'iздy paд (16.20 тpaвня 1920 p.): сеpсд 8l l дслегaтiв з'iзry ви.
ЯB|,|ЛocЯ
7l0 ч.пенiвKП(б)У. 3poзytntiлo,3'iзд pilлyle вислoвився
зa нaйтiснiцlий сoю3 Укpaiни з Poсiеlo. Pозoлtoцiя з'iздy ..Пpo
дepжaвнi взaемoвiдI{oсини мiхс УCPP тa PCФPP'' пpoгoлocl|лa,
..yсPP, збеpiгaючи свoю сaмoстiйнy
щo
деpxaBнy кoнститylдiю,
€ члrнoм Bсеpoсiйськoi Coцiaлiстичнoi Фелсpaтивнoi Pеспyблi.
ки''(!). ПiлгвеpлиBlци чсpB}Iсвyl919 p. yгoдy мix I-{снтpaль}Iими
Bикoнaвчими Koмiтcтaми УCPP тa PCФPP щoдo oб'еднaння кo.
мiсapiaтiв вiйськoвoгo, фiнaнсiв, зaлiзничttoгo нapoд}toгo гoспo.
дaPствa' пolцт}l тa тслrгPaфy i пpaui, з'iзд дop},чиB мaйбщньoмy
I{ентpaльнoмy Bикoнaвчoмy Koмiтстoвi ..вести i дalri тy сaмy пo.
лiтикy тiснirцoгo € д нaгIня''...
oтrlсo, пoлiтичнa лiнiя, щo fr нaпoлeглиBo yгвсpДкyвшrи бiльlIIoвики' нa [V Bсеyкpaiнськoмy з'iздi Paд знaйцuta свo€ цiлкoм
лoгiчнс пpoдoBжс}Iня.
хAPкIBсЬ!(A IIIкOJIA ЧЕPBOIIиХ CTAPIЦИH:

пPoЕкт
якoMУ IIЕ сlyДилoся Бйи PЕAпtзoBAtIиIvt
Пеpшi спpoби пpистyпити дo пiдгoтoвки нaцio}laЛь}Il{xвiйсь.
кoвих кaлpiв в Укpaiнi бiльtшoвикизpoбили щr y чеpвнi l9l9 p.,
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кoJIи в Kиевi бyлo opгaнiзoвaнo спeцiальнi пiхсrпri кyPсI{ (зa шпaт.
ниIt{po3K,Iaдoм нa 450 voл.), щo мirли кoмIIJIсктyвaтI,I,cя
1п<paiн.
I{лvfи.Пpсrc y звЪзкy iз нaиyпoм дснiкiнськиx тa пстлlopiвсьtсtх
вiйськ yсi вiйськoвi нaвчaльнi зaюlaди, opгaнiзoвaнi бiльrцoви.
кaми в Уr<paiнi, бyлo свaкyйoвa}Io }tа теpитopiю PсФPP - дo
Пстpoгpaдa, Мoскви, Kaзaнi, B'ятки тa iнIциx мiст, дc ik бyлo
po3чиI{снo y вiдпoвiдних poсiйсьKID( кoмa}Цниx к}Pсax.
ПoвсprrpIш}tсь B Ущpaiнy нaпpикiнцi l9l9 p., бiльtцoвиюr знoвy пopyltlили питaння пpo пiдгmoвкy yкpaiнськoгo кoмскпaДУ.
Pсввiйськpaдa PCФPP y сi.пri |920 p,, як зaзнaч.rлoсяB.Цсклapaцii
Bсеyqlрвкoмy "Пpo вiйськoвy пorriтиlсy нa Уlqpa.lнi'', BIцaлa нaкaз
..пpo gIBoPснtlя к1pсiв кoмaнднoгo сKпaдy чистo
1т<paiнськихчa.
стигI' вi/lцiцgls, взвoдiв iз неpвoнoapмiйшiв.yкpaiншiв, щo з:lpеKo.
меlIдyвiUIиссбс яп<нaйкpaщo.''Пpoтс йшoв чaс' a спpaвa з opгaнi.
зaцieю oбiIrяшо<к1pсiв }Ir pyхiЦaся, псplшi кpoки в цьомy нaпpяй
зpoбили тiльки нa пo.{aткy Paдянськo-пoльськoi вiйни.
25 квiтня |920 p. нa зaсiдaннi PrввiйсЬкpaди Пiвденнo.3axцнoгo фpoкry 3a пpoпoзицielo Пoлiтбюpo цK Kп(б)У бyлo пpий.
trlтo пoстaнoвy Nel76, згiднo 3 яKoю y Хapкoвi налеxa.пo ..вiд.
кpltти к}Pси Чсpвorиx CтapIшин iз виклaдaнtultt{yкpaiнськoю мo.
вolo,'. Haиyпнoгo дIIя зa пi.щtисoм пoлoBи Paдrapкoмy Х.Paкoвськoгo ryбpевкoмaм тa ryбнapкoмaм бyлo нaпpaBJloнo тслегpaмy'
в якiй пpoпorryB:Uloся нсгaЙнo orфлiкрaти
B мiсцсвiй пpесi пo.
вiдoмлсння пpo вiдкpиття к},pсiв, пpизнaчсння яKиx: пiдгoтoвкa
кaлpiв чrpBoнI{x кoмa}IдI{piв iз poбiтникiв i селян Укpaiни шtя
opгaнiзauii чФвo}Iих пoлкiв, дr кoмa}Iд},Baннябyдc yщ>aiнським''.
3виvaйнo, бiльlцoвицы<скеpiвниrггвo зoвсiм нc Bипaдкoвo зaйrrя.
лoся спpaBoю opгaнiзаuiiyкpaiнськиx вiйсьKoв}D(кyрiв сaмс B yl!oвax вiйни з ПoльщеIo. BiдтyвaIoчи xиткiстьсBoгo стaнoвищa в Укpa.
iнi, бiльrшoвиlсl спoдЬaJIися тaким чиtloм пiдruгги свiй aвтopитст сr.
pсд yкpaiнЦiв, зapщитися iк пiдгpимкoю. Cгвopсння кypсiвшIя пiд.
гoтoBKи 1кpaiнсьtоlх вiйськoвих кaдpiв il{:Uloстaти пiдтвеpдr<сн}Iям
тoгo' щo питaння yкpaiнськoi Чеpвoнoi apмii нс вiдкtдarться' a нa.
впaки' пoслiдoвнoтa пoстyпoвo виpiшryетъсяpцд,tнсЬкolo шtaдoю. 3
iгtlцoгo бor<y,y цьoмy питaннi бiльlцoвиtol м:lли щс й iнtцi PoзpaхyнKи' щo.щ,tl(г},вu|t|cяiнтсрcaми iх вrrщpilцньoi i зoвнilдньoi пoлiти.
ки. Пo.псplцc' вихoвaнi y prвoлlouiйнoмyдyсi кoмarциpи-yкpaiнui
бyли пoтpiбнi дIя poбoти 3 нoBиIt.lпoпoвI{снням - yкpaiнським ссJI.я}IствoIvl'
я<с пiшлo дo Чеpвoнoi apмii внaслiдoк мoбiлiзацiй, пpoгe
нe спpиймaлo цIo apмilo з fr poсiйським кolvla}Цниlr{
скJIaдoмтa po.
..iдсйнo
сiйськolo кoмaнд}Ioloмoвolo свo€ ю ; пo-дpyгс'
зaгaщoвaнi''
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yКpaiнсЬкi KoмaI{диpltм:UIиoчoлI{тит.3в.yкpa.lнсЬКiзpaзкoвi пoлкlr,
poзпpaвитисьiз ..пo3aдoпoмoгoю яких бiльtцoвикиpoзpaхoByвaJllr
лiтичним бarrдlrтизмolrt''B Укpaiнi тa зaкpiпитися тyг; i, нapецrтi,цi
кaдpи мaJIиoчoлити нaдалiтi yкpaiнськi вiйськoвi фopмрaння (..aбсoлIoтнo блaгoнaдiйнi''), якi в хoдi poзгopтaння свiтoвoi pевoлlouii,
нa щo тaк спoдiвaJIIЦcЯ
бiльuroвики' мaJIIlпеpцIими вхoдити y населeнi 1кparнцями peгioюt Пoльuц, foмyнii' Чехoслoвa$rини' пiдiймaloчи ix нa бopoтьбy зa свiтoвУ Paдянськy pеспyблiку.
opгaнiзaшiю кypсiв Чеpвoних Cтapшин y Хapкoвi бiльцroвицькr
кеpiвництвo Укpaiнl{ пoклaлo нa П.Coлoдyбal, якиit мaв iх
oчoлитll.

Aктивний пpихI{лЬI{икyкpaiнiзaцii в Укpailri _ вiльнoгo poзBиткy нaцioнaльнoi мoви, КyлЬтypи тoщo' пpltбiнник стBopення
yкpaiнськoi apмii, хal:rнaвiть i як склaдoвoi чacтиI{l{зaг:ulЬtlo-фе..дoпoцеpaтивнoi Чеpвolroi apмii (всe це, нa йoгo ДУlltКУ,м&тIo
мoгти зaкpiпленнIo pеBoлIoцii нa Укpaiнi''), Петpo Kиpилoвин iз
BrлиКим снryзiaзмoм IIpистyпиB дo poбoти i неpез дeякllih чaс пoдaB PaкoBськolrtyсвiЙ пpoекг opгaнiзaцii й дЬшьнoстi yкpаiнсЬкoгo
вiйськoвo-щбoвoгo зaкJтaдy.Згiднo з циItl пpoектoМ ствopювaнi
y Хapкoвi кypси мaлIt стaтII Ideнтpaльнolo yкpaiнсЬкolo вiЙськo.
(пixoтнс, aщlrлеpii, кaвaлеpii, iнвi.гl,пiлень
BoIo цIкoлolo, iз p,I,цolt{
хенеpне), якi, в сBoю ЧoPЦ, в)кr y нaйблиxчllti чaс мoглlt б буI Ctутoд}бlrcтpo Kltptuтoвпr (12.06.1893_?). Hаpoлився y м. Iзяоraвi нa Boлиlti в сiм'i
ruсвlul. B l9l3 p. зaкilt.lив Boлиltськy дyхoвlry сeмillapiю. HrпеpсДoДlli Псpшoi свiтoвoi
}IeзtBсp.
вiйltи встyпив нa юptЦи.tltий фaкyльтетKиiвськoгo yltiвсpситvгу,пpoте l(авlrattt|я
штa(ю-кдпiтalrцrpськoi apмii.
ruив' У рaвнi 19l5 p. rrкiltчив Kиiвське вifiськoвr }^rиJrищс'
Cгrr,кив в opсlrбypзькiй школi пpaпopшиЁв, Boлинськoмy тa l20.мy Cсpпцiвськoмy пoл.
кдх. з tgtз p. бyв wleltoм УТICP (Укpailrська пapтiя сoltiшliсгiв.pcвoлюЦioltсpiв),y лютoм}
t919 p. пepeйшoвдo бiльuloвикiв, пoвipивши y пpoпoJroшсlliltими нацioltшlьlli тr сoцiшIь.
lti гас.гIа.
Пrд.laс дсltiкiшськoi oкyпaцii залишaвсяв Укpailti, викollyьrв oСюв'я3киlIаtIaльlIи.
ка бoйoвoi дiльницi l}oлиlti' lrxчaльrlикаuггабy oбopollи м. Kисва та iн. lrpaв }^laстьy
Гoмcльськiй ltаpaдi,скликдltiЁtза irtiцiативoюпpихrиьltикiв гpyпи флсpшtiстiв (був сeкpетapсм llаpаJlи), y ствоpeltlri lIa пo.taткy 1920 p. ЧУTA (Чсpвоlloi Укpаiltськoi l.цицькoi
apмii), кoмarrдyвa.Iцiсi apмii. Пiс'ltя yсyl{сllltя llaпpикilIцi 1920 p. з lroсaди tlarlaльllиtФ
ствopснoi ltим Хаpкiвськoi шкoпи Чсpвollих Cтrpшиlt бyв пpизllа.lellий Кcpyю.Iим спpaв{lми PаДltapкoмyУкpaiни, пiзltiшe пpaцювllвУ Jlсpжcгpахy УCPP' з кi}tця l92.l р. _ з:lстyпIrик н.lpкoмa oсвiти УCPP. oдиlr iз пUlких пpихrr.пьltикiвпpoгollloшc}loiбiльшoвикrми в
i] eтaпoм lla tшUlхyдo пoвltoпo ltaцiollшlьltoговизвo.
1923p. пoлiтики yкpailriзаЦli,вва:rсав
лсltllя Укpaittи. Улиgгoп:цi |924 p.l{aписaв дoвipливoroЛисгa дo Cта,riltа.в якol|{yзвlllly.пpoва,Ц}lтипpaц1rryEаBпoltiтичнc кepiвниtпвo Укpаiпи y нcбажашlti fi lleспpoмoжltoстi
виJlьllyлiltiю в нaцioнaпьшiмпrтal|lli., й шaмaгaвсяпcpeкollати воxIЦ y нcoбxИlloсгi пpиз.
lral!сtlttянацiollшlьlto свlцoмих yхpailtuiв шa кеpiвttiпoс&1и в Уpядi та цк кп(б)У. Cвoйогo
листa здBepцtивзiзllaшшям:"У нaс нa Укpailli давllo вжe визpiва.пaдумкд ссpс,tryкpаitruiв.
кoмyнiстiв l{дписaти Baм кoпeкпrвllolo листa' шtе ж Bи знaстс' Йoсипе Biссapioltoви.ry,y
.мoB.lдllltя _ зоJloтo'', багaтo rгo Сlоi.ться'щo пiФ'Iялиста дoвLтlспrcя пoLхзти з
нalц llilс _
Укpailtи.'. Зa ipoшiсю дoлi, дoвссти спpaвeДливicгьтaких пoбоювдlrьдoвслoся сaмoмy CoлoдyбУ. Чсpeз деякий .lдс йoго вiдкликдли з Укpailtи дo Москви, дс 3:rсжoBсЬких .laсiв
pспprсyвirлн
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ти poзгopнщi y сaмoстiйнi yкparнськi вiйськoвi lдкoлlr piзнltх poпiв збpoi'. Пpи Хapкiвськiй rrrкoлi Чеpвoниx CтapIшllн, ьIaдylvtкy
Coлoryбa, мaв бщи ствoprниrl невеликltй aпapaт yпpaвлiння фiлiaльними КypсaмI{' зaвдaнI{яякoгo мaлlr б пoлягaтI{ y пеprдaвaннi нaкaзiв тa pфпopя.IDКеI{Ь
пеBнoгo opгaнy' яKoмy б всi вiirськoвi lцкoли були безпoсеpедньo пiдпopяДкoвaнi; пiдбopi вiдпoвiднoгo IIсPсoн:tлy(як кoмaн.Цнoгo' тaк i виклa.цaцЬкoгoсKлaДy)
Д.ltявсiх фiлiaльних кypсiв; пoстaчaннi нaвчaльних зaкJlaдiв пoс i б ни кaм и ,
с т a тyтa Ми'
iнtшolo н еo бхiд нo t o л iт еpa тypolo yкpaiнськolо мoвolo (л.rrяпеpeкrraдy стaтyгiв, вlrpoблення
вiйськoвoi теpмiнoлoгii тoщo пеpедбaнaлoсястBopитI{пoзaшIтaтнy кoмiсiю).
B цiлoмy зaпpoпoнoвaнa Co.пoдyбoм схrмa кypсiв мaлa тaкиtl
Bигл'tд:

l _ yстaнoвa, якiй l{снтpaльнa цIкoлa безпoссpедньo пiдпopядKoвyBaлacя. 2 _ зaвiдyвaн l{ентpaльнoi цlкoлlt Чсpвoних
Cтapшин.3 _ yпpaвлiння фiлiaльними кypсal{и,4 _ зaвiдрaн
lIIкoли пo гoспo.цapнiIl чaстlrнi. 5 _ тltt'lчaсoвa пoзaulTaтнa кoмictя Nlя пrprкJlaдy стaтyгiв, нaBчaлЬнIrх пoсiбнlrкiв тa poзpoбкlt
щбoвих плaнiв. 6 _ пolnliчнlrки зaвiдyвaчa цIкoлIl 3a po.цa}ll{
вiйськ, в мar.rбщньoN{y _ зaвiдрaнi фiлiaльнltмI{ кypсaмIt зa poцaмlr вiйськ (вiдпoвiднo) пiхoтl{' apтилеpii, кaвaлеpii, iнlкенеpних.
7 _ poзгopнщi кypсI{ (вiдпoвiднo) пiхoтнi, apтилеpiйtськi, KaBa-

леpiйськi, irп<енepнi.
oтxе, як бaчимo' пporКт Coлoдyбa гpyнтyвaBся нa бoзрtoвнiй yпевненoстi B тoмy' щo yкparнськa Чеpвoна apмiя Bсr x }vlar
бщи ствopенoю. ЗaпpoпoнoBaнa систеМa пiдгoтoвки вiйськoвиx
кaдpiB мaлa б зaбсзпeчити цю apмiю BлaсI{иlt{t{
нaцioнaльнимI{
вiйськoвимI{кaдpaми.
ПpoпoзиЦii Coлoдyбa бyли yзгoдxснi й, в цiлoму, пiдтpимaнi
Х.Paкoвським. Haтoмiсть бiльIдiсть вiйськoвoгo ксpiвництBa
спpийнялa ж гoстpo tlегaтивнo. Ha вiлмiнy вiд бiльrшoвицькиxтropстикiв, якi i в питaннi пpo нaЦioнaльнi Чеpвoнi apмii N||4эII|IJII4
кaтегopiями свiтoвoi pевoлloцii' BеликoдеpжaвницЬки нagгaвленi
вiЁtськoвiбyдь-якi нaцioнaльнi, ..сaмoстiйницькi'' пpoяBI{в apмii
poзЦiнювaлI{яК пoсягaннЯ нa ii бorздaтнiсть тa цiлiснiсть' a oтI l-[iкавo вi;lзllr.tити, ll(o свoro .taсy apмiя УHl) мa,ra шrасltу Cпiльlty lollal1ькy шкojty тprюх
o.to.пював fi пoлковltик B.Псгpoв. Hе
рoдiв збрoi в Житoмирi _ Кalt'яtrцi.lloдiльськol.tу.
в}iK'lю'lеllo, Щo t]рoскт Coлoдyбa сItиl)xBся сllме ||ir дoсвi;t цiсi lllкoли. .Ilo тoгo Ж, сCPcl.I
тIpаttiвrtикiв кylсiв Пiвleltшo.3aхiдttol<r (lpolrry, якltх C<lлoдyб з:lпpoсив y ствоpювalty Хapкiвськy шкoлy Чepвоllих Cтаpшиll, був l}aсrrль l-[с.tрoв, ttutкoгl ймoвiplto, тoй сaмий, Щo
oчoJtювзB Clriльlty loltauькy цrкo;ry.
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жr' й нa цiлiснiсть ..мaтyЦIки Poсii'' (зpoзyrvliлo,ПPo якiсь тaм
дrpxaBнi iнтеpeси Укpaiни нr мoглo бщи й мoвll).
Пoгoдитись iз iснyвaнняIvf oкprмих yкpaiнських вilutiлень y
скпaдi зaгaJlЬниx (тoбтo poсiйських) кypсiв вiйськoвr кеpiвництBo' зBaxaloчи }Ia ситyaцiю, ulo сKпaлaся в Укpaiнi' щr мoглo.
fulе пpo opгaнiзauiю сaмoстiЙнoi yкpaiнськoi вiйськoвoi цIкoли'
тa щr й тaкoi, якa мa€ бщи poзгoprryгa У Цiлy Меprxy yкpaiнсьlс,tх
вiйськoвих lшкiл, нс }loглo бyги i МoBи. Biдтaк, вiйськoве кoМaндyвaння Bдaлoся лo спpoби tIе Дoпyстити yгBoprння lIIкoлI{,ПЦмiнити iдсю Цснтpaльнoi yкpaiнськoi вiйськoвoi rцкoли opгaнiзaцiеlo yкpaiнськoгo вiд,цiленI{япpи кypсaх кoМсKпaдy Пiвденнo.
3aхiднoгo фporгry. Biдпoвiдний нaкaз apмiям Пiвденнo.Зaxiднo.
гo фpoнry, пpийнятиЙ y тpaвнi, визнavив ulтaти цЬoгo вiд,цiлсння (пoмiнник зaвiдyвaнa щбoвoi чaстини, пoмiнник зaвiдyвaнa
стpotioвoгo нaвчaння, poтний кoмa}ulиp, пiвpoтний, 4 взвoдних
кoмa}Циpи тa l00 кypсaнтiв) й нaвiть пoсaдoвi oK'Iaди (вiлпoвiлнo 3800, 3800' 3500' 3300тa 3000 кpб.). Пpи uьoмy сaмoмy П.Coлoдyбy 3aпpoпo}IyBaлrrзaйняти пoсaдy пoмiчникa зaвiдрaнa зa.
га"пЬниl{икypсaмt{.
Пpoте Coлoдyб poзгaдaв цю ..вiйськoвy хитpicть'' i кaтегopич.
нo вЦмoвився вiд зaпpoпottoвaнoi йoмy пoсaди. ..opгaнiзaЦiя
lIIкoли lllляхoм вllдiлсння oкpемoi yкpaiнськoi poти iз зaгaльнopoсil"lськoi'_ писaB вiн Paкoвськolr{y'- дo нiякltх пoзитиBних prзyльтaтiв не пpиBеде i з сaмoгo пoчaткy бyде вбllтo всякy iнiцi.
aтl{By B poзBltткy Укpaiнськoi rцкoли' a мoя poбoтa, щo' I{a мolo
llУмкУ, ltaлa б нoсIlти хapaКтep aлмiнiстpaтивнo.пoлiтинний, пеpетBopитЬся нa poль вil"tсьKoBoгoспсцiaлiстa _ стpoйoвиKa, нa
ЯKУ себo ввaxaю непiдхoдящим' непiдгoтoBленI{м li недoстaт}IЬo'IпpaBl{лЬнo BI{кopl{стaнI{м'ЯK кoлl{ull{Ьoгo oфiцеpa' KoмaндI{pa' вiлpялxенoгo ЦK пapтii iз впoвнi BизнaчrHIIМ зaBдaнняМ'
тaкoгo' щo знa€ щpaiнськlrl-t пoбщ i мoBy.''
Paкoвський пiлгpимaв Coлoдубa. 6 .rеpвrш 1920 p. цK KП(б)y
пpltйняв пocтaнoBy, згiднo 3 якolo ПEтpy Кllpl'lлoвичy дopyraлoся
..пpистyпити
дo yгвopення lIIкoли...з тиM' aби пoстyпoвo poзгopнщи u в l{ентpaльнy УкparнсЬI(yцIкoлy''. Haкaзoм PеввiйськPaди
Пiвденнo.3aхiднoгo фpoнтy Ngl076 вiд 19 чеpвFIя1920 p. нaвчaJIЬнI{I.lзaкJIaдп iдп opящкyвaвся Хapкi вськoмy oкpв i l"lськкoщ/' нa якo-.
гo пoкJlaдaлoся зaBдaн}Iя..пoстaчaння ulкoли всiм неoбxiдним''.
Хapкiвськa цIкoлa Чеpвoних Cтаpшrин yгBoploвtulaся як пiхoтrra (зa
цIтaтoм нa 200 кypсaнтiв), aле з пrpспrктивoю вi.Цкpитив нaйблиxчий чaс iнtцi вi.цдiлення.ПеpедбaнaJlaсЯopгaнiзaцiя Koмiсii
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пo poзpoбцi вiйськoвoi тrpмiнoлoгii, псpсKIIa.щ/нa yкpaiнсЬКy мoBy
вiйськoвих стaтщiв' нaBч:UIЬнихпoсiбникiв тoщo. l
oгox, зaцДЯtкиз:lclyпництвy Paкoвськoгo (дo pснi, вiн бр дpщoм
Л.Тpoцькoгo) iдеlo цснтpaJlьнoi rцкoли вд:L,Ioсявiдстoяти. Пpoте uо
ax нiяк нс змiнилo стaвJIсннядo lIIкoлlIз бoкy вitiськoвllх, якi вдaлI{сядo сaбoryвaння зaхoдiв щoдo ii щвopeння. Taк, неoднopaзoвi
пpoхaн}lя Coлoдубa .Цoкepi вн ицтвa Хapкiвськoгo вi й ськoвoгo oкpyry вцpяцити 3 чaстин, пiд:tеглих lllтaбy Пiвдсннo-3aхiднoгo фpoн.
тy' чrpвoнoapмiй цi в. 1.кpaiншiвдlIя нaBчa}Iняy Iдкoлi 3:lлицIaлIlся
бсз вiдпoвlдi2, я< i пpoхaкня пpo вiлpяlлкeння дo llIKoлIl P,ЦУ oсiб нa
BикJlaдaцЬкypoб oтy3.Кpiм тoгo' Coлoлyбy дoBoдилoся смogтil-rнo
виpiшryвaтиЙ всi сyгo a.цтrliнiстpaтивнoгoспoдapськi п lrтaння: зайpoзlltyкaми
мaтися
вiдпoвiднoгo пpиМiщення, спPaBaми пoстaчaння
цIкoли тoцIo' нr poзpaхoвyloчи нa дoпoмory oкPyxнoгo вiйськoBoгo
кoмaндyвaння. ..Ha пpеBrликltй xaль, кoнстaтyюl_ 3!l3н[lttaвy сDoiй телсгpaмi.u,oкol'tiсapa ХBo Illapaпoвa Paкoвськrtl.{,- щo спpaBa
зi rцкoлolo Чеpвoних Cтapшин зoвсiм нr пpoсyBa€ т Ься' щo oкpyг'
хoчa й BзяB нa себr opгaнiзaцiю цiеi цrкoли' пpoтo нr нaдa€ дoстaтнЬoгo спpиянHя Coлoдyбy, якI{t.{
Метa€ т Ься iз кaнцеляpii в кaнuеляpiю, з yстaнoBll B yстaнoBy й являеться зa Bсякиlur дpiбницяМI{сaм
пpoсити' в тoй чaс як цr мa€ бщи opгaнoм пoстaчaння oкpyry.''
I все ж, пoпpl{ всi псpеtпкo.цитa yскJIaдFIснt|Я,
У сеpпнi Хappoбory.
3l сеpпня
кiвськa ulкoлa Чеpвoнltx Cтapшин пoчaлa сBoIо
нa зaсiдaннi PсввiйсЬKpaдt{Пiвденнo-Зaxiднoгo фpoнтy булo
тa
пpиI"{нятopituення ствopllти пpI{ ruкoлi тaкoх apтlrлеpil"tсЬке
кaвaлеpiйськo вiддiлсгtня.[ля opгaнiзaцii ocтaннЬoгo 8-ti K:lBaлrpiliськiй дивiзii (..Чеpвoнoгo Koзaцтвa'') нaлежaлo сфopмyвaти
oдин rскaдpoн iз l25 ..пoлiтич}Ioнaдil"rнихyкpaiнuiв''. Пoстaнoвoю пеpедбaчaлoсяпoпoвнити lIIтaти пiхoтнoгo вi.пдiлення.A невдoвзi Kypсaнтaм цIкoли дoBслoся пpийняти ..бoйoве хpеЩсння''.
Haпpикiнui х<oвтнябатaльйoн цIкoли Чеpвoнllх Cтapшин y склaлi
oднiеi з бpигад Звrдснoi к}pсaнтськoi дивiзii бр нaпpaвлений нa
дo типу пp}rскopеltнхкypсiв (iз тсpмiltoм
' Хаpкiвська rшкoлаЧcpвollих Cтаputиlt trшIrжa,Ia
trавчаl{llя вiд l дo 2 poкiв з{lлсжllo вiд po.triвзбpoi). lllкoлa малa гoryвати rввoдllих кoмall.
.lll|plв.

l

l0 сеpпня сoлoдyб звept|yвся iз pапopтoм дo Pакoвськoго'
в якoмy зазlrдчав з цьoгo
пpивoдy: ".D[oшкoли звсpтaсться Glгaтo .tepвol|oаpмiйuiв бсзпoсcpсдttьo 3 tlастиll tlpo пpиrroм iх дo llIкoJIи' oпкc, бpaк рoзtlopядxel|tи тIpo цc з бory Штaбy Пiвдсltllo-ЗaхiдlIoгo
фpolггy }lс дaс мoжJlивoстi пpиймaти iх,to шкo.пи...'.
t Cсpeд стapшиlt'
шo iш Coлoлyб заtтpoсив дJrя poс)оти в llJкoлi, бyлн: Щсpбaк l}rсruь,
Щr:pбrк Гaвpшro, Пстpoв Bасrиь, Cеpгa (вollн тlpaцюв:lли lla кypсaх кoмсклaдy Iliвдсlllto3aхiдltom фpoкгy)' Бy(lенкo (mпoгpaф, псpебyвзв y 3.мy зaпaс||oмy пorкy), Бсзвеpхий
Baсиль (пcpебyвaв y з:lпaс}loмy кiнltoмy пoлкy Пiцдсlrlto-Зaхiдtloгo фpollry), Haйдilr Пaшo
(пеpeбyкrв y м. Бiлmpoлi в запaсltoму гilpь{aтlloмy ливiзiolri) тa ilr.
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Bpaнгeлiвський фpoкгl. Здaвшtoся' пpoсКт Coлoдбa, xoч i з вели.
кими ]ipyднoщaмI{' всl x впpoвaIDкyrться B xиття.
Ha l4 ссpпня |920p. цIкoлa вх<енaлiчyBaлa y свo€ м y склraдi l l
кoмa}Iдиpiв,222к}pсaнтiв i 166слyxбoвцiв. 3aзнaчимo' щo oсI{oв}Iими .Dкеpr.пaми п oпoв}Irння пеpцIoгo сKпa.ryцIKoли сrпaлИзaпaснi
чaстини Пiвденнo-Зaxiднoгo фporrry, вiйськкoмaти тa дсякi тилoвi
вiйськoвi yстal{oви. Пpoте лrвoBy чaсткy кypсarтгiв стaнoвили гaличaни. Cеpед 342 нoл., пpийняlтих дo lIIкoJIив пеpioд з l 5 липня дo l 5
ссpпня' бyлo vимaлo гЕlличal{ _ l34 чoл. Уci вoни щoйнo пoвеPt|УлI4cЯв Укpaiнy з Kaзaнi, дс пpoхoдили ''пoлiтичний кapaнтиtt..
..спpaBи..
пiсля
з Чсpвoнoto УкpaiнсЬкoю ГaлицькoIo Apмiеlo.
У липнi.сrpпнi l920 p. в Мoсквi вiдбyвся .(pyгий кoнгpес
ствoprнoгo y l9l9 p. Koмyнiстичнoгo Iнтсpнaшioнaлy (Кoмiнтсpнy), якoмy фaктиннo н.UIеж:UIoвиpoбити пpoгpaмoвi зaсaди
шiеi opгaнiзaцii. Пiсля зaкiнчення poбoти кoнгpесy йoгo oкpемi
дrлегaти' B тolr{yчислi лiдеp iтaлiйськиx сoцiaлicтiв.(. Crppaтi тa
лиеp фpaнцyзьких кoмyнiстiв.Цx. Ca.ryль, пpижшtи в Укpaiнy. l5
сrpпня y Хapкoвi iх зycтpiнaлa пoчеснa Bapтa
l50 roнaкiв
lIIкoли Чсpвoних Cтapшгин.Caм фaкт пoяBи в Укpaiнi нaцioнaльнoi вiйськoвoi цrкoли, бpaвий Bигляд мaйбщнiх кoмaндrrpiвyкpaiнuiв спpaBилI{нa гoстей пpи€ м tlс вpaжrнI{я. Aби пoсилити
йoгo, в тсpмiнoвoмy пop'Iдкy бyлo виpilлснo пеpeкинyги юнaкiв
lIIкoл}Iдш yraстi y вil"rськoвoмyпapaдi нa чeстЬ зapyбixних гoстeй.
Чеpoз кiлькa днiв гocгi пoКиrryли Укpaiнy, a невдoвзi y заpyбh(нiй пpесi з.яBИЛI4cЯзaхoплснi вiлгyки з пpиBoдy пoлiтики бiльrшoвикiв в Укpaiнi У нaцioнaльнiй вiйськoвiй сфpi.Тaкий мi;r<нapoдl Звeдeнa стpiлeuька дивiзiя кypсalггiв (кoмaнДyва.li:lвaнoв_l9-24.l0.1920 p.; П.A.Пaвлoв_27.l0.1920 p._18.02.l92| p.) сKпaД:uraсязтpьoхбpигад:
l-iХаpкiвськoi,2-iПсгpoг.
paдсЬкoi (з кypсаlпiв Пgгpoгpадa) та 3-i Kиiвськoi. Учacгi y боях пpoти вiЙськ Bpaltrorя
цивiзiя ltе бpшu, rrтe ii бyлo викopисгаlto.Для "oхopoltи тилiв,' 4.i тa 6-i apмiй, y бoйoвих
uiяx пpoти пoвстaltцiв Махlta в pайolli Мeпiтoпorrя, Еrеpдяltсьtо, Гyrий-Пoля. [iкавo, щo
батшIьйolt шкo.пи бyлo пepeдаtlo до скпцдy 2-i Пeтpoгpaдськoi бpигa,Ци.oчсвtцtto, lta "6пдгoшaдiйlliсть'. цpсalпiв.yкpaiлцiв вiйськoв€ l(oмдlulyваI|l|я r|e дy'(e пoKлаJIaJкrся'a тoь|y
тpaпбyв пmpiбший .нaгляд зil хoхлaми.'. ll{oпpaвДa, пoбою*rння бyли небeзпi.ЦстaBшим}l:
I|яI|ocя'кypса}rп{ вiдмoшtялися вoювaти пpши свoiiх спiввiтчизltикiв. 3oкpeмa, вiдмoвився
"гpoмrтги кypкyльськиfi баllдrгnrзм'' tqpсаllт Arшpiй Хивoткoв (piдltий бpaт Bолoлимиpa
Хивoткoва, кoлишt|ьoпo .шeшаЦК yкП(б)' a кypсаliт Мoшelrський, пoвсpllyвшись дoдoмy
в с. Хopoшки Кoбе.пяцькoгo пoвiry, сaм oч(Ulив пoвстаt|l{я пpши бiльшoвицькoi шtдди,
яка, як вiн зазша.laв,"пpoвадrггь alrпyкpaiнськy пoltiтицy''.
Bтiм, тaкy свИoмiсть пpoявJlяJIидaлrкo шe всi юltaки вiйськовoi lllкoли _ пcpcв{D(lta
.випpaвдaти
частиtlaii кypсallтiв всс )к l|aмaпшaся
дoвip.я бiльrцoвицькoгoкoмallДyвaltltя..
Taк, y paйoнi хyгopa Лyкoви.ti Мeлimпo,пlюькoгo пoвф, oпepyrФrи y склaлi l-ro юlrацькoтo
пoJIкy' кypellю шкo;lи вtlд,loся зtlclralД,каtвпaсти rla зaгilt пoвстшtцiв H.Мaхяa. 3ахorшcltих
poзсгpi.lиtto..Hi oдиш звiДси нe вискoчив'- зга'дyвllв
y пoJrolr3ф пoвстaltttiвбyлo Сlеоr<алiсlto
пiзltiшe oдин iз ylасllикiв цьoгo бою М' Пoдвiг.- Цiлy ltiч poзUtyкyв:Ulиiiхв кoпиtцх сiнa,
piв.tlкrх тoшto...Hа paltок rIoJIкRиpyulиBз веJlикoюкiлькiстю тpo(вЪ _ кoшcЙ,тд.Iаttoкта ilt."
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н!Iй prзoнaнс виЯBиBсядoситЬ дopeчнI{мл.rrяpociЙськoгo бiльtuoвIlцЬкoгo кеpiвництвa' якl сaмr B цей чaс нaмaгaлoся закpiпlrти в
нoвiй мbкнapoднiй кoмyнiстичнiй opгaнiзauii свoi кеpiвнi пoзltцii.
Псpебрaння делсгaтiв Koмiнтеpнy в Хapкoвi, гуuнa пPoпaгaндистсЬкa кaмпaнiя з пpиBoдy yкpaiнськoi вiЙськoвoi tuкoли,
poзгopн}лгaв зapyбbt<нiйкoмyнiстичнiй пpесi, зiгpaли нa кopl{сть
пpoeКry П.Coлoдyбa. Пiсля пrBних Baгaнь цrнтpaльнe вiйськoве
кеpiвниЦтBo Bсr x BислoBI{лoсязa iснрaння lIIкoлI{як l-[ентpaльнoi. Бyлo тaкox виpiIленo сyгг€Bo poзlllиpити ri uггaти. Зa нaкaзoм
PBPP N91439дo цIкoли Чrpвoних Cтapшин y Хapкoвi мaв бщи
зaстoсoвaний типoвий rцтaт лiтеp H, oгoлolЦений в нaкaзi Bсеpoсгoлoвlllтaбy вiд |7 лlдлня l9l9 p. Kpiм пiхoтнoгo вiддiлy нa 500
чoл.' B Iдкoлi пеpедбauaлoсявi.Цкpиттягapмaтнoгo вiддiлy нa 200
чoл. тa вiллiлy кiннoти нa l25 чoл. Ha пoчaткoBy opгaнiзauiю
I{aBчaJI
ЬгIoгoзaкJlaдy цrнтpaлЬне вi l"tськoвекеpi вн и цTBo poзпopяДIlлocЯaсигtlyвaти 900 тис. кapбoвaнцiв.
Згiднo 3 }IaKaзoМPBPP Pеввil"lськpaдaПiвленнo-3aхiд}Ioгo
фpoнry }IaсBo€ М y зaсiдaннi 3l ссpпня |920 p. пiдтвepдltлapirueння
щoдo poзlllиpсння пiхoтнoгo вiддiлy ltlкoлI{' a тaкox opгaнiзaцii в
плсктyнil.tapтилеpiйськoгo тa кaBaлrpil"rськoгo вiддiлi в. .[ля yкot*t
BaннЯ oстal{нЬoгo 8- l"lкaвaлеpit-tськi l,rдll в i зii (''Ч еpвoнoгo Kooдин rсKaдpo}tiз l25 чoлoвiк
зaцтBa,,)бyлo нaкaзaнo сфopIt{yDaтII
''пoлiтичнo нaдiйнllх yкparнцiв',.З пеpехoдoil{нa нoBI{t"{
штaт uIКoлa
.,[еttтp:Цьн:l
з{lтвеpдилa
зa сoбoю нaзBy
цIкoлaЧеpвoних Cтapшин.'.
oгoж, poзpoблениЙ П.Coлoлфo}{ пpoект' здaBaлoся'пoстyпoBo
Bпpoвaд)кyBaBсяy жиTтя: налaгoJDкyвaлrtсязaн'Iття (вlrpoблeнa
Петpoм Klrpllлoвl{чеIlryкpaiнськa вil.tськoвaтеpмiнoлoгiя бyлa
затBеp.Фкrнa[.Мaнyiльським, якиЙ нa To}-lчaс зxстyпaB гoлoвy
вУцBК)' встaнoBився вiднoснo стaлlll"{тa дoсить aвтopltтетниIl
виклaдaцЬкI{I"{кoлектI,tB(сеpед вlrклa.цaчiв бyли, зoкpемa' тaкi
в i д o м i oс o бIl, як o. Cltнявсь кlll"l, М . C yмЦ o в, П. Л ю бveнкo ,
П.Пaвлoв, a пiзнilдс М.ЯвopсьюrЁl,М.PильськиI"{
тa iн.), poзпoчaB
poбсrгу
p.
свoю
в lдкoлi li кгryб. 25-28 Bеpесня |920 PaзoМ з iнruими
вiйськoвиМи lllKoлaми [rнтpaлЬнa ulкoлa Чеpвoних Cтapшин
Bзялa yчaстЬ y вiI"rськoвихМaнrвpaх' pсзyлЬтaти яких Rkt':.BvIЛ:,{'
piвень пiдгoтoвкlt кypсaнтiв.
дoситЬ BисoКIII"{
2 лютoгo l92l p. бoйoвltl"rкypiнь lIIKoлI{y склaлi l0 кoьtaндltpiв,
l95 юнaкiв i l3 неpвoнoapr*riйuiв
пpибр дo Хapкoвa. Tltьt чaсoМ y
rшкoлiЧеpвottих Cтapшин вiдбyлися сyггевi змiни.
Haдii П.Coлoдyбa нa мo>кливiстЬнopмaлЬнoгo poзBlrткy свoеi
lllкoлt{' pсaл iзaцii вltpoбленoгo

ниМ пpoекTy вI|я вl{лI{ся I!{apниItlII.
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Тимчaсoвo пpимиpивlllисЬ з icнрaнням I{ентpaльнoi yкpaiнськoi
lllкoли' вiйськoве кoмa}rдyBaння чскaлo слylllнoгo ч:lсy' aби fi
лiквi.ryвaш. I тalс{й 'raс бyлo oбpaнo нa пoчaтKy xoвтttя |920 p. з вiлбyттям пcprвaxнoi чaстиI{и кypсaнтiв lIIкoли i сaмoгo
П.Coлoлyбa нa фpoнт (нa цей мoмеI{т y цIкoлi, кpiм викJIaдaцькoгo сKпaдy' зiUIиlц:UIoсявсЬoгo 46 юнaкiв, якi щoйнo пpибyли лo
нaвчaJlЬнoгo зaклaду).
Ha пoнaткy Bсprсня 1920 p. y Хapкoвi зaвеpulилacя opгaнiзa.
цiя ДУBУ3 Укpaiни fl еpжaвнoгo Упpaвлiння вiйськoвo-yrбoви.
ми зaкJlaдaми Укpaiни). Йoмy бyлo пiлпop'tдкoBaнo всi вiйськoвi кypси, B тoмy числi Й Хapкiвськy цIкoлy Чеpвoних Cтapшин.
Aнтиyкpa.iнськи, lцoвiнiстичнo нaстaBлrнoмy кеpiвништвy yпpaв.
лiння (нaнaльник - B.Poзoвський, зaстyпник з пoлiтpoбoти
B.Бpyк) yкpaiнськa вiйськoвa шкoлa oдpaзy }( ..сiлa бiльмoм нa
oкo'' (пoзицilo B.Бpyкa в yкpaiнськoмy питaннi дoситЬ яскpaBo
хapaКтеpизyс тaкий rпiзoд: нa oднiй iз зyстpiней з кypсaнтaми
пеpсд свo.iм вистyпoм вiн пoпсpсдив пpисщнiх, щo нo 3нa€ ..yK.
paинскoгo нaplЧия'', a тoмy бyлс гoвopити poсiйськoю мoвoto).
Ha кypси Чеpвoних Cтapruин бyквaльнo пoсип:lлися числrннi iнспекцii - i lх pезyльтaти не зaбapиIl'|cя: в lцкoлi бyлo виявлeнo
..петлюpiвщиFly''. Звинрaтивtци П.Coлoдyбa в ..нездiбнoстi
дo
poзylntiння
пoлiтичt{oгo мoментy в гaлyзi iснрaння
пpaвилЬнoгo
ЦIкoли,', Poзoвський звеpнрся дo гoлoви Pеввiйськpaдlr Пiвдсн.
нo-3axiднoгo фpoнry Бepзiнa 3 Bимoгoю yсyнyги Coлoдyбa з пoсaди нaч.UIЬtIикaцIкoли i вiдпpaвити йoгo пoзa мсжi Укpaiнll
(P.Беpзiн пoстaBI{в цr питaння, й тiльки oсoбисте втp},чaння
Г.ПстpoвсЬкoгo зaвaдилo йoгo викoнaнню). Boднoчaс цIкoлoк)
зaйнялaся Чекa. Ha пoчaткy х(oBтl{я 1920 p. фaктиннo ресь ii
BикJIaдaцЬкllй скllaд' 3a Bиняткoм Coлoдфa, кoмiсapa IОtoчкa й
rцс кiлькoх oсiб, бщ зaapсшггoвaниЙ.
Poзyt*liюнll, Щo poзгpotr{..пcтлюpiвщини'' в lцкoлi мaе свoiм
зaвдaнняil{фaктинтtyлiквiдaцiю стBopе}loгoyкpaiнськoгo вiйськoвo.щбoвoгo зaкJlaдy, Coлoдyб з}IoByзвеpнyвся 3a дoпoмoгoю дo
Paкoвськoгo, спoдiвaючItсь нa l-toгoпiдтpимкy. 9 xoвтня вiн нaпI{сaBгoлoвi Paднapкot*lyлистa' B яKoмy дoвoдllв безпiдcтaвнiсть
пpoведrних apсIштiвтa вислoвлIoвaвсBo€ зaьIепoкo€ н ня 3 пpllBoдy н ryп I{I{нo зpoстaючItх велttKoдrpжaвнl{цьKI{х нaстpoiв.
Haвoдllмo цrl"l лl{ст пoвнiстю:
..BелЬмltцlaнoвн ll li Хplrсти я нс Геopгil.roвll нy!
Bttбa.пе, ulo дo Baс звеpтaloсЬ':UIетiльки Balt, певнo, Biдolr{o,
..ltJKoлaЧеpвoнltх
'l
Cтaprпltн'' з'яBltлAся внaслiдoК д)Dкстягrккoi
щo
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пpaцi. Bll знagге, якy бopсrгьбyменi дoBелoсяBl{тpиМaтIrзa ii iснy.
Ba}I}Iяй як дбal.lливoя пoвoдиDся з цiеIo Мoelо opгaнiзauielo' покJIикaнoю,зa мoiм глибoким пеpeкoнaнняIМ,poзB',IзAтII'дo певнoi
мiprt, пpoблемy yкpa.iнськoi КyлЬтypll й мoвlt I{aтеpl{тopii Укpaiнlr'

Blt зaвxди пpoяBлЯлI{ дo IIIKoлII мaксI{мylr{ yBaги ji зa Baшoкr
безпoсepедньolo пiдтpимкoю менi вдaлoся не тiлькlt стBoрptтIt
lllкoлy' aле й пoстaBl{тI,I спpaвy тaк' щoби Bo}Ia зoвнitцнir*t свoiьt
BигляlIoIll 3aBoIoBaJIaсимпaтii l"{3Bеpнyлa нa себе BиKJIЮЧнy yBary
як вiйськoвa чaстIlнa' lцo piзкo видiляетьсЯ зa дисциплiнoю ii
випpaвкolo нaвiть сеpеll вiйськoвltх rдкiл.
Хpистияне ГеopгiйoBичy' не бyдy гoBopити' щo я x}tB lIIКoлoIo'
не тoмy' ulo Boнa дoстaBлялa менi oсoбистo 3aJIoBoлеt{H,l,A тoМy'
щo я вipив (знaв), щo Bo}Ia вltpiшryе зaвдx}Iня дoпol{oгти змiцнитlт
стaнoвищr пpoлrтapськoi pевoлloцii нa Укpaiнi. oстaннll, яltляюЧII
сoбoю кpaiнy вкpaй слaбкo KJlaсoBo-дltфеpеншiйoвaнy' Haсaд)кrнy
спеuиф,rvнoro (недеpxaвнolo' aлr aктиBнoю) iнтeлiгенцiею, якa
пpaг}Ir нa Bск)мy пpoмi:ккy pевoлюuiйFloгo poзBиткy зaмiнl{тI{ сoцiaльне звiльнення нaцioнaльнIlь{ oб,сднaнняI!l' lцo ii лaлo в pе..пстлюpiвIцинy'' _
зyльтaтi
це тl{пoвr пpo'IвJIrння дpiбнoбyp>кyпopoд)Kyвaлo нrбезпекy
aзнoi aктивiстськoi poбoтll' зBt{чaI"{нo,
стBopенHя нaцioнaльних opганiзaцiii, здiбних пеprтDopитltся у uiлкo}I пrтлIopiвськlrit штaб дiir'
Aлс пеpед }IaМI{iнura lrебезпrкa. Зa тplr poкlI iснрal{ня pa.цянськoi Bлa.ци (псpioлlrvнo) тyг таKo)К дoсI{тЬ глlrбoкo Bpoслaся
iлея пaнpyсизмy, яKa I}стI|глa Dтягнyгlr дo себe нr тiлькlt poсiйських нeсвiдoмllх тoBapllшiв, Щo стaли дo лaв pевoлюшioнepiв
зa кJIaсoBим свoiм стpемлiнняIrt, aлr li пoчaстll ltirцaнстBc' lцo
пpoникJlo дo нaс й poбllть Кap'€ p y нa pеBoлюцii. Ця iлея пaнpyси3Мy l}стtlглa BтягнyгtI .цo себе не тiлькlr poсiЙських несвi.цoмих
тoвapltruiв i мiщaн-кap'сpllстiв, aле li частllнy yкpaiнuiв. Тoчкa
зopy т. ПятaKoвa' шo yкpaiнськa KyлЬТypa бyлс змyшIrнa сКлo}Illтися пеpед poсiйськolo' як бiльrш силЬFIoЮ' свiдчить, нaскiлькtl вoнa 3a чaс ir*rпеpiiзрtiлa не тiлькlt Bpoстll y свiлol'tiстЬ' {UIе
й знaЙти нaвiть пpoлетapськltх iдеoлoгiв. I ,IКщo вiдпoвiдlшьнi кoьщriсти стaBл'IтЬ п l{тa}Iня пpo неoбхiдн i сть yмещвiнlt.я нaцioн ал ьнoгo пpoбylDкrння Мас, тo. звичaiiнo. запrpечyвaти Hr Дoвo.ц'итЬс,t' щo сеpеднi й безвiдпoвiдltльнi пpaцiвнttкll I{е лI{IIIе}tе.цoстaтньо oбеpеxнi. aле й пoпtrrи свoеi вoлi pевoлlouioнеpa. I}oHи Drдyгь iз всiм yкpaiнсЬКиМ бopoтьбy як нoсii iдеi pyсltфiкaцii.
Тепеp кoмсKJIaд ..tцKoлl{ Чеpвoних Cтapш.lltн'' itt сotpoге 3aaprцIToвal{иli. Ha вoлi зaлиrшенo меFIе' Kлoчкa тa rце дl}oх-тpЬox
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чoлoвiк. l тщ, Хpистияне ГсopгiйoBl{чy' мo)olиBa нoвa небсзпекa: l) щo дii лloдей бyлщь пpиймaтися 3a нездiйсненicть iдеii;
2) щo цeй аpеtштяBиBся нe PезyлЬтaтoм зJIoчинtIихдiй всix зaаpеlllтoBaниx' a пpt{хoByr B сoбi нсyсвiдoмленr (нryмиснс) сгpемлiння дo лi квiдaшii yкpaiнськo-нaцi oFI:UIЬ}loгo'
кopисI{oгo дJIя prpyхy
вoлloцii
i яK тaкr' щo здiбне дii чи зJIoчI{tIиoкpемих oсiб
пpийняти зc Koлrктивнс (мaсoве) явишс; 3) шo iснyloua психo.
лoгiчнa yпеprДкeнiсгь пpoти всЬoгo yкparнськoгo' як пpoтll кoкгppевoлloцiЙнoгo (пeтлюpiвськoгo), мoглa, i, яl yпевнeниl"I,виKпIlк:Lпay тих oсiб, якi пpauюють B opгaнaх бopoтьби 3 кoнтpprBo.
лloЦiеlo, недoстaтнЬo тoчнe oбслцyвaння спpaBи ii пoвepхoвиit
aнaлiз фaктy з,IoчI{FIнoстiзaapсIштoвaнI{x'a всс цс lvloжепpизBrсти дo лiквiдaцii lllкoли' чим бyде викpеслrнo з iстopii пpaКтичнoгo зaкpiплення pевoлlouii нa Укpaiнi стopiнки дiйснo кopис.
I|Их NIЯ paдянськoi влaди r"tпpaктичниx дiй Уp'IДУ.
Усr цс змylllye мс}Iо' i я ввaxaю свoitrtprвoлloцiйним oбoв'язкoм, Хpистияне Геopгiйoви.ry, зBеp}Iyгисядo Baс iз пpoхaнняl'l
Чсpвoниx CтapшиIl', Й нo
сaмoмy зaцiкaвитися спpaBolo ..|.цKoлIl
3I]инyBaчrн[IяМi зaсyдaбlr
спpaвa
стaJlil
чсpгoвим
дoпyстl{тtr,
ця
yкpaiнiзaцii
Укpaiнtt.
жrння[l iлеi
Хpистиянr Геopгiйoвичy' менi бoлячr' I{евимoBI{oтяжкo' щo
зaмicть тoгo' цtoб викopистoByвaти свoi opгaнiзaцiйнi здiбнocтi
нa КopистЬ prвoлIoцii, я вдpще стaнoвлюсЬ винyвaтцrl\{aвaнтюpи. А.пе якщo pевoлlouiя BиМaга€ мoеi щaстi в них _ я кopюс't
li лyхе пpoшy Baс звеprтщи oсoбливy yвary нa цю нoвy aBaнтюpy, мaючи нa рaзi, lцo вoнa чaстKoвo мoглa Яв.I|т|lcЯнaслiдкot*t
}Irдoстaтньoioбiзнaнoстi aпapaтiв, rцo Br.щ.тьбopoтьбy 3 кoнтpprвoлюцiсlo й нr лoпyстI{тI{мoжJtивoстi.лискpeдитyBaнFIяiдеi нaцioнaльнoгo BIlзBoлення(вiлpoшксння),пpaктичнoгo здiйснення
якoi pевoлloцiя нa Укрriнi' безytvtoвнo,пoтpебyс.
Мoi oсoбистi пеpеxtlBaння такi тяtxкi й мснi тaк }IепpисIr{нo'
ш{oтiльки вipa в те' щo Bи oсoбистo вiзьмEтe }ЧaстЬ y цiЙ спpaвi, дaе менi мoxливiсть спoдiвaтисЯ, Щo вoнa бyдe лiквiдoвaнa
pеBoлюцii, й дo3вoлити менi знaйти сoбi мopaлЬбез rшкoди .IIJIя
нс Bипpaв.цoвyBaнHяy дpyгil.{,пiсля Гaлицькoi, aвaнтюpil.
Щиpo вiл.цaнийBaм зaлишaloсЬ' з кot'tyнiстичнtlм пpивiтoм
Coлoдyб'..
Дaний лист нe бр слиним. 29 )кoBтня сoлoдyб знoвy зBеplryвсЯ дo гoлoви Paднapкoмy iз poз'яснrннями сщi ..спpaBl{цIкoли
Чеpвoних Cтaprшltн'' й пpoхaнням негaйнo стBopиTL|NIЯ ii poзl Пiд "Гaлицькoю

aв:lllтюpою'' П. Coлoдyб

мaв lta yвазi, мaбyгь, спpавy iз ЧУТA.
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гл,IдyспoцiirлЬнy кoмiсiю (y скrraдi чJIeнaцK KП(б)У, пpедстaвникa oсoбoвoгo вiддiлy тa сaМoгo Coлoлyба). ..Hl кoмскJIaд сyД'rrь,_ дoBo.щ{ввiн Paкoвськolvty'_ a сyдI{тьсяiдея ствopення yкpaiнськoi Чеpвoнoi apмii, cУД|tTЬcЯпpoцrс yкpaiнiзaцii Укpaiни,
якuЙ, y з:rлrжнoстi вiд вt{poкy' бyде poзгл'IДatу.cЯ,як пopaзкa цих
iдсй, a щr кpaщr _ як щoпiннiстЬ.li.'. Coлoдyб тaкoх( BимaгaB
вiд Paкoвськoгo нrгaйнoгo BиBедeI{ня lIIкoли з пiдпopядЦ/Baння
..як yстaнoви зaзд:ulrгiдь yпеpедхенoi пpoтll всьoгo yK[УBУ3y'
pa.rнськoгo'', Й }Iaдa}IFlя..сaнкцio}toвaнoi I.(ентpaльнI{миyкpaiнськllми opгaнaми мo)оIиBoстi пpoдoвжyвaти спpaBy poзбyдoви
yкpaiнськoi Чеpвoнoi apмii'' (з uьoгo питaння вiн нaвiть пiдгoтyвaв спецia-тьнyдoпoвiль).
Звичaйнo )к, ..спpaвa шlкoлI{Чеpвoних Cтapruин'' нe пpoйruлa
пoB3 yвary Paкoвськoгo. Як свiдчaть apхiвнi мaтеpiaлll, вiн oсoбистo цiкaвився хoдolv{слiдствa. Пpoте нa цей paз Bимoги Coлoдyбa нс знaйrдли пiдxpltt'tки y гoлoви Paлнapкoмy Укpaiни. IIIкo.тry
не бyлo BиBrдrнo з-пц кoнтpoлIo вeликoдсpxaвницькI{ нaстaвлсtloгo yпpaвлiння' a сailtoгo П.Coлoдyбa з пoсaдI{ нaчaльЕIl{кa
lltкoли бyлo yсyнщo (пpaвдa, Paкoвськиl"l зaбpaв йoгo .цo себе,
нa пoсaдy Kеpyrovoгo спpal}aМиPHK).
3aнaдтo висoкa aктlrвнiсть Coлoдyбa, йoгo цiлеспpямoвaнa дiяльнiсть щoдo poзбyдoвll yкpaiнськoi вiйськoвoi rцкoлlt, opгaнiзauii yкpaiнсьКих чaстI{FI_ oсtIoBI{yкpaiнськoi Чеpвoнoi apмii _
всe цr пoчaлo непoкoiтlr пoлiтичне кеpiвниuтвo Укpaiнlt. [IIкoлa
Чеpвoних Cтaprшllн (i це не мoглo бyгlt iнaкurс) з саlntoгoпoчaткy
свoйoгo iснyвaння пoчaлa пеprтBopюBaтl{сяy свoepiдний центp
тяхсiння нaцioнaльнo свiдoмllх yкpaiнсЬKllх елементiв,пpихилЬникiв щвopення нaцioнaльнoi apltii, дiiiснoi дrp)кaвЕIoстiУкpaiнlt.
й нaявнiсть y rшкoлi пoПoбoювaння бiльtцoвlrкiв BI{кJIIIKаJIa
oдинoких пpедстaв}Iикiвoпoзlrцiйнoi KП(б)У Укpaiнськoi Кoмyнiстичнoi пapтii (скopoяснo _ УKП), яtкi aКтI{BнoBI{сTyпaлl{зa
poзбyдoвyнезaлеxнoi Укpaiнlt, псpелyсiм y вiйськoвit"rтa екoltoмiчнili сфеpaх, тa дoBoдилI{неспpol*lolкнiстьKП(б)У' чеprз сBoIo
пoвtly зaлеxнicть вiд poсiйсЬкoгo пapтiйнoгo центpy' пpoI]oдI{TII
сaмoстiriнy пoлiтиvнy лiнilo в Укpaiнi _ тaКy' якa б вiдпoвiдlrлa iнтepесaм yкpaiнсЬКoгo нapoдy. Щoб oбмbxIIтIt.цoстyпyкапiстiв дo yкpаiнськoi вiiiськoвoi tшкoлll, opгбкlpo цK KП(б)У ше
пplriiтltaтllдo rшкoлltЧер.
l7 сеpпняll920 p. пpIlйtlялopitшеttttlt
..тi-цькlt
y BItКлЮчtlIlх
BllпaдBoнIlх Cтaprшlrнчленill uiеi пapтii
KAх' кoлll кa}IдI{дaт пpедст{lвllть ltlltlеpпнi pекotttенд:rцii кol'tyttiстiв'' (ltaетЬся нa yвaзi бiльruoвltкitl). Пpoте це oбltежеHн,t l]I{-
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яBилoся }Irдoстaтнiм.3 пеprшoгoд'Hя iснрaння yкpaiнськoi вiйськoвoi lllKoли aтltoсфсpa в нiй бyлa явнo не бiльtцoвицькoю. Ca.
мr пpo це й дoнoсrrв PaкoвсЬкo}tyщe 27 сеpпня 1920 p. oдин iз
пpauiвникiв нaвчaльнoгoз{llоIaДy...B rшкoлiЧеpвoнllх Cтaprшин,писaB вiн,_ цapю€ цiлкoвитa пpoпoвi.шьт.Coлoдyбa...Пoлiтичнoi
poбoти в rцкoлi aбсoлloтнo неМaс нiякoi, в тoй чaс як ..yкaпiсти'' пoцIиpIoIoтЬсBoю безp'rнy aгiтaцiю й poзпoвсIoдxyloтЬ сBoю
лiтеparypy сrprд кypсaнтiв...''
ЗвинaЙнo, бiльlдoвики' щo poзpaхoв}вitлинa пiдгoтoвкy ..iдейнo свiдoмих'' кoМaндиpiв-yкpaiнцiв, здiбних Bистyпитш ..iдейни.
ми кеpiвникaми y бopoтьбi пpoти нaцioнaпiстичtlих бarц'', дoпycT||TkI
пoцIиpоння тaких ..кoнтppевoлloцiйниxiдей'' сеpсд к}Pсaнтiв нс мoгли. Toмy зpaзy пiсля yсyttенt{яCoлoдyбa фaктиннo пoвнiстю зaмiнили BикJIaдaцький сктIaд шIкoли: зaмicть BиявлrнIix
чекiстaми ..петлlоpiвцiв'' сlo.ц,ибyли нaпpaвленi ..iдейнo зaгapтoвaнi, вiддaнi спpaвi пpoлrтapськoi pевoлюцii'' кaJrpи.HaчшIьнllкoм
lIIкoли пpизнaчилll кoлиlllньoгo пoмiчникa Coлoдyбa _ЮIoнкa.
.Цoсить pстелЬ}Ioбyлo пеpеглянyгo й кypсaнтський сKпaд: спецi.
aJIЬнoстBopенa МarulaтHaкoмiсiя пorypбyвaлaсЯ пpo те, aби oниститI{ цIKoлy вiд ..пiдoзpiлих тa нr.цoстol"{tlих
елементiв''. Callе дo
тaКих бyлo вiднесl}lo' нaпpиKпaд, oлeксaндpa Лrrмapя, кoлиllltlЬoгo }^{итrлЯ'чJIrнa УКП, щo йoгo piIшrнням ЦK цiеi паpтii вiл
20 веpесня |920 p. бyлo вiлpядкенo нa нaвчaння B цIкoлy. У нaкaзi Ngl25 15 вiд ll лиcтoпaдa 1920 p. спoвiщалoся пpo вIlKпючrн}ш Лlrмapя, як тaKoгo' щo нr мae ..вiдпoвiднllх.Цoкрlентiв i pекoМендaцili, a тaкoх яK чoлoвiкa, кoтpиЙ свoею безвiдпoвiдaльнoю дrltaгoгiеlo лемopaлiзyеюнaцтвo uIKoлI{''.Пpoтссти ЦК УKП
з пptrвoдy Bиключrння € д l{нoгo пprдстaвникa пapтii з rrrкoлlrй
фaктиuнoгo пoзбaвлення ii мoxлltвoстi пoпoвнIoBaти вiilськoвi
безpезyльтaтFlиМl{.
к}pси свoiмlt кaдpal'lи BI{яBилI{ся
opгбюpo I{K
..спpaви
poзглянyBlIIи
КП(б)У'
лист цK УKП щoдo
Лимapя'', нa
зaсiдaннi 26 лиcтoпaдa |920 p. визI{aJIoдi мarцaтнoi кoмiсii aбсoлютнo пpaвилЬнItми. Ha пoнaткy l92l p. нaчeпЬI{l{Kтa кoмiсap
цIкoлt{Чеpвoниx Cтapшин Клoчкo дoпoвiдaв Гoлoвi Paднapкoмy,
..витpимaBцIи нa пoшo I{ентpaJIьнaцIкoлa Чеpвoних Cтapurин,
чaткy свoйoгo iсrryвaння нaтиск пiдoзpiння lдoвiнigтичнo нaстaвле}Iих'як poсil"rськI{х'тaК i yкpaiнських oфiuiйнI{х тa неoфiuiйнllx
кiл, зaзнaвцIl{p'l;t yлapiв, пoстyпoвo вийцrлa iдейнo здopoвoto зi
сфеpll цЬoгo вtlлl{By' pitшгle вiлкlrнрши спpoби yкpaiнськl{х нaцioнaлiстttч}Il{хгpyп (yKП тa iн.) пiдкopllти lllкoлy свoйoмy iдей.
нo}'ryBплllBу...''
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I всe ж ...fl{gтKи''y Хapкiвськiй rцкoлi Чсpвoнlтх CтapIшин, пpoвeденi нaпpикiнцi |920 P., Щr нe oзI{ач:uIиoстaтoчнoi вiдмoви вiд
пpoскTy Coлoдyбa. [eякиЙ чaс' пpинaЙмнi дo кiнця |922 p., певнi
зaхoди' спpямoвaнi нa poзбyдoBy мrprxi yкpaiнських вiйськoвиx
Iдкiл всe щс пpoBoдIIЛIlcя.3oкpемa, нa пoчaтку |92| p. y скrraлi
Хapкiвськoi Iлкoли, вpeштi-pеrпт бyлo вцкpитo apтltлеpil"tсЬкетa
кaвaлrpiйське вiддiлeння. 3гiднo 3 нaкaзoм PBP PсФCP вiд
7 тpaвня |92| p.тyг бyлo тaкoж сфopмoвaнo yvбoвий зaгiн iз
пPеДcгaвникiв yсiх тpьoх Poдiв збpoi, який мaв вiлiгpaти poль Упpaфpмy yкpaiнських чaстин' a кoмскJIaI' ДJ|ЯнI{х мaлa б ствoploвaти сaмa шкoлa. Хoч з вeлиKими тPyд}Ioщaми' тa Bсс ж пpoсyвaлacя Й спpaBa пiдгoтoвки тa пrprкJтaдy yкpaiнськoю lt{oBoloвiйськoB}Iхстaтщiв, пiлpщникiB тorцo. Ужe 2| квiтня |92| p. нaчaJTЬI{I{к
тa кoмiсap цIкoли Клoчкo вi.Цпpавивгoлoвi Paднаpкoмy Paкoвськo}ty пеplшi, видaнi yкpaiнськolо мoBoIо, вiйськoвi стaтщи
''ПoлЬoвий Cтaцrг'' тa ...(oпoвнен}tялo стpofloвoгo пiхoтнoгo Cтaтyтy''. Щoдo кiлькiснoi тa якiснoi хapaКтrpис.ГуIКИ
кypсaнтсЬкoгo
складy lIIкoлI{B цrI"{пеpioд, тo Bo}Iaбyлa тaкoю: вiддi.'tенняпiхo.
тl{ _ 362 кypсaкги (зa цIтaтoм _ 500); вiддiлення apтилеpii _
17 к1pсaнтiв (зa шIтaToм200); вiддiлrн}Iя кaвалеpii _ 59 кypсaнтiв (зa шIтaтoмl25). Зa сoцiaльнoю oзнaKoю Й пapтiйнoю пpl{нaлеxнiстlo сеprд мaйбyгнiх кoмal{.щ{piвбyлo: вllхiдцiв iз незaмo>к}l их с rлян
276, poбiтник iв
l 12 , iнt ш и х _ 5 0 ; vл енiв
KП(б)У _ l73, непapтiйних _ 240. Бiльuriсть кypсaнтськoгo
скJIaдyстaнoвили y<paiнцi.
Haвеснi l92l p. Biдкpилacя Й 2-a КиiвсЬкa цIкoлa Чеpвoнllх
Cтapurин (нaкaз ДУBУЗy Ns57 вiд l беpезня |92| p.). Cтвopення ii poзпoчaлoся щс вoсrни 1920 p., кoли Гoлoвa Гaлpсвкoмy i
член PBP l4-i apмii B.Зaтoнський видaв нaкaз (вiд l0 )(oBтня l920 p.) пpo opгaнiзaцiю цЬoгo нaвчaльнoгo зaкJlaдy y склaдi
тpьox вiддiлiв: пiхoтнoгo, iн:кенеpнoгo' гoспoдapсЬкoгo. l гpyд}Iя шIкoлy пеprBели з Умaнi дo Чеpкaс' a y лIoтolry l92l p.
дo Кисвa, де iй бyлo пpисBo€ ь {o нaзBy ..2-a Krtiвськa шкoлa Чеpвoних Cтapшин''. Псprпим кoмiсаpoм цJкoлl{ бyлo пpllзнaЧe}Io
М.Бapaнa, якoгo пiзнirцe зaмiнив M.Kllpпoнoс. Cеpeл il вlrклaдaчiв спoчaткy дoситЬ 3нaчнy ЧaстIlнy стaнoBl{лIl гaлI{чaни _
B.Cipкo, B.oлейник, М.Явopський тa iн. Ha пoчaтку L922p. сеprд Кypсaнтiв бyлo: yкpaiнuiв _ 93,5vo, pociян _ 4,,Ivo,€ B pеiв _ 0,5vo,пoлякiв _ 0.5vo,iнrших _ 0'8vo. Щoдo сoцiaльнoгo
стaнy' тo ссpсд мaЙбщнiх чеpвoниx Koмaн}циpiвбyлo: вlrхiдцiв iз
селян _ 69vo,pобiтникiв _ 22vo,iнtшllх _9%. Boсени |922 p.
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KиЬcькa цIкoJIaЧеpвoниx Cтapшин Bипyстилa пеplIIих 44 пiхoтHLfxкoмaндиpiв. .Цo цЬoгo чaсy y Хаpкiвськiй tцкoлi вiдбyлoся тpи
випyски: пеpший _ 90 .toл. (75 _ пixmlt, 15 _ кaвaлеpii),
дpyгиЙ - 95 нoл. (70 - пixoти, 25 - кaвaлеpii), тpетiй 23 чoл. (apгилсpii). Пpoте I{a цьoмy й tвеpшгився пеpioД вiднoснo
aктивнoi дiяльнocтi yкpaiнськlrх вiйськoвих lдкiл.
Пеplшим пoпoвI{eнняМ lIIкoли стaв гaJIицьlой кypiнЬ, Щo стo'IB
y Biннишi, a псpulим нaч:UlЬ}rикoмi кoмiсapoм - кoлиlцнiй член
Гaлpевкoмy Гyбеpт. 3 l гpyлня lцкoлa пеpейшлa з Умaнi дo
Чсpкaс. Пiсля пiдписaння Pизькoгo дoгoвopy щoйнo стBoprнa
Гшrицькa IIIкoлa Чсpвoних CтapIшин певний чaс зaлишaлaся без
''нaглtЦy'' з бoкy бiльlдoвикiв. KoмaндниЙ ск,taд цIкoли У цеli
пеpioл пoстir"tнo змiнювaвся. Ha пoсaдi ii нaчaльникiв бyли,
зoкpемa' Coкиpa-ЯхoнтoB - гс}Iсpaл,кoлиtЦнiй кoмarцрaч Cipoi ливiзii, Г.Koх, a сеpед кoмiсapiв _ кoлиlllнi члени Гaлpевкoмy
М.ЛсвицькиЙ, М.Бapaн,.пiзнilllе - М.Киpпoнoс тa iнrцi.
Пpoте дoситЬ скopo пеpioл вiднoснo спoкiйнoгo iснyвaння
lIIКoли зaBеpцIився. 3 кiнця гpyдtlя |920 p. цIкoJry пiлпopллкyвa,Iи
нoвoстBopенiй iнспекцii BH3 КBo, a чrpез неi Укp. УBH3, a з
лIoтoгo I92| p. _ пеpсBсли дo Киевa (тyг ii бyлo poзмiщснo в
бyлинкy кoлиrцньoi Mltкoлaiвськoi lllKoли' в Kaдетськoмy гai).
oсь тепсp бiльtцoвики й зaйнялL|cЯ,,2-o|oКиiвськoю ulкoлoю
Чеpвoних CтapЦIиtt'. (тaке нaймеrryвaння Boнa oтpимaлa oдpaзy
x пiсля пpибyrтя дo Kиeвa).
Уxс влiтку |92l. p. Чекa ''Bиявилa.' дiroнy в rлкoлi пiлпiльнy
opгaнiзaцiю. Iсrryвaння oстaнньoi не бyлo вигaдкoю бiльцloвlrкiв.
oдин iз кoлиIднiх iнстpyктopiв tшкoли _ o.Дрtiн (в мaЙбyгньoмy вil"tськoвиЙiстopик, лiтеpaтop, лiтеparypний псевдoнiм Aнтiн
Кpсзyб) poзпoвi.Цaвy свoж спoгaдaх пpo тr' щo y цrкoлi дiйснo
iснрaлa пiдпiльнa гpyпa стapцIин' тiснo пoB.язaнltx зi ствopеним
в Kиевi y цей пеpioд I{еrггpшIьним ПoвстaFII,lм Koмiтстoм нa чoлi
з I. Arцpyxoм. Bияв'пснa чскiстaми гpyпa стapшин' як i членiв
ПoвстaнсЬкoгo кoмiтстy, бyлa poзстpiлянa, сaмoмy o.flyмiнy
Bипaдкoвo BдaJIoсяyникнyгI{ poзпpaви: зникrryBцIи з lлкoли, вiн
пoдaBся нa TpипiльIJЦ{I{y'дe й oчoлиB oдI{н iз пoвстaнсЬкиx зaгoнiв,.щo лiяв пpoти бiльtцoвикiв.
Boсени ДУBУз Укpaiни пpoвiв чrpгoвy pсopгaнiзaцiIo вiйськoвих щбoвих зaкJlaдiв y pеспyблiцi. 3axoди, щo ix бyлo в>китo
вiЙськoвим кеpiвнllцтвoм пpи цЬoмy' дoситЬ ясКpaBo зaсвiлнyв:Lпи пpo нaмip }rr дoпyстити пoд.rльшoi poзбyдoви yкpaiнськltx
вiйськoвих urкiл. Упpoлoвx жoBтня |922 p. вiдбyлocя злитгя Kи-
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iвськoi тa Хapкiвськoi tшкiл. oб'сднaнy цIкoлy Чеpвoнlrх Cтapшlrн (iз мiсцепеpебщaнняlr y Хapкoвi) бyлo пrpетBopенo нa т.зB.
цIкoлy нoP}v{aльнoгo тIlпy _ з тpиpiчнlIt*t нaBчaъIняI\t, iз двoмa
вiддiлaltи _ пixoтниIи тa кaвaлеpilYIськI{}l.Apтlrлеpir,tськиt.l вИдiл бyлo зaKpитo' poзфopмyвалlr й щбoвllй зaгiн. Boднoчaс пpoвели lt кaДPoвi пеpестaнoвкlr. HaчaльFlиKoм lIIкoлIl стaв Пeтpo
Ткaпyrr _ .цю,ц,иI{a
безпpltнципнa й aмopaпьнa' зaтr ..клaсoвo сBi..блaгoнaдiйнa''.
Iвaн Мar.tстpeнкo' якиil oсoбltcтo знaв
дoмa'' I"{
Ткalщ*a, xapaКтеpизyBaB l"Ioгoтaк: ..не бщ вiн нi yкpaiнськl{}rt пaTpioтoм, нi iдеfiнllм кol*lyнiстoм, a бyв xoлoл}to poзpaхoвaнItl{
кap'еpистoм, якиli хoтiв BIlсyнyгIIся кoлo якoгoсь вo)к.ця' нnI'{кpaщr кoлo кaндI{д:lта в Бoнaпapти''.
Hoвoпpltзнaченlll-t }IaчaлЬ}Illк з нсaбltякolо снеpгirю BзЯBся
пpoдемoнстpyвaти сDoIo''a бсoл loтнy н aлil"rнiсть.,. Зa кopoткIl l"l чaс
I!tаl"{xевесь пoстil'lний склa.ц цlкoлll бyв зaltiнений. Hoвa ''чистКa,,
бyлa нr мrнцI iнтенсltвнolo, нbt<тA' щo fi пpoвсли Boсеtlll 1920 p.
Тaк, 23 тpaBнЯ |922 p. _ чеpез дBa тrtжнi пiсля пpltзнaчеHtlЯ
Tкaлyнa, бyв пoвнiстIo зaapештoвaнltit BссЬ сеpeднiit i чaстlrнa
мoлoдllloгo кoмсKIIа'цy uIкoлI{. Пpo ltaсruтAбI{ ''BlI.lIlщеFtня'' lIIКoлIt
,.кoнтppевoлtoцil.tнIIх
вiд
тa ненaдiiiнl{х елементiB'' y uеit пеpioл
свiдчaть тaкi дaнi: Щr 13 тpавня |922 p, BсЬoгo пoстil.tнoгo i
пеpемiннoгo склaдy ulкoлIl 6улo 798 нoлoвiк, l8 тpaвня _ I]же
683, 23 тpaBн,I _ 59l, 28 тpaвня _ 586. ТaкItt*tчIl}IoN{'зa дB:l
тltlкнi зi rцкoлlt бyлo yсyнщo 2|2.loлoвiк _ КoхHoгo ЧrтBеpтoгo.
Aбtl зaпoбiгтlt мoжлllвoNry''пpoнItкнеtltlЮ..l] lIIKoлy',нснaдil"lнItх
.'перехoдoBltй
елеI'{rнTiB..,в tшкoлi стBopllлll
вiддiл'', дr пoпoBHеFIнJI
.'пoлiтltч}tI{I-{
}vtaлoпpoхoдитI{ свoеpiднltl"t
кapaнтIl}t'.. Haгляд зa
iдеi,tнltми нaстpoя}{Ir oсoбoвoгo сKлa.цy lllкoлIt' зoкpеN{a i,r i] вlrклaдaцЬкoгo сKлa.цy' М{lлII здiiiснювaTtt тaк звaнi вiдпoвiдальнi
пpaцiвникIl' щo tx тaкoх< y цеЁr пеpioл спецiальнo бyлo прикpiп.'iенo дo кoхнoi сoтнi.
Пoкaзoвo, щo нoвoпpltзнaченltl.{ нaчaлЬнttК lIIKoли ЧеpIзoнltх
Cтapшин пoдбaв i пpo тс' щoб зaбсзпечltтI{ B lllкoлi oсoблlrвr
мiсце poсii,rськil,r мoвi _ з цiсю метolo зaltiсть ypoкiв poсir?ськoi
lvIoDI,I
бyлo введеt{o тaк звaнi poсiЁrськi днi (двiчi нa TIu(це}tь), пiл
чaс ЯКIIх yся Мylllтpoвa i нaвчaлЬнa poбoтa пpoвaдtlлar:я poсil"tськoю NtoBoIo.
Haкaзoм PBPP вiд 3 жoBтня L923 p..LIIя шIкoлII BстaнoBили
.'П',IтA
чеpгoвy }IoBy нaзBy
oб'сднaнa цIкoлa Чеpвoнltх
CтapЦJIlн',,a з кiнця |924 p. _ ',IIIцgдд Чеpвoнltх Cтapшltн iм.
BУцBK,,. Пoстyпoвo стBopсH.l П. Coлoдyбoil{ цIкoл:l дедaлi бiльruс
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Bтpaчa"пa сBo€ пoпrPеДнe пpизнaчeння. ПoчинaloчIt з 1925 p.,
кoлI{сЬ нaцiлснa нa пiдгoтoBкy сyгo вiЙськoвlrх спсцiaлiстiв,
Хapкiвськa цIкoлa Чеpвoних Cтapшlrн пoчl{нa€ Bttпyскaтtt
'.кoмaн.Ц'Itpiвпoлiткеpiвнltкiв',.
Biдтaк, oстaтoч}Io вiдкllнyлlt пpoект Пeтpa Coлoдyбa. Ta все
x y 20-х _ сrpе.tlllнi 30-х pp. стBoprнa нI{tvtХapкiвськa цIкoлa
Чеpвoних Cтapurин зaлицIaлaся нaцioнaлЬt{olo вiйськoвolo ulкo_ яKlцo мaти нa щaзi мoвy BикJIaдa}Iня тa
лoю. Haцioнaльнoю
пrpеBaжнo yкpaiнськиli oсoбoвtll"{ скJIaд (нaпpиклajl, Hf l лllпня
l93l p. B lllкoлi нaвчaJloся 308 кypсaкгiB: 3 нltх yкpaiнцiв - 2l8,

poсiян _ 66, пoлякiв _ 5, свpеiв - .1,нiмцiв _ l, тaтap _
l, бiлopyсiв _ l0. Cеpед нoвoгo пoпoBнel{няlIIкoлиЧеpвoних
Cтapшин у |932 p. бyлo: yкpaiнuiв _ 84, poсiяlн _ 13, eвpсiв _ 5, бiлopyсiв _ 4, гpекiв _ 2, бoлгap _ l, ltolцaвaн l ). Щo ж дo iдейнoгo BIIхoDaннямaйбщнiх кollaндItpiв-yкpaiнцiв, тo вoнo' зpoзуъtiлo,цiлкoвитo бaзщaлoся нa бiльtцoвицькиx
кoмyнiстltч}Il{х гaслaх: шкoлa мaJIa вtIхoByBaтине ..сBiдoмих yкpaiнцiв'', a .,сBiдoмlrхiнтеpнaцioнaлiстiB'',гoтoBI{хy кoxнy Mить
пoдaтlt ..pyкy дoпol{oгt{'' нapoдalvtсвiтy в бopoтьбi зa пеprМoгy
свiтoвoi pевoлкlцii. floсllть пoКaзoBиI\ty цЬoмy плaнi r o.щtн3 мaptuiв, uto iioгo спiвaлI{кypсaнTlt;'
Ha схoдi зсм,.rя .lсpвoltiс
Bonlсм пpoJlетдpських пoвст:ll Iь'
Ha захiд лeтять iсри'
Зaпa,rюють стpашllий пoжаp...
Bпcpcл жс, бpaтгя, бсз вaгаllь
B кoмytty ми пiдeм _
Cвoбодy всiм пpипIoблcшим
lta збpoi пpиlteсcм.

Пpoте нaвiть тaКa цIкoлa Чеpвoнllх Cтapшllн не дaBaлa спo..чIIкolo Bелl{кoдеp)KaBникaм. Упpoлoвх 20-x pp. i1 пеpio.Цltннo
..нaцioнaлicтltчних'' елl}teнтiв. Мaiiхе пoвнiстю бр
стилtt'' вiд
зaмiнснltl"t Bt{клaдaцЬкI{I"{скJIaд цIкoлIl в l930 p.' хBIlля apешlтiв
пpoкoтилaся пo нiЁr i в 1934 p. A неpез деякиI.t uaс.yкpaiнськa
вiйськoвa цIKoлa взaгaлi пpитIи}tl{лa сBo€ iснyвaння. li ocтaннil,t
..беpyчи
нaчaльнl{к I.Мiщснкo' якoгo в 1930 p.,
дo yвaги Brлtlчезнi зaслyгt{'' тa Bpaхoвyloчlt l0-лiття iсrryвaння lIIKoли' бyлo нaгopoджеI{o пoчrснoю збpoсlo вiд BУЦBК, a в |937 p.зaaprшIтoBaнo ..зa пpoпoвi.Ць нaцioнaлiзмy сеpед кypсaнтiв цIкoли'' тa pеп.
pесoBaI{o.
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IIIсTитУT УпoBtIoBДI(ЕtIих - ПPoMlxtIA JIAtItи
}IA IIUIflсy Дo IIoBнoгo пo3БABJIЕIIIIя
пPAB УкPAIIIи У BIЙськoBIЙ сФЕPI
ЛiквЦaцiю oзI{aКдep)кaBl{oгo
стaтyсypaлЯнськoiУкpaiни, зoк.

pемa Ii нез:UIеxHoстi y вiйськoвili сфсpi, бiльцloвикI{ пpoBoдItли
пoстyпoBo' aлl pilшyне 11 пoслiдoвнo. Пpигaдaeмo' I{a пoчaткy
l9l8 p. УHP мaлa, хo.I i ефrмеpниI.I'пpoте влaсниlYtвiйськoвиit
цсtfгp - Hapoлне секprтapстBo y вiйськoвltх спpaвaх. oчoлкrвaлlt
lioгo eтнiчнi yкparнui _ бiльIцoвI{кlIBaсиль Шaщaй, Юpifi Кo.
цюбинськиl.t i нaвiть лiвиI.ryкparнський сoцiaл-дсlvloкpaт' кoлиlIIнiй члсн [ентpaльнoi Рaдlt € в ген Hсpoнoвин. 3беpiгaлa влaсний
вiйськoвиI"Iцrнтp paдянсЬкa Укpaiнa ще lYtнa пoчaткy l9l9 p.
Пpaвдa, нa цеI-{paз poсit"tськебiльlдoвицЬке кеpiвниЦтвo пoтypбщaлoсл пpo тr' щoб нa нoлi yкpaiнсьKoгo Hapoлнoгo кotrliсapi.
ary y вiйськoвих спpaвax стo'шa ..сBoялюдинa''. М.ПoдвoйсЬKиl"I'
якиl"tзaйняв пoсaдy наpKoIча' дoсить чiткo сфopмyлюв:Iвзaвдaння свoеi дiяльнocтi в pеспyблiцi _ ''нr кулЬтивyвaтItyкpaiнськy
сaмocтiйнiстЬ, a ствopити opгaнiзaцiЮ, Щo Мa€ нa мстi викoplt.
сТoвyвaтllprсypси Укpaiнll''. Пiдписaнням y чсpвнi l9l9 p. yгo..вiйськoвo-пoлiтичнlrйсoloз'' iз Poсiеlo бyлo пoклaденo
дtt пpo
кpair нaвiть фopмaлЬнol{y iснyвaнню yкpaiнськoгo вiЙськoвoгo
цrнТpy. Пpoте i в цей чaс бiльuroBицьKr ксpiвниuтBo Bсr lцr не
зaпrpr(ryвaJloпpaB paдянськoi Укparни нa вilгвopенrul тaKoгo цеttтpy й poзбyдoвy (y мailбщньot*ty)влaснoi нaцioнaльнoi аpмii, нaгoлotlIyloчи нa тoМy, rцo пiдпop,ЦKyвaння yкpaiнсЬKl{х вiйськoBoгo тa гoспoдapсЬKoгo aпapaтiв Poсij _ r 3aхoдoм BIt}tylIIенI{Nt'
тимчaсoBt{м' зylr'loBлеtlимнеoбxiднiстю oб'еднaння сил .цBoхpеспyблiк дtя бopoтьби з нaстyпaloчиМ Bopoгo}v{.
Haпpикiнцi 1920 p., пiсля пеpемoги бiльlцoвикiв нa.цBpaнгелем тa вil"lськalrи Петлloplt, ..зoвнirцнi фpoнти'' бyлo лiквiлoвaнo. 3дaвaлoся, вiдтепrp ствoploвaлися y}roви дJIя пoBеpнення Ук.
paiнi Ii пpaв y вil"tськoвiй,екoнoмiннiй сфсpaХ, Щo вiдпoвiдaлoi]
стaтyсy як незaJlе>кнoi,сyвеpеннoi дrpxaви. fuIе poсiйське бiльllloвицЬкr кеpiвниuтвo нiкoлlt нс спpиt"ttrtiuloBсеpI"{oзИеi yкpaiнськoi .цеpxaBнoстi.Bиt'tyшrнс paхyвaтися з iснщaн}Iям yсPP
пiд чaс Гpoмaдянськoi вiйнll, вoнo i в тi чaси poзгл'Цaлo yкprrнськy незaлrxнiстЬ' як ..гpy tl сaмoстiйнiсть'' i не бiльtllс. Тепеp
же, iз зaвеplllенttям вil"tни, пoтpсбa y пpoдoв)кеннi тaкoi ..гpи''
вiдпaдaлa.A тoмy Мoсквa зoвсiм не пoспirшaлaзмiнюBaти ситyaцiю, щo склaJIaсяз лiтa l9l9 p., a нaвпaKи' пpaгнyлa ii зaкpi-
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вiйськoвoi е.цнoстiдвox
пити. Apгриентiвнa кopисть збеpе>ксння

peспyблiк вистaчaJlo. ГoлoвниМI{ з ниx тeпеp булvt - ''пogгil"{нa
зaгpoзa з бoкy свiтoвoгo iмпеpialriзмy'' I.Iнеoбхiднiсть кoнцеrrгpaцii
cvlЛN|Я,opгaнiзauii бopoтьби нa ..внyтpiIшньoмyфpoнтi'' в Укpaiнi - пpoти тaк зBa}Ioгo..кypкyлЬсЬКoгoбatцитизмy''.
3 гpyлня l920 p. Pеввiйськpaлa PCФPP видaлa нaкaз Nе2660/
532 пpo зoсrpе.tDксннякеpiвництвa всiмa збpoйними силaми тa
вiйськoвими yстaнoвaми' щo пеpебрaли тa Дiялlцнa yкpaiнськiй
теpитopii, в pyкaх Кoмarцyвaчa всiх збpoйнllх сил Укpai}Iи тa пpo
IIpизI{aчснtUIнa цю пoсaдy М.Фpyнзеl. ocтaннiй безпoсrpе.цнЬo
п iдп opяцкoвyвaвся poс i й ськoмy вi l"rськoвolvfy це}fтpy тa' Boднoчaс'
як Упoвнoвaх<ений PBP PсФPP, мaB yвir'rтидo сKIIa.пyPaднapкolry
Укpaiни з пpaвol\tвиpiIлaльнoгo гoлoсy.
orт<е,poсiйськс бiльIдoвlrцькекеpiвництBo BияBltпoтвеpдltй нaмip збеpегти зa сoбoю пoвний кoнтpoлЬ нaд yкpaiнсЬкиN{oбopoн.
}Iиl{ aпapaтoм i нa.Цaлi,тoбтo I"{3a миpнI{х ylvtoв.A втil*l,шoб фaк| Фpуrзc MпvalИo Bactuttювtгt (L885- 1925). Hаpoдився y м.Пишпeк TypкссгаItськoгo кpaю
в сiм'i вiйськoвoгo фльllшсpa. Батькo за пoхojDкelrtlямсф.Ulttиl|з Хсpсoltськoi lyфpltii, зa
llацioltшIьltiсгю _ l{oJulaваrtин.
Мaти _ iз сcrrяltBopoнсзькoi ryФpшii. Пiд чaс }tавчallltя
в Пeтepбуpзькoмy пo,пiтcхllivнoмy iltсгrгцтi Bсryпив y 1901 p. в пapтiю бiльшoвикiв, стaв
пpoфсiйllим peвoтlюuiolrepoм. Зa свoю дi.lulьltiстьдвi.ri зaсyл':rryвaвся
дo смеpпtoi lG1pи'щo
llaлшi бyлa lrмiнсlla lla вi.IIte &lolаl|ltя лo Cибipy. Бpaв щaсть y pеволюuii 1905 p. тr в
Жorгнeвомy пepeвopoтi 1917 p. B Чcpвонiй apмii з l9l8 p. Hо мaюvи спeцiшlьlloi вiйськo.
вoi oсвiти, M.Фpyнзе стaв 3а .taс Гpoмaдяltськoi вiйни виз}Iaнимвiйськoвим aвтopитcтoм.
oпepaцiй'
Пiд йoгo кcpiвllицгвoм бyлo poзpoблIeltoй здiйсltelto p'Ul кpyпttих t|aстyпаJrьtttlх
tцo зrкiltчllлися пoвl{им poзфotиoм вopora. з l9l9 p. вiн oчoлював Cхiдltий' а ltaдa,ri _
бyвrшиз 1920 p. члelloм Кoмiсii BЦBК тд .urсlloм кoмiТypкeсгallський фpoкг. BoД,tlo.laс,
сii ЦК PКП(б) y спpaвах Typкесгaltу, Фpyltзe lIe тiльки вЦзllaчився пpи вiйськoвому з:lвoювalIнi бiльшoвикдми uьoгo peгiolry, oпе й rlpoвoдивдoс}lть aктиBlry poбory пo iltтcгpauii
Cсpe,Цllьoi Aзii дo ск'Iaдy Paдяшськoi Poсii. Пpи uьoмy Фpyllзe бyв пpихlоtьltикolr{ викopистaluи ltaцioltшtьlloгoфкгopa. Tак, гIИ llaс пepшoгo пpизoвy сepcдшьoaзiaтiвio Чepвoltoi
apмii, щo po3пoчaвся y 1920 p.' вiн нlкrrrв poзpoбкги T:l з.lпpoвa,Дитикoмплекс з.rхoдiв
ЦoДo opгaltЬацfrrрoro пpизoвy з ypа,(yвiЦolяI{звшlaЬ мyсy.rьмaн.Haпpиклал, замiсгъ пItlollки
гa хrriбa д.гtямoбiлiзoваних бyлo наJшroД).(eltoпpигoтув:tl|l{я pисy та кopжикiв. Boдшoчaс
пoстa}Ioвoю PBP Typxeста}|сЬкoгo фpolгry кorr{at|диpи'пo.пiтпpauiвники тa комyltiсти зo.
бoв'язyвaлися нeгaЙнo пpl{стyпl{тидo вивчel|}|яoдшiсi з мicцсвих lr{oв.3aзlla.Iимo' щo
lraбymЙ в Cepeдlriй Aзii дoсвiд poбoтt з "ltaцioшшtaми''Фpyнзе шaДшi yспilulro викopистo.
вyвав i в Укpaiшi. З веpесltя 1920 p. зa пpoпoзиЦiсю Леltiltд йoгo бyлo пpl{зl|atrelloKoмalt.
llyваtreмПiвдclllloгo фpollry' УспilцlIo пpoвqдсllaПepcкoпськo-Чoltгapськroпсpaцiя 1920 p.
тa poзгpot{ вiЙськ BpaltIелtяв Кpимy стaлo aпorфoзoм пoJlкoвoдськoi дirrпьшocгi Фpyltзe. B
|920.|924 pp. М.Фpуltзс бyв УпoвttoB:DкeltимPBPP в Укpailti, кoмalцyE{lв 3бpoЙlIими
сиJlaми Укpaiши тa Kpимy, Boдшoчaсбyв.r,lсl|ом пoltiтбюpо цK Kп(б)У' rrст. rолoви PHК
з сiчltя 1925 p. М.B.Фpyнзе cгaв
УCPP (з лютoгo |922 p.) тr зaсг. гoлtoвиУкpeкorrоIr'lpoJlи.
гoлoвoю PeввiЙськprди CPCP тa Hapкoмoм y вiйськoвих тr мopськ}lх спpавrх CPCP' а з
лютonoтaкo)кlшel|oм Pщtи Пpaцi та oбоpoнп. oдиlt iз фзпoсеpeдltiх пpoвiдникiв тa тсopeтикiв вiйськoвoi peфopми |924.1925 pp. Блисt<уvy lоp.€ p y uiсi безпepe.Iшoтa.пaltoвитoi
люди}|и oбipваrraпepeдчaсшасмepть пiсги l|eBпдitoпpoвсдeнoi oпepаuii y жorпti 1925 p. Чи
стaJroце пoмиJIкoю лiкrpiв пiд чaс oпepauii, чн ltдpкoм cгaв oдltiсю 3 пcpших жepтв Cтaпi.
lla, яt<ийпoбоювlвся с}Ulьнonoпoтeltцiйнorо кoltr<ypr}rгatrr цr,rю(yдo всгаrtoшIeшшяшсoбlrtcxснor вJrщlи - в{Dкl(oсказати.
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тIlчtlo Bxе вIrpiшенс Мoсквoю пllтaння нaбy.цo, тaк бtt }toBtlтll' 3a.
кoннoгo стaтyсy' Bl{lr,{aгaласяще l.t ..oфiшil"lнa згoдa'' ypядy ..нlзa.
лсжнoi УсPP''. Tor'ry 28'pyд*
1920 p. пpедстaв}Ilrкlt Poсii B.Ленiн
тa Г.Чlrнеpiн i пpелстaвнl{к Укpaiнll Х.Paкoвськltl"t пiдпltсaJll{ нoBy
yгoДy пpo Bo€ t tнrrй тa гoспoдapсЬKIII.lсoloз лвoх pеспyблiк, якa фaктllч}to зaкpiплtoвaлa oсI{oBнi пoлoхення чеpl]неBoi ( l9l9 p.) yгoли.
3гiднo з пpийняти}r дoкyNrентolrl ..B цiлях oбopoни, a тaкox i
в iнтеpесaх гoспoдapсЬкoгo бyдiвнltuтBa'' сil't нat-tвaxJlивitдllх
нapкoмaтiB дBoх pеспyблiк, i псplш зx всr вil"tськoвltх тa il{opсЬKl{х
спpaв' бyли oгoлorшенi oб'еднaнrll,tll. Cтaтгею IV yгoдIr пеpсдбaчaJIoся вхoдxення цtIх нapкoltaтiв дo сЮIaдy Pаднapкoтvty PCФPP
(!) l.t щвopення iнcтитyгy т.зв. УпoвHoвa)кенtlх oб'сднaнIlх кoмiсapiaтiв y скпaлi Paлнapкolry УсPP. Упoвнoвaxенi ltaлlt зaтBеpдxyвaтися й кoнтpoлIoвaTися yкpaiнськlrr.rи L{BK тa з'iздolr Paд.
KеpiвнltuтBo тa KollтpoлЬ зa дiяльнiстю oб'eднaнIlх нapкoт'taтiв
(стaття VI) lraлll здil"tснювaтI{сЯ чеpез Bсеpoсil'lськi з'iздll Paд, a
тaKoж BсеpoсiЁrськlrГr ЦBК iз нaпpaвлrнн'IЬl дo нlIх yкpаiнськltх
пpедстaв}Iltкiв нa oснoвi пoстal{oв BсеpoсiЁrсЬкoгo з'iз.цy Paд.
Тaкlrм чltнo}vl' пpl{l"lнятa yгoдa стaBllлa кpaпKy в пllтaннi пpo
вiлтвopення в Укpaiнi сaltoстil-tнoгo вil'tсьКoвoгo центpy. Hадaлi,
як i paнirшс, Ii вil"tськoвa пoлiтllка l{aлa BlIзнaчIIтItся ii кеpyвaтися з Мoсквlt. 3aмiсть влaснoгo Hapкoltary y вiiiськoвI{х спpaвaх'
зaтrliстьвлaс}Ioгo Hapкolta Укpaiнa oтptll\tyBaлaУпoвнoвaжснoгo
poсil.tськoгo вit-rськoвoгo ценTpy. BBеденFIя )к I"IoгoJIo сКJIaдy yкpaiнськoгo Paднapкoмy luaлo стBoplоBaтll вlt.цltt.tiстЬ пpllЧrтнoстi
ypядy pеспyблiкtt .Цo вltpitшення L[снтpol'l вit"tськol]llх п IIтaЕIЬ.
Як зaзнaчnлoся в cтaтгi V пiдпllсaнoi yгoдlt пopядoК i фopпra
внщpituньoгo yпpаBлiння oб'сднaнltх кolttiсаpiатiв т*laлltбщlt вlt3FIaчrнIlIllи oКpril{Ilil{I{yгoдa}{lt tttix oбolta yp'I.цa}lll.!.ля вllpoб..Пoлoxення
лrння пporKтy
пpo Koт.tандyвaчa всiх 3бpol"tнltх сил
Укpaшrlr i Упoвнoвa)Kеt{oгo PBP'' Pеввil"tськpnдoю PсФPP (дaлi _
PBPP) бyлo ствopенo спецiaльнy кolriсiю y склaлi Ф..Ц.зеpжrнсЬкoгo, C.Kaмен€ B a' Х.Paкoвськoгo' e.Cклянськoгo тa М.Фpyнзе. ПiдгoтoBленI{l-tкot*liсiею пpoект yxе 30 гpyдня 1920 p. бyлo пеpедa}Io нa poзгляд тa затBеplDкенняI PHK УсРP.
oснoвнi пoлoжеtlн,I цьoгo дoкyl\rентy бyлlt тaкlIlrtIt:
l. Koмarщрav всiх збpol"tнllх сIIл B Укpaiнi cj paзol,l iз тltlt УпoBнoвaxеним PBPP нa Укрaiнi Ёr пiлпop'lдKol]yстЬся oстaннiй безпoссprд}IЬo.
2. Koмaндрaн всiх Збpoйнlrх с}lл в Укpaiнi с нaч:r.llЬ}|ltкot.t
всiх
вiйськoвllх Чaстt|н' apмil"l, yпpaвлiнь тa yстaнoв вil"tськoвoгo вi-
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дoмствa' Iцo знaхoд'lтЬся тa дiють нa Укpaiнi. Бсзпoсеpсдньo йoмy пiлпopядкoвaнi y всiх вiдl.toшeнняхкoмaнд0/BaнiapltiЙ, KoМaндyвaнi вiйськ Хapкiвськoгo Ta Kи.iвськoгo вiliськoвllх oкpщiв i всiх
вiйськ ..BoХP'' нa тrpитopii цих oкpyгiв.
3. B oпеpaтивнiй тa стpaтeгiннiй poбoтi Koмaндyвaч всiх
Збpol,rних сI{л ЕIa Укpaiнi пiлпopялкoBy€ т ься бrзпoсеpедньo ГoЛoBtloКoмarЦyBaчrвiвсiх збpoйних сил PCФPP.
4. Кoмaндшrнy всiх Збpoйних сItл в Укpaiнi пiдпopящкoByються
B oпrpaтиBtloмy вiднorценнi мopськi сили ЧopнoмopсЬкoгo тa
Aзoвськoгo мopiв.
5. У свoiй дiяtльнoстiпo yпpaвлiннlo вiйськaми тa вiйськoвимl{ yпpaвлiннями й yстaнoвaми KoмaнДyвaч всiх ЗбpoЙtlих сIIл B
Укpaiнi кrpy€ т Ься вiйськoвиМи зaкoнaми PCФPP тa нaкaзaмll
PсФPP, зoкprМa: а) y вiлнotценнi нaпpяМкy poбoти вil"tськoвltx
poзпopяlDкrннямtt BсrpoсirlсЬKoгo Гoлoвнoгo
кoмiсapiaтiв
rштaбy;б) пpи пpoBеденнi нa Укpaiнi всякoгo poдy мoбiлiзaцiЙ
зoбoв'язyеться yзгo.ц')кyвaтисвoi poзпoPядхснняI в Pа.цнapкoмi
УCPP; в) y вiлнoшсннi нaпPямкy .цiяльнoстi чacтин i yстaнoв
..BoxP'' кеpy€ т Ься зaкoFIaмI{тa видaнI{яМиpoзпopшDкrЕIЬHapoднoгo кoьtiсapiaтyвllyгpirшнiхспpaB PсФPР.
6. У питaFIняxпpизнaчення' пеpемiщсння тa звiльнення пoсaдoBl{хoсiб вiГlськoвoгoвi.цoмствaКoмaнлyвaч всiх Збpol"rнихcил
в Укpaiнi кopистy€ T Ься пpaвaми Koмft{дyвaнa фpoнry.
7. Koмaнлрaч всiх Збpol'rнltх сt{л B Укpaiнi i УпoвнoваxrгIиl"{
PBPP нa Укpaiнi пplrзнauarтЬсяi нa пoсaдi УпoвнoвDкеFIoгoPBPP
зaтBсpд)кy€ т Ься Bсеyкpаiнськlrм ЦBK. Упoвнoвaxенllй BхoдItTЬдo
сKлaдy Paднapкol*lyУкpaiнlr 3 пpaвoьl вlrpirшaпьнoгoгoлoсy тa пiд.
звiтнlIt.t oсTaнньolv|y.
..Пoлo)кеннtlм'',
8. У всiх питaннях' щo нr визнaчeнi дaFII{м
Koмaнлyвaч всix Збpor'lних сил B Укpaiнi кopt{сryeтЬся пpaвaмl{
кol{a}Iдyвaнa фpoнтy.
..Пoлo)кеt{ня''
Haвiть пptl пoBrpхoBolfy пеpегляЦi цЬoгo пpoeKry
BпaIIa€ в oкo' Щo йoгo mopцi не тiльки виxoд'!tли з фaкry пoвI{oгo
BссBлaддя poсil"rськoгo це}lтpy в Укpaiнi y вiйськoвil,l сфеpi, aле й
взaгaлi не бpaлlt дo yв.lгl{ iснyвaнltя УсPP як сyвеpеt{нoi деpжпвtr.
Caмe нa це I"{3I]еpHyByвary PHK Укpaiни, poзглядaючи пеprдaнl,ll.{
йoмy нa зaTBеp,IDкеt{ЕIя
дoKyl{еFIт. Ha свoсlrty зaсiдaннi 25 сiчня
|92| p. yкpaiнськltй ypял BI{слoBltBся3а yхBaленн,I зallpoпoнoBaнoгo пporКTУ, ДoПoвниBlIJl{ l"loгo дBollta пyнКтalиll: ..пpo oбoв'llзкoBy pе€ с тpaцiю всix пoстa}IoB Pсввiiiськpaли Pеспyблiки тa PПo,
..пpo вllЩo l{{lloть игaлЬHoДсpжaвнI{l.{хapaKтсp' в PHK УсPP'' тa
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KпIoчtIспpaвo ByЦBК l BсеyкparнсЬкoгo з'iздy Pцд aмнiстii' пoмиJryвaн}rятa пoм'якIцrння виpoкiв, винессних вiйськoвими prвтpl{бyнaлaми нa тсpенi Укpa.iни.,.Як бaчимo' дoпoBнеI{I{янe мaлI{
сyгo пpl{нципoBoгo хapaктсpy: yкparнський paдянськиli ypяд пoгoДКyBaвся iз свoсlo пoвнolo пiдltеглicпo Poсii i луIЦrcбoязкo пpoсив яKимoсь чиt{olr.lпi.ЦкpеслltтидrpжaBниЙ стaryс УCPP. Пpoте
нaвiть тaкi дoсить скpoltнi пoбaxaнrrя yкpaiнськoi стopoни не бyли BpaхoBaнi Мoсквolo.27 сiчrrя l92l p. PHK PсФPP зaтBеpдIIлa
пporКт ..Пoлo)сенtlЯ,,у тol,tу виглядi, B якoмy вiн бр пiдгoтoвлений Koмiсiеro PBPP.
Heзвaxaючlt нa явне iгнopyвal{ня Poсiсlo yкparнськrx пpoпoзlluiй, кеpiвництвo УсPP нa чoлi з Х.PaкoвсЬким yсr щr спoдiвaлoся' щo пoзицii pеспyблiки Bсс х<бyлщь вpaxoвaнi центpaлЬним
вiliськoвим вiдoмствoм. Псвнi нaдii пoKIIaдaлисяtl нa Упoвнoвa)кснoгo PBPP в Укpaiнi. Bведення йoгo дo сKпaдy yкpaiнськoгo
Paднapкoмy 3 пpaвoм вltpiuraльнoгo гoлoсy нс тiльки мaлo зaбсзпeчyвaти чiткс пpoвeдrння диpектиB Мoсlои в Укpaiнi, aлс й вiд.
кpиBaлo мoжJIиBoстi дtя opгaнiзauii, так би МoBити' ..звopoтtloгo
зB'язКy'' - пpoведення ..yкpaiнськoi лiнii'' в Центpi. .[o тoгo x,
..Пoлoжсttня'' зaтвсp.Ц)<yвaлoся
яK тиil{чaсoво - a oтжс' нс BttKIIIoчaлaсямoжливiсть BнессЕI}Iядo }Iьoгo нцдaлi тиx чи iнtцих дoпoBнrнЬ aбo змiн.
Пpoте пoдa"пЬцIaпpaKтикa взaемoвiднoси}t мЬ< двoмa pеспyблiкaмll BияBIlлa пoмилкoвiсть тaких poзpaхyнKiв. Центpaльнr
вiйськoве вiдoмcтвo' спиpaloчисЬ нa lloлoxeння пiдпllсaнoi щo..Bo€ н ний тa гoспoдapськlrй сoю3'', y свoiй пpaктltннiй
ди пpo
дiяльнocтi oстaтoчнo пеpсстaлo poзглядaтlr Укpaiнy як деpxaBнy
oдt{ницю. Бiльrцс тoгo' в свoitl aбсoлloтнiй бiльrцoстi великoдеpxaBнI{цЬKи нaстaвлrне вiйськoве кеpiвнl{цтBo' пилЬнo стr)кaчи 3a
тим, aби нo дoпyстити пolДI{prння ..yкpaiнськoгo сrпapaтизмy''
в едltнiй ЧеpвoнiЙ apмii, стaлo нa цIлях пpoBrдеI{I{явi.Цвеpтoaнтиyкpaiнськoi, tшoвiнiстичнoi лiнii в pеспyблiшi. floстaтнЬo пpигaдaти xoчa б тr цькyBa}Iня tIIкoли Чсpвoних Cтapшltн, щo йoгo
бyлo poзгopнyгo кеpiвництвoм
нa чoлi з B.Poзoвськrrм.
'.(УBУЗy
3 тих xr пpичI{н (a не неpез вiдсyгнicть пoтpiбнltх кolлтiв, яK цс
пoяснюBaлoся) в apмii пoвнiстю iгнopyвaлися нaцioнaлЬнo-кyлЬTypнi пoтpебlr yкpaiнцiв, зoвсit't }Ie пpoсyвaJlaся i спpaвa зi ствoprнням в pеспyблiцi oбiцяних ..пoкaзoвI{хyкpaiнських чaст!It{''.
Бyдь-якi спpoби Х.Paкoвськoгo тa Йoгo пpltхи.пьникiвпpиBеpЕIy.
ти yвary вiйськoвoгo кoмa}Iдyвaннядo нaцioнaлЬ}tихoсoбливoстrй
Укpаiни, нaгaдyвaнняпpo шлеpжaвниl"{стaтyc BикJIикaJIинrпpt{хo-
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вaнr poздpaтyвaння п i lспyвaлЬникi в п po..зaпUrЬI{opoсi йськi iнтеpeси'' i спpиймaлися не iнaкrцe' як пpoяBи ..сепapaтиз}fy'',..yД,iльнoгo
вoxдiзмy'', aбo ще Kpaщr - спешифiннoixвopoби пiд нaзBoю ..1п<.
paiнoме'гpит''. Пpo ulo xвopoбy ..Paкoвськoгo тa йoгo кoмпaнii''
спoвiстив М.Фpyнзс йoгo зaстyпник з пoлiтpoбoти C.Мiнiн:
..MaЙxс всi вoни,_ пI{сaBвiк,_ стpaждaloтЬ нa ..yкpaiнoмст.
pит'' -oсoбливy хвopoбy, д}Dt(спolllиpснy нa Укpaiнi. ..Укpa.tнo..Bсl нa yкpaiнськy мipкy'', a BислoBлюмrтpит''
цe oзI{aчa€
IoчисЬ пpoстo' - цс o3нaчa€ ..бaтькiвщинa'' aбo ..aтaмaнщинa''.
Пpинини цiеi ..хвopoби''Мiнiн вбaчaвy т!tх ..спеuифiнниx1пr,loвax'',
3a яКих бiльlшoвикaм дoвoдилoся пpaцюBaти в Укpaiнi. ..Aдл(еtIе
сrкpет'_ зaзнaчaBвiн,_ щo poбoтa тщ мaйхе нi utя кoгo I{спpoхoдитЬдapемнo. Taкa вже ця кpaiнa д.пянaшoi пaфi. Тщ кoмyнiст,
i нaвiть вrтсpaн' пoKPиBa€ т ься якимoсь oсoблиBим нaльoтoм' як
..
д}Iиlцr мopсЬкoгo кopaбля paкoви нaми''. Л iкщaння yкpa.iнських
вiд poбoги нa Укparнi'', нa дyмкT C.Мiнiнa,
тoвapиruiв' кoFгг}Dкених
мaлo бщи тiльки oдним - вiдpядження tх (тимvaсoвo чи нa пoстiйнo) з Укpaiни в iнrцi pеспyблiки, в I{снтp, aбo зa кopдol{.
Зaзнaчимo, бaгaтo в чoмy Miнiн мав paцiю. Tpивaле пеpебyBaння в Укpaiнi й дiйснo впли}Iyлo нa пoгляди Х.Paкoвськoгo.
Щс дoнсдaвнa слyхняний тa стapaнний пpoвiдник лiнii пapтiйнoгo це}Iтpy нa 3лиTгя Укpaiни з Po.сiею (бyдь-якllм lшляхoм),
Paкoвський пepекoнaвся в тoмy' щo € д иtlий спoсiб ..вц)имaти''
Укpaiнy, aби нaдалi iнтсгpрaти [i дo единoi Cвiтoвoi paлянськoi
pеспyблiки _ статtt нa цIJI'D(pсaJlЬtloгo Bизнaння й poзвиткy yкpaiнськoi paдянськoi деpхaвнoстi, вiльнoгo poзBитI(y yкpaiнськoi
мoви' кyлЬтypи i т.iн. II{е paз пiдкpсслиIl.to:пиТaння poзбyдoви
yкpa.iнськoi леpxaвнoстi нiкoли нс бyлo Для Paкoвськoгo тa йoгo
пpихилЬникiв пllтaнням пpинЦI{ПУ, a дl|ктyв:LпoсялицIe мipкy.
BaнI{ямI{..pсвoлюцiйнoi дoцiльнoстi''.
Тaкy пoзицiю Х.Paкoвськoгo' неспoдiвaнo д,Iя Мoскви, пiдтpимaB i М.Фpyнзс. ПpибрцIи в Укpaiнy з чiткolo диpеKтиBoIo
..пoKiнчllтlt з бaндитI{з}t{oмв Укpaiнi'', Кoмatцyвaч дoцeнтpy
кJlaв чимaлo 3yсIlль.щцяBикotlaнHя пoКJlaдr}Ioгoнa ньогo зaBдaн.
ня: вiн не тiлькll плaнyBaB кapaльнi oпеpauii пPoти yкpaiнських
пoвстaнцiв' :lлo й oсoбистo бpaв y ниx }чaстЬ. Bвaжaючи Укpay пoлiтrtчнoмy вi.ЦнoIшlннi'',
iнy ..paйoнot't,нсблaгoпoл}^{Еtим
Фpyнзо дoситЬ скrптичtlo стaвиBся дo всix iнiцiaтив Paкoвськoгo щoдo opгaнiзaшii тщ нauioнaJlЬних вiЙськoвих чaстин' poзбy.
дoBи меprx<iyкpaiнських вiйськoBих lцкiл тoщo. Bсс це, нa йoгo
ДУМкУ,бyлo дещo пеpeдчaснIllи.ДJIЯУкpaiни.
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У тoЁt )кс чaс' лoсвiд бopoтьбlt з lrliсцсвимI{ пoвстflнцямll,
якi
IIoвсЮдIt кopистyBaлIlся
м:lсoBoto пiлгpимкolo
нaселеFI}ш' щo стaBI{лoся дo пoBстaЕIцiB як дo ..свo.iх'', o Дo бiльtцoвltцькoi
влaдlr

тa Ii apмii як дo ..Ч1DкIlх'',
пеpеКoнaв М.Фpyнзе y неoбхiлнoстi
пpl{стoсyвaння пapтii бiльrшoвикiв тa Чеpвoнoi apмii дo yKpaiнських yмoв. Пеptшltt'tкpoкolr{ y цьoМy нaпpяil{кy, ввaжaв KoмaндyBaч' мaлo б cтaтtr зaпpoBaд)кення yкpaiнськoi мoBи сrprд
вiдпoвiдaлЬнихпpaцiвникiв пapтit"lнoгoтa деpxaBнoгo aпapaтiв i
ссpсд кoМaцДЕIoгoскJIa.цyаpl,rii (тlrм пaне, щo пiсля мoбiлiзaцili
в Укpaiнi apмiя пoчалa пoпoBнIoвcтися yкpaiнuямtt). Як i Paкoвськltй, Фpyнзe пoбoювдвся тoгo' ulo тI{ск poсiЁtськoгolдoвiнigтllчнoгo (ентpy нa Укpaiнy мo)кr вiдrцтoвхнyги ii вiд сoloзy
з Poсieю. Caьtс uс й змyсllлo Йoгo пiдтpl'tltaти Bистyпl{ гoлoви
зaмaхiв
щpaiнськoгo Pa.цнapКoЬrупpoтI{ BслIIКoдepжaBницЬKltх
Мoскви.
У беpезнi |922 p, пoлiтбюpo цK KП(б)У зa iнiцiaтllBolo Х.Paкoвськoгo 3веpнyлoся дo ЦK PKП(б) iз пpoпoзltцieю стBopllти
спеuiaльнy кoмiсilo л.гlявlтpoблен}Iяпporктy нoвoi yгoдt,Iпpo Coюз
pеспyблiк _ тaкoi, якa б ..yД'oскoнaлltлa
вiднoсltнlr мiж PсФPP
тa УCPP''. Aби пiдтвеpдltтt{..недoскoнaлiсть''iснyючllх взa€ N {oвiднoсин мbк двoьla pеспyблiкaьtlt,poсi l"tсЬкoМу бiльtшoвlrцЬкollty
кеpiвниuтвy бyлo пеprДaнo фaктtrннlrI'rмaтеpiaл пpo пoвне iгнopyвaнHя цrFIтpaлЬьII{}tи
yстaнoвaьtиPoсii пpaв УкpaТнlr ..як дrpxaBI{ нrзaлrxнoi тa сyвеpеннoi''. Мaтеpiaл uеir бyлo зiбpaнo
М.Фpyнзе зa дopгIенняlr пoлiтбюpo цK KП(б)У.
ПiдirtмaючI{пItтaння пpo неoбхiднiстьpoзpoбленняьIoвoгoBapiaнтy yгoдl{ мix Poсiсю тa Укpaiнoю, oстaнHя lltaлa нa yвaзi Ёt
вit"tськoвyсфеpy. 9 uеpвня |922 p. на зaсiданнi Мaлoгo Paднapкoмy УCPP бyлo цвaленo pяд пpoпoзllцiii, якi, зa poзpaхyнкalltи
y к p a iн с ькo гo ypя .цy ' Мaл и б бу ти Bpa хo вa l{ i ма r r бyт } I Ь o ю
кoмiсiеlo пpи poзpoбцi нoвoгo ваpinнтy ..Пoлo)кенняпpo КoмaнсI{лaмI{в Укpaiнi тa Упoвнoвa)(е}IoгoPBPP''.
дyвaчa Збpot"tнимI{
Пpoпoзиuii цi бyли тaкIIN{I{:
- дoпoвнltтl{ стaTгю V вже iснyloнoгo ..Пoлo)кrння'' BKaзiBкoю нa тe' щo y гaлyзi вi.цнoсllнiз цltвiльнIlI!{I{
Bлaдa}lитa нaсrлrнF:яМKoмaндщaч тa l.{oгoopгaнt{пoвllннi кrpyBilTtlсяBI{кJIючгIo
yкpaiнським 3aкoнoдaвстI]oт\{,
BKлЮчAloчlI tl зaкoнo.ц:rвстBo
PсФPP' яке зapе€ с тpoвal{r в Укpaiнi;
_ вiдзнaчити y нoвoмy дoкyментi BстaнoBленеBУЦBK пpaвo
нaгopoдXyвaти в iдзнaкal{l{ чеpвoHoapм i l-tц i в, в i l"tс ькoвi чaстl{}Iи тa
кoNlсКлaд;
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вклIoчити стaттю пpo пiдпopядкyBal{ня Bсi€ i вiйськoвo-сyдoвoi чaстини збpoliних сил Укpaiни HapкoмIoстy УсPP чеprз
Bеpхoвний тpибyнал УCPP;
..Пoлoxсння'' п).нктoм' згiднo 3 яким
opгaнi- дoпoB}Iити
зaцiя вiйськкoмaтiв, a тaкoж pефopмyвaння вiйськoвих oкpщiв в
Укpaiнi мa€ пpoBoдитI{сЬ зa yзгoДкrHням iз yкpaiнсЬким ypядoм
(зa виняткoм oпrpaтивнo-стpoйoвoi poбmи);
_ вiдзнaчити' щo всi нaкaзи Pеввit-lськpaДи,щo € видaними
3a }Дraстютa вiд iменi тaкoж iншrrх нapкoмaтiв PCФPP' мaloть
пpoвoдитися в Укpaiнi вiд iменi yкpaiнськoгo кoМa}Iдyвaннятa
вiдпoвiдних }Iapкor,{aтiв
УCPP.
yкpaiнськltй
ypяд нr стaBив пiл сyмнiв
paнiruе,
oтxe, як i
звеplсtoстi Мoсквlt щoдo визнaченHя й пpoведrння вil"rськoвoiпoлiтики, пpoтr тrпеp вiн бiльrш piruщс Bимaгaв вiл uснтpaлЬнoгo
вiйськoвoгo вiдoмgтBa yPaхyвaння .цrpxaBнoгo стaтyсy УCPP, нaпoлягaв нa свoiй безпoсеpеднiй щaстi y виpirшеннi pядy питa}Iь
вiйськoвoгo бyдiвнllцтвa.
Пpoтr i нa цей paз пpoпoзицii Укpaiнlt бyлo пpoiгtlopoвaнo.
Cтвopенa y сеpпнi |922 p. opгбюpo цK PKП(б) кoмiсiяl пo виpoбленнIo пpoеKтy нoвoi yгoди пpo Coюз pсспyблiк (дo ii склaдy увiйrrшll B. Kyйби шев, Г. op.окoнiкiдзе, Г. Coкoл ьни кoв' Й. Cтarriн,Х. Paкoвськllй, a тaкoж пprдстaвнllки нaцioнaлЬнихpеспyблiк; вiд Укpaiни
Г.ПетpoвсЬкиI"{.Bсi члени цК PKП(б), зa BикJIIoчсн}Iям
Cтaлi нa ) зaпpoпoнyвaлa oстaнХ. Paкoвськoгo' бyлlt o.пнoДylltцямIr
нiм poзглянщи Й yхBaлI{тивapiaнт пpoектy' poзpoблсниЙ Й.Cтaлiним' B oснoвy якoгo бyлo пoклaле}IoпpинцI,lп..aвтottoмiзацii''нaцioнaлЬнихpеспублiк. Зpoзрriлo, згiднo з цим пpoектoм' пpo мo)|с'Iивiсть poзlllиprння ш пpaв y вiйськoвiй сфеpi нс мoглo бщи й мoBи.
Ленiнa стaлiнський
Як вiдoмo' зaвдякIt oсoбистoмy Bтp}дIaнFIto
вapiант ..aвтoнoмiзaцii'' все x бyлo вiдкинyтo. Хoвтнсвиl"l
(|922 p.) пленyr"rЦК PKП(б) щвaлив пporKт yгBopе}ItIянoвoгo
дepxaвнoгo сoюзy як федеpauii piвнoпpaвнI{xpеспyблiк _ Бiлopyсii, Зaкaвкaзькoi, Poсitiськoi Фслеpauii, Укpaiнlr. oднaк' пPизбpoi''.
хилЬt{ики Kypсy нA ..AвтoЕIoмiзaцiю''pеспyблiк нl ..сIстIaли
У пoвнiй мipi uе вl{яBI{лoсявxс пiд нaс poбoти yгBopеtloi пленy.
мoм кoнстlrтyЦit.tнoiкoмiсii (y склaдi Й.Cтaлiнa, M.Kaлiнiнa,
Г.П'ятaкoвa, Г.Чинepiнa, Х.Paкoвськoгo тa пprдстaвникiв ЦK
кoмпapтiй нaцioнaльнllх pеспyблiк), якa мaлa виpoбити кoнститyцiliнi зaсaди нoвoi деpжaBи.
Haмaгaючись yзaкoнllтlr ..бeзpoзлiльнyвлaдy'' Мoскви в pеспyб.
лiкaх, o.цI{}t
iз члeнiв кol'liсii _ нapKoм iнoземних спpaв Poсii
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Г.Чияеpiн внiс пpoпoзицilо, щoб Упoвнoвaxенi зJi[tтI{хкoмiсapiaтiв (тoбтo i l{apкoмaт y вiйськoBI{хтa МopсЬКI{хспpaвaх) нaдaлi не
BхoД,Itли
дo сKJIaДУpеспyблiкaнсЬкl{хpцднapкoМiв,a лltЦIсзнaxoдllлися пpи них. Taким чинoil{' ypяJll{l.lацioнaльнихpеспyблiк фaктичнo Rтpaч:UIикotlтpoлЬ зa дi.яиьнiсто УпoвнoB:DкеtIих.Пpoпoзиuiю Чиvеpiнa пiдгpимaв Cтaлiн' пpoтс Х.Paкoвський piruylr I]истyпив пpoпl неi. Aби пoзбавllтись вiд aKтиBнoгo й зoвсiм незp}д{нoгo
д.rIямoскoвськoгo Цеrпpy гoлoBи Paлнapкoмy Укpаrни, IYloгoтеpмiнoвo бyлo вiдpядкенo з:l Kopдoн. Мiсце Paкoвськoгo зaйняв згoвipлllьlаЙ[.Мaнylльський. 20 лlrстoпlцa |922 p. Х.Paкoвськlrit, якиii
в i д ' ixдхaв д o Лoзaнни' нa писaв л ист a ч л енy п o л iт б ю po Ц К
KП(б)y [.Лебедю, B якo}vfypoзпoвi.цaвпpo }IoBy.6iнiцiaтlrBy''ЧI{че.
piнa-Cтa-пiнa й нaпoлЯгaвнa вистyпi пpoти неi пpелстaвнlrкiвУкpaiни. Ha вхoд><еннi
Упoвнoвaхен!Iх сoIoзHI{хlrapкoltaтiB дo скJIa.
дy pеспyблiкaнськиx PiЦнapкolnriвХ.Paкoвськltй нaпoлягal]i в iнцIoN{yлисгi, ЦaпI{сa}Iolvfy
пiзнilде з Беpлiнa. Bpсruтi-pсtцт. пoзltцito
гoлoBи Paднapкoмy Укpaiни пiлтpимaв VIl Bсеyкpaiнський з'iз.ц
Paд, якltй вiдбyвся y гpyд}Ii |923 p. i yxвaлlrв poзpoблсниii мoскoBсЬкoЮ кoмiсiеto пpoеKт oснoв Koнстllтyшii нoвoi сoюзнoi деpхaBи' дoпoвниBulи п.II пpllмiткoю: ..УпoBьIoвaxенiзJIIlтItхнapкoмaтiв мaloть Bхoдити,IIoскJIaДyPHK УсPP''.
30 гpyдня |922 p. y Мoсквi вiдбyвсяtl з'iЪд Paд CPCP, I{aЯкol{y пpедcтaBнI{
ки Бiлopyсii, Зaкaвкaзькoi тa Poсi l"rськoi федеpaцi Ёt,
Укpaiни пi'цпIrсaли дoКylv{еHтttпpo yгI}oрення нoвoi федеpltтltв..сoюзypiвнoпpaвнltх
нoi леpxaви _ Coюзy PCP. fiек.пapyвa}IЕrя
pеспyблiк'', oднaк, нe пoКJlaлo кpaii l{aмaгaнн,Iмl}елltкoд,еp)кaвницЬкoгo poсitiськoгo l.{снтpyoстaтoчнo пoзбaвитrrpеспyблiки зaлиrшкiв tх незaтlежнoстi.I{е, звинaйнo, ltе Мoглo }Iе пpизBестlt дo
нoBoгo зaгoстpе}tнянaцioнaлЬниx пpoблем y кpaiнi.
Hезa.цoвoлен
rrя нaцioнaлЬних pеспyблiк п oлiтlrкoю poсi t.tськoгo
(тепеp B)Kr сoю3rloгo) (ентpy в пoвнil"l мipi вllяIвилoсяB)кr нa
ХII з'iздi PKП(б) (квiтень l923 p.). У свoiх вl{стyпaхнa з'iздi
Х.Paкoвськtrй пpяlrlo BкaзaB }Iaтl' Щo ..сolo3небyлiвнlluтвo пirшлo
непpaBилЬнимrшл,D(oм'',Щo пaщiя y нaцioнaлЬнoмy пltтaннi ..poбить фaтaльнi пoмltлKи'', яKi зaгpoxyютЬ ttoBolo ГpoмaдянсЬKoю
вil"lнoloв кparнi. Пoдiбнi вистyпl{ пpедстalзникiвУкparни l.l .цrяKих
iнlдих нaцioнaльниx pеспyблiк, пepeдyсiм Гpрii, не знaйшлl{ пЦтpимкIl y делегaтiвз'iз.шy.Тa все >кз'iзд BизI{aB'щo ..Coюз Pеспуб.
лiк poзuiнЮ€ т Ься знaчнoЮ чaстиt{oк)pa.цЯнсЬкиxслy>кбoвцiвв
uентpi й нa мiсцях нr як сoIoз piвнoпpaвнllx деpxaBних oдиницЬ'
пoкJIикaнихзaбезпечитивiльний poзвитoк нaцioнaльних pеспyб-
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лiк, a як кpoK дo лiкBiдaцii цих pеспyблiк' як пoчaтoк yгвopеI{ня
тaк звaнoгo ..eдинoгo непoдiлЬнoгo''. Зaсyдивtши тaкий пiдхц дo
Coюзy як ..aнтипpoлrтapсЬкий тa pеaкцiйниЙ'', 3'iзд пiдкpсслив
..aбсoлlотнy нeoбхiлнiсть iснрaння й пoД:lльltloгo poзBитKy нaцioнaльних pеспyблiк'', BизнaB псpllloчepгoBим зaBдaнням пapтii
..бopoтьбy з пrpс)киткaмI{ Bеликopoсiйськoгo Iшoвiнiзмy''.
Bихoдячи 3 циx }Iaстaнoв' Х.Paкoвський тa йoгo пpихиJtЬttики
BдaJIисядo бiльIд pilшщиx дiй щoдo зaбезпoчення пpaв Укpaiни y
склaдi Coюзy як ..piвнoпpaвнoi.Цсpxaвнoi oдиницi''. Bxе 7 тpaBня
y Хapкoвi вiдбyлoся зaсiдaння кoмiсii PHK Укpaiни пo виpoблен.
ню взarilloвiднoсин мh< нapкoмaтaми УсPP тa CPCP (зa щaстю
Paкoвськoгo, Фpyнзс, Coлoryбa, Cкpипникa, PеЙxеля, Hoвицькo.
гo, .(yделiтa). Бyлo пpийнятo pсзoлloцilo: ..ви3нaти зa нсoбxiднс
niд'цaти сepйoзнoмy пеpсглядy всi oснoвнi пoлoження CotoзI{oгo
дoгoBopy' мaloчl{ нa рaзi yгoчнrння пpaв Coюзy й poзulиpr}Iня
пpaB oкprмих рспyблiк.'' Ha цьo}ry x зaсiдaннi пpийн*ш,r щo oднс piIшення _ ''нaпoлягaти }Iaтoмy' щoб в pсспyблiкaх були лt,t'rше Hapкoми (a нс Упoвнapкoми), I{сз:UIе)кнoвiд iх фyнкцiй тa
пpaв''. oтlt<е,yкpaiнський ypящ I{с сКpивaв свoix нaмipiв дoбивa.
тися лiквiдaцii ефемepнoгo iнститyry Упoвнoвaжених. I{e oзнaнaлo' щo y склaдi Paднapкoмy Укpaiни нaдaлi мaв би знoвy бщи
влaсний Hapкoм з вiйськoвих тa мopсЬких спpaв.
У тpaвнi |923 p. вiдбyлися oб'еднaнi зaсiдaння кoмiсiй PHK
pсспyблiки пo Bиpoбленнlo Koнстиryцii CPCP тa Bзa€ м oвiднoсин
мbк нapкoмaтaми УсPPтa CPCP, }Iaяких бyлo poзгля}ryгoй yхвaленo цiлий пaKет пpoпoзицiй щoдo змiн Coюз}Ioгo дoгoBopy. Koмiсii вислoвились 3a poзпoдiл сфеpи сoloзI{oгoyпpaвлiння нa двi чaстIlни: yпpaвлiння спiльне - тoбтoтaкe' щo qдiйсню€ т ься бoзпoсеpe.щ{Ьoсoюзнoю BJIaдoюнa теpенi BсЬoгo Coюзy чсpс3 влaснi opгaни' тa yпpaвлi}lня диprктиBгIr' щo здiЙснюеться сoloзЕIoюBлaдoк)
лиlIIс y фopмi зaгaлЬних диpсктиB тa кеpiвницгвa дiлltьнiстlo вiдпo.
вiдних pеспyблiкaнсЬких opгaнiв. [o сфеpи спiльнoгo yпpaвлiння
N{aлибщи вiлнесенi лиlIIе нapкoмaти y вiйськoBих тa мopсЬких
спpaBaх' цrляхiв спoл}^Irннятa пoцIти i телегpaфy. oгoлotшrння цID(
нapкoмaтiв спiльними I{ell.еprдбaЧaлo,oД{aк' нaдiлення iх ..безpoз..Пoлoжсt{нями''мaли бщи Bизнa.
дiльнoю Bлaдoю''.Biдпoвiдними
..
м
v енi гpaн и u i п iлп op'ulKyвaння opгaн i в зJIитoгo yпpaвлi ння УPя.Цa
pеспyблiк''. Kpiм цьoгo' псpедбa.laлoсянaдiлити I-{BК pсспyблiк
пpaвoм пpипI{ниTидii пoстal{oBсoloзних l{apкoмaтiв ..y paзi iх невiдпoвiднoстi Coюзнoмy дoгoBopy' зaKo}toдaBствyCoюзy, зaкoнoдaвстBy Pесп yблiкlt, aбo яBнoгo пopylценt{яi нтеpесiв Pеспyблiки''.
g lmpiя
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Cеpед дoкyrиeнтiв, poзpoблених yкpa.iнськими yp'Iдoвими кo.
мiсiями, бр тaкoж i пpoект ..Зaгaльнoгo пoлoxrl{ня пpo Hapoднi кoмiсapiaти y вiйськoвих тa мopсЬких спpaвaх Coюзy тa Pеспyблiк''. Haвoдимo йoгo змicт:
l. Hapoлний кoмiсapiaт y вiйськoвиx тa мopських спpaвaх Co.
Ioзy e кoмiсapiaтoм 3литим.
2. oчoлIoе Hapoдний кoмiсapiaт Coюзy з вiйськoвих тa
мopсЬKих спpaв Hapoлний кoмiсap, пpизнaчrl{иЙ ЦBК Coloзy, a
тaкox PеввiйськPaдa.
Пpишiткa:
пpи фоpмyваннi Peввiйськpa,Ц'и
irгrеpeсиoкpeмих PeспyФtiк мaють бy.
ти зафзпeчeнi цrгихoм пpl{зt|дчсt{l{яii .r.пeнaмипpeДстaвникЬ orФeмиx Pсспyб,пiк, пo oд}Iolrry}ra Pесrryft'i'<y. У pазi вiдсyпtoстi тaких _ цUихoм вхoд)кeн}rя дo скпaДy PеввiЙсьlФaли Hapoлнltх кoмiсаpiв Pеспyблiк з вiйськoвlц тa мopсЬких сIIprв.

3. Hapoпнi кoмiсapи Pсспyблiк 3 BiйсЬкoвих тa мopсьIс{x спpaB
тa iк зaстyпниKи пpизнaчaloться цBK Pсспyблiки пiсля пpсдстaBлrння Hapкoмвorнмopoвi Coюзy.
4. Фiнaнсyвaн}Iя aпapaтy Hapкoмary з вiйськoвих тa мopсЬКиx
спpaB Pсспyблiки тa всiх йoгo opгaнiв нa мiсцях пpoвoдttтЬся нa
зaгдльних пiдстaвaх чеpeз Hapкoмфiн Pеспyблiки.
5. Hapoднi Koмiсapи Pеспyблiки 3 BiйсЬКoвих тa мopсЬКиx
спpaв oд}Ioчaснo е Кoмaндyвaчaми Збpoйних сил Coюзy нa теpенi Pеспyблiки й бeзпoсеprдI{Ьoпiдпopядкoвyloться Hapoлнoмy
кoмiсapy Coюзy з вiйськoвиx тa МopсЬких спpaB.
6. Koмarцрaн Збpoйних с!I.лв Pеспyблiui е нaчaльникoм всiх
вiйськoвlтхчaстиtt Чеpвoнoi apмii, yпpaыriнь тa yстaнoв вiйськoвoгo вiдoмствa, якi знaхoдятЬся тa дiють нa тrpитopii Pсспублiки.
Пpинiтка:
Кoмartдyвачeвi3бpoйших сlш в Укpaiпi пiдпopядкoвyютъсяв oпepaтив.
нoмy вi,Ц,шoшeннiвсi мopськi сктtи Чopltoгo тa Aзoвськoгo моpiв.

7. У вiдrroцrеннi oпеpaтиBнo-gTpaтегiчнolvryКoмaндвau Збpoйних сил в Pеспyблiцi пЦпopядкoBy€ т Ься бrзпoсеpедньo ГoлoвнoкoмaЕЦyвaчевi всix ЗбpoЙнllх сил Coюзy PCP Ta кеpy€ т Ься lioгo
диpсKтиBaмIl.

8. У свoй дiяльнoстi пo кеpiвництBy вiйськaми тa вiйськoви.
ми yпpaвлiннями, yстaнoвaМи Koмaндщaн Збpoйних сил в Pеспyблiui кrpy€ т ься вiйськoвими зaкoнaми CPCP i, зoкpемa щoдo
poбoти Biйськoвoгo КoмiсaPiaтy,_ poзпopяJpкrннями IПтaбy Poбiтничo- Cслянськoi apмii.
9. Пpи пpoведеtl}ti в Pеспyблiui piзниx мoбiлiзaцiй тa чеpгoвиx пpизoвiв вiйськoвoзoбoв'язaнl{х'a тaкox пpи виpirшеннiпитaнЬ' пoв'язaних з oбслщoByвaнням вiйськ iз мiсцевих кorцтiв тa
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opгaнiзaцii Bсеoбщy Koмarшyвaч зoбoв'язaний yзгoД|ryвaти свoi
poзпop,IДксt{ня з УPя.ЦoмPсспyблiки.
l0. Питaння фopмyвaння нaцiol{aльних чaстиtl нa теpснi Pсспyблiки yзгo.D|о/ютьсяз il yp,Iдoм.
ll. BiЙськoвi чaстини нa тrpитopii Pеспyблiки вiддaють Bеp.
хoB}Iим opгaнaм Pсспyблiки встaнoвленi вiйськoвi пoчеcтi.
oтlt<с,як бaчимo' пoгo.Фкyloнись (хoн i з зaстсpех<еннями)iз
збсpсxснням Hapoднoгo кoмiсapiaтy з вiйськoвих тa lиopсЬких
спpaв Coюзy яK нapкoмary спiльнoгo' aвтopи пpoсктy нaпoJlяг:rли
нa тolv{y'щoб вiн бр самe сoк)зtlим' a нe poсiйсьKllм' як paнiIшe.
Iн т еp rс и pес п y бл iк B сoюзнoмy нapкo мa т i з вiй сь кo ви х т a
мopських спpaB мшtи б забезпечyвaTИcявведeн}lя}vt'
нa пapитетI{иx
зaсaдax' пpeдстaBникiв yсiх pсспyблiк дo сr<лaДУ
PсввiйськPaди.
Hapкoмвoенмop Coюзy, згiднo з yкpaiнським пpoектoм' пo сy.
тi, не нцдiлявся пP,[мoю BJIaдoIoнaд pсcпyблiкaми, a мaB здiЙсню.
вaти кеpiвництвo ними oпoссprдкoвa}Io' чеprз peспyблiкaнсЬкиx
Hapкoмiв з вiйcькoвих тa мopськиx спpaB' якi, в свolo чrpry' 30.
бoв'язршlися yзгo.ФкyвaтисBoю дiя.тlьнiсть3 цiлoгo pя.uyпpинципoвих питaгIь (пеpедyсiм' щoдo фopмрaння нaцioн:rлЬниxвiйськ)
3 ypядaми pеспyблiк.
Тaким чинoм' пpoскт ..3aгaльнoгoпoлoxrнHя пpo Hapoднi кo.
мiсapiати з вiйськoвиx тa мopсьКих спpaB Coюзy тa Pеспyблiк'',
як i iнцli дoKylvrенти,poзpoбленi yкpaiнсЬкими yPЯдoBими кoмiсiями, мaJlи дoситЬ чiтке спpямyвaння _ пpoти l{aпoлегливиx
нal{aгal{ь Мoскви пoBepнfгI{ся дo ..сдинoi-непoдiльнoi''. 3poзyмiлo, щo це бyлo aбсoлютI{oнепpltйнят}Il{мшtя стaлiнсьKoгo кr.
piвниЦтвa. Poсiйськi бiльцroвицькi вoждi зpoзрriлИ, Щo ..зaхвo.
pюBaння нa yкpaiнoМrтpит Paкoвськoгo тa йoгo кoмпaнii'' пoчaлo пrpехoд|4T|лУ небезпсчнy фopМy. Toмy бyлo вжитo теpмiнoBих зaхoдiв щoдo ..пopятyl-lкy'' ..кoнт1Dкснихpoбoтoю B Укpaiнi
тoвapиIлiв''. У липнi |923 p. Х.PaкoвсЬкoгo звiльнили 3 пoсaди
гoлoBи Paднapкoмy УCPP i пpизнaнилI4 }Ia пoсaдy пoBпpсдa дo
Beликoбpитaнii. Йoгo aKтиBних пPиxилЬникiв тaкox бyлo ..poз.
кидaнo'' нa тpстьoPяднi пoсaди в piзнi yстaнoви pсспyблiки тa
пoзa ii мсжaми. He минyлo й poкy, як з Укpaiни вiдкrrикaли i
М.Фpyнзеl. oтхе, спpoби yкpaiнськoгo ypядy дoбитися вiдтвoprнЕIя в pеспyблiцi вiйськoвoгo центpy й нaдiлення [i бiльlдими
пpaBaми y вiйськoвiil сфеpi зaкiнчилисЯ пoвнoю пopaзKoю.
'Пiс.пя вiдбyггя з Укpailtи М.Фpyнзe пoсa.ЦyУпoвltoвФкellono сoюзl|oпo вiйськoвoro }l:rpкoмary oбiЙмши кoмalЦyва.li УBo: o. € r opoв, пiзlliшe _ Й.явp.
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Пpoтс пoвеpнiмoся дo iнститyry Упoвнoвaxrних. 12 листoпaдa L923p. цBK сPCP зaтBrpдиB ..ПoJtoх(енняпpo Hapoдний Koмiсapiaт з вiйськoвиx тa МopсЬKих спpaв сPсP'', y якoll{y ви3нaчаJIaся стpylсг}Pa й кoнкpстизyвaлися нaпpями дiяльнoстi центp.rльнoгo вiйськoвoгo вiдoмстBa. ..Пoлo)кlrlням'' пеpедбaнaлися
Упoвнoвокенi сoloзнoгo вiйськoBoгo кoмiсapiary y склaлi pеспyб.
лkaнськrц paднapкoмiв. Упoвнoвaженi lr{aлипpизнaчaтися сoIо3.
ним нapкoмoм (y спецiaльнoмy Haкaзi ЦK PKП(б) 3aзнaчaJloся'
щo пpI{ пЦбopi кaЕIдидaтyp нa цЮ пoсaдy маJIи вpaхoByвaтItся
знaI{няaлмiнiстpaтиBtlих' кyлЬтypних, пoбщoвих тa iнIдих oсoбливoстей pсспyблiк), вoни зoбoв'язрaлИcя, iнфopмрaти I{BK,
Пpсзилilo цBK тa PHК peспyблiки пpo дiяльнiсть сolo3}Ioгo
Hapкoмary з вiйськoвих тa мopсЬких спpaB' звiтрaтися пpo сBoIo
poбory яK пrpeд Hapкoмoм, тaк i пrpед peспyблiкaнськими PHK
тa ЦBK. Haкaзи тa poзпopядxе}I}lя Hapкoмa з вiйськoBих тa
мopсЬKих спpaв Cotoзy, яK пpaвилo' мa.IIидoвo.цитися дo BиКoнaвцiв чеPrз Упoвнoвaxс}tих. У paзi oдеpхaння poзпop'uDN(rння'
щo сyпсprчитЬ зaкo[IoдaвстByCPсP ни pеспyблiки, Упoвнoвaжений мaв негaйнo зpoбити пpo цe пprдстaвлeння Hapкoмoвi.
oтo)с, певниЙ чaс iнститщ УпoвнoBaxе}Iих Bсr ще збеpiгaв
iмiдх пpичетнoстi ypяшiв нaцioнaльних pеспyблiк дo вiйськoвoi
пoлiтиtоr [еrrгpy. Пpoте пoстyпoBo, iз пoсилегtням загaльнoi центpaлiзaцii в CPCP, фyнкцii Упoвнoвaxенllх зaзI{aJIисyгтeвих змiн.
У ..Пoлoженнi пpo Hapoдний кoмiсapiaт з вil"lськoвихтa мopсьKt{х
спpaB CPсP', пpийнятoмy y сiннi |929 p.' пiлкpеслlоBaлoся'lцo
Упoвнoвaxенi знaxolulтЬся пpи (a нr B скJIaдi) pеспyблiкaнських
yp,Iдaх.Фyнкuii Упoвнoважrних бyлo визнaчr}Io тaKI{м чI{нoм:
_ пpедстaвництBoв дaнiй сoюзнil.lpеспyблiui з yсiх пl{тa}IькoМпcтенцii Hаpoлнoгo кoмiсаpiary з вiйськoвих тa NtopсЬкI{хспpaв;
_ yзгo.Фкснl{яз вщпoвiдними opгaнaми pеспyблiки тlrх poзпopя.ФКеньHapкoмa з вiйськoвиx тa мoPсЬKих спpAB' якi е в кoмпrтенцii мiсцевих вiдoмств;
_ внесеt{ня I{a poзгляll зaKoнoдaвчих opгaнiв pеспyблiки, зa
дop},чrнI{ям Hapoднoгo кol'liсapiaтy з вiйськoDl{х тa мopськиx
спpaB' пpoектiв пoстaнoв ypядy шiеi pеспyблiки, якi стoсyються
пpoблем oбopoни;
- нaгляJtзa втiленням y життя нa тrpенi pеспyблiки вiйськo.
вoгo зaкoнoдaBстBa Coюзy PсP й вiдпoвiдних poзпopя.ц)кеньHa.
poд}Ioгoкoмiсapiaтy з вiйськoBltх тa мopсЬКих спpAB' a тaKo)к oс.
кapжеI{tlя в нeoбхiднI{х випaдкax дiй opгaнiв влaдI{' щo зaчiпaють iнтеpесlr oбopoни;
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iнфopмyвaння зa дopyчeнI{яIl.tHapoднoгo кoмiсapiaтy з
вiI"tськoвиx тa мoPсЬких спpaв ypядy сoloзнoi pеспyблiки пpo дiяльнicть Hapoднoгo кoмiсapiary B цiлoМy й пpo стaн oбopoни }la
тсpенi pеспyблiки. oкpeмoю пpимiткolo y ..Пoлoжснtti'' пiдкprслIoв.lлoся' щo пpaвoм вiддaння нaкaзiв вiйськoвим чaстинaм i opгaнaм мiсцевoгo вiйськoвoгo yпpaвлiння' PoзтaцIoвa}Iимнa тсPr.
нi pсспyблiки, Упoвнoвaxrнi нr кopистyютьcя.
дiяtьнoстi Уп oвнoв Dt(ениx
Цiлкoм oчеBидI{o' щo спPя}vf},Baння
в>lсе
мaйхr oднoзнaчнo' як
бyлo
визнaчсI{o
У Цьoмy дoкylrентi
..I{снтppeспyблiкa''. I
дiйснo' кaндидaтypи Упoв}Ioвaxeних }Ir
тiльки BиcyBaлися' aЛeй зaтвсpДlсyвltлися ldентpol*t,6ез ypaxyвaння пoзицii pеспyблiки. Pсспyблiкaнськi ypяди, фaктиuнo, пoвнiстto п oзбaвлялl{ся м oxJIиBoстi кoнтpoлIoвaти дiяльн iсть прдcтaв.
нIlкa центpaлЬнoгo вiйськoBoгo вiдoмствa, нaвiть пoзбaвлялися
пpaBa зaсJryr,(oвyBaти
йoгo звiти. Haтoмicть, УпoвнoBшкенi вiйськoвoгo l{apKoмary зoбoв,язувuttлcянaгля,цaтизa Bикoнaнням нa теpенi peспyблiк вiйськoвoгo зaкoнoдaвстBa сPсP й мшlи oскap)к},Baти
..пopyшyloтЬ iнтсpесll o6opoни''.
дii мiсцевих opгaнiв влaди' якi
Bведення тaкoi сщo фiскшrьнoi фщкuii Упoвнoвaжrних нaпpикiн.
цi 20-х poкiв, ltaбщь, нo бyлo зaйвим зaхoдoм I{снтpy. B рloвaх
aктивiзацii дepжaвoтвopнoi дiяпьнoстi нaцioнaл.кoшщriстiв y сoюзних Peспyблiкaх, кoли тyг знaхoдилI{сянaцioнaльнi вiйськoвi чaстиtIи (спецiшtьнo ствopенi в хoдi пpoBсдеt{ня кopснiзaцiйнoi пo.
лiтиtс,t, aбo теpитopiarrьнi вiйськa, якi, фaктиннo' зil свo.iм сKпадoм
бyли нaцioнaлЬними), кoнтpoлЬ 3a ..сиryaцi€ l o'' нa мiсцяп<Мoсквi
бщ кoнve пoтpiбним.
Пiзнiцrс, oднaк' iз poзгpoмoм нaцioнaл-кoмyнiзмy' згopтeнням
нaцioнaльнo-вiйськoвoгo бyдiвништвa i щвеpдкeнням стaлiнiзмy
пoтpебa в iснрaннi цьoгo фiскaльнoгo iнститyry вiдпaлa. BoдI{oчaсвiдпaлa пoтpебa B ..зaмилювaннi oчсй'' iснрaнням якихoсь
пpaв prспyблiк y вiйськoвiй сфеpi. У ..Пoлoжlннi'' 1934 p., щoпpaвдa' згaдyвaлoся пpэ нaявнiсть Упoвнoвокrниx вiйськoвoгo
нapKoмaтy пpи paдI{anкoмaх pеспyблiк' тa Bжo нaпpикiнЦi 30-x
poкiв i ця згaдкA зI{IIKпa.Мoскoвський вiйськoвий цrrrгp стaв
..бeзpoздiлЬ}Ioпal{yвaти'' нa теpснi BсЬoгo Coюзy PсP.
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УкPAIIIIзAцIя B чЕPBoHIЙ дpмll.
пoЛIтиIи кoPЕtIIзAцlI I пpoгPAMA
IIAцI otlA.II ь нo. в l ЙсЬкo Boгo
БУдIBHицтBA B сPсP
У псpIшi poки пiсля yгBopе}IняCoюзy PCP бiльuloBики зpoбили
спpo6y пpoвссти lllиpoкoмaсштaбнy нaцioнальнy pефopмy, вiдoмy
як пoлiтикa кopенiзaцii. Pефopмa псpедбaнaлa системy зaхoдiв,
спpямoвa}Iих }Iaдepyсифiкaцiю пoliтичнoгo й гpoмaлськoгo життя
нaцioнa.пьrих pеспyблiK: 3:rл}дIеннянaцioншtьrrих кaдpiв дo poбo.пr
в пapгiйнoмy' деpxaвнolvfy aпapaтaх, пеpеxiд нa мoвy кopiннoi нa.
цioнaльнoстi в дrpхaвних тa гpoмaдськI,D(opгaнiзaшiях' нaвчaлЬних
зaкJlaдaх' видaння нaцioнaльними мoвaми книг' гaзlт' xypнaлiв,
poзвt{тoк нaцioнaльнoi лiтеpaTУPИ,нayKи' миcтецтвa тoщo.
Пpoгoлoшryloчи пoлiтикy кopенiзaцii, бiльlдoвики poзгл,Iдaли
fi як тимчaсoBy пoстyпlry ..нaцioнaлaм'', poзpaхoByючи нс тiльки
пpи.цyIIIитrrнaцioнaпьнo-визBoльнi pщи в кoлиlцнiх oкpаiнaх (те.
пеp сolo3них pеспyблiкaх), aле й пPoBссти в ниx ..paдянiзaцiю нaцioнaльними pyкaми''. 3poзylvtiлo,ttе викJIIoчaJIиcяi зoвнilцньoпoлiпrчнi завдaн}Iя _ скспopryвaнHя ..пpoлстapськoi pевoлюцii''
в сyсiднi кpaiни. 3oвсiм iнaкIшe, oднaК' poзuiнили сщь i зaвдaння цiеi пoлiтики в pеспyблiкaх. Kopенiзaцiю тщ спpийt|'Iл|| ЯK
пеpIшi кpoKll дo pсaлiзaцii дaвнiх пpaгнснЬ свoж нapoдiв, B тoмy
числi й щoдo ствoPення влaсниx дrp)кaв' нaвiть i в paмкax ..сoюзy piвнllх''.
oтlкс, y пoгл'Цax нa пoлiтl{кy кoprнiзaцii 3 мoментy fi пpoгoлolIIсння iснщaли двa пoляpнi пiдхoди: кopснiзaцiя як тaКтItчний мaнeвp тa як пеpедy}roвaбopoтьби неpoсiйсЬких нapoдiв зa
BJIaснyдеpхaвнiсть. Бopoтьбa мi:rс пpихилЬникaМи дBoх }Iaпpямiв i визнaчaлa oснoвнi метoди' фopми, тсlvtпи пPoBедегIняцiсi
пoлiтики, зyмoвилa Ii пpoтиpiччя i тpyднoшi, a в кiнцевoмy prзyльтaтi й пopaзкy. Haпpикiнцi 20-x _ нa пoчaткy 30-х poкiв,
кoли нaдii бiльlцoвикiв нa пеpемory свiтoвoi pевoлюuii poзвiялися, a кoрнialцiя в pеспyблiкaх пrpсPoстaпa з пoлiтиKи чистo KyлЬтypнишькoi нa дrpжaвнy (poзбyдoвa пiдвaлиI{ pеaльнoi деpжaвнoстi), бiльuroвицьке кеpiвниЦтвo виpituилo пoкJlaстll кpaй ..HЕПy
в нaцioнaльнiй сфеpi'': кopснiзaцiю бyлo згopнУГo, o ii aктивнltx
пpoвiлникiв pепpесoBal{o3a ..бypxyaзний нaцioнaлiзм i кoнтppевoлюцiЙнiсть''.
Cтaвлення бiльtдoвикiв дo кopенiзaшii як дo тaKтичtloгo зaхo.
дy' тимчaсoвoi пoстyпKи нaцioнaльнoмy pщoвi нaйбiльцt Bt{paз-
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}to пPoяBIdлoся B Чеpвoнiй apмii, в хoдi тaк звaнoгo нaцioнaль.
нo.вiйськoвoгo бyдiвниItгвa _ стBopснн'l нaцioншtьниx вiйськo.
вих фopмрaнь i нaцioнaJlьниx вiйськoвиx Iцкiл.
Cлiд зaзнaчитI{' шo poсiйськс бiльlдoBицькo ксpiвниuтвo дo.
сить lIIвI{дкo пoчirлo викopистoвyвaти нaцioнaльнi вiйськoвi чacтини д,Iя дoсягнrння влaс}Iиxпoлiтичних цiлсй. Cтвopснi бiль.
lцoвикaмI{ в 19l8-l9l9 pp. yкpaiнськi, естoнсЬкi, бiлopyськi пoл.
ки' лaтиськa стpiлсцькa дивiзiя, мyсyльмaнський, тaтapo-бaшкиpський нсpвoнi бaтaльйoни тa iн. бyли викopистaнi як пpoти.
вaгa т.зв. бyplкyaзнo-нaцioнaлiстичним збpoйним фopмщaнняпl
y бopoтьбi Чеpвoнoi apмii зa пpи€дI{a}I}Iя дo Poсii тиx нaцioнaльниx ..oкpaiн'', якi пiсля Xoвтневoгo пеpевopoтy вияBили бажaн.
ня вiдoкpсмитисЬ i ствopити влaснi деpxaви.
Haмaгaючись l{aдaтl{ paдянсЬкiЙ деpxaвнoстi, пpивнссенiй y
цi кpaiни, бiльlц pе:Ulьнoгo виглядy' бiльtцoвики нaвiть вд:rлися
лo opгaнiзaцii в нlтх нaцio}Iilльнихapмiй. Haпpикiнцi l9l8 - нa
yкpaiнськa paдЯнсЬкa' литoBськo-бi.
пoчaтKy 19l9 pp. 3,'|BI4ЛИcя
лopyсЬкa' естляндсЬкa apмii, apмiя Paдянськoi Лaтвii. ПiдпopядкoвyвaJlися вot{и' звинaЙнo, poсiйськoмy вiйськoвoмy I{ентpy тa
й зa свoiм нaцioнaльIlим скJIaдoм бyли рroBнo нaцioншlьними'
a.Фксoснoвy ж скrraлaли poсiйськi чaстини. Пpoте сспapaтистсЬкi тa aвтoнoмiстськi тенденцii, зaк.пaденiв сaмy сyгь циx apмiй,
нr мoгли нс rypбyвaти бiльlцoвицЬКy Мoсквy, якa пPaгt{yлa нe
тiльки збсpсгги кoPдoгIи кoлиIдньoi Poсiйськoi iмпеpii, шe й poзpaxoвyвiulaзнaчнo iх poзrшиpити.У.rеpвнi l9l9 p. yсi квaзiнaцi.
oнaльнi apмii пpипинили сBoe' тaк би мoвити' сaмoстiйнe iснyBaння' рiЙIшoвrпи дo скJIцдyrдинoi Чеpвoнoi apмii.
Пpoте лocвiд стBopeння I{a кopoткий чaс нaцioнaльниx paдя}IсЬKихapмiй, нaбщий y захiлних ргioнaх кorмIцньoi Poсiйськoi
iмпеpii, бiльtцoвики нс зaбyли. ПiзнiIде йoгo дoсить yспiIшнo бyлo
Bикopистaнo i нa Cхoдi, пpи встaнoвлсннi paдlнcькoi BлaдI{y 3a.
кaвкaззi. У |920 _ нa пoнaткy l92l pp.пiд кеpiвниЦтBoмpo.
сiйськoгo бiльlцoвицькoгo l{ентpy бyли ствopснi Чеpвoнi apмii
Aзеpбaйдкaнy, Bipменii, Гpрii. У цих pеспфлiкax з'яBилися влaс.
нi Hapкoмaти y вiйськoвиx спpaвaх' нaцioнaльнi вiЙськoвi tцкoли
(Aзеpбaйдxaнськa paдя}IсЬкaзвrдrнa вiйськoвa цIкoлa в Бaкy,
Гpyзltнськa oб'еднaнa цIкoлa кoмaI{дI{ихкaлpiв), нaвiть бyли зa.
снoвaнi нaцioнaльнi вiflськoвi нaгopo.Ци(opлени Чepвoнoгo Пpa.
пopa Aзeфaй,ФкaнськoiCPP (l920)' Bipменськoi CPP (l92l)' Гpy.
зинськoi сPP (l923). oднaк i цi нaцioнa.пьнiapмii iснрaпи }Irдoвгo. Пiсля oб'сднання Aзеpбaйд)кaнy' Bipмснii, Гpyзii в единiй
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3ФсPP тa встyпy ogгalrньoi дo сoюзy PCP apмii зaкaBKaзЬкихpeспфлiк тrx poзчиtlwШIcя,в сoloзнiЙ Чсpвoнiй apмii.
I все ж пiсля зaвеpшIeнняГpoмaляпrськoiвiйни iдею нaцioн:UlЬних
apмiй бi.lьlцoвиlot нс вiшсlнylпl. Haвпalоt, в псpioдyгвoPснI{я Coюзy
PCP це питallltя пoстilлo зI{oвy' пpичoмy в дoсить гoстpiй фopмi.
Cпpaвa B тoмy' щo B пpaвJl.янiйпapгii пoстyпoBo сфopмyвaлись
.щa пiдсoди лo пpoблrмI{ opгaнi*цii нaцioнaльнI,tхвiйськ y pеспyблiкaх. Бiльlцoвицькi лиФи (нaсaмтlеprд, Гpyзii, Укpaiни) вихoдI{.IIи
з тoпo' щo за МиpI{ID(р,toв з'явltJпtся пЦстaвИ ДJIятoгo, щoб pФцI!lpI{ти пpaBa pсспyблiк' B тoмy числi й y вiйськoвiй сфсpi' a тoмy нaпoJIяпUIинa стBo[юш{i в pеспфлiкaх нaцiol{aльних вiйськoвих цен.
тpiв (зpoзУмiлo, пiдпopядкoвa}IиxМoсквi) тa нaцioнaльних apмiй
як сK,Iддoвих чaстин зaпUlьI{oсoloзнoi Чеpвoнoi apмii. Bсe це, зa tx
пеpeкoнaннями' мaлo б пpoдемoнстpyвaти неpoсiйським нapoдalr.l
пoслiдoвнiсть paляrнськoi B,Iaдиy виpiIленнi нaцioнaлЬнoгo питaн.
}lя' 3няти нaпpyry' викJIикaI{yпoстiйtп.lм порбрaнн,Iм B peспyблiкaх poсiйськoi oкyпaцiйнoi apмii, спpиялo б зaлyнeнню мicцевoгo
нaсrлrння дo слylкби в Paд'rнсЬких вiйськaх. Тaкy пoзицilo, в цiлoмy, пoдiлялu it oкpсмi бiльIцoвицькi лiдеpи в Мoсквi, зoкpeмa
Л.Tpoцькиtrl, якtлtrt
спoдiвaвся Bxr y нaйблиxчий чaс BиKopистaтI{
pеспyблiкaнськi нaцioнaльнi apмii дJIя poзгopтaння бiльtцoвицькoi
pевoлюцii в сyсiднiх кpa.iнaх.Тa aбсoлloтнa бiльtuiсть цеttтp:rлЬнoгo
пaфйнoгo кеpiвrrиuтвa нa чoлi зi Cгaлiниt.t вкpaй негaтt{вtloстaвилaся дo iдеi вiдтвopення нaцioншlьниx вiйськoBI{хце}Iтpiвтa apмil"l
y pеспyблiкaх' ввaжaючи' щo тaки}.tчиI{oм мoxr бyпl ствopенa oснoBa для пoсилсtlня B t{их сспapaтистсЬких тсrцснцiй.
ПiклyloнисЬ пpo }тpиl{aння KoлиlIIнix oкpaiн y лoнi ..€ д иtloi
непoдiльнoi'', пpихилЬниKи BеликoдеPxaвницькoi лiнii нaдaвaлlr
пеpсBary псpебрaннIo в pеспyблiкaх poсiйських вiйськ' здaTflиx
lIIBидкo I{aBестив tIих ..твеpДий pсвoлlouiйнltй пopящoк''. Ta вpaхoвyloчи пoлiти.tнy сиryauiю (деклapщaння Coюзy PCP як ..сoloзy piвниx'', тиск ..нaцioнaлiB'', кaтaстpoфiнний екoнoмiчний
стaн кpa.iни i нсмoxливiсть y зв'язкy 3 циlvt yгpиМyвaти B pеспyблiкaх poсiйськi вiйськa), Cтaлiн i йoгo oд}loдyмцi все >с пoгoIpкyBaJIисьнa opгaнiзaцiю нaцioнaлЬI{их чaстин (не apмiй!) y
.rх
pеспyблiкax. oднaк, нa
.цy}rкy' стBopенI{яTaких чaстин мaJIo
пpoBoДитисьoбеpеxнo' пocт)rпoвo i, звичaйнo x' 3a paхyнoк ..aб.
сoлютнo вiддaних спpaвi pевoлIoцii слeментiв.',
.
Piзнi пiдхoди дo пepспeKтив нaцioнaльнo-вiйськoвoгo бyдiв}Iицтвa в Coюзi PCP виpaзнo пpoяBllл:,|c'|нa ХII з'iздi PКП(б)
(квiтень |923 p.).

233
3aнrпoкoення стaнoм нaцioнaльних вiднoсин y Чсpвoнiй ap.
мii вислoвив I{a зaсiдaннi секцii з'iздy з нaцioнaлЬ}IoгoпитaнI{я
(25 квiтня 1923 p.) гoлoBa PсввiЙськpaди кpaiни Л.Tpouький. Biн
нaгaдaв пpисщнiм, щo ..aв9lpo.yгopсьKa apмiя зaгнилa тolv(y' щo
зiткнyлaся з нaсrлснtlям' якс бyлo iй вopo)киlt{ aбo нс poзyмiлo
ii'', i вкaзaB нa тс' щo ..гoлoBнl зaBдaнI{яЧсpвoнoi apмii ..нa пеpифеpii'' € стBopсння ..мix сoбolo i нaсслoнням'' бpaтеpськoi лlo.
бoвi, нсЩa.ЦI{oкapaти 3a пpoяви Iшoвiнiзмy з бoкy лIoдини 3 pyш.
ницelo тa цraблсto''. B тс3и ЦK PKП(б) ..Haцioнальнi мoментlt B
пapтiйнoмy i деpжaвнoмy бyдiвництвi'', Щo iх зa дop}дrснням ЦK
PKп(б) пiдгorryвaв Й.Cтaлiн, Л.Tpoшький зaпpoпolryBaв Bнсстll
тaкe дoпoвI{rння - ''oдним iз вaжливilцих зaвдaнь пapтii € Bиxoвaння Чсpвoнoi apмii в дyсi.бpaтrpствa й нсщaднoi вiдсiчi rцo.
вiнiстичним нaсIpoям''.
BихoДячи з тoгo' щo зaпpoвa.Фкенкя y нaйблиxчi чaси тсpитopiальнo.мiлiцiйнoi систсми oзнaчaлo нaцioнaлiзaцiю Чсpвoнoi
apмii, Tpouький oбмиrryв питaння пpo oPгaнiзaцiro нaцioнальних
вiйськ y pеспyблiкax. oднaк Cтaцiн, якtцЙy3яв слoBo пiсля ньoгo, iз oбypeнням нaкинyвся нa тих pеспyблiкaнсЬких лiдеpiв, якi
зBиrryBaтилимoскoBський Цеrrгp y lшoвiнiзмi й щискрaннi пpaв
нaцioнaлiв? _ питaв вiн.
нaцioнальнoстrй. ..Hе мo)lс{aoбpa><aти
- Hе мoжнa бyддiйськy лIoдинy нaзBaти кaвкaзЬкolo людинolo'
a з.UIицIaтttтaм свoi вiйськa 3 тoчки зopy нaцioнaльнoгo сaмoBизнaчrння мoжнд? He мoжнa бщapuя нaзBaти - я нaвiть не
зI{arc)'яK B)ке йoгo нaзBaти, . :lлс вBoдItти тyДl свoi вiйськa
пpaв нauioнaлЬнoстrй uьогo poмoxнa? 3 тoчки зopy BизнaчсгIFUI
бити не Мoxнa..B нoмy ж спpaвa? B тoмy й спpaвa, щo в нaцi.
oнaJlьtloмy питaннi е свoi меxi... Bи пoвиннi чеснo й вiдвеpтo
скaзaти всiм нaцioн&цaм..' щo ми iнoдi змylдснi йти пpoти пpaвa сaмoвизнaчсllня нaцioнa.пьнoсгсй, пpoти iх iнтеpесiв зa збеPеxенtIя poбiтникaми свoei Bлaди..' щo ми пopyцIy€ м o пpaвo нa
сaмoвизнaчсння й нc мoжемo нс пopylllyвaти, бo питaн}Iя нaцioI{aJIЬI{с
е пiдпopядкoвaнr питaI{гIIopoбiтнинoмy''.
Cтшtiн нaгoлoсив' щo псPцIoю Bимoгoю сaмoвизнaчсння r BиведrI{I{яpoсiйських вiйськ iз нaцioналЬних peспyблiк, oднaк пpя..нс мo)кщь
мo зaявив' щo зa сrlaсних ytvtoвбiльllloвики
дo3Bo.
..ЯкцIo
виBrсти вiйськa з Гpyзii, ryли
лити сoбi тaкoi poзкouli''.
yвiйдyгь TPМ,_
3aявив вiн,- пoстPDк.цa€ pеBoлIoцiя.Якцo вивестl{ вiйськa з Укpaiни, TУДИрiйлщь спoчaткy бaнди нaпiвyк.
paiнськi, нaпiвпoльськi, пoтiм вoни пoчнyгь кpyпнiти Й сaмi x
yкpaiнui стaнyгь вимaгaти BBсденI{яpoсiйських вiЙськ''.
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ЗaрaxивlшИ, Щo ..пoпpaBкa тoB. тpoцЬкoгo пo сyгi € слylцl{oto''' Cгaпiн, oднaK' зaпpoпoнyвaв дoпoвl{lrти ii тс3olo пpo нсoбxiднiсть poзпoчaти фopмрaння нaцioнaJlьних вiйськoвих чaстиl{ y pеспyблiкaх
гpyзиI{ськиx, вipмеtlсЬких' aзеpбaй.Фкaнськиx, yкpaiнськиx' oднaк пiлкpеслиB, Щo 3 цiеlo спpaBolo
..нo lr,loxнa, звиЧaйнo, пoспilшaти'',
щo тщ потpiбнa пoстyпoвiсть.
3дaсться, Л.Тpoцький нo зopieнтyвaBся в пi.(гскстi пpoпoзишii
CтшIiнa - якa' пo сщi, пiдмirrя;ra iлсIo poбyдoBи нaцioI{:UIЬних
aPмiй y pссrфлiкaх. ..3 пpиBory дoпoвнсння, щo йoгo зpoбив Cтaлiн дo мo€i пPoпoзицii,_ зaз}IaчиBBh,- хoчy скaзaти, щo я йoгo
пpиймaю, aлс щoб нс дoпyстити нспpaвильнoгo тлylиaчeння' ЯKe
мoглo б бyги чrIю3 нrпoвнy iнфopмaцiю' мaк) дoдaти: я дoпoвiдaв
Пoлiтбюpo' lцo 3apa3пеpехц нa мiлiцiйкy систrмy oзнaчa€ перхiд
дo нaцioнaлiзaцii apмii пrpш зa всe i щo нroбхiднo пеplц зa всo
пiлгoтрaти кaдpи кoмyнiстiв (кoмiсapiв, кoмaнднoгo скJIaдy i т.
iн.), якi цiлкoм би вiдпoвiдaли oбстaнoвцi. Питaння пpo yкpaiнiзaцiю, гpринiзaцiro apмii € питaнняtvtпpo нaшy oпopy нa сrлi''.
oднaк лiдrpи pЯ.щ/prспyблiк _ aкпlвнi пpихилЬниlс,t iдеi вiдтBopeння нaцioнaлЬниx apмiй з вистyпy Cтaлiнa Bсr ж вi.Цнyли,
..звiдки вiтеp вie''. Haмaгaloчись спpямyвaтll oбгoвopсння в iнIцo
pyслo' гp}винсЬКий кoмyнiст Мдiвaнi зaпpoпoьIyBaBr{aсникaм 3aсiдarпrя poзгJlя}ryп{пprдстaв.псний ни м ..Пpoект opгaнiзaцii Coюзy
Coцiалicтичних PaдянсЬкиx Peспyблiк'', дBa пyнкти якoгo (6 тa 7)
безпoсе2едtlЬoстoсyвaIII4cЯ,
вiЙськoвoi спpaви. 3oкpсмa, y пyнктi
цIoстoмy йцrлoся пpo тe' щoб yпoвнoвaженi oб'еднaних кoмiсapiaтiв (дo тaких tl.lлсxaB i нapкoмaт y вiЙськoвих тa мopсьKиx спpa.
вaх) вxoлили дo cкпaДУ pеспублiкaЕIськихpaднapкoмiв нa пpaвaх
нapкoмiв, a тaкo)к ..мaли свoi aпapaти 3 дiлoвoдствoм мoBaми'
зpoзрriлими I{aселеtIнюдaнoi pеспyблiки'', _тoбтo псрДбaнaлoся
вiдтвopити нaцioнaльнi вiЙськoвi цснтpи y pеспyблiкax. Щoдo
пyнктy сЬoмoгo ..Пpoектy'', тo B нЬoмy зaзнaчaJloся'щo ..Coloзнa
Чеpвoнa apмiя мae стBoploвaтися нa зaсaдaх, щo зaбезпeчyloть yгвoprння oкpемиx нaцioнaльних apмiй i чaстиt{''.
Пpoпoзицiя Мдiвaнi ..зaвислay пoвiтpi''. 3aпpoпoнoвaниЙ ним
пpoект вrликoдrpxaвницЬки нaстaвлrнa бiльuricть пpl{сyгнiх вiдIlloBилaсяpoзглядaтиl. Зaтвеpдpкrнaж з'iз.цoм pсзoлtoЦiя ..B нal Ha вeпикoдсpжaвниЦькi нaстpoi aбсoлюпtoi бiльшoстi дeлeгaтiв звepнyв yBаry y сBoсмy
вистyпi нa з'iздi oдиlt iз aBтopит)тrlих lla тoЙ чaс бiльшoвицьких лiдсpiв M.Бцapilt. "Bи
пoДивiться,_ зlв||aчиввilt,_ шlo з Зiltoв'свим стaлoся' кoли вitr roвopив пpoти мiсцeвoгo
шoвiltiзмy,_ гpiм orшeскiв звiдyсi.lrь.Яка шeзвичaйltасoлiдаpнigгь! A.пe щo це oзllaчас? Цe
oзнaчa€' щo кoJIи Йдeтъся пpo мiсцeвих шoвiнicтiв, yсi пpoти... Пpoтe кo.ltи мoцr fiдe пpo
poсiйський шoвiнiзм, тaм тiльки кiltчик стиpчrr.гь'i цe с шaйбiльulиcбeзпelltим''.
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цioнaльнolvfy питal{нi'' opiенryвaлaся I{a пoпPaBкy ..Тpoцькoгo.
Cra.пiнa''. .3'iзд pсKoменД/€ члснaм пaфi,зaзнaч:Uloсяв пyrrr<гi
десятolYfy}oGirле}Ioгoдol(ylvtrнтa,- дoбиBaтися тoгo, щoб бyлa пo.
силенa виxoвнa poбoтa в Чеpвoнiй apмii в дyсi нaсa.окення iдeй
бpaтсpствa й сoлiдapнoстi нapoдiв Coюзy i бyли вxитi пpaкгиннi
з:rхoди щoдo opгaнiзauii нaцioнaльнlо< вiйськoвих чaстин'' тa ..за.
безпечення пoвнoi oбopoнoqдaтнoстi peспyблiк,'.
oтlкo, пpIDильниKи ствoprння нaцioнiulЬних apмiй y pсспyблi.
кaх зaз}Iil,Il{пopaзKи. 3'iзД фarстиннo нaвiть не oбгoвoploвaB цьoгo
питaння. Щoдo щвшtснoi peзoлlouii пpo ствoprння нaцioн:rлЬних
вiйськoвrо<чaстин' тo вoнa мaлa дBoякий xapaкгеp. Ii фpмylпoвaн.
ня вiднoснo тoпo' щo в цiй спpaвi слiд ..дoгдrимyBaтI{ся
всiх зaхoдiв,
нсoбхiднlо<д.пязaбезпсчеtl}lяпoвнoi oбopoнoqдaтнoстi prспублiк'',
зaвx(ци мo)кнa бyлo викopvlсяГaTll'шoб випpaвдaти oбмсxсння пpи
opгaнiзaцii нaцioнaлЬ}Iихчaстин. Хapaктepним бyлo тaкox i те, щo
пpийнятa pсзorrюцiя спецiaльнo нe l{aгoлoшIyв:rлa
но псrгрбi викo.
piнсння Iшoвiнiзмy з apмii, xoчa дoпoB}IoнHяTpoЦькoгo й мiстилo
тезy пpo ..нещaднy вiдсiч tцoвiнiстичниIи нaсlpoям''. A.Фке вкJlю.
чсtll{я цiеi тrзи мaлo б пiдтвсpдxyвaти нaявнiсть нaцioнaлЬ}tих
кoнфлiктЬ y Чеpвoнiй apмii. Peзoлloцiя oбмехилaся лицIr зaгaлЬнoю фpaзolo пpo "неoбxiдHiсть нaсa.QкyBarшrяшей бpaтсpстBa й сoлiдapнoстi нapoдiв Coюзy''.
Tщ пoтpiбнo зpoбllти oднo зayвaxrння. Хoчa ..нaцioнaлуI,,t||
з'iздi й зaзнaли пopaзKи' oднaк нс тpебa iдеaлiзрaти oкpсмих
бiльlцoвицькиx лiдеPiв нaцioнaJlЬниx pсспyблiк, якi вистyпили
пpoти пorциprння Bеликopoсiйськoгo tшoвiнiзмy в пapтii тa кpa.
iнi й вимaгaJIи poзlllиPсI{ttя пpaв нaцioнaльних pсспyблiк. I Pa.
кoвськltй, i Cкpllпник, i Млiвaнi вихoдили тiльки 3 пpинципy
..prвoлюцiйнoi
дoцiльнoстi''. 3 цьoгo пpиBoдy цiкaвий 3aпис зpo.
y
бив свorх чеpнrткaх М.Фpyнзe: ..деякi вiдтiнки''. I спpaвдi, бoдaй чи мoxнa бiльIц вл},чнo oхapaктсpизyвaти сщь poзбbкнocтrй
нa з'iздi мh< Cтaлil{иtt,tтa йoгo oпoнентaми. oбидвi стopo}tи ви.
xoдили з сдинoi стpaтегii _ yгвopсння Bсесвiтньoi paдянськoi
peспyблiки 3 €дI{I{oю кoмyнiстичнolo нaцiеIo, e.щ{нoюмoвoro i нe
BикJIIoч:UIиHaсилЬстBaпpи дoсяг}IrFIнiвизнaчснoi мсти. Poзбix.
нoстi мix ними trl були лицIе ..деякими вiдгiнкaми'' - oскiльки вiлoбpaжaли piзнi пiлхoли бiльlдoвицькoi пapгii дo пpaктики
вiЙськoвoгo бyдвництвa. Якrцo PaкoвськиЙ тa йoгo oдloдмшi вiл.
стoloвaли пoстyпoвий, бiльlд евoлloцiйний rцлях ..дeнaцioнaлiзa.
цii нaцioнaльнoстей'' i пеpЦIим кpoкoм нa цIл,гхyдo цьoгo ввax:UIи бopoтьбy пpoти великopoсiйськoгo rшoвiнiзмy, тo Cталiн i
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йoгo oднoдn.tui всеpйoз пoбoroвaлИcЯ пoсилення сeпapaтистсь.
Kих нaстPoiв y peспyблiкaх' a тo}fy нaпoлягaли нa зacтoсрaннi
..piIш1,.lиx
зaхoдiB'' нaсaмпсprд пpoти мiсцевoгo нaцioнaлiзмy''.
I всe rс пoвнiстlo iгнopрaти ндцioнaльний pщ y pеспyблiкax
кoшrytiсти. ве.lIикoдсp)кaв}Iики, зви нaйнo' }Ie мoгли. Tor"ryбiльlцoвицЬкa всpхiвкa бyлa змyшlе}laпPoгoлoсити нa ХII з'iздi PKП(б)
кypc }ra кopенiзaцiю, a poсiйський шoвiнiзм визI{aти ..гoлoBнolo
нrбсзпrкolo в спpaBi poзбyдoви нoBorrr сyспiльствa'' (xoнa Cтa.
лiн тaки дoмiгся, щoб oднoчaснo бyлo нaгoлolllенo й нa пoтpебi
викopiнeння нaцioналiзмy нa мiсцяx). Тa*oю x Bимyrценoю пoстyпкoю ..нaцioнa.пaм'' gгaлo Bизнaнн,l з'iздoм нсoбxiднoстi yг.
вopeння нaцioнa.пьних вiйськoвиx фopмyвaнь y peспyблiкaх. oднaк пoдii, щo po3гopнyлися мaЙxе oдpaзy пiсля з'iздy, яскpaвo
зaсвiдчили, нaскiльки ylvroвними булtапpoгoлoцIенi з'iздoм ..пo-

ст1rпки''.
У неpвнi|923 p. в Мoсквi вiдбyлaсяlV нapaлaЦK PKП(б) з

yчaстю вiдпoвiдaлЬних пpaцiвнlrкiв pсспyблiк i oблagтей. PoзпoчaJIaсявoнa з poзглlЦy тaк звaнoi спpaви Cyлтaн.Гaлiевa _ тaтapсЬкoгo кoмyнiстa' якoгo нrзaдoBгo дo цЬoгo зBинyBaтили в нaцioнarriзмi' виклIoчили 3 пapтii i зaapештyвirли. Cтaлiн тa йoгo
пpибiнники спpoбр:tllи пoдaти цIo спpaвy тaк, нiбитo сaмс пpoгoлolllснa XIl з'iздoм PKП(б) пoлiтикa кopенiзaЦii стltмyлloвaлa
сплrск нaцioнaлiзмy в peспyблiкaх. ПoбoювaннЯ з пpllвoдy мoxлиBиx yскJlaднrнь бyлo BислoBлrнo й вiднoснo Укpaiни. Cтaлiн
зaяBив' щo Boнa ..е дpщим (пiсля Тypкестaнy. _ Aлт.) слaбким
пytlKтoм paдянськoi Bлaди''.
Пpийнятi нapaдolo ..Пpaктиvнi зaхoдlt щoдo втiлення B xиття
pсзoлюцii ХII з'iздy пapтii з нaцioнaлЬнoгo питaння'' фaктиннo
стaJIи кpoкolvl нa3aд y пopiвняннi з piurеннями нrlцoдaBнo пpoвсдrнoгo з'iздy. Biд кoмyнiстiв y pеспyблiкax вимaгaли зoссpедитися нa бopoгьбi з мiсцeвим нaцioнaпiзмoм' пpo всликopoсiйcький
Iцoвiнiзм нaвiть Irс згaдyB:Lпoся...Koмyнiст нa oкpaiнax'_ зaзнaчaJIoся в дol(ytv{rнтi,_ пoвинегI пalvt'ятaти:я - кoмyнiст, тoмy
я пoвинсI{, дiюни стoсoвнo .цo дa}Ioгo сeprдoBищa, йти }Ia пo.
стyпки тим мiсцсвим нaцioнaль}Iим eлсмrнтaм, якi xoнщь i мo)кyгЬ лoялЬнo пpaцюBати в paмкaх pa.Цянськoi систсми. Цo нe викJIIoчal' a пеpедбaчaе сиcтdмaтич}Iy Цсйнy бopoтьбy зa пpинципи мapксизмy i зa спpaвжнiй iнтеpнaцioнaлiзм пpoти yхилy дo
нaцioнaпiзмy''.
Яснa piн, в yмoBaх ..пoсилсння нaцioнaлiзмy'' в pсспyблiкaх
..пoспiцlне
фopмyвaння'' B них нaцioнaльних вiйськoвиx чaстиll
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бyлo, з тoчKи зopy пapгiйнoгo ЦентPУ, непpипyстимим, oскiльки
мoглo пpизвести дo небr3пrчних ...Ц'ля
спpaBI{pевoлIoцii'' нaслiд.
кiв. Biдгaк B yхB:Ценoмy 3 цЬoгo питaI{ня piшlrннi (..Пpo пpaктич.
нi зaхoди opгaнiзaцii вiйськoвиx чaстин'')l пpoпoнyвaJloся y нaйблиxчий чaс oбмеxуITуtcЬopгaнiзaцiею нaцioн:UlЬних мiлiцiйних
пoлкЬ y Тaтapii, Бaшкиpii тa пo oдI{iй мiлiцiйнiй дlвiзii в Бiлopy.
сii й Укpaiнi. Щoдo pеспyблiк Зaкaвкaззя' тo в }Iиx yгвopення B
нaйблюкчий чaс }IoBих нaцioнaльниx чaстиtl тa з'€дцaнь rrс пrpсд.
бaчaлoся. ..B Гpрii, Bipменii й Aзеpбaйдкaнi,зазl{aчaлoсяB pс.
зoлloцii,_ }ry(r€' здa€тЬся (цiкaве фpмyлloвaНtlЯ FJ|яoфiцiйнoгo
_ ARт.), пo дЦ,tвiзii''.Алс гoлoвHy yвary нirлrx:rлo звrpдoKylr,tе}Iтa|
нyги нa пiдгoтoвкy' тaк би мoвити' пrpедylvroв}'тBopсння нaцioнаJIьних чaстин. ..Tprбa Bxe тrпep пpистyпити дo ствopенrrя вiй.
ськoвиx ulкiл y pеспyблiкaх тa oблacrя><
дltя пiдгoтoвки в певний
стpoк кoмa}Iднoгo скJIaдy з мiсцевиx лloдей, здaтнoгo пoсJr}Dкити
пoтiм opгaнiзaцii нaцioнaлЬниx вiйськoвиx чaстиI{.Пpи цьoмy,
зpoзytvtiлo'мa€ бщи в дoстaтнiй мipi зaбсзпечrний пapтiЙниЙ тa
сoцiaльниl.{сKлa.цнaцioнaльних чaсти}t, oсoблиBo кoмaнд}Ioгo
сКлaдy''.
Bистyпи Cтaлiнa нa IV нapaдi тa ii pirшенHя нr зaлиrц:rли сytvl.
нiвiв вiднoснo йoгo тBеpдих нaмipiв пpoвoдити BJIа.снyлiнiIo в
нaцioнaльнoмy питaннi. I все x y uей пepioд влaдa Cтaлiнa щс
нс бyлa неoбмсxснolo. .[oсить сI{лЬнимl't'6улlл пoзицii й iнrших
визнaних л iдеpiв бiльtшoвицькoi пapгii, псpсдyсiм Л.Tpoцькoгo.
..чистий мapксист'', бУB
Щoдo нaцioнaльних питaI{Ь,тo вitl, як
aбсoлloтнo вiльним вц бyдь-якoi нaцioнaльнoi yпrprдDкснoстi й
кеpyBaвся y свoж .цiях виклк)чнo ilггеpeсaми свiтoвoi pевoлloшii.
oдин з iнiцiaтopiв poздмyxyвal{ня зa чaсiв pa.цянськo-пoльськoi
вiйни вrликopoсiйськoгo пaтpioтизмy в Чсpвoнiй apмii, yгBoprння Coюзy PCP Л.Тpoцький пoчaв вистyпaти зa негaйнс, pitшще
викopiнення всликopoсiйськoгo lшoвiнiзмy в пapгii тa apмii, пPoти
спpoб oтoтoжI{еннясoloзнoi Чсpвoнoi apмii з apмiеlo Poсii. ..Ha.
rшaapмiя,_ нaIIoJIягaBвiн y свoй стaттi ..Пrpспсктиви й зaвдaння
вiйськoвoгo бyлiвниЦтBa'', видaнiй y Мoсквi |923 p.' _ }Ir Beликopoсiйськa apмiя; uс apмiя Bеликoгo сoloзy' ссpцrBиЕIy якoгo
скJIaдa€ Bсликopoсiя. Haйменшa фaльtш,нaймeншa неpiвнiсть,
нaймснrцe пopyшIсння тoBapиських вiднoсин i взaемнoi дoвipи y
стoсyнкaх мix apмiею тa ii чaсти}Iaми' з o.щ{oгoбoкy, i нaцioнa.пь.
ними чaстинaми Paдянськoгo Coюзy, з iнtuoгo, м:UIи б зryбний
| Цiкrвo, lцo пpoект Цьoro piшellшя мaB }|aзBy "Пpo пpакпrvнi rrхoди opганiзaшii llauiot|Ulьllих вiйськoвих Чaсrин'', oдндк Cтaлilt' oчeвид}lo' пoцpбyпrвся тlpo те' щoб gtoвoспoп}лIсltllя"llaцioltшtьtli вiйсьxoвi частиllи'' ltс фirypyвaпo, пpиltaймlli, в запoJloвкy.
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хapalffеp. Tщ oднoгo pa.цянсЬкoгo пepеймeнрaннЯ' I|n щo мaloть
нaдii дсякi тyпицi i кap'еpисти, aбсoлloтнo нrдoстaтI{ьo: пoтpiбнi paдикaльнirцi зtrtiни сaмoi сщнoстi вiднoсин i зB'язкiв''.
Ha вiдмiнy вiд Cгшriнa тa йoгo пpи)с{лЬникЬ, TpoЦькllЙ виcryпaв 3a poзбyдoвy нaцioнaльниx вiйськ y рспyблiкax' дo тoгo x oбстoюBaB ДУмкУ, щo ..ця poбoтa мaе пPoвoдитисЬ нс чrpeз гoлoви
нaцioнa,Iьних рсгфлiк, a B нaйтiснirшoмy кoнтaктi з ними й без.
пoсrpед}lьo чepсз iх дсpxaвний i пapгiйний aпapaти''. oсoбливo
непoкoiв Л.Tpoцькoгo poсiйський rцoвiнiзм y ЧсpвoнiЙ apмii. BиxoдяFIиз тoгo' щo aбсoлютrry бiльцliсть кoмaнднoгo тa пoлiтичнoгo
cкJlaдy apмii У цей чaс стaнoBили poсiяtlи' стa€ зpoзyмiлим' кoгo
вiн мaв нa рaзi, кoJIи Bимaгaв: ..BiйсЬкoвих aдмiнiстpaтopiв, кoмiсapiв, кoмaндиpiв, якi пpoяBили злy BoлIo в нaцioнaлЬнoмy питaннi, слИ пiсля tl:шrxнoгo poзслiдyпrння тa глaснoгo сyдy вигa.
няти iз Чеpвoнoi apмii 3 ..вoBчиl"tи''пaспopтaми''.
У х<oвтнi L923 p. y Мoсквi бyлa скликaнa III Bсесotoзнa нapaдa пoлiтпPaЦiвникiв Чеpвoнoi apмii тa Флory, якiй нaлежaлo
Bизнaчити пpiopитети нaцioнaльнoi poбoти в apмii y нaйблих<ний пеpioд. У pезoлloцii ..HaцioнaлЬне питaння й Чеpвoнa ap.
мiя,,, щo гi бyлo щвaлеI{o нa нapaдi, BплиB Л.Tpoшькoгo бщ дoсить вiдvщним. Poзглянемo цей дoкyrvlrнтдoкJla.Цнirцс.
oдин iз йoгo пepцIих пyнктiв мicтив .liткy тсзy вiлнoснo нспpипyстиlvtoстi пopyrшrнI{я€ д I{oстi Чеpвoнoi apмii, ii poзкoлy зa
нaцioнaтlьtlolo oзнaкoю. [им }Iсмoв би poбилoся зacтrpеженI{я
вЦ бyдь-яких спpoб oтoтo)l(нк)вaтинaцioнaльнo-вil"lсЬкoBrбyдiвництвo в peспyблiкaх iз poзбyдoвolo B них ..oкpсмих нaцioнaльних аpмiЙ''. *B яких би фopмaх нr скJlaдaлoся y нaйблюкнoмy
мaйбщньoмy вiйськoвr бyдiвництBo в нaцioнaлЬнoМy вiднorцсннi,_ кaтегopичнo нaгoлolllyвaлoсЬ y pсзoлЮцii,_ неoбxiднo iз
всiсю пильнiстlo Й пoслiдoвнiстlo зaкpiпити B мaсaх iдею сднocтi кoмaгIдyвaння y вiЙськoвiй opгaнiзaЦii, як o.цtly з oснoBI{их
пЦвалин вiйськoвoгo )киття pеспyблiки''.
Cеpeд зaгaлЬниx opгaнiзaцiйнo-пoлiтичtlих зaxoдiв, щo rх бyлo
визнaчrнo в дoкy}rrнтi, вaх<лиBrмiсце вiдвo.цилoсяпитaнню пpo
кoмarЦнi кaдpи Чrpвoнoi apмii. У pезoлlouii пiдкpeслюBaлaсянr.
oбхiднiсть пpoBедення ..сеpйoзнoi чиgтки y вil:tськoвI{хyстaнoBaх
вiд зaлишкi в lдoвi н icтичних тa великo.цrpжaвницЬки нacтaвлrних.
елемеtпiв'', a тaкoж BкaзyB:Lпoсянa псrгpебyкoь{плектaцiiяк центpaлЬ}ll{хвiйськoвих ycтaнoв' тaк i oкpщiB кoN{aнJII{им
i пoлiтичнItlr сКлaдoМ..iз числa poбiтникiв, якi 3нaloть мoBи' пoбщ, звltчai ltiсцсвlrх нaцioнaлЬнoстеt"{''.

239
oкpемий Poздiл prзoлloшii ..BихoBнa poбoтa в Чepвoнiй apмii''
псpс.ЦбaнaBсистrмy зaхoдiв, 3a дoпoмoгolo яKих Чсpвoнa apмiя в
нaцioнaльних pегioнaх мoглa б ..знaйти спiльнy мoBy з мiсцoвим
нaселrI{I{ям...
Taкими зilхoдaми бyлo визI{aнo:
l. 3aсвoенЕIякoж}Iolo вiЙськoBoю чaстинoro нсoбхiдних вцo.
мoстrй пpo )шття, iстopиннr минyлr нaсrлення тих рспyблiк (aвтotloмних oблaстсй), нa тсpитopii яlсlx ця вiйськoBa чaстинa дис.
лoKyeтЬся.
2. О6oв,я3кoвc пrrя пpauiвникiв oкpщiв i вищих вiйськoвих
3'€днaнь виBчсЕlltя пoлiтичнoi тa сKotloмiчнoi oбстaнoвки в свoix
paйoнaх.
3. Bивчення кoмaндним i пoлiтичниil{ сKпaдoм o.цнiri 3 мoB
oсtloBtlиx нaцioнaльнoстей oкpyry (paЙoнy дислoкaцii).
4. Псpеглял пpoгpaм вiйськoвих Iдкiл з метolo бiльlц пoглиб.
лr}Ioгo oзнaйoмлення чrpBoнoapмiйцiв з нaцioн:lлЬним питaнI{ям.
5. Poзвитoк i зaкpiплсl{l{я зв'язкy вiйськoвиx чaстиtl з мiсцe.
виIvl нaсrлrнням (tшефствo,yчaсть y pевoлIoцiйниx cBятax' тpyдoвa дoпoмoгa нaсслrнню тoщo).
6. Бopoтьбa з тaкими пepoжиткaми миt{yлoгo' як oкpемi пpoяви всликoдеpxaвницЬKих нaстpoiв.
Hr менtц дoKпaднo BизнaчaJIисяй oснoвнi нaпpями пoлiтич.
нoi poбoти сrprд пpoдстaвникiв piзних нaцioнaльнoстсй y сoюз.
нiй Чеpвoнiй apмii. Пеpелбaнaлoся лiквiдyBaти l{rписЬМrннiсть
(лiкнеп), пoлiтзaняггтясrpед чеpвoнoapмiЙцiв-''нaцмoнiв'' пpoBoдити iх piднolo мoвolo; пцpoздiли з iнтepнaцioнaльним кoHтингснтoм вil-lськoвoслyxбoвuiв зaбeзпечyвaти дoстaтнЬolo кiль.
кiстlo лiтeparypи' пpеси нaцioнaльними мoBaми' стBopl.lти для нa.
цioнaльних гpyп Чеpвoнoi apмii неoбxiднi нaцioнaльнo-пoбщoвi
i кyльrypнi рtoви (нaцioнaльнi святa й poзвaги, 3B'я3oк з БaтькiвцIинoю). B pезoлюцii зaзнaчшtoся'щo дtя yспitшнoгo Bикoнaння цих зaвдaнЬ ..неoбхiднo I{r poзпиляти чrpBoнoapмiйцiв piзних
нaцioнaльнoстеI"{,a пo мoжлIlвoстi скoнцeкгpyвaти lх y спецiaльнo
lUIя цьoгo llpизнaчrних вiйськoвих чaстинaх''.
Pезoлtoцiя п еpeдбaнaлaскJIaдaння сп ецiaлЬ}Ioгoплaну фopмy.
Baння нaцioнaльних чaсти}Iy pеспyблiKaх' poзpaхoвalloгo нa кiлькa
poкiв. Пpи uьoмy зaзнaчaлoся' lцo пpи poзpoбцi йoгo неoбхiдtlo
I]paхoByвaтlt
: a) мaтеpiaльнiprсypси ;,б) неpiвнot.lipнiстьекoнolrti.lpoзBItтKypiзних'peгioнiв CPCP; б) вiлсщнiсть
нoгo тa кyлЬт},pРIoгo
y цiлoгo pядy нaцioн{UlЬнoстеl,t
бyль-якoi вiliськoвoi пiдгoтoвки тa
Kaдpiв кoмarulнoгo скJIaдy..Цдяlx пiдгoтoвки стBopюI}aлaсямrpехa
ьн lrх i
в i l"tськoвих нaBчaлЬ}tихздклaдiB' пpистoсoBaниx дo нaцioнa.rr
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мiсцевlо<},}roBтa 3дaп{I{хy плal{oвolt{yпopЯдKyдaти,B iсrщoнi нaцioншlьнi чaстини й d, Щo нaмiчamьсядo фpr'ryвaнHя' пiдгoтoвленi
кaДPи кoмaнД{oгo скJIц,цy.Псрдбaнarroсятaкoж зaбезпсчити зa нa.
цioншIьними мrнIцинaми нroбхiднoi кiлькoстi мiсць y вишlос вiйсЬкoвo-нaBчiUIЬI{ихзaкJlaдaх i Biйськoвиx aкaдсмiяx PCЧA, деякr
зI{IDксIIняrqpитеpiЬ вiдбopy д.пяпprдстaB}Iикiв тllх нapoдtloстeй, якi
вiдстarrи y свoйoмy Kyльт},pнoМyPoзвитIry' пеpoKJIaдi видaння стaтyгiв, нaвчilJIьItихпoсiбникЬ, пoлiтиЧнoi лiтсpaцpи piлнoro мoвoю.
Псвнi змiни BI{oсI{,лися
й лo пpaкгики aгiтaцiйнo.пpoпaгaн,дистсЬpoбoти
кoi
в нaцioнaльниx чaсти}Iaх:зoкpсмa спpoщyв.rлися }Iaвчa.пьнiпpoцpaми y зв'язкy з нeвисoким кyлЬтypним piвнем чеpBo.
нoapмiЙuiв; oснoBнa yвaгa пpидiлялaся лiквiдaцii нсписьмсннoстi i
слемrнтapнoi пoлiтин нoi нeгpaм oтtloстi ; мrтoди aнтиpeл iгi й нoi
пpoпaгa}Ци пpи стoсoвyв:rлися дo ylvroBнa цioнaл ьн oгo п oбyry.
IIl Bсесoюзнoю нapaдoю пoлiтпpaцiвникiв
-oт)сe, щвaленa
Чсpвoнoi apмii prзoлtoцiя Bизнaчилa тaкi oснoвнi нaпpями poбoти, спpяl{oBaнi нa виpilшення нaцioнaJlЬнoгo питaння в apмii:
пpистoсyвaння вiйськ' poзтaцIoвaнихy нauioнальнlrх prспyблiкaх,
дo мiсцевих рroB; викopiнен}lя великoдеpжaвI{ицькихнaстpoiв з
apмii; зaбезпеченнянaцioнirлЬнo-кyлЬтypниxпoтpсб нсpoсiйськиx
нapoлiв y Чеpвoнiй apмii; пoстyпoвr стBoprння нaцioнaльних
вiйськ y pсспyблiкaх.
Bиxoдячи 3 нaстaнoB нapaди' y гpyднi |923 p. Pеввiйськpaдa
сPсP зaтвсpдилa пpoгpaмy нauioнaльнo.вil.rськoвoгo бyлiвниш.
твa B pеспyблiкaх' poзpaхoвaнy нa |923-|924 i |924-|925 pp. oднaк ця пPoгpaмa нr бyлa Bикoнaнa. Bжe y беpезнi |924 p. iT пеpегJu!}tyлиi мaйxо BдBoe скopoтили.
Як пoяснlовaлo п iзнirцr сolo3нr вiйськoвo.п oлiтичне кеpiвништBo' пpoгpaмa стBopення нaцioн:Ulьttих вiйськoвих фopмрaнь i
нaцioнaльнItх вiйськoвиx lдкiл y pеспyблiкaх бyлa нePе:UIЬнoIo}Ir вистaчaлo кolдтiB тa ..вiдпoвiднo пiдгoтoвлсних'' Kaдpiв кoмсKпaдy. oднaк Цi ..apгytиlнти'' 6улt.tлиlле вiдмoвкoю. Пpoпoзицii гoлoви Pеввiйськpaди CPCP i дiйснo мoxнa бyлo ввaxaти нrpс:rлЬHими'пpoтr зoвсiм з iнlдиx пpичин. Йшлocя, пеpедyсiм, пpo
aкгивнi зaкJIиKI{TpoЦькoгo лo piIшщoi бopoтьби з великopoсiЙським lдoвiнiзмoм y Чсpвoнiй apмii, ..чистKи'' i] вiд ..великoдepжaвницьки нaстaвлrних елементiB''.I спpaвдi, хтo x мiг пpoвести тaкy кaмпaнiю ..чиgтки'' в apмii? Пеpевaжнo poсiйський i великoдсpхaвницЬки нaстpo€ н иЙ пapтaпapaт? PoсiйськиЙ у свoiй
aбсoлютнiй бiльrшoстii тaк сaмo великoдrpжaBницЬKинaстpoсний
кoмa}IдtlиЙ склaд аpмii? 3вичaЙнo, нi. oтox пoлрt'янi зaкJIики
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нa мoвчaзний' .UIежopстoкий oпip пapтiйнoi i вiйськoвoi вrpхiвки.
Iнiцiaтиви ТpoЦькoгo yскJIaднили i без тoгo дoсить склaднi й
нaпp}Dкснi йoгo стoсy}tки з вiйськoвим кoмa}щyBal{няIvf'якe щr
вiл vaсy зaвrpшeнI{я Гpoмaдянськoi вiйни вiдчyвaлo небaжaний
тиск 3 бoкy гoлoви Pсввiйськpaди (згaдaeмo йoгo вимoги I{a
Х з'iздi PKП(б) лiквiдgвaти пoстiйнy apмiю). Щoдo пapтiЙнoi всpхiвки i oсoбистo Cтaлiнa, тo вoни дaBнo в)кe BишIyКyвaписпoсoбy
poзпpaBитися 3 ..пpотсtЦснтoм Мl нa кpемлiвський тpoн''.
Уxе нepeз тих(дrнь пiсля смеpгi Лснiнa плeнylvr цK PKп(б)
ствopив cпсцiaльнy кoмiсiro, якiй дopytlив псpевipити стaн бo.
егoтoBнoстi Чеpвoнoi apмii (лo склaлy кoмiсii yвiйIrrпи A.Arцpе.
ев, A.Бфнoв (вiн зaмiнив A.Aнтoнoвa.oвсiенкa нa пoсaдi ксpiв.
никa ПУPy)' l.Bopoнiн, K.BopoIшилoв' C.Гyсeв (гoлoвa), М.ЛalIIсBItч' o.opсхoв, Г.opлжoнiкiдзе, Й.Уншлiхт, М.Фpyнзe,
М.ШвеpниK - нiхтo 3 ниx не бр пpиxильникoм Л.Tpoцькoгo).
Koмiсiя дiйшлa Bис}IoBкy' щo apмiя знaхoДитЬся y кaтaстpoфiuI{oмy стaнi. Л.Tpoшькoгo бyлo yсyнrнo вiл кеpiвництBa. Гoлoвolo
PеввiЙськpaди CPCP з беpезня |925 p. стaB М.Фpyнзс'.
Ha вiдмiнy ви сBoгo пoпrprДникa, який IиислиB викJIючнo кaтегopiяьrи свiтoвoi pевoлroцii й бaчив y нaшioнaлiзaцii вiйськ кpoк
нa цIляхy дo ii пеpемoги' M.Фpyнзе не зaбрaв i пpo збеpсxення
тa змiцнення tloвoyгвoprнoi бiльlцoвицькoi iмпrpii. Haцioн:UIЬнr
бyдвництвo в Чеpвoнiй apмii булo дstяl{ьoгo Bи}v{yцrним зaхoдolи'
..БyДрaти apмilo iнaюrrс ми
тиМчaсoвolo пoстyпкolo ..нaцioнaлaм',.
не мoжrмo'- пoяс}IюBaBвiн свolo пoзицiю в цьoмy питaннi.
.Цoсвiд, якиit мI{ мa€ I lto' дoBoдитЬ' щo lIIлях' oкpсслrниЙ нaми...,
спpия€ викopiненню нaцioн:UIьtIихпpoтиpiv i вopoxнечi й вoд.
нoчaс нo ствoploе нeбсзпeкy щoдo внyгpilшньoi цiлiснoстi тa мoгщнoстi Чеpвoнoi apмii''.
Пpи безпoсеpеднiй yvaстi М.Фpyнзr нaпpикiнцi |924 p. спr.
цiaльнo ствopенa кoмiciя нa чoлi з Ф. .Цзеpxиt{ським poзpoбилa
tloвy' тепеp Bжс п'ятиpiянy, пpoгpaмy нaцioнaльнo-вiйськoвoгo
бyлiвништвa (y листoпaдi |924 p. ii бyлo зaтвep.Dкrнo нa пленytvli
PBP CPсP, a y тpaвнi L925 p. _ нa III з'iздi Paд Coюзy PCP).
Cyгтeвoю вiдмiннiстro цiеi пpoгpaми' в пopiвняннi з тieю, якa
бyлa виpoблснa зa чaсiв Л.Tpouькoгo, бyлo тс' щo цснтp тяп<iння
в спpaвi opгaнiзauii нaцioнальних вiйськoвиx чaстин вiдтспсp пеl Хov oфiui.йшo ЦK PKП(б) з:rтвepдивзмiщeння Л.Тpoцькorо з пoсдди toJloви PBP CPCP y
сi.rнi 1925 p., фкп.rнo впpoдoD|( мallxe yсъогo |924 p, кepiвниЦгвo 3бpoЙними с}Ulrми
здiйсшюпrвМ.Фpyllзe.
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pснoсився нa схiд. Пoяснювaлoся цс' нaсaМпсpсд' poзчapyвaнням
бiльlцoвикiB y мoxJlивoстi скopoi пеprмoгlt pевoлlouii нa 3aхoдi
й нaдiями нa il спaлax нa Cxoдi, a тaKo)|( пpaгнснням зirл}^lити
сxiднi нapoд}t PaдЯнськoгo Coюзy дo сл}оtсбиy Чеpвoнiй apмii.
I{с мa.тIoзмiцнити пoзицii бiльlдoвикiв y ..нсспoкiйних'' pегioнaх
кpaiни. Bщтaк дo кiнIlя п'ятиpi.rня пrpсдбaнaлoся сфopмyBaти як
нaцioнaпьнi: стpiлецьКy тa кaвaлеpiйсьКУдивiзii в Узбецькiй, кa.
вaлеpiйськy дивiзiro в Typкмeнськiй pсспyблiкaх' пo oднiй тсpи.
тopiaльнiй стpiлсuькiй дивiзii з кaB:UIepiйським пoлкoм y lfupгизii, Бaulкиpii й Taтapстaнi. Плaнyвirлoся тaкo)к ствopити oдI{y
кaвaлеpiйсьKy тсpитopia.rьнy дrвiзilo з гipсьtсlх нapoдгIoстей Пiвнiчнoгo Kaвкaзy, oдиI{ тrpитopiaльний стpiлецький пoлк у Якутii. B 3aкaвкaззi дo кiнця п'ятиpiнvя мaJIи б бщи дoBrденими дo
цпaтl{oгo сKJIaдy лвi ствoprнi тaм paнiше гpyзинсЬKi стpiлеuькi
дивiзii (кaдpoвa i теpитopiaльнa), AзсpбaйддaнсьKy стpiлeцькy дlвiзiю (тepитopia.льнa3 oдним кaдpoBим пoлкoм), Bipменськy стpiлсцькy дивiзilо (кaдpoвa з теpитopiaJlЬttимпoлкoм).
Bpaхoвyloчи тс' щo B oснoBнoмy схiднi нapoдt{ взaгaлi нr пpизивaJIися нa вiйськoвy слyxбy' a тaKo)к ..нoдogтaтнiй'' piвень rх
лoяльнoстi дo paдянськoi влaди' стBopеI{нянaцioнaльниx чaстин
y сxiлних pегioнaх сPсP мaлo пpoвoдитисЬ пorтaпнo: пiдгoтoвкa кцдpiв кoМaнднoгo скJIaдy _ стBopсгI}Iянrвrликoi чaстиtlи яK
пoкaзoвoi, i, як зазнaчaлoся B пpoгpaмi, ..тiлЬки пoтiм, пiсля тpивaлoi aгiтaцii, 3.rл}^Iсння
дo нaцвiйськ мiсцеBoгo нaсrлrння з
oбoв'язкoвoto вiйськoвolo пoвиннicтю в мaйбщнЬoмy.'.
Щoдo iнrшиx ргioнiв кpa.ши, зoкpсмa Бiлopyсii, Укparни, тo FIoвa пpoгpaмa нr пrprдбaчaлa стBopення тщ нauioнaлЬних фopмyвaнЬl. oснoвний нaгoлoc poбився нa ..poзЦIиprннii пoглиблсннi
poбoти y Bxr стBopених нaцчacтинaх',, зoкplмa, пеpедбaчaлoся:
yкoмIrлrКг}rвaтинaцioнaльнi чaстини кoмaндни м, пoлiтItЧFIиМ,
aдмiнiсгpaтивнo-гoсп oдapсЬKиМ сКJIa,цoмз чи слa ..трем них ypoджeнцiв, aбo oсiб, щo знaloть тyзrмнy мoвy'';
змiцнювaти зB'я3oК rцтaбiв тa пoлiтyпpaвлiнь oкpщiв з цrHтpoм i нaцчaстиtlaми' 3 мiсцевими пapтiйними тa paдянсЬкиtt'tи
opгaнaмI{;
l 3a дaшими,tttol|ими oпcpyвавМ.Фрyllзс ll:t плсllyмi PBP y лисгoпUri l924 p., l|a мoмclп
пpийltгггя п'ягиpi.Ilroiпpoгpaми в Coюзi PCl) вжс iсltувоtи як ttаttiottшIьtti:
ltвi сnlLrсttьЁ
дивiзii в Гpyзii, пo oлlriй y Bipмellii та Aзcpбaй;жrlti, oдlla тсритoрiaльttзстpiлсцькадивiзiя
в Бiлopyсii' oкpcмий сгpiлсuький бaта.'tьйolt,oкpсмий кава,rоpiйськийJtивiзioll, oкрсмa
бaтapeяв БщapськiЙ pcспyбriui, oкpсмi eскддpotrтa qгpЬtецькllрoтa в Хopсзмськiй pcспyблiui. B Укpаilri бyлo пpoгoлoшello тaKими' lцo Itll,rягаютьyкpailriзаrrii,(Iol.иpиllрaвoбсpсжlti тсprrгopiшlьtliстpiлeшькiдивiзii.
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Bиpilцити питaння пpo мoвy кoмaндyвaння i yпpaвJliння (пе.
pеЙти пoвнiстю нa нaцioнaJlЬнy мoвy пpи oбoв'язкoвoмy знaннi
кoмсKпaдoм як мoви вiдrroвiднoi нaцioнaльнoстi, тaк i poсiliськoi);
виpoбити вiйськoвy теpмiнoлoгilo, псpск.ltaстинaцioнaJIЬI{ими
Мoвaми стaЦ/т' вiйськoвo-пoлiтичнy лiтeparypy, пoлiпIш|4T\|B|,|.
дaвничy спpaBy в uiлoмy;
пiлгoтрaтИ N|Я нaцioнaльниx вiйськoвих врiв виplaдadв piдними мoBaми;
пoлiпIдити пoлiтикo.oсвiтню poбorry в нaцioнaльниx пiдpoздiлax Tolцo.
3вичaйнo' некoнкpстнiсть пpи Bиз}Iaченнiпеpспсктив нaцi.
oI{:lJIьI{o-Biйськoвoгo
бyдiвництвa в Укpaiнi, Бiлopyсii, з oднoгo бoКy' тa детaлiзaцiя зaхoдiв щoдo ..poзЦIиpеннятa пoглиблення'' po.
бoпt y вжe ствopениx нaцioнaJlЬниx фopшryвaн}I'D(
з дpyгoгo - 6улlt
lIевипцдKoBItми. [екгpa.пьнe кеp iвни цтвo нaмaгaлoся тaким чинolv{
yпoвiльнити тсмпи нaцioналiзaцii вiйськ y дaних pсспyблiкaх.
Tеrценцiя дo зB}DN(rнrrя
сфеpи нaцioнaльнoгo бyдiвництBa в Чrpвoнiй apмii дoсить виpaзнo пpoяBилaся' зoкprМa, i в pitшеннi ..псprглянyги iснyюнy Меprжy нaЦвузiвl .щтIя
пoвнoгo ii щ'язaнI{я як з
IUIaнoм бyдiвниrгвa нa нaйблюtсlс п,ягиpivня, тaк i мaloчи нa yвaзi
мo>ктгивiстьoбс.ттщoвyвaнI{я
чсpBoнoapмiйцiв пpи пoдaлЬцIo}ry нopмaJlьнoмy пpизoвi всьoгo нaсслсння дo apмii''2, aбo, нaпpикJlaд' y
встaнoвJlrнoь{yпpoгpaмolo п op'IдкT кoмплеKтaцii зaгaльних чaсти}l
Ч еpвoнoi apмii пprдстaвникa}lи нaцioнaльних меI{IIIи
tl.
зyvroшrюBaв
Caмo пpи}Iцип кoМItлектauii
мoжJIивiсть чи немo)к.
ли вicть зaдoBoлЬI{ятинa пpaкти шi нaцioнaльнo-кyл Ьт}Pнi пoтpеби
не oхoплених нaцioнarrЬнимифopмyвaнHями неpoсiйськиx нapoлiв
(a тaютх, зpoзрtiлo, бyлa бiльlлiсгь). Bизнaчений нoBoю пpoгpaмolo
oсoбливий пop'utoK кoмплrктyвaння вiйськ нaцМrнцIинaми' пo сy.
тi, бyв спpямoBaнuЙ нa пoстyпoве iнтегpрaння неpoсiйсЬких пpиI Ha мoмекг пpийнгпя п.гпtpi.lнoi пpoгpaми нaцiollшtьlto-вiйськoвогo бyдiвницгцr в CPCP
вхe дiялlи тaЁ нatlioltшlьнi вiйськoвi шкoJlи: CеpеДньоaзiатсьlG:llцкoлa кoмсклад5l, Гpy.
зиllськr' Bipмeнськr, Aзсфaйш<шtсьlсr oб.сДшalti,a тдкoж вifiськoво-пoлiти.оti шкoли: Cьoмд
oб'сдltaнa Бiлopyська, Kaвкrзькд шкoлa nopсЬких наpoднogrеЙ, lЦoсгa Taтapo.Башкиpськa
й Tюpкськa. Щoдo Укpaillи' тo E tliЙ дiяли Хapкiвськa шкoлa Чepвollиx Cтapшиlt' Зil|oв'€ в сЬкa кавaлepiйськl (УкpailIсьlсr кrвaлlcpiЙськr),Biйськoвo-пiдгoтoвчaшкoJlи.
l П'ятиpi.lllа пpoгpамa opiсlгryваrlaшaцioшшrьнiвiйськoвi шкoли й lla "ltгaльlloсoюзшi пoтpсби'', зoкpcмa oбов'язкoве вивчcl|r|яpoсiйськoi мoви. Як вiдзltaчшloсяшa I 3aгшlьнoсo.
юзttiй ttrpa,Ц'i
ltацioltшtьlrихвiЙськoвих шкiл (бсpeзeшьl92б p.)' вивчеt|l|яpoсiЙськoi мoви
мaйбyтltiм t(o}tallдиpaмдиlсгyвirлoсятaкими пощсбaми: oзllaйoмтlcltшяз вiйськoвo-наyкo.
вoю, пoлiти.llloю' з:lпlльllooсвiпtьoюлiтеparypoю; пpoдoшкel|l|явiйсьxoвoi та пoпiтичlloi
пi.цгoтoвки l|a кypсD( вдoскol{Uleння i в Aхддeмiях PCЧA тa пpoсyв:ulllя пo сrryrбi з:l мe)ка.
ми llalгlaстиll; lrCх:зпсveltlIяyспiхy сyмiсlIиx бойoвих дiй з iltшими чilсти}tамt{пiд чaс
вiйltи; бщи гoтoвими пpийltrп кoмalшyв:ltrtlябyль.яким пцpoтriлoм Чсpвоlloi аpмii.
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зoBIlItкiBдo € д Irl{oi apмii нa Poсiйськiй oснoвi. Укpaiнui' нaпpиклaд' яК нal.tбiльtцчIIсeлЬнaпiсля poсiян в apмii гpyпa (зa пpизoвoм
l902 p. _ дo I8%)' взaгaлi BIIBoдI{лaся
3 Kaтсгopii нaцмoнlllин.
П opядoк кoмплектyвaнrrя yкpai}fцямIl з:IпUIьнI{,(
вi йськoвиx чaстIIн
мaв бyпt тaкIll{' якi у1tяBслIlкopoсiв. Звичal"l}to'цс вiдкpltвшlo дprPi для aктltвнoi pyсифiкaцii yкpaiншiв y Чеpвoнiй аpмii. Taк сalto
лaтIltшi,естoнцi, литoвцi, пoляки' евpеi ..як кyльтypнo нaйбiльrц
poзвllнщi, дo тoгo x poзпиленi пo всiй теpитopii CPCP'' (зa пpизoвoм 1902 p. rх бyлo в apмii I,5-2%) згiднo 3 }IoBoюпpoгpaмoю' нr
кoмплеI(ryBaЛИcЯв oкpемi нaцi oнaпьнi чaсти ни. HaтoмiстЬ тaтapи'
бarпкиpи, uyвarшiтa iншi нapoди _ тrpитopiaльнo скyпненi й
oб'еднaнi B aBтoнoмнi pеcпyблiки тa oблagтi (в аpмii зa пpизoвoм
|902 p. тaких бyлo дo 8%) лpи чrpгoвI{хllpизoвaх спpямoвyвiulися
y певнi oкpyгl{' a y lt{eхaх oкpyгiв _ дo пrвних вiйськoвих з'€ д .
нaнь (ливiзiя) i гpyпрaлуIcЯ, B ol(prмих взBoдaх' poтax' сскaдPoнax'
в oсoбливr{хвIIпaдкaх _ бaтaлЬI"{oнaх.
Пoпoвнення чaстиtl пpсд.
стaBнIlкaмI{кoчoBI{хнapoдiв (киpгизи, кaлмики тa iн.) ..vеpeзiх
нечислсI{нiсть(за пpизoBoм 1902 p. лo |%) i мaЙxе пoBFIrнeзнaння
poсiйськoi мoBи пеpедбaнaлoсяпpoвoдити зa paxyl{oK гpyпщaнrш rх
3iддiленнями тa взвoдaмI{y lv{е)кaх
oкpемoi чaстини. Пpи цьoмy в
пpямo
вкaзyв:Uloся
пpoгpaмi
нa тr' щo ..Koнцrнтpaцiя нaцмrнцIиtl
y пrBних вiЙськoвltх 3'еднaнняx Hr oзнaчae oднoчaснoгo псpсвoдy
всix зaнять нa нaцioнaльнi мoви' oскiльки дJIяцьoгo нr стBopе}Io
(щoпpaцдa' зaстrpеxснo бyлo пoтpебy п oстyДoстaтнix пеpr.ц).I\,{oв''
пoвoгo пеpeхoдy дo BeдeнI{яцlкiльнoi тa пoзaulкiльнoi пoлiтвиxoвнoi poбoти нaцioнaльними мoвaми).
Ha вiдмiнy вiд пoпеpеднiх pilшень' зoкprмa пpийнягltx III Bсссoю3l{oю}rapaдoloпoлiтпpaцiвникiв, y нoвiЙ пpoгpaмi Bжс нс стaвилoся питaння пpo ..Чистки'' apмii вiд великoдepжaвнI{цЬKинaстaвлеt{ихrлсмrнтiв. Apмiйським пoлiтopгaнaм нaлсx:rлo зoсеpr,щ{тисЬ'гoлoвtlим чинoм' нa вихoвa}Iнi прдсгaвникiв неpoсiйських
нapoлiв y ..сoloзницькoмy дyсi''. .(дя пpoвелсння цiеi poботи пoлiтyпpaвлi нrпo apмii п poп olryв{tJloсяп сpскл acTИTa Bидaти нaцioнaль}Iими мoвaми вiдпoвiднy пoлiтиннy лiтсpaтypy' poзpo6vlтvtpяд
тсмaтичI{их бесiд з чеpвol{oаpмiйuями' зoкplмa' ..пpo oкpемi нapoди й iстopilo пеpеслiдрaння ii цapизмoм'', пoлiпI'шитI{пoстaчaЕIня вiйськoвих чaстиH, lЦo мaIотЬ y сBo€ м y склaдi гpyпи }IaцмeнIIIи}I'пеpioдикolo тoщo.
oтке, poзpoбленa М.Фpyнзo пpoгpaмa м:UIaдoситЬ чiтке спpямyвaння - пiд пpикpиттям гaсrл ..мaксималЬнoгo зaбезпoчення
нaцioншlьних пoтpеб неpoсiйсьKих }IapoдiB''ствopити зpyrнi рro-
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B|4 Nlя iх irггегpщaнI{я в €дIrнy Чсpвoнy apмilo, нr дoпyстити poз.
бyдoви нaцiorraлЬних apмiй y pеспyблiкax. Щoдo oстaнI{ьoгo' тo
свoiх пpaг}Iс}Iьзбеpeгти € д инy кpaiнy-елинy apмilo центpaль}Ir
бiльlцoвицьке ксpiвництBo нiкoли й нс пpихoвyвaJlo. ..Ми tIс дo.
пyстимo iснyвaння нaцioнaльних apмiй в кo>кнiйoкpемiй oблaстi
ни pеспyблiцi,- пoпrprджaв M.Фpyнзс. - У деяких тoвapишiв
нa мiсцях € тr}Iденцii дo пеpeтвopeнI{янaцioнaльних фopr,ryвaньy
ядpo нaцioнaлЬних apмiй. Pсввiliськpaлa Coюзy BBaжa€ , Щo ЦЯ
теrщrнцiя хибнa, бo вoнa нс вiдпoвiдaс iнтеpссaм нr лицIr вiйськoвoi спpaви' aле й KпaсoBим iнтсpесaм poбiтникiв i сrлян...''
oбгpyttтoвyloчи неoбхЦнiсть poзpoблення п'ятиpiuнoi пpoгpaми
нaцioнaпьнo.вiйськoвoгo бyдiвництвa, М.Фpyнзс y свiй чaс скap.
xився нa тс' rцo дo цьoгo чaсy opгaнiзaцiя нaцioнaльних вiйськo.
вих фopr"ryвa}Iь
тa нaцioнальних вiйськoвих urкiл y pеспyблiкaх нoсилa стиxiЙнuйt тa l{еopгaнiзoвaний хapaктep' пPol}oдилaсЬ' гoлoBним чиtloм, зa iнiцiaтI{вolo oкpyltсrloгo кoмa}IJ0.вaннятa 1рrцiв oкprмиx нaцioнaльнttx pеспyблiк, без ..нaле)сIoi щ'я3Kи в шснтpi тa
y бaгaтьoхBипaдKaхбез всякoгo кеpiвrlицтвa з йoгo бoKy''. З пpий.
tlяттям нoвoi пpoгpaми цеrrгpy вдaлoся oчoлитl{ пpoцrс нaцioнaль.
нo-вiйcькoвoгo бyдiвництвa i пoсryпoBo зBести йoгo нaнiвець.
Haйбiльrц Bиpaзнo цr пpoяBилtoсЬI}Укpaiнi.
IIAцIoIIА.ПЬHII Й сKпAД tIAсти H

yкPAIнсЬкoгo вIAtсЬкoBoгo oкPУгУ.

IIAцIoнA"лЬHI BIЙсЬкOBI ФoPMУBAIIIIя

Haпpикiнцi 1920 _ нa пoчaткy l92l pp. вiйськa Чсpвoнoi
apмii, щo знaхoдилися нa теpитopii Укpaiни тa вхoдилl{ дo сKпaдy
Kиiвськoгo тa Хapкiвськoгo вiйськoвих oкpщiв, Hapaхoвyв:tпидo
l млн 200 тlаc, нoлoвiк, щo стaнoвилo пpиблизtto чBеРгь oсoбoBoгo скJIaдy всiеi apмii. Tщ лислoкyBaлoсЯ 35 дивiзiй, l0 бpигaд,
тсхнiчнi тa спсцiaльнi чaстини, якi бyли звсдeнi y п'ять apмiй (4тУ, 6-тУ, |2-тУ, 14.'y, l-Iшy Kiннy). Щoдo нaцioнaльнoгo скJIaдy
цих вiйськ' тo пpo нЬoгo дoпoвiв нa V Bссщ<paiнськoмy з.iздi Paл
(беprзeнь |92| p.) М.B.Фpyнзe: poсiяни стaнoвили B цrй псpioд
85vo oco6oвoгo склaдy Чсpвoнoi apмii в Укpaiнi, yкpaiншi Дo 9vo, бiлopyси, тaтapи тa iнцli . дo 6vo. oт>кe,як бaчимo, aбсo.
лIoтtty бiльlцicть apмii, t.цo Bстaнoвилa влaдy Paд в Укpaiнi,
склaдaли poсiяни, кiлькiсть yкpaiнuiв, якi стaнoBилtl, 80vo
нaсeлення pсспублiки, в apмii бyлa мiзepнoto. ПpичиI{и тaKoi'.нr.
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дслiкaтнoi ситyaцii'' М.Фpyнзr пoяс}Iив тaк: cлaбкiсть мoбiлiзaцiйнoгo aпapaтy в Укpaiнi, ..фaкт Bсличr3нoгo зpyйнyвaння кPaiни, зaвдяlкихaзяйнyвaнIrю денiкiнцiв, пстлtopiвцiв, мaxнoвцiв тa
it{ЦIиx'',a тaкoж i тr, щo в Укpaiнi в apмilo бyли пpизвaнi лицrr
oсoби 1896.1900 pp. нaPoдpкlнt{я' в тoй чaс' як в Poсii - дo
1888 p. нapoДкення вKпIoчlto..[aюvи тaкi poз'ясI{снI{я't{oвoпpиз.
нaчcний Koмarцyвaч нс бyв дo кiнця вiдвеpгим. ПpинaЙмнi, в
чсpнoткaх дoпoвiдi вiдзнaчeнo й iншi IIpичини пpaктичнo пoвнoi
вИсyгнoстi УкPaiнцiв y склaлi Чеpвoнoi apмii: ..rшиpoкий poзви.
тoк бarЦитIlзIvfy'ненaдiйнiсть y pевoлlouiйнoмy вiднoIденнi цi.
лoгo pядy paЙoнiв'' тa }oмляння вИ мoбiлiзaцiй дoсить знaчнoi
чaсти}II{мiсцевoгo нaсrлeнI{я (в леяких paйoнaх дo пoлoBини всiх
пpизвaниx).
B yмoвaх кaтaстpoфiчнoгo екoнoмiчнoгo пoлoжeIIH'I'щo сKпaлoся внaслiдoк Гpoмaдянськoi вiйни й зaпpoвaлкення ..вiйсЬKoвoгo кotvщ-tiзIufy'',
1пpимaнrrя мiльйoннoi apмii в Укpaiнi бyлo бiльlшoвикaм нr пiд cktлу.[o тoгo ж, бiльIшoвицЬкoкеpiвниuтвo сеpйoзнo
нспoкoiлa пoлiтичнa нeблaгoнaдiйнiсть цiсi apмii: нapoстaння
..aнapxo-бa}tцl{тськI{хнaсцlo.Ь'' сepед oсoбoвoгo сK,Ia.ry'пoс иJIенн,I
дезrРгиpствa' Uloчиннoстi, завopyшrння I{aгpyнтi нестaчi пpoдoBoльстBaтa oбмyrциpyвaн}Iя. Пpo uс псprкoнливo свiдчил|4Ч|4cленнi дotlессн}lя apмiliських пoлiтopгaнiв. Тaк, B oднoмy 3 тaкиx
пoлiтдoнесень вiд l l тpaвня l92l p. спoвiЩaлoся пpo yпaдницькi
нaсгpoi сеpеДpoсiян-неpвoнoapмiЙцiв. ..У бeсiдaх iз .rеpвoнoapмiЙцяMи'_ гoвopl{,лoсяB дoKy}rентi,_ ocтaннi скapxaтЬся нa тя>ккr
xиTTя й лaють yкpaiнuiв. ..Тщ гipruc, нix нa фpонтi. Тaм, y BсяKoсидить
мy paзi, з}Ia€ u I' дс твiй пpoтиBник, a тyг 3a кoxниМ кyщеIr.{
..зaзнaчaлoся'
B
iнtшoмy
в
знaчнiй
щo
десятьбaндитiв''.
дoкylvtентi
чacгинi дивiзiй (24-Й'25-Й, ц-i4, 7-l"IкaвaлеpiйськиЙ,l5-й, 55-й тa
iн.) ..кoнстaтyютЬсяBипaдки кoнтpprBoлюцiйнoi aгiтацii з бoкy
кoмскJIцдy'3}Ioсинiз пoвстaнсЬКими opгaнiзaцkми, пoбитгя пpедставникiв мiсцсвих opгaнiв paдянськoi Bлaди''. Щr в oднolvfyiз пo.
лiтдoнесснь йшлoся пpo Мaсoвi зaвopyrшенHя'Bик,Iикaнi нсстaчrlo
oбмyrшlpрaнн.я сеprд чеpBoнoapмiйцiв _ yкparнuiв 44-\ стpiлешькoi дивiзii. ..Чсpвoнoapмiйui питaloтЬ'_ зaзнaчaлoсяв дoкyмrнтi,- для чoгo нaгн:ши нa Укpaiнy велltкopoсiв?''.
Щr нa Х з'iздi PKП(б) (беpезень l92l p.) бyлo пiднятс питa}Iня пpo пoд.LпьlIIyдoлЮ Чеpвoнoi apмii. Biдкинyвtци Bимoги
Гoлoви PBPP Л.Tpouькoгo пpистyпитI{ дo лiквiдaцii пocтiйнoi
apмii тa псprхoдy нa мiлiuiйнy систсмy як ..непpaвильнi тa
пpaKтичнo небезпечнi дllя с}д{aснoгoMoмlнry'', з'iзд вислoBиBся
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3a збepeження apмii, виpiшrиBцIи' пpaBдa, fr скopoтити й pеopгaнiзyвaти. 3гiднo 3 цими pituеннями yпpoдoBх( |92| p. в
3бpoйних силaх Укpaiни тa Kpимy бyлa пpoведенa масoBa дeмoбiлiзaцiя. B pезyльтaтi, ниссльнiсть apмii дo l жoвтня |92| p.
скopoтилaся дo 423 туtc.чoл.' a Bпpoдoвx нaстyпнoгo пiвpiнчя - ще I{a |52,5 тиc. чoл. Boднoнaс бyлa пpoBeдснa й pеop.
гaнiзaцiя. Пoстaнoвoю Paди Пpoцi Й oбopoни y квiтнi |922 p.
Киiвський тa ХapкiвськиЙ вiйськoвi oкp}ги бyли з.rrитiв т.зв.
Пiвдeннo-Зaхiдний oкpyг. Пiзнiurе, oднaк' пiд тискoм ypядy
Х.PaкoвсьKoгo' який нс мiг нс пpoтестyвaти пpoти poзцiнсння
теpитopii ..сщеpеннoi деpxави УCPP'' як poсiйсЬкoгo пiцденнoзaхiднoгo кpaю' oKpyг бyлo псpейменoвaнo в Укpaiнський Biй.

ськoвийoкpyг (yBo)'. Певнi змiни y цrй пеpioдбyлo внесенo

й дo opгaнiзaцiйнoi стpylсгypи стpiлсцькиx вiйськ. Бpигaдa, як
сaмoстiйнe з'€ д нaння, бyлa лiквiдoвaнa. Bищим вiйськoвим
з'еднднtIям стaв кopпyс y скrraлi 2-3 дltвiзiй. Дo скJIaдy дивiзii
вiдгепеp вхoдилo 3 пoлки (y пеpioд Гpoмaдянськoi вiйни - 9).
Cтpiлецькi дивiзii УBo рiйшли дo сKпaдy сфopмoвaних y дpyгiй пoлoвtlнi |922 p. i нa пoчaткy |923 p. гt'яти стpiлеuьких
кopпyciв (6.гo, 7-гo, 8-гo, l4-гo, l7.гo), нa чoлi якrlх вiдпoвiдI.Гаpкaвий, I.Гpязнoв, I..[фoвий,
нo стo'I.JIиK.AвксеIпЬ€ B сЬКI{I-.I,
Я.Фaбpиuiyс.
Haцioнaльниl.l скJIaд Чеpвoнoi apмii в Укpaiнi з:lлицIaBся,як i
paнiruе, пrprвaжнo poсit-rським.Пpo цe бiльIдoBицЬKeкеpiвниuтвo тypбрaJloсЬ зoвсiм нr BипaдКoвo' a.Dкеpoсiян лrгшr бyлo вlrкopистoвyвaти пpи лiквiдaцii yкpaiнськoгo ..кypкyльськoгo бaн.
цитизМy''. Пpo те, щo пpи пpoBедrннi кapaльних oпеpaцiй нa yKpaiнuiв бiльlдoвltки oсoбливo не poзpaхoByвaли' кpaснoмoвllo
свiдчить телсгpaмa, щo ii бyлo нaпpaвлrнo l l вepесня 1920 p. з
Пoлтaви ,ЦoХapкoвa: .....нсoбхiднoяк Мoжнa скopilше вiдпpaвити yкpaiнuiв iз кapбaтaльЙoнyтa кappoт Пoлтaвськoгo ryбвiЙськкoМaтy й зaмiни tх нa пoпoвнrння з пiвнoчi. Пoтpiбнo зaмiнити
близькo 2 тtlc. yкpaiншiв тaкoю ж кiлькiстю poсiян''. ПoстyпoBo' oдI{aк' iз пpилyIшеt{нямyкpaiнськoгo сrлянськoгo пoвстaнсЬкoгo pyхy тa змiцненням бiльцroвицькoi влaди в pеспyблiцi (кoли
I{L'IaгoдилимoбiлiзaцiЙний aпapaт) вiйськa Чеpвoнoi apмii, B тoмy
числi Й чaстини УBo, пoчaJIидoситЬ aктивнo пoпoвнloBaтися yK.
lПитаllltя пpo pitueншяPПo нaзцrти нoвoyгвopcttийвiйськoвий oкpyг Пiвлeнlto.3aхiдним
poзг,Iядa.пoсяй llа исiдашrti пorriтбюpo цк Kп(б)У 28 вiтltя |922 p. Бyлo виpiшeшo "ви.
зltaти фopмyлюван}lяпoстalroви PПo, зoкpeмa, псpeймешyвaltltя3бpoйних сил Укpаiши в
Пilцellшo.ЗахИний oкpyг, ltqдoцiльним з oгляJlyltа oбсгaнoвкy' якr ск,rшlaсяв Укpaitti'..
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paiнцямиl. Знaчний пpиплиB rх в УBo дaв }ry(eoсiннiй пpизoB
|922 p. (l90l p. нaPoДKсння). Haведемo деякi хapaктеpнi пpиклaди. Cеpед 5l8 voл., пpизBaних iз Дoнецькoi ryбеpнii (вoни пoпoBI{или2|.Й тplлсцький пoлк 7-i стpiлецькoi пивiзii), бyлo: yкparнuiв _ 467,poсiян - l3,дoнськихкoзrкiв - 32,нiмцiв _
3; ссpед пoпoвнення Ц-to стpiлeuькoгo пoлKy l5-i стpiлецькoi
щrвiзii, якo нaдiйrrшo з ЯмпoльсЬКoгo' Мoгилiвськoгo, КДм'янeцЬкoгo' Biнницькoгo пoвiтoвltх вiЙськкoматiв тa 3aпopiзькoгo збip}IoгoпyнIоy бyлo: yкparнuiв _ 85vo,poсi.rrн _ 996,нiмцiв _6%,
свpсiв - 2vo, пoлякiв, бoлгap _ пo 3voi TaKo.>K
ссpед 498 чoлoвiк, пpизвaнI{xЛyгaнським пoвiтвiЁlськкoмaтoм(вoни пoпoвl{I{lшt L9-it стpiлецький пoлк), бyлo: yкparнuiв _ 380, poсiян _ ll0,
нiмцiв _ 5, пpедсгaвникiв iнцlllх нaцioнaльнocтей _ 5; щr l20
Чoлoвiк, пPизвaних Бaлтським пoвiтвiйсьKКoмaтoм (пoпoвнили
тoй же пoлк), зa нaцioнaлЬнolo oзнaKolo пoдiлялися тaк: yкpaiнцiв _ 116, poсiяH _ 2, мoлдaвaнiв _ l, евpеiв _ 12.
У нaстyпнi poки кiлькiсть yкpaiнuiв сеpr.цпoпoвнrння чaстIl}I
УBo неyпи}IнoзPoстaпa.Haпpиклaд, oсiннe пoпoвнення |902 p.
нapo.Qксння м:UIo y сBo€ N ry склaдi: yкpaiнuiв _ 74vo, poсiян |5,6?6,eвpсЪ _ 2,5?6,тaтap_ 2,7%,нiмцiв _ |,3vo.Cеpсдпoпoвненtlя 1904 p. нapoджrFI}Iяyкpaiншi стaгIoBилI{вжa 89,3vo,poсiяни _ 9,596,пpeдстaвнlrкll iнrциx нaцioнaльнoстей _ |,2%.
3нaчнolo мipolo цr пoяснюBiUIoсязaпpoвa.ФкrнHяму |923 p.теpитopiaльнo-мiлiцiйнoi системи (декpет цBK тa PHK CPCP вiд
8 ссpпня |923 p.)' згiднo з якиIlt пpoхoджrння вiйськoвoi слркби
пеpемiнним сКJIцдoМвiдбyва.lroсяyпpoдoBx 5 poкiв зa мiсцеlntпpo)киBa}Iняlцляхoм пpoBсдrння влiткy щбoвих збopiв (загaльнolo
щивaлiстlo вiд 8 дo 12 мiсяцiв). B УBo нa цей пpинцип кolvlluIrктyBaЕIHятa нaBчaнI{яспoчaтку булtапсpеBедrнi 25-тa,7-ма тa 30-тa
l Якrцo з сеpeдини L922 p' yкpailrui стaнoв}tJlи 8,85% oсoбoвoгo скпaJЦ/Чсpвotroi apмii
(poсiяltи _ 77'|7' гaтapи _ 3'|5%' евpci _ |'6|% тa ilt.), тo вoссl|и |923 p, yкpailrui
скпадirлив нiй вжc 26'7% (pociяtltt _ 6|,|%, тaтapи' бaшкиpи _ пo |,8%, с,вpei_ |,996,
_ 64%,
irlщi _ 1,6%).Нaпoч. 1925p.вЧepвoltrйаpмiiyl.pailruiстalroвиJlи22vo,poclяlttt
бiлopyси - 4%' пpcдстaвllики iшших шaцioltшtьltoстей_ |Uvo' Пpиблизшo тaким зiulи.
шaвся вiдссrгoкyкpaiнцiв y склaлi Чcpвoнoi apмii i в ltaсгyпrtipoки.
l Пaм'гтaючи пpo нeдaвlti пoлii в Укpailti, нe пoкпа.Ц'aючисьlla б,пarонадiйкigгь yкpaittськot0 сeляхств{l(сrмe вoшo сгаltoвиJloбiльшicгЬ yкрaittськoгoпolroвlteltшя),бiльшoвицькe кepiвltиrгвo визl|oпoза дoцiльlte aбсoлюпly бiльtuiстьoсiltньoгo (L922 p.) пpикrвy з Укpailtи
нaпp:lsити д,lя пpoхo.lD.(el{lrя
вiйськoвoi сlтyжби пorr мcxi рсrryФriки. Biдтак, вoсel|и L922 p.
lo Cибipськoro вiйськoвoгo oкpyгу бyлo traпpaвлсllo 15 тис. r|oJI.'дo Пeтpoгpадськoгo _
18 тис., лo oкpeмoi Kaвказькoi apмii _ 16 тис. Hаддrri, в yмoв.(ц зilпpoe1дxrttrrя тсpитopiшtьltoi систcми' кiлькicгь yкpailtцiв, ltaпpaвтIеltихд,lя пpoхolDкelrrrя вiйськовoi с.rryхби
пorr мeжi Уlqpaiши, зl|aчнo скopoтt{.лaся.3oкpема, в L927 p. з Укpaiхи дo вiйськoвих oкpyгiв iltших peгiolriв CPCP бyлo }Iапpaшrerto
дo l0 тис. пpизoвltикiв, y тoй хe чдс lnстиt|и
УBo oщимшrи пoпoвl{el{ltяз itttшихpeгiotriв _ дo 15 тис. lloл.
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кaдpoBi дивiзii. Пiзнirцe бyли сфopмoвalli 23-тa, 46-тa, 80-тa, 96-тa,
99-тa тa сoтa теpllтopiaльнi дивiзii. oднoчaснo збеpiгшtися й кaдpo.
в УBo rх нapaхoвyвaлoся6: l5-тa,
вi дивiзii. B l925 p.' нaпpI{кJIaд,
5l-шa (вхoдltлидo б-гo кopпyсy), 45.тa (|4.Й' кopпyс), 3-я,24-тl
(L7-tt кopпyс), 44-тa (8-й кopпyс).
Щoдo poзпoлiлy пo чaстинaх УBo t{oBoгoпoпoBt{сttня,тo aбсoлIoтЕIaбiльцliсть yкpairrцiв нaпpxвлялaся' зpoзytvliлo,y теpl{тopiальнi дивiзii. Kaлpoвi лllвiзii, спецiaльнi чaстинrr' xoчa й пo.
зa paхyrloк пpllзoвникiв з iнrциx pегioнiв CPCP, пpoпoBt{IoBaлIIся
те i в них вiдсoтoк щpaiнuiв бщ дoсltть знaчним. 3oкpемa, нa
пoчaтКy |927 p. нaцioнaльнltl.rск.пaдчеpвoнoapмiliцiв y чaстинaх
УBo (з ypaхyвaнняlt rх poзпoлiлy пo piзнltx 3a типoм нaстинaх)
мaB oсь тaкllй виrляД, У %|
P.цвiAсьх

ка'пpoвl стpшeцDкr
тeprтоpiшlьtti
хавaпcpiйськi
сtIcш|aстиtlи
Bсьoro пo oкpyry:

УrФqilцi

58,4
8 5 ,r
79,2
67
'7
7o,з

Pщiяни

24,4
7 ,3
t5,7
2з'8
l8'8

Gврi

3 ,8
4,0
1 ,3
5 ,2
з,4

IIiхцi

1 ,9
0,6
0 ,4
0,8
1 ,5

Пмяror

1,7
1,2
0,3
0,8
I ,l

Tmщв

4,8
0,2
0,1
0,3
2,0

Мotдrшlи

0,8
0,5
I ,8
0,3
0,8

3,4
I ,I
1,2
l,l
2,r

чepвoнoapмiйцiв-yкparнuiв нapaoтжr, яK бaчимo, нal",lбiлЬцIе
хoByl]aлoсяy скJтaдiтepитopiaлЬнI{xдиBi3iй (85' |vo). Пpoте i в iнlIlI{х диl]iзillх _ кaдрol}их' стpiлсuькl{х' кaвaJlсpit"rськихi нaвiть
y спецчaстин:lх _ iх булo дoситЬ бaгaтo. Тaким чиI{oм' нalтpикiнцi 20-x poкiв вiдбyлaся фiзиннa yкpaiнiзaцiя чaстин УBo. Haдaлi, oднaк' пpoцес цей нaбyB дrrцo iнtцoгo хapaктеpy. B рtoвaх
poзгoРгaння кoлективiзaцii, мaсoBиx pепpссiй пpoти пpихильI{и.
кiв й aктивних пpoвi.цникiв пpoгoлotценoi бiльtцoвикaми нa пoчaткy 20-х poкiв пoлiтllки кopенiзaцii, збсpiгaння нa теpитopii
pеспyблiки вiliськoвих чaстиl{' B зI{aчнiй мipi yKoмплсктoвal{иx
щparнuями (в пеpевaжнil"rбiльlшoстi,селянaми)' qдaJloсядllя бtль
lIIoBI'IцЬкoгoкеpiвництBa небе3печнIlм. oтox, теpитopiaлЬнy системy в Укpaiнi пoч:lЛl{згopтaти _ i нс нaпpикiнЦi 30.x poкiв,
в iI{цIих prгioнaх сPсP' a Bxr нa пoчaткy 30.х ' poкiв. Уxr в
'Iк
l93l p. зa piшенням Мoсквll в УBo нa кaдpoвий пpllнuип кo}v{плrктaцii бyлo пеpсBедrнo 46-тУ,95.тy, 96-ту,99-ту тa сoтy стpi.
лецькi дивiзii. Boднoчaс сIoди бyлo пеpсдислoKoвaнo: 2-ry KaBкaзЬкy' 2-ry TypкестaнсЬкy стpiлецькi дltвiзii, 5.тy тa l4-тy кaвaлеpiйськi дивiзii.
| 3aзllavимo, щo сcpeд кoмalцlloгlo скпоry Юo
0,29%lriмцiв,0,l% ecгoшцiв.

бyлo тaкoж l,48% пo'rикiв, l,6% лaтишiв,
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Щoдo кotиaнднo.пoлiтичнoгo сKпaдy УBo в 20.х poкax, тo Biн,
як i в poки Гpoмaдянськoi вiйни, зaлI{цIaBсяпеprBaжнo po.
сiйським. oсь який вигл,Ц мaв нaцioнальнtlй сKпaд чaстин Ук.
paiнськoгo вiйськoвoгo oкpyry нa пoчaтKу |924 P,,У voi
ritсьюшл}гrфшrl

erгшьниfi скltдд
кoмaltдltиЙ
пo,пiпr.оtиfi

уryaiнцt

54,7
24,64
23'з

31,I
66,64
56'7

3,7
2,83
|2'з

4,6
1,54
1,3

5,9
4,35
6,4

3aлишaвсяпеpевaxнopoсiйсЬKимкoмaндний склaд нaвiтЬi B
тих з'€ д нaннЯх' щo пiдлягaлиyкpaiнiзaцii.Taк, сеprд стaprцoгo
тa ссPrднЬoгoKoмatЦнoгo скJIaдув |925 p. yкpaiншiстaнoвllли:
y 95.й стpiлсшькiйдивiзii _ |9,5%,у 96.Й - 32,3?6,у 99-Й 3| ,79 6 , y с o тi й
- зз% .
B цiлoмy x пo УBo нa цей псpioд' 3a дa}Iимипoлiтyпpaвлiн.
}lя oкpyry, iз 42 вiйськкoмiв тa нaчдивiвyкpaiншiвбyлo лИ|Цe2,
poсiян _ 2|, евpеiв - l0, лaтишiв _ 9.
Мiз6pним бщ вiлсoтoк Eгнiчних yкpaiншiвi сеpедвiйськoвo.
пoлiтичнoгoкеpiвництBaoкpyry. Ha квiтснь 1925 p. iз 246 нoл.
aпapaтyШтaбy тa Упpaвлiнь УBo yкpaiншiв бyлo лиIше6, a y
1926 p. з l35 вЦпoвiдaлЬI{ихпpaцiвникiв УBo бyлo: poсillн l 14,евpеЬ - l0, yкpaiнцiв _ 9, iнrцих _ 2.
3aзнaчимoтaкoж' щo з 20-х poкiв, тoбтo в пеpioл пpoведс}t}Iя
yкpaiнiзaцii,нi сеpслKoмaгIдyвaнiв
УBo, нi ссpсл ix зaстyпникiв,
нi сеpелнaчaль}Iикiвlllтaбy yкpaiншiвне бyлo.
Пiсля лiквiдaцii влiткy l9l9 p. yкpaiнськиx paдЯнськиxфopмyвaнЬi poзниненняiх y скrraлirдинoi iнтсpнauioнaльнoiзa ДУхoм Чсpвoнoi apмii poсil"tськийбiльrцoвицькийЦснтp yжс нс мaв
yкparнськихвiйськoвихчaст!lн'
нaмipiв пoBеpгaтисядo стBopеt{t{я
Bвa)кaloчиiх небезпечними(з oглядy }Iacrпapaтистcькiнaстpoi
yкpaiншiв)i непoтpiбt{l{ми.oднaк, Bимoги пpистyпитидo opгa.
нiзaцii щpaiнськиx фopмyвaнь}IспсpестaBaлилyнaтt{,oсoбливo
нaпpикiнЦi Гpoмaлянськoiвiйни, кoли нa цьoмy дoсItтьaктивнo
пoч:lли нaпoJlягaти й деякi лцеPи KП(б)y'

3oKPсМa' тaкиЙ слyх-

няний лoсi пpoвiдниклiнii Мoскви в Укpaiнi, як Х.PакoвськиЙ.
Ш{eвлiткy 1920p. за iнiцiaтиBoю гoлoви PaднapкoмyУкpaiни
бyлo вхитo зaxoдiB дo oPгaнiзaцii в pеcпyблiui yкpaiнсЬких
вiйськoвихфopмрaнь. Hrгaдa€ м o' щo сaме 3a спpиягtнямХ.Pa.
кoBсЬкoгoвлiткy 1920 p. вiлкpилaся [ентpaлЬнa цIKoлaЧеpвoних Cтapшин y Хapкoвi нa чoлi з П.Coлoлyбoм,зaвдaннямякoi
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бyлo пiлгoтрaтll кoмaндиpiв.yкpaiнцiв, зДaтниx oчoлити ..yкpa.
iнськi oкpемi бoйoвi oдиницi.., yкpaiнськi кoмyнiстичнi зaгoни
зaгaJlьI{opoсiйськoiЧеpвoнoi apмii''. 3l ссpпня |920 p, нa зaсi.
дaннi Pеввiйськpaди Пiвдсннo-Зaхiднoгo фporrry (дo ri сюIa.щ/вxo.
..зaпpoпoнyвaти Упpaфopмy
див i Paкoвськиl.t) бyлo виpilшенo
сфopмрaти I УкpaiнсьKy oкprмy стpiлeцькy бpигaлy 3a цIтaтa.
ми PBPP''. Koмегггylочи цю пoстaнoвy' кoмa}IД{pЧеpвoнoгo KoзaцтBa B.ПpимaкoB зaзнaчaB, Щo ..тaким чинoм зpoблeнo дpyгий
кpoк нa шляхy дo yгBoprння Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii, пеpцIим кpoКoм дo opгaнiзauii якoi стaJIo вцкpиття lIIкoли Чеpвoних Cтapruин''.
oднaк пiсля пpийняrгтя вiдпoвiдних piIшеньспpaвa не зpylllи.
лaся. Haвпaки, BrлиKo.цrpжaвницЬKи нaстaBленe poсiйськс
вiйськoве кеpiвниЦтBo дoкJlaлo чимaJIo 3yсиль' щoб ..сепapaтистсь.
кi iнiцiaтиви'' yкpaiнсЬKих бiльtцoвикiв з плoщини плaнiв нс пеpеЙIшлиy плoщиI{y pеа"пьниxдiй. Poзгpoм вoсеI{и l920 p. цIкoли
Чеpвoних CтapIшин y Xapкoвi (apешт бiльrцoстi з ii виклaдaцькoгo сK,Iaдy за ..кoнтppевoлюшirlнiстьтa бyp>кyaзнийнaцioнaлiзм'',
..чI{gгки''сrprд кypсaнтiв, змiщснrш П.Coлoдyбa 3 пoсцди нaчaJlь.
нI{KaцIKoлll), iнtшi pспpесиB}riзахoди бyли спpямoвaнi нa те, щoб
вiйськ в Укpaiнi.
нr дoпyстити poзбyлoви нaцioFIaJIЬtIих
oднaк I{a пoчaтку |92| p., пiсля лiквiдaцii ..зoвнiIцнiхфpoнтiB'', уpя.ЦХ.Paкoвськoгo знoвy пoвсpl{yвсядo питaI{няпpo вiдгвoprння в pеспyблiцi yкpaiнcьKиx вiЙськoвих фopмyвaнь,25 сiчня
|92| p. Pa.ЦнapкoмУкpaiни пpийняв piIшrння пpистyпити дo oP.
гaнiзaцii теpllтopiaлЬнихпoлKiв y pеспyблiцi (вoни, пo сщi, мaли
б gтaти нaцioнaльними), 5 лютoгo yхBaJIивдrкprт пpo стBopенt{я
тaкиx пoлкiц, a вжr 13 лtoтoгo пoлiтбюpo цK KП(б)У дoР}дlилo
кoмa}Iдyвaнсвi3бpoйниx сил Укpaiни тa Кpимy i УпoвнoвDкrнoьfy
PBPP М.Фpyнзe ..вести poбory пo пiдгoтoвцi фopмщaння мiцнoi
yкpaiнськoi чaстини в poзмipi дивiзii, якy мoxнa бyлo б вllкopи.
стoвyвaти i на внщpiu.lньoмy фpoнтi''. Мiсяцем пiзнiIле, 26 бepез.
..спoвiстити
ня, пoлiтбюpo ЦK КП(б)У визнaлo зa неoбxiднс
PBPP пpo нсoбхiднiсть стBopeннЯ Укpaiнськoгo пoлкy.y склaдi:
poбiтникiв Ta кoмнeзaмiв нс менlц як 75vo,кoмyнiстiв _ 2596,a
тaкox двoх бpltгад з yкpaiнськиIи кoмaнд]rBaнн'яМiз тефpигaл, якi
фopмyються''.
Тa незвaжaючи нa цi нaпoлегливi вимoги yкpaiнськoгo бiльtцoBицькoгo кеpiвниuтвa, Мoсквa дoзBoлy нa opгaнiзaцiю yкpa.
iнськltx чaстl{н y pеспyблiцi нe дaвaлa,пoсl{лAIoчIlсьнa вiлсщнiсть
..
дoстaтньoi кiлькoстi пiдгoтoвленl{xнaлеxt{llм чинoм'' кaдpiв yк.
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paiнсЬКoгo кoмatцнoгo тa пoлiтичнoгo скJIa.щ/.26 бepeзня |923 p,
пoлiтбюpo цК KП(б)У, заслщaBцII{чepгoBy дoпoвiдь М.Фpyнзe
..Пpo стBoprн}Iя
вiйськoвих чaстин з кoмaгIдyBal{н,lмщparнськoto
мoBoto'', Bизнaлo зa дoцiльнс ..вiдIоlaсти пpaктI{ннe виpiturнI{я
цЬoгo питaння дo пiдгoтoвки вiдпoвiдних кaдpiв''.
oдlaк в yмoвaх' кoлI{ Bнaслiдoк мaсoвих пpllзoвiв, щo lх з кiнця |922 p. бiльrшoвиKaм BдitIIoся}Iaлaгoдити в Укpaiнi, paдянськi
вiйськa ст:Ulи aктивнo пoпoBнюBaтI{сяукpaiяuями' тoмy пoд:lльцIe
iгнopрaння нaцioнaльнoгo питaHн,I в apмii lvtoглoб пpизвести дo
з:lгoстpеI{I{яситyaцii - як в сaмiit apмii, тaк i в peспyблiцi в цiлo.
мy. Cвoi пoбoloвaння 3 ttьoгo пpиBoдy вltслoвIlли нa ХII з'iздi
PKП(б) пpсдстaBникll yкpaiнськoi делегaцii, зoкprмa' Я.Якoвлсв
(Епtuтейн). ..ЯкЩo ми }Ir хoчrЬlo'_ зaяBиB Biн,- щoб, як i в
l917 poшi, дpiбнoбypжyaзнa стихiя oдягrlyлaся в нaцioнaльнltй
oдяг, щoби тaкoж i в нaшiй apмii чrpсз piк, двa чи тptl' y мoМент
зaгoстPеI{I{явiднoсин poбiтнllнoгo кJIaсy i сrлянcтвa вoнa нr oдяглaся B цей oдяг, ми пoBиннi пoпсpeдIlти цю мoжливiсть' ми пoвиннi кaдpи кoмa}IднoгoсKпaдy тa вit:tськoвiчaстини нa вiдпoвiднiй мoвi пoстyпoBo гoтyвaти' пiдбиpaтlt, вiдбиpaти''.
Aтмoсфepa, в якiЙ пpoхoдилa poбoтa ХII з'iзлy, пoдвiйний
смI{слpсзoлlouii 3 питa н HJIнa цioнaльнo- вi й ськoвoгo бyдiвництвa
в рспyблiKaх' пеBI{o'нr зaдoBoлЬ}UUIи
Х.Paкoвськoгo тa l"loгoпpI{хильникiв. ПoвсpнрlllисЬ дo Хapкoвa' гoлoвa PHK Укpaiни BдaBся дo бiльIд piuлщих дiй. HaгaдAeмo' щo вxс 7 тpaвrш 1923 p. кoмiсiя Paднapкoмy Укpaiни пo виpoбленнlo взaсмoвiднoсtlн мbк
нapкoмaтaми УCPP тa CPCP пoстaнoBилa дoбltвaтtlся зaмiни тaк
звaнIlх Упoвнoвaжrниx зaгaлЬFloсoloзнихнapкoмaтiв y pеспyблiкax
нapкoмaми - тoбтo, йЦIлoся пpo вiлнoBлеI{I{яiнститщy pеспyблiкaнських нapкoмiв y вiйськoвllx спpaBaх.Бyлo виpoбленo пpoект
..3aгaлЬнoгoпoлoженFIя
пpo нapoлнi кoмiсapiaти y вiйськoвих тa
мopсЬKих спpaвaх Coюзy тa Pсспyблiк'', У яКolvfypеглaмrнтyвaлис,I
пpaвa тa oбoB'я3ки l{apKoМiв. l9 тpaBня |923 p. нa oб'еднilЕtolr|y
зaсiдaннi кoмiсiЙ PFIK УсPP пo вlrpoблrнню Koнститyшii сРCP
тa вз:l€ м ol}iднoсин мiж нapкolvlaтаМиyсPP тa CPCP пpи oбгoвoprннi.[oгoвopy пpo yгBopення Cotoзy PCP бyлo визнaнo зa дo..к'' стaтTi I (в якiй йrцлoся пpo тe'
цiльнr пyнIсг
щo oснoBи opгaнiзaцii Збpoйних сил CPCP пiдлягaютЬ виKлючFlo кoмпrтенцii
P сP ) д oп oв}Iи т и пpимiтк oю пpo opгa нiзa Ц iю нa цio нa л Ь ни х
вiйськoвих чaстин i нaцioнaльниx apмiй y pеспyблiкaх. ..Ha теpенi
oкpемих Pеспyблiк'- зAзI{aчaлoсяy пpимiтui,_ щвopюIoться нa
oснoвi вiдпoвiднoгo зaKol{y Bеpхoвнoгo Coюзнoгo opгaнy нaui-
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oFIaлЬI{iчaстиHи 3 дoдеpxaHням yсiх ylvtoB'неoбxiдt{I{хN|Я зaбrзпечrнtш пoBнoi oбopoнoздaтнoстi Coюзy. Bсi apмii сКлaдaютЬ €.цI{.
нy opгaнiзaцiю, щo знахoдltTЬсяy poзпopяДкеннi Coюзy''.
oднaк yсi ui pitшенняyкpaiнськl{х yp'IдoBих кoмiсiй тaк i зaлиtllt{лllся пpoпoзltцiями. B липнi |923 p. ..нaдмipнo сaмogтiйгIoгo''
Х.Paкoвськoгo yсyнyли з пoсa.ц.игoлoви Paднapкoьry Укpaiни. 3
..сепapaтI{стсЬкa
дiяльнiстЬ'' yкpaiнськoгo ypядy y
цьoгo Чaсy
вiйськoвiй сфеpi цIвидкo пiшшa нa спaд. Щoдo цrнTp.rлЬI{oгoпapтil-rнoгoтa вil"rськoвoгoкеpiвнl{цтBa' тo Bol{o' нaBпaKи' вiднyвruи,
якr спpяМyBaння мo)кr нaбщlt пpoцrс нaцioнaлiзaцii вiйськ в Ук.
paТнi,пoдBolлo зyсItJl,UI'спp'Iмoвaнi нa гaЛьмyвaнюIпpoцесy нaцi.
бyдiвнlrцтвaB prспyблiцi.
oнiUIьtIo-Biйськoвoгo
3 l гp yдHя l9 23 p. пoл iтбкlpo Ц K KП ( б) У зa п po п o зи цi€ ю
M.Фpyнзе зaтBеpдI{лoплaн yкpaiнiзaцii aпapaтy вiйськoвoгo вiдoмстBa тa чaстин УBo, який вихoдив' як зaзнaчaJloсяв пpoтoкoлi зaсiдaння, ..3oдtloгo бoкy _ з нeoбхiднoстi piшrщoгo тa пoслiдoвнoгo пpoBrдення yкpaiнiзaцii, a здpyгoгo _ систrМaтиuнoстi, пoстyпoвoстi тa плaнolripнoстi y пpoBrдr}Iнiцiеi poбoти''. Haцioнaльнi
вiliськoвi чaстинIl в Укparн i мaлll стl]opюBaтI{сяlIUUtхoмпoсгyпoвoi
yкpaiнiзaцii теpитopiaль}IихЧaстltн та з'еднaнь УBo (шo пеpелбaч{rлoyKoмплектyвaннячaстин тa з'eд,нaнЬ,_B aбсoлютнiй бiльtцoстi
yкpaiнськиx зr oсoбoBlIN{скJIa.цoм_ yкpaiнськиI{и KoМaндниМI{тa
п oлiтичн и lr{и Kaдpaми' 3aпpoBaдженняyкpaiнськoi кoltaнднoi мol]I{'пpoведеннялiкнепy, пoлiтикo-oсвiтньoi poбoти yкpaiнськolo
пo.
мoBoю тoщo), a тaкoж зaбезпечення нaцioнa.TЬнo-кyлЬтypЕIих
y
тpеб пpедстaBнI{кaмiнrцих нapoлiв чaстt|Haхтa з'€ д нaЕIнях iз змiшaнl{Iv{н aцioнaльни М сKJIaдoм(кaдpoвих, сп ецiальнltх).
oскiльки в Укparнi, ,Iк цr пoстil"tнoпiдкpеслtoвaлибiльrшol]ицЬкi лi.Цеpи,нr Bистaчaлo .цoстaтньoi кiлькoстi ..нaдil"tнoгoкot'tyнi.
стltчttoгo кoмaнднoгo i пoлiтичнoгo склaдy iз мiсцевoгo yкpaпrprдбaчалoся' шo yкpaiнiзaцiя в УBo бyдс
iнськoгo }Iaссле[It{я'',
нoситl{ пoстyпoBt{й,пorтaпний хapaкгсp. Biдгaк' дo BесtIи |924 p,
пеpr.ЦбaнaлoсяyKpaiнiзрaти двa тrpитopiaльнi стpiлеuькi пoлки _ 67-Й тa 2|-й. Haдaлi мaли бyти yкpaiнiзoвaнrtМичoTиpи
Пpaвoбepеxнi теpитopiальнi стpiлеuькi дивiзii _ 95-тa (мiсце
.цислoKyBaнняПеpвoмaйськ), 96-тa (Пoдoлiя), 99-тa (Чеpкaси) тa
сoтa (Бiлa [еpквa).
Як бaчимo' тrМпIl yкpaiнiзaшii вiйськoвих чirстt{t{тa з'€ д HaHь
УBo в |923 p. ax нiяIк Hr N{o)кHaбyлo нaзвaти пpllсКoprними.
oднак центpaльне вiйськoве кepiвниuтBo тaк нe BBaxflлo, бo B)сe
навеснi |924 p. PBP сPCP пеpегл'Iнyлaплaн нaцioнaльнo-вiйськo-
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Boгo бyдiвництBa в Укpaiнi: |924-|925 pp. бyлo визнa}Io 3a дoцiльнe oбмeжитисЬ пpoвсденням yкparнiзauii лиlцс 96-i тa l00-i
тсpитopia.пьних стpiлсцьких ливiзiй, yкpaiнiзaшiю x двoх iнIциx
пeprнrсти нa мaйбщне.
Poзpoблснa нaпpикiнцi |924 p. спсuiaль}Ioю кoмiсirю нa чoлi
з Ф..[зepxинсьKим п'ятиpiннa пpoгpaмa нaцioнaльнo-вiйсьKoBo.
гo бyдiвництBa сPсP щo paз пiлтвеpдилa нaмipи Центpy }Iс дo.
..3aнa.щгo
ПУcтk|Tt'|
lIIBI{дкoгo''poзгopгaнrи yкparнiзацii вiЙськ в Ук.
paiнi. Упpoлoвx п'ятиpiн'rя peспyблiкa м:UIaзoссpедитись лицIr
y визI{aчених]UUlцьoнa ..пoсиленнi тa пoглибленнi'' 1л<patнiзaцii
гo paнiшrетеpитopiaльних дивiзiях. I цс в тoй чaс' кoли yкpaiнui
скJIaдaJIипеpсBa>кt{y
бiльlцiсть чеpBoнoapмiйськoгo сЮIa.ryнс тiль.
Kи теpитopiaльних, aлс й кaдpoBиx дивiзiй УBo.
oднaк, нaвiть i в тaкoмy oбмеженoмy Bигл'Цi ця пpoгpaмa нo
бyлa викoнaнa. Hi в |924-|925, нi в нaстyп}Ii poки yкparнiзрaти
y пoвнo}fy oбсязi 95.тy, 96-ту, 99-ту, сoтy дивiзii тaк i нe вдa.
лoся - нaсaмпеpeд, ЩoДo yкoмплсктyBaння iх yкpaiнським кo.
мartдниlvt сK,IaдoN{тa 3aпpoBaдхсння yкpaiнськoi кoмaнднoi мo.
ви. 3 кiнця 20-x poкiв yкpaiнiзaцiя в дивiзiях нaбpaлa вxс сyгo
IqлЬт}PницЬкoгo xapaктrpy (пpoвслення пoлiтикo-oсвiтньoi poбoти), oднaк фopмaльнo yкpaiнiзoвaнi дивiзii всr x мaJlи стaтyс'
тaк би мoвити' нaцioнaльI{их чaстин. З пеpевсдr}Iнямнa пoчaт.
кy 30-х poкiв дaних дивiзiй нa KaдpoBий пpинuип кoмплrктyBaння пoстylloвo бyлo пoкiнненo i з цiсю фopмaльнiстlo.
Kopoгкo.raсними B|4ЯBw|I,|cЯ
й експеpимеItти бiльцloвикiв щoдo
стBopсllня y вiйськaх' poзтaцIoвaних в Укpaiнi, нaцioнaльних
вiйськoвих фopмрaнь iз пpeдстaвникiв iнtших нapoдiв, щo пpo.
)KиBaJIинa тepенi pеспyблiкlr.
Пpсдстaвникaми нaцioнaль}Iих меI{шин в УBo KoмплсKтyвaл|4cя' пеpелyciм' чaстини кaдpoвих стpiлецьких дивiзiй: пoлякa.
ми - 3-я, тaтapaми - 3.я, l5-тa,Sl-ЦIa, бaшкllpaми - 3-я,
нiмцями _ 45-тa, мoлдaBa}Iaми- Sl-Iдa. Biдпoвiднo з piIшсн}UIмиХIII з'iqдy PКII(б)' пoчинaючи з |924 p. пpедстaвнltкiв pядy нaцioнaльнoстей пoч:UIи видiляти в oкpемi пiдPoздiли: взвo.
ди' poти. Уxс вoсени |924 p. 3a PaхyнoK tloвoгo пoпoBI{rнI{яB
3-й Кaзанськiй cгpiлсцькiй дивiзii бyлo сфopмoвaнo лвi тaтapськi
PФИ, в 45.й - чoтиpи нiмсцькi, в 5l-Й _ oдI{aмoлдaвсЬKo,ДBi
тaтapськi, y 15-й - дBi тaтapськi. У.цеяких вiйськoвиx чaстинaх
бyли opгaнiзoвaнi poсiйськi poти.
П'ятиpiннoю пpoгpaмoю нaцioнaльнo-вiйськoвoгo бyлiвништвa
фpмрaнrrя пoльських, yкpa.iнських тa pядy iнtuих вiйськoвих пiд-
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PoзДiлiв BизнaBaJIoсянсдoцiлЬним' тoмy iх пoчaли poзфopмoвyтiльки нaцioнaльнi пiлpoзвaти. Пiсля чoгo в УBo зaли|Ц|lI|у|cя
дiЛи, yкoмплектoвaнi тaтapaми' мoлдaвaнaми тa нiмцями, зoкpемa шiсть нiмrцьких poт (Киiв)' oдиtl тaтapсЬкий бaтaльйoн
(Kpим)' лвi pmи мoлдaBa}I(oдесa) тa двa мoJIдaBськi ескaдpoни
(Беpдичiв).
Зaзнaчимo' oднaк' з сaмoгo пoчaткy ствoprння нaцioнaльних
пiдpoздiлiв пpoxoдилo 3 численttими yскJlaднеtlнями. Хpoнiннo
нс вистaчiulo кoмaндиpiв i пoлiтпpauiвникiв, якi б вoлoдiли вiдпoвiдними нaцioнaльними мoвaми' бpaкрarro лiтсpaт1pи, нaцi.
oнaльнoi пprси. ..oгpимaли пoпoвнeння - yкpaiнui i тaтapи,_
дiлився свoiми Bpaxrнняl{и з цьoгo пpивoдy iз Фpyнзс oдин iз
кoмa}Iдиpiв 7l.гo стpiлеuькoгo пoлкy y Biннишi. _ oсь тщ лiй.
сЕlo склaднa спpaBa з I{aцпитaн}IяМ.Щe з yкpaiнuями якoсь
спpaBля€ м oся: poзyмiемo iх, a вoни нaс' aлс oсь тaтapи _ iх
166 нoл., poсiйськoi нe poзyvriють 70 чoл. .[o тoгo ж' нс мa€ м o
кoмaндиpa i пoлiтпpaЦiвникa, якi знaли б тaтapськy. Це д}окепo.
гaнo. Хoчa Boни нaм нiчoгo нс кa)кyть вiдвсщo (тaтapи), пpoтr
вiдчyвarться вхе нaцioнaльнa oбpaзa. Чor"ryнaс нr poзрtiють, нo.
мy }Iaс xoчyгь Bч}lти poсiйськolo мoвoю?,,. ЯK свiдчaть вiЙськoвi
дoкy}rенти, aнaлoгiнних пpoблrм Bистaчaлo i з нiмцями, i з iнIIII{ми нaцioнaльнl{il{и

МенlцI{нaми.

Cлiд зaзнaчитI{'щo численнi пpoблеми, якi Bиник:UIи з нaцi.
oI{aJIЬI{имl{
мrнцI и нaмIl' BикJIик.lли непpихoBaнr po3дpaтyBaнrrя
з бoкy вiйськoвих кepiвникiв УBo. Haдiйним, нa iх дy}rКy, бyлo
б poзпилення }IaцN{енiвсеpед poсiйськo-yкpaiнськoi нсpвoнoapмiйськoi мaси. Пpoтс зa чaсiв Фpyнзe вiлкpитo BисJIoBJlIoвaти
тaкi
дylvrКивiйськoвс кoмarЦyBaння oкpyry Bсс x нr }IaBaxyBaлoся.3
пpихoдoм в oкpyг Й.Якipa ситyaцiя змiнилaся. 3oкpемa, 26 лll'.
cтoпaдa |926 p. нa зaсiдaннi PBP УBo нaчaльник Пoлiтyпpaвлiння oкpyry зaпpoпoнyBaB визнaти, щo дoсвiд iснщaння пцpoздiлiв iз нaцioнaльних мrнцIин себе нr випPaBдaв.Й.якip' пpaв..дoсвЦ iсrщoних пiл.
дa' BислoBився oбеpеxнiIшс, з:lзнaчI{BlIIИ,Щo
poздiлiв слiд вивчaTИ...,'
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зAпPoBAД)кЕIIIIя УкPAI[IсЬкol NIoBи
сЕPЦД кoMAнД}Ioгo
I пoлIтичtloгo
сKII^.цУ УBo.
нAцIoHAIIь}II BIЙсЬкoBI lшкoли
Ще нa пoчaткy l9l9 p. бiльlцoвики I{e пpиxoвyвaJlи свoйoгo
стaвлrн}и дo yкparнськoi мoви як дo ..пстлlopiвськoi'', ..кoнтppе.
вoлloцiliнoi''. Х.Paкoвськllй, вl{стyпaloчи нa III BсеyкpaiнсЬкoмy з'iздi paд (бrpeзень l9l9 p.), зaяlвllв:*Як6lц}lи oгoлoс|,'Лl1ук.paшrськy мoBy.цеpxaBнolo' тo це oзнaч:rлoб, Щo ми вiддaeмo BJтa.ry
пoмirцикaм, дpiбнoб1pxyaзнiй iнтeлiгенцii, якa нaстpo€ н a a}Iтиpевoлюuiйнo' якa бyлa з Петлlopolo i лиrцaлaсЯTУГ, a тепеp xoчr
бщи poбiтничo- сoляttсЬкolo''.
Bapгo зaз}Iaчити, шo пiдхiд дo yкpaiнськoi мoви Як дo ..пgг.
люpiвськoi,', нa вiдмiнy вiл ..пpoлстapськoi'', ..itпеpнaцioнaльнoi''
poсiйськoi мoви' в цей псpioд бр дoситЬ пoцIиprниЙ нс тiльки
сеprд poсiйськo-евpсйськoi бiльrшoстi, aлr й сеpед yкpaiнськoi
мснIцoстi KП(б)У. Кoмarииp тapaщaнцiв бaтькo Бo:кенкo, нaпpикJIaд' бщши кoме}Iдaнтoм м. .Цyбнo, зaбopoнив lriсцевiй теaтpaльнiil тpyпi гpaти ..CBaтaння нa Гoннapiвцi'', МoтиByючи цr
тим' щo ..п'€ с a й.Цекoнтppeвoлlouiйнolo мoвolo''. Тaкo)к i lopitl
Кoцюбинський, 3a спoгaдaми lвaнa МaЙстpенкa, ..пpинцигIoBo''
PoзмoBляв тiльки poсiйськolo мoвolo' демoнстpyючи тaким чи.
нoм свil.tiнтеpнaшioнaпiзм.
Cплеск селЯнсьKих пoBстaнЬ' чI{слr}Iнi зaкoлoти в Чеpвoнiй
apмii нaвеснi-влiткy l9l9 p. стaли pеaкuiсю yкpaiнuiв }Ir лицIe
нa спpoби бiльlдoвикiв зaпpoвaДитуt,,вiЙcькoвийкoмyнiзм'' в Укparнi, aлe Й,нa aнтиyкpaiнськy 3a свo€ I o сytтю нaцioнaльнy пoлiтикy. I-(езмyсилo Ленiнa тa йoгo пpllбi.tникiв пеpеглянщlr лiнilo
пapтii в ..yкpaiнсЬкoМy питaннi'' _ в тoмy нltслi, й щoдo yкpaiнськoi мoBи. Ухвaленa в гpyднi l9l9 p. IIl Bссpoсiйськolo кoн..Пpo paдЯнсЬкy влaдy нa Укpaiнi'' вифеpенцieю PKП pезoлюцЬt
..нa
мaг:UIaвiд бiльrцoвикiв
дiлi пpoBoдити пpaBo тpyд,lщих мaс
yчI{Tися i poзмoвляти в yсiх paдянсЬкI{х yстa}Ioвaх pi'Цнoto мoвolo, всiлякo пpoтlt.цiюни спpoбам вiдтiснI,Iтиyкpaiнськy мoBy нa
дpyгий плaн''.
Упpoдoвlк l920 p. ypяд УCPP сxвaлив pяд зaкoнoдaBчих aктiв
щoдo пolIIиprнHя yкpaiнськoi мoви в pеспyблiцi _ пoстaнoBи
вУЦBK вiд 2l лютoгo ..Пpo вxиBaння в yсiх yстaнoвaх yкpa.
iнськoi мoвI{ нapiвнi з poсiйськolo'' Ta PHK вiд 2l Bеpес}Iяпpo
впpoBaд)кенняyкpaiнськoi мoBI{ B lllкoЛaх i paдянських ycтaнoвaх. Пpoтс нa пpaктицi цi дoкyменти Bk|ЯB|4ЛLIc'|
л}tltlе чсpгoBoю
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деKпapaцieю. B yltoвax' кoли нaшiдtсl кiлькaсoтpiчнoгo гнoблeння
й пPидyцlенtlя yкpaiнськoi тa нaсalиq/вaння в Укpaiнi poсiйськoi
мов бyли дoсить вiлнщними, фopмaлЬнo ви3нaння piвнoстi двoх
мoв' яким бме:lсtлиcя бiльlцoвиКи' I{r стBopюBitлo пеpс.щ/мoвдJIя
дiЙснoгo poзвlrтKy yкpaiнськoi мoви, скopiIшс нaBпaKи - спpI{ялo збсpеxсI{нlo пoпepeднЬoгo стaкy peней. .(o тoгo >к,з пpий.
tIяттям Bищrзaзнaчених пoстal{oв стaвJIсI{Itядo yкpaiнськoi мoви (тa й дo всьoгo yкpaiнськoгo) poсiйськoгo в свoiй aбсoлютнiй
бiльrшoстi пapгiйнo.paдянськoгo aпapaтy pеcпyблiки нa кpaщe нr
змiнилoся. Caмr }Ia пoчaтКy 20-x poкiв сeprд aнтllyкpaiнськи }Ia.
стaвлrнoi чaстиtlи пapтiйшiв виникJIa й пoчaлa нaбрaти пolIIи.
peння тaк звaнa ..теopiя бopoтьби двox кyльтyp'', пpихилЬtIиKи
якoi стали дoBoдItти' щo вiдстaлi Й селянськi зa свoiм д}D(oмyкpaiнськa мoвa й кyльтypa невдoвзi мaloть вiдмеpги пiд тискoм
..пеpедoвoi' пPoлrтaPсЬкoi'' Кyльтypи _ poсiйськoi. ..Ц-[o )к тyг
пopoбиш,_ oбгpщrгoвyвaBнeмиrrщiсть цьoгo o.щlн iз п:rлкIrхпpo.
вiдникiв ..те.opii''[.Лсбiль - кoлиlllнiй кaтеpинoслaвсьKий po.
бiтник, a в 1920-|924 pp. дpyпtй секPстap цK Кп(б)У'якщo
iстopiя poзпop'Цилaся тaк' щo цrllтpaми кyльтypИ с;raЛI4цсrrтpи
iнlдoi кyлЬтypи _ poсiйсЬкoi''.
Hс мснtц aктиBнo' нbк пapтaпapaт' пpoгllдtяlllц piIшeнн.шr,r
},Pяry
Укpaiни пpo Bпpoвa.Dкeння yкpaiнськoi мoви в yстaнoвax рспф.
лiки i вiйськoвi. Кеpyloний спpaвaми pеввiйськPa'ци Пiвдсtl}to.
3axiднoгo фpoнтy P.Беpзин, нaпpиклaд' всyпepсч пoстaнoвi
BУцBK вiд 2l лютoгo видaB poзпoP'IДксння М790, згiднo з яким
зtloситися з фpoнтoвими yстaнoвaми нaле)кaлo BикJIloчнo poсiйськoю мoвoю. 3гoдoм нaкaз пpo зaбopoнy yкpaiнськoi мoви
на зaлiзницях BидaB киiвський ryбвiйськкoм. Пoдiбнi дii бyли
непooдl{нoкими. I xoчa PBPP цi нaкaзи скaсyвaJla, зa вкaзiвкolo
ЦK PKП в)кr нaпpикiнцi лIoтoгo |920 p. бyлa видaнa спецiaльнa
диpектиBa iз визнaченняIr.lпop'lдKy застoсyвaння yкpaiнськoi мoви
y вiЙськoвих yстaнoвax i пiдpoздiлax, poзтaцIoвal{их в Укpaiнi, oд.
нaк цr мaJIo щo змiнилo. Bеликoдеpxaв}Iицьки нaстaвJlrне' пl.
pеB.DкнopoсiЙськс вiйськoвr кoмaндyвaння всiлякo сaбсrг5вaлoне
тiльки щpaiнськy мoвy' aлr й бyдь-якi yкpaiнiзaцiйнi зaхoдИ, Щo
o ypяд нa чoлi з Х.PaкoвсЬким нaмaгaвся зaпPoвaдити в apмii.
Пpигaдaемo, зl{oвy.тaки' з яiКbloлloтiстlo нaки}Iyлoся кеpiвниц.
твo ДУBУ3y нa П.Coлoдyбa 3a спpoби opгaнiзyвaти Хapкiвськy
цIкoлy Чepвoниx Cтapruин як цеtIтpaJIьнy, щoб в пеpспективi
стBopt{тинa ii бaзi мсpr)кy yкpaiнoмoвниx вiйськoвo.нaвчitлЬ}tиx
зaктlaдiв piзниx poдiв збpoi. Пoкaзoвo, щo пiсля oднiеi 3 пrpцIих
16lmпй
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пrprBiPoк lцкoли Coлoдyбa .цyBУз вI{дaBpoзпopЯ.Фксння негaЙ.
tlo ввoсти в нiй, пoPЯд з yкpaiнськolo' BиK,Iaдaння poсiйськoi мoви. Biднoс}lo x викJIaдaнI{я yкpaiнськoi мoви в iнlдих вiйськoBиx lцкoлax' poзтaцIoвaних в Укparнi, .цyBУз нo пoспiIцaв. I xo.
чa в pсзoлюцii I кoнфеpенцii пPaцiвникiв вiйськoвих нaBч:UIЬних
зaклaдiв Укpaiни тa Кpимy (квiтень l92l p.) бyлa визнaнa пoтpeбa в oвoлoдiннi к1pсaнтaми - мaйбщнiми кoмaндиpaмй yк.
paiнськolo мoBolo' пpoтe нi в l92l, нi в |922, нi нaвiть дo кiнця
|923 pp. BивчснrUIцiei мoви дo oбoв'язкoвoi пpoгpaми вiйськo.
вих цrкiл Укpaiни ДyBУз тaк i нс вKпIoчив.
Пpоги зpoстaнн,l arrгиyкparнсЬких нaстpoЬ y пaфйнo}"ry сrpс.
дoвищi в рспyблiцi, сaбorryвaнI{япaPгiйнo.paдянсьКим aпapaтoм
мoви псpсвоlсloi бiльlцoстi нaсeлснtul Укpaiни aктивнo BистyпиJIи
кolпlIцнi бopoтьбисти - Г.Гpиrrькo, o.Шрlський, B.Блaкитний
(Елrraнський) тa iн. iх пiдгpимaли нaйбiлЬшt ..гrцц1i'' бiльIцoвиць.
кi лцеpи - Х.Paкoвсьlсtй, М.Cкpипник, М.Фpрrзс. oстaннiй y
свoiх Bистyпaх нa жoBт}Irвoмy (|922 p.) плснyмi ЦK КП(б)У'
VII Bcеyкpaiнськiй пapгкoнферншii (квiтень |92з p.) зaявиB' щo
бiльlдiсть y пapгiйнoмy кеpiвништвi pеспyблiки, пoгo.IDкyIoчисЬнa
сJIoвaхiз пoтpебolo PoзвитКy yкpaiнськoi lvloви' кyлЬтypи' нa пpaк.
тицi всдс лiнilo нa мoBчaзнo iх сaбoтyBaння' ..poзpaxoвyючи' щo
вpсшггi-рrrп змiниться oбстaнoвкa i poзмoви пpo yкpaiнськy Кyль.
тypy пpипиtlятъся''. Звинрaтивцги Д.Леб eДЯTa iнших пpихt{.лЬникiв ..теopii бopсrгьби дBox КyJlьтyp'' y вeликoдrpжaвницькиx нaxилaх, Koмa}цyвaч збpoйних сил Уцpaiни тa Kpимy пoпсprдив пpo
небезпечнiсть д.тrяпapтii пoдiб}tих пoглядiв. Biн пiдкprслив' щo
..пpaгнeння
дo ствopс}ttlя цeнтp:rлiзoвaнoipсспyблiки дiйснo мaе
бyпr пpoвцним пparтIенням бiльtцoвиKiв'' i, визнaвши пpoгprсиB.
нiсть aсимiляцii в цiлoмy, 3а3нaчив' пpoтr' щo в тепеpiIднix yмoBaх
зaкpiплсння paдя}lськoi влaди в Укpaiнi oстaтoчI{r пPипиt{енI{я
..пстлlopiвсЬкoгop}'J(y''немoжJIиBoбсз мaKсимaлЬнoгo пpистoсyвaння дo мiсцrвих ylvloв -I{aсaмпсpед, бrз oвoлoдiння вiдпoвi.
д:rльними пpaцiвникaми пaфйниx тa деp)кaвнихopгaнiв pсспyблiки yкpaiнсЬкolo мoBoю. ..У нaс в Укpaiнi,_ дoвoдЦв вiн,- ми
тiльки зoвнiIцньo спpaвилися з вiлкpитиIvtp}о(oмпeтлюpiвщини.
Ми йoгo poзбили, aлс вiн ще xивий... Ми дo цЬогo чaсy нr мo)кe.
мo скaзaти' щo ми пoдoлaли цlo нeбезпекy пoвнiстю. Ми 3 неIo нe
спpaвимoся' ДсrIу|'дoKи н9 Bиpвrмo збpoi y пстлюpiвщигtи - yк.
paiнськoi мoBи. [я збpoя € знap'Iдд,ямпpoведення буp>кyaзнoiпo.
лiтиlсt. Ми пoвиннi кopистщaTися шieю збpoсlo, щoб пpoвoдити
пpoлетapськy пoлiтиКy...''
I
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Хoчa нi нa пленylvli,нi нa кoнфеpенцii х<oден3 пpисyгнix i нс
нaвDкI{Bсяпpямo з:lпсpсчyвaти тaкiй вп.lпlвoвiй oсoбi, я< М.Фpyн3r' oднaK Bислoвленi ним зви}ryBaчeння,бсзсyl'tнiвнo, бaгaтo кo.
мy нс спoдoбaлися. Цс дoсить кpaснolv(oвнoзaсвiдчилa aнoнiмнa
зaпискa' щo fr бyлo нaлiоlaнo Х.Paкoвськoмy пiд чaс poбoiи жoвтнrBoгo плс}tylvfyцK _ яKPa3 пiсля Bистyпy КoмaнлyвaЧa.,,ЯK..Iкс'',щo ПстлtoPy пoсaдити зaмicть Фpyнзе,_ писaв якийсь
i зaмiнити Baс ГpylшеBсЬKим' тoдi пЦе yкpaiнiзaцiя''.
Ha небсзпrкy Hapoстaння веJIикoдсPxaв}IицЬких теrщснцiй _
i нe тiльки в Укpaiнi, aлe Й в iнIдlо<нaцioнaльних pегioнax' BprцIтi-pеuгг звеpl{yлoyвary цrrrгpirльI{епapтiЙне кеpiвкицтвo в Moсквi.
Пoдoлaнню циx зaгpoзлиBих явищ i мaлa спp}tяти пpoгoлoцIrнa
ХII з'iздoм PKП(б) пoлiпlкa кopснiзашii' в oснoвy якoi, звинaйнo,
бyлo пoстaвлeнr мoBнe питaння.
Kеpyloнись нaстaнoBaми з'iз.Цy..видaти спсцiaльнi зaкoни, щo
зaбезпeчили б вживaння piлнoi мoви y всiх деpжaBI{ихopгaнax
тa y всix yстal{oвaх'', yкpaiнський }Pяд влiткy 1923 p. BидaB дBa
зaкoнoдaBvi aкти, спPямoвaнi нa yкpaiнiзaцiю деPжaвI{oгo aпapaтy й пoцIиprння yкpaiнськoi мoви в Укpaiнi - дeкprт Paднapкoмy yсPP вщ 27 липня ..Пpo зaхoди yкpaiнiзaшii нaвчaльнoвихoBI{ихтa кyльтypнo-oсвiтнiх yстaнoв'' тa пoстaнoвy BУI.{BK i
PHK вiд l сеpпня ..Пpo зaхoди зaбезпeчення piвнoпpaвнoстi мoв
тa пpo спpиян}Iя poзBиткoвi yкpaiнськoi мoBи''. Хoчa бiльuroви.
Kи I{r вiдмoвилися вiд визI{aння ..oсoбливoгo'' стaryсy poсiйськoi
мoви в pсспyблiЦi, пpoтe нa вiдмiнy вiд пocтaнoв 1920 P., У Циx
дoкylvtентaхBи3нaBaJlaсяпoтрбa пpiopитстнoгo poзBитKy сaмс yк.
paiнськoi мoBи. BУЦBK i PHK Укpaiни нaкpеслили цiлий кoмплекс пpaКтичFIихзaхoдiв щoдo пеpсBсдснI{яy кopoткi стpoки нa
yкpaiнськy tt,toвyдiлoвoдствa цrнтP:rльних i мiсцевих дrPxaBниx
opгaнiв тa yстaнoB' вивчення iхнiми пPaЦiвникaми yкpaiнськoi
мoBи (з uiсlo мстoю B yстa}IoBaхн:UIс)к:tлoopгaнiзщaти спсцiaльнi кypси). BстaнoвлroBaвсятepмiн - Piк, пpoтягolll якoгo yсi
сл}оr<бoвцi
м:tЛиoпaнyвaти yкpaiнськy мoвy' пpи цЬoмy oгoвopювaJIoся' щo тi, хтo не BиBчитЬ yкpaiнськoi мoви дo Bизнaченoгo
теpмiнy, бyлщь звiльнrнi з дrpxaBнoi слyжби.
Hoвi зaкoнoдaвчi aKти пpo BпpoBa.цxсння yкpaiнськoi МoBи'
зpoзyмiлo' стoсyвaлиcя it apмii _ зoкprмa, poсiйських i poсiйськoмoвI{их y свoiй знaчнiй бiльцloстi пpauiвникiв вiйськoвиx
yстaнoв pсспyблiки' кoмa}Iднoгo i пoлiтичнoгo скJIaдy УBo. Aд.
xr зaпpoвaд)кегIняyкpaiнськoi мoви y вiйськaх' poзтaшoвaних в
Укpaiнi, мaлo I{с тiльки пpoдeМoнстpyвaти yкpaiншям пoслiдoв.
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нiсть paдднськoi Bлaди щoдo виpilшення нaцioнa.пьl{oгo питaнI{я
y вiйськoвiй сфеpi, urc Й нaдaти чaстинaм тa з'еднaнням УBo,
тaк би lr{oвити нaцioнaпьнoгo хapaKгсPy. Пpo це вiлвеpгo скaзaв
М.Фpyнзс y вистyпi нa IlI з'iздi нrзaмoжtloгo сrлянствa Укpaiни
15 тpaвня |923 p...Bи бa.пlтс, як дiе Пстлюpa, aг€ H ти Пoльщi,заяBив вiн,. Boни гoвopятЬ пpo те' щo paдянсьKa Bлaдa цс Bлa.
дa кaцaпсЬкa' Bеликopoсiйськa й y нaс Чеpвoнa apмiя кaцaпськa'
Bсликopoсiйськa. .[сpхсaвa дaвить' пpигнivyс i т.iн... Щo цc oз.
}Iaчa€ нa пpaктицi?... Щoдo Чеpвoнoi apмii цe oзнaчa€ ' щo ми в
нaцIиx збpoйнид силaх пoвиннi ствopити тaкy oбстaнoвKy' пpи
якiй нiякoгo гpyнry й пiдстaв дIя пoдiбнoi aгiтaцii нo мoглo б
6утtt. Як цс зpoбити? I{с зpoбити тpебa тaк, щoб y нaстинaх Чсpвoнoi apмii кoxсtiй нapoДнoстi бyлa забeзпeченa пoлiпlкo-виxoв}Ia
poбoтa piднoю мoвoю' якa iй зpoзytиiлa, i тaке зaвдaння ми сoбi
стaвимo''.
Haмaгaюч.rсь пePсBссти пpoгoлoцIенi бiльlдoвикalr.fиз:lBдaння y
плollд{t{ypсiL,Iьнихдiй, М.Фpyнзr Bхe l0 тpaвня |923 p. видaв нa.
кaз, згiднo 3 яким кoмa}Цнoмy тa пoлiтичнoмy скJIaдy oкp}Dкtlих
yпpaшriнь tlaлrx:lлo негaйнo пpистyпити дo BиBчrння yкpaiнськoi
мoви. Пoлiтyпpaвлiння oкpyry зoбoв'язрaJloся пiлгoryвaти вiдпo.
вiднi нaвчшtьнi пoсiбники тa BикJIaдaчiвдля пpoBедrння 3aнятЬ.
oдraк цсй нaкaз Koмaндцyвaчa'тaк сaмo як i iнtцi дI{pсктиви щoдo
yкpaiнiзаuii y вiйськax' нaцIтoвxнyBся I{a пpoтидilo кoмaнднoгo
сK,Ia.цy.Apгyrисrтги пpCIтиyкpaiн iзaцiй н их зaхoдiв з:l'tиlII:rлися не змiнними - пoбoюBaнI{яpФпaдy 3бpoйних Cил, нapocтaнI{я
..петлlopiвсьKих'' нaстpoiв як y сaмiй apмii, тaк i в pеспyблiцi.
oтox, як зaзнaчaлoся B oднoмy 3 дoкylvrсI{тiвПoлiтyпpaвлiння
yBo, пrPсB:Dк}Iaбiльlцiсть кoмaнднoпo скJla.ry' д,Iя якoгo пpoгoлoшснa бiльrцoвикalии кoprнiзaцiя взaгaлi бyлa неспoдiвaнoю, вдaлa.
спpaви нaцioнaлiзаuii вiйськ, зoKPсмa
ся дo свiдoмoгo пrлЬIvf},Baння
й poзпopцдкrнЬ щoдo виBчrння yкpaiнськoi мoви.
Пpme пiсля BBедсtfняy сеpпнi |923 p. теpитopiaльнo-кaдpoвoi
систlми' кoли чaстини тa з'eднaння УBo пoчaли стpiмкo пoпoвнюBaтися y9aiнuями, потpебa y кoмaнд}Iиx кaдpaх iз знaнням yк.
paiнськoi мoви зilпoстpилacя _ пo сщi, йш.тIoсяпPo l{aлaгo.Фкrння y вiйськaх ..нa пoгpiбнoмy piвнi'' poбoти сrpсд }toвoгo yкpaiнськoгo (пeprвaxнo сrлянськoгo 3a пoхoджсtlням) пoпoBtIенtIя'
..ефсктивнoi oбpoбки'' йoгo свiдoмocтi ..y пpoлстapсЬкoмy
Дyсi''.
Усвiдoмлroючи BaxJIивiсть зaбезпечсння (пеpсдyсiм теpитopi.
aJIьнихчaстин тa 3'€ д нaнь) дoстaтньolo кiлькicтю ..iдейнo витpимaних'' кoмa}rдиPiв тa пoлiтпpaцiвникiв, якi б вoлoдiли yKpa-
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iнськolo мoвoк)' М.Фpyнзr 26 лtцcтortaдa|923 p. вI{дaB нaкaз
Ng 1438' B якoмy BизнaчиB пop'Iдoк i стpoки oпaнyвaння кoмaнднo-пoлiтичним скJIцдoмУBo y<paiнськoi мoBи. I{e бyлa свoеpiднa пpoгpaмa yкpaiнiзaцii вiйськ oкpyry нa нaйблюкчий чaс. HaBедеIt{oдoKyмeнт пoвнiстlo.
IIAIиз
KoмаEщrвача 3бpoйних сrоr Уlgaiни тa Кpимy
i Упoвнoваженoro PBP lф 1438
26 лucmonаЙа 1923 p, п,Xopкiв
У pядi ндкrзЬ i шиpкyляpiв, як мoiх, гак i Пo.rriтичнoro yпpaшIiння УBo, бyлo пo.
стацлeнe пepeД усiмa lllтaбами, Устшtoкrми га вiйськoвими чaстиПaми сepйoзнe i тepмir|oвe зацдaнПя щoдo вивчetr}rяyсiм кoЬ{a}rдrrим,пo,пiтиvниrr i aлмiнiстpaтивl|им сKпадoм
yкpaiнськoi мoви' кyльтypи тa пoбyry Укpaiни (yщaiшoзltaвства).
Цe завдallня, пoстaшIeнe Bсey6paiнським l{elггpшlьllим Bикoнaвчим Koмiтетoм пepe.Ц
yсiмa paлянськими opгalraми, oсoбливo теpмiltoвe й цrлс.пивeзнaчe}I}Utнaбyвaс д,,rя чirстин нaшIonooкpyгy. oдltaк, }reзв:Dк:lючинr це' }re мo)кшa на:tвilти xoднoi чilстини' xoч
би Й самoi мшtoi, ,Цeб цe rrцдaнrrя бyлo пepeвeдe}|ey ruIoщиt{y пpaктичнono виpirшeнrrя.
Пoмiчaстъся хeпpипyстимe звolrilсrнкя, зt{eв:Dкaн}иuiсi poбmи' ствopeнi д,tя вивчeн.
ttя !{oви rypтки й гpyпи poзпaJlaються vcpcз вiлcyпtigгъ с.lтyхачiв.У peзyльтaтi тaкono нeсcpйoзltoгo стaвлcl|rlя ЕгpaчeШoб.rгато чaсy, яwtЙ 6ув бx дoстaпliм д,tя вихoнat|lи пoкпaдсlloпo нa oкpyг зllшlaнllя.
Гoлoвltoю пpичиtloю тaкono стaв,Iellllя с тr' щo t(oмarulший i пoltiтичltий склaд нeдoстат}tьoпepейшявся poзyмiнrим сеpЙoзltoстi й вaхливoстi цьoпo питаt{кя.
Пpoтe, y зв'язкy з poзцrиpeнl|ям в oкpyзi теprrтоpiшlьнoi сиctвми кoмплeкryв{rн}rяпитattшя пpo зltalrня кддpoвиIr{кoмaПдr|им i пoлiтичшим сюIaдoм I|{oвитa пoбyry свoйoro
ltспocгiйнoro ск.пaлy (в yмoB.lх нaшoro oкpyry вiн бyде нa 75-80% yIgaiнсьlоtм) зyмoв,Iю€
тiсlly Й швиJlкy зrypтoвalIiстъ, a oтжe' й висoкy бoсздaпriсть цltx чllстиl{.
Oсь voмy в тeпepiшшix yмoв:ц п}fтalrllя пpo вl,|вчe}rЕяyкpaiнськoi мoBl{ мa€ бyпt пo.
стaвлelre як oдl|e з oсltoвltиx 3aвдlltЬ нaшoпo oкpyry.
.Цдя викollaшl|я цrюгo завДaltня нaквyю:
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Кoмкopам, Кoмдивам i ГyбвiЙськкoмам пepeвiprml викolraння видa}rих paltiшe нaкr.
зiв i poзпopяджel|Ь пpo вивчсt|t|я yкpaillськoi мoви; тaш' де цi здцдaшltявикotrшtи шепoвlticгю aбo зoвсiм lte пpисryпиJlи дo t|}tх' tlегaЙнo вхrrпt rlхoдiв дo пpoдoшкeншя шiеi po.
бoти.

s2
He стaвля.lи пrpeД сoбoю зацдa}rням шaЙблиlсroгo чaсy пoпoJloвl|l пepeвeдeн}r,rстpoйoвoго t(oмaшlyв:llrl{яlta yкpaiшcьку мoвy, шеoбxiд}toy }tюкчсз.цtltaveшiстpoки всьoмy кo.
мallдItoмy' пoлiтиvltoмy i aлмiltiсгpaтивt{oмy скпaдy засвoiти yкpaiшськy мoвy тa oсшoви
yхpaiнoзltавство (вив.tellllя пoбyry, лiтеparypи' eкol|oмi.пtoro стat|oвицla кpaiни), в пcpllty
чсpry y теpливiзiях i oкpyжltих вiйсьlо<oмaтах.
Пp имiт кa:зФp iга с т ъс я вс rшri з aцд al пl я 'пo с т aвJl el t eп c pc Д б 7 . м i 2 l . м п o л к r м и ,
yкpaiшськoю мoвoю дo
яким l|UIeжить з:lвеpurити пcpcхi.Ц ,Дo стpofioвoro кott{аltдyв:l}|l|я
вcсttи 1924 p.

$3
Чepeз нcвоrиюrй cгpoк' який зrrrишlився лo теpзбopiв, Koмдивам i Пoдицlм тrpдивi.
зiП вжити eкстpellltl{х здхoдiв дo якoмoгa шrиpшtotoпpoводel|lrя пшriтикo.вихoвшoi poботи у цих частиlliц (пoлiттoдишa' кrфнa poбoтa' читaшня газст i т.iн.) yкpаiшськoю мoвoю.
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$4
У дившкo^ltаx(стpiлerшюц га apпrrюpйсьlо,tх) ввeсти як oбов'язкoвi пpелмeги yкщiшсьry мoвy та уlqpairroзнaвствotзвepнyвши oсобmrвy yв:lry нa вивчeння ygaiнськoi мoви.

ss

3веpнyпr oсodmrвy yвary нa виBчeння yкpaiнськoi tr{oвиy всiх вiЙськoвo-t{aвчiulьl{ltх
зaкпа,Дirхoxpyry (за викпючeнкяIl{ l-x Кpимсьlо'ш loвкypсЬ). Hачaпьникдм i кoмiсаpaм
врЬ poз'яснrrш trypсаJ{пlм' цo oтpимaнкя пpизнaчeнкя (пiс'lи виrryскy) y мeжшс УlФa.
iнськoтo Biйськoвоrо oщpyry бyдe залeжaти вiд piвня -ц знaнь yкpаiнськoi мoви та ytФa.
iяoзнaвства, вltяв,Ieнoпoнa виrryсю{rо(iспгтaх.

s6

Bивчeнrrя yФа-rнськoi мoви тa y<paiнoзнaвства пpoвoдl{тl{:
a) сеpeл пpaцiвникiв I'Цтaбy oкpyry тa oкp}Dоtrtх Упpaшiнь _ lll,UD(oм стEopeIIня в€vipнiх oбoв'язкoвlп lgpсЬ (нe мeншe, як 3 paзи }ta пoкцe}rь пo 2 mдини).
ф таюrм самttм чиt{oм y спeЦiaльних чaстиl{iц' пoJIьoвих дивiзiях та вiйсью<oмaтaх.
в) oepeДкд.щliв теpдивiзifi, y,Цrвrшкorвх, вiйськoвo-пoltiтичних urкФuu( та вyз:ц - tцJlя.
хolr{вкIlroчeншяyцpaiнськoi l{oви тa yкpаiнoзнaвсгва.цo lrгaпьнoi пpoгpaми з:l}tять.

$7
.II;и пpискopенono викoПa|{ня визltaче|lшх 3аЦдаt{ьвикopистoвyвап'r кyльтyplre шфствo' щo fioro взя,Еt нa себe сoюзrt пpaЦiвникiв миclrцгв i пpaцiвникЬ oсвiти, a тaкox
заJt}плfDrкourD{ тa виplqдaцькi, лeкrоpськi сrtпt мiсцeвиц opгaнЬ пpo.гtiтпpoсвiти i пap.
тiйнoi opгaнiuuii.
Хoднi пoсшlaншя нa нeстaчy кoцпiв дo yв{lrи бpaтися нe бyдyгь.
$8
Cщoюt д,и зirсвo€r rtи кypсy yкpaiнськoi мoви тa yкpait{oзнaвствa (нe ouiкyюvи пpoгpaм iз пy yBo) встанoвluoються тaкi:
a) ди тeprггopiшIьшихдивiзiй, вiйськxoмaтiв, lllтaбy i УпpaвлIiнь oкpyry _ 4 бepeзtlя |924 p., дrrя iнlших дивiзiй бyД,eвкаlrlto стpoк дoдaткoвo.
б) тepдивiзiям дo пoчllткy збоpiв пepeмfu}toгo скпaдy rrкittчrrш пoпepeДнi рoбoти з
тим, щoб пiotя збopiв зайнягися удoскo}laлetlкям нaбyшх зltaнь, якi erкiнчити дo l бepeзш 1924 p.
в) y дившкoлах д.ги тeпеpiltl}lьoпo сюrrадyкypсalrгiв _ дo мoмeкry iх випyскy, нaдaлi _ нa вeсь ч:rс }raвчaння.
г) y вylrх _ дIrя сгаpшиx юtaсiв шкiн.шmt нaвчaнrrя дo ll{oмe}гryвипyсl(y' N|я iнцI}D(_ poзпoдiлrmt зirняття тaким чиltoм, щoб yпpoдoшк пepцrono poкy пepeбyва}{}rяtta
t(ypсах t(oxeн rypс.a}rгyмiв би пoBop}tтиyкpairtськoю мoвoю' rrадaлi зaЙмaтися yдoскoнa.
лeнняtt{мoвн тa засвo€} l}lям yкpau{oзнaвств:l.

se

Цeй нaкдз }|e пoцIиpю€ т ься нa частиl{и' цlo зн:цoдяться в Кpимy. .IIJrяних бyдe видaний дoдаткoвий нaкrз.

s l0

Hа викoнaнlи цьoг0 нaKir:}yПoлiryпpaшiltllю poзpoбити:
a) пpoгpами вивчеt{t{яyкpаiнськoi мoви тa yкpаilloзнавсгва;
б) rшан вrrдaвничoi poбoти rta нaйблиxri мiсяцi;
в) шгшrьний з Hapкoмoсoм тa Укpaillбюpo BУCПC циp'qr,'яp щoдo лiltii пoriтосвiт.
opганiв тa сoюзiв, "Poбiтос'' (пpаuiвlrикiв oсвiти. _ Авr.) тa "Poбмис'' (пpaцiвlrикiв мистeцш:l. _ ARт.)

sll
l[ля xoltтpoлю зil викottaltlrям цьогlo нaказy пo.гliтоpгдllдм'
ltilстин тa yстaнoв пpизI{ачити спeцiaльlri iltспeюtii.

t(oмal|диpaм

тa кoмiсapaм
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Ha сгpoк з l дo 15 бepeзня пpизt{aчитl| пoвсюднi iспrmr з yкpaiнськoi мoви тa yrФa.
iнoзнaвства, peзyJlьтaти яюц бyryгь пiдсумoванi спeцiшtьнoю iнстpyоriсю.

sl3
Пepсoншьшy вiдпoвiдarlьнiФь зll свo€час}re викoн:lнt{я 160п0 }raкa:tyпoк'utсти нa кoм.
кopiв i вiЙсьlо<opiв,кorщивiв, вiйсьlо<orrдивiвi губвiйсьlо<oмЬ.
3бpЙtttм cпл Уrpirr
Koмaцryuчrciх
п Kpttllу i УлoaнoмхeнuЙ PBP ФP'.H3E
нaчatъltttю
Tюrчacoю зtlкottwwrЙ фa'язюt
ГlIAГoлeB
Ilolтiтуllpзltittttл
Hа,nlъtluк
ЧEPHIIIIIOB

Ha викoнaн}Iя }Iaкaзy Ns1438 Koмaндyвaн Збpoйниx сил УlФa.
|923 p. видaв нaкaз М12 пpo poзпoдiл
iни тa Кpимy 7
'pуд^"
пpaцiвникiв IIIтaбy
тa Упpaвлiнь oкpyry пo гpyпaх д,I,t BиBче}Iня
yкpaiнськoi мoви. l l сiчня |924 p. М.Фpyнзе видaB нaкaз N953,
якиlr{ 3aтвсpД{BPo3Poбленi ПУ yBo пpoгPalvfи3 yкpailrсЬкoi мoBи
тa yкpau{oзI{aвстBa.У мстoдичIflrх pекoмrl{дaцiю( дo пpoгpaм з yк.
paiнськoi мoвI{ .щтlякolr.taнДIo-пoлiтичнoгoскJIa.щ/пiддрслloвaлaся
пoтpебa дифеpенцiйoвaнoгo пiдхoдy дo piзниx кaтегopiй вiйськo.
вoсл}Dкбoвцiв...У тoй чaс' як викJIaдaн}Iяyкpaiнськoi мoви ссpед
штaбниKiB'- зaзнaч:Uloсяв дoкylvlrнтi,. мae свoiм зaBдaн}rя}t
нaстiлЬIсr нaвчити iх мoвi, щoб gгaв мo)<.lIиBимпеPсхlд дo цIтaбнoi
poбoти yкpaiнсЬкoю мoвolo' викJlaдaнirя fr сеpед пpaцiвникiв чa.
ст}Iн мar нa мстi тaке зaсBo€н}tЯ цiri мoBи' щoб вoнa ст:UIa'BPеIJI.
тi-pеruт, € д I{нoю мoBoю всiеi пoлiтoсвiтньoi poбoти''. 5 лютoгo
|924 p. Koмaнryвaч видaв щe oД{tt нaкaз - N9l33, згiднo 3 яким
кoнкpстизyв:rлися теpмiни пpoвrдrl{rи iспитiв 3 yкpaiнсЬкoi мoBи:
сrpед пPaцiвникiв вiйськкoмaтiв' [IIтaбy тa Упpaвлiнь oкpyry, a
тaкox кoмa}Iдtlo-пoлiтичнoгo сK,Iaдy теpитopiirлЬнIo(дllвiзiй _ y
беpезнi |924 p., ссpсд кoмa}щнID(кaдpiв iнIцих дlвiзiй - y жoвтнi тoгo Ж PoКУ, сеprд к}PсaнтiB дtlBlllKiл тa BiйсьKoBltх Byзiв _ }Ia
чaс ix випyсф. .Цля пpoведrl{}tяiспитiв y нaстин.lх н:rлrx:rлo ствo.
pити Koмiсii y сшaдi вiЙсью<oмaчaстини (гoлoвa), кoмaЦдиpa' кlpiвникa зaI{ятЬтa пpедстaвникa мiсцевoгo вiддiлy нapoсвiти.
Як бaчимo, М.Фpyнзс дoсить pilш1пlсB3явся 3a yкpail{iзaцiю
кoмaнднoгo скJIaдy УBo, пpoтo зaвrPцIити цIo спpaBy йoмy нo
вдaлoся. Haвеснi |924 p. йoгo вiдк.тrикaJlиз Укpaiни в Мoсквy _
з цьoгo чaсy yкpaiнiзaцiя кoмa}IдI{ихкaдpiв в oкpyзi пoстyпoвo
зaтиLIra..Цещo пoжBaвилaся вoнa вжe нa пoчaткy |925 p.' пiсля
пpийняття PBP сPсP poзpoблснoi не бeз yчaстi тoгo x М.Фpyнзc
п'ятиpiннoi пpoгpaми нaцioнaльнo.вiйськoвoгo бyдiвництвa.
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Haвеснi |925 p. Haцioнальнa кoмiсiя нa чoлi з 3aтoнським
(ствopснay гpyднi |924 p. пpи PBP yBo), a тaкo)к сeкцiя oсвiти
HК PсI пPoBсли псpевipкy 3нaнь yкpaiнськoi мoви кoмaнднo.
пoлiпrчним склaдoluloкpyry. Pезyльтaтипсpсвipки бyли сyr'rними. З 246 пpaцiвниKЬ IIIтaбyтa Упpaшriнь УBo yrqpaiнськoloмoвolo вoлoдiлoлиlдс 6 чoлoвiк,з 3|7 пpaцiвшrкЬ пy yBo I{r вoлoдiлo yкpaiнськolo 2ll. Hс кpaщoю булa clтуaцiя y з'еднaннях
oЦpyry.C"p"д 4725 пepcвipeнюскoмaндиpiв вoлoдiлo yкpaiнськolo
мoвolo |299 чoл. (27
сeprд 994 пoлiтпpaцiвникiввiдпoвiднo
'5%)'y
286 чoл. (28,8%).Haвiть
дивiзiяrс,щo бyли визнaченi IIJ|яltpoyкpaiнiзauii
ведення
в пеplшyЧсPЦ, i якi, згiднo з poзpoблrними

paнiIшс IIлaнaмI{' дo цьoгo чaсy мaлI{ вxс пoвнiстlo пеpейти нa
yкpaiнськy мoвy' кiлькiсть кoмa}ЦI{piв, пoлiтпpaцiвникiв iз знaн.
}tям мoви бyлa незнaчI{oю. Hи:кчс нaведснi pсзyлЬтaти пеpeвip.
Kи з}Iaнь yкpaiнськoi мoви у 95-It, 96.Й, 99-Й, сoтiй тсpитopiaльних дивiзi.юt. oцiнкa зI{aнь пеpсвiploвaниx пpoвoдилaся цlJUD(oм
poзпoдiлrння iх 3:l тPьoмa гPyпaми: лo пеpIшoi бyли вiднссснi тi,
lстo вмiв гoBopитI{' читaти' писaти y<paiнськoю мoBolo, дo дpy.
гoi - читaти й писaти, дo тprтьoi - Тi, xтo мoвoю нс вoлoдiв.
Усroro псpсrфвo
Гpупш,rolt.

95.тa
96-тa
99.тa
Cшд
Bсь oг o

ж9
%
з0l
%
403
%
4r7
%
1490

Кorсprад

пo,thсplaд

Iш

lш

67
26,2
4l
23
100
38
7l
26,r
28,8

%
39
54
30
70
26
?2
26,5

83
25
3з'8 з2'5
85
l5
47
30
26
97
ж
з2
r29
t7
47,4 20

32
41,5
12
24
20
24
38
44,7

20
26
23
16
36
44
30
35,3

30,2

40,9

34,1

t7,l

28,2

Як бaчимo, бiльlшетprтини кoмa}Iдиpiвтa пoлiтпpauiвникiв
нo BoлoдiлиyкPaiнськoюмoцих дlвiзiй|(40'9%тa 37,|%)взaгa-пi
(30'2%
вoю, бiльlшстPrтини
тa 34,7%)вoлoдiлинсю пaсивнo i,
пo сщi, бyли тaкox нrспpoмox}tими пpoBoдитиpoбory 3 yКpaiнським

пoпoвt{снням

йoгo piднolo lvtoвolo.

Crdд зaзнaчити'lцo кoмaЦщ{o-пoлiтичнийск.пaдУBo виявився
}tс€ д иним ..гaлЬмoмyкpaiнiзauii'' в pеспyблiцiУ цсй пеpioл.ДУyкpaiнськy мoвy i вiдпoвiдaльнiпpauiвжс пoвiльнoзaсBoIoB:UIи
}tики пapгiйнo.paдянськoгoaпapaтy.ПPo цr дoпoвiв нa квiтнrBoмy |925 p. плснyмi цK KП(б)У нapкoм oсвiти Укpaiни
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o.IЦyrvlський. У pсзoлtouii ..Пpo yкpaiнiзaцilo'', щo fi бyлo схBa.
ленo нa плerryмi, oпip з бoкy вiдпoвiдaльних пpaцiвникiв пoяснIoBaBся ,,ДeяKИ|"lуl.
псpссyдaмИ, Щo сK,Iirлися в сyспiльствi внaслiдoк lсopстoкoi бopmьби пiд чaс гpoмaдянськoi вiйни'' (тoбтo
визнaBaJIoсястaвле}IняпaфЙuiв дo yкpaiнiзaцii як дo пстлlopiвшини).
Kсpylo.lись пapгiйнимI{ диpсктивaми' BУцBК i Paднapкoм
yсPP 30 квiтня 1925 p. пpийняли пoстaнoвy ..Пpo з:lхoди теp.
мiнoвoi yкpaiнiзaцii paлaпaptrУ,', У якiй встaнoвлювaBся теpмiн
yкpaiнiзaцii . дo 4 сiчня |926 p. Бyлo ствopснo Bссy<paiнськy
Koмiсito yкpaiнiзацii paлянськoгo aпaPaтy нa чoлi з гoлoBolo PHК
Укpaiни B.Чyбapсмl, нa яKy IIoкJlaд:uIoсяксpiвництвo пpoвrдeн.
ням yкpaiнiзaцii. Пopя.ц.oк poбmи Koмiсii визI{aчaBся пoстaнo.
вoю PHK вiд 16 l|ИIltr.Я|925 p...Пpo пpaкгиvнi 3:lхoди yкpaiнiзaцii paдяlнсЬкoгoaпapary''. Ha зaсiдaннi 3 xoЁтня 1925 p. Цен.
тp:rльнa Кoмiсiя визнaлa зa дoцiльнс, щoб yся poбoтa в спpaвi
yкPaiнiзaцii вiйськoBих чaстиtt пPoвoдилaся вик,lючI{o пiд без.
пoсеpс.Цнiм ксpiвництвoll,t pсввiйськpaди УBo тa Koмiсii з yкpa.
iнiзaцii paдaпaPaтyпpи УBo згiднo з плaнaмI{' Bизнaчeними pеввiйськpaлoю.
PBP yBo 24 жoвтня L925 p. BИДOлaнaкa3' згiднo з яким 560
пpaцiвникiв lШтaбy тa oкp}г)кних Упpaвлiнь poзпoдiлялися нa
14 гpyп (пo 30-35 нoл.) шlя пPoведrl{н,r занятЬ з },кpaiнськoi мoви
тa yкpaiнoзнaвстBa. 3aгшtьнс кеpiвництвo пoKпaдaJIoсянa тaк 3вa.
нy ..Tpiйкy з yкpaiнiзaцii'', щo fi oчoлив нaчaJтьt{икaгiтпpoпy УBo
Kaгaн. Bжитi зaхoди дyЯ(e цIBидкo д:rлI{пoзитивнi pсзyлЬтaти вИсoтoк кaдpiв кoмatulнo-пoлiтичнoгo сKпaдy' oхoIIлеI{иx3aнят.
тями yкpaiнськoю мoвoю, зpiс вiд 27,9% у |924 p., 33,8% у
|925 p, дo 7|,3% у |926 p., oднaк цс зoвсiм lto oзнaчaJloдoсягнrнHя скiльtс.t.небyльзнaчниx yспiхiв Ц{oдo3ilсвo€ г Itlя мoви. Пе.
pсвipкa, пPoвсдснa нaпpикiнui |926 p.' пoкaзaлa' щo ссpeд
330 пpaцiвникiв Упpaвлiння тa IIIтaбy УBo дoбpе вoлoдiли yкpaiнськoю мoвoю (мoгли пpoвoдити poбoтy цiеlo мoвoю) лиrшс
вiсiм сrpед 79 кoмarЦиpiв пoлкiв тa вищс дo псpшoi кaтегopii
бyв вiднесений l чoл.' дo тpетьoi _ 46. Pсзyльтaти iспитiв сеpед 2004 кoмaндиpiв тa пoлiтпpauiвникiв pя.ry з'€днaнь УBo бyпt
тaKими: (у %)
|2l xвiпtя 1925 p. бyлo сгвopeшo Koмiсiю пo'пiтбюpo цк кп(б)У з yкpaiнiзauii' y склалi
якoi бyв пiдвiддiл з yкpaiнiзauii в apмii. .[o шьoтo yвiйuutи: ЗaтoнсьюrЙ (гoлoвa), Kлименкo
(замiкив пiзнiше 3атoнськoгo на пoсадi tWIoви пiлкoмiсii)' Гpинькo, lЦapaбypиш' Миxайлшк, Якip.
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Кпегopir rilсrprпrir

l(oxскпа'щr
пo,IiтЕlg'а'щi
aдшiПiстpaтивt{o.
Ioспoд.lpськoю срrа.щ|
Bсьoto:

усto0o io|l.

tt67
355
482
2004

Ф1%|

l.tDа

з ,3
15,2

t4,7
22,8

4з'7
42,8

38,3
r9,2

8,5
6,7

25,1
lE,7

40,0
42,6

26,4
32,0

oтlкc, 96'7% кoмalЦllPiв, 84% пoлiтпpaцiвникiв пpaктичtlo нc
спiJIЦ/вaтI{ся3 },I!paiHським пoпoвнrнням йoгo мoвoю. Щoдo
Ir,{oгJI}I
}цФaiнiзoBaниx тcpитopiaJьних дивiзiй тo B них всс x пrвнi змiI{и
'
p. Зoкpсмa' з:l дal{иItdи'
вiдбyлися - пpинaймнi пopiвнянo 3 1925
нaBедr}Iими в oдI{oмy з дoкyrиeнтiв цK КII(б)y' yкpaiнсЬкoю мoвoю B |926 p.вoлoдiли 58,4%KoмaЦ,диpЬ-wrснiвпapгiiтa 50%лo.
лiтпPaцiвникiв 96.i,Цивiзii, вiдпoвiднo 4,I,4тa 76,5% сoтoi.
oгox, пpoгoJloЩенa бiльцroвикaми кaмпaнiя, пo сщi, пPoв:UIилaся. BiйсьKoвr ксpiвниuтвo УBo пoв'язщaлo цr' нaсaмпepед, iз
..oб'€Kтивними тpyдЕIoщaми'' _ вiдсyгнiстlo пoтpiбнoi лiтеpary.
pи' I{сстaчеIoBиKпaддцЬKoгo скJla'ry чи слaбкoto йoгo квaпiфiкaui.
€ю' tIсмo)кJIивiстIoнirлaгoдити poбory к1pсiв з щpaiнськoi мoви,
чaстi вiдpядкення вiЙськoвикiв, зoкpсмa' дo paйoнiB кoмплсIсryвaI{Hяi т. д. Бсзсрtнiвнo, yсi цi фaктopи' псBtIoIoмipolo, yск,IaдtIювiUIи poбoтy щoдo зaпpoвa.IDкrнняyкpaiнськoi lvloBи' тa дiйснa
пpичинa Bсс ж пoлягaлa в iнlшoмy _ y стiйкoмy tlсгaтив}Ioмy
стaвлсннi кoмaнднo-пoлiтичнoгo скJIaдyУBo i дo пpoгoлorцснoi
yкpaiнiзaцii в цiлoмy, i дo Ii пpoведе}I}IяB apмii. Цo, мix iншlим,
..Cеpсд
пiдгвеpдкyloтЬ числrннi вiЙськoвi тa пapтiйнi дoкyrиенти.
poсiйськoгo KoмскJIa.цyпpoявляeться'- зaзнaчaJloся y дoвiдцi з
2.i Чсpвoнoкoзaчoi дивiзii у |926 p.'_ незaдoвoлсtlня yкpaiнiзa.
..Koм.
цiеro, iнiцiaтиви тa зaцiкaвленoстi в iТ пpoвeлсннi немa€ ' ',
ск,Iaд вiдвсpгo пpoтидie yкpaiнiзaцii'' - пiдтвеpдкyв:Uloся y дoнессннi з 80-i стpiлецькoi дивiзii. ..Bип4.щсl бaйд}aкoстiтa нeгaтив-.
нoгo стaвлснttя дo виBчеtIня yкpaiнськoi мoви I{е пooдI{нoKi, ..бaгaтo хтo 3 кoмaндиpiр нс вipитъ y мoxливiсть yкparнiзaцii'', ,,cЛa6кa пoстaнoвкa 3a}штЬ:IoPoди.лaзaнrпaдHицЬKi нaстpoi сrpед кoмскJIlДУ,нсвipy y свoi сили в oвoлoдiннi yкpaiнcькoю мoвoю' poз..сKiлЬlс{ tlс Bчи _ всс oд}IoвиBчити нr мoжlЦI'',
дaloтЬся гoлoсI{:
..щpa.rнськaмoвa y пoBсяI(деннiнепoтpiбнa'', ..нix yкpaiнiзрaти.
,тpaыlя |926 p. тi, Цo вивчшrи yкpaiнськy мoвy'
' Згiднo з наtса:}oмPBP УBo Iф65 вiд 22
мшtи бyпt пoдiлешi }te нa Ц)и' a нl rroтиpи кrтeropii: пepшa - "тi, Щo волoдilоть i мoxyгь
пpoвoдити poбоry yкpаiнськoю мoвoю''' дpyга _ тi, lцo вмitoть читaти' писilти' вoлoдiють
poзмoвl|oю мoвoю' .пpoте недoстaтнЬoд,,tяmгo, Щoб пpoвo.цитиpoботy нeю'', тpgгя _.тi,
щo нeдoстaтrrьoвoлoдiють yкpаiltськoю мoвoю i пoтpобyють нa заняTтях вик,laдaчa.', чeт.
воpта _ п, щo вltгaлi мoви нe знaють.
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ся -Kpaщc псPсвrстИcя B iнший oКPУГ',, ..ми цfт тимчaсoBo''. B
oд}Ioмy 3 дoK}МerrTiв ПУ УBo йшrroся пpo нетaктoвнi випqди Ko.
мarциPiв.poсiян пpoти чrPвoнoapмiйцiв-нauменiв; в iнlшoмy нaгoJloцIyв.Цoся нa стpel{лiнн.шскoмal{Д{oгo сKпaдry' яwtйtнc знa€
i не бaхae викoPистoByBaти нaцioнaльнy мoвy y poбoтi з чePвo}lo.
apмiйшями нrpoсiйсьKих нaцioнilлЬHoстей i зaмiняe зaхoдI,tпoпe.
..poзмoBи тa пoяснrння'')
Pr.aкyв:rлЬнo.виxoBнi (щo псpс.Цбaнaли
3aхoдaми PrпPrсив}Ioгo вIIливy - нap,Iдaми' apсшlтaми тoщo; B
тpетьoмy
- фiксyвaBся Bипaдoк вiдмoвI{ кoмa}Iдиpa oлнiei 3 poт
.
.
o
287 r тepп oлкy rtpиItнятu pa пopт вiд нepвoнoapмi йт[я. 1л<paiншя
yкpaiнськoю мoвoю. 3aвеpнyвtци цrй paпopг' кoмa}Iдиp зaявив:
.ПиIrд.r poсiйськolo' пoKи apмiя oстaтoчнo нс ylqpaiнi3oвaнa''.*Кo.
мa}rдиp Цoй,- 3a3нaч:Uloсяв дoкylv!сttтi,- кoмyltiст''.
Biдпoвiднi кaлpи мo)|Gtaбyлo пiдгoтрaтlr y спrцia.пьних нaцi.
oн:rлЬ}IID(
вiйсы<oвихlцкoлaх' a тaкo)к цUlfl(oм пеprBсдсння в УBo
з iнtциx oкpщiв yкpaiнських кoмarЦниx кaдpiв. Пpaвдa, вiд пc.
pевeдeнI{я кoмaгЦиpi в. yqpaiнui в uентpaпьнo вiЙ ськoвe ксpiвництвo вiдl.loвилoся oдPaзy x' вoни' мoBJIяB' пoтpiбнi дrя poбoти з
yкpaiнським пoпoвI{rнням в iнlциx oкpyгax. Biднoснo opгaнiзaшii в pеспyблiшi нaцioнaльниx вiйськoвиx lшкiл, тo' як Bжс 3aзнaч&пoся, вiйськoве кеpiвництBo' пoбotoloчисЬ мoxJlивoгo }Ia.
poстaння в Укpaiнi сrпapaтизlv{y' пpипиtlилo нaвiть дiяrrьнiсть
lцкo,tи П.Coлoдyбa. Пpoвeленa .[УBУ3oм нaпpикiнцi |922 p. peopгaнiзaцiя вiйськoвих lшкiл prспyблiки дoситЬ чiткo вI{явI{лa
стpсмлiнrrя вiйськoвoгo (ентpy пiдвищити вiдсoтoк poсiйськo.
гo' пpoлrтapсЬкoгo - слoвoм, ..нaдiйнoгo'' елсмll{ry ссpсд К},p.
сaнтiв. Цr пiдrвеpДКyloть дaнi пpo нaцioншlьний скltaд K}Pсaн.
тiв в Укpaiнi тa Kpимy стa}loм нa беprзснь |922 p., тoбтo дo pс.
opгaнiзaцii тa випyсKy чеpвoних кolvla}Циpiв i нa листoпaд, тoб.
тo пiсля зaвеPrцсн}tя}Ioвoгo yKoмIlлrrсгyвaння (у %)..
rлrсoшf, сrдqД
бepeзешь
poбiпrиюt
сe,инt{
iltшi

27
60
l3

,Iистoпqд

33
55
t2

шaldoшдлrшшlсшtдд
poсiяни
щpaiшlti
свpei
пoJlяKи

53
35
4,5
1 ,5

59
3l
5
0,5
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тaтap}t
лaтицti
'{iмш
iншi

1 ,5
0,5
0,5
3,5

I
I
0,5
2

oт;кr, тr}Цrнцiя дo скopoчrння числa yкpaiнцiв (сeлян), Пo.
лякiв, тaтap oчrBиднa. Taк сaмo oчевиднaй тенденцiя дo пiдви-

щс}Itlя вiдсoткa poсiян, евpеiв, лaтиIдiв.
I
Пiсля пpoгoлolllеtltlя в 1923 p. yкpaiнiзaцiйнoi пoлiтиKи сиЦaцiя 3 кoмплeктyвaнням УxPaiнцями вiйськoвих lцкiл пoчaлa
зlvtiнtoвaтиcянa кPaщс. Haпpикiнцi листoпaдa |923 P., 3il дaнимI{' щo iх бyлo нaBrдrнo нa нapaдi з yкpaiнiзашii вyзiв, чaстин тa
yстaнoB yBo, зa3нaч:Uloся' цIo yкpaiншi стa}IoвJlятЬ пrprBaxl{y
бiльlцiсть к1pсaнтiв вiйськoвих врiв. Бyлo виpiшснo yкpaiнiзy.
вaти (пiдбip к1pсaнтiв, викlraдaння yкpaiнськoю мoвoю), кpiм
Хapкiвськoi lдкoли Чсpвoниx Cтaprшин, п?яry €лисaвстгpaдсЬкy'
чстBoPтy apтилсpiйськy' п'ятy пixoтнy цIкoлl{' дсв'ятi пiхoтнi
Cyмськi Ц4pси. Kpiм тoгo' пеpедбa.ra.пoсяopгaнiзрaти Biйськoвo-пiдгoтoвчy lllкoлy y Хapкoвi 3 BикJIaдaнням yкpaiнcькoю мo.
вoю. Koме}rгyloчи pilшoння пpo стBoprння тaкoi lцкoл!t' М.Фpyнзo
y сBo€Ivfy вистyпi нa VIII Bсeyqpaiнськotv{yз'iздi pцд зaзнaнив: ..Tщ
iдея пoлягae B тoщ/' щoб шяти нaцry пpoлстapсьKy мoлoдь з lцкiл
фaбзaвyчy,пеpсдyсiм Koмсoмoльцiв вiкoм вiд 14 дo 16 poкiв, пo.
мiстити iх y lшкorry вiйськoвoi пiдгoтoвки. Tyг ми виpilшиЛ'I B|4кJIадa}IHяyqpairrськoю мoBolo пoстaBI{ти н:Цсxним чинoм тa Poз.iм
paхoвyeмo дaти
вiдпoвiдниЙ нaш вiйськoвo.пoлiтичний гapт''.
oднaк вxo }IaBeснi |924 p. ui плaни пеprглянyли i oбмежилися yкpaiнiзaцiеro двoх tцкiл - Хapкiвськoi Чеpвoних CтapIшин
тa Укpaiнськoi кaвarrepiйськoi y Зiнoв'евськy (нaсткoвo).
3 1925 p. вiйськoвi tцкoли Укpaiни бyлo пoлiленo нa дDi кaтегopii: зaгa;ьrroсoк)знoпoзнaчrнI{я - тi, в яКID('пo сщi, yкpaiнirrцiя
Bизнaвaлaсянсoбoв'язкoBolo (Bищa ulкoлa iм. Kaмен€ B a y Kиевi,
oдеськa apмлepiйськa, КиЬськa зB'язКy, Kpимськa кaвaлсpiйськa,
Biйськoвo-пiдгoтoвчa ruкoли) i тi, lцo пiд.пягaютьпoвнiй (Iшкoлa
Чеpвoних Cтapшин y Хapкoвi) aбo чaсткoвiй yкpaiнiзaцii (Укpa.
iнськa кaвaлеpiйськa цIкoлa y 3iнoв'rвськy, Cy'rськa, Ки.Ьськa пi.
xoтнi, oкpyяснa вiйськoвo-пoлiтичнa, Киiвськa apтилepiйськa
lIIкoJIитa iн.). oдraк пpoBссти yкpaiнiзaшiю y визнaчснID(дJIя цЬo.
гo lцкoлaх тrx нe вдaJIoся - пeprдyсiм, vepез стaBлсння дo цих
lцкiл вiйськoвoгo кеpiвництBa' як дo ..непpестIDкних'',..iснyюних
тимчaсoвo''. ..Пiдпop'Iдкoвaнa мrнi цrкoлa'- скapжився y свo€мy
paпoщi гoлoвi BУцBK y.rеpвнi |925 p. кoмiсap Укpaiнськoi кaвa-
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лсpiйсЬкoi lцкoли Haryляк,-€динa yкpa.rнськaкaвa.пеpiйcькaцIкo.
лa' oднaк yкpaiнiзaцiя пpoхoдить в нiЙ пoвiльнo чеprз вiдсyгнiсть
лiтеpaтypи тa KoцIтiв. Cтaн l{aвчaльнoгo зaKпaдy тa пpимiщень
чеpвoнoapмiйцiв i юIyбy тaкий, щo дJIя пoмсцIкaння взимкy бrз
пpoBeдення peмoнтy вoни мaйхсe нeпpидaтнi. Bидiленi lдкoлi нa
пoтoчниЙ pсмoнт кolIIти вiдiбpaнo тa пеpсдaнo в iнlцi чaсTини''.
Cкapги нa мaтсpiaлЬнy скpyry, бpaк пoтpiбнoi лiтеpaцpи - пср.ryсiм нaBч:lлЬ}tихпoсiбни кiв, мiсtlutися в paпopг:rх кoмaн.щ/вaнню УBo нaпpикiншi L926 _нa пoчaтку |927 pp. нaч:UIьникaKи.
iвськoi apтилrpiйськoi цIкoли' }Iaчaль}IикaХapкiвськoi lцкoли
Чepвoних Cтapшин тa iн.
Хoчa пеBнa poбoтa щoдo Bидaнн,I пoтpiбнoi вiЙськoвoi лiтсpaт}Pи yкpaiнськoк) мoвolo в oкpyзi всe ж пpoвoдl{.пaся (зa дaними Пy УBo в L926 p. yкpaiнськolo мoвolo бyлo видднo 32 тис.
пpимipникiв стaтщiв, l0 нaзв вiйськoвo-пoлiтичнoi лiтеpaтypи,
2 - вiйськoвo.тсхнiннoi, 12 нaзв - вiйськoвoi бслстpllcrllKl|'
3 тис. пpимipникiв вiйськoвих слoвникiв), oднaK uя лiтеparypa
викopистoByBaлaся' псpедyсiм' .фIlяпpoBсдсння пoлiтoсвiтньоi po.
бoти y вiйськaх. ПoсiбникiB' слoBникiв для кypсaнтiв y вiйськoBих lllкoлax нe вистaчiulo. Kеpiвниuтвo Хapкiвськoi Iшкoли Чсpвoниx Cтapшин (вoнa м:rлa вJIaснy дpyкapськy бaзy) нaмaгaлoся
Bлaс}Iими силaми нaJlaгoдити видaння пoсiбникiB' oднaк нi кoмaндyвaння oкpyry' нi центpшtьнo вiйськoвo кеpiвництвo нс пoспirцaли пiдтpимaти цi iнiцiaтиви.
He дивнo, щo вiдтaк yкpaiнiзauiя y тaк зBaниx нaцioнaльних
цIKoлax пpoхoдилa мJIяBo' yспiхи ii бyли }Iсзнaчними. 3oкpемa,
нaпpикiнui |926 p. пеpсвipкoю бyлo встaнoвлеt{o' щo з l30 виклaдaчiв Cyмськoi, Киiвськoi пixoтниx Iшкiл yкpaiнськoto мoBoк)
вoлoдiли |0,8%, в Укpaiнськiй кaвaлеpiЙськiй шкoлi _ 55%.
Бiльrц yспilшнo пpoxoдилa yкpaiнiзaцiя y пoлкoвих lllкoлaх oкpyry. Koмплекryвaлися вoгпt мaй;<eвиKIIIoчtIoyqpaftrшпr.пt_ (нa.
пpикJIaд' сopсд пoпoвнeння пoJIкoBIo(ulкiл пpизoвниKaми 1905 p.
нapoДксння yкpaiншi стaнoвилtц:у 24.it, 45.Й,9l.й кaдpoвиx дивiзiях _70,6%i у 25.it,30-й, 96-Й, сoтiй тсpитopiа'lьнltx _90,4%:.
y l-й, 2-Й, 3-i|,9.й кaвaлеpiйськиx - 60'5%). Iнiцiaтивa щoдo
yкPaiнiзaцii y пoлкoвиx lllкoлax Bиxoдилa' як пpaвилo' *зни3y'',
чим з}Iaчнoloмipolo й пoяснtoв:Ulисяfr yспiхи.
У uiлoмy )к BипyсKи кoмal{диpiв y тaк 3вaних нaцioнaльниx
вiйськoвих lllкoлaх бyли не.шoстaтнiми,щoб зaбсзпeчитI{пoтpr.
би oкpyry в yкpaiнських кoмatцllrиx кaдpax. Haпpиклaд' випyск
yкpaiнiзoвaних цrкiл вoсс}tи |926 p, мiг пoкpити Цeстaчy кoмa}I-
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дниx кaдpiв у 96.|Й тa сoгiй дивiзiяx нa 87% лишс пpи yмoвi
пoвtloгo poзпoдiлсння випyскникiв дo цI{x дивiзiй.
oднaк ссprд кеpiвниЦтва oкpyry кУДи бiльIцo з:ll{спoкo€нttя ви.
Kпикaлa *пoлiтичнa неблaгoнaдiйнiсть'' пiдгoтoвлe}Iиx в yкpaiнi.
зoBilнID(lIIкoJIaх кoмaнд.rpЬ, i це, бeзпеpe.пro, вffiгpaлo I{r oстaнI{к)
PoJтьy пpийняттi стa.пiнським кеpiвництвolvt нaпpикiнЦi 30-х po.
кiв pilшенrrя пpo iх зilкpиття.
УкPAIHIзAIIIя I ПoлIтичtIA oБPoБI(A
чЕPBoIIoAPМIЙцIв:
BIд HЕпи сьМ ЕII нoгo сЕII.яIIи IIA
BIд.цAIIOгO
сOJIД/{TA PЕBOлIOцII
дo
Haперлoднi дeсягиpi.пroгo roвiлеlo Чepвoнoi apмii нiмецькa гa.
3стa ..ФoсiIшc l]сйтylг'' писaлa: "Poсiйськa apмiя в хoднoмy paзi
нe мoxс poзглЯдaтI{ся тiльки як вiйськoBa сI{.лa.oснoвнi зaцдaн.
ня Чеpвoнoi apмii, щo д:UIrкo Bихoд,IтЬ зa межi пo}tяття ..збpoй.
t|i c|,ul|1,,,€ спpaви' щo лrxaть y цapинi кyльт1pнiй тa пoлiтичнiй... oсвiтa i пoлiтичнa пiдгoтoвкa мaloть дtя poсiйсЬкoгo сoл.
дaтa Кyди бiльlшy вary, нbtс д,Iя якoгo iнlцoгo сo,Цaтa в свiтi''.
Biдкинсмo звинaйнy дrя тoдiIцнiх зapyбixниx oглядaчiв oцiн.
кy сoloзнoi Чrpвoнoi apмii як apмii poсiйськoi тa зayвaxимo' щo
бoдaй чI{ мoxнa дaти BJr}ДIнiшyxapaктеpистиКy oсoбливoстям
ствopr}Iих бiльlдoвикaми збpoйниx сил. .Цiйснo, бyлщи tl:Ulaд.
жrнa PaдЯнсЬKoIo систrмoro, Чеpвoнa apмiя сyIт€Bo BtIлиBiUIaнa
сalv(yxиттедiяrьнiсть Цiеi системи i, псpедyсiм' зaBдяки тiй кoлoсaльнiй пoлiтикo-вихoвнiй poбoтi, щo B нiй пpoвoдилaся. Caме }Ia apмilo Pa.ця}IсЬкaсистсмa пoKIIaд:Lпa..псpсплaBкy'' свiдo.
мoстi вИстшtиx ..зapa)<сних дpiбнoб}P)кyaзни Ми, нa цi oнал i стич.
tIими тa pслiгiйними нaстpoями'' сслянсЬкиx мaс. ПpoйIшoвlши
r<piзь..iдroлoгiчнeситo'' paд'II{ських3бpoйних сил' мiльйoни мo.
лoдиx лroдей м:UIи пoзбyгися циx ..пеpежитKiB'' i, пoве1rтaloчисЬ
..пpoлстapськi, iнтсpнaдoдoмy' пPи}rссти в мaсI{ нaбщi в apмii
цioналiстичнi та aтеiстичнi пopекoнaння'', зaбoзпсчyючI{ тaKим
чиtloм пiдгpимкy paлянськoi BJIaiщ{ссprд якoluoгa uIиPlIIих вrpств
нaсслeЕIЕя.
Бi.ьtцoвики дoситЬ paнo yсвiдoмIdпи мoхли вiсть ..кoмyнiсtиv.
нoi oбpoбки'' yкpaiнцiв яеpез apмilo. B пеpioл I9l^7_|920 pP. Poсiйськa Чсpвoнa apмiя tlсслa в Укpaiнy нo тiльки влaдy пoвнigтlo
кo}ггpoJlЬoвaнoipoсiйським пapтiйним цеrггpoм KП(б)У, але й кol.tyнiстиннi, iнтеpнaцioнaлiстичнi тa aнтиpслiгiйнi гaслa. Haгaдa€ м o' щo нaсa.DК}aaнiкoмiсapaми кoМyнiстичнi lдеi дшeкo но зaB.
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ХДи знaхoдPlли вiдryк ссPсд чrpвorroapмiйцiв.yкPaiнцiв. Як кoн.
стaтyBiulи вxr пiсля вiйни сaмi х пoлiтпpaцiвниIсt, нсpiдкo "кo.
мyriстиннi зa нaзвoю, aбo нaзвaнi iмснем Ленiнa пoлKи paптoвo
oхoIUIIoB:rлитaкi нaпaдKи peлiгiйнoстi, щo бiйцi скидaли *xидiвськy зiPкy'' i пiдiймa.пися пpoпr кoмyriстiв' мoвJlЕB' .кoмщri.
сти пpoпoвiдпoть кoшryriю тa к:DкyгЬ' щo нrмae бoгa''.
Зaзнaчимo, Щo i нa пoчaткy 20-x poкiв yкpaiнськс пoпoвtlсн.
ня зiUIицIilлoся "пpoблcмoю'' д,Iя apмiйських пoлiтпpaцiвникiв.
Ha пoнaткy |923 p. пprдстaвники ПУ УBo H.Paбичев i C.Cгсp.
лин' дaIoчI! хapaктrpпcrI.KУ нoвolvfy пoпoвнrннrо, бyли змylшенi
пpяIt{oвизнaти йoгo "пoлiтиvнy нсстiйкiсть''. .Hсpiдкo пoлiтpy.
КУ, . скap)Kldлися Bo}tи' - зaдaloть *€хиднi'' зaпитaнtUt з явtlи.
ми нaмipaми збити йoгo, пoстaBити y нeзprlrre пoлoxeнrrя. Haй.
чaстilдо цс бyвae сrpсд }PoIDкснцiв Укpaiни, якi пpoйцIли чеprз
пoлoсy змirпr },pяДiB,чrpсз систe},fy нe тaк дaвнo лiквiдoвaнIо( pсBкoмiв, чсpез вIUIиB пстлropiвськoi aгiтaцii''.
.Ц,iйснo,нoвoбpaншi-yкpaiшдi, щo пoчiUIи aKтI{B}Ioпpибyвaти дo
чaстиtl тa з'еДtalъ УBo вжe з кirщя |922p., бyпt дoситЬ сK,Iaд}IиIvr
кoнтинпrнтo IvLДl|явiйськoвo.пoлiпr.пroгo кеpЬництBa ollpyry. пo.
prBiDкI{yбbьrцiсть пpизoвникiв сKпaдaJII{сrJIяtIи' якi дo PaдянсЬкoi влaди тa Чepвoнoi apмii в цiлoмy стaвилися 3 зaстopoгolo.
Пpининaми 6.ушt не стiльки ..змittt.lУPЯJ[iв''тa ..пстJпopiвськa aгi.
TllЦiЯ'', скirьки
дiя.тьнiсть сaмI.D(бirьIцoвикЬ в Укpaiнi.
'?aктиtlнa 3a пoхoдDксI{Hямз сrлa нc 3 чyгoк знaB
Мoлoдий чсPBoнoapмiець
пpo }IсдaBнi експеpимrl{ти з ..кoмyriiстичt{им бyдiвництвoм''. Ha.
сильницЬкr Bи,ryченHя збblolся y сс.ляtI'пpoдpoзкJlaдri зaгoни' }Ia.
сaДpкyвaнrrякoщ/tt' тoPoP ЧК, кiнець кirпдем, прзиpствo дo всЬoпo
yкpaiнськoгo з бoкy ..нoBих poсiйcьких нaмiсttикiв'' - yсс цe 2|pivний нoвoбpaнець бaчив нa влaснi oЧi, a oтI(e' лoяльнiсть йoгo
дo paдяI{ськoi влaди мoжнa бyлo ввaжaти дeщo yмoвI{oю.
Пoлiщyкrr, якi рaxнo сте>килизil нaстpoяIl,tи}Ioвoгo пoпoвttсння, вiдзнaчaли y свoix дo}Iссrнню(' щo Bжo ca.м фaкт пPизoвy нa
вiйськoвy сrгpкбy yкparншi спpиймalrи дirлrкo нсoд}Ioз}Iaчнo.Як цo
бyлo в l918-l920 poкax, Чepвoнa apмiя з:UIицIaлacя
I,ЛЯyкpa.
..I*{oскoвсЬкoю'',
..я1DкoIo'',
a
мoбiлiзaцiя
сслa
iнськoгo
дo неi poз.
гляд:UIaсяяK,,HacИЛJ|явлaди', i нс викликшta oсoблиBoгo енryзiaзмy. Bибщ неBдoвoлrння BиK'Iик:UIoпсpеBrдeння Boсrни |922 p.Bзимкy |923 p. дссяткiв тисяч yкpaiнcьких пpи30вникiв для
пpoxoдхсння вiЙськoвoi слyxби в Poсilo, щo' 3a poзpaхyl{кallrи
бiльlцoвицькoгo ксpiвништвa' м:UIoне тiльки стaти дJtя них сBo.
..пpибopкaнеPцним ..пoлiтичним кapaнгинoм'', aлr й пoспpияти
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ню'' збyдксtloгo 1п<pаiнськoгoсслa. I xoчa змiцнiлiй B,Iaдi Цд:tлoся
з.rбeзпeчити псpскI{дaння пPи3oвниKiв, без пpoблrllr тyг не oбiйlIIJtoся- пoлiтпpaцiвники вiдзнaчaли *зaгaлЬний пpигнiчений
стaн нoвoбpalfl1iв'', маrи мiсцс всiляr<iексцсси' дrзepгиpcгвo тoщo.
Bистaчшto пpoблем i з тими, xтo зiL,tиlIILBcяNIя пpoxoДкс}I}rя
вiйськoвoi сrцгxби в Уlqpaiнi. ПolriтпpaшiвниKи фiксща.lшl i вислoвлювaння чсpвo}IoapмiйцЬ пpo небоl<aнHясJr}DKI{ти,
i ..сlutьнy тяry
дoдoмy'', i нaдсилaння дo piдниx i близьких листiв 3 пpoхaнI{ям
дoбyм фa.пьIшивiдoкyr.rel{ти' 3il яKI{ми lиoxнa бyлo б пoвсPнy.
тися дoдoмy (змiнa poкy нapoДксtll{я' смrpгь piлних тoщo). Бyли i випaдки двrpгиpствa, якi oсoбливo зPoслI{ нaвeснi |923 p.'
3 пoчaткoм пoльoвих poбiт. 3a дaними Пy yBo, за лIoтий.квi.
тснЬ тaKих випaдкiв бyлo зaфiксoBaнo: в 15-й стpiлсuькiй дивiзii
- 94, в 23.it - 67, в 45.й - 23|, в 44.it - 66, У 2-Й Чеpвoнoкo.
зачiй - ?5' в 9-it кaвaлсpiйськй - 76. opгaни мiсцсвoгo вiйськo.
вoгo yпpaвлiння нaпoлеглиBo зaймaлися poзцryкaми лсзеpгиpiв i,
зaстoсoByloчI{дo ниx сyвopi мстoди пoкapaнI{я' пoBеРгaJIи втiкaнiв y кaсapнi. Bтiм, дuUIскoнс всiх, бo, як зaзнaч:Uloсяy вiйськoвих дoKyl{eнтax' дсзсpгиpи пoдrкyди пoпoBtIIoBaли ..бaнди''. Пpo
oдин iз тaKиx випaдкiв гoвopив нa Тpстiй нaPaдi пoлiтпpauiвникiв apмii i флoтy y жoвтнi |923 p., Л. TPoцький: пoлoвинa пPи.
зoвникiв з Пo.птaвськoi ryбepнii, зaзнaнaв вiн, яr<иxбyлo нaпpaв.
лrнo дo 3-i Бrссapaбськoi дивiзii, дс3сpгиpyвали i вдшtися дo ..opгaнiзaцii бaнд''.
3винaйнo, вiйськoвa сл1aсбaнe yяBJIялaсячсpBoнoapмiйuсвi-yкpaiшдlo лиtIIo в чopних фaфax. Унopauпrй сеJUIниIIнс бщ пoзбaв.
лeшlй пpиpoднoi зaцiкaвлснoстi >rоrттяvr
apмii, пpивaбrшoвaлийoгo
мoжливoстi вчитися' xoдити B тсaтPи' кiнo. Зpoзyмiлo' щo ссprд
нoвo6paшдiв бyлo чиIl.liUIoтaKlfx' хтo' oпинивlцись в apмii, тBrpдo
виpiшrив пoв.язaти 3 нсIo сBo€ )с{ття, зpобкпl вiйськoвy Kap'€py _
*виfrги B JпolЦ{''.I все x, бiльlдiй чaстинi нoвoбpaшtiв, вi.Ц,ipвaниx
вiд звичroгo ссpсдoвI.rщa'влaснoпo г1oспoдapсгва,сiм'i, нслегкo бy.
лo 3викaти дo нoвoi apмiйськoi oбстaнoвки - життя y кaсapнi (нa.
grrc зoвсiм нсoблa.щraнiй), пoвсяKдснниx пoбщoвих нeзpyrнoстей,
..кoмщtiстичнoi aтмoсфсдиcциплiни' щ/цrц)и' a гoлoв}Ir, Дo тiei
PИ'', Щo fr aктивнo нaпtiтaли y вiЙськax пoлiтпpaцiвники.
Bapгo зазнaчитI{' щo тyмaнний цеa.lr зaгaJlьt{oгo бpaтеpствa,
зa який aгiryвaли пoлфyrоr' нс.ц}ry(rпpивaблювaв чеpвoнoapмiЙ.
цiв-сслян з ix irцивiдyaлiстичI{olo псиxoлoгiеlo, a цеi диКтaтypи
пpoлстapiary i йoгo ксpiвнoi poлi в paдянськoмy сyспiльствi й
зoвсiм нс спpийм aIrмcя.Чсpвoнoapмiйцi ..сслянсЬкoгoпoхoдxсt{-
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ня'' нiяK нс мoгли зpoзyvriти, *Чoгo УPЯд в Укpaiнi poбiтнинoссJIя}tcький, a нс нaBпaKи' a.D|(сссJUIн бiльIдiсть в pсспyблiЦi'',
..Чolvfyнa вибopax poбiтништвo мae бiльlце пpaв' нix сслянствo'',
..чoгo iснyе тaкa нсpiвнiсть мiстa i сслa''. Hе пpихoвyъaли coлдa.
TИ.ce]IяI|||й poздpaтyвal{ня пoдaткoвolo пoлiтикoIo paдянськoi
влaди - *paд5кськa Bлaдa тiльки й виIадlе, як бiльшlr взяти 3
ceляt|'''..пoдaтKи, щo iх бсpyгь в Укpaiнi, зaнa.цтo великi y пo.
piвняннi з iнIцишr pсспyблiкilми''.
.[oсить бoлiснo praryв:rлo poliгiйнс y свoiй знaчнiй нaстинi 1,к.
paiнськс пoпoвнсttня нa пPoвсдсtlн'l в apмii тaк зBaниx aгrгиpслi.
гiЙниx зaxoдiв - ..тiлесних oглядiв'', спpямoвa}Iих нa BиявлсllI{я
хpeстикa чи iкoнки з пoдaльцIим пyблiн}lим висмiювaнням вipyк)чl{х' зaбopoнolo хoдити дo цrpкBt{' чllслсI{ними aтeiстич}tими
лскцiями вiдвеgгo oбpaшlивoгo дJt,l вipyroних хapaктrpy, нaв'язy.
вaI{}Iямlloвих ..пpoлстapсЬких'' свят зaм iсть тpцдицiЙних pсл iгiй ню<.3 oб1pонrrям poзпoвiлшIи чrpвoнoapййшi y свoiх Jtистilх дoдo.
}'ryпPo тс' як пpoвoдI{лoся..сBятК1Ba|fr|я',Piздвa y чaсти}Iilх oкpyry
взиl{кy |922-|923 pp.: ..святo B мсгIс бyлo тaкo пoгaнс' щo я a>к
IUIaKaв.Пpинесли зipкy B кaсapню тa з:lстaв,Iя,IиспЬaти "Гoп, мoi
гprчaники''. B мiстi зoвсiм peлiгilo скидaloтЬ, всi eвpei нaсмilцки
poблять, пoзaп:Ulювaли фaксли, вибpaлI{ якoгoсЬ жI{дa 3a пoпa'
пoсaдили йoгo в кopoбкy й вoзять, a вiн вiникoм мaхar мoв кpo.
пилoм i читaс € в aнгслiе... HaсмiхaютЬся нaд l{aшoro prлiгiею''
(зoCД' Кaтеpинoсrraв); ..пiл Нзглo бpa'шr iкoни з цеPквI{ i па.lпl.тшt
нa плoщi, cмiялиcя нaд Бoгoм тa пoпaми. Bбpaли Бoгoм oднoгo
кoмyнiстa, пoтiм йoгo зaapецггyв:rлий пoвсли дo pсBтpибyнalry, a
тaм сyдил|4,'i,,у нaс кolvryl{icтигgть yсi вбparrися пoпaми i пoчшIи
хoдити пo мiсry й смiятися }Iaд Бoгoм. Hoсять iкoнy i кaжyгь:
..якщo ти Бoжa мaти' тo пoкapaй нaс, aIIeTI'I'нс BмirцI''. Я двa днi
..нaпеpс.
нe мiг iсти, тaк тюккo мeнi бyлo нa дДlli'' (45с.ц' К"ъ);
дoднi Piздвa зiбpallи yсlo дивiзiЙнy Iшкo.rryi дaвaй пiдвoдити пiд
..oскyби кoбилy'', нa.
кoxнy цеpкBy й зaстaв.гlялиспiвaти пiсню
.
oсь тaкi в нaс бyли святa'';
вiть тaкi пiснi, щo }lс мoх(нa писaти
..святo ми пpoвoдили тaK:
кoли
пo цrpKBaх пpaBили вeрoнepi,
нipнlo, нaс зiбpaпи всiх тa пoвсJтипo мiстy, зyпиняJIи пiд цеptсвalдt
i пpимyшryвaли спiвaти пiснi, якi нaзивaли мoлrбнем, з piзними
..xиBстъся нaм
мaтrpними нaPyгaми Бoгa i пoпiв'' (23сД,' Хapкiв);
д)Dкспoгaнo... У святa I{aс пoп{aJтидo тraтpy' менi бyлo д}лJ(cсyм}to' lцo y нaс вдoмa y цеpквi Hoвий piк зyстpiнaloтЬ' a тyг B тraтpi
c|lДvl' дr нaсмilдки I{aд pслiгiеlo poблять, бaгaтo 3 нaс Дttвlлтlцcяi
слyхaти не xoтiли i пilцли'' (24 cД\' Biнниця).
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Taкi бpyтшrьнi фopми "arrпt-Piзцвянoi кампaнii'' нl 6улп яюt.
}loсь вI{няп<oIUt'
a' нaBпaKI{' дoсltтЬ виp:rзнo вiдoбpuсшrи звичaйнi
тoпo
нaсy
дJIя
фopми i мстotи arrмpслiгiйнoi пpoпaгal{ди в apмii.
IIIквaлoм oбpaшпlвlо< нaсмiIдoк н4д пottylтяtvfи вip1тo.пlх щoдeннo
цpипoJloмцrymJla нoвoбpaнц,l oIФ}D|cIaгaзстa *Кpaснaя фlдrя''. 3a
iнiцiaпlвoю peдaкlii гaзcги бyв ствopсrий тaк звaниЙ "МрсЙ бo.
)<енят'', кyди нoвoбpaнцям н:Ulexaлo "дoбpoвiльнo'' нaдсИлnTуl.
свoi xpестиlоl, iкoнки; стopiнки гa3сти бyквшtьнo бyли пс,pенaси.
ненi piзнoмaнiтlпltrдl oбpaзrивo.:сyлiгaнськими кaPикaт}Рaми, вip.
цIaми тoщo.
3poзyrrriлo, бpyгa.пьнi випaди пpoпr вipyloких нc мoглI{ нe Bи.
KIII4Kaтппpoгсстiв. Як пucaлп пoлiтпpaшiвrпtки, ..вipyloяi.ссктaнти'' нc тiльки .3aмикa,Iиcя в сoбi',, aлe Il aктиB}Io пpoтсстyB:rли
пpoти "arrпapоtiгiйнюс зaхoдЬ'' i нaвiть вiлвepгo нaмaгaлися ..всР
6увaт:исвoiх пPихIIJIь}Iикiв'' сepeд *пiддaтливиx дo aтеiсти.пloi oб.
poбки'' чrpBoнoapьriйцiв.
Hепoкoiltи пoлiтпpaцiвникiв i нaцioнa.пьнi нaстpoi нoвoбpaн.
uiв-щpaiнцiв, ссprд яKиx' яK зaзнaчалoся B пoлiтдoнессtl}lя(' чимшIo бyлo ..3 пстлюpiвським дylЦкoм''. Пpoблсми виникaли й нa
гpyнтi нrзнaння aбсoлloтttoto бiльlдiстlo кoмarЦнo-пoлiтичtloгo
сKпaдy Piднoi мoви свoiх пiд.пrглиx, Щo, зpoзylvtiлo' зtlиxyвaJlo
сфекпrвнiсть пoлiтикo-BихoвI{oi poбoти.
У тoй чaс' як вiйськoвi в цiлoмy нe ..дpaмaтизрaли'' 9гaн
спpaB 3 мoв}II{м питaнням в apмii, чaстинa лiдrpiв KП(б)У де.
.Цarriз бiльlцoю ц)ивoгolo спpиймaлa звiстки пpo нaцio}I:lлЬнoмoвнi нrгapaqди в apмiЙськolvfy ссprдoBищi. 3aнспoкoeння цr нa.
poстiЦo Ь мipy пiдвищення вЦсoткy yкpaiнuiв в чaстинax i з'eднaнн,tх oкpyry (нa l бсpезня |923 p. _ 46% oсoбoвoгo ск,Iaдy),
aдко yкpaiнськa p4дяl{сЬкa вJIaдaбyлa кpoвнo зaцiкaшtснa y ..Bикoврaннi'' в apмii ..свiдoмих кaдpiв'' дllя ii пiлтpиtrlки. 3poзрtiлo' чoмy нa ХII з'iздi PKП(б) yкparнськi кorvryнiсти пoстaвили
питaння пpo пoтPебy вxити pilшyrиx зaxoдiв lцoдo псpсBсдeння
пoлiтoсвiтtьoi poбсrги y вiйськax нa нaцioнaпьнi мoви. М.Cкpипник' зoкpсмa, вiдвсpтo нaзвaв Чеpвoнy apмilo ,,зtlapЯддЯмpyсифiкauii yкpaiнськoгo I{aсслення i всЬoгo iнopoднoгo нaсlлення''.
..Ми звиlсlпl'
- зilзнaчив вiн, _ Йтlц пo вiкaми щopoвaнiй стсжцi
poзyt'ti€
м
o,
i нc
щo yхвirлrнi нaми пoлoxе}tня з l{aцпитaння дo
чoгoсЬ нac зoбoв'яз5ДoтЬ.''М.Cкpипникa пiдтpимaз iнIдий член
yкpa.rнськoiдслегaцii ЯЯкoвпeв, яKvlЙдoдaB' щo тaюlй стaн спpaв
в apмii пoв'язaний з ..iнеpцieю, вrликopoсiйськoгo кoмaнднoгo
aгIapary''.
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Heзвaxaroчи нa щвa.rrrнi з'iздoм piIшення, ..iнеpцiя вrликopo.
сiйськoгo aпapary'' дaв.UIaся Bзнaки щс кiлькa мiсяцiв - oгoлoIцсний бiльIцoвицьким кеpiвниЦтвoм кypс нa нaцioнaлiзaцiю
вiйськ }IaгaдyвaBбaгaтьoм вiйськoвим пpo ,,cУмlагrttrt
дoсвiд'' o.Kс.
prнськoгo. Бiльlц oптимiстиннo бyли нaстaBленi пpибiнники pс.
фoPм в apмii. У пеpсдoвiй стaттi листoпaдoвoгo нoмrpa >кypнaлy
..Apмия и pсвoлIoция,' М.Фpyl{зr poзт,IytиaчyвaBкoмсKпддoвi,
щo
BJIaдa 3нa€ пpo iсrщoнi в ссpсдoBицli кoмarииpiв ..yпсpедкення
тa зaбoбoни'' Biднoснo ..пoлiтичнoi небс3пеки'' пpoвrденI{я }Ia.
цioнa.пьних зaxoдiв в apмii, пpoтс BBa)кa€' щo сaмс цi заxoди й
стarryгь ..гapaнтiсlo пpoти зaгpoзI{ нaцioнa.пiстичltoгo Iшoвiнiзмy''
як в Укpaiнi, тaк i в цiлolry в CPCP.
Кpoк зil кpoKolvf' з псB}lиl{t{ yсЮIaднсtl}lямlt спpaвa з yкpaiнi.
зaцiеIo пoлiтoсвiтньoi poбoти в УBo пoстyпoвo зpyцIилa з мiсця.
Bжe 20 листoпaдa |923 p. нaчдль}Iик Пy yBo Ф.БлylvlсrrгДJlьпlд.
писaв opiентoвний плaн yкpaiнiзauii в oкpрi, oкpсмi пoлoxснI{я
якoп) бсзпoссрдньo тopк:rлися пrpсBrдrння y кopсrгкi сгpoKи пo.
лiтoсвiтньoi тa лiкнспiвськoi poбoти в тсpчaстинaх нa yкpaiнськy
мoвy. Kpiм вивнсння 1кpaiнськoi MoBи кoмсKпa.цoМ' дolqrмrнт пс.
pедбaнaв ни3Кy сyпщнix захoдiв, спpямoвal{иx нa забезпсчення
yспixy yкpaiнiзaцii y вiйськaх' псprдyсiм тaкi, як пoстaчaння чa.
стин тa з'€дHaнь пoтpiбнoю лiтсpaцpoto, пoсiбrикaми тoщo. 3oк.
prмa' пrprдбaнaлoся Bxс y нaйблиxний чaс . 3 гpyд}lя |923 p.
пеpекJlaдaти yкpaiнсЬкolo мoBoю гaзrтy ..Kpaснaя Apмия'', )к14l.
нaли ..Кpaс}Iaя poтa'', ..Пoлитpaбma в пoлкy''' ..Apмия и pсвoлIoция''. oднoчaснo плaнyвaлoся пiдгoтyвaти дo дpyкy yкpa.
iнськиЙ бyквap, псpцry з ссpii бpoшryp yкparнськoю мoвoк) нa
вiйськoвo.пoлiпlvнy тсмaтиКy. A yпpoдoвx сiчrrя |924 p. мшrи бyти пiдгoтoвлrнi yкpaiнськoю мoBoю збipки пoлiтбссiд' xpсстoмa.
тiя дltя пpoвсдrння пoлiтoсвiтгoдини' псpIшi видaнI{я вiйськoвoтсxнiчнoi лiтсparypи, бiблioтoнKи чеpBoнoapмiйЦя, pяд стaтщiв,
мaпa Укpaiни i нaвiть слoB}Iик вiйськoвих тa вiйськoвo.пoлiтичнlтх тсpмiнiв . poсiй ськo-yкpaiнськи й тa yxpaiнськo- poсiйський.
Kpiм iнlшoгo, пеpeдбaналoся BидaтI{темaтичнi IUIaкaти тa листiвки' як' нaпPиKпaд, ..Чt{ ти з}Ia€ ц I сBoю piднy мoвy?'' дJIя чеpBo.
нoapмiйuiB тa ..BиBчaйтс yкpaiнсьI(y мoвy|,, N|Я кoмскJlaдy.
Ha викoнaння l{aкaзy М.Фpyнзе Мl438 вiд26 листoпaдa
|923 p. ПУ yBo пiдIюЦвaлo пpoгpaмy з yкpaiнськoi мoви д,tя чеpвoнoapмiйцiв, щo вoлoдiли yснoю i писсмнoю poсiЙськoю мoвolo.
Boнa пеpелбaнaлa з:lсвoсl{l{я мiнiмaпьнtо( знaI{ь з yкpaiнськoi мo.
ви' зoкpемa' ск,Iaдaння листiв, paпopгiв тa piзних дiлoвих зaяв.
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3poзyмiлo, poзpoблений Пoлiтyпpaвrriнням плa}I пpoведeння
yкpaiнiзаuii пoпpcбрaв чим:UIих кolцтiв. Пoтpебy в них oкp}DкI{e
кoмallД/вaнI{я BизнaчI{.лoдo кoпiйoK - 1254у кp6 70 к. 5 гpyлня
|923 p. шлгaб}{Bo нaпpaвиB IIлaн i кorrггopис нa yкpaiнiзaцiIo вiйськoвих чaстин д,l't вкJIIoчeння йoгo дo зaг:UIьtIoгoкoцrтopисy
Hapкoмпpoсy нa yкpaiнiзацiю PaдянсЬкoгo aпapaтy. oскiльки зд.
qдaлегi.Фв pilпrий pсспyблiкaнський бю.окст кoштlt нa пPoBсдення yсpaiнiзaцii но бyrпr зак.lraденi, уpЯд УсPP бр змylшerпrй звеp}гyгI{сязa фiнaнсaмI{ дo PHK сPсP. Cр,ra, за Poзpa.xyrкalии ylФaiнських ypядoвцiв, 6улa вI{зI{aчrI{aв 442 24| кp6. Пiсля псвниx
звoлiкaнь i листрaння pеспyблiкaнськoгo тa сolo3}Ioгo вiдoмств
oстaнн€ всo x видiлилo Укpaiнi, зa paхyнoк poзсpв}Ioгo фorцy
PI{К сPсP, l50 пlс. кф, якi мaпи Bиплaч}aaтися щoмiсяч}lo' пo.
чинaючи з квiтня 1924 p. Пpoтr BI{1paтинa y<paiнiзацilo вiйськo.
Bиx чaсти}I тa 3'€днaнь УBo з цих кoIrrгЬ не перлбaчa.пися. Cпe.
цiшtьним piшеrшям PнK сPсP звсp}ryBсядo Hapкoмary вiйськo.
i встaнoвиBltl( спPaв сPсP з пpoпoзифею ..теpмiнoвo poзгJI,я}ryгIД
тI{ з:r }пIaстю пPrдстaвI{икiв Укpaiни poзмip кpсдитiв, щo iх слiд
видi.lшlтиз кoштopисy нapкoмBo€нy нa пoтpеби yкpaiнiзaцii вiйсь.
кoBиx чaстин i вiitськoвих yстaнoв Укpaiни i пpoвo.пити iх, пoни.
нaloчи з квiтня, oднaкoBими чaстинaми, фaктичнo пеprдaвIци цi
гpoIшi B po3пopя.Фксння кoмa}Iдyвaння УBo''.
Пpoгс вiйськoвс кoмatщyвaн}ш нr пoспiшaлo з фiнaнсрal{ням
нaцioнaльl*rx заxoдiв в Укparнськoмy вiйeькoвoмy oкpyзi, тим пa.
чr' щo нaвeснi |924 p. PBP CPсP взaгarriпеpеглянyлa свoi пoпе.
prдI{i lL,Iaни' сKopoтиBtIIи пердбaнснi витpaти нa пpoвсдеtl}lя нa.
нaвrснi
цioнa.пьнoipсфopми в apмii мaйxе вдвiчi. Taким чI{}IoIr.l'
|924 p., як пoвiдolvt.Jlялoсяв oдtloмy 3 дoнrсrнь ПУ УBo, нa yкpaiнiзацilo в oкpрi бyлo витpaченo l0 тис. кpб.
oпсс, зaхoДll з yкpaiнiзaцii з сaмoгo пoчaткy }Io м:lли фiнaнсoвoгo забсзпсчення з бoкy сolo3}Ioгo вiйськoвoгo цrнтpy. 3вaжaючи нa цс тa нa yпсprJpкrнo стaвлrння кoмскJlaдy дo iдеi нaцioнaпiзацii вiйськ, спoдiвaтися I{a сytтевi зPyltIеI{няв спpaвi пr.
pсвo.цy лiкнспy тa пolIiтoсвiтньoi poбoти нa yкpaiнськy мoBy }Iс
дoвoдилoся. Пpoтс, нa вiдмiнy вЦ кoмсклaдy' пpoвсдення yкpa.
iнiзaцiЙних зaхoдiв ссpсд чеpвoнoapмiйськoi мaси пpoxoдилo
бiльlц yспirшнo - псpсдyсiм зaвдяки тoмy енryзiaзмoвi, з яким
бyли зyстpirгщi гaслa yкPaiнiзaцii на мiсцюс. Biдгaк, зa iнiцiaти.
вolo "низiв'' вxc вoсeни 1923-взимку |924 p. y pядi з'eднaнь дсяKиx чagгинaх 44.i, 45-i, 24-i стpiлeцЬкиx' l-i Чеpвoнoкoзaчoi
дивiзiй, пiдpoздiлaх здлiзнltчних вiйськ . зaI{яття з лiквiдaцii нr-
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пI{сьмсннoстi в>lсcпpoвoдиJlися yкpaiнськoю It{oBoIo.Boдrroчaс aк.
тивiсти yкpaiнiзauii poзпouaли ствopенI{я в чaстинaх yкpaiнсЬKих
rypгкiв, пoстaнoвки п'€с yкpaiнськoю мoвoю тoщo. Зa пoвiдoм.
лrннями 3 чaсти}l тa 3всдrннями ПУ yBo, ссpсд нсpвoнoapмiй..вlд.r}вaлoсязaг:rлЬ}IrзaхoILпегIня
uiв oкpyry
1п<paiнiзaцiеlo'',пpo.
*вrликa
яBЛялacЯ
зaцiкaв.пенiсть i aIсгивнiстЬ y зaняття)t''.
3вичaйнo, yкpaiнiзaцiйнi зaхoди здiйснювaлucя, B скJIaдниx
ylиoвaх - нс Bистaч:LToщитслiв, пoсiбникiв, кollггiв тoщo' пpo.
тe пPихилЬниKи yкpaiнiзauii нaмaгaлися свoiмуI cИлaNIЦдoлaти
ui псprпoни: yчитслiв пoдскyди зaмiняли пI{сьмrннi нсpвoнoapмiйцi, вiдсyгнiсть yкpaiнськoi лiтеpaцpи нaмaг:rлI{ся кolt{пrнсy.
вaтI.t3:r Paxщ{oк шrфськoi дoпoмoгt{, фorцiв гpoмaдських бiблioтeк' Bикopистaння мiсцевoi yкpaiнoмoвнoi пpесt{. Bтiм, пeвнi
3Pylllеttгlя всс х вiдrрa.пися. Bxс у |924 p. видaBництвo ..Чсpвoний Irrпюt'' вид&тIoтиpокеIt,f 50 тис.пpим. сK'Iaденy A.Bopoнцсм
псpшy yqpaiнськy нсpвoнoapмiйськy IIитaнкy "Чсpвoнa збpoя'', нa.
стyпI{oгo poкy вийIш;ro нoвс yкpaiнськr видa}II{ячиtaнKи тиPa.
хсем 70 тис. пpим.' тoгo ж Poкy yкparнськolo мoвoю пoч:UIи ви..Чеpвoнa apмiя,', ..Чepвoнoapмiець''.
дaBaтися oкp1п<нiгa3ети
Пoзитивнi нaслiдки шiei poбoти дaBaлися в3нaки - в |925 p.
6L% лiкнeпiвських гpyп y кaдpoвиx i пoнaд 80% у тrpитopiaль.
ниx дивiзiях пpoвoдили 3aняття yкpaiнськoю мoвoю, у |926 p. в
oкpрi бyлo yкpaiнiзoвaнo 62,2% гpyп лiкнсПУ, l в 96.й тa сoтiй
дивiзiяx, якi пiдпягaтrи yкpaiнiзaцii в пrPшy чrPЦ, yкpaiнськoIo
мoвoю пpoвoдилися всi бсз виняткy 3aняття.
.Цещo скpoмнitшимll бyли пoкaзники в меpсxi пoлiтoсвiтньoi
poбoти. Тaк, в |925 p, пo УBo бyлo yкpaiнiзoвaнo 24'4% rpул
пoлiтнaвчal{}tя' у L926 p. _ 36,4%. Haвiть в yкpaiнiзoвaних дивi.
зiяx цей пoKaзник бр нсвисoKим. Haпpик.пaд у |926 p. в 96-й
'
тa сoтiЙ стpiлсшькиx дивiзiяx пoлфoбoгa бyлa yкpaiнiзoвaнa нa
65%-7 0%. Taкa си'ryaшiяпoясttюв:rлaся'I{aсal{псprд' }Iсстaчrlo пo.
лiтпpaшiвниKiв, здaтниx пPaцювaти нaцioн:lлЬ}Ioю мoBolo. 3 цiеi
)к пpичи}lи yкpaiнiзaцiя гpУп пoлiтнaвчaння, NI'I нсpвoнoapмiЙ- 1925 p. II|ЦЦe
цiв iнIших нaцioнaльнoстей взaгшti гilльIvf}a:ЦacЯ,
24% icн;уtoчих гpyп дlя нaцiotl:lльниx ме}Ilцин пpaцюв:rлo нaцi.
oI{:UIьниl{имoвaми.
oтlке, нeзвiDкaloчи нa тe' щo лilсtеп y бaгaтьoх чaстинaх пpoвФ.
дI{вся yкpaiнськoк) мoBolo' пaнyloчolo в apмii зiUIиlII:rлaсяpoсiйсь.
кa: нсю poзмoBляJIa aбсoлютнa бiльuliсть кoмalrдиPiв i пoлiтпpa.
цiвни кi в, видaв:rлaсяIIФeвaxнa бi:ьlцiсть вй ськoвиx дoцдментiв,
пpoBoдилaся пoз:rшKiльнa poбma, poсiйськoмoBнoю лiтеparypoю

278
бyли зaпoвнснi бiблioтеки oкpyry; тa й чимaлo ryprгкiв лiкнепy i
пoлiтoсвiтньoi poбсrги' як цс встaнoвJIюB:UIoсяпсpевipкaм п, 6у ttu
yкpaiнiзoвaнi, тaк би мoвитrr, фpмa;ьнo, aбo пPoвoдlIлI{ свoi зa.
}UIття*змiIцaнoю мoвolo''. Пoкaзoвi фaкш: у |925 p. в oIФ}Dк}ltD(
бiблioтrкax yr<paiнськi кни)кKI{ зaймaли Bсьoгo 4,296, у |926 p. 6,896,в |927 p. - |6,5%. Числo 1л<paftrcьlсо<
K'ryбiB в УBo у |925 p.
сKIIaд:UIoJIl{шe |0,896, у |926 - |8,9%. |927 p. г}lrгки пpи кrryбaх
oкpyry бyли },кpaiнiзoванi лиlIIс нa 20,596,a леI{K}тKI{_ нa |5,2%.
Чим xe мoxнa бyлo пoяс}Iити тaкий плaчсвний стa}I спPaB 3
yкpaiнiзaцiero пoзаlдкiльнoi poбmи в apмii, мaйх<r пoB}ry вЦсyг.
нiсть y9airrськoi кHи)кки в apмiйсьlоо< бiблiсrrскaх (i uе в тoй нaс,
кoJIи B pесrфлiui спoстepiгaвся спpaшк}Iiй y<paiнський дp}кapсь.
кий бyм!). oчсвиднo' пoяс}Iсн}tя тyг бyлo тiльки oд}Iс - Цс бyв
певний кypс сoloзнo-рспyблiкaнськoгo вiйськoвoгo ксpiвIlицтвa'
якс хoч i пoгoдlсyвaJloся нa тиIvFIaсoвийдoпyск yкpaiнськoi мoви
(дIя лi'оiлацii тexнi.дroi нeписьмerшroстi, чaсткoвo - FJIякyльтyp.
нoi тa пoлiпlrцroi poбo,пt), aх<нiяк нr бyлo зацiкaв.ltснс y дiйснoмy
пЦвищrннi стaтyсy yкpaiнcькoi мoви y вiйськaх, opieгrгр:lлoся }Ia
;Ioстyпoвc fr витiснсння з apмii' тoltdyвсiлякo iгнopрaлo бyдь.якi
нaцioнa;ьнo-мoвнi зaхoди. Пpo oдин тaкий дoситЬ пoкaзoвий випaдoK згaдyB:rлoсяy звiтi ПУ yBo YII oкpр<нiй пapгкoнфePеrщii
y 1930 p.: пoлiтвiд.цiл стpiлеuькoi дивiзii пpoстo ..забyв'' пpo нaяв.
нiсть кolштiв, видiлених нa yкpaiнiзaцiю, i витpaтив iх тiльки пiд
тискolvt фiнopгaнiв, якi вимaгaли пoBсpнен}Iя гpourсй.
3oвсiм нo спPиялa yгвеp.Il)кrнню yкpaiнськoi мoви i тa aтмoсф'еpa,щo fr пoстiйнo ствoploв:rли пpoтивниKи yкparнiзацii нaвкoлo
мoвI{oгo питaння: пprзиpлиBi, г;грливi Bипaди пPoти yкpaiнськoi
мoви з бoкy пrвнoi чaстиt{ll poсiйських тa зpyсифiкoвaних кo.
мaгщиpiв, ш<iмoгли сoбi дoзвo.lшtти)кapги: ..BЬI этo сеpьсзнo' или
пo-yкpaинсKи,'; пpoяви вихoBaнoгo стoлiттями ..мaлopoсiйськoгo кoмIUIrксy'' сеprд чaсти}tи yкpaiнuiв, oсoбливo кoмarЦиpiвyкpaiнцiв, якi нс тiльки чaс вiд vaсy ..сopoМилися'' вxивaти piд.
}ry мoBy' бyли неспpoмoxнi ..пoсToяти 3a нli'', aле й пoдrкyди
зoвсiм вiдмoвляrися вiд нei, poзpaxoвyloчи тaKим чинoм (i нс.
бeзпiдстaвнo) пoлегlшити сoбi вiйськoвy кap'еpy i т. iн.
3вaxaючи нa цс' мoжнa зpoбити висtloвoк' шo yспiхи apмii в
зaпpoBa.Фl(eннiyкpaiнськoi мoви' пo сщi, бyли нсстiйкими: сaмa
oбстaнoвкa в Чеpвoнiй apмii змyll.ryBirлayкparнцiв пpистoсoвyBa.
тися дo ..poсiйськoмoвtloгo сеpсдoв[rщa,' - тox i Bиxoдилo' щo
пiсля yспiшlнoi yкpaiнiзaцii нсpвoнoapмiйuiв пoчинaJlaся нe мснцI
yспiIшнaiх pyсифiкaцiя.
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3poзрtiлo, щo aншtiз лiкнспiвськoi тa пoлiтoсвiтньoi poбmи в
apмii зa yмoB yкpaiнiзaцii нrмo>клlцвlцfltбсз xapaктеpиgтиKи сa.
мoгo змiстy шiеi poбoш. Фopмylпoloчи oс}toвнi зaцдarпrя шiеi poбo.
ти, М.Cкpипник нa2.it oкppснiй пapгкoнфеpенцii УBo y |924p.
гoвopиb: "Haм тpсбa зpoбити тaк, щoб yкpaiнськc сФIяI{ствo в
нaшiй Чеpвoнiй apмii бaчштtoapмiro, щo ссJlяttськoю yщlaiнськolo
мoBolo poзIt{oвJrяrтa дylv[a€ кoмyrriстиннi дрlки, poбiтниvo.сe.
лянськi дДr{ки''.
3aзнaчимo, щo пiсля ГpoмaдянськoТ вiйни 3 мстoю н:rлaгoд.
жcнtlя плaнoмipнoi, систeмaтичнoi пoлфoбoти y вiйськaх нaкaзoм ПУ PсчA вiд 30 листoпaдa |920 p. y всiх чaсти}Iaх тa 3'eднaнняr( Чepвoнoi apмii бyли ввeдoнi oбoв'язкoвi з:l}lяття з пoлiт.
гPaмoти y фopмi щoденнoi пoлiтгoдини (з xoBтl{я |924 p. fr бyлo
зaмiненo щoдеttttиlvlидвoгoди}Iними пoлiтзaняттями). Пociбни.
кoм' нaвкoлo якoгo y цсй чaс пoлiтпpaцiвники бyдрaли сBoк)
poбory, як пpaBилo' Bистyпaлa тaк звal{a "Aзбyка кoмyttiзмy''
М.Бщapiнa тa Е.Прoбpaжснськoгo - пoпyJlяpttий вик.llaд пpий.
нягoi l9l9 p. пpoгpaмl{ PKп(б). З мотolo пolllиpсння Цeй "Aз.
буKIl,, в Укpaiнi il в l92l p. Bид:rли yкpaiнськoю мoвoю' дo тoгo
x вrлиKим тI{paжrl{' :Цс цс не зpoбилo fr бiльIц зpoз1пriлolo дJIя
yкpaiншiв, y тoМy числi й vеpвoнoapмiйцiв. I спpaвa IIoJI'ягaлa
}Ir
в нaдмipнiй зaтеopетизoвaнoстi Kниxки' a y сaмolvfy тlщиavеннi
пpoгpaмoвих зaсaд пaфi, яKr чaстo нс зoвсiм B'язaлoся 3 tloвolo
тaктикolo бiльцroвикiв. Cтoсyвilлoся цс' зoкpемa, й нaцioнilлЬ}toгo
питaння. Cпpaвлi, як пoлфyк мaв дoBrсти yкpaiнцевi щиpiсть
пpoгoлoцIених PKП(б) нaпpикiнцi l9l9 p. I{oвих нaцioнaльних
гaсел _ Bизнaння l{rзaJlexнoгo стaтyсy УсPP i т. iн., якщo п.58
..Aзбyки'' пpямo Bкaзyвaв нa тс'
щo кolvryl{iсти вистyпaють пpo.
пpoлстapiary oднiеi кpaiни вiд дpyгoi, a oсoб.
ти ..вi.цoкpеIvtлення
лиBo' кoли цi кpaiни rкoнoмiчнo спoJryченi'' i пpипyскaють мo)кливiсть ти}v$IaсoBoгoвiдoкpeмЛеtlня тaких кpaiн лиlIIо' тaк би мoвити' 3 пoвчaJlьнoю мrтoю. ..Taк мaти' -пoясtпoв&пa ..A3бyкa'',дoзвoля€ дитинi дoтopк}гyгI4cяДo вoгню oДlrн paз' пpoтe N|я Toгo, щoб вoнa нс пopиB:rлaсядo tlьoгo дссять paзiв''.
Hеeфeктивнiсть пoлiтгoДrни - ii пoвнa вiлipвaнiсть вiд pеa'ьI{oгo гpytlтy стaлa oчсвиднolo дoсить скopo' щo i визнaв нa
пapгкoнфpекцii вiйськ Укpaiни тa Kpимy (15-20 сrpп}tя |922 p.)
пoмiчник Koмatщyвaнa з пoлiтpoбoти C.Мiнiн: ..Я питalo, - ДiЛtlBcявiн свoiми Bp:Dкснttямивiл псpевipюr пoлiтза}tятЬ в oдriЙ iз
чaстиI{ oкpyгy, - пpo щo бyлa y вaс пoлiтгoдинa? Biдпoвiдaють:
пpo пoхoД)ксння кaпiтaлiзмy. I пpo цe poзпoвiдaють пpскpaснo.
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Poзпoвiдaroть пpo йoгo пoхoдDксI{I{я'
ilлc нс знaloть' щo тaкc PKп,
щo тaкe PaдЯнсьKa BЛДtil, B чolvfy пoJIяпlють fi зaolyги i нaзивaють
Ленiнa i Kшriнiнa кoмaнд},Baчaми вiйськ, нaзивaloтЬ Лснiнa нaвiть
цapем''. Hс кpaшoю BI{яBилaся ситyaцiя i нa Чopкoмopськoмy
флoгi - в хoдi пеpевipки з'ясyвaлoсЯ, Щo ссpсд пеpевipеrих пoltiт.
}IrписЬмrннlцx _ 75%.
Bиuryкyroни нaйбiльIш пpийнятнi фopмyли пPoпaгatщи кolvty.
нiстичниx iдей нepвoнoapмiйuям, ПУ PсчA нaпpикiншi |922 p.
poзpoбилo тaк зBal{иli Пoлiтстaтут,77 пapaгpaфiв якoгo мiстили
в пpoстiй i лoстyпнiй фopмi дoбipкy вiдoмoстей, Щo iх нa.пoxaлo
засвoiти _ 3oкpelvra:цIo тaке Чсpвoнa apмiя; 3 кoгo Boнa скJIaдa.
€ться; щo яBJrя€ сoбoto PaдЯнськa Bлaдa i яwtit fr yстpiй; хтo тaкий Лснiн; хтo € вopoгaмI{' a хтo дpy3ями paдянськoi pсспyблiки
тoщo.
oгoлolцoний нaкaзoм ПУ PсчA' B|I' 26 xoвтtlя |922 p. Пoлiт.
стaтyг нaпPaвили в oкpyги' пPoтс }Ia пoчaтКy |923 p.' y зв'язкy з
}твopснням CPCP, пocтaлa нсoбхiднiсть йoгo пеpсpoбки. Bтiм,
цrнтpaJlЬt{r вiйськoвo.пoлiтичнr кеpiвництвo не ст:rлo oбтяxрaпr
сrбс склaдними 3aBдaннями, змiнивlци xiбa oкpсмi пoлo)кottня
(пpимipoм' слoBa "PсФPP' нa ..CPCP'') тa нaдaBцIи oкpyжним
пoлiтyпpaвлiнням пrвнy свoбoдy дiй щoдo виpoблсння Bлaсних
пiдкoдiв дo пoлфoбmи, вiдпoвiднo дo' тaк би мoвити, мiсцевoi
нaцioнaльнoi спеuифiки.
Уpa.xрaння цiеi спсцифiки вiлнoснo Укpa.tни пoлягaлo' пеprдyсiм, y тolv{y'щoб псpскoнaти чсpвoнoapмiйцiв, щo сaмс сPсP
е тiеlo дсpжaBolo' дo стBoprння якoi зaв:кди пpaгнyв yкpaiнський
Hfpoltl щo тiльlсl в CPCP lv{o)KyтЬ
бyш зaлoвoлeнi йoгo нaцiotlilль.
нi iнтеpеси. ЗвaxaючI{ нa тl' щo в нaцioнa.пЬниx Pеспyблiкax y
цсй псpioл вцчyгнимvt булlt тендснцii дo opгaнiзaцii влaсниx
нaцioнaльних apмiЙ' дoсить Ba)кJIивимбyлo й yгвrpДкrння те3и
пpo неoбхiднicть в iм'я збеpеxeння CPCP збеpегги сдинi ЗбpoЙнi сили - Чepвoнy аpмiro.
[i пpoвi.шti iдеi пpoнизyвaли змiст пpoгpaми з:lпlJlьнooсвiтнix тa
пoлiтll чнlос зaI{JIтЬдIIя чrpвoнoa pмi й uЬ п iхсrгrшx чaстин. Ha йб iльшa кiлькiсть пoлiтгoДlн тa пoлiтoсвiтгoдин y пpoгpaмi вiдвoдtлaся
з:lсвo€ t lнlo двoх тсм - ..БyдiвництBo CPсP'' тa ..Чеpвoнa apмiя''.
Хapaктсpними бyл,r пpoпol{oBaнi нaзви бесiд: ..Пpoвeденt{яB xI{т.
тя нaцioна.lънoпo Bизвoлlilf{я' пpoгoлoцIенoгo Хoвтневolo peвoлюцieю (Як i нoмy Укpaiнa ст:UIaсaмoстiйнolo' чoмy PсФPP i УсPP
нo мo)lк}тьiснрaти яr<зoвсiм oкpемi деpжaви)'', ..CaмoBизнaчrння
в uapськiй Poсii тa бypxyaзних кpaiнaх''; ..Звiдки виниклa iдся
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ствopсння CPCP''; ..Чсpвoнa apмiя - € д инa apмiя rдинoгo Pa.
дяttсьKoгo Coюзy. Чсpвoнa apмiя . oзбpoeний сoюз piвних нapo.
дiв. Чи lvto)кнaпpипyстlrти poзчлс}tyвaнняЧеpвoнoi apмii'' i т. iн. B
мrтoдвкaзiвкaх дo пpoгpaми пpяl{o вкaзyвaлoся' щo пiд чaс 3aнять
чrpвoнoapмiйцям ..нaле)кить Bltяc|IIlrTkI'щo тiльки PaдянсЬкa сиcтrмa i тiльlсt сPсP - зддтнi зaбoзпечити нr нa слoBaх' a IIa пpaк.
тиui iнтсprси тpyДящих мaс i виpiruити нaцioнaльнi питaння...''
3винaйнo, ..пoлiтoбpoбкa'' чсpBol{oapмiйцiв нo oбмеx1вaЛaся
пpoвсдснням пoлiтгoдин. Tpивaлa вoнa i в хoдi лiквiдaцii }Iеписьмоннoстi. Кеpiвништвo ПУ УBo вимaгaлo вi.ц щитслiв *змiнити
психoлoгiю },rII{я'',..зpoбити l{rписьМeннoпo чrPвoнoaPмiйця пись.
мсtIним нс тiльки y вiднoIценнi читaння тa писaння' aлo й y в'днoшeннi йoгo зaгaльнoгo poзBитt(y i, гoлoвним чиI{oм' У вцнo.
rценнi йoгo пoлiтич}Ioгopoзвиткy''.
opiекгaцi€ю нa пoлiтичнс вIlхoвaння чrpBoнoapмil.tця бyлa пoзнaчснa' зoкprмa' пrpшIa yкpaiнськa чrpвol{oapмiйськa читaнкa
..Чеpвoнa збpoя'', oснoвy якoi, пo сщi cпpaви' склaдaв Пoлiтстaтyг.
Cptaденi нa йoгo oснoвi ключoвi фpaзи читaI{ки тaкi, як ..Ми .
сини нapoдy'', ..Mи несeмo вoлIo нapory'', ..Бyли пaI{и' 6ушrpaби,,,
..Paди гoлoс нapoдy'', ..Bся зrмля тpyдoвoмy нapory'' тoщo' м:tJIи
BиKopистoвyвaтися' з oдttoгo бoкy, бсзпoсеprднЬo дJIя зaсBo€ н ня
гpaмoти' a з iнIцoгo - слyгyвaти вiдпpaвним мaтсpiiuloм ддя пoбy.
дoви тiei чlt iншoi бесiди з пoлiтстaтyry.
oсь як в >кypнaлi ..Кpaснaя poтa'' пoдaBaвся зpaзoк пoлiтичнoi poзмoви Bчитeля нaвкoлo пepшroi фpaзи читaнKи ..Ми _ си.
ни нapoдy!''
..... Ми . сини нapoдy! Хтo цo ми? (Tpебa, щoб
}"lнi вiдпoвiЛvI:.
NI|4- чеpвoнoapмiйцi). A .loмy чсpвoнoaPмiйцi звyгься синa.
ми l{apoдy? Бo вoни 3axищaloть нapoд: poбiтникiв тa сeлян. A
сaмi нсpвoнoapмiйui )tтo тaкi, хiбa вoни не poбiтнuкlt tц ceляни?
Poбiтники tt cеllsпllц.Bихoдить, щo чepBoнoapмiЙцi з:DмщaютЬ сaмих себс, свorx бaтькiв тa мaтеpiв', сBol :киття тa спoкiй. .I[oбpe.
A зaвжди тaк бyлo, чи нi? Hi, нe зaBЖди. A кoли цe тaк бyлo,
щoб poбiтники тa ссляни зaхищitли нr свoi, a нy.'кi iнтеpсси, :<тo
скaxо? Пpи uapевi. Пpaвиль}Io' цl бyлo пpи цapевi. A кoгo тoдi
зaхищ:LlIи poбiтники Й ceлянvl? Пoмiщикiв тa кaпiтaлiстiв. Taк.
Чoгo x цс тaк бyлo? Hapoд бyв темний, нiчoгo нo знaB' щo Biд
чoгo: пaни' вчителi тa пoпи кaзaJIи' щo тo всr тaк зpoбленo бo.
гoм' - oт rrapoд дyмaв' щo й спpaвлi тaк. Kaзaли пoпи зaхищaти пoмiщикiв тa кaпiтarriстiB - нapoд захищaB' itцoв вiйнolo пpoти
тaких жс poбiтникiв i сrJIяtI.Kaзaв.цap вбивaти poбiтникiв тa сс.
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ляI{ зa тr' lцo вoI{и дoмaгaJII{ся лiпцIoгo життя - poбiтники й
сс.,lяни вбивaли. fuiе x тaк бyлo нr тiльки пpи цaPсBi: тaк бyлo й
пpи Kсpенськolttry...A на Bкpaiнi пpи гстьмaнi теx тaк сaмo бy.
лo. I{с ви дoбpс пaм'ятaстс? Щo poбили йoгo кapнi вaтaги тa
сoтнi? Poзкaxiть. A oсь пPигaдaйтс щr пpo olttloгo ..бaтЬкa,', пpo
Пстлlopy: пPoти кoгo вiн пoсId,IaBpoбiтrикiв i сслян? Пpmи poбiпrикiв i селян. oсь бaчите..[oвгo лIoди нe зн:UIи'чиi вoни си.
ttи: чи свoix piдниx бaтькiв, чи цaPя. Бaгaтo бyлo тaких poбiтrrи.
кiв i сслян' щo.щ/мiUIи, нiби цap iх бaтЬкo, пoпI{ .щPrr.лI{лtoдей
й кa3a.тIи,щo всi ми сини oднoгo бaтькa - бoгa. Bихoдить, щo
ми й не зI{:UIи'чиi ми clltitуIй uepез те вбивaли oди}I дpyгoгo. Й
oсь тспrp' кoли BJIaдa знaxoдитЬся B pyкaх poбiтникiв i сслян,
мIr тBеpдo знa€мo' щo нaшi бaтьки - цc poбiтники i сeляни, a
ми ix cv|t|И.Цс тpeбa тBсpдo пaм'ятaти''.

чЕPBoIIA APМIя I кoЛЕкTиBl3AцIя.
PЕпPЕсII I "чисTки'
B УBo IIAПPикIнцI
20.x - tIA пoчAткУ 30.х PoкlB'
згoPтAHI1я УкPAIнIзAцII
Пepioд кaPдинaльниx pсфopм' яK y гaлyзi екoнoмiки (нЕп)'
тaк i в сфpi нaцioнaпьних вiДroсин (пoлiтикa кopенiзaцii)' щo iх
3 пoчaтКy 20-х poкiв здiйснювaли бiльrцoBиKи' бyв нетpивaJIиIt.l.
Bже нaпpикiнщ 20.х poкiв стшtiнськс ксpiвrrиuтвo перЙIш.lIoy piшгщий нaстyп пpoти ..непмaнiB'', ..к1pкyлiв'' тa ..нaцioнaлiстiв''.
Згopгaюrя пpoгoJlolцeшп paнiIше рфopм oзнaчaJlo неpгoвий пoBopgг K}Pсy бi.lьlцoвицькoi пapгii. Ha цей paз . нaзaд' дo ..чистoтl.t
Mapксoвoгo Bчrння'', дo спpoби вДPУгo пiсля ..вiйськoвoгo кoмy.
tliзмy'' pсarriзрaти нa пpaктицi кoмyнiстиннy дoктpи}Iy.
У .pyд.i |927 p. ХV з'iзд BKП(б) пpийняв pilшення пpo кo.
лсlсгивiзацilo сiльськoгo гoспoдapстBa' a Bxe рймкy |927.|928 pp.
..гocпoдapнi yскrraднlння'' iз хrriбoзaгoтiвлсto пpизBели
дo т.зв.
хлiбнoi кpи3и в кpa.rнi,нa щo бiльlцoвики вiдпoвiли пPимyсoвими xлiбними pсквiзицiями, якi нaгaдaJIw ceЛЯt|aмсyмtloзвiснi
пpoдpoзкJlaдки чaсiв Гpoмaдянськoi вiйни.
Haдзвичaйнi зaxoди вкpaЙ зaгoстpили пoлiтичнy сиryaшiю y
селi i це, звинaйнo' нe мoглo нe пoзнaч\|Tуlcянa ссляtlськiй y
свoiй пеpсвaх<нiйбiльIдoстi Чеpвoнiй apмii, зoкpемa в УBo.
Iнфopмauiя пpo ситyaцiю B сслaх нaд)(oдилaв apмilo piзними
кaн:UIaми - чeprз нoBс пoпoв}tс}ltlя' вiлпyскниKiв, з листiв вi.ц
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pЦних, a iнoдi й безпoсepсднЬo вiд нaпiвгoлoдних селяtl-''хoдo.
KiB'', щo 3,яBляJ||lcябiля вiйськoвиx чaстин.
Пpo oлин 3 тaKиx ..вiзитiв'' пoвiдoшrrяв ПУ УBo нa пoчaтКy
1928 p. пoлiтпpaцiвник oднiеi з вiйськoвих чaстин' щo дислoKy.
вaлaся в Mикoлaевi. Biн писaB' щo ссJIяни, якi пpийцIЛи дo чaстиttи' пpoсили чepвoЕIoapмiйцiв дoбивaтися зaбсзпoчснI{я сrлa
х.пiбoм. ..3 пpoвoкaцiЙнoto мстolo'', як зaз}Iaчaлoсяв пoлiтдoне.
сеннi, cellя|Iu збиpaли y тaбopaх зaJIиlцки ixi тa пoxaпцeм iх i.lrи.
...(смoнстpaцiя гoлoдy'' (вислiв пoлiтпpaцiвникa) спpaBилa
тaKc
вPa:кенЕrянa чеpвotloapмiйшiв' щo Bo}Iи бy<вaльнo зaсипiUIи кoмarциpiв питaннями' зoкprмa пpo тr' чoмy х.тIiбвивrзенo 3a кop.
дo}I' a ссJIяни гoлoдyloть. HaмaгaroчI{сь дoпoмoгти нaпiвгoлoдниl{' сoJIдaтI{чaстo вiд.цaвaлиiм свiй хлiб.
Пoпoвнення' яке l{aдxoдилo дo apмii y цrй пеpioд i вx<eнa
пparоl,tui зiткнyлoся з ..tIoBим'' бiльlцoвицьKl{м aгpapним к}Pсoм'
чaстo бyлo нaстpo€I{e дoситЬ ..aгpссивнo''. Мoлoдi чеpвolroaPмiйцi
з:lKJIикilлисвoix тoвapиIшЬ ЧI4t|wt|4
oпip вивoзy х.тriбa3 сGJIa'пpямo
вислoBлIoв:UIинrгaтиBнr стaвлеI{Itядo p4дднськoi Bлa.щ{'..якa гpa.
бye сeлян''. У липнi l928 p. B oглядi lнфopмaцiйнoгo вiддiлy ЦК
KП(б)y пpo пoлiтиннi нaстpoi чеpвo}Ioapмiйцiв oкpyry iз зaнeпoкo€ н Hям спoвiщaлoся пPo тс' щo ..y зв'язKy iз нaтllскoм нa х.ltiбo.
зaгoтiвлi, тpyдIroщaми B пoстaчaннi шiбa yпpoдoB)к oстaннiх мiся.
цiв спoстеpiгaетьсядсяKo пoгipIлення нaстpoЪ чrPвo}Ioapмiйцiв''.
Hе вшщшtи l{rзaдoBoленняв apмii i в |929 p. Це змyсилo Пo.
лiтyпpaвлiння УBo Bидaти 17 тpaвня спoцiaпьний циpкyляp, яwttrt
BимaгaB вiд пoлiтopгaнiв ..звеplгщи oсoбливy yвary }Ia Bивчrння
i свoечaснe praгyвaння нa нaстpoi чrpBoнoapмiйцiв'.. У дoкyrиен.
тi нaгoлoшгyв:lлoсянa пoтpсбi ..пpипинrння KypKyльськoгo BIIлиBy
i aнтиpaдянських вистyпiв сrPед чсpвoЕIoapмiйцiв''.
Cитyaцiя в УBo ще бiльlцr зaгoстpилoся }Iaпpикiнцi |929 p.'
кoли пaPт.lя ,,взЯлa к}Рс'' нa сyцiльнy кoлеlстивiзaцiю i ..Bиttи.
щrI{}Iя КypкyлЬствa як клaсy''. Темпи кoлективiзaцii в Укpaiнi
зI{aчI{oпpисKopилllcЯ. Якцo l сiчня 1930 p. в pеспфлiцi бyлo
кoлективiзoвal{o |5,8% сеJIянсЬKихгoспoдaPФB, тo нa l бсpез.
tIя цьoгo ж poкy _ lх бyлo вжс 62,8%. Зpoзyrvriлo,тaкi ..висoKi
тlмп и'' кoлеlсгивiзaцii зaбrзп rчyв:UIися пpимyсoBишти, нaдзвиЧaй.
нимI{ зaхoдaми' звiстки пpo якi дoхoдI{,лий дo apмii. Як poзпo.
вiдaв чеpвo}IoapмieцЬ.пepемiнник2l.гo пoлKy 7-i стpiлеuькoi ди.
вiзii, o.Цинiз пPaцiвникiв, щo пpoвoдив кoлективiзaцiю y ньoгo
в сeлi, зaявиB: ..Пo кoлiнa бyлемo хoдити в кpoвi, a свoi плa}tи
кoлективiзaцii викoнa€ м o''.
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3вiснa piн, нa пoсI{леtlttякoлскпlвiзацii сeлo вiдrroвiлo зpoстaнrrям uк1pкylьсЬкoгo бaндитизмy''. Ha змiнy пoлiпl.пroгo клiмary в
кpaiнi oдPaзy x вiдрaгрaлa й apмiя. Як спoвiщa'пoся в дoпoвiднiй
зaписцi дПy тa УBo дo ЦК KП(б)У' тiльки 3д тpи пrя<нi бeрзня
1930 p. (зa псвними дaшlми) y 74 гapнiзo}IirхoкPyry бyлo зaфiксo.
вaнo |724 *нeгaтиBнi вucтупи,' пpoти кoлeктивiзaцii.
ПoвiдorшrсIlня пpo poзК}PКyлення iх сiмсй BиK,Iик:IJIиoб1pсння
чrpвol{oapмiйцiв. У дoпoвiднiй зaписцi oсoбoвoгo вiд.цiдy yBo
фiксщшtися тaкi нaйбiльlц хapaктrpнi вислoвrпoвaнI{явiй ськoвo.
сlщкбoвшЬ: .Якrцo б бyлa вiйнa, я б зapaз x<спiцroв дo бartдl. Bсc
oдtlo я Paнo чl{ пiзнo дсзсpгиpylo з apмii', (|37.it пoлк 46 cД);
"мснi б дoбyпt нaгa}I тa нaбoi, я б poзпpaBився з тими' хтo гpa6yе мoiх PЦних'' (9-тa кaвaлеpiйськa швiзiя); ..яlсIIo б стшlaся нa.
гoдa' я пoвсprryB би кyлемсти пpoти к.пятoi paдянськoi влaди. PaдяI{сЬкa влaдa 3}IедoJIилaсеJI.яI{.I{я влaдa нo нaцIa'' (52.Й пoлк);
пpизвeдr дo пoвстaння. Якцro бyлe пoв.
"poзк1pкyлeння неIr,{и}ryчr
(46-тa C[).
poзбbкaться,'
стaння' чrPвoнoaPмiйцi
3aзнaчимo' щo листи 3 дoмy дiйснo спpaвJIяJIинa чrpвoнoapмiйцiв дoсить сиJIь}Ioсмoцiйке Bpaxrння. HеPiдкo цi листи зaчI.l..кo.
тyвirлися вгoлoс' oбгoвoploвaJI'IcЯ цiлими гpyпaми. Пpo тaкy
лсктlIвHy Читкy'' дo}Ioсилoся B oдI{oмy iз пoвiдoмлень oсoбoвoгo
вiддiлy: ..Чеpвoнoapмiеuь кaвесKадpoнy 95-i CД Гoнтap пpoчитaB
...[opoгий
свoiм тoBaPицIaм листa вiд бaтькa' B ЯКoмy тoй писaв:
синl Я oщимaв вiд тебо пoсвiдчсння нa пiльry, пpmr пiльги мrнi
нiякoi I{с дaютЬ i зaбиpaютЬ yсe' Iцo € в гoспoдapcтвi. 3aбpaли
вiзoк, tlлyг' бикiв, кoнrй тa iн''. Пpисщнiй пpи читaннi неpвoнo.
api,riеuь Бorщap пoчaв плaKaти i poзпoвiв, Щo 3 йoгo ёелa г,ИceлЯють l50 ''кypкyлiв'', в тoмy числi i йoгo piдних. B iнIлoмy пoвi.
дoмленнi oсoбoвoгo вiддiлy I{aвoдиBсяypивoк 3 листa' щo нaдiй.
..CинКy, pятуfrt
цroв вiд бaтькa дo чсpвotloapмiйшя 14-гo кopпyсy:
нaс'- писaB вiн. - Гинсмo, дaBJIятьнaс, гpaбyють, як бaндlти.
Пpийrшoв гoлoвa сiльpa.Ци, я йoгo хoтiв у6итll У нaс бaгaтo :стo
кaxс' щo,IKщo б бyлa збpoя, тo ми дaв}Ioвхсe qдoбyли б свoбoДy,'.
Мoxнa сoбi yявити' якс BpaженFI.яспpaвиB цей лист нa чеpвotlo.
apмiйшя.
B вшсaIoчи сiл ьськi IIИсl.rIl..oсttoвtlи l',lpсryлятopoм'' негaтивttиx
нaстpoЬ в apмii, ПУ УBo тa ДПУ pсспyблiки poзпopядилися мaсoBo вилyчaти ..lцкiд,lивi листи''. Boднoчaс пpoBoдився pстrлЬ.
ний aншtiз iх змiстy' Iцo дaB:UIoзмory ..oсoбиgгaм'' poбити Bис.
нoвки вiднoснo нaстpoiв нa сrлi. Пpoвсдснс oсoбoвим вiддiлoм
УBo y пеpшiй пoлoвинi бсprзня l930 p. ..виBчlння бiльtцс 5500
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лиcгiв' щo нaдiйцUIи дo чеpвol{oapмiйцiB oкpyry' зirсвiдчилo' щo
лиlцr 1005 листiв мiстили якyсЬ пoзитивнy' з тoчки зopy *oсo.
бистiB'', iнфopмauiю вiднoснo пoлiтики paдянськoi влaди. Ha oснoвi пpoaнaлiзoвaних листiв пpaЦiвники oсoбoвoгo вiлдi.lтyсKпa.
ли спецia.пьнy тaблицIo iз псpслiкoм oс}IoBних тем, якi т1pбщa.
л|1 ceЛ'I|l,a тaкoж oцiнкoю тиx чt{ iнlцих зaxoдiв:
пmrtвlниl

пpo кoJlcKtl{вl3aЩю

пpo poзlrypкyлeшкя
пpo пoдaтки

пpo екoнoмiнниЙ gгaн се,lи
пpo пoсiвlту кrмпaшiro
пpo кoнтpaктацiю
пpo мiсшeву шtалу
пpo psд''ll{сЬl(y шtддy i пapтilo
пpо кoопepaцiю
пpoвolouiйнi кyпor
пpo сeшнсьЁ пoвстaння
пpo бarшrrпзrt

552
308
8
2
з7
ll
l9
lб
?

нсrzтi!нПn

1925
910
645
250
t06
76
29
29
29
72
44
28

2 лtoтoгo 1930 p. ITy yBo BI{д:rлoPoзпopядкеt{I{я' y якoмy зa.
знaч:UIoся,щo 6.всяпaРгiйнo.пoлiтичнa poбoтa в oкpy3i' yсс нa.
вчa}Iнявapмii нaдalli мaloть всстI{сяпЦ гaслaми лiквiддцii цpкyльстBa як KIIaсy''. У Poзпopя.оксннi нaгoлoцЦ/вilпoся' щo oс}IoBtIим
зaBдaннЯм uiеi poбoти мa€ стaти ..виxoBaння y чсPвoнoapмiйшiв
пpaгнеHltя дo вcгyпy B кoлгoспи''. Пoлiтopгaни oкpyry зoбoв'я3yBaлися кoxнi п'ять дiб дoшaдro iнфopшryвaтI{кеpЬництBo oкpyry
пpo нaстpoi пiдrеглиx iм чrpвoнoapмiйцiв.
Hr пoклaдaючисЬ лиlIIс нa пoлiтичt{y Poбorry, вiйськoве кеpiв.
}tицтвo УBo пpи aктивI{ili yчaстi ДПy пpистyпI{лo дo ..чистoк''
gсoцiaлЬнo
ч}Dкoгo oлrмснтy''. BЦoсoбoвoгo скпa.ЦУoкpyry вiд
тaк лиlIIс зa l0 дiб - з 5 пo 15 лютoгo 1930 p. . B чaстинaх
УBo бyлo 3aapецIтoвaнo l05 "нaйбaлaкщiцIиx'' вiйськoвoсJt}Dкбoвцiв. oДraк цс мaлo щo змit{ltлo. 3a пoвiдoмлrнн,Ilt,l oсoбливoгo
вiддiлy oкpyry y беpeзнi цЬoгo Х PoKУ, *нeзвaxaloчI{ нa вил}пreн.
ня з apмii pядy oсiб 3 числa aнтиpaдяI{сЬкиx aкшвiстiв'', aнтиpa.Цянськi вистyпи пpoдoвxyвallИcя. Як ввaxали "oсoбисти'', пo.
яснювiUIoся цo тим' щo нaявнi B apмii "вopoxi слсмrкги'' змiнили тaктиКy - ''пitцли y глибoкс пiдпiлля i мстoди вiдкpитoi
aтaки зaмiнили мстoдaми листiвoк тa aнoнiмoк''.
Щoдo oстaннiх' тo iх дiйснo бyлo бaгaтo. "oсoбисти'' пoстiйнo фiкср:rли пoявy в тiй чи iншiй чaстинi листiвoк, aнoнiмoк
aЕIтиpадянсЬкoгoхapaктсpy. Зoкpсмa' кoмaндиpoвi l35.гo пoлKy
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бyлa нaлiслaнaзaпискa, пiдписaнa .неpвoнoapмiйшямиpoбiпти.
чoгo yкPaiнськoгo пoлкy'', в якiй зaзнaчaлoся:"Пpoсимo iзoлro.

BaтI{ пoJIк вiд загp}вки (висилKI{. - .Цт) нaцIих бaтькiв i мa.
тсpЬ, вiд плaчyl Щo poздиpa€ дпшi мoлoд}rх сo,Iдaтiв! .Цaйтс
спoкiйнo нaблизитись дo дшr poзпpaви з вaмI{ - кaтaми''. B
240.lлу пoлкy нa дBrpяx стaйнi i нa стiнaх хтoсь нaпI{сaв: *Toвa.
Pиd, дaйтс нaм вiйкy' ми з пepцIoгo x paзy пoBеpнсIt.loзбpoю
пpoти p4дднcькoi бarщи; нaс в пoлкy 29 чoлoвiк; ми lr{arмo
пеprгoвopи з iнIдимIt - тaк щo r пoлoвиtla чеpBotloapмiйцiв
пpoти p4дднськoi бaнди''.
У свoiх звiтшtДггy стBсpДЦ/BlUIo'щo' не oбмoк}пoчисьJlицlс aн.
тиPaдЯ}tсьKoю aгiтaцi€к)' чaсти I{aчrPвoнoapмiй шiв oб' е.Цнyетьсяy
пrвнi }тpyпoBaння. Tarоlх }тpyпoBaнь y лк}тolvfy1930 p. в УBo ..oсo6ЦgTI,|',uьt|яBuлИ i лiквiдyвalru',, |9, y бсpсзнi цЬoгo x poKy - l0.
oсoбливе зaнспoкo€tlЕя Paдянськoi пoлiтичнoi пoлiцii в apмii виK'Iик:шa мoжливiсть oб'еднaння ..Bopoжих yгpyпoвaнь'' в псвнi
"кolrтppсвolпoцiйнi opгaнiзauii''. 3aнспoKo€Hrrя виK,Iикaлo й тс, щo
ссprд y.raсникiв вI{яBлrниx yгpyпoвal{ь бyли i кoмaнднi кaдpи, гoлoвним чиtlolr,l'мoлoдlций кoмсK,Iaд' тiснo пoв'я3aний з нсpвoнoapмiйським сrprдoBищrм i пepевaxнo yкpaiнсьIсlй, селянcький зa
cвoiм пoхoДкснняil{.
Хoчa з кiнця 20.х poкiв вiйськoве кеpiвниuтвo oкpyry й пpo.
..poбiтниvoгo
ядpa'' сrBoдилo псв}ry пoлiтикy щoдo змiцнсння
prд мoлoдцIих кoмarщиpiв i з 1928дo 1930 pp. вotlo зpoслo мaй.
жс вдвiчi, Bсc )к вихiдцi 3 сeлa пpoдoB)кyBiUIисK,Iaдaти сеpсл шiei
кaтегopii вiйськoвoсrцaсбoвшiв УBo мaйх<o 70% (зanльнa кiлькiсть мoлoдlllих Koмa}Iдиpiв в oкpyзi y цей чaс стal{oвилa
16866 нoл.). Hсзвaxaючи нa стapaння пoлiтичнoгo ксpiвниЦтвa
oкPyry' з:tлицIaBсявiднoснo нсBисoKим i вiдсoтoк пaщiйнo.кoм.
сolvloльськoгo скJIaдy сrprд мoл oдlIIих кoмarЦиpi в.
Щr y липнi 1928 p. в iнфopмaцiйнoмy oглядi цK KII(б)У пpo
пoлiм.лri нaстpoi чеpвoнoapмiйцiв УBo зaзнaч:Uloся' щo сaме мoлoдlцi кoмarrД{pи ..дDкс чaстo вистyпaloть зaстpiльникaМи й opгaнiзaтopaми (нсгaтивниx. - ABT.) нaстpoiв, бiльlд чiт<o фopr"ry'лоIoть к}PКyJIЬськi вимoги''. 3a пoвiдoмлснtt.ями ПУyBo, нa пoчaтКy
1930 p. У 2-Й кaвaлеpiйськiЙдивiзii з 90 зафiксoвaних irщивфшrьних Bистyпiв ..пpmи зaxoдiв пapтii нa сrлi'' 30 пpипaд:Ulo нa мo.
лoдlrий KoмсKпaд' у 25.it CД з 32 вистyпiв - 25. Тaкa ж кapтинa
спoстеpiгaлaсяв 24-fi тa iнIдиx дrвiзiяx oкpyry. Зaзнaчимo' щo сa.
мr сеpeд цiei категopii вiйськoвoс.lцокбoвцiвндйчaстilшсспoстеpiгaлися нaстpoi, якi квaлiфiкyвaлися пoлiтopгaнaми як ..yкpa-

28т
iнський цroвiнiзм''. Hс випaдкoвo' щo нaйбiльIций вiдсoтoк виKпIoчсtпD(в хoдi ..пapгiйнoi чиgпс{'' в УBo |929 p. стaнoBttли мo.
лoдшti кoмartдиpl{.
Щoдo ссpсдньoгo тa стaPшoгo KoмсKпaдy' тo вiн pсaryвaв нa
кoлективiзaцiю дещo iнaкшс. Зoкpемa, y ссpcдиI{i 1930 p.' кoли
тrмп и кoлеrстивiзaцii yп oв iльнttлltcя. с epсд чaстиI{I{кoмa lциpiв
УBo виpaзнo пpoявилoся нrзaдoвoлeння "вi.щ<oдoмвiд пoлiтики
нaстyrry нa к}РIryJIя'',poздaBaлися вимoгI4 йoгo "сyцi.lьtloгo вI{ttи.
щсння''. 3 дpyгoгo бoкy, ссpед чaстини цiеi кaтсгopii кoмarциpiв
спoстеpiгaлися й скепти.пri нaстpoi вiднoснo ..зaхoдiв пapгii нa ссoнiкрaннясeля}Iськихзaвopytllень'rциPoкoгopoзмaхy
лi''
..кцrryльськoгo бaндитизмy'' i нaвiть iнтеpвенцii тa пaдiння
Paдянськoi влaДИ.BислoвлювaJIися й зaстepeження вiднoснo тoгo'
щo кoJlективiзaцiя i тi нaстpoi' щo Boнa нeсo з сoбoro в apмiю, пiд.
pивaloть бoездaтнiсть oстaнньoi.
Хoчa в шiлoмy сеpеднiй тa стapцIий кoмсклaд пpoяBляB лoяльнiсть дo ..нoвoгo кypсy'' paдянськoi Bлaди' тpaплялoся' щo кoмaЕIдиpI{вiдмoвлятlvtcя6paтп yraстЬ B кapaJlь}tих eкспeдицiях, щo
}IaпpaBлял|4cЯN|я пpи.цyшснtlя ссJIяI{сЬKиXпoвстaнь' a пoдекyди
й псpсхoдI4ЛИнn бiк пoвстaнцiв.
Пpo oдин з тaкиx випaдкiв poзпoвiв y свoй книзi "Хнивa
скopбoти'' P.Koнквестl кaДPoвиЙ кoмaндиp Чеpвoнoi apмii, щo
пrpебyвaв y вiдпyстцi в piднoмy селi, ovoлив зaгiн пoвстaлиx i
зaгинyв y бoю 3 prryляpними вiйськaми.
HеспoкiЙнolo ввaжiulo вiЙськoвr кеpiвrицтвo УBo й сиryauiro y
вiйськoвих lцкoлaх oкpyry' a.IDкeсеprд кypсaнтiв тaкo)к зI{aчним
бyв вiдсoтoк вихiдtiв iз селян (нa 1928p. - лo 50%).Як свiдrили
дoнrсення oсoбливoгo вiдд'iJry'к},pсaншt вiйськoвlос ruкiл чaстo дo.
зBoJIялисoбi вислoвлIoвaн}шal{тиpaд'IнсЬкoгo хapaктepy. 3oкрмa,
нa пoчaтКy 1930 p. y вiйськoвиx lllкoлirx бyли зaфiксoвaнi тaкi poз.
мoBи: ..КoлrKтиBiзaцiя - цe пoмiщицькa pефopмa, пpийдe oднa
людI{нa i бyлс кеpyBaти всiмa''. (Хapкiвськa цIкoлa Чеpвoних Cтaprцин); ..paдянсЬка Bлaдa пpoвoдI{тЬпoлiтиry пoгpaбрaння ссJUIн'
яких пrpеслi.ryе, висилae й пoстyпa€.з ними тaк' як цr нe poбиться
нaвiть y кaпiтaлiстиннlгх кpaiнaх'' (oдеськa цIкoлa вiйськoвих пiлo.
тiв); ..я тyг сJг}Dкyв Чеpвoнiй apмii, a тall дoмa женyгь.цo кoлк)спy
й гpaбщoтЬ селян'' (Укpaiнськa кaвaлсpiйськa шкoлa).
Haмaгaroчись ..нaвеcги пop,Iдoк'' y ulкoлax' ..opгaни'' Bжr в
1928 p. poзпoч:Ulи iьгrснсивнi ..чистIс,t''oсoбoвoгo скJIaд0/нaвч:lльних зaклaдiв. Зoкpсмa' в Укpaiнськiй кaвaлrpiйськiй шкoлi
1928 p. зa ..aнтиpaдягIсьКyaгiтaцiro y зв'язкy iз priбoзaгmiвля.
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ми'' бyлo заaPсшIтoBaнo9 чoлoвiк. oсoбливy yвary Дпy пpl{дi.

ляlto нсскil{lleн}IиIt,l "фiльтPaцiяIr{'' вик,Iaддцькoгo сKпa.ry врiв oк.
pyгy. з xoвтtlя 1928 пo 1930 pp., зa пoвЦoм.тtrнням oсoбливoгo
вiллiлy yBo, виK,Iaдaцький склaд шкiл бyлo .oсвixеtlo,, нa 3296.
y 1930
P. в oснoвнolt,ryбр oнoвлeнпit cклaд Хapкiвськoi шкoли
Чсpвoниx Cтapшин, в цсй жс псpioд мaсoвi apсцIти пpoйIшrrи i в
Укpaiнськiй (3iнoв'eвськiй) кaвaлеpiйськiй шкoлi. У зв'язкy з
aprцIтaмI{ виклaдaчiB в кaвiulrpiйськiй шкoлi, як зiх}нaчi}лoсяв
oднoмy i3 спeltцo}tссl}Iь' ссprд к1pсarrтiв пoчilлися poзмoви пpo
тc' щo тспrP невiдoмo, кoмy мoжнa вipити. "3 цьогo пpивory'пiдкpесltloBаJtoся B дoнесrннi,бyли пpoведeнi збopи, нa яких
poз'ясtпoв:Uloся' як пoвинсн pсaryBдти нa цi пoдii кoxсtl цдюaHг''.
фсIrгги тoPкI{yлися i Пorrтaвськoi пiхoтнoi цIкoли. Щoдo oстaннЬoi, тo, як зI.iц.щ.вaв
aкадемiк.Ц.Лиxaчoв в oднiй iз тслспсpсдaн
(''Пepехитoo'', |992), }Ia пoчaткy 30.x poкiв мaв мiсцс випaдoK'
кoJIи к}Tсarпи вiдмoBиIIШIcяйти втихoмиploв:rти пoвстaлих сeJUII{'
3a щo yсiм пiдpoqдiлoм бyли вiдпpав.ltенi нa Coлoвки.
I всo ж нaйбiльrц ..слaбкolo лaнкolo'' в УBo пiд чaс кoлсктивiзaцii бyлl тсpитopia.lьнi дивiзii. [х тiсний 3B'я3oк з oeлoм спpияв дoсIlть lllвидкoмy пpottикнrнню ..сrлягIсЬких'', ..aнтиpa.
дЯ}tсЬкиx'' нaстpoiв в apмilo. 3aрaжимo' lцl в |926 p. нa зaсiдaннi PвP УBo стaвилoся питaння пpo псprгляд пoлiTllKt/I
кoмплrктyвaнн,I тсpитopiaльних дивiзiй, неoбхiднiстЬ пoпoвнrн.
ня iх кo}tтинпrнтoм з iнlцих pегioнiв сPсP. A в пoстaнoвi Пpе.
з'{дii цKK КII(б)У |927 p. йIцлoся пpo пoфсбy ..пoсилrння кaдpiв тсpнaстин yкpaiнсыоrм пpoлстapсЬким елeмr}Iтolt{''.Пpогс сщ.
тевo зtrtiнити сrпя}Iськo. yкpaiнськи й сKпaд тepитopiшIьних вi й ськ
нaпpикiнui 20-х poкiв }Ir вд:UIoся.
Cлiд зaзнaчити' щo спoчaткy сaмс тicний 3в'я3oк тсpдивiзiй з
сслoм бiльщoвицьке ксpiвництвo спpoбyвaлo Bикop}lсTaTИ NIя
пpискoPсння тсмпiв кoлсктивiзaцii.
Haгaдaемo, Щo бiльlдoвики вiдвoдили apмii oсoбливy poль y
пpoвсдеI{нi свori пoлiтиKи, в тoмy числi й aгpapнoi. Apмiя мaлa
стaти aктиBttим пpoпaгal{дистoм i пpoвiдникoм кoлrктивiзaцii, поpсдyсiм, 3a paxyнoк кoлиlднiх демoбiлiзoвaних чrpвoнoapмiйцiв з
сlJtян' ш<iпpoхoлили спецiaльне нaBчaння. B 1930 p. тaкс нaвчal{ня (в Цiлoмy пo Coюзy PсP) пpoйtшлo 50 тис. вiйськoвoсл1otсбoвцiв. B цЬoмy x poui мaйxс 25 тlцc.сiмей звiльнених B зaпaс чеpBoнoapмiйцiв opгaнiзyвaлц 200 чrPвorroapмiйських кoлгoспiв. Apмiя
пoчaлa тaкoж гorryвaтиспсцiaлiстiB N|я сiльськoгo гoспoдapстBa тpaкгopистiв, вoдiiв, мехaнiзaтopiв.
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Укpaiнa згiднo з плaнaми ПУ i PBP y |929 p. *мaлa дaти''
6 тltc. кoлгoспI{икiв.Пpoтe цi rшaни бyлo псpевикoнaнo . ''дa.
лlа'' 6752 кoлгoспникiв, з яких пoнaд 2 туtc. чoл. влилися y вxe
iснyюнi кoлгoспи' a пoнaд 3 тис. voл. вiлпpaBили нa .[aтlекий
Cхiд i в Kaзaхстaн ..твopити Koмytlи''. oцlимaвцIи нoвc пoпoв.koднoгo
}Iен}lя 1906 p. нapoДкrння, ПУ УBo висyнyлo гaслo
чrpBoнoapмiйця-вiдпyсKниKa пoзa кoлгoспoм''. Як i в iнrцих oк.
pyгaх' в УBo йIдлa iнтeнсивнa пiдгoтoвкa спецiaлiстiв д.ltя кoл.
гoспнoi системи: вiдкpивaлися кypси' ltlкoли' гyРгKи кoлгoспникiв. Пpи Kиiвськoмy 6yлинкy Чсpвoнoi apмii бyлo щвopенo
чеpвoнoapмiйський yнiвеpситст, яшIII мaв двa фaкyльтсти: сiльсь.
кoгocпoдapський тa виpoбн ltчvtЙ.
Пoлiтyпpaвлiння }IaмaпUIoся aктивнo зaJlyчaти дo пpoвсдrнrrя
кoлсктивiзaцii нaсaмпrprд теpитopiaльнi дивiзii. У |929 P., Hl.
пpикJIaд' 3 чrpвoнoapмiйцiв 99-i теpитopiaльнoi дивiзii бyлo щвopснo кoмyнy iм. Bopolлилoвa (25 нoл. 295.ro пoлкy). У цсй xс
чaс виI{иKJIaкoмyнa iм. 95.i дивiзii (з нepвoнoapмiйцiв цiеi дивiзii) в oднoмy з paйoнiв Пеpвoмaйськoi oкpyги. У 1930 p. ПУ УBo
з гopлiстto кoнстaтyB.UIo' щo кiлькiсть кoлективiзoвal{их y тrPчa.
стинax Bд:UIoся.цoBrсти дo 80- |00%. 3poзyl'tiлo, Щo B aбсoлютнiй
бiльlдoстi встyп дo тaк звaних кoлеlстивiв бyв пpимyсoBим. ХapaктеpниЙ пpиклaд: вияBляючи ..бDкaIoчих''вст1rпитидo кoлгoс.
пy' oди}t iз кoмaндиpiв 46-i CД питaв: ..Хтo B кoлгoсп _ тoй
пИнеси PУKУ, a xтo нi _ тoй в Coлoвки''.
Hе дивнo' щo як тiльки y беpезнi 1930 p. вийшлa пoстal{oвa
цК BKП(б) пpo пеprгини пpи кoлrкгивiзацii i тиск нa се.llяttдсщo
oслaб, пoчaвся мaсoвий виxiд чеpвoнoаpмiйцiв тrpчaстиt{ iз кoл.
гoспiв. Зoкpемa, в paйoнi дислoкyвaння 99.i тepитopiaльнoi дивiзii (Чеpкaси) двi poти oднoгo з пoлкiв пoвнiстlo вийшли з кoлI
гoспy' зaбpaвIшисвiй pемaнrнт тa poбoнy xyдoбy.
..KpитикyюЧи'' пеpегини пpи пpoвrдel{нi кoлективiзaцii, стa.
лiнськс кеpiвниЦтBo нa пpaктишi }Iс }t.tлo нaмipiв знIDкyвaти тсIt.t.
пи кoлrктивiзaцii. Пpoте ..мaси'' спpийнятtи пoстaнoвy за ..Чи.
стy мoнстy'' й нaвiдpiз вiдмoвлЯIIИc'Iвстyпaти дo кoлгoспiв, мoвляB, ..зa Cтaлiним'' кoлективiзaцiя мae бщи дoбpoвiльнoю.
Cлiд зaзнaчити' щo сaмr пеprмiнники' як зaзнaч:Uloсяв пaPтiйних дoКylvrrнтaх'пoчaли aктиBI{oпpсrгидiяти пoдaльlцiЙ opгaнi.
зацii кoлгoспiв. Зoкpемa' в paйoнi дислoкyвaння 80-i дивiзii (Дoн.
бaс) пеpемiнники нaмaгaлися зipвaти пpийняття ..3aплaнoвaнoi''
pезoлloцii пpo Bстyп селя}tдo кoлгoспy. HсpiлKo стaвaлoся' щo
бyвши бiльцl ..пoлiтичнo oсвiчснllNlI{''тa opгaнiзoвaними' пеpr.
11
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мiнниrоr вiлiгpaвa.пи пoмiтrry poль y сeJIя}tських3:lвoPyшснняx' a
пoдскyди стaв:UIи нa чoлi се,Iя}IсЬKID(пoвстaнЬ. Тaк, y сori Tpиry.
6u, Дe дислoКyB:Urися чaстини 95-i стPiлeцькoi дивiзii (Псpвo.
мaйськ), псpемirшltкIl BзяJIи }пIaстьy зaвoPyДеннi сeлян' в}tK,Iикa.
нo}ry спpoбoto бiльIrroвикЬ зaкpити мiсцсвy цepквy. Пpи цьoмy
вo}Iи з:lKпикiЦt{ cCIIя|Iбrпr кoмyriстiв тa кolulсolt,loJlьцiв.У цьoмy
ж paйoнi гpyпa псpсмiнникiв oчoltиlta й iнIдi сслянськi BистyпI{.
oдин iз нlтx poзбив Ц)aктop' дpyгий нaмaгaвся вбити сeлянинa'
сиI{и якoгo бyли кoмсoмoJtьц,Iми' тpсгiй збиpaв пi.щlиси пpo вiл.
кpиття зaкpитoi бiльцroвикaми цсpкви. B paйoнi дислoкyвa}Iня
сoтoi стpiлсцькoi дивiзii (Бiлa Цсpквa) пеpсмiнrrиKи ксPyв:tли }Ia.
пaдoм ceлЯIIнa сiльpaдl. У тpьoх paЙoнaх Чеpнiгiвuшrни' кoJIи тaм
пoч:UIися мaсoвi збpoйнi Bистyпи ceЛЯt|,псpсмiнникtt 7-i дивiзii
те>кпi.шгpи}t:Ulипoвстaнцiв i в.пaстям дoBeлoся викopистoByвaти
знa.пri gИIII4peryЛяprпо<вiйськ тa пiдpoздiли ДrTy для пpиryцIенн,l
ссJUltIсЬKих3aвopyшrнЬ.
Koлективiзaцiя BиKпикaлa piзкс пoсI{.лсtl}lясaмoстiйницькиx'
нaцioндтtiстич}tих тa arrтисемiтськиx нaстpoiв. opгaни .ЦПУ зoк.
pемa пoвiдowIЯJIlI' Iцo в .(нiпpoвськiй oкpyзi МaлинiвсЬкoгo pa.
йorry ссJIяt{игoBopили: ...Ц'oвсдетьсявiдoкpеIvtитися вiд Мoскви''.
B Лyбнaх питaJIи: ..A чи скopo Укpaiнa бyДе вoloвaти 3 Poсiею?'',
тyг хс зaяBJlяIoчи: ..Ha Укpaiнi хaй бyдyгь пoляKи' Bo}Iи нс гiplшi
зa кaцaпiв''.
Bi.щtoвiднi нaстpoi пaнyвa.тlиi в вiйськaх. ..Якцo б Укpaiнa бyлa
сaмoстiйнoЮ,- гoвopив y бeсiдi з мoлoдlllиIvl кoмсKпaдoм кoмaн.
диp вiддiлсння 283.г0 пoлкy 95.i с.ц Cyслa,- нail{ нс тpебa бyлo
б пpoвoдрrп,rкoltсlсгивiзaцiю. Укpaiнa скiльlоr нс бyдс дaBaти xлiбa
Poсii, Bсс oднo iм бyдс м:UIo' a тoмy y нaс нa Укpaiнi шiб зaбиpaloть нaхaбнo, }Iсзвaxaючи нa тс' щo y нaс йoгo вxс немa, i
дaють в Poсilo тим' хтo деpс 3 нaс lшк1py''.
Пoсилиrися y uей пеpioл в apмii й arrгисемiтськi нaстpoi, пpичoмy м:rли Boни чiткo Bиp:Dкснy..пoлiтиннy спpямoвaнiсть''. Тaк,
Цpyпa з l0 неpвoнoapмiйuiв 295-гo пoлкy 99-i сД y 1928 p. вrлa
тaкy Po:tмoвy: ..Cслян пoгpaбрaли' ссJIяни з:lлиlIIилися гoлi й бoсi, зaгляньтe y селo i ви пoбaчитс тaм безпpиryлЬних. A xидiв
нс зaймaйтo, бo це вJIaдаxидiвськa' a нo сlляHсЬкa''.
Crиеск aнтиpaдянських пoBстaнЬ пpoти пoлiтики ..вiйськoвoгo
кoшrщtiзмy''y свiй чaс зIvfyсивЛенiнa шyкaти вихiд iз ..кpизи ыta.
ц1,, у змiнi пoлiтичнoгo к1pсy бiльlдoвикiв. Ha пoчaткy 30-х poкiв
стa.пiнськскеpiвништвo виxiд iз нoвoi пoлiтичнoi кpизи знaйIдлo
y пoсI{лrннi pепpесiй пpoти ..внyгpiIшньoi кoнтppевoлtoцii'' в кpa.

2sl
iнi, в opгaнiзaшiiшгryvнoгoгoлoДyв Укpaiнi, внaслiдoк чoгo зa.
ги}tyлимiльйoни yкpaiншiв.
oдним iз пеplшиxBслиKих iнспipoвaних сyдoвиx пpoЦсciв в
УсPP стaлiнськoi дoби стдв пpoцeс т.зв. Cпiлки BизвoленняУкpaiни (сBy) - мiфiннoi кorrгppсвoлюцiЙнoiopгaнiзaцii, щo нa.
чс6тo мaлa нa метi oб'сдraпl 1кpaiнськi arrпrpaдянськi cИlI!|.Пpo.
цсc тpивaв з 9 бсpс3няпo 19 квiтня 1930 p. y пpимiщсннi Хap.
кiвськoгo oпrpнoгo тcaтpy. Bсpxoвний сyд yсPP за *кotпppсвoлюцiйнy дiяltьнiсть тa }пIaстьy CBУ. зaсyдиB дo piзниx стpoкiв
пoкapaння 45 пpелстaвникiв yкpaiнськoi iнтeлiгенцii нa чoлi з
aкaдсмiкoмC.€ ф pсмoBим.
Пpoтс пpoцес шсй бщ лI{цIe..pспстицi€ l o'' пеpсд пoчaткoм
..викpилo''нoвy нaцioншIiспrчнy
..спpaвжньoirpи''. Hсвдoвзi
ДПy
opгaнiзauiю - Укpaiнський нaцioнa.пiстичниЙЦrнтp (yHЦ)'

якa' як стBrpДкyBaли ..opгaни'', ..стaвиJIa свo€ю tvlстoю цIJIfl(oм
пiдгoтoвки збpoйнoгo пoвстaння к}PKyльствa' пplt},poчeнoгo дo
мoмеtlтy iкгсpвсншii кaпiтaлiстичtlих кpaiн в CPCP, скиrryги Pa.
дяt{сЬКy 3дaДУ в Укpaiнi, вiдтopгнyги УCPP вiд Paдянськoгo Co.
loзy i встal{oвити в Укpaiнi кaпiтaлiстичний лaд y фopмi б1p>кy.
aзI{o.дсЬ{oкpaтиннoiУкpaiнськoi Hapoлнoi Pсспyблiки''. Пo цiй
спpaвi бyлo пpитягнyтo 50 oсiб _ кoлиlllнiх члснiв УПCP,
УсДPп' KПЗУ тa iн.
Ha пoчaткy 1933 p. пoч:rлися apецIти зa пpl{н:rлсxнiсть дo тaк
звaнoi Укpaiнськoi Biйськoвoi opгaнiзацii (УBo) - ск,Iaдoвoi чa.
с:.II4ylиI
Унц' щo тpивaJIи мaйxe дв:l poKи. Bсьoгo бyлo зaapецIтoвa.
нo l48 чoл. _ лiтеpaтopiB' yчсниx' пapтiйних пpaшiвникiв тa iн.
Ця мiфiчнa opгaнiзaцiя, згiднo зi сцeнapiем ДПУ' мaJIa oчoлити пoвстal{ськy' lllпигyl{сЬкy i диBсpсiйнy poбory в Укpaiнi, a
тaкoж opгaнiзрaти сaбoтaж в сiльськoмy гoспoдapствi. .ЦПУ нaзi свoiх жсpгB BизнaI{ня щoдo пiдpивнoi poмaг:UIoся ,,B|,7б|4TI,I,''
бoти y Чеpвoнiй apмii. Пiд чaс дoпитy oдttoгo зi звинyвaчс}Iих _
Ф. Пpистyпи 2l тpaвня 1933 p. слiдчий зaпитaв: ..IlЦoви зI{aетс
пpo poбory УBo в Чсpвoнiй apмii?'' Пpистyпa дaв ..вичrpпyloчy
вiдпoвiдь'': "yBo, стaвJIячипepсд сoбoю цiль нaси.lьницькoгo пo.
Baленl{я Paдянськoгo yстPoю' нс мoглa нс цiкaвитися Чеpвot{oю
apмieю, з яKoю немI{нyrс дoвелoсь би мaти спpaBy нa випaдoK
пoвстa}Iьни iнтсpвенцii. HeoднopaзoBo в Клyбi пoлiтемiгpaнтiв y
ЗБJI' y Maксимoвинa oбгoвoploBiuloся питaння пpo вiйськoвi кaдpи УBo, пpo нсoбхiднiсть BиBчсння tlлснaМи УBo вiйськoвoi
спpaви' пpo Boлoдiння тaкп,tкoк)' виBчення aвiaцii тoщo. Пpo ui
poзl{oBи я чyв y [oнui в |927' 1928 pp. i нсoднopaзoBo сaм бpaв

хl2
y }lих }пIaсть.3вичaйнo, спсцiaлiстaми цiеi спpaви ввaжa,пися Ci.
як I., Явopський o., Явopський М., Бapaн, Kрняк, Koссaк Г.
тa iншi - i бiльrц 3a всс вoни oбгoвoploBaли цe питaння''.
Усi назвaнi тщ oсoбu 6улlt "пpитягrrщi дo вiдпoBiДaльнoстi''.
Бirьlдiсть 3 }tих' як' н:rпpикIlaд' М.Бapaн, l.Ciяк тa iн., нa цeй чaс
пpaцюBaли. в yстaнoBaх Кyльтypи й x<oднoгoвiднoIшrння дo apмii
нr мaли (зpoзytvliлo,iм нaгадр:UIи пpo ..стapi гpiхи'' часЬ чyГA).
3oкpсмa, M.Бapaн, згiднo з всpсiеlo ДПy, дo пpиiзлy в Укpaiнy
Г.Koссaкa з eмiгpaцii ввaжaвся вiйськoвим нaч:UIЬникoIv{
УBo в
Укpaiнi. Йoгo звиrryвaчyвaЛI4У тolvly' щo вiн IIoчaB свolo ..пiдpив.
нy'' poбory пpoтlt paлянськoi влaди щс пiд нaс сл1ol<бив ЧУTA, a
пoтiм, нavебтo, пpoдoвxив iТ y Kиiвськiй !'rкoлi Чеpвoних CтaplIIин' де вiн, бщIши ii кoмiсapoм' з:lкJIaвпеpllry лa}Iкy yBo. Щoдo
кoлиlIIHьoгo пoJlкoBrrикa УCC' Koмa}Циpa чaстин УГA Г.Кoссaкa,
тo вiн дiйснo бyв пoв'язaний iз apмiйським crprдoвl{щем' бo викJIaдaBy Хapкiвськiй цrкoлi Чеpвoних Cтapшин. Koссaкa бyлo
звинyвaче}toy Bсденнi ..кoнтpрвoлloцi l"lнoi, нaцioнa.liстич нoi'' дi яльнoстi в Iцкoлi - пiдгoтoвцi кaдpiв iз слщaнiв тa виклaдaчiв,
яких з:l yзгoДкrl{Hям з Зaкopдoнtlим цсtгтpoм УBo мaли спpямo.
вyвaти y piзнi пiдpoздiли Чсpвoнoi apмii д,tя oPгaнiзaцii тaм псpBи}tн!tхлaI{oKУBo i пiдгoтoвки збpoйнoгo пoBстaння.
Пiд чaс пpoцrсy УBo пpoхoшtЛ|lo.Boлoх _ кoлиtllнiй пpстендсt{т нa пoсaДУ кoмal{дyвaчa нествopснoi бopoтьбиgтaми yкparнськoi Чеpвoнoi apмii, П.Coлoryб _ пеplIIий нaчaльник IшкoлиЧсp.
BoнID(CтapIшинy Хapкoвi, яKoгo нaмaгaJlисязBинyBaтити y пiдгo.
тoвцi зaмaхy нa Cтaлiнa (нa тoй чaс Coлoдyб мсurкaв y Мoсквi).
Зaгaлo}t, пPoцсси пoчaткy 30-х poкiв в Укpaiнi пpизвели дo
..чистoк'' кiлькox
дссяткiв тисяч нoлoвiк, пrpсBa)кtlo тих, lстo бpaв
aктиBt{y}Цaсть y пpoвrдrннi yкpaiнiзaцii.
..Cпpaви'' пpo кoнтpprBoлloцiйнi opгaнiзaцii oстaтoчнo
poзв'язalIи pyки Мoсквi y u бopoгьбi з тaK зBaним нaцioн:ш.yхильництBoм в KП(б)У нa чoлi з М.CкpипЕlикoм' якllЙ зaмiнив нa
пoстy нaPкoмa oсвiти Укpaiни o. Illyt'tськoгo.
У лютoмy l933 p. ..зa сеpЙoзнi пpopaх1Д{ки''в poбoтi, внaслi..3Bилoсягнiздo кoнтppевoлюцioнr.
дoк чoг1oy нapкoмпpoсi УCPP
piв'', М.Cкpипник бyв yсyнyгий з свoеi пoсaди. A y лшпнi цЬoгo
x poкy' не вI,tтPимaвtцицЬкyвaьI}tя,вiн пoкiнчиB xиття сaмoryбстBoм. Шrльмyвaння Cкpипникa' зBинyBaчe}Ioгoy ..нaцioнaлiстичI{oмyщилi'', нe пpипинилoся й пiсля йoгo смеpтi. Cсpед бaгaтьoх ..щилiв'' кpитицi бyлo пiДцaнo тaкox йoгo пoгляди нa oPгaнiзaцiю ЗбpoЁrних сил в Укpaiнi.
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Iз звиrryвaченtlями пpoти KoлиlllltЬoгo нapкoмa oсвiти Укpaiни
вистyпилa гaзстa ..Kpaснaя apмия'' (opгaн PBP УBo), якa чеpез
тIl)кдсttЬпiсля тpaгiннoi зaгибелi лщеpa yкpaiнiзaцii вмiстилa нд
свolх стopiнкaх стaтпo ..Пpoтll нaцioншtiстичних викPиIUIеI{ьy Bи.
свiтленнi iстopii i зaвдaнь бyдiвництвa збpoйн|4x cl|л в Укpaiнi''.
Aвтop стaттi нaгoлolllyBaв нa тoмy' щo Cкpипник пoмилKoвo
poзглядaв Чеpвoнс кoзaцтBo як yкpaiнськy Чrpвoнy apмiю й ..poбить спpoбy знaйти fi пoпеpeдникiв tIс B зilгo}Iaх poбiтнинoi гвapдii, a y кoзaцЬких i гaйдaмaцьких pyхax''. Cтвеpддyв:UIoся' щo
Cкpипник po3гл,IдaByкpaiнiзauiю теpитopiaльних дtвiзiй тa iншlос
3'€днaнь yBo, як стBopснrrя нaцioншtьних чaспftI - яцpa мaйбyгньoi Укpaiнськoi apмii, щo вiн BимaгaB ..ttеoбме)<енoпoфopмyвaння'' нaцioнaлЬних чaсти[t' зaпсpr(ryвaвiнтеpнaцioнaльний i клaсo.
вllй хapaктеp Чеpвoнoi apмii в Укpaiнi, oбмexyloчи ii дoлto дo
poзв'язaння щpniнськoi нaцioнaльнoi спpaви... Hе ryбляни свoеi
oснoвнoi iдei - пpo yгBoPсння Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii, тoв.
Cкpипник oцiнюe i вiйськoвy pефPмy L924 p. нr Як PяЦ зaхoдiв,
щo lх нaмiтllлa пapтiя дtя змiцнсння oбopo}toздaтнoстiЧеpвoнoi
apпtii _ apмii пpoлетapськoi.циrгrт},pи'- a BиKпIoчtIoaншiзye iх
з пoгл'tдy yгBopсння yкpaТнськoi Чеpвoнoi apмii''.
oтoж, висyнyгa сaмими ж бiльtцoвиKaми нa зopi стa}Ioвлrння
pa.Цянськoi влaди в Укpaiнi iдея yкpaiнськoi Чepвoнoi apмii нa
..нaцioнaлiстич}Ioю тa
пoчaткy 30-х poкiв бyлa пpoгoлolцrнa
нolo''.
кoнтppеBoлюцi I"{
У uiлoмy )к' хoчa гaзстa й pскoмеrиyвaлa бiльtцoвицЬким opгaнiзaцiям УBo, ..ведщи бopoтьбy з yхtlлoм вiд лrнiнськoi нaцioнaльнoi пoлiтики, нс oслaблюBaти poбoти пo пpoBeдснню бiльlцoвицькoi yкpaiнiзauii нa oснoвi .Циpективпapгii тa PBP'', пpoтe
дoля yкpaiнiзaцii в apмii бyлa виpirшснa. HaвсдсHa стaття ст:Lпa
спpoбoю тropетич}Io oбгpyнтyвaти пPoцес згoPтaння yкpaiнiзaцii
y вiйськaх, якиЙ po3пoчaBся щo 3 сrpсдI{ни 20-x poкiв.
Ужe 2 гpyд}tя |925 p. ПУ PсчA пiдгoryвaлo дoпoBlдFry зaпис.
кy з aнaлiзoм стaнy нaцioнaльнoi poбoти y вiI"lськoBиxoкpyгaх.
Щoдo УBo, To центpaльневil.rськoвo-пoлiтиvнoкrpiвництBo' хoчa
й визнaвaлo незaдoвiльнiтеt*tпиyкpaiнiзauii визнaчсH||хFлЯ цЬoгo
чoтtlpьoх дивiзir'r (95-i' 96-i, 99-\, coтoi), пpoтr' rypбyюнись, aби
..стиxiйнo'' нe зaй.
нaцioнaлiзaцiя вiйсьK' poзтaцIoBal{ихв Укpaiнi,
..пpинцllпoвий'' yхил Bи
цIлa нaдтo дaлекo' вкaзyBaJIoнa тaкllй
..сl{лЬtlе
стpемлiнI{я дo poзlшиPrння paмoк
пpaвильнoi лiнii, яK
..ФaктичI{o здil.tснювaнa yкpaiнiзrцiя,пpoгpalvtи''.
п'ятиpiuнoi
зaзнaчaJtoся в .Цoкрlентi,- нс oбмсжyeтЬся чoтиpil,raвищeнa.
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звaI{иlYlI{
дивiзiями: 1л<paiнiзyloтъсяпoлкoвi lIIкoлI{ всiх тсpитopi.
:lJlьню( дивiзiй УBo; yкpaiнськa мoвa (y листрaннi тa вивiскax)
пoцIиplorться за мсxi нaцioншlьних дивiзiй; спoстepiгarться тrн.
денцiя дo зaмiщeн}Iя пoсцд вищoпo i стapшoгo кoмaндI{oпo сKпaдy
y всiх дивiзiяx УBo yкpaiнltЯIч|Il,,.
Пoлiтyпpaвrrirпrя вкiв},B:rлo нa нrпpипyсtимiсть пoдiбнюс u уll.
лiв'' i Bl{мaгaлo вц кepiвництBa УBo ..твеpдoгo пpoвrдсн}lя тoгo
пoлoxсI{Hя' щo poзгoРгaння нaцioнaльнoi poбoти нaдaлi мoxr
qtiйснIoвaпlся тiльIсl пiсля тoгo' як iсrщoнi шlсс yкpaiнiзoвaнi Дr.
вiзii бyдщь зaбезпсчснi yсiм нсoбхiдним i тaким чиtloм мaтимyгь
пrPrдylroвп NIЯ тoгo' щoб но вiдстaвaти y свoiй мoгщнoстi тa
бoездaтнoстi вiд iнlциx чaстин PсчA".
Пpизнaнсний 13 лt{стoпaдa |925 p. нa пoсaдy кoмa}Iдyвaчa
УBo Й.Якip'piшrщg пoчaв BиKoI{yBaтйвкaзiвки Цrнтpy.
"HaвсдсннIo пopядКy'' з yкpaiнiзaцiеlo y вiйськaх oKpyry мaB
спplIятIr нoвиЙ плaн нaцioнaльнoi poбoш нa |926.L927 pp., лpo.
скт яKoгo Пy УBo poзpoбилo y пеpIшiй пoлoвинi L926 p.
У прaмбyлi цьoгo дoКyl{снтy }IaгoлoцIyBaJI(rcя
нa ..безпеpoч}tиx
..пoдoлaннi, в
дoсягtlснt{я( 1л<paiнiзaцii'',
цiлoмy, скrптичнoгo дo
неi стaвлсння'' i т.iн. B тoй жe чaс' плaни' щo iх бyлo нaкprслoнo нa мaйбyпrе, свiflцa.щ пpo певtty тсrщенцilo дo oбмеженttя yк.
paiнiзauiйниx заxoдiв, лoкaлiзaцii цiri poбoти, oстaтoчнoгo пePr.
opiентщaнrrя fr з вiйськoвoi y сyгo пoлiтикo.вихoвнy сфеpy.
Пордбavaвся дифсpенцiaпьний пiдxiд щoдo oбсяry вимoг з yKpaiнiзaцii стoсoBнo piзниx 3'€ д нaнЬ. Haпpиюtaл, в yкpaiнiзoвaниx
(96-Й i сmiй) тa тих' щo пiдлягaли yкpaiнiзaцii (95-й i 99-й), дивiзiяx плa}IyBirлoся зaBrPшити пrprвсдсння нa yкpaiнсьKy мoвy
пaщiйнoi, пoлiтичнoi тa зaг:UlЬьIooсвiтньoipoбmи. B цих дивiзi.
| Якф IIoнa Eмлlatt1;iгoвпv ( ls96. l9з7) rrapoдився в Kиrциltевi y poдинi пpoвiзopa. Hавчав.
ся y trзeпrcькoму унiвepсrrтrгi (Швейцаpiя, t914) тa Хapкiвськoмy тexшo.lloгiчltoмyilrстит}'гi (l9l5). B l9l5-l9l7 pp. пpaцювilв тoкдpeм нa вiйськoвoмy зaвoлi в oдесi. Члclt бiль.
шoвицькoi пaфi з квiпи l9l7 p. B Чepвoнiй apмii з l9l8 p. Haвeскi тa шIiткy l9l8 p.
кoмшrryвaв 6тгшьйoнoм кrгшlсьхrп.пoбpoвоrьцiв y Тиpaспoлt€ Ь кoмy чepвoшoгвдpдiйськoмy
зamнi, щo бpaв }"tдcгь y бoяx iз pyмyltсЬкимl{ тa нiмeцькo-aвстpiЙськими ot(yпaнтaми в
Мolцaвii тa нa пiдднi Укpaiни. У вepеспi l9l8 p. пpиз}IaчaстьсянaчаJlь}lиt(oмПУ Пiцдeннoro фporпy, a в хorгнi _ члetroш PвP 8-i apмii, з липllя l9l9 p. _ нaчiulь}tик 45-i
сTpиeцьхoi Дивiзii, нa чo'тtiякoi бpaв }чaсть y бойoвих дiях пpoти денiЁнцiв, мaхнoвЦiв,
вifiськ .[иpeкopii. B сepпнi.вepeснi l9l9 p. кoмa}щyв:rв Пiцдcннoю гpyпoю чacшн l2-i
apмii, яlo здifiснrrлa тaк званиfi "пiцдeнний пoхiд', пo тx,uu( пpoтивниlo з paйoнy oдeсш дo
Хrrroмиpa. У |92o p. кoмclrДвilв Фастiвськoю i Львiвськoю rpyпaми Biйськ, бpaв yraсть y
бoп пpсгrt Пotьщi. B гpyднi 1920 _ сiчнi l92l pp. _ t(oмalцyвaч l4.i аpмii. У квiтrri
|924.|925 Pp. }IitчiUIьt{ик
Укp.[,УBУ3. КoмalЦyван вiйськ УBo (KBo) l92l.l924, |92s1937 pp. B |927-|928 pp' Eчився y BишiЙ Biйськoвiй aкддeмii нiмcцькoro Гeшepшtьltorо
uгтaбу. Члeн PBP сPсP
з 1930 p., члeн ЦК i Пo.rriбюpo цк KП(б)У. Peпpeсoвalrий y
тpaвнi 1937 p.

д)5
,tх псPсдбaчaлoся тaкox 1псpaiнiзyвaти стpoйoвy poбoгy (пpoтс
тiльки в oбсязi стaтщiв, }Dкcвидaниx }'кpaiнськolo мoвolo).
Щoдo iнlцих тсpитopiaльrлп Дивiзiй, тo, "бсP)дll{ к1pс нa пoвнy
yкpaiнiзauiю пaрiйнoi тa пoлiтиннoi poбoпl'', Bсс x тaKи oгoвo.
ploBilлoся' lцo пpoведення yкpaiнiзaцii тyг 6yдс зiulrжaти вh ви.
кopистaння нaявних кoшrтiв i засoбiв.
Biднoснo yкpaiнiзauii кaдpoвlок стpiлешьlоо<,кaвшtсpiйсЬких дPt.
вiзiй тa спсцiaльниx чaстиtl (лс внaслiлoк пPoBсдсння псвttoi пo.
лiтики пoстyпoвo зpoстaB вiдсoтoк нry<paiнuiв), тo B }Iиx yкpaiнiзaцiю мilлI{ oбмсx1вaти "нaйбiльlц пoвttl{lvl oбсrryгoврaнняI{
нa piднiй мoвi нrpвoнoapмiйuiв-yкpaiнuiв y пpoшесi пapгiйнoi тa
пoлiтичнoi poбmи i в пoбyгi''.
Укpaiнiзauiя yстaнoв i зaклaдiв Чсpвoнoi apмii в Укpaiнi нa.
дarri oбмoкuлacя пiдгoтoвкolo oсoбoвoгo сKпaдy дo oпa}r},Baн}ш
yкpaiнськoi мoви.
Псвнa yBaгa пpилiляrraся зaсBo€нню кo}faнд}lим сK,Iaдoм УBo
yкparнськoi мoви i yкpaiнoзнaвствa' a.Фl(слllше 25,4% кoмa}Ци.
piв oкpyry вoлoдiли мoBoю псpсвaxнoi бirьIдoстi свoiх пiд.псглих.
Хapaктеpнoю oсoбливiстю пporКry бyлo й те' щo пoлiтпpaшiв.
вивчaпl настpoi tloBoгo yкpaiнськoгo пoпoв.
никiв зoбoв'язyв:UII{
нсння. ПiдкpеслрвaJloся' щo пrprдyсiм ..сеpйoзнoмy виBчrнню
мae бщи пiддaнa пЦвищенa вимoгливiсть чеPвoнoapмiйuiв.yк.
paiнuiв y нaшioнaльнoмy питaннi''.
Пiдгoтoвлсний ПУ УBo пpoскт ..Плaнy нaцioнaльнoi poбoти
oKPУЦ.., як свiдчaть дoкy}rснти' пpи}Iaймнi тpинi oбгoвoploBaвся
нaзасiдaнrrяхPBPУBO - |9'26 листoпaдд |926 p.тa2 лroтo.
ro |927 p., пiсля voгo бр пpийнятий iз дoсить сyгт€BиIl,lи Kopск..Плaнy,' |9 лltcтoпaдa |926 p. BзЯII|4
цiями. Taк, в oбгoвopсннi
yBo - Kщмин,
}ДIaстЬкoмaндyвaч УBo Якip, нaчaлЬ}Iик пУ
зaст. }IaчaлЬ}Iикaпy УBo Baсильсв, 3aст. нaчaлЬникa штaбy Лy.
ик aгiтпpoп.
кiн, н aнaлЬник opгpoзп oдiлвiддiлy CrrиpнoB' }Iaч:UIьн
чaстини вiддiлy Кaгaн, }Iaчaльник iнфpмaцiйнo.стaтистичнoi
Paбинoвич.Якip внiс пpoпoзишilo псpегJIянyги пI{тa}Iняпpo з:lстo.
сyBaн}Iя в oкpyзi yкpaiнськoi мoви, a сaмe - пoстaBитI{ пepед
рввiЙськpaдoю сPсP питaння пpo зaпpoв4pке}Itlя eДlнoi кoмaн.
днoi мoви, a y<paiнськy зiUIиlIIити тiльки дJlя Bсдeння пoлiтoсвiт.
ньoi poбmи сrpсд чсpвoнoapмiйuiв.yкpaiнцiв. Пpи uьoмy пpoпo}ryвaлoся(i uо бyлo з:lтвсp.IDкснo)пiти нr певнi пoстyпкlt кoмсKпa.
дoвi вiднoснo пop,I,дl(yBивчснtIя yкpaiнськoi мoви. Ha вiдмiнy вИ
пpoектy' 3a яким вiднесeнi дo 3-i тa 4-i кaтсгopiй 3нaння yкpaiнськoi мoBи (тoбтo тi, щo мoвoю взaгaлi нс вoлoдiли) мaли
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oбoB'язкoBo }IaBчaтИcяНa спецiaльних KyPсax' y зaтвеpд)Кенoмy
..Плaнi'' кoмaнД{ий сктrад l-i
тa 2-i кaтегopiй мaв пpaвo нa ..сaмoстiйнo вдoскoн:Ulrння свoiх 3нa}IЬyкpaiнськoi мoви'', a 3-i та
4-i - пoвиrлri бyли зaймaTplcЯil вивчснням JIицIепpи рtoвi, кoII|1N|Я цьoгo видiлять кolцти. B iншoмy Bипaдкy нaвчaння мaлo
бyги дoбpoвiльним.
Звiснa piv, щo кolдтiв нa yкpaiнiзaцiro в УBo 3aв)кди I{с вистaнa.ro.I{еrггpальневiйськoве кеpiвниЦTBo, якe мaJIo фiнaнсрaти нaцioнa,пьнypoбorry в УBo, зi зpoзрriлих пpичин не пplщiляпo цЬoмy
нaле>юroiyвaги. B свolo чrPЦ, кеpiвництвo oкpyry' xoчa пrpioдичнo
й стaвилo питa}Iня пPo нrстaнy кolштiв, aлс тiлькуI ДДЯтoгo, щoб
..oбгpyнтрaти'' тi чи iнцli ..orpiхи'' в пpoBедeннi yкpaiнiзaцii.
Ha lrсiдaнI{i PBP вИ 2 лrотoto |927 p.' Koли ..f[лaн нaцioнaльнoi poбmп,, 6уЛo зaтBсpд)кeнo' poзглlIд:UIoся щс oднr питaння'
якс м:UIo безпoсеpсдне вi.цнolцснI{ядo пpoBrден}tя yKpaiнiзaцii в
oкpyзi _ пpo пеpекJIaд стaтщiв тa спсцiaльнoi лiтеpaтypи yкpaiнськolo lvfoвoю. Пoстaнoвa 3 цЬoгo питaння бyлa дoситЬ хaPaктсpttoю - виpiшrили пpипинити poзпoчaтr paнiurе дpyкyвaнI{я
нaстaнoB зi стpiльби iз кyлrметiв системи ..Люiс'' i ..Haгaн'', oскiльlor ..сиryaцiя нr Bltмaгa€ iх теpмiнoвoгo пеpскJlaдy yкparнсЬкolo
мoBolo''. Ha цьoмy x засiдaннi ПУ УBo бyлo дop1пtенoпеpеглянщи всi вiйськoвi Bидaння' rцo rх paнiше плaнyBa'Ioся пеpсвидaти yкpaiнсЬкolo мoBolo.
A вхе l берзня |927 p. тaкий пеprгл'tд зpoбили. ..Biд видaння
стaтyгiв },тPимaтися; y lvtеxax }IaяBнихкolrггiв здйнятися вI{дaнняIt,{
лiтсpaцpи' poзpaхoвaнoi нa oбс.тгщoвщaннямoJIoдlIIoгoКoмсK'Ia.цy
тa чеpBotloapмiйцiв'' - тaким бyлo pituсння PBP УBo.
Зaзнaчимo' щo чим бiльrце yпoвiльнloвaJlися темпи yкpaiнiзaцii в УBo' тиIt{гoлoснirцими бyли скapги з бoкy кoМскJlaдy нa
приМyсoвий, нaсильницький хapaктep yкpaiнiзaцii y вiйськaх. Pеaкцiсю нa тaкi нrзaдoвoлrння кoмскJlaдy стiUIa пoстaнoвa Пprзидii ЦKК КIT(б)У' poзpoбленa нa пiдстaвi дoпoвiдi вiЙськoвoi
iнспекцii HК PсI ..Пpo нaслiдки oбcтежrння нaцioнaльних фopмyвaнЬ УBo нa пoчaткy |927 p.,, B нiй, зoкPемa' вiдзнaчaлoся:
..BизнaIoчизa неoбхiднe зaсвoеtlня нaчскJlaдoм yкpaiнськoi мoBи
тa yкpaiнoзнaвствa' слiд пpидtлtпуr yвary тoмy' щoб вoни зaсBoIoB:UIисяyсiмa зaсoбaми opгaнiзauiйнoгo тa пoлiтич}Ioгo впливy'
нс дoпyскaючPt пpи цЬolvfyпpиМyсoBих зaхoдiB''.
Haслiдкoм тaких пoслaблень y<paiнiзaцiйнoi poбoти y вiЙськax
УBo стaлo' пo сщi, мaЙxr пoвнr ii iгнopрaгIня 3 бoкy нaнсклaДу.ЯK зaзнaчaJloсяy звiтi ПУ УBo нa VII oкpylкнiй пapткoнфе-
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pеtlцii' щo Biдбyлaся y xapкoвi 1930 P., ..3 }ц<paiнiзaцieюнauскпaдl
3aняття y бiльlшoстi пpoхoлять фopмaльнo. Kеpiвний склaД Учa.
стi y вlrвнсннi yкpaiнськoi мoви тa yкpaiншнaвстBa' зa пooдиtlo.
кими BиI{яткaмуI' t|e беpе. Kеpiвництвo пoдивiв yкpaiнiзauiеlo
I{aчскJIaдy'3a Bиняткoм yкpaiнiзoвaних тa }Irзнaчнoi чaстини iн.
цIих тrpдивiзiй, нс зaймaеться i вoнa мar випaдкoвиЙ хapaктеp''.
У звiтi йшлoся й пpo тl' щo oсoбливo нeзaдoвiльtlo BсдетЬся poбma з виBчrнням yкpaiнськoi мoви тa yкpaiнoзнaвствa y I.t.пaбaх
тa пoлiтopгaнaх. Ha пpoпoзицiю ПУ УBo' шoб aпapaт пoлiтopгaнiв пoдaB oсoбиcтий пPиK,Iaд y гaryзi yкpaiнiзaцii, oстaннiй нe
вiлгyкн1вcя. Haвiть y тaкiй дo цьoгo uaсy бiльtш-ме}IцIблaгoпo.
лщнiй сфсpi, як Brдення пoлiтзarrятьyкpaiнськoю }toвoю'У |927.
1930 pp. нaмiтився p}o(}Iaзaд.Пpo цс свiдчaть тaкi дaнi (у %):
Poки
1927-1928
|92в-L929
t929-1930

Укpaiшiзoвaшo гpyп пoltiтзaшять
iз загшtьнoi кiлькoстi

34,3
22,1
28,4

oxonпeшoнepвoнoаpмiйuiв
пo.пiтerняrтямиpiДнoю мoвoю
44,8
24,4
37,5

Пptlнини тaкoi негaтивнoi сиryaцii з yкpaiнiзaцiеlo в oкpрi ПУ
УBo вбaчaJlo' яK вKaзyBaJIoсяy BищrнaзBal{oмy звiтi, y ..слaбкo.
мy кеpiвнltцтвi цieю poбoтolo з бoкy Пoдивy, вiлсщнiстю дoстaтнЬoгo тItскy нa yкpaiнiзaцiю з бoкy пapтiйнoi opгaнiзaцii''.
.ЦiйIснiж пpичинvt 6улtl зoвсiм iнIдими. Укpaiнiзaцiю в УBo
..Haцioнaльнi
всеpйoз вжe нiхтo l.l нс збllpaBся 6(}Iaлaгoд)кyBaти''.
rкспrpимrкги'' бiльlцoвикiв y сoюзниx pсспyблiкaх нaближaлися дo свoсi тpaгiчнoi poзв'язки. Бyдyвaти тmaлiтapнy, yнiтapнy
деp)кaByi пpoвoдити poзбyлoвy нauiй бyлo немo>кгtивo.
Haгaдaемo' щo вжс y l93l p.' знaчнo paнiше, нh( y uiлoмy в
сPсP, тrpитopiaльнa систеМa кoмплектyвa}Iня вiйськ в Укpaiнi
пoчaлa зaмiнIoвaтисякaдPoвoю. Упpoдoвж l93l P. к4дpoBими стa.
ли yсi кoлиtцнi ..y<paiнiзoBaнi''теpитopiaльнi дивiзii. Пеpеxiл нa
кaлpoвий пpинцип кoмплсктyBaнI{я нс тiльки poзpивaB зB'язoK
цllх з'сднaнь iз селoм - ''небrзпrчним сrpедoвищlм'', aлe й дa.
BaB змory uеrггpoвi д.rrябiльIц вiльнoi pmaцii кaлpiв y межaх всЬoгo
сPсP. I хoчa в Укpaiнi щr дeякий чac пpoдoвжyвшroся видaI{I{я
yкpaiнoмoвнoi вiйськoвoi пPrси тa лiтеparypИ' FJIячеpвoнoapмiйсьпo сщi, з щpaiнiзaцieю в УBo дo сеpедини 30.х poкoгo скJIa.щ/,
кiв вxe бyлo мaйxе пoкiнченo. У 1933 p. у 99-Й C.(, oсoбoвий
скJlaд якoi нa 70-80%скJIaдaBсяз yкparншiв' Bся мaсoBo.пoлiтичнa
poбoтa вслaся вхе poсiйськoю мoBolo.
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пOлITиI(A кOPЕIII3AIIIl
У свIдoМoстI чЕPBotIoAPlиtЙцIB.
IrAIIIotIAпьtII BIДHoсиHи
У BIЙсЬIих УBo
Ha пo.raтryХХ ст. yкpaiнськaнaцioнaпьнaсвiдoмiсть,нaбyв.

llII{ вlкс фPми сoцiaльнo.пoлiтичнoi iдсoлoгii' пPoникa€ в сaмy
тoвцry нapoднI{х мaс' яскpaBим свiдчcнняlr{ чono стiUIд aкп{внa
rraсть сoтснЬ тIlсяtl 1псpaiнцiв y бopoтьбi за ствopення влaснoi
дсP)кдви у |9|7-|920 pp. oднaчc вiдсyпriсть дсPжaв}IицьKoгo дo.
свi.ry, п< i стoлiттпrдr шшoвyв:rний Poсйськoю iьпrсpiею кoмIIлrкс
мшtopoсiйcгBa ссpсд yкpaiнuiв, тpaгivнo пo3нaчI{.лисянa лoлi yк.
paiнськoi pсвoлюuii.
Бсзпсpoннo' BI{знaння бiльlцoBикaми дсpжaв}Ioгo стarycy Ук.
pairrи alс нiяк нс бyлo пoстyпKoto ..xмеlьцi iнтслiгснцii'', *щo Bигaд:rлaiдсro нсзaлe)снoстi'', a стilлoся цс п'д тиcкoм мaсoвoгo нa.
цioна.lьнoгo Py,ry. Як визнaвaв пiзнilцc oдин iз кoмyltiстиlп{lo( Цс.
oлoгiв AХвиля, "бсз yкpaiнiзацii ми м:uIи б гpoмaдя}Iськy вiйнy
нa Укpaiнi пiд нaцio}tlulьними гaслами''.
У свoю ЧеPIУ, дсK,Iapyвaння' xoч i фopмшrьнc, yкpa.iнcькoi pa.
дДrськoi дсpxaвнoстi' пpoгoпolцсI{ня пoтpеби пpiopитстнoгo poзBиткy 1кpaiнськoi мoви, кyлЬтypи i т.iн. - нr мoгли I{r вI{стyпaпr ссpйoзними чи}tниKaми пoдaJlьllloi сaмoiдскгифiкaшii yкpaiн.
фв, oб'ектllвнo сIIpияJIиpoзвитKy iк нaцioншtьнoi свiдoмoстi. Цей
пpoцсс . тaкий склaдний i нeoднoзнaчний - дocl{тЬ Bиpaзнo
пpoявJIявсяу 20-x Poкaх i в apмii.
3мirrи y стaвJIсннi неpвoнoapмiйшiв дo нaцioн:ulЬ}tих зaxoдiв в
apмii фiксрaлиcя пoлiтopгaнaми oкPyгy в числr}Iних пoлiтдoнс.
ce}I}tя('iнфpмaшiй t{их зBсдeнняl(' y зaкpитих лI{стilx бiльlцoвицькoгo ксpЬництвa Укpaiни дo ЦK PKп(б). Пoкaзoвo, щo кoлI{ нaпpикiнui |922-нa пoчaткy 1923 pp. y пoлiтзвeдсн}Iяx' як нa цс
вкaзyвaв в oднiй iз свoix дoпoвiдей М.Фpyнзс, ..tlс BiдзнaчaJIися
стрмltilпtя чrpвoнoapмiйцiв дo пeprвoдy всiеi poбсги нa 1крiнсьKy lr,toвy''(xoнa, зoкpсI{a' визнaв:UIoся' lIр нaвiть нa Лiвoбеpe)oкi,
..t{o.ryдe пpoцес pyсифiкauii зaйшoв дoсt{ть дaлrкo' пpизoB}Iики
xе oхoчс Bивч:UIltpoсiйськi вiйськoвi пiснi''), тo нaдa.пiсиryaцiя
пoчaлa змirпoвaтися. B oднoмy iз зaкpитих листiв ЦK KП(б)У дo
цK PKII(б) пpo стaн Чеpвoнoi apмii в Укparнi 3a лI{стoпaд.гPy.
..1кpa.rнськoпoпoBнeння
дeнь |924 p. пoвiдoьrпялoся:
дeщo зilp.Dкс.
..сaмoстiйництвa'',
нr д0r,(oм
Bимaгa€ в дrяKиx чaстинaх кo}raндy.
вaння yкpaiнськoю мoBoю й opгaнiзаuii yкpaiнсЬкltх чaстин. Мiс.
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щlмI{ lul пo,liтичнa aктивнiсть, oсoблиBo тaм' дe 3l{:lхoдяться гpy.
пи irrтслiгсншii, нaбрar явнo пстлlopiвсЬкoпo зaбapв.ltення.Тaк бy.
лo в 3-й шtвiзii, дс дoBФIoся poзфpмрaти гpyпy стyлекгЬ, щo пo.
тPaпилt{ B oдин пoлк. Taкс x пoлoxен}lя бyлo i в Ц-fц дивiзii''.
Bимoги щoдo пpoвсдeння poбoпt B чaстинaх oкpyry yкpaiнськolo
мoвolo як .хapaктсpнi шrя yкpaiнськoi чaстини пoпoв}tсtlttя'' Biд.
знaчaлися й y дoпoвiдi ПУ УBo зa лютий |926 p. "Питaють, пoвiдoмля.ltoся в лoкytиеltтi, . *Чoмy в пoJII(y'я<ий нa Уцpaiнi, нe
пpoвqд}rться щpaiнiзaшiя?',, *Чolt{yпoлiтзаrrягтя i poбoпa в лсHКyг.
кy нe yкpaiнськoю мoBolo?''. B aнaлoгi.пrй дoпoвiдi oкp},)кнoпoпo.
лiтyпpaвrrirrrrязa лloпaй |928 p..пoсилсння нaцioнaльнoi вимoгrивoстi yкpaiнцiв тa oкprмиx нaцмrнцIoстсй'' тaкo)к BизнaвaJloся
..xapaктrpнolo oсoбливiспo пoпoBнсння''.
Пoгляди чеPвoнoapмiйцiв нa yr<paiнiзaцiйнi зirхoД{ в apйi знa.
хoдш{лисвoе вЦoбPa)кrнн'r й нa стopiнкaх вiЙськoвoi пpсси. Пpo.
вeдrнa нaвеснi 1928 p. oкp}r:кнoюгaзrтoю ..Чеpвoнa apмiя'' тaк
звaнa ..rpoмaдськa псpсвipкa yсpaiнiзaцii'' Bиявилa' в цiлoмy, пo.
зитивtlс стaвлсtlня чepвoнoapмiйцiв дo спpaBи }кpa.iнiзaцii вiйськ.
Haмaгaючись ..зpytшитиз мiсця'' щpaiнiзацilo y нaстинaх тa 3'€д.
I{aннях oкpyry' ij aктивiсти неpiдкo зilкJlик:rли й дo зaстoс},Baн.
}lя пpимyсoвиx зaхoдiв пpoти тиx' xтo ii свiдoмo пUIьIvryвaв.
У вмi.
Iщ/Baниx вiйськoвими гaзстaми тa x}Pнilлaми пoвiдolvшeннD(з чa.
стин мiст||Лl|cЯпpoпoзицii ..вимaгaти вiд члснiв пaфi, щo Bo.
лoдiють yкpaiнськolo мoвoю, Щoб Bot{и Bикopистoвyв:UIи fr в пo.
P'Цкy пapгiйнoгo oбoв'я3кУ, a вЦ тиx' xтo не знa€ ii, - вимaгa.
ти, щoб Boни тaкoж в пop,Цrqy пapгiйнoгo oбoв'язкy вивчl{лll мo.
By'', ..стимyлювaти пiдвищсння тсlvlпy виBчсtItIя yкpaiнськoi мo.
ви пapгiйшями' бopючись з небaxaнням oкPеIvrихтoвapицIiв виBчaти ii, як 3 пopylllникaми пapгзoбoв'язaнь''.
Cлiд зaзнaчити' щo скJIaднi рtoви, B яKиx вiдбрaлaся yxpa.
iнiзaцiя в apмii, сylт€ в o пoзнaчiulиcя нa хapaктсpi нaцioнaльниx
стoсyнкiв мix< вiйськoвoсrцoкбoBцямl{' якi в yBo, в Цiлoмy, ax
нiяк нс мoxнa бyлo нaзвaти безпpoблсмними. 3вичaйнo, iснy.
loчi в чaстинax тa з'€ д нaннл( oкpyry нaцioнaльнi пpmиpiнчя зyмoBJIIoв:UIvtcяit oб'eктивними фaкгopaми - вiдмiннiстю нaцi.
oнaльнoi псиxoлoгii, мoви, кyльт}Pи вiйськoвoсrr}oкбoвцiв тoщo.
Пpсrге безсyмнiвtto' щo сyпеpсннiсть мix гaслaми тa пpaктикoю
виpilшення нaцioнaлЬ}Ioгo питaння в apмii - пlлЬ}ryвaння кoPс.
нiзaцiйних зaхoдiв нa фoнi деклapaцiй щoдo пoтpс6и пoслiдoвнoгo iх впpoвa.Qкrння B жI1тIя тa зpoстaючoi нaцioнaльнoi свцo.
мoстi щpa.iкцiв (як, втiм, i прлстaвникiв нaцме[IцIoстeй), нr тiль-
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Kи з}Iaч}IoюмiPoю зyмoв,Iювirлa нaпP}oкснiсть нaцioнaль}Iих стo.
сyнкiв в УBo, aлс й ствopIoв:UIapriulЬнc пiдгpyнтя utя iх псpс.
poстaння y нaцioншtьнi кoнфлiкти.
.{oсить Bиpaзнo пpoяBJIялaся y вiйськaх oкpyry нaпp},)кeнiстьy
стoсyнкaх мix нepвoнoapмiй цями - yкPaiнцяI{и тa poсiянaми. Cтo.
с},Baлoсяцo B oснoвrroмyкддPoвихтa спeцiaльнIo( чaсти}ti з'€днa}ь,
кудJ,'jв oснoвнo}"ry,й нaпpaвJIялoся пoпoвнсttttя з Poсii. Хoчa yкpa.
iнцi сшaдд.lrиy Цих з'е,lЦlaн}I.D(
псpеBirxн} бiльцricть, фaктиннo вoни
знaхoдIolися тyг нa пoлoxенrri нaцмсншocтсй: кoмa}Iд}Iaмoвa B цих
дивiзi.glсз{Циlц:шaся poсiйськolo, poсiйсьKим бyв, y знaчнiй бiль.
tшoстi,кoмal{дl{o.пoлiтичний склaд. € д ине, нa щo oфiшйнo мoгли
..нaцioнaльнo.КyлЬPoзpaхoвyвaти yкpaiнцi - нa зaбсзпсчсння iх
т}Pних пoтpеб''. 3poзyмiлo, тaкий стaн спPaв викJIикaBзaкoннi нapiкaння, }tсзадoвoлсння yкparнськoi чaстини oсoбoвoгo скJIa.щ/'ви.
мoгI{ пPoвrдrнIUt yкpaiнiзaцii в poзтaшoвaниx нa yкpaiнськoмyтe.
prнi вiйськaх. 3 iншoгo бot<y,знaчнa бiльIдiсть poсiян, }IaмrнтaJlь.
нoстi яKих виpaзнo пoзI{aч:UIoсясфopмoвaне y!иoвaми Pociйськoi
tlегoтoвoк)
iмпеpii вцчyгтя нaцioнaльнoi звсpxнoстi, Bияв Л'Iлa.cЯ'
..нaцioнaлiв'',
вiдвеpтo депpoйнятиcя спpaBсдJtивiстloциx вимoг
мoнстpyючи свo€ пpезиpли вo - вopoжс стaBлrн}Iялo yкpaiнськoi мoвI{ як дo ..пrтлlopiвськoi'', ..китaйсЬкoi мoви'', ..тapaбapЩуIнИ,,,
тoщo. Тaкi фaкти пoстiйнo фiксyвaлися apмiйсьKими пoлiтпpaцiв.
никaми: пpимipoм' yдoнrсеннi ПУУBo 3a гpyдсtlЬ|925p. з хapaктrPистикolo пoпoDl{сння l 903 p. нapoДкення вiдзнaчaJloсянегaтиBtIс
стaвJIсI{няpoсiян дo дoпoвiдей i гaзет yкpaiнськolo мoBoю; нrтaк.
тoвнi випaди пPoти yкpaiнцiв, Bияви tlсзaдoBoленtiянеpвoнoapмiй.
цiв-poсiян хoдoм yкpaiнiзauii кoнсгaryвuШ|cЯ в мaтеpiaлax oбстеxсt{ttя чaсти}IУBo зa лютиl.l-гpyдснЬ |926 p.; пpo нaцioнaльнi теpтя мix poсiянaми тa yкpaiнuями тa псB}tyвiдoсoбленiсть мix ниtr{и
йtцлoся i в пoлiтдoнссеннi Пy УBo зa |927 P. - тУг, мix iнIлllм,
I{aBoдI{лaся
скapгa oднoгo 3 чеpвo}Ioapмiйцiв45.i стpiлецькoi дивiзii нa чсpBo}IoaPмiйuя -poсiя ни н a, якиit де}roнстpaтиBн o IIлIoнyв}Ia
yкpaiнськy гaзстy.ХapaКтеpнor Щo пoлiтпpaцiвники yниKaJIи}Iaзl{.
вaти yсi цi випaдки lrpoявaми ..Brликopoсiйськoгo lшoвiнiзмy'', Oб.
мrхyючисЬ' яK пpaвилo, М'яким фopмyлювal{ням - ..недooцiнкa
зI{aчс}tнянaцioнaльнoгo питaння з бoкy знaчнoi чaстини пapтiйнoгo i кoмсoмoлЬсЬкoгo пoпoBtlсння з PCФPP''.
Зaзнaчимo' щo сyпrpечкll мiх чсpвoнoapмiйцями-yкpaiнuями
тa poсiянaми нaвкoпo пpoблем кoрнiзauii виливa.писяy piзнi фopми: вiд oбмiнy нa пoбщoвoмy piвнi oбpaзлиBими пpiзвиськaми
..хoхoл'', ..кaцaп'', ..кypський сoлoBеЙ''
дo спPaBжнiх .lвap тa гo.
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стpих.цискyсiй. Caме пpo цe писaв y свo€ м y листi дo гaзrти ..ЧеР
вoнa apмiя'' y беpсзнi.|927 P. чrpвoнoapмiець oднoгo 3 aвтoмoтoпoлкiв. ..Чaстo-ryстo' . зaзнaчaB вiн, - y нaс брaють сyгички мbt<yкpaiншями i poсiянaми нa гpyнтi yкpaiнiзaцii. Poсiяни
}tезаJloвoленiyкpaiнiзaцieю, a yкpaiнцi ii захищaloть. Тaким чи.
}toм пoчи}IaloтЬсяспipки. Poсiяни, нaвiть i кoмсoмoльцi, кax<щь:
..нaщo тa yкpaiнiзaцiя здaJIaся'нaвiщo вoнa пoтpiбнa''. fulе е нyдaKи.yкpaiнцi, якi зaяBляIoтЬ'щo paз yкpaiнiзauiя, тo тpeбa гrть
yсс yкpaiнiзрaти. Щoб гaзсти, лiтсparypy - гrть yсе yкpaiнiзy.
Baти дoщентy. Щoб нiчoгo poсiйськolo мoвoю не бyлo. Haвiть
oдин пoзaпapтiйний неpвoнoapмirць зaяBиB: кyди вaцIoмy Ленi.
нУ дo Петлlopи...'' (лист цсй не бр oпyблiкoвaний гaзстolo' a бyв
вмiщений y тaк звaний Тaемний бюлстснь, щo BидaBaвся oбмс.
жrним тиPaxrм _ 65 пpим. з мrтoю iнфopмрaння пoлiтopгaнiв
пpo нaстpoi нсpвoнoapмiЙшiвзa iх дoписaми в гaзrтy).
Пoсилення нaцioнa.пьнoi сaмoсвiдoмoстi спoстеpiгaлoся i з бoкy
чсpBoнoapмiЙцiв iнIцих нaцioнaльнocтей _ пoлякiв, eвpеiв, нiм,гa iн. Чaстo пoзбaвленi мoжливogтi зaдoвoльI{ятисвoi нaцiцiв
oнaлЬнo.кyльrypнi пoтpеби, з}IaхoдЯчllсьy iнtшoмoвнoмy сеprдoвlrщi, чrpвoнoapмiйцi-''нaцмени'' зaмик:rлисяв сoбi, нaмaгaлися
вiдoсoбитися' щo знaчнolo мipoю зylvtoвлюB.rлoсяЙ Tpaдицiйнo нr..iнopoДЦiвтa iнoвipшiв'' з бoкy
гaтиBниIt{стaBлеFI}Iям
дo
щpaiнсь.
кo-poсil"lськoi бiльlдoстi. B цьo}"ryплaнi yкpaiнцi тa poсИни дoситЬ
чaстo вистyпaлI{,тaк би мoвити' в oднiй зв'язцi: неpiдкo пoлiтпpaцiвнllки бyли змyruенi кoнстaтyвати з iх бoкy фaкти нaсмiIшoк,
глyзyвaння' пpезиpлиBoгo стaBJIеннядo нaцмrl{цlин. Тaк, y дoпoвiдi ПУ УBo зa xoBтe}IЬ-гpyде}tь|924 p. вiдзнaчaлися пpoЯBи
..aнтaгoнiзмy з бoкy poсiян i yкpaiнцiв пo вiднolдснню
дo тaтap y
y квiтнi
oбpaз
тa
нaсмirцoк,
iнoдi
лaЙoк'';
щo
дoxoдl{.лI{
дo
фopмi
_
p.
y
Пy PсЧA пoвiдoмляпo свoiй дoпoвiдi пpo
|925
сiчнi l926
тr' щo в 3-й кaвбpигaдi ..нaцioнaпьний arтгaгoнiзмдo нaцменlцI{}I
вилився y нaсмiIлки poсiян i yкpaiнцiв нaд тaтapaми i бarпкиpaтaKoгo пoBoд)ксl{ня3 ними' ми'' (69 кaвпoлк). ..Пiд BплиBoIr{
_
нaцioнaльнi менrцини пpaгнyгь
пi.пкpеслюBaлoсяB дoкyмrнTi,
дo вiдoкprмлrння' пoвoдять себe зaмк}Iyгo тa пPoсять пrpевrсти
iх дo чaстt{l{з бiльrцicтIo чrpBo}Ioapмiйuiв ix нaцioнaльнoстей. 3
цих xr пpt{чиtl тa NIЯ oстaтoчгIoгopoзpивy стoсyнкiв з poсiянaМI4_ з бoкy нiмцiв i тaтap спoстеpiгaються тaкoж випaдки си}ry.
poсiйськoi мoBи',.
ляцii нrзHaFIЕIя
piзнoi
pелiгiЁrнoi opiеrпauii, збсpехсння в iстopltнBнaслiдoк
нiй пам'ятi взaемних пpетензiй тa oбpaз, piзницi зaсвo€ } Itlх з дI{-
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тl|нствa }Iopм спiлKyBaння тa пoвeдiнки зtl yмoв вiдсyгнoстi
pсaльIloпo дoсвi.ry взаeмoвiднoси}t з лю.щlYtI{iнlциx нaцioншtьнo.
стсЙ - PсцlДдIrви нaцioнaпьнoi yпсpслlсснoстi пpoяшrялися i сс.
pсд сaмих нaцмснцrин. Пpимipoм' чaстими бyли в oкpрi нaцi.
oншrьнi тcуtЯ мix тaтapaми i бaшюlpa}rи тoщo.
У uiлor.ry х' як визнaваJtI{ apмiйськi пoriтпpaцЬrпlки, нaцмс}r.
шинt{ дilлскo rrс зaюк.lп{ сxвaJlьнo спpиймшtи свoю сlт1ллс6yв aP.
мii. "УяшcI{ня пpo Чсpвorry apмiro, - кoнстaЦ/Bilлoся y вицlGз.
гqдaнiй дoпoвiдi пy PсчA
- y бiльrшoстi нaцмсI{IциtI д:UIскo tlс
тaкс' яKим би вoнo мaJIo бyш. B piшиui мix Чсpвotlolo i стa.
polo apмiеIo EoI{Il poзбиpaютъсЯ Ду)кcм:UIo i цим, oчсBиднo' пo.
яснIorться' щo нaцIисttlllиttи йДrгь дo Чеpвoнoi apмii I{с з:lшl(ди
з oхoтotro''.Bтiм, тaкс .пpoxoлoднс'' стaвJIс}Ittялo сrцa<би в Чrp.
вoнiй apмii BиIЯBляJп4нс тiльlсl нaцмсtllциttи' aJIc й знaчнa чa.
стинa yqpaftlськoпo пoпoBtlснI{я. oсь, пpимipoм, якi poзмoви чФ.
вoнoapмiйцiв.tпсpaiнl{iв з пpивqry пpoхqpкeння вiйськoвoi сrцткби
нaвoдl{Jll{ся в oднolvfy з дoкr}rснтiв ПУ УBo y xoвтнi |925 p.:
"Пapгiя цpбyетъся пpo ссJtяtIстDo'тaк чoгo x нaс звбиpaють тo. .
дi, кoли х.lriб знiмaloть''; '' LцИ, iди, якщo Bл4дa хoчc' щoб ми без
шiбa зaJlиltlилися..; *Tсpитopiaльнa систсмa нсвигiднa NIя ceIlяt|'
кoли ix бсpщь пiд чaс збиpaння шtiбa''; "Tpeбa спитaти нapoд чи бalсae вiн пpoxoдlпt збopи, Чи нi''; ..ЯKщo б yсi opгaнiзoвaнo
tIс 3'явилиcя - нiчoгo б нс бyлo. Усiх би пiд сyд нс вiддa.пи''. У
|927 p. ссPсд пpизoвtll{кiв 1904 P. нapoДl(сння бyли зaфiксoвaнi
тaкi вислoвJпoвaння: "Haвiщo нaм с,т}DкитIIдвa poKt{' мoxнa бyлo 6 apмiro зpoбити вiльнoнaймaнolo'' (25.тa стpiлсuькa пивiзiя);
,.
ЯKa кopllсть мo€Irry гoспoдapствy вiл мoгo знaхoд)(е}tllя нa
слyxбi'.; "Якщo чсpBoнoapмiець }tс хoчc сл}D|(ити' нaвiщo йoгo
пpl{lvfшIryвaти'a.Ql(с )к нaшa apмiя свiдoмa''. Пoвiдoмrrя.тroсятa.
кoж' щo в книзi *зaпитaнЬ тa вiдпoвtдеЙ'' xтoсь iз нсpвoнoap.
мiйцiв l34.гo пoлкy (45.тa стpiлoцькa дивiзiя) зpoбив тaкий зa.
пuci' 3.Я нc хoчy сJt}Dкитиi мснi нс пoдoбarтЬся ця Bлaдa''.
Гoстpoto в УlqpaiнсьKolvfy вiйськoвoмy oкpyзi бyлa пpoблrмa aн.
тиссмiтизмy. Бiльtшoвицькa pсвoлloцiя, в цiлoмy' сyттrвo змiни.
лa стaнoвище eвpсiв y сyспiльствi. Мешкatoчи дo нoдaBньoгo чa.
сy виKпIoчнo ,y зoнi oсiд.пoстi'', пoзбaвлcнi бyдь.яких пoлiтичних
пpaв' пPrдстaвниlсl цiеi нaцioншtьнoi мснIrпrшl пoсiли з}Iaчrryчa.
стиHy ксpiвниx пoсaд в пapгiйних' paдЯнсьKих' вiйськoвих oPгa.
}Iax як y сaмiй Poсii, тaк i в Укpaiнi'. Цсй фaктop, a тaкox tto.
l 3гiднo з пеpeпиCoн |926 p., свpei стaнoвl.t.lтtt
l,8% rшoД'нoстiв CPCP. 3a дaшими ЦеlrФць.
нoro Claтиgпrvнom Упpaшiltня в ЧepвoнiЙ apмii iх бyлo: запUloм в apмii - 2,|%i мoJIoд.
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спPoмo)кt{iсть пoдoлaти gгapi gгсpсoтиtти миcпсtl}tя' 3нaчнoю мi.
poю пoзнaЧЙлI|cЯ }Ia пoцIиpсннi в 20.тi polсl aкпlссмiтсьKиx нa.
иpoЬ, y тo}'ry числi й в Чrpвoнiй apмii.
Пpoяви arrпlсcмiтських нaиpoiв в УBo pстсль}to фiксршrися
пoлiтпpaшiвникaми. У дoпoвiдi пУ УBo за )|(oвтcttь-гpyдсtlь
|924 p. Bl{3нaвaлoся' щo arrпrссмiтизмoм зapaxснi нс тiльки сс.
Ilяt|lt' utc lt чaстинa poбiтlrиuтвa .(oнбaсyl Щol як нaпoлoцt}'Ea.
лoся B дoкyrиcнтi, пpиб1вtши дo apмii, .д{вy€xъсЯ, Щo тщ >lоtлiв
}tс б'loтъ'' (l.шa Чсpвoнoкoзirчa ливiзiя). У звсдcннi lнфpмauiй.
нo.стaтистиltttoпo вiддiлy цК Kп(б)У пpo пoлiтиннy сиryaшiю в
Укpaiнi зa 1925 P. нaBoдилися тaкi poзмoBи: uЖllдl|, як i paнi.
ltlс' нauloпo бpaтa oкoлпaч},ютЬ, сiльсьlоtlt{ пoспoдapсIвoм нс зaй.
мaк)ться' a цryкaють лeгкoi нaxиBи''; "Cкpiзь )|с{дI{сидЯть: хтo
бiльrцe y B}rJaxнaвчa€тЬся, - ж|4Дu' чolvfyiх тд нсмae нa збopax''
(23-я ливiзiя). Пoвiдoмrrяroся' щo в 99-It дивiзii чсpвoнoapмiйцi
cкapxl{Jtl{ся нa тc' щo з пPllзoвoм |902 P. нapoДксtttlя в apмilo
мilлo eвpсiв пpибyлo. Tщ жс нaвolцилaся Po3IиoBaнеpвoнoapмiй.Heмa чoгo нaм
ця з пoлфУKoМ, пiд чaё якoi пcpIший зaявив:
пyскaти пI{л B oнi з пpшвoдy yкpaiнiзaцii, oскiльки ми дoбpс poзyмiемo й poсiйськy }foBy' a oсЬ якщo б в yиaнoви зaмiсть жи.
дiв пoсa'цили yкpaiншiв, тoдi дiйснo бyлa б yкpaiнiзaцiя'. Пoдiб.
нi вислoв.ltювaн}ш спoстepiгaлпcя Й y нaglyпнi /bки. B пoлiтдo.
нeсeннi пУ yBo ш гpyдeнь |926 p. фiксyвшlися тaкi poзмoвI{
нaдiллoть зсмлск)' yт}rскaючи пpI{
сеPсд чePвol{otlPмiйцiв: "€врiв
цЬoмy ссJIягI' пPaЦювaти x нa зcмJIi вoни нс вмiloть i тolry BикopЙстoв1пoтьнaймaнy пpaцю''; "€вpсi - цc тopгoвЦi, шo oббиpaють сcляttинa''; .Cкpiзь заciли в yстaнoвax жи,u{' дo тoгo x нa
вiдпoвiдa.lrьниx пoсaдaх''.
Мix iнlцим' aнтиссI{iтизм пpoявJIявся й ссpсд чaспI}tш кoмaн.
дI{oгo сKпa'ry oкpyry. B oднoмy iз дoкpиelrгiв цК Kп(б)y зa 1925 p.
пoвiдoмлялoся' }IaпpI{KПo,Ц,
щo в 99.й дtьiзii пoлiтpyк 295.гo стpi.
pинкy
збив з нiг евpся, pспctyючи пPl{ цЬoмy:
лrцькoгo пoлI(y нa
..Bсю )кI{дoвttloтрбa бyлo б poзстpi.тIятtl''. B
дotlcссrшri пoлiтyпpaв.
лiння oкpyry зa .lпoпrй |926 p. пoвiдoшtялoся пpo Е, Щo кoмa}rД{p
pсrги зв,язкy l4-i дивiзii Pябiнiн, брlши y l{ствсpсзoмy стaнi, дсбolllиpиB y пивнiй. Пpи спpoбi мiлiцioнеpa зaтpимaпl йoгo, стaв кpи.
ши* i стapшиfi кoчсlgtцд _ 4,6%з пiхoтa (vepвoнoаpхif,цi) -2%; хtннoтa - |,|%l п!нlдlpнi .r.rстиши- 3,2%i irшeнepнi, зarriзни.пri, xiriчнi tlilстl{t|l{ - 2,|%| чдстини зв'язt(у _
3,6%; вiйськoвi aкадerrii _ t,8%'' lifiсьlqoнaтr тa теprгтоpiаrьнi утpaшiнltя - |,8%.
3a .цaшиxи псpспису |926 p. у сlслалi нaccпеtt}lяУlФaiни eврi стaнoвкrrи 5'4%. У pзшiщeниx нa тврнi peспyблiхlt вiйсьlсах тa нa флoтi -шбyлo 3'7%, C.npед кoxсtgrд.щ| УBo на
шcfi пepioл сврi стaнoвшmr 4,6%.
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чaти: *Мс}tс, стapoгo 6iЙtlя - pсBoлroЦioнсpa, }пIaсникa poзстpiлy
Микoли II, зaapеlштoByloть тoмy' щo пpи влaдi xиди''. Пoвiдoм.
лeння пpo бeзтaкпri випa.щl пPoп{ еврЬ пoдсI(ylЦ{з,явttяtttцcяitнa
стopiнкax вiйськoвoi пpсси' зoKpсмa' в гaзстi ..Чсpвoнa фмiя''. B
oДto}"ry3 тaкиx пoвiдoмltснь y 1929 P. poзпoвiдr.пoся пpo кoмa}IД{Pa чoтI{ l33.гo пoлкy Бpякoвa, яwIiI, бyвши виK'IикaниIr.rнa пapтiйнс бюpo з:l виявJlсtty знсвary дo €Bpея' з:rяB[tв:3.IIIoви мeнi тlry.
мaчитe пpo нaцмсttlllини тa пoлiтикy пapгii. Чи ви бaчили бiйцiв.
евpеiв? Boни мaйxe всi пo Irrтaбaxсид.trгЬ...''
Ha пoдoлaнЕя iсrryloних в apмii нaцioнa.пьних пpoблeм бyлa
спpяlt,loBilнaaгiтaцiй нo-пpoпaгatЦистсьKa poбoтa пoлimpгaнiв. " 3
мстoю пoдoлal{}IяIцoвiнiстичtll{х нaсtpoiв'' бyли poзpoбленi спе.
цiaльнi тексти бесiд пpo iстopilo oкpемих нapoлiв тa пrpеслЦy.
Baння iх зa чaсiв цapaтy тa пPo нaшioнaльнy пoлiтllкy Paддцськoгo
Coюзy, в apмii яKoгo lIс мoxс бyм мiсшя нaцio}tшIЬнiй вopoжнсчi тa poзбpary мiж нapoдaми. .[o BID(oB:l}ttшirrтсpнaшioнaлiстських пoнyrтiв y вiйськoвoсrтpкбoвцiв.1кpaiнцiв зaл}"laвcя Й' aвтo.
Pитст Тapaсa ITIg3чgццд.Щoпpaвдa' Ц/т виIIиK:UIипевнi yсклaд}lе}tl{я'a.IDксy твopнoстi Bеликoгo Koбзapя вистaчirлo гoстpих слiв
пpo *мoскaлЬ'', ..л.юсiB'',..)с{дiB''. Пpmе циlt,fвислoвам пoетa Pa.
дЯtlськa пpoпaгa}Цa зyиiлa дaти свo€, CУТo KпaсoBr тлylvlaчення.
B oднiй iз стaтей гa3ети ..Чеpвoнa Apмiя'' (|927 p.) пiдкpeслIoвa.
..цo poбив нс як
лoся' щo BдaIoчись дo тaких oцiнoк, Шсвчснкo
a
тaк y сoцiaльнoмy' K,Iaсoвoмy poнaцlolliullст'
зрliннi, Цoбтo тiльки як пpoти клaсoвих гнoбителiв сслянствa''.
Bтiм, apмiйськi пoлiтпpaцiвники нe пoкJIaдaJIисялицIe нa сIrлy
слoвa' aKтI{вt{oзaстoсoвyючи B бopoтьбi з ..Iцoвiнiстичtlиlt{инa.
сц)oями'' i pспpссивнo-кapaлЬнi захoди. ..Чеpвoнa Apмiя'' 26 вa.
prс}Iя 1928 p. пoвiдoмилa пPo пoкaзoвий сyд, щo йoгo бyлo пpoвсдrнo в 291-му пoлкy нaд чrpвoнoapмiйшями Cеpсднюкoм тa
ХмeльницькиIи зa пoбиття сBoгo oднoпoлчaгIинa-€Bpся _ oбидвa
бyли засyдкенi вiдгtoвiднo нa oдиг( piк тa нa 8 мiсяцiв р'язнення.
Гaзстa спoвiстилa пPo зaсyДксння вiйськoвl{м тpибyнaлoм 3l липня |929 P. 3a тaкy ж пPoBинy чoтиpьox чrpвotloapмiйшiв l52.гo
ltoлкy' a 27 луtетoпaдa- пPo piIлсння тpи6yнaлy yв'язнити нa
oдиI{ piк кoлиIшнЬoгo poбiтникa.шaхтapя чrpBoнoapмiйця 52.гo
пoлкT Tищеrп<aз:r al{тиссмiтизм, a тaкox з:l тo' як вкaзyв:rлaгaзстa' щo вiн ..шrиpивнaцioнaлЬнy вopoxнo.тy пoмix yкpaiнuями й
poсiянaми. Poсiян вiн нaзивaB ..кaцaпсЬKиlvtимopД'aми''.
3вl..r-цl:to,yсi шi зaхoдI{нr мoгли виpitшити нaцioнальнi пpoбЛсми в.apмii. Cтpaтсгiннa opieкгaцiя вiйськoвoгo ксpiвництBa нa
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пoстyпoвy лiквiдaцiro нaцioнaльних зaхoдiв y вiйськaх }Ir мoглa
нr встyпaти y пpoтиpiччя з пoвсяI(дrннolo пpaктиKolo нaцioнaль.
нo.вiйськoвoгo бyдiвництвl, Щo, y сBoIo чrPЦ, i ствopювaлo
гpyнт дJIя пoстiЙнoi нaпp1a<rl{oстiнaцioнaлЬнIоt стoсyнкiв y вiйськaх. Biзьмсмo' пpимipoм, yсKпaд}roннямix чrpвoнoaPмiйцями.
yкpaiнuями тa poсiяI{aМI{'щo виttикaJlи B кaдpoвиx дивiзiях oкpyry. 3iткtIyBцIисЬ 3 tIими нa пpaктицi, кoмarцyвaння дrякиx
чaсти}I Bд:Lпoсялo фopмрaння poсiйських тa yкpaiнськиx poт'
спpaBсдJlивo ввaжaючи' щo тaKим чи}Ioм мo)Gta бyдc yсyнyги
пeвнi пpoблсми . пеprдyсiм, мoвнoгo хapaктсpy. Пpoтс oкp}Dt(.
нe кoмaндyвal{ня нaстoяJlo нa iх лiквiдaцii. У неpвнi |926 p. в
пoстaнoвi нaцioнaльнoi кoмiсii пpи PBP yBo пpo плaн кoмплeктyвaння чaстиtl oкpyry yкpaiншями тa нaцioI{aJIЬнимI{меtI.
цIиЕIaми мiстилaся кaтспopичI{aвI,tмoгa:..вiдtс.tнщи систrмy стBo.
Pення в кaдpoBих (cтpiлецькиx i кaвaлepiЙськиx) тa спrцiaльних
чaстинaх yкpaiнських i poсiЙсьKих пiдpoзлiлiв' пpoBoдячи кoмплектaцiю цI{ми нaцioнaльI{oстями змiцlaнo''. Мoтиви вiдмoви
вiд пpaктики opгaнiзaцii циx PCIт в opгaнi Пy УBo жypнaлi
..AКгивicт'' пoяснIoвaлися тaк: ..стBoprння цих poт' в кiнЦсвoмy
плaнi, oзнaчar стBopення селяtIсьKих i poбiтничих poт' щo, безy.
мoB}Io' е недoцiлЬниlr{ тa }тpyдtlю€ пpoлетapськс ксpiвництвo в
apмii.'' Пpoтс цс ..пpoлстapсьKo кеpiвництBo'' 3a yr'roв дoмiнy.
Baння poсiйськoгo кoМaнднoгo сKJIaдy,poсiйськoi кoмaнднoi мo.
Bll' квoлих темпiв yкpaiнiзauii нa пpaктицi oб'ективtlo Bслo дo
oбмеxення нaцioнaлЬI{ихпpaв yкpaiншiв, a oт)кe' й дo ствopення
пеpедкoнфлiктних сиryaшiй y вiйськaх.
..пpoлcтapськoгo кеpiвниЦтвa''
дaвa.
.[o pенi, нaслiдки тaкoгo
лися BзHaки. Xapaктepнi пpиклaдй щoдo цьoгo нaвoдилися y дo.
..Чеpвoнa Apмiя''
..Бiль.
писaх вiЁlськкopiв дo гaзсти
у |928 p.:
цriсть I{aцIихчrpвoнoapмiйцiв е yкpaiнцi, a всi нaвчaн}Iя' 3a Bи.
няткoм лiкнспy, пpoвoд,Iться poсiйсЬкoю l{oвoю. Гpyпoвoд 4-i
сoтнi висy}Iyв бр питaнЕIя пpo зaняття yкpaiнськolo мoвoю' iUIо
бiльrшiстьчepBoнoapмiйцiв зaявилa' щo дJtя }Iих кpaще зpoзyrиiлa
poсiйськa мoBa. Ha мoю дyмКy, цe тoмy' lцo всi зaI{яття пpoвo.
poсiйськolo мoвoю i дo них B)кr звиKпи...''(H-ський aвi.
Д|4л|4cЯ
aпapк); ...Цoвoдитьсяспoстrpiгaти тaкi кaРгиI{и: 3веpтaеться кo.
зaк дo мoJloдllloгo кoмa}Циpa: - Тoв.кoмarЦиpr, сКaxiть менi...
A тoЙ гpiзнo y вiлпoвiль: _ Гoвopитe' кaк н}D|GIo._I кoзaк нaмaгa€ т ься гoвopити ..кaK нyxнo'': poсiйсЬкoю мoBoю (l.й сскaл.
poн 3.гo кiнпoлкy); ..Чеpвoнoapмiйцi здебiльIцoгo гoвopятЬ yк.
paiнськoю lltoBoю в свo€ М y пoBсяКдсннoмy x{иттi, irлe ж кoлt{ дo.
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вoД{ться зBФrryгI{ся дo кoмaкдиPa в п<iйсь спpaвi, тo BotIи зBсP.
тaються poсiйськolo lr,toвoю',(7.Й гapмaтний пoлк); *Koли хтo 3
щpaiнuiв гoBopитЬ }кpaiнськoю ll,loвolo нa якID(oсь збopax, тo чrp.
вoнoapмiйцi Й кoмa}uц{pи.Poсiяни смiloться. Унaслiдoк нaвiть тi,
щo y9aiнiз1вa.llися, пoчlUIи гoвopl{ти pociйськolo мoвolo'' (50.й
кiнпoлк).
Taк сaмo з lulстoю ..пoсttлсtlня пPoJrrтapсЬкoгo кеpiвництвa''
пoстyпoвo пpипинI{JIocя Й ствopcння в oкpрi пiдpoqдiлiB з пo.
ltякiв, нiмцiв тa iн. Щo x дo oкPемих пiдpoздiлiв, 1п<oмплrктo.
вaних €Bpсямt{' тo вiд пoчaткy oкp}Dкнс кotr{al{Дtsaння BизlliUIo
iх фopьrрaнH,I 3:l нсдoцiльн c,,, a6t1з-rпoбiгтtt пpoяBaм arrтисемi.
ти3l'fy в apмii''. 3 цiеIo x мстoю кoмaHд},Baн}rяpa3 y pa3 Bдaвa.
лoся дo poзпилснtlя гpyп евpсiв пo piзниx чaстинaх. У дoпoвiдi
пy yвo 3а x(oвтrнь-гpyдrнь 1924 p., пpимipoм, пoвiдolv{Jlялoся'
щo Ъ oднollfy з пoлкiв 24-i дивiзii oпиtlилacя I{rвслI{кa гpyпa €BpсЬ. 3aмкнснiсть oстaннiх, як зaзнaчiuloся B дoKyмr}rтi, uBИwшl..
кiUIa великс нсзадoвoлrння сrpeд iнIциx чеpBoнoapмiйцiв''. Haзpiвaюний кoнфлiкт Koмa}rдyвaння ..виpiцIилo'' lIIляхoм poзпo.
poшснtlя шiеi гpyпи пo oкpeмиx poтax. Taк сaмo бyлa ..виpitшo.
нa'' пpoблсмa й 3 гpyпoю евpсйськoi мoлoдi 1904 p. нapo.tDкснtlя'
шo пpибyлa NIя' пpoxo.Dксння вiйськoвoi слyхби в l3l.й пoлк.
oткc, бopюнись 3 aнтиссмiтизмoм в apмii, rf ксpiвниIпвo, пo сщi
cпpaви' вдaBaлoся дo aнтисемiтських метoдiв, зaздaлсгiдЬ зaпr.
pсчyloчи пpaBo евpeiв, нa вiдмiнy вЦ iнIциx }IaцмrнцIин' мaти
свoi нaцioнaльнi фoplryвaння Й цим }тpyднIoвirлo, a пoдскyДи й
пpoстo yнrмo>к.llиBлюBaлoзaдoвoлсння ними свoiх нaцioнa.пьнoкyльт}lpнltх пoтpeб.
Утiм, спPl{ятлиBI{x ylvtoвILIIязaдoBoлrння пpсдсTnBникaми бyдь.
л<oi нaцioншtьнoстi lх нaцioнaльнo.KyлЬтypниx пoтpсб в ЧеpвoнiЙ
apмii пpoстo oб'rктивнo нc мo)K}taбyлo ствopити. opierrтauiя нa
Kпaсoвc виxoвaнI{я, спoвiдрaння пpинципy пpoлстapсЬкoпo iкгеpнaцioндлiзмy тa зaпepечyвaння нaцioнiulьI{oгo пaтpioтизмy _ нa.
вiть пpи певtlиx мoBtlo.кyлЬтypl{иx пoстyпкaх - сaмi сoбoю псрдбaнa;и вiдмoвy вiд стopi.rнями виpoблеFII{хtlopм мopaпi, тpaдицiй, звичaiв - слoBoм, oбмexрaли iкгеpеси нaцioнaльнoстей, щo
aж нiяк нo спpия.лoвlrpiureнню нaцioнaJlьниx пpoблем y вiйськaх.
Лaмaння y Чеpвoнiй apмii нaцioнaль}tихтpaдишiЙpiзних нapoдiв дoсить Bиpaзнo пpoяBлялoся i в pелiгiйнoмy питaннi. Хoчa пiд
сплrскoм l{сзaдoвoленнявipyloчих apмiйськi пoлiтopгaнн 6улtа
змylшснi вiдмoвитися вiд вiлвеpтo бpщaльних фpм ..aнтиpелiгiйнoi пpoпaгaнди'' пoчaткy 20.х poкiв' пpoтc тисK нa ..сектaнтiB''
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(тaк нaзившrивipyro.rиx)нс oсrraб.Пopяд iз тaк звaнoю пpoпaгaн.
дolo нayкoBиx з}IaнЬ -

вyльгaPнo.мaтсpia.пiстичними

пoяс}tс}Ittями

xибнoстi pслiгiйниx iдeй, тиск Цсй ствoploвaли сaмi yмoви
вiйськoвoгo пoбyry, пepс.Цyсiм, пoзбaв.llсння вipyloчих мoжJIивo.
стeй зaдoвoлЬ}t,ттltсвoi pслiгiйнi пoпpсби. I.[с, бсзщ,toвнo' BиKпикiЦo нrцдoвoпrння й пpoгссти вipу'loнlоt, яr<iспpийм:Urи тaкi yпlски i як нaцioншtьнi. Xapaктсpний пpиKпaд }Iaвoдився в oднiй iз
дoпoвiдсй oкpyx}toгo пoлiтyпpaвлiння 3a xoвтrнЬ_гpyдснь
|924 p.' в якo}|y пoвiдoмляltoся' щo oд}Ia 3 pm l33.гo пoлкy 45.i
дивiзii вiдмoвилaся uIиK1вaтися нa Piздвo. "Чсpвoнoapмiйшi стiUIи
кaзaти' - зaзнaчaлoся в дoкylиснтil - IЦo вo}Iи зpoзylrliли слoBa
пoлiтpyкa пpo нauio}t.Ulьнc сaмoвизнaчсн}lя 3a пPaвo святк},Baти
свoi святa''. B пoltiтдo}IссснttЯ( apмiйськi пoлiтпPaцiB}tики фiксy.
вarи й нeз.rдoвoJlс}t}tямyсyльмa}IсьKI{х нapoдiв нс)ffyB:lн}lям ix нa.
цioнaльнo.pслiгiЙниx oсoбливoстсЙ: вкa3yвiuroся, пpимiPoМ, Щo
тaтаpи ..вiд}roшlяються вiд oбiдiв iз cвиrи}Iolo' пpoсятЬ дoзвoJII{ти
iм святкрaти п'ятницlo замiсть нrдiлi'тoщo.
Пpинaгiлнo зазнaчи}to' щo .викopнoвyваtIня'' pс.lriгiйних пе.
Pскoнaнь нс дaвiulo o.riцyвaниx pсзyлътaтiв. "Pслiгiйнi пo.ryrтя зa.
лu|ЦtilI|t|cяy виpaз:lx B листax дoдoмy' y тaйнoмy мoлiннi B кo.
нюlIIнях чи пiд кoBд)olo'', - кoнстaтyBilлoся пУ )/Bo нaпpикiнui
|924 p., - в б8.мy пoлкy 23.i дивiзii кoxrry нсдiлlo мoxнa пoбa.
чити пooдинoкi псpсбhски дo цсPKви' щo poзтaцIoвaнa нaпpoти;
в 45.й дивiзii пoпoв}tс}ttlяyникae спiвaти пiсснь, B яKI{x e виpa.
3I{ пPoти Бoгa, чи' нaпPиKпaд' кoли спiвaeтЬся ...[oлoЙ мoнaxiв,
paвiнiв i пoпiв'', poтa 3aмoвкae i спiвae тiльки 5-6 чoлoвiк''.
..Cильнa pелiгiйнiсть в УBo'' вiдзнaчaлaся B
дoкy}rснтax пoлiтyп.
paвлiння й нa пoчaтку |926 p. B |927 p. гaзgтa ..Чсpвoнa Apмiя''
пoвiдorшlялa пpo тс' щo в l30-мy Бoгyrськoмy пoлкy нaпсpсдoд.
нi Brликoдttя дсякi чrpвo}Ioapмiйцi дсrгpиIvf}вaJlисяпocly. Taкi ж
пoвiдoмltення нaBoдиJIaгa3стa i в 1928 P.' зoкpсt}ta,пoвiдoм:tя:to.
ся пpo скapги чcpвoнoapмiйцiв l52.гo пoлкy 3 пpиBoдy забopo.
ни мaти Бiблiю, пpo вiдвiдвa}I}Iя чrpвo}Ioapмiйrдяrrи l35-гo пoIIкy
цrpкBи нa BелиKдс}tь' пpo вiлмoвy чсpвoнoapмiйцiв 44.i дивiзii
,,i|TИ
Дo кoмсoмoлy'' нсpсз нrбaxaння вglyпaти дo спiлки бсз.
вipникiв i т.д. Пiдсy}roвyючи yсi шi фaктl, гaзстa бyлa зlщшснa
кoнстaтyBaти: ..чсpвoнoapмiйцi в мaсi нс пoзбyлися peлiгiйнoстi.
Boни ri зaхoвшlи, Щб зp}чнoгo чaсy знoBy BI{тягтI{хрстики, пiти
дo цеpкви й стaти с,r}rхfiяними вiвцями тiеi oгapи, Щo fr пaсс i
стpихс якийсь пiп Caвa - тelинt{x лloдсй oбдиpшa. Хoч як нс.
вигiдний нaм тaкий вис}Ioвoк' шtе йoгo тpебa зpoбипl',.
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oтrке, oсoбrивoстi пpoBrдeнI{я пoltiтиюr кoрнiзauii ствopювa'пи
пoшiйнy сит},aцiю y вiйськaх. 3 oдrroгo бoкy, opierпaцiя apмii нa вихoвaHHя пPoлстaPськoгo iнтepнauioнarriзмy, заqдшtегiдь yпrPеДкrнс
стaвлel{ня дo нaцioн:UlЬIIих зaхoдiв з бoкy знaчнoi чaстини po.
сiйськoгoтa pyсифiкoвaнoгo KoмсK,Ia.ry гaJь}fyвa,rи ix пpoвсдення y
вiйськax, пpoтG' здp},тoгo' пiд впливoм пPoгoлolДснoi paлянсьKим
кеpЬшlrrгвoм нaцioнarrьнoi prфpмI{ B чrpвoнoapмiйсьKol{y сrPrдo.
вищi пoстyпiulь}Io зPoстirлa вимoгливiсть дo пrpсBrдrн}lя дeK,Iapo.
вaних нaцioнaльних гaсrл y IUIoщинy PraJIЬI{ихспpaB.
3aрuсимo, Щo дaнi вимoги в шiлoмy }Iс Bихoдили з:r ..сoloз.
rп{цЬкi lvtrxi'': (юнoBнa чсpвoнoapмiйськa мaсa нaпoJигaлa нa задoвoлcннi свoiх нaцioншtьнI,D(пpaв y paмкaх ..сoloзy piвних''. oднaк
и вiсть
ссprд п евнoi чacтини чеpBoнoapмiйцiв нaцioнa.llьнa Bи}vfoгл
..сaмoстiйництBa'', a пoДeкyди
дсдшri бiльцlс нaбyвшta xapaктеpy
BиливirлaсЯf,Iу вiдвеРгi фopми нaцioнaлiзмy. Taк, y лoпoвiдi ПУ
УBo зa xoвтoнь-гpyдсtlЬ |925 p. пoвЦoмлялoся' щo в pсrгi зB'я3Ky
6.гo кopпyсy бyлa вияBJIeнa..rpyпa yкpaiнцiв, я<i пoстaвили зir мery oб'еДнaпl }ц<paiнцiвi вигнaти xидiв i кaцaпiв.'' У звiтi oднoгo з
poсiйськиx пapгпpaцiвникiв пpo pсзyлЬтaти йoгo пoiздки в rrипнi
|926 p. в УBo .Utя oбстеxення пoлiтoсвфoбoти пiддpеслloв:Utoся'
..oкрмo стoятЬ нaцioнaлiстиннi нaстpoi сеpед yкpafu.
щo в oкp}вi
..iх виpaзникoм'
- нaгoлolll}ts{rлoсяB дoкy}rентi, - Bистyпa€
цiв''.
yкpairrськa iкгrлiгенцiя i сeлянськa мoJIoдь.Др<e хapaкгеpнi нaпи.
си' щo iх бyлo зpoбленo нa стiнaх: ..HaМ нс пoтpiбнi yкpaТнiзoвaнi
кaцaпи тa евpеi. Hа Укpaiнi гoспoдapями мaloть бщи yкpaiнськi
ceЛян|l,,.Тaкox i в пoлiтдoнесrннi Пy УBo 3 хapaктepистllкoю
пoпoвнeння 1905 p. нapoдxення (|927 p.) нaгoлoцIyBaлoся нa
"бiльlц чaстих пpoявaх yкpaiнськoгo Iцoвiнiзмy тa Bимoгaх пoсилrння щpaiнiзaшii в чaстинax''. ..Питaloть' нaпpиKпцД' _ з:lзнaчa.
..Чo.
лoся B Еtьо}"ry.
- Чor,ry дo нaс пpисилaloть кaцaпiв i жидiв?'';
мy poсiяни нr сл}Dкaтьв Poсii?''; ..Чoмy мaJIo Koмarциpiв-yкpaiнuiв i нoмy зaHяття пpoBoд,tтЬся ttс yкpa.iнськolo мoвolo?'' (9-тa кaв.
...(oбpo б бyлo, кoли б Укpaiнa
дlвiзiя)'', фiксparrися й тaкi зaяBи:
зoвсiм вiдoкpемилaся вiд Poсii'' (25-тa C[).
Пpинини нaцioнaльниx нсгapaздiв в Чеpвoнiй apмii, фaктiв
..сa.
.нсздopoвoгo стaBленItя
дo yкpaiнiзauii'' i oсoблиBo пPoяBiB
мoстiйництвa'' бiльlцoвики B xoднoмy paзi не бyли схильнi
пoв'язрaти 3 нrдoскoнaлiстlo ствopенoi tIими пoлiтичнoi систrми' нrспpoмoxнiстto Bлaди дo виpilшсння нaцiott:Ulь}loгo питaI{.
t|я, a вiднoсили нa paxyнoK ..гaнeбнoi спaдщини цapсЬкoi iмпrpii'' тa ..пiдстyпiв кJlaсoвoгo Bopoгa'' . ..пстлIopiвськoi aгiтaцii''
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тoщo. Bтiм, яKщo гoBopити пpo тi ct|I|уl'якi мoгли peaль}lo вплIl.
Baп{ нa yсвiлoмлення yкpaiнIшми непoслi'Цoвнoстi, a пo сщi спpa.
ви, фiкгивнoстi пpoгoлolцених бiльlIIoBикaми нaцioнaль}tих pсфopм, тo тaкi ct|лIl B Укpaiнi впpoдoB)к 20.х poкiв дiйcнo щr дr.
якуtЙ'нaс iснрaлll. Ha xoвтtlсвoму 0922 p.) пленyмi цK KП(б)y
..BoгниIцaми yкpaiнськoi кorrтppсBoлюцiйнoi
цитaделi'' бyли нa.
звaнi yкpaiнськa нaPoД{a цIкoлa' якa ..фaктичI{oзaлицIa€тЬся пoзil
вплиBoм Koмпapгii'', ..Пpoсвiти'', yсi Bиди Kooпеpauii тa Укpa.
iнськa aвтoксфaлЬнa пpaвoслaBнa цсpKBa. Кaнaли фopшryвaння
..сaмoстiйнI{цЬKихнaстpoiв'' сеpсд yкparншiв iснyвaли i в сaмoмy
кoмyнiстич}Ioмy pyсi. ИдстЬся' пrPeдyсiм, пpo дiяльнiсть Укpa.
iнськoi Koмyнiстиннoi пaщii (yKП)' якa дo сеpсдиI{и 20.x poкiв
Iцr лrгaлЬнo дilшa в Укpaiнi як oпoзицiйнa пpaвля.ril.tпapгii, a
тaKoж i пpo незнaчний' пpoтr дoсить впливoвий пpoшapoк yкpaiнськltх кoмyнiстiв в сaмiЙ Kп(б)У' якi, oфiцiйнo зaсyДкyючи
гaслa y<aпiстiв як ..нaцioнaлiстичнi'', сaмi нa пpaKтишi, пo сщi
спpaвI{' вд:LlIисядo спpoби втiлити цi гaслa y xl{ття.
3веpнемo yBaгy Ha деякi xapaктrpнi мoмrнти вмiщенoi тyт
..зpaзкoвoiбссiди''. Зoвсiм I{r випaдKoвo пop'щ 3 тaKими ..Bopoгa.
ми тpyдoвoгo нapoДy'', Як ..Цapтa буpжyi'', в нili згaдyвaлися гЕтЬ.
мaн П.CкopoпaдсЬKl{l.t i гoлoвa !,иpектopii C.Пстлlopa, який псpс.
тBopився тyг нa пpoстoгo ..бaтЬKy''. Taкс yзaгaлЬнен}Iямaлo нiткy
мстy - дoвссти мoлoдolvfyчеPвoнoapмiГtuсвi.щpaiншto, щo миHyлa
вiйнa в Укparнi нс бyлa нaцioнaльнolo' a нoсилa сyгo Kпaсoвий xa.
paKтеP' i щo нoвa, бiльlдoвицЬкa BJIaдa'€ Bлaдolo нaйбiльlц спpa.
BсдJIиBoIo'вJIaдoюpoбiтникiв тa сrлян. Зoвсiм нс випaдкoвo в бс.
сiдi в oд}Iolvfyp,Iдy 3 тaКI{ми ..клaсoвими вopoгaмv(,, ЯK..пaни, пo.
пи тa б1pжyi'', oпиtlився i...щlrтсль. B дaнoмy BипaдI(yйшltoся сa.
мс пpo yкpaiнськoгo сiльськoгo BчtlтrлЯ, яKvtЙBистyпaв aктиBI{им
пPoвiдчи*oм Цей нaцioншIьнoгo вltзBoлення Укpaiни i мaв дoсить
сильний BплиB в щpaiнськoмy соri. Бopoгьбy з ..псtлюpiвцeм.}дlи.
телем'' pцдяlнськiй влaдi дoBoдилoся вrсти й пiсля Гpoмaдянськoi
мacoBих pепpесiй тa зaмiни нaцioнaльнo свiдoмих
вiйни цIляхolr,{
yнитслiв нсхaй мaлooсвiчrним i неyкpaiнським' зaтr ..пpoле.
таpсЬкиlt свiдoмим слсмсttтoм'' (зoкрмa, у |922 p. 3a спсцiaльним
циpкyляpoм цK KП(б)y вчllтrлюBaти в yкpaiнсЬкс селo бyлo нa.
пpaвлснo 1968 кor'rрriстiв). 3poзрtiлo, щo y бopoгьбy пpoти ..вopoxoгo BплиBy'' щrгслiв мiшa Bнссти сBoю лептy й apмiйськa пpoпa.
}Iilлс)к:шo..пepсBиxo.
гatЦa. Пo сщi спpaBи' apмiйськиМ }^lитеJIям
Bрaти'' 1п<paiнськoгoсrлянинa, пoзбaшlrrпr йoгo нaбyпrх y сiльсь.
кiй шкoлi ..нaцioнaлiстичних зaбoбoнiв''.
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Утiм, пoвеpгaloчисЬ дo aнaлiзy видaнoi |924 p. пeprшoi yкpa.
iнськoi чсPвoнoaPмiйськoi читa}IKи' тprбa визнaти' щo Boнa нс
бyлa витpимaнoю' тaк би мoвити' B стPoгo KпaсoBolvfyлyсi й явнo нссJIa нa сoбi вIUIив iдcй нaцioнaJr.кolvfyнiзмy (зазнaЧимo, мix
iнtшим, щo fr yпopяд}Iик A.Bopoнrшь бр дoбpe вiдoмим aвтopolt.l
сеpii yкpaiнсьKих пiдprlникiв - тaKих, яK,,Яp|анa'', ..Пlpula чи.
тaнKа'' тa iн., нaписдl{их в нaцioнaпьнo.пaтpioтич}Iolr,fyдyсi. 3oк.
pемa' Bидaна |92| p. y Кaтеpинoслaвi ..Псpшa читaнкa'' мiстилa
нa свoiх стopiнкaх тrкст нaцioнaльнoгo гiмнy "Щс нo вмеpлa Ук.
paiнa''). Tox бyли в читaнцi ..Чеpвoнa збpoя'' i сщo нaцioнaльнi,
yqpaiнськi мoмсI{ти. Пpимipoм' oдин з fr poзлiлiв пoяснtoвaв чсPвoнoapмiйцям' lцo "Pеспyблiкa' в якiй ми живeмo' зветься Ук.
paiнa; нaPoд' Iцo )кивс в нiЙ,- yкpaiнui i гoвopимo ми yкpa.
iнськolo мoBolo''; в irпшoмy posдiлi пoдaвaвся спiзoд з iстopii ЧepBotloгo кoзaцтвa' в якoмy oсoбливo пiдкpoслloBaвся йoгo нaцioнaльний хapaктеp; бyлa в читaнцi i пiсня ..Гсй rrриo, хltoпцi,
слaвнi мoлoдцi''; зpoзylvliлo, бyв тщ i Т.IШсвчсtIкo - ,,BеItttKlr|ft
бщrгap пpoти пroбителiв людськиx, кaтiв, цapiв i пaнiв, м}л)ки.
чий син i сaм lvr}ry(ик'нaйбiльIций з yкpaiнсьKиx пoстiв''. Bплив
нaцioнaл-кotryriстичних iдей дoсить виpaзнo вiд.ryвaвся i y ви.
дaнiй пy yвo нa пoчaп(y |924 p. Пpoгpaмi з yкparнoзнaвствa.
Зaпpoпoнoвaнa в нiй схемa iстopii Укpaiни гpy}tтyвa,Iaся нa iн.
тсpпpстoвaнiй в мapксистсЬкoмy лyсi yкpaiнським iстopикoм
МЯвopським схемi ..Iстopii Укpaiни.fuси'' М. Гpytшевськoгo. Ук.
paiнськa iстopiя пoчинaJlaся вlд Киiвськoi foсi, oкpсмo poзг,rяДurЦcЯв нiй пеpio.шr 3aпopiзькoгo кoзaцтвa, ХмеJtьнttтIини' Гсть.
мaнщиtlи тoщo. I хoчa в мстoдpoзpoбui дo пPoгpaми Bкaз1вшto.
ся нa пoтpебy ..пiдкpoслити oсoбливo кJlaсoвy бopoтьбy в Укpa.
iнi, спiльнiсть iнтеpесiв тpyдящих Poсii i Укpaiни тa бpсхливiсть
пoлiтики yкpaiнських нaцioнaлiстичних пapгiй, щo зaтyляли oчi
нa кJIaсoBy бopoтьбy'', пpoтr сaм {Ipи}Iuип пoбyлoBl{ пPoгpaми
фaктс.tнo вI,D(oдиB3 визнaння фaкry r.aцioнaльнoi бopoтъби в Ук.
paiнi як y д:rлeкoмy' тaк i в нсдaвнЬoмy минyлoмy. oкpсмi тсми
poздiлЬ пpoгpaми бyrи сфopмyльoвaнi тaк: ..Хмсльницький _ op.
гaнiзaтop бopoтьби. Укparнa пiд влaдoю мoскoвсЬких цapiв'', ..Poз.
дiл Пoльlцi - poзлiл yкpaiнськиx 3rмелЬ мix Aвсгpiею тa Poсi.
eю. foсифiкaцiя Укpa.iни'', ..Укpaiнa B мoмснт Хoвтневoi pсвoлloцii. I{сrrтpaльнa Paдa i Hapoдний Cекpстapiaт'', ..Бopmьбa з
.(иpеlсгopiею (Петлlopiвщинa)'' тa iн.
Пpoте тaкi нсoднoзнaчнi тлyмaчсн}tя минyлoгo Укpaiни тa ri
сгIaснoгo пoстyпoвo BI{тrrI.rлися3 }Iaвч:lлЬниxпpoгpaм тa вiйськo.
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Bих пoсiбHикiв, oсoбливo пiсля вIrхoдy в |925 p. poзpoблснoi ПУ
PсчA .[вopiннoi пpoгpaми пoлiтзaнять 3 чrpBoнoapмiйцями.
oгoлolцснa ЕIaкa3oмNgl42 вtд27 чсPв}tя |925 p..(вopiннa пpo.
гpaмa бyлa спpямoвaнa нa рriфiкaцiю пoltiтичнoi oбpoбки нep.
вoнoapмiйцiв тa н4ддн}lя iй бiльlд систgмaтичнoк) хapaктсpy. 3гiл.
нo з Пpoгpaмolo' в пoлiтнaвчaннi нaддлi видiляltисЯ тp|4oснoвнi
gвiйськoвизaцiя'',
.irrтсpнaцioнa.
нaпPямкll "paдднизaцiя'' тa
лiзaцiяl'. ПеpIшиЙ piк сrтркби нoвoбpaнця мaв пpoхoдити пц гaс.
лoм "вiйськoвизaцii''. Цей чaс вi/Froдився ЕIaпсpствopсlltlя ссля.
нинa нa сoлдaтa' щo мae пeвнi yявJrсн}tя пpo Чсpвoкy apмiю, fr
мстy' opгaнiзaшiю, iстopilo' a тaкo:к нa лiквiдaцilo Йoгo тсxнiчнoi
нсгpaмoтнoстi, якщo B цьolt{y бyлa пoпpсбa. 3a дpyгий piк с.lцп<.
би .rеpвoнoapмieць мaв спpимaти yявJreн}IяпPo пoлiтичншй yстpiй
сPсP, йoгo кoнститylдiю, пoлiтикy pqдднськoi BЛatI{, a пoлoвнс
- заcвoiти iдсlo нсoбxiднoстi сoюзy poбiтrrинoгo Kпaсy i сcлянствa пiд ксpiвкиuтвoм пapгii бiльlцoвикiв - тoбтo виxoByвaвcя
пoлiтичнo' як лoяльний гpoмaдянин кpaiни, ruтoвий стaти пpo.
вЦникoм пoлiтики paлянськoi Bлaди нa сслi пiсля пoвrpнсння
дoдo}"ry." Irrгеpнaцioнaлiздцiя'' мaлa пPoвoдI{тися yпPoдoвж yсьoгo
теpмiнy вiйськoвoi с.lryхби й бyлa спpямoвa}Ia нa тс' шoб пepcкoнaти чсPBoнoapмiйця в iсrrрaннi opгaнiннoi eднoстi мi:к дoлею йoгo пoспoдapстBa, кpaiни тa iнIцими кpaiнaми свф, пpo.
лстapям яtсlx вiн, Bl{кorryюwt свiй "irrrеpнaцioнaпьrмй oбoв'язoK'',
мae нссти *BизвoлсtIня вiд свiтoвoгo кaпiтally''.
ЗгЦнo з .Цвopiчнoю пpoгpaмolo poзIIoчiUIaсяпepeбyдoва пoлiт.
poбoти в УBo. Bxс 1925 p. бyлo Bидaнo склaдсний A.Bopoншeм
нoвиЙ бyквap ..Чepвoнoapмieць''. Цьoгo x poкy з'явилaся й пep.
цIa чaстиI{a хPсстoмaтii "Чсpвoнa збpoя'', Щo tt{:ЦaдoIIoBtIювaти
.Цвopiчнy пpoгpaмy yкpaiнським мaтrpiiuloм' a HrBдoBзi вийшoв
yкpaiнськиЙ вapiaнт.Цвopiчнoi пpoгpaми' дo якoгo бyли введенi
.Бopoфьбa
й тaкi "пoтpiбнi дltя pфoтп з yкpaiншяIr,fи''тсми, як
зa Paдянськy Укpaiнy'' тoщo.
Bизнaчaючи oснoвнi зaвдaння пoлiтичнoi poбoти 3 чсpвoнo.
..тpсбa
apмiйuями.yкpaiншямI{' )кypншt "Кpaс}Iaя poтa'' писaB:
стBopити тaкi ylrloви, щoб чepBoнoapмiець пepeбopoв свoi сщo
нaцioнaлiстичнi нaстpoi, нaшioншtьнy oбмсжснiиъ. Пoки чсpвo.
нoapмiешь цЬoгo нс зPoзyмie, нс мo)кнa бyдr гoвopити пpo пoвrry
тa yспitшнy йoгo "irrтсpнaцioнa.lriзацito'', тoбтo poзрliння зв'я3кy
йoгo iнтсpссiв з irrтсpссaми тpyд.ящItxyсЬoгtoсBф''.
Bюсoддчи 3 цьoгo 3двдaння' apмiйськi пorriтпpaцiвниюr зrlaчнo
пoсилили ..пpoлстa1rcькi, i .сoloзнi'' тa пoglaбкlи "нaцioнirлыlo.
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prспyблiкal{сьKi'' aкцеI{тl{ y вихoвtliй Poбoгi. Пpoведoнi в цьoмy
нaпpямкy KoPrкtii змiстy пoлiтpoбoги дoситЬ чiткo вiдбшtися шкc
нa тoкстi видal{oгo пy yBo у |925 p. бy<вapi A.Bopoншя .Чеpвo.
нoapмiець,', Пo сyгi, псpсpoблснoгo i дoпoвнснoro вapiarгry псplшoi
yкpaiнськoi нсpвoнoapмiйськoi читaнKи *Чеpвoнa збpoя''.
Хoчa бyквap i збеpiгaв псвнi yкpaiнськi мoмr}Iтl{ - скaxiмo,
мiстив вiдoмoстi пpo T.IПeвчeнкa' oбpaз яKoгo дrдалi бiльlдc по.
peтBopювaвся нa свoеpiднy paдянсЬкy iкoнy, внrсснi в ньoгo змi.
ни' }Iс сyrтевi нa пePIций пoглдд, нaспpав.Цi 6улlt дocvtтьпoкaзo.
Bими. Taк, псpura фpaзa читa}IKи ,,Mtr.cИнtИнapoдy,', вЦ якoi, нa
дylr,flryoкp}DкI{oгoвiйськoвo.пoлiпlчнoгo ксpЬlпtцтвa, ..т)GIyлorсr.
piвщинolo',,6уЛa зaмiненa нa .ми - cЦl,I\|poбoнoгo нapoдy'' oднoзнaч}Io витPимaнolo в ..клaсoвoмy дyсi''. Buлуltl'лu з читaн.
юl й poнеt{tlя ..pеспyблiкa, в якiй }tt{ жиBrмo' звlтЬся Укpaiнa;
нaPoд' щo xивс нa нiй - yкpaiншi i гoвopимo ll,lи yкpaiнськoю
мoвolo'', нaтoмiстъ з,ЯBLIл|IвЯ'
дoк.тrцдrriвiдoмoстi пpo тс' яким бyлo
кI4TIя,Укpaiни з:r цapaтy . ..нaзиB:UIaсявoнa Мaлopoсiя, тoбтo
''Мaлa Poсiя'', як тспсp пoляки з Гaличини "Мaлy Пoльщy'' yгвopили'', a тaкox пpo тr' ..Як PCФPP дoпoмoглa yгBopенI{юмo.
лoдI{хpaдЯнсьKих pсспyблiк''. Бyли в нoвiй читaнцi й деякi iнIдi
*щoннення''. Пpимipoм, зaмiсть епiзoДy з iстopii чсpвol{иx кoзaкiв B.ПpимaKoBa' щo iхaли здoбyвaти в сiчнi l9l8 p. Киiв, ..спi.
Baючи }'кpaiнсьиi пiснi'', B нoBoмy вapiaнтi бр yt'liшений спiзoд
пpo бopoтьбy ки.Ьських чеpBoнoгвapдiйцiв зa ..Apсснaл''.
Bзaгaлi зaзнaчимo' щo BикJIaдy iстopii Чеpвoнoi apмii пpидiЛяIlncЯ'oсoбливa yвaгa. Епiзoди ..гrpoiЧHoгo миtlyлoгo'' poбiтничo.сrляI{ськoi Чеpвoнoi apмii, щo ..нсoдмiннo poзбивaлa apмii пo.
мiщикiв i б1pxyiв, iнoземних iнтсpвrнтiв'', зaB)qди ..Biдстoювaлa
itпеpеси тpyдoвoгo лIo,ry'', мaли вихoByвaти y нoвoбpaнця пoчyгтя
гopдoстi зil пpиI{aлсжнicть Дo цiеi apмii, фopмрaти йoгo кJIaсoBy
свiдoмiсть i, зpoзyvriлo, пiдвищyвaти йoгo бoйoвi якoстi. Щo >к
дo вoякiв.нсpoсiян i, зoкpеlta' чrpвoнoapмiйцiв-yкpaiнuiв, тo ви.
вчеt{няttиМи бoйoвoгo минyлoгo rдинoi Чсpвoнoi apмii мшto, кpiм
Bсьoгo iнIшoгo, BиxoвyBaти в ltиx пoчylтя пpинilлсжнoстi дo €ди.
нoi apмii - единoi дrpжaBи' псprкoнaння B тoмy' щo сaмс I'[я
apмiя e i зaвжди бyлa зaхисницсlo.iх нaцioнirлЬниx iнтеpeсiв.
Фyrцaмснтoм iстopii Чеpвoнoi apмii нaзивilлиcя чrpвotloгвap.
дiйськi зilгot{и Мoскви, Пстpoгpaдa, Хapкoвa, Ки€ в a, Kaтсpинoслaвa' пpoтс ax нiяк нe Чеpвoнe кoзaцтвo' дI{ем }Iapoд)кrннЯeДИнoi apмii пpoгoлoцIyв:rлoся23 лютoгo l9l8 p., a деКpfioм, згiднo
3 яким вoнa бyлa ствoprнa' декpст PHK PсФPP вiд 15 сiчня
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l9l8 p. Пpи uьoмy, звинaйнo' t{с згaдyвaлися aнi пoстaнoвa Hapoднoгo Cекpстapiary вiл 5 сiчня l9l8 p. ..Пpo ствopення Чсpвo.
нoгo КoзaцтBa y Bсеyкpaiнськoмy мaсштaбi'', aнi щвaлений Hapoдним Cекpстapiaтoм 23 сiчня l9l8 p. .цeKpстпpo opгaнiзaцiю
apмii Чсpвoнoгo кoзaцтвa. 3aмoвярaлися тaкox фar<тиiснyвaн.
pp. yкpaiнських вiйськoвих цrнlpiв (нapкoмaтiв
ня в l9l8-l9l9
B. IШaхpaя,IO.КoЦюбинськoгo, € . Hеpoнoвичa' М. Пoдвoйськoгo),
Укpaiнськoi paлянськoi apмii, oкpril{их yкpaiнськиx дивiзiй.
Пoсилити poзрriнrrя чrpвoнoapмiйцсм зaкoннoстi, спpaведlивocтi i пpaвильнoстi нoвoгo дep)кaвнoгo yс1polo мaлa тaкoж бiльцIoBицЬкa iнтеpпpетaцiя iстoPii Bстaнoвлеtlня paдянськoi Bлaди в
Poсii. Укpaiнськa всpсiя цих пoдiй poзгл'Ц:UlacЯ У спецiaльнoмy
poздiлi ..Бopoтьбa 3a BJIaдypaд }Ia Укpaiнi''. У мgтoдltчнiй вкa..poз'яснити чеpвo.
зiвцi мeтa вихoвнoi poбoти визнaчaJlaсятaк:
нoapмiйшяМ, Щo тiльки пiд кеpiвництBoм Кoмyнiстиvнoi пapгii
в сoloзi 3 тPyдящими Coюзy Paдянськиx peспyблiк (кoлиlшньoi
PсФPP) yкpaiнське poбiтництвo тa тpyдoBe сeлянстBo зtvloгли
BстaнoBити paдянськy влaдy i виpitшити зaвдa}lня нaцioнaльнoгo
BизBoленt{яУкpaiни''.
.Цля тoгo щoб дoвссти чсpBoнoapмiйцевi.yкpaiншIo цю тrзy'
пpoBoдилaся спpaв)кня фшIьсифiкaцiя пoдiй |9|7-|920 pp. в Ук.
paiнi. I{o, псpсДУсiм, тopкaлoся oцiнки сoцiaлiстичнoi 3a сBo€ I o
сyгтIo l{еrrтpaльнoi Paди, як ..б1pжyaзнoi тa кoнтppевoлюцiйнoi'',
тaкoi, щo ..пpивслa нiмцiв в Укpaiнy'' (зpoзylvtiлo'пpи цьoмy }Iс
згaдyBaлoся пpo тe' щo бiльцroвики сaмi нaвеснi l9l8 p. }IaмaгaлI{ся yкJlacти yгoдy з нiмцями }Ia тих сaмих ylvloвaх' щo ix пpo.
пoнyвaлa Укpaiнськa Цеrггpaльнa Paдa, нaпoJUIгaючи лиlIIo }Ia Bизнaннi Hapoлнoгo Cскpстapiary' a нl Paди eдlнoю вJIaдoюв УHP).
..Зaпpoдaнцями yкpaiнськoгo тpyдoвoгo лIoдy'' ви стyп:rлI{петЬмa}I
..гtoмiщицькoi prфop.
П.Cкopoпaдський - iнiцiaтop пpoведсtlня
,,ЯKvl.ff|
хoтiв вiЦцaтИ Укpa.
ми'', гoлoвa .[ltpектopii C.ПстлIopa iнy нa пoт:rлy пaнськiй Пoльrцi'. Гoдi й кaзaти пpo кеpiвникiв
селя}IсЬKиxпoBстaнсЬKих apмiй Мaхнa, Гpигop'евa тa iнцrих _
yсi вoнlr пoдaB:rлисянrзмiннo як ..бaндvITI,|',,
a yкpaiнський, aнтlrбiльlцoвицький зa свo€Io сytтю селяtIський pyх, щo йoгo вot{и
oчoлюBaли i якltЙ }IoсиBмaсoвий xapaктсp' пoдaBaвся не iнaкrше,
як ..пoлiтичний бaндитизм''.
Утiм, apмiйськa пpoпaгa}щa не oбмсжyвiulaся ствopr}I}Iямнrгaтивtloгo iмiддy ..aнтигсpoям paдянськoi iстopii'', aле й arстив.
..нaцioнaлi.
нo l{aмaгaлaсявитiснитlt зi свiдoмoстi yкpaiншiв тaкi
стичнi зaбoбoни'', як ix iстopиннi тpaдицii, симвoлiкy тoщo.
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Bихoдячи з тoгo' щo бyдь.яKltЙ "вtIяв нaцioнa.пьнoгo пaтpioти3lvfy€ виявolr{ б1pxyaзнogтi'', Boни зaсyДкyв:rли цIo симвoлi.
кy як "кoкцlpсвoлюшiйнy'' й нaмaпUlися fr дискpсдит}вaтИ в
oчirх мoлoдlих чсPBortoapмiй uiв. Arстивнo вI{кoPистoByв:UIисяпpи
цЬoмy зaсoби xyдox}tьoгo Bпливy - лiтсpaт1pa' мистсцтвo, яKi
}Iaпoлегливo фoplryвaJlи негaтивнr спpий}Iяття yкpaiнськoi нaцi.
oншtьнoi симвoлiки: численнi oпoвiдaння, вiplшi, кapиKaт}Pи тo.
щo зlиaльoвyв.rли oбpaз "вopoгa тPyдoBoгo люДУ'' - ..xoBтoблaкитникa'', "вбивцi, гpaбixникa' пoгpoмtlикa'' i т. д.
3aмiсть витiснсних ..нaцioнaпiстичних'' тa ..бyplкyaзних'' сиIr{.
вoлiв пpoпo}ryB:rлaсянoвa ..пpoлстapськa'' симвoлiкa. Чеpвoнo.
apмiйrшм.1лкparнuямдoKпaднo poз'яcнloвaJlи сyгь paдянськoi сим.
вoлiки - дrp)кaBних гсpбiв УсPP тa CPCP, чrpвo}loгo пpaпopa'
зipки.
[iкaвo, щo гФб paдянськoi Укpaiни пPoтистaвIIяBcя }lс деp.
жaвIloмy гсpбoвi yHP _ Tpизyбoвi, a гсpбoвi цaPськoi Poсii, щo
тaкox мiUIo yгвсpjрlryвaти дylvlкy пpo eдинi iстopиннi кopенi Ук.
paiни тa Poсii. oзнaки цapськoгo геpбa . дBoгoлoвий opсл з кo.
poнoю звrpxy й лсpжaвoю в лaпaх oднoзнaчнo тлylиaчились як
симBoли ..сalvloдrpхaBстBil' диKтaт},pи бypxyaзii, пoлiтичнoгo' екoнoмirшoгo i дщoвнoгo пotlсBoлення poбiтникiв i сс,Iян''. Ha цьoмy
тлi oсoбливo пpивaблиBими м.tли здaBaтися сrcпaдoвi гtpбy УCPP:
пеPсхpeщенi сеpп i мoлoт _ як ..симBoл пpaцi, € д нaння пpoлoтapiв i сслянствa''; вiltoк iз стиглиx кoлoскiв пtllенllцi, якi oбвиBaютЬ сеpп i мoлoт - яK ..нaчrбтo вiнoк, пoкJlaдrниrl нa гoлoвy
пеpемoxц,l, вiнoк, щo квiтчa€ пpoлстapiaт i селя1{ствo,якi скtlнyли цapя тa бypжyiв''; пpoмiння сoнця' щo oсяюe сеpп i мoлoт'
..oзнaкa сoцiaлiстиннoi pевoлloцii''; нaпис нa гефi yкpaiнськolo
мoвoк) "УсPP' - пoкaзник тoгo' щo тiльки B paдянсЬкiй Укpa.
rнi ствopеI{aмo)<.llивiсть..кopистyBaтися з нaцioнaльнoi мoвI{ яK
мoви дсpxaвнoi'' i як свiдчення тoгo' шo Укpaiнa ..збеpiгa€ сyвepенiтст (нсзaлежнiсть), пrPедaючи Coюзoвi Coцiaлicтич}Iих prспyблiк тiльки тi пoвнoвaxення' щo зa кoнститyцiею Cotoзy PCP
}liшrxaтЬ Cotoзнoмy ypядoвi'' i т..Ц.
oсoбливе мiсцс в системi paлянськoi симвoлiки пoсiдшtа чсpBoнa зipкa - oснoвнa oзнaкa Чepвoнoi apмii. Пaм'ятaючи .цoсвiд
Гpoмцдянськoi вiйни - тi склaднoстi, щo пoстaB:Lпинa ulляхy з:l.
пp o Baдxс t {н я B a pмii ..мapKсoBoi зipк и ' ' ( нa кa зo м P BP P вiд
l3 квiтня |922p. плyг i мoлoт в uеrrтpi зipки бyли зaмiненi нa сеpп
i мoлoт), пoлiтпpaцiвники }Iaпoлсгливopoз'яснюBaJIичеpBoнoapмiйцям Ii пpoлстapcькиli тa pевoлюцiйниЙ смисл' BдaючисЬпpи
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цЬolvfyнaBiть дo лепr}rдтa кaк)к. B oднiй 3 тaких лспrl{д' вмiщснiй
нa стopiнкaх жypнaлy ..ПoлиTPУК'', гoBopилoся: 6Бyлa кoлись
Пpaвлa i Cпpaвсшrивiсть - кpaсrra дiвнинa, i нa чoлi il сяялa неp.
вoнa зipкa. Biд ii сяйвa бyлo тсплo i свiтлo ЛIoдям. oшyкaлa Гi
Cкyпiсть i KpивДa, пpoтe знaйшлaся смiливa i гopдa лк)динa' якa
пrpемoглa i[ тa пpинeшa зipкy Пpaвлi тa Cпpaвe.Ц'ливoстi.I п'яттt.
кyгнa зipкa PсчA - тo зipкa Пpaвли i Cпpaвсдlrивoстi''.
Bax.ltивilцltм нaпpямкoм пoлiтичнoi oбpoбки неpвoнoapмiй.
цiв-yкpaiнцiв вистyп:lлo Bихoвaн}Iя y них пoчyття свoеi пpи}Iaлежнoстi дo единoi бaтькiвщини - сPсP. Якщo для сeJIянинa
пotlяття бaтькiвщи}Iи' як пpaBилo' acoцiювaлoся з йoгo pЙним
сrлolr,t' тo Д'Iя нoвoi лIoдини - Paд,I}tськoгo }rкpaiнця BoI{a мiUIa
УяBIItrIlcя y виглялi сщaснoi нaцioнaльнoi дrpxaви УCPP, щo r
скJlaдoвoю чaстиЕtolo сPсP - стpи)о{я Bсrсвiтньoi Paдянськoi
pеспyблiки. Poз'яснrннк) сyгi нaцioнaльнoi пoлiтики paдянськoi
влaДи й пpoгpссиBнoгo знaчс}Itш Paдянськoгo Coюзy пpисBяtlyBaJIaсяспeцiaльнa тсмa "сPсP''. oднiсlo з oсttoBtlиx iдей, щo il
yгBсpдxyвaли apмiйськi пoлiтopгaни' Bистyп:rлa iдея дoбpoвiльнoгo xapaктepy yгBopснI{я Coюзy PCP. Пpи цЬoмy yсPP, як 6lц
цс нe 3дaBiUIoся пapaдoкс:rлЬ}Iиlv{'пpиписyвirлaся iнiцiaтивa opгaнiзaцii Coroзy _ тaк пo.t{oBolvfy iнтеpпpетyвaлaся дiяльнiсть
yp'Iдy Х.Paкoвськoгo щoдo пrpeгл'Цy yмoB сolo3нoгo дoгoBoPy
1920 p. тa фopмaльI{o-нaсилЬницЬкспpи€ д I{aння Укpaiни дo }Ioвoi iмпеpii.
Bисвiтлeн}Iю пеpeвaг BхoД)кrння Укpaiни дo скJIaдy сPсP
пpисBячyвaлaся oкPrмa тсмa. oснoвнi бrсiди цiеi тсми м:t'Iи дoкJIaднo oзнaйoмити чrpвoнoapмiйuя з дoсяг}tснtlями гoспoдapсЬ.
кoгo' нaцioнaльнo-КyльтyPнoгo бyдiв}tицтвa в pеспyблiцi. 3poзy.
мiлo, як oсoбливo дoсяг[Iсння paдянськoi систeми пoдaвaвся.й
фaкт нaцioнaльнo-вiйськoвoгo бyлiвниuтвa в CPCP. oстaннe, як
BиKпючнo B псpемoxниx i бeзпpoблсмпpaBилo' 3м:L'IЬoByB.UIoся
ниx тoнaх. ..B цapськiй apмii нaцioнaльних чaсти}t зoвсiм нe бy.
Лo, - нaгoлorrг},B:Uloся'
зoкprмa' в yкpaiнськoмy вapiaнтi .[вopiuнoi
пpoгpaми пoлiтзaнятЬ з чrpBot{oapмiйшями нa 1928-|929 pp. .
Цapський yp'lд пoнeвoлюBaв yсi нaцioнaльнoстi i нo пyскaв дo
pядiв apмii мoлoдь бaгaтьox нaцioнaльнoстсй. B paдянськiй кpaiнi тpyдящим кoxнoi нaцioнaльнoстi дarтЬся змoгa бpaти },чaстЬ
в пo6yлoвi oзбpoсних сил лля oбopoни нeзaлo>кнoстiй сoцiaлi.
стичнoгo бyдiвництвa свoеi нaцioнaльнoi pеспyблiки й yсьoгo
сPсP. B нaцioнaльних чaстинax Чсpвoнoi apмii Bсс кoмaндуъaння i пoлiтpoбorry пpoвoд,Iть pцнoю мoBoю. Кoмartдний i пoлi.
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тичний сKп4д тaк сaмo дoбиpa€тЬся зa нaцioнirлЬнoto oзI{aкoю.
.Цдя йoгo пЦгoтoвки ствoPrнo спсцia.пьнi lцкoли. B Укpaiнськoмy вiйськoвoмy oкpрi е цiлкoм yкpaiнiзoвaнi дивiзii тa вiйськoвi Iцкoли дrя пiдгoтoвки кol}lск,Iaдy. B iншиx чaстинaх тaк сaмo
пpoвoJtllться yкpaiнiзaцiя (y<paiнiзyeться пoлiтoсвфoбoтa, нaЧ.
ск,Iaд виBчae yкpaiнськy мoвy i т. д.). Haцioнaльнi мrншини oб.
сJтyгoB}4oтЬся'пo змoзi, iхньolo Pцнoю мoBoto.''
Хoчa apмiйськa пPoпaгarЦa aKтI{BI{oyгвepДкyвaлa дyмКy пpo
piвнiсть yсiх нapoдiв i peспyблiк Coюзy PсP, пpoтс тpaдицiйнo
poсiйський фaкгop пoсiдaв y нiй oсoбливс мiсцс. Ha пoнaткy
20-х poкiв IUI пpopoсiйськa opiснтaшiя нoсилa вiлвсpгий i нe.
пpихoBa}Iий хapaкгеp. .[oстaтнЬo пеPсгJrянyгI{ зilгoлoвки стaтей
гa3rти УBo "Kpaснaя Apмия,', Щoб y цьoмy пеPeкoнaтися. Ha.
вiть пiсля стBopснt{я Coloзy PсP, XII з'iздy PKп(б) нa стopiнкax
oкp1окнoi гa3ети мaJIo yвaпt пpидiляroся нaцioнilльним пpoблr.
мaм yкpaiнцiв, зaтr lцп:lлЬти гa3сти pяснiли зaгoлoвкalvrи типy
*Bеrцlкaя pyсскaя peBoлloция выдви}ryлa из paбo.rе.кpестьянскoй
сpсдЬI кpaсньD( пoлкoвoдцeв'', ..fucскис lвtФIuЯ, нa Pиxскoй
Bыстaвкl'', ..Дa з.цpaвствycтpyсскaя лaluпoчкa''' .(h/ссKий хлсб в
Кoнстaнтинoпoлe'', *oпopa миpa - poссийскaя pсBoлIoция'',
..fuсский язьIк
- язЬIк миpoвoЙ pсвoлюции''. У нaстyпнi poKи'
B poзпaл пoлiтики кopснiзaцii, poсiйськa тсмa в apмiйськiй пpo.
пaгarЦi хoчa й вiдiйIцлa нa дpyгий плaн' пpoтe збrpеглaся. Bистyп:Ura Bo}Ia y фopмi yгBеpдxсt{ня цей пpo ..oсoбливy poль''
PсФPP y BстaнoвJIсннi paдянськoi Bлaди в нaцioнaльниx pсгi.
oнaх' ствopсннi Чеpвoнoi apмii i нaсaмпсpед пpo Гi знaчсння як
aвaнгapдy свiтoвoi Prвoлюцii.
Бiльlцoвицькi iдеorroги нaпoлrгJIиDo нaсa'Dкyвaли дyмIor пpo тe'
щo сaмс Чсpвoнa apмiя мar Bистyпt{ти кaтiЦiзaтopoм свiтoвoi pe.
вoлюцii. ..Чеpвoнa apмiя - це силa' 3a дoпoмoгoto якoi i .rерз якy
poбiтнинo.ссляtlськa pевoлюцiя дoлaе кopдoни poбiтнинo-сr.
JlянсьKих pеспyблiк' paдянсЬких pеспyблiк, - oбгpyнтoвyвaB цIo
тсзy М.Cкpипник нa oднiй iз пapткoнфepсншiй УBo. - Ми бaгнетaми пpoбршrи Bapшaвy, бaгнrтaми ми yкpiпилися нa Пaмipi,
кopдoнi lндii. Haм нсoбхЦнo пoстaвити спpaвy тaк, щoб вiстpя
бaгнетy нaпpaBитt{пpoти зoвнiцrньoгo свiry, свiry iмпеpiaлiзмy''.
oкрмi бссiди пpисBячyвaлися т'DкKoмy життю ..тpyдяtщoгoлlo.
.ry'' B кaпiтaлiстич}lих кpaiнax, iх сoцiaльнoмy тa нaцioн:rльнoмy
гнoбленнto. У цьомy кoнтекстi oсoбливa yBaгa пpилiляrraся висвiт.
ленI{io сytvtнoiдoлi нaссJIення yкpaiнсьKt{х 3сIvlепь'щo 3:UtиltIaJIИcЯ
пiд влaдoю Пoльщi тa foмyнii. Aктивнo пpoвoдилися дylvrKи пpo
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тr' щo цi зешri - ..poзipвaнoyкpaiнськo тiлo'', ..poзpiзaнeпo жи-

66Мизнa€ м o: pal{o чи пiзнo
цi чa.
BoIиy'',й нaв'яз1вaвсявисtloвoк:
..Чеpвoнa збpoя'').
ст!lни Укpaiни пoBеpкyгься дo CPCP'' (читatп<a
...tеpвoний iмпеpiI{сЙ ..iнтеpнaцioнaлi3м'', a пo сyгi спPaBи'
aлiзм'' бщ зaклaлений, мix iнIцим' B сoloз}ty Koнститyltiю i сoloзнy симвoлiкy. ХapaIсгеpl{eтлyl*raченняскJIaдoвих гсpбy Coюзy
..Чеpвoнa збpoя'': ..Cсpп тa.мoлoт нa
PCP пoдaвaJloся в читaнцi
земнiй кyлi вкaзyoть нa залiзнi зaкoни iстopиннoгo пpoцссy, свЦ.
чaтЬ пpo тr, щo Bстyп дo Coюзy PCP дtя t{oвиx шeнiв вiльний,
щo сoцiшtiстичнa pевoлloшiя пpoйде пo всiх кpaiнaх свiry, щo всi
деpxaBи земнoi кyлi з чaсoм псprтBopяться нa Coцiaлiстичнi Paдянськi pсспyблiки й рiйлщЬ дo скJIaдy Coюзy PCP.
Haпис нa геpбi Coюзy PCP..Пpoлстapi всiх кpaiн, еднaйтеся''
свilгlить пpo тr' щo нaцioнаJIьI{rпитaнI{я мoжe виpilшитися тiльки
в Coюзi PCP.
П'ятикyпra зipкa вгopi геpбa Coюзy PCP нaoчнo пoясню€ пpo.
летapiaтoвi всiх кpaiн, щo Д,Iя зaхистy кJIaсoBих irrгсpeсiв вiн пoвиtIсн' }Iaсaмпсpсд, oзбpoювaти' зoPгaнiзyвaти в кoxнiЙ нaцi.
oнaльнiй peспyблiui Чеpвoнy apмiю тa oзбpoeнolo pyкoю сKинyти диктaтypy бypxyaзii. П'ятикyпra зipкa вKaзy€ пpoлетapiaтoвi
Dсiх п'яти чaстин свiry шлях дo йoгo пoлiтичнoгo' скoнoмiчнoгo
Й .Ц1xoвнoгoвизBoлення''.
3aзнaчимo' щo виtllyКyюни нaйeфrктивнilдi зaсoби зaсвorння
чсpвoнoapмit1цямиoсtloB ..пoлiтгpaмoти'', пoлiтпpauiвники Bинa.
xoдили дoсIlтЬ oplrгiнaльнi фopми. Пop'ц з лекцiями, бесiдaми,
..фopми пoлiтpoбoти'',
збopalrlr в 2tтi poКи пpaктиKyBшII{сяй тaкi
.пoлiткapти.пoяк, пpимipoм, пoлiтфaнти, пoлiтлoтсprя' гpa в
лiтдypaнoк'' (кoмплекти тaких кapг бyли видaнi кiлькoмa тиpa.
..Bи.
жaми в oдссi) i нaвiть в пoлiтpyлсткy. Tим' кoмy вдaвaлocя
..кolщtiстичrry
oбiзнaнiсть'',- oщищв:lли Bи.
гpaти'' _ пpoяBити
гpaIшi - милo' цигapки тoщo. Пpo oднy 3 тaких пoлiтлoтеpей в
..Чеpвoнa збpoя'':
МшlllнoвсЬкoмy тaбopi poзпoвhшtoся в читaнцi
_ Hy, хтo скaжс' дe ми xивсмo? - питa€ пoлфyк.
Лyнaють вiдпoвiдi:
- B Poсii.
. Ha зсмлi.
- B Укpaiнi.
_ B Coюзi Paдянських Coцiaлiстичних Pеспyблiк' - }tепеBнo
гoвopить хтoсЬ.
Cтy< мoлoткoм...
- Мaеш милo' . зaдoBoлсtlo кaжe пoлiтpyк.
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I всc ж, yсyпePcч yсiм стapaнням' псPgгвopl{ти .пoлiтичнo нс.
письIv(сннoгo'' сeляI{инa y .6вi/r'цaнoгoбiйця pсвoлюшii, irrгеpнa.
цioнa.пiстa'' нr Bдaвa,Ioся. Caмi yмoви yкpaiнiзацii, якi стимyлIoвшtи пpoбyДкеI{ня нaцioнaльнoi свiдoмoстi. .rеpвoнoapмiйшiв-yкpaiнцiв, нeмин}лIr Bglyп:rли в пpoтиpiччя з oфiшiйнoю дolсpи}toю кolvfyl{iстичнoгo вllхoBaння.

yкPAIнсЬкиЙ HAЦIoIIAП- кoгvтyI{IзM I APMIя.
M.скPиП}Iик тA TBOPЕ}IHя "гиIФУ"
пPo чЕPBo}lЕ кo3AцTBo
УкpaiнськaKoмyltiстиннaпapгiяopгaнirrцiйнo фopr'иrraсящc

y сiннi |920 p. цIJIяхoмoб'еднaння yкpaiнських сoцiaл.дсмoкpaтiв
(нсзa.псxникiв)3 пpaвим кPилoм бopoтьбистiв(лiлеpи пapтii A..(paгoмиpсцький,A.Piчицький, Ю.Maзyprнкo' М.Aвдiенкo тa

iн.). 3a дсякими ддними' чиссльнiсть пapгii нa з:lвсpш.LпЬ}Iolvfy
стa.
пi Ii iснyвaння сягаJIa3 тис. чoл.
УKп зaяBI{лaпpo себе Bxr нa IV Bссyкpaiнськoмy з'iздi Paд y
щaвнi 1920 p.' BистyпиBlIIи з .ЦеклapaЦieю,в якiй, всyпеpсн piшrI{ням з'iздy схвaлитt{кypс нa пoвнс злиття вiйськoвиx сил Укpa.iнитa Poсii, нaпoJulгilлa нa iсrryвaннi Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii
як oкpсмoi opгaнiзaцiйнoi oдиницi, xoчa й oб'еднaнoi з apмiеlo
PPФсP, cпiльним кoМa}Цyвaнням тa aпapaтoм пoстaчaння. BpaxoByючи м:UIoчиссльнiстьУKП (300 нoл.) тa спoдiвaючись нa
Iдвидкий ii зaнепaд, ксpiвництвo KП(б)У дo3Boлилo дrякий чaс
iснyвaти aльтеpнaтивнiй пapтii, пpoтr oстaння пoчaлa дoситЬ
rцBидкo зpoстaти' щo гIr мoглo нс зaнrпoкoюBaти бiльlцoвикiв.
Taк, y xoвтнi |922 p. нa плеt{ylvriцК KП(б)y М.Фpyнзe стypбoвaнo пoвiдolvlпяB'щo нaвiть y тaкoмy пpoлgтapсЬKoмy paйoнi, як
Юзiвський, дo yкaпiстiв псpсt"tIллol50 чoл.
oпoзицiйнa пapтiя зHaчнo aктивiзрaлa сBoю дiяльнiсть y пrpioл щвopення Coюзy PCP. oцiнюloчи oстaннiй яK ..сoloз пyстих мiсць'', a пoлoхrння в нЬoМy Укpaiни як кoлoнi:lлЬнс' yкaпiсти нaпoJlяг:tлинa пoтpебi зaдoвoлсння pсa"пьниxпpaв УCPP y
склaдi ..сoloзy piвних'', псpедyсiм y вiйськoвiй сфсpi, нaгoлolДy.
B:UIи}Ia пoтpeбi iснрaння Укpaiнськoi Чеpвoнoi apмii, пpaвдa'
пlд единим

сoю3Hиlvl кoмaндyBaнняIvl.

Haмaгaючись знaЙти пiдтpимKy сeprд piзних BrpстB yкpaiнськoгo нaсrлснtlя, УKП зoсеprдилa yвary гoлoвним чинoм нa
пpoпaгaндистськiЙ poбoтi. ii aктивiсти l.tlllли нa пiлпpи€ м ствa' в
yстaнoви' щбoвi зaKпaди' aКтиBHoпpaцюBaJrинa пpизoBt{иxпytlк.
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тaх. Bистyпи члсrriв yKп Pстсльrroфiксрa.пися бiльIцoвикaми.
Taк, y 3:lкpитoмyлистi ЦK KII(б)У лo цK PKп(б) вц 2 лютoгo
|923 p. спoвiщшtoся' щo 4 сiчня |923 p. нa oдIlolt[yз цyкPoвltx
зaвoдiв Kиiвськoi ryбсpнii oди}Iiз yкaпiстiв зaявив: ...{'oкиy нaс
нe бyде нaшoi Укpaiнськoi Чсpвoнoi apмii i незaлежнoгoвiд Мoскви Paднapкolvfy'дoт1l не мoxнa ндзиBaтисяУкpaiнi нrз:Ulrxнolo'

бo тспеp нaш Paднapкolvt' щo Мoсквa нaк:Dкс' пoвиHс}I poбити''.
- B iнtшoмy зilкPитoмy лttci дo ЦK PKп(б) вiд 12 лIoтoгo 1923 p.
пoвiдoмля.ltoся пPo пpoBсде}t}tя}жaпiстaми aгiтaцii ссpсд пpизoB.
rшкiв нa збiprшrx гryl{Iо:lх пiд гaслaми стBopснrrя Ущpaftrськoi Чeр
вoнoi apмii. ...Ц'oвoди,lцo iх пpи цьoмy висyвiUIи 1кaпiсти, - 3а.
..Poзoлюцiя xII з'iqдy зilли.
знaчaлoся в листi, - бyли тaкими:
цlaеться нa пaпеpi: зaпpoBa.D|(rнняpoсiйськoi мoвI{' iпropрaння
yкpaiнськoi - чи цс }lс lцoвiнiзм?''.
Taкa aктивiзaцiя дiяltьнoстi yKп зIvryсилaбiльцloвикiB yдaти.
ся дo pirшylих зaxoдiв. 13 листoпaдa |923 p. Пoлiтбюpo цK
Kп(б)y y,G:rлилo дoсить пoкaзoвr з oглядy нa пpaктикy бopoть..B3яти кypс нa сaмoлiквi.
би бiльIдoвикiв з oпoзицieю piIшсння:
дaцiю yKП з BxoJDкeнням ii лo KПУ, aбo нa poзкoл rT з тиlvl,
щoб вiдoкpсмити кoмyнiстичнi елсмсrrти Blд нaцioналiстичtlиx''.
Toбтo лo Укpaiнськoi Koмyriстиннoi пapгii мaв бyги зaстoсoвa.
ний випpoбщaний дo цьoгo нa бopoтьбистax дoсвiд ..пpибopкaння'' aлЬтеpнaтив}tихKП(б)У пapгiй.
У тoЙ чaс пoзицii yKп мiцнiли. Ii opгaнiзaцii вxс дiя.lIив Ka.
тсpи}toслaвськiй, Киiвськiй, Хapкiвськiй ryбеpнiях. У Кaтсpинo.
с.пaвi l тpaBня |924 p. пiд yкaпiстсьKиtr,tигaслaми пpoЙIшлaдсмo}I.
стpaшiя, в якiЙ Bзялo yчaсть 200 чoл. У селaх пoдсt<yдитaкox пiд.
тpи}ryBaJП{цi гaслa. Ha зaгaльних збopax сслa Kайдaки l l тpaвня
|924 p. бyлa пpийнятa Pезoлloцiя iз вимoгoю вi.ЦтвopенняУкpaiнськoi Чсpвoнoi apмii.
Kеpi вни uтвo КП (б)У дсддrriз бiл ьlцим PФдpaт}вaнням сп oсгсpi.
г:UIo3aдiяльнiстю УKп. Хoчa oстaння й зaк.пикaлaбiльlцoвикiвдo
Дla.пory,дo пoлемilсl' пpoтс пpaвJI'Naпapгiя щrикaлa вiдвеpгoдисKy.
тyвaти з oпoзи цie ю (мbк iнIшим, нa эrсiдaннi Пoltiтбюpo вiд 2 тpaB}Ur
|924 p. бyлo щвшrенс спецiшtьнe piшенrrя нс встyпaти в oфiшiйнy пoлсмiкy з yкaпiстaми нa стopiнкax пpсси), oбмсx1лoнись пoгpoзilми нa
ii aдpесy. 3oкрмa, нa oднiй з пapгкoнфсpсншiй, явtlo нaтякaючI{ нa
yкaпiстiв, ,.ЦJIебiдьпoпеPсдI{в:..Tиx, :сгopoз'еДнyе poбiтникiв i селян
тa пцбypюе вiйcькoвy мoлoдь - y в'язницto тa зa кopдoн''.
Пoгpoзи дoситЬ скopo пoчаJIи рarriзoврaшся нa пpaкгиui. Bxс
y нсpвнi |924 p. в Kaтеpинoслaвi бyлo зaapeцIтoBaнo 9 лiдсpiв
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yKп. Хoчa yкaпiсти спoдiвa.пися' цIo вiдкpитий сyдoвий пpoцrс
Boни псprтBoPятъ нa пoлiтинttий, пpoтс 30 липня |924 p. Пoлiт.
бюpo цК Kп(б)У виpiIшилo з:r нсдoцiльнr пPoBoдити пPoЦoс в
Kaтсpинoсltaвi. ГПУ oдrpxaлo вкaзiвкy - ..нaйбiлЬцI aктивнi елс.
мrHти BисJIaти пoзa меxi Укpaiни''. 3aapеurтoвaних вiдпpaвI{,ли
дo Мoскви, a звi.Цги - без бyдь-якoгo сyдy тa слiдствa - вислa..
ли нa тPи poKи нa Уparr тa пiвнiч Poсii.
KеpЬшlцтвo УKП звrpl{yлoся дo BУЦBK тa ЦK Kп(б)y з пpo.
(Пoдiбним
тoсгoм' B якolvfy зaзнaчirЛoся:
aктoм зaс.пaн}I'я
нa пiвнiч
пpl{хIolьrrикiв l,кpafuськoi незшtеlсroстi poсiйськa paдяI{сЬкa Bлaдд
пilцлa пpoтopoBaнoю стe)ккolo poсйсыоос цapЬ, якi дyullшtи Укpa.
iнy з oдroгo бoкy пiдкyпaми лaкейсьlсlx oлсментiв' a 3 дpyгoгo 3rсJIaнняIvlдo Cибipy i нa кaтoplкнi poбoш Pсвoлloцioнеpiв... Koли
циIr4з:rслaнЕям' - пеpед яким блцнyгь yсi мaй;<eщoдeннi фaкги
рпpесiй i тшaнини нaIIIих мiсцeвих poбiтникiв пo бyцигapняx' _
BJIaдaфaкгиннo стaвитЬ нaс пoзa зaKoнoм (бo нaвiть N|яB|1ctIЛoK
бiлomapлiйшiв iсrтyloпъпpистoйнi фopми i певнi }IoPми зaкoнy), тo
IvtиBимaгa€Ivro oдBеpгo скaзaти цe пpoлsтapiaтoвi''.
Boднoчaс yкaпiсти спpoбyвaли зBсptlyгися 3a дoпoмoгoю й дo
мixнapoднoi кoмyriстичнoi opгaнiзauii - Bикoнкoмy Koмiнтеpнy. Cскpстap цK yKП A.,[paгoмиpсцький 20 сеpпня |924 p нa.
дiслaв пpoтсст 3 пPивoдy pепpесiй пpoти йoгo пapгii з бoкy пpaBлячoi KП(б)У' 27 cepпня цK УКП нaдiслaв нoBo звеpнен}tя дo
Bикoнкoмy' B яKoмy дет:UIЬIloBиKлaдaв сyгь свoеi пpoгpaми. Пpoтc нaЬним бyлo спoдiвaтися нa пiдтpимкy ксpoвa}Ioгo PКП(б)
KoмirrгеpнУ. ЯК цс бyлo i y випaдKaх 3 пapгiеlo бopoтьбистiв,
oстaннiй cпpoмiгся лицIe зaсyдити дiяльнiсть УKIT.
Ha пpискopеннi Poзгл,Iry ..спpaBи yKП" 3 пoдaлЬцIим ri зaсyджrнням aктивtlo нaпoляг:Ulo кеpiвництвo KП(б)У, дедaлi бiльlдe
пoбoroючисЬ пolIIиpсtIня вплиBy oпoзишiЙнoi пapтii в pеспyблiшi.
Ha свoix зaсiдaннях тa y зaкpитих листaх дo ЦK PKП(б) лцеpи
yкpaiнськиx бiльIцoвикiв вкaзр:UIи нa зpoстaloчy небсзпсчнiсть
yкaпiстiв. Тaк, нa зaсiдaннi Пoлiтбropo цK KП(б)y вiд 2 лиcтoпa.
дa |924 p. зaзнaч:uloся' щo нaдaлi Bплив УKП нa мaси нaсслеtl}lя
мoxr пo9илIoвaтиcя i BизнaBaлaся ..небсзпсчнa тснденцiя'' щoдo
пiдтpимки yкaпiстiв сrpr.ц poбiтництвa _ мrт:rлiстiв тa зaлiзничrгикiв. У листi opгвiллiлУ цK KП(б)У дo Мoскви вiд 15 листoпaдa
|924 p. йIцлoся пpo вплиB УKП сrprд вiЙськoвoi мoлoдi. ..Пiсля
дeмoбiлiзaцii l90l P. нapoДкrl{ня 3 Микoлaевa' - зaзнaчaJloсяB
листi, - дo Бiлoцеpкoвськoi oKpyги Kиiвiькoi ryбеpнii пoBеpЕIyлися 15 демoбiлiзoBaних чrpвoнoapмiйцiв - yсi yкaпiсти''. Bи.
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с}IoBки' щo iх poбилa Kп(б)У 3 yсьoпo ЦЬOПo,бyпl тaкими: *yKп
мae всi пiдстaви стaти лсгaJIьнoю пoлiтичнoю пapгi€Io к!PKyльсь.
кoпo сcлa тa rцoBi}Iiстичttoi iнтrлiгснцii''.
Hcвдoвзi Bикoнкoм Koмiнтсpнy тaKи "poзiбpaвся'' з Укpa.
iнсысolo Koмщriстич}toю пapгiеlo. Бyлa ствopeнa |7 гPyДIя |924 p.
спсцiшьнa кoмiсiя, щo Bикpшлa дiя.пьнiсть yКП ж пapгii *пiдrив.
нoi''. Пpезlцiя Bикoнкoмy Koмiнтсpнy 24 rpудlя |924p. yхB:rлилa
piшеrпrя пpo poзrryск УKП, Bкц}aвцIl{ нa.тс' щo fr дiяttьttiсть спpя.
Moвaнa .нa poзкoл сиJI пpoлrтapськoi.щ{ктaЦpи в Уцpaiнi''. У бе.
pcзнi |925 p. }Ia свo€lvfy IV з'iqдi Укpaiнськa Кoмyltiститнa пapгiя
бyлa змylшснa сaмoлiквi.щвaпtся.
Хoчa }кpairrськi бiльlдoвйrol пplшllo.tцtoнaмaгaлися пoддтI{ спpaвy тaк' нiбитo yкaпiсти зoвсiм I{с мaли впливy в Чеpвoнiй apмii,
пpoтс дoнссснЕrя пoлiтпpaцiвникЬ 3 чaстин УBo свiд.пrли пpo iншс.3oкpсмa, yсiтri |925p. чJIeниyKП бyпr вивлснi в 3-й Кaзaн.
ськiй тa24.tt дlвiзiяс. У шос бyлa ви.lтщенa.lпrстiвкa-пPoтeстз пPи.
Boдy 3aслaння 9 лiдсpiв пaщii тa JIист ГJlaпчинськoгo. B iнIпoмy
дoкpиrнтi apмiйськi пoлiтopгaни пoвiдowlяlltt' щo й пoпoB}Ieння
9.i кaвaлеpiЙськoi дивiзii з Мapiyпoля пPoявJlяe iнтеpсс дo УKП.
Фaкпl.пtим Bизнaнням iсrryвaння yкaпiстсьrcrx нaстpoЬ y вiйськaх
тa пPaг}Iсння ix пoдo;taти стaлa rфлiкaшiя pЯlщ/стaтсй y вiйськoвiй
пpесi 3 викpиттям .кoнтppевoлloцiйнoi сyгi', пoзицiй УKП. Taк, в
opгaнi ПУ yBo ..Kpaснaя poтa'' (|925 p., }&3-4), мaтфarrи якoгo
Ir,l.lлислyгyвaти д,lя пpoвrдення пoлiтpoбoти з чePвoнoapмiйцями,
бyлa вмiшенa стaття П.Marrьцoвa пiд кpaсrroмoвtloю нaзвoю "Хy.
тopскoй .кoммyнизм'' (УКП и yкaпI{3м)''. B пpитaмaннol,ty дJtя
бiльlцoвикiв glилi - вдaloчисьдo }lспpиЦpl{тих фaльсифiкaцiй тa
бpyгaгьних ви п4дi в (п oлiтrrкa yкапiстiв tlilзи вiЦaся *пoлiпl кolo вo.
лoсtloпo rlИcаpя'',.хllтpolo хoхлa'' i т.iн.) _ y gтaттi *aнaлiзрalшtся''
пpoгpaьrнi зaсцди yKп. oсoбливий aкlеlrт пpи цьoмy poбився нa
вiйськoвoмy пI{тa}rнi.Cвiдoмo зaмoBчyloчи, щo УKп, Brrсyвaroчи
гaсJIo сrвoPrння Укрiнсы<oi Чсpвoнoi apмii, визнaваJla за пoтpсбy
зберxсння сo юзtloгo кoмa ндyBa Hня aЕгoiprфлiкaцiiзви.
}ryвaчyвaвyкaпiстiв y спpoбох ствop}Iти olФсмy' нaцioнaпьrry apмito,
пPoтистaвJIeнy зaliurьнoсoloзнiй. ПPи цьoмy нaк)лoцryвaлoся' щo
сoloзнa Чсpвoнa apмiя е apмieю Kпaсoвolo' тolYfyоlс нiяк }tGмo)кG
бщи нaцiol{aльнoю. Poзтлyмaчyloчи цIo тсзy' aBтop зaзнaчaB:
..Чсpвoнa apмiя зa сBo€ I o сytтю }tGмoxс бщи .'нaцioнaльнolo.'.
..Haцioнaльнa''
apмiя зil свo€Io сyrпo }lo }.loxс бyпt Чеpвo}Ioю. Гaслo
"Укpaiнськa Чepвoнa Apмiя'' - пyстс гaслo. Boнo oтpимye нaпoBнсtlttя тiльки як гaслo 1псpaiнськoiбiлoi (бlтlкyaзнoi) apмii''.
l2IФPiя

уrPdнфrэ

вiйсш

3t2
3aзнaчимol Щo B цiй стaттi, яr<aбeзсyмнЬнo вiдoбp:Dшлa пo3и.
цii вищoгo вiйськoвoгo кepiвнllцтBa oкPУЦ, чiткo пpoглядaлo
пPaгHсн}Iя зB}витl{ зaЦдaння }ц<paiнiзaцiiв apмii виK,Itoч}loдo 3aдoвoJleння lt{oвнo.кyJtтypнI!х пщpeб кpaiнцiв. ..Укpaiнiзaцiя мoвних фopм i мaтсpiaлy apмiйськoi poбoти, - пiдкpoслювiuloся D
нiй, - B xoдHoмy paзi нс пoв'язaнa з opгaнiзaцiйним вiдoкPем.
лeнням чaстин' yкoмIurсKтoBaниx 1псpaiншями''. Taкий пiд<iд дo
щpaiнiзaшii пoдiltяlwt в apмii, нe кallсyп{ вl|(Gпpo певнi Bеpgгви yKpaiнськoгo сyспiльствa B цiлolvfy' дaJleкo нc всi. ПoP,ц з пilpсoдoм
дo пoлiшlки yкpaiнiзaцii в apмii яK дo пrмчaсoвoi тaктичнoi пo.
стyпки *нaцioнaлaм'', пoлiтиКи сyгo rryльЦ{PtlиЦькoi, iсн}вшla i лe.
дaлi пoсилtoB:UIaсятеHдrнцiя poзглЯДaтI{цlo пoлiтиIry яK дrpxaB.
ницьIqy' тaкy' якa мa€ зaбrзпсчити пеPстBoPення Чсpвoнoi apмii в
Укpaiнi нa нaцioнaлЬHy' щo' BPсцlтi.pсlшт, бyлo нсмин}дIиlvt3a
yvroв iсrryвaнrrя тrpитopiшrьнoi системи тa пoслiдoвнono пPoBсдe}I.
ня нaцioнiuttlих зaxoдiв y poзтaшoвaниx нa тeрнi УсPP вiйськax.
Caмc тaкi пoглЯДr нa зaDдaHня щpaiнiзaцii в apмii пoдiлялa, як
Bxr зaз}IaчaлoсяBI{щс' знaчнa чaстинa щpaiнськoi vepвoнoapмiй.
ськoi мaси; безпеpеннo, Щo тaкi пoгляди нe Мoгли не пoдiлятlц Й
нaцioншtьнo свiдoмi yФa.iнськi стapшинськi кaлpи - як мoлoдrri,
тaк чaстKoвo i ссpслнi тa вищi. Щoдo oстaннiх, тo дoситЬ згaдaти'
щo в цi poKи B УBo пpaшIoB:rлитaкi визнaчiri в нсдaвнЬol'ty миtly.
лo}ry вiйськoвиKи' як кoлиlцнiй пoлкoB}tик УCC, Koмal{диp кop.

rryсyi тшryУTA пiсlrяпaдiнrrязytIP Г.Koссaк,кoлиurнiйге}Irp:rл.
хopyruсийapмii УнP, opгaнiзaтopПrpIшoгoCiмфеpoпoлЬсЬKoгo
пoJllryiм. гстьмaнa.(oporшlнкa' спiвopгaнiзaтop3венигopoдсЬKoгo
штaбy oтaмaнaМ.Гpигop'eвa
кoшa Biльнoгo Кoзarцвa, ЕIaчiuIЬ}Iик
в PaдяlнськyУкpaiнy з rмiгpa.
Ю.Tютюнrпrк (oбидвaпoвrpI{yJIися
в lцкoлi Чеpвoних Chaprшин),кoлиulнiй yкaпiст, щo
цiТ,виклa.ЦilJlи
йoгo свoгo чaсy бyлo виключeнoз Шкoли Чеpвoних Cтapшин,
o.Лимap (пеpeйшoвлo KП(б)У, oбil,rмaвпoсaди пoлiткеpiвникa
75.гo стpiлецькoгoпoлкy 25.: стpiлецькoi дивiзii, нaч:rлЬникaaгiтaцiйнo.пpoпaгa}Iди
стськoi Iастини п oлiтвiддiлy80.i стpiлеuькoi
vкpa.iнськoiдеpxaвнoстi. Зaзнaчимo,
тa
iнIдi
пoбopники
ливiзii)
poкir.
пiсля ..сaмoлiквlдaцii''УKп y вir.lсьщo нaвiть чepсз кiлькa
кaх УBo пpoдoшryBaли..вияBл,tти''yкaпiс-гськiyгpyпoвaння.Ha.
пpикJIaд'вrriткy |927 p. гpyпa Укpaiнськoi Koмyнiстичнoi пapтii
6yлaвиявлr}IaB 2l.rdУ пoлKy;тoдi x у 95.Й дlвiзii бр зaaрштoвaний член "Coюзy нaцioнaльнoiбopoтьбиiм.T.IIIеDчснкa''.
Пiдoди дo нaцioншiзaцii в apмii як дo тaкoi, щo мa€ Bихoдити
зa меxi кyJlьт},pниЦTBo,
виpaзЕIoпpoявJIяJIися
й сеpедчaстини кr.
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piвrrицтвa УсPP. Bищс вxe йцr.lroсяпpo спpoби ypя.ЦУХ.Pa.
кoвсЬкoгo пiсля ХII з'iзry PKп(б) Дo6lцтucяпcpсгляry ylvloBсolo3нoгo дoгoBopy з тим, щoб poзlllиpитI.{пpaвa нaцioнaльггиx pеспyб.
лiк y вiйськoвiй сфеpi, зoкpeмa вiдтвopити pсспyблiкaнськi
вiйськoвi цeнтpl.t (нapкoмaти oбopoни) тa ствopити нaцioнaльнi
apмii як скJlaдoвi apмii сPсP. Taкi x пPaпIeння пpo'IвJIяJIий }Pя.
псpедyсiм 3aкaвкaззя. oчeвид.
ди iнrцих нaцioншtьних рсrфлiк'
нo' щo сaме цi nнeбсзпсчtti'' виlr{oгий мaлo нa yвaзi tIУ PсчA'
кoлlt B сBoемy uиpryляpi вiд 30 чepBня |923 p. щoдo пpoведeнIrя
пoлiтpoбсrш в нaцioнaпьних фplryвaння< iз poqДpaтyBa}I}lямкoн.
стaтyвaлo' щo *3a тpьoxмiсячний пepioл пiсля ХlI з'iзлy питaння
пpo нaЦioншtьнi фoplryвaння ст:шo пpсдмстoм oбгoвopення B oкp}тax' пpI{ цЬoмy oдpaзy ж з'ясрaлoся' щo мiсцeвi цивiльнi пpa.
цiвкики, чaстo нс yсвi.ЦoмltюючI{всiеi скrraднoстi цьoгo питaння'
висyвirли пeprд кoмal{д)rвaнням i пoлiтyпpaвлiннями aбсoлloтнo
нeздiйснимi нa дaний чaс Bимoги, якi в кiнцевoмy плaнi мoгли б
не тiльки пiдipвaти oбopoнoзДaтнiсть Pеспyблiки, шtс й скoмпpo.
метyвaти сaмy спpaвy нauioнaльниx фoplryвaнЬ''.
I xoчa сaмoгo Х.Paкoвськoгo тa йoгo oднoдytvtцiвнецдoвзi yсyнyли з yкpaiнськoгo }P'Iдy' пPoтe нaдii нa мoжltивiсть зaбезпe.
чrння pr:UIьних пpaB pеспyблiки y вiйськoвiЙ сфepi збеpiгaлися
щr тpив:rлий чaс. Кoли y лIoтolvfy L924 p. ЦBK Coюзy PCP зa.
пpoсиB BУцBK вислoBити сBoIo tyi,lкy з пpивory BстaнoвJIсHHя
€диl{oгo opдrнa ..Чеpвoнoгo Пpaпopa'' дJtя Bсьoгo Coюзy PCP тa
пpo дouiльнiсть iсrrрaння пopЯд з tIим pеспyблiкaнськllx opдo.
нiв ..Чеpвoнoгo Пpaпopa'', KoнститyЦiйнa кoмiсiя пpи BУцBK
нa сBoeмy зaсiдaннi 24 бepeзня |924 p. пoстaнoBиJlol Щo пoPяJI 3
сoюзtlим мaють iсrr1вaти й prcпyблiкaнcькi opдeни "Чеpвoнoгo
Пpaпopa''l. У жoвтнi |924 p. y Мoсквi нa flpщiй сrсii ЦBK 2-гo
скJIикaння лцep y<paiнськиx кoмyriстiв М.Cкpипttt{к' нaгaдaB.
ш}r y сBo€Ivfy вистyпi пpo тe' щo CPCP - Ho € ..€диt|olo-нсдiли.
мolo'' i щo в tlЬo}ry 3a Koнститyrieю кoxнa peспyблiкa e сyBс.
pе}tнoю' вжс вкoтpс пoстaвиB питaння пpo пoтprбy пiдпopядKyBaння вiйськoвих тpибyrraлiв нapкoмIoстaм i пpoкypaцpaм нaцi.
otI:UIЬttихpеспфлiк.
l .Ц'o.цaмo,
щo, з'ясyвaвши пoзицii pеспy6лiь Пpезtци цBк сPсP зpoбru.r пo.свoeмy. l
запUlьl|ocoюзtloloвiиськo.
oepпня 1924p. вolla цпrruшa piшerшя пpo Dспrrroв,rе}r}rя
GДПнoпo
вoпoopдешa"Чepвoltolo Пpaпopа',,за oс}toвyякom бр рrгиfi встaнoшrешшfi
шe l9l8 p.
oднoiмеlrшиfiopлeнPCФPP. У зв'язlсуз цпм pесЩблiшнськiвif,сьxoвioPдеl{l{"Чepвoнolэ
Пpaпopa.' пoсryпoEo бyлrrсloсoвaшi. 7 вepeсня |928 p. бyв встalroшeниfi i eд}rшиfiзaгaJIь.
шoсoюзниfi opдeн .Тpyдororo Чepвoнoю Пpaпopa'', пiсlи чoro нeвДoвзiбyлo сloсoвтro
oдшoiмeltнийopдeнУCPP, яюrй iсlryвавз l92l p.
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пpиxl{льникa yкpaiнiзaцii. Ця вiдстaвкa свiдчилa пpo пopaзкy
Шyмськoгo в йoгo бopoгьбi з Л.Кдгaнoвичсм тa бyлa нaс.'riдкoм
зBФI{сHIIяo.IIIрrсы<oпo нa пoIIaтry |926 p.3 JIистoм дo Й.lгаrriнa
3 пpoпo3lrцieю вЦкликати KaгaнoBичa тa iншиx мoскoBських
пpизнaтclпдiв з Укpaiни i н4дaтrr ксpiвrri пoсцдIt в pсспyблiцi мiс.
цсBиIt.l1псpaiнським кaдPaм. Ha oб'сднaнoмy плснyмi цKК i цK
IGI(б)ц шоrй вiлбрcя 26 лIoтoпo - 3 бcpeзrrя |927 p., шlсс йшлoся
пpo "нaцioнaлiстичrш II уlюtл,, IIIщ,tськoro, яюliа нсцдoвзi oЦpимaв
*ЦIylr{ськизм''.
Мaйжс вoднoчaс з poзгpolt{oм
ryчнy нa3вy
.шrylиськизмy'' бyлo виЦ)итo .хви.lьови3м''
i
- нaцioнaл-кoмyltiстичI{y течilo в цapинi ylФaiнськoi лiтсparypи. Цей ..iзIи'' oцpимaв
нaзвy вiд iмснi пolтyJlяpнoпo yqpaftrcы<oгoписьмrнникa' з:lс}loвникa aBaнгapдHoi лiтcpaт1pнoi opгaнiзaцii " BAIIл IТЕ' бiльцroвикa
Микolul )Gи;ьoвoro, ж*tit y IIлoIщ{}tiлiтсpaцpнo.КyJlБг}Pнoi пpo.
блсмaтиюl DиcIyпив 3 IФитикoIo poсiйськoгo uroвiнiзмy тa з:rK,Iи.
кaми дo yкpaiнцiв пoзбaвитися згyбнoгo вIIливy Мoскви, щo
знaйшлo свoe вiдбиття в йoгo знalиеttитих гaслax ..rtть вiд Мoс.
(нaкви'', *opierrтaцiя нa €вpoпy''. Пpme нaпpикirпдi 20-x Pp. цi
цioншт.кolrрriglичЕl'i'' тсrщснцii в Уlqpairri пPoявиJrися 3 tloBoю силoк)' дo тoгo :к y небсзпсчнoмy дJtя цoнтpy виглядi, кoли iдoi
Шyмськoгo.Хвильoвoгo фaкпrннo знoBy пoчaв Bпpoвa.Qкyвaти y
життя пpt{знaчrний нapкoмoм oсвiти УCPP стapий бiльlшoвик,
ч.псн Пoлiтбюpo I]K Kп(б)У М.Cкpипник.
Caмc пpи М.Cкpипникoвi пoлiтикa yкpaiнiзашii в Укpaiнi пo.
сяглa зснiтy й пoчa.пa Bиxoдити спpаnцi нa деP)кaвнишький pi.
вень. Пiклyloниcь пPo пoглиблснI{я пpoцесy yкpaiнiзaцii,
М.Cкpипник вихoдив з yсвiдolr,tлeнняпoтpcби тoпo' щoб yкpaiн.
цi пoвнiстlo Bзяли в свoi Pyки tlo лиlllс кyльт}Pнr, aлe Й деpжaв.
tto.гoспoдapсЬкс бyдiвництвo B pсспyблiцi. Biдгoлoсoм циx iдсй
стaJla вмiщснa у |928 p. в тropстичнoмy чaсoписi цK Kп(б)У
"Бiльlдoвик Укpaiни'' стaтTя yкpaiнськoгo eкoнoмiстa M.Boлo.
бyeвa, в якiй aBтoP дoвoдив' щo пoпpи дсK,IapoBaнi пpинципи
Укpaiнa, яK цc бyлo i зa чaсiв ЦaPaЦ, зilлицIaeться кoлoнiсю Po.
сii, щo скoнoмiчнa пoлiтикo, ЯКУ пpoвoдить сoloзний цеIfгp стoсoвHo pеспyблiки' пrpетBopю€ oстaнню нa poсiйськy пepифеpilo,
щo eкoнoмiкa Coюзy PCP нс е oднopiдним цiлим' a сKпaдarться
3 кoмIUIексy скoнoмiчниx кoмпoнс}tтiв, кolксн з яких (зoкpсмa,
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yкpaiнсЬKий) мaс piвнoмipнo poзBивaт}Iся тa фyнкцioнyвaти
бiльlд-менIц сaмoстiйнo з тим, щoб бyш 3дaтним стaти чaсти.
нolo свiтoвoгo гoспoдapстBa.
Хoчa ..вoлoбyевшинa'' негaйнo бyлa зaсyДкена бiльlцoвицьKим
ксpЬкиrgгвoм Укpaiни E( ..нaцioншtiсти.пtий 3Dс{л'',пPoтс шкc с:lм
фaкг пoяви пoдiбнoi пyблiкauii бaгaтo пpo щo свiдчив. Звичaй.
нo' щo тaкий смiливий BI{стyп мaлoвiдoмoгo вчel{oгo нa стopiн.
кaх пpoвiлrroгo пapгiйнoгo чaсoписy з'явиBся нe випaдкoвo i не
бrз спpияння М.CкpипtlиКa (oстaннiй вхoдив дo скJIaдy pедкo.
легii x1ryншУ i, брlши члolloм I{K, фaкгичro нiс вiдпoвiдarrьнiсть
зa ..iдeoлoгiчниЙ змiст'' йoгo пyблiкaцiй). Bиюraденi x М.Boлoбyевим пpстrнзii дo сoю3l{oгo цeнтpy, пo сщi спpaви' Bинoсl{ли
нa пoвrpхI{Io зpoстaюнi пpoтиpivня мix нaцioнirл-кolvryнiстични.
Ivtитr}tдс}tЦiями в УCPP тa вслllкoдсpжaвницькo.цrнтpa.пiстськи мI{ пpaгнсннямl{ сoloзгtoгo бiльцroBицЬкoгo кеpiвни Цтвa.
[i пpoтиpiччя дoсить виpaзнo пpoяBJIялиcя It у вiЙськoвoмy
питaннi - пepе.цyсiм щoдo пpoвrденI{я yкpaiнiзaцii apмii. Bикo.
нyючI{ пoстaнoBy BУцBK тa PHK УсPP вiд 6 липrrя |927 p...Пpo
зaбсзпсчення piвнoпpaвнoстi мoB тa пpo спpияI{ня poзвI{ткy yK.
paiнськoi кyльтцiи'' (щo скaсoвyвaJla всi пoпеpеднi, пoнинaloчи
з l9l9 P.'. зaкol{oдaвчi aкти щoдo yкpaiнiзauii тa зaтвеplDкyвaлa
спецiaльнс Пoлoxенtlя' якo кoдифiкрaлo вiдпoвiднс зaкoнoдaBствo y цiй спpaвi), вiдoмствo M.Cкpипникa пoсI{лI{лoтиск нa кopiвництвo УBo, нaпoJIягaючI{нa пoслiдoвнiй yкpaiнiзaцii вiйськ
oKpyry. Hе oбме>кylovись apмiею, Hapкoмпpoс стaв дoмaгaтися
пpoBеденHя yкparнiзaцii i нa ЧopнoмopсЬкoltdy флmi (oфiцiйнa нa3вa дo 1935 p. - Мopськi сили Чopнoгo тa Aзoвськoгo мopiв).
У |927 P. Bстyпив y стPiй нoвoзбyДoвaний кpейсеp ..Чеpвoнa
Укpa.iнa''l. PiIдеrпи пpo нaдaння кopaблeвi 1кpaiнськoi нaзви бyлo
yxB:rлrl{r щс нa пoчaткy 20-х poкiв. Тoдi x y скJIaдi мopськиx cwl
Чopнoгo тa Aзoвськoгo мopiв пiд yкPafoсЬKими нaзBaми' зaЦдЯкI{
стapaн}Iям yкpaiнськoгo ypядy, з'явилися Kaнol{еpcький чoвсtl
..ЧepвoнI,tйкo3aк'' (|920 p.) тa ссмiнець..Hс3aМoжЕIиK''(1923 p.).
Haдaпi, oднaк' }lp,IдУсPP' яв}Io пoбoюroчись нeз:rдoBoленняМoс.
KBи' нaмaгaвся I{oщpytaтися y флoгськi спpaви - цю тPЦДиЦiйнy
сфеpy poсiйськoгo дoмiнрaн}Iя. Бiльlдe тoгo' Koли I{a пoч:Цгкy
l КpeЙсеp бр заxлалeний ще l9l3 p' i дo |922 p. мaв }r:ввy gAцмиp:ш Hахимoв'.. У |923 p.
ИI.Й Bсeyкpaiнський з'iзд Paд дop}^{ивBУцBK E:tятишeФствo над кpeйсepoм з пtм, щoб
rrбезпeчrmr lrEФцteння йoro дoбyдoви за pоryнoк бюдкeгу peспyФtiюr тa дoбpoтишнr.rх внe.
скiв нaсelreнrrя.Kpeftсep "Чepвoна Ущairи" (вoдoзмЩeння 8400 т' apтoбpoсння - п'гпцДttягь l30 мм тa вiсiм l00 мм гapмaт) з пotдlтxoм paдянсы<o-нiмelфкoi вiйни бpав }чaсть в oбo.
polli oлeси тa Cепlстoпoля. 12 листoпaда l94l p. бyв пoтorшeший нiмeцькoю aвiaцieю.
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|925 p.IIaчaльник ПУ ЧopнoмoPськoгo флoтy звсPнyвся дo
BУцBK з пpoпoзицiеlo взяти lryJIЬт}Pнc шeфствo нaд 20 yсpaiнсь.
кими гyPткaми тa кyгкaми флorry (нa цей нaс yкpairпдi стaнoвили
25,8% йoгo oсoбoBoпo сKп4Д|), oстarпriЙ пiд пpивoдoм тoгo, щo вiн
.вxc lr{aeшeфсrвo нaд вiйськoBими
чaсти}Iaми'', вiдпoвiB вiдмo.
вoIo. Пporc 3 цpl{хoдoм М.Cцpипюrкa сиryaцiя пoчiula змiнюв.rти.
ся. Hapкoм oсвiти Укpaiни 28 лttпня |928 p. }Iaпpaвив лиcтa дo
[сrrгpaпшoi Koмiсii з 1псpaiнiзaцii пpи PHK yсPP, B якoмy пpoпo}t},B:lB"oбмipкyвaтr спpaвy пPo пеpеBeдeння yкрiнiзauii Чopнo.
мoPськoпo, я< вiйськoBoгo, тaк i тopгoвс.,Iь}toгoфлoгiв, a тaкoж iх
yстaнoB тa пiдпpисмстB' щo знaхoдяться }Ia тrpснi Уrqpaiни, a pЬ.
нoчaснo тaкox i нaвчa.пьпrихзaк.пaдiB,Щo }IirлсxaтЬдo Чopнoмop.
сЬкoпo флorry''. 3aрaxсrвlпП, Щo дo цЬoгo чaсy нapкoмпpoс нс мar
вiдoмoстrй пPo стaн }цФaiнiзaцii Чopнoмopськoгo флoтy й вкaзавши нa тr' щo в цiй спpaвi yкpaiнськltЙ wяд щс t{o BI{дaвaBвhпo.
вiдниx вкaзiвoк тa диpскт|lB' a всl тс' щo poбилoся - poбилoся
*нo в
дoстaтI{ьo opгaнiзoвaнiй фopмi тa бiльlц.мrнlц випaдкoBo'',
Cщипгпlк pскoмснД/вaв кoмiсii зilс,tyхaти дoпoвiдi чи iнфoPмaцiro
кеpiвниx yстaнoB ЧopнoмopсьKoгo флoтy (як вiйськoвoгo' тaк i
тopпoвеJlьтIoro),пoпсPеД}rьoпoстaвивцrи псprд ними тaкi зaпlпaн.
ttя: чI{ yкpaiнiзoвaнс B нl{х Bt0тpiIцне i зoвнiшнe дiлoвoдствo, a
якщo нi, тo якi зaxoди в)t(иBaloтьсЯNIЯ цьoгo; як oбсrryгoByloться
кyльт1pнi пoцpеби мopякiв, зoKpсмa 1кpaiнuiв, щo пpaцюIoтЬ нa
флoтi; в якoltdyстaнi пеpeбрaе бiблioтoчнa спpaBa - чи зaбeзпсчo.
нi 1кpaiнськимt{ к}tIDккaми бiблioтсlot, Щo oбolщoвyloть кoмaнди
пapoплaвiв; чи 3oбoB'язaний кoмaндний склaд пapoплaвiB 3нaти
щpaftrськy мoBy' чи з}Iar fr, aбo яKих в:киBaе зaхoдiв дIя ii BиBчс}tня. У листi M.Cкpипник пpoпorryвaв 3'ясрaти спPaBy з oбслщoByвaнням нaцioнaпьнo-кyльт},prrихпoцpеб мopякiв.щpaiншiв y Cе.
вaстoпoлi тa iнIдих пpилсглих дo Укpaiни пopгaх.
Cлiд зaзнaчити' щo тaкa piшryнa пoзицiя нapкoмпpoсy УCPP
стoсoB}Ioпpиcкopеt{ня щpaiнiзацii в apмii лoсllтЬ aктиBнo пщтpи.
IvryвiUIaся
нa piвнi pядy мiсцrBих paд. 3oкpемa, нaпpикiнui сiчня
|927 p. Pеввiйськpaдa УBo пepссJl:rлaв Мoсквy витяг з.пoстaнoви
бюpo Kиiвськoгo oкp}DкKolv{y
пo дoпoвiдi пpo стaн 46-i.Цивiзii, в
..BBaxaIочи
яI(oмy зaзнaчaлoся:
l{едoстaтнiм тсмп yкpaiнiзauii в
y}roвaх тсpитopiaльнoi дивiзii, oПK вB:Dкa€ зa неoбxiднс пoсI{,лrння y<paiнcьKиtvfкoмal{Д{им тa пoлiтсK,Iaдolt{46-i дивiзii, oскiльки
Boнa мae 90% uepвoнoapмiйськoгo сKпaдy yкpaiнuiв i кoмплскгy.
€ться з Киiвськoгo oкpyry тa oкpщiв кoлиIцньoi Пoлтaвськoi ry.
беpнii. Пiднятlt питaння пPo пrpсBсденttя 46.i дивiзii в псpIший

з2т
poзpЯдпo yкpaiнiзaцii з бiльцlим пoстaчaнн'ямfr щpaiнськolo лi.
тepaт1polo''.
Haпpикiнцi 20.х poкiв тaкi нaстpoi стaли нaбрaти бiльш вiд.
IФитID( фPм,

виP:Цlttим пpoявoм чoгo ст.Цo пpoпar},Btl}ttt,l B Укpa.

iнi y 1928-|929 pp. iдеi пpo iстoprr.пrypoльЧеpвoнoгoксхnцтB:lяк
(юнoB!l стBoPснttя в нeддв}Iьoltfy миrтyлolvfy Уцpaiнськoi

paлянськoi

apмii, як пpoдoв)ryвaчaдaвнiх нaцioнaльнlоктpцшrцiй yкpairrськoгo нapoдy - тpaдицiй кoзaцькo.гaйдaмaцькoiдoби.
Гpoмaдянськoiвiй.
.[oсi нс з'ясoвaнo,яIrypoJtьiз завеplшенl{яIr{
pадянсьшit
ни вiдвoдив 1л<paiнcький
wяд Чepвoнoмy кoзaцтвy
y спpaвi нaцioнaльнo.вiйськoвoгoбyдiвництвав pсспyблiцi.Пpoтс
вiдoмo, щo нa пoчaтKy 20.х poкiв кеpiвниuтвo УCPP l{aмaпlлoся
пiдкprслити oсoбливиЙ стaryс з'еднaHня B.ПpимaкoBa i свoе
oсoбливeстaBлсн}tядo ньoгo як дo сyгo "yкpaiнськoгo'' вiйськo.
Cпсцia.пьнoюпoстaнoвoю вiл 3 сеpпня |92| p.
вoгo фoprvryвaн}I'я.
BylIBK пpисвoiв кopпyсoвi фoplry нaстyпнoгo зpaзкa:шapoвapи

синi, з чеPвoними лaмпaсaми' в дBa 3 пoJloвиI{olo Дoймa зaBцIиP.
шкI{; синя гiмнaстrpкa' IIIинсль кaвшlepiйськoгo взipЦя, з синi.
ми пrтлицями тa з синiм кal{тolvl пo вiлpiзy Pyкaвa i кoмipy; пa.
пaxa сipa дJIя непaPних пoлкiв i нopнa .фтIяпapниx' 3 чrpвoниIvl
Brpxoм. Тижнсм пiзнilцс ByцBK вI{дaв щс oднy пoстaнoвy, згiд.
нo з яKoю кopпyсy ..Чеpвoних KoзaKiв'' бyлa нaдaнa }Iaзвa..Пеp.
цrий Kiнний Kopпyс Чсpвoнoгo Koзaцтвa iмснi Bсeyкpaiнськoгo
I{ентpaльнoгo Bикoнaвчoгo Koмiтстy''. Цiею x пoстaнoвoю кop.
пyсy бyлo дapoBa}Ic пPaвo }toцIrння нa лiвolrly pyкaвi Bищe лiкгя
oсoбливoгo знaкa y фopмi нсpвoнoi п'ятикщнoi зiplоl з лiтсpaми
"BУЦиK'', poзтalЦoBaнимll мix пpoмrнями зiplсl. Taкa ж емблeмa
мaлa бyги вмiщснa нa пpaпopax кopпyсy.
3aршl<имo' щo хoчa нa пoчaтoк 20.x pp. poсiйськi бiльrцoBиць.
кi iдеoлoги вжG виpoбили певHy сxсмy iстopii Чсpвoнoi apмii, в
oс}Ioвy якoi пoюlqдulllcя' iдеi пpo li пoбyлoвy як apмii единoi, сщo
кllaсoвoi, тaкoi, щo бсpе свoi вlтгoки 3 ..висoкoсвiдoмих poбiт.
ничих зaгoнiв .repвoнoi гвapДii'' тa дeкPcly PHK PсФPP вiд 15
сiчня l9l8 p.' пpoтo в пcpioд oфopм:tення Coюзy PCP в pсспyб.
лiцi бyли зpoблснi псplшi спpoби тropстичнoгo oбгpyнтyвaння тс3и
пpo вiлмiнний вiд poсiйськoгo III,rяхyгBopeння Чсpвoнoi apмii в
Укpaiнi тa oсoбливy poJlь y цьolfy кoкгскстi Чеpвoнoгo Koзaцгвa.
Caмс тaкi дрrки вислoвI{Bу |923 p. М.CкpипниK y стaттi ..op.
гaнiзaцiя Чеpвoнoi гвapлii i Чеpвoнoi apмii нa Укpaiнi в |9|7l9l8 pp.'', щo бyлa вмiщснa нa стopiнкax чaсoписy ..Apмия и po.
вoлtoция'' (вlцaння Biйськoвo.Pсtдкriйнoi Paди УBo). Фopмa;ь.
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нo нaчrбтo й дoтpиIvfyloчись ..oфiцiйнoi схeми',, М.Cкpипник в
тoй xе чaс пpямo Bкaзyвaв нa тe' щo opгaнiзoцiя paд,l}lськI{x
збpoйниx сltл в Укpaiнi "ftшлa oсoбливими lIIJUD(aмf, TL нaгo.
лoцryвaв' шo 1,кpaiнський paдЯнсЬKиIt wяд дещo paнiшro, нix цс
6yлo в Poсii, вдaвся дo спpoб }тEopcнн,t pсryляpнoi apмii, псplцolo вiйськoвoю чaстинolo якoi i стaв пoлк Чсpвoнoгo Koзaцтвa.
Cкpипник IIaгaд1вaBl Щo 3a дскpстoм }PЯДy Чсpвoнa apмiя в Ук.
paiнi мa.тraнoсити нaзвy ..Apмiя Чеpвoнoгo Koзацтвa'' й зазнa.
чaв' щo пoчaтoк.fi opгaнiзaцii бyв псPсpвaний нaстyпoм пiвмiль.
йoннoi нiмсцькoi apмii. ouiнки, lцo ix дaBaв лiлсp yкpaiнських
кoмрriстiв пеPIIIим з:lгoнaм .rсpвoнoi гвapдii, piзкo дисoнyBaJIи
iз зaгa.lьнoпpийнятиlrлl - гсpoiзoвaними. Cкpипlпlк дoBoдиB' щo
чсpBoнoгBapдiйськi зilгo}Iи Пpaвoбepс:lotсяi зaхiднoi частини Лi.
вoбсpсlolся нa пoчaткy l9l8 p. ,,ЯBляJIЦсoбoю кapгинy мaлoi зr]Pтoвaнoстi тa мaлoi стiйкoстi'', ,,6уII|4,
дiДцaтливi пaнiчним псpскI{дaI{Itям'', ..зapa)<снi мiсцевим пaтpioтизмoм'' - тoбтo ,,6ул14
бiльlц бoeqдaтнi в свoiх, aнix y ..ч)Dких''paйoнax'', i т.д.
.(o pеui, y цсй пеpioд пpoти спpoб ге'poiзщaти дii неpвol{oгвapдiйсьlсlx загoнiв в Укpa.iнi у |9|l-|9l8 pp.' зoкPсмa тих' щo пpи.
бylпr y скJI4дi apмii М.M1paвйoвa 3 Poсii, Bистyпив i кoлиrцнй нa.
чaлЬ}Iик lIIкoли Чеpвoних CтapIшин, кеpyloний спpaвaми PFIK
УсPP П.Coлoдyб. Мh( ним тa B.3aтoнсьKим з цьoгo.пpивoдy нa
стopiн кaх пapгiй нoгo opгa}ry ..Koмщ.tiст'' poзгopн у Лa.cЯсп paвxнJl
дискyсiя. У свoiх пyблiкaцiях Coлoдyб пpямo зBинyвaчyвaв чеpвoнoгвapлiйЦiв y xopстoкiй poзпpaвi з yкpaiнствoм. У сBoю чеpгy'
B.3aтoнський дoвoдив, щo дii poбiтниниx зaгoнiв 6улu, нaнсбтo,
спPямoBaни lr,lивикJIIoчнo пpoти ..нaцioнaльнo- б1plкyaзнoi кoHтP.
pсвoltlouii". *Тoй poбiтник-чrpвotloгBapдieць, яruЙ .щyIIIиB
}п(palнp., _ нaгoлolцрaв вiн, . нic сBo€ ю poсiйськolo
ствo l9l7-l9l8
мoвoю бiльlцo iстopиянoi пpaBди' нix йoгo yкpaiнськi пpoтивни.
ки. Бo нiс poбiтничo.сслянськy дсpxaвнiсть, якa сaмoю свo€ ю
сymю зaбсзпсчилa пiзнiIдс нaцioнaльнo вiдpoддсння Укpaiни.''
Утiм, xoнa iстopiя Чеpвoнoгo Кoзaцтвa цIиpoKo }Ir пpoпaryвaЛacЯ,,пrвнi тeнденцii дo йoгo МiфoлoгiзyBaння як сIIaдкo€ м ця
слaBнoгo yкpaiнськoгo кoзaцькoгo миI{yлoгo пpoдoвxyB.lли xевpiти, щo пpoявJlялoся, скaxiмo' в нaдa}Iнi нсpвoним Koзaкaм тa
iх кoмarЦиpoвi Пpимакoвy oбpaзy l{apoдних гepoiв y нoвoствo.
ploBaних yкpaiнських вiйськoвих пiснях (лo pснi, яK пpaвиJlo'
сKпaдених нa oснoвi стapих пoпyJlяpних КoзaцьKиx пiсrнь).
Пpoтc нaпpикiнцi 20-x poкiв мiфoлoгiзyBaннJl вiйськoвo-деpxaвницьких тpaдlцiЙ Чсpвoнoгo Koзaцтвa пoчilлo нaбрaти нoвoi
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cllIl|4.Псprшi oзнaKи цьoпo B|JtяB|4JtI4cя
у |928p.' кoли нaпФедoднi

вiдзнaчення lO.piння Чrpвoнoгo Koзaцтвa нa стopiнкaх pесrфлiкaнськoi пpсси paптoBo з,яBwlt|cЯ lDкr пpизабщi вiлoмoстi пpo тс,
щo нa пoчaткy l9l8 p. yкpaiнський paдднський УPядl мaв нaмip
.'Чеpвo}tс
пpI{стyпI{тI{дo стBopeн}Iя в Укpaiнi apмii пiд нaзвolo
Кoзаr{гвo...Ця iнфpмaцiя бyлa вмiщснa й нa стopiнкax ..Чсpвoнoi
Apмii', в oдI{olvfyз нoмщiв якoi нaвiть бщ нaвrдrний тскст Дrкpr:
ry Hapoлнoгo Cскpстapiary вщ23 сiчня l9l8 p. "Пpo opгaнiзa:lilo
H aPoднoi pевoлloцiй нo. сoцiarriстичнoi apмii нa Укpaiнi''.
Haстyпнoгo |929 p. твopсHHя ..мiфy', пpo Чсpвo}tс кG}aцтBo нa.
бyлo нoвих oбepгiв. Haпepсдoднi святкyвaння l2.pi.tvя Чеpвoнo.
гo Koзaцтвa тa lO-pivяя пеplшoi Чеpвoнoкoзaчoi дивiзii в pсспyблiцi бyлa pшгop}гyгa шiлa пpoпaгaндистсЬкa Kaмпaнiя ylшarтyвaнHя чеpвoних кoзaкiв. 3всpнeмo yBary нa тc' щo дaтa нapo.Фкснн,I
..apмii Чсpвoнoгo кoзaцтвa'' нa
цей paз бyлa пplоPolсtta нr дo }loHapoдним
Cекpстapiaтoм
23 сiчня l9l8 p. вiдпo.
мrнтy вI{дaння
вiднoгo дrкpery' a змiщснa мaй;сс нa мiсяць paнiшс, нa 25 гpyдня |9|7 p.' кoли ypяд paдянськoi УHP yxвaлиB пoстa}Ioвyпpo
стBopсн}IяЧеpвoнoгo кoзaцтвa ..y.Bсеyкpaiнськoмy мaсIштaбi''.
Текст цiei пoстaнoBи' дo цЬoгo.raсy мaйхе зoвсiм невiдotrмй I.rш.
poкiй гpoмaдськoстi, 17 листoпaдa |929 p. бyв oпyблiкoвaниl.l гa.
зrтoю ..Чсpвoнa apмiя'' 3 oднoзнaч}IиIrlKoмсHтaprм - ..цc бyлa
пopшa apмiя yкpaiнськoгo пpoлстapiary тa ссляtlglвa''.
28 листoпaдa нa стopiнк4х цiсi x гaзrти 3'явилaся стaття
М.Cкpипникa' пPисвячr}Ia Чсpвoнoмy Koзauтвy. Hapkaюни нa тс'
Iцo ..мaлo тeпep хтo згa,цy€, тa й мaлo xтo теIIoP 3нa€'', щo вiд пoчaтKy 1п<paiнсьlс,tйpaдянський ypяд стaBиB питaI{ня пpo Чеpвoнс
Koзaцтвo ..знaчнo ЦIиpIДl'' - мaloчи нa yвaзi стBoprнн,I Укpa.
iнськoi Poбiтничo- Cелянськoi apмii, лlдсp yкpaiнськlо< кorvrщriстiв
..Чеpвoнe Koзацтвo'' мaлa зaдoвoд}lв' щo вжr сaмa l{aзвa apмii свiлнрaти не тiльки ii клaсoвий, aлe й нaцioнальrшй, 1кpaiнськиfi
хapaктеp. *Haзвoю .Чepвoне Koзaцтвo'', - нaгoлoшIyвaBBiн, .
тoдilднiй poбiтнинo.сoляI{сЬкvtf,tуpял Укpаiни пiдкpсслloBaB' щo
пpoлстapiaт, яwtЙ псpемiг, нс вi.шlе)кoвyeсебе вiд стapo,i бopoтьбrl
yкpaiнсьlсrх тpyд,Ilцl{х мaс' a нaBпaки' oцiнtoе й визнaе ссбс iстopичгIим спa,цкo€ м цсtvf yсЬoгo тoгo' Iцo в стapoвиttttiй iстopиянiй
бopmьбi yсpa.шсьlсtх тpyд,IIцю(мaс бyлo скеpoвaнo пpoти сoцiaль.
нoгo i пoлiтичнoгo пpигнivlння...''
Звеpнeмo yвary нa тl' щo l{aгoлolllyloчи нa нaцioнiUIЬIlo.K,Iaсoвoмy хapaктеpi ..Чеpвoнoгo Koзaцтвa'', М.CкpипI{ик вивoдив
йoгo кopiння iз дaвньоi yкparнськoi iстopii. Biдстololoчи пpaвo yк.
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paft{Iliв aпrлloвaти дo свoпo lr.fиI{yлoпo'в iнrцiй свoiй стaттi вiн
нaпoлягaв: *дс)ктo й дoсi нс poзyмi€ пpaвI{лЬнoстi пrх з:lсaд' щo
вiдби.lшrсяy пoст:l[toв:rх псPцroro poбiтlпtчo-ссJtянськoпo 1pдщl Ук.
paiни пpo Чсpвoне Koз.rцтвo..(сxтo i тспep нс poзрriе, щo пpoлстapiaт Уlqpairrи мoxс i мaе ви3нaти пeвн!ц дiячiв ссPсд свoiх
пoпсPrдш.tкЬ сoтrri poкiв тol.ry з чagiв кoз:lцЬк![x Boeн' Чopнoi
paди тoщo. A пpoтс e тaкi, Щo, oцiнroюви П1тaчoвa чI{ Cтeпaнa
Paзiнa як peвoлIoцiЙних дiянiв, нс пpипyскaloть нaвiть мo)кJIи.
вoстi EизнaBaти poвoлlouiй}ry PoлЬ &r тaкимIl, як 3aлi3няк.',
Bмiщскня вIrщeзгaдaних пyблiкaцiй нa стopiнкax пpoвiдних
гaзgт' зoкPемa' oкpy:lсtoi гaзстI{ "Чсpвoнa apмiя'', якa м:rлa зI{a.
шry читaцЬкy ayдитopiro, свiднилo пpo пpaгнсння yкpaiнсьюrx
кotиyriстiв дaти пolцтoвx пolllиpсннк) iлсi пpo вiйськoвo.дepхaB.
ницькi тpqдЦ{цii Чсpвoнoгo Koзaцтвa в yqpaiнcькoмy сyспiльствi.
Cвятlс5вaння pi.шtиui Чсpвoнoгo Koзацтвa нa зaпaльнo.pеспyблi.
кaнсьKoмy piвнi, пoза 3вIlчними мe)кaми вЦзнaчсння нсpгoвoi
piнlпlui oдtiei з бaгaтъox вiйсы<oвиx чaсти}I' м:lлt{ спpI{яти й чис.
лeннi зaхoди' щo ix бyлo opгaнiзoвaнo y цcй чaс пo piзних peгi.
oнax Укpairшr. 3oкpемa, в Киевi, Xapкoвi тa iнших мiстax нa пiд.
пpи€It{стBirx тa в yстaЕIoвaх вiдбyлися святкoвi збopи з нaк)дIt
ювiлclo Чсpвoнoгo Koзaцтвa, всчoPI{ спoгaдiв; y мрсi pсвoлюuii
в Киевi бyлa вiлкpитa спсцiaJlьнo пiдгmoвлснa вистaBкa пpo
бoйoвий цI,rях Чеpвoнoгo Koзaцтвa; зa piшснням Пpoск1piвськoi
oкp}глснoiкoмiсii пo вiдзнaчrнню toвiлelo в мiсцсвиx lцкoлaх i
шyбaх бщa пpoвсдснa *гqдинa iстopii Чсpвoнoгo Koзaцтвa''. Boд.
нoчaс 3aпopiзыоrй oцlвикoнкoм, Хapкiвський пapmягoбyдiвсльз iнiцiaтивoю пpo
rrий тa GJIскц)oмсхaнiчний 3:lвoди B|4,итуII|,|лI/I,
}IaпoPoд)t(енI{я
пeplцoi дивiзii Чepвoнoгo Koзaцтвa opДснoм Чсp.
Botloгo пPaпopa. BУцBK пiдгpимaв цю iнiцiaтивy i 25 лt{стoпaдa
|929 p. }гхBirливпoстaнoвy *нaгopoдити пrpЩy 3aпopiзькy iмeнi
Фpaнц}вькoi кoмпapгii кiнrry дивiзiю Чсpвoнoгo кoзaцтвa нaй.
вищoю нaпopoдoю Укpaiнськoi сoцiшriстичнoi paдднськoi pес.
пyблiюl - opдснoм тPyдoBoгo чrpBol{oгo пPaпopa''. Ц{oпpaвдa'
нaгopoДкrння yкpaiнсьKиIvl opдrнoм тaк i нe вiдбyлoся. Пoгoд.
)кyloчисЬ iз пoтpсбolo вiдзнaчсння бoйoвI{x з:lсJt}т дивiзii, PBP
сPсP не бр схIdлЬним дoзBoлитt{ yкpaiнcькoмy }P,tдoвi нaгo.
poДкyвaти свoiми BJIaснимlI }Iaгopoдaми ..3alаJtЬЕtoсoto3tli',вiйсь.
кoвi чaстини. Toж бyлo знaйденe .aльтеpнaтивнс piIшсння'': нa.
кaзoм PBP сPсP вЦ 29 листoпaдa дивiзiIo бyлo нaпoPoДксHo
opденolvt Бoйoвoгo Чсpвoнoгo пpaпopa - Bp},читI{x йoгo бyлo
дoP}пIснoМ. Cкpипникoвi.
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Poздrylсlвaння l{aпPикilдti 20.x poкЬ гepoiянoгo lrмrryлoгo Чeр
Boнoгo Koзaцтвa 3 aKцrнтoм нa йoгo poль y твopеннi yкpaiнськoi
paдднськoi apмii бyлo нirпrм iнtшиlr,f,як oднieю iз спpo6 нaцioншtкoмy-riстiв Bикopистaти зpoстaютy нaцioншlьнy свiдoмiсть yqpaiнцiв дrя закpiплсння paдднськoi вJIaдив Уцpaiнi, винaйти дoдaткo.
вi засoби кoнсoлiдaшii щpaiнсЬкoгo сyспiJIьстBtl.o.щtoчaснo цс бy.
лo й спpoбoю пiдвссти тсoPстичrry бaзy пiд тrзy пpo певнi пPaвa
yсPP y вiйськoвiй сфpi' свiIгrешtям нaзpiвaю,п.rхy рспyблiщ нa.
мipiв щoдo вибopювaння циx пPав y *сotoзtloгo цекцly''.
Haпсвнс, зa y}!oBiснyвaння тсpитopiarьнoi систrшl' пoстyпoвo.
гo зaпpoвa'Dкеttttяy вiйськaх УBo y<paiнiзaцiйtшх заxoдiв Pe:rлЬ}Io
iсrryвшto пiдгpyrrгя .Епянaцioншriзацii poзтaцIoBaниx нa 1кpaiнськo.
мy теpeнi вiйськ тa пePclвopсння iх де-фaктo нa yqpaiнсы<e вiйсы<o.
У тaкoмy paзi ви н aй Денuf,lyкpaiн с ьки ми нaцio}raJl. кoмyttiстaми
..мiф пpo Чеpвoне Koзацтвo'' мiг би, вршrri.pеlllт' нaпoв}tитl{сьpe.
iulЬllим змiстoм. Allс в тoмy й спpaвa' щo .сoloзtrий цrrrцl'' в:кс дaв.
нo yсвiдoмив небсзпскy нaцioндлiзaцii apмii в Уцpaiнi i нс дoтryскaв
нaвiть мo)оIl{вoстi ii здiйснснЕIя. Haпpикiнцi 20.x poкiв пoзицiя
вiйськoвoгo кepiвництBa стoсoвнo сyгo KyJlьryp}IицькoгoxaPaктrPy
yкpaiнiзaшii в apмii нaбyлa вжс фpм aксioми. B yкpaiнськoмy вapi.
aнтi пpoгpaми пoлiтзaнять з чсpвoнoapмiйuями нa |929-|930 pp.
тaкий пiдхiд фopмyлювaBся yкaтсгoPичнiй фpмi: ..€динoю вiдмi.
нoю нaцiol{aлЬ}lих чaстиtl вiд iнlцих чaстин PсчA e мoвa' щo нeю
пpoвoдиться y ttих poбoтa... .Цoцiльнiсть фpмрaння нaцioнiulьниx
чaстин пoлягa€ B тoмy' шo poбiтниKи тa тpyд,lщo ссJIяt|ствoмaютЬ
мo>кшtвiстькpaщс вивчитl{ вiйськoвo.пoltiтичнy спpaвy свoeю piд.
нolo мoBolo. Toй, xтo Bедr aгiтaщю, щo нaцioншtьнi чaсти}tl{.:aloтЬ
тoй кoнтPpeвoлtoЦioнсp,
якiсь oкpсмi iнтсpсси вiд yсiеi PсчA.
тoй пoслaблюe бoездaтнiсть PCЧA Bсякa нaцioнa.пьнo.Iцoвiнiстич.
нa aгiтaцiя в лaвax PсчA' скepoBaнa нa вiдoкpсмлс}Itl.яiнтсpссiв
бyдь.якoi oкрмoi нaцioнaпьнoстi, Чи вeJlикoдrpxaвнa aгiтaцiя' скe.
poвa нa пPoти бyдь- якoi нaцioнa.llьн oстi, пoслaблro e бoeздaтнigть
PсчA. 3 тaкoю aгiтaцieю тpсбa вссти нaйpiш1^tiIшyбopoтьбy.''
oгox, нaпplrкiнui 20.х poкiв нaзpiв кoнфлiкт мix yкpaiнськими
нaцioнaл.кoмyнiстaми, яKi, вpaхoвyючи зaпrльнi нaстpoi B Prс.
пyблiшi, дедaлi бiльrцс cxIt.IIяII|lcя
дo пoцpсби пoглиблerrня пPo.
цесy yкpaiнiзaцii в Укpaiнi, в тolиy числi й y вiйськoвiй сфсpi, тa
пpшоtлЬникaми великoдсp)кaвницькoi цr}Iтpистськoi лiнii, я<i, пo.
бoюючись poзв&IryнoBoствopснoi iмпсpii, вссpй oз зaнспoкoi.пися
..бeзпсчнi'' мсxi
мoж:tивiстlo вихoдy кopeнiзauii за визнaченi
тим пaчo y тaкiй спpaвi, як вiйськoвa.
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BлoduanавГPИHEBИLI

BIЙськOBЕ БУДIBHицTBO
B PA,.цяHсЬKIЙ yкPAIIII
(кIIIЕцЬ 30.х - 80.тi Poки ХХ ст.)
Укpaiнцi y Чеpвoнiй apмii пЦ чaс Дpyгoi свiтoвoi вiйни
Пеpioд 30.40.x poкiв пoзнaчився ссpйoзними змiнaми в пoлi.
тицi тa iдеoлoгii стa.lriнiзмy' зI{aчниIl.tпoсилс}Iням iмпеpсЬких тa
rцoвiнiстичtlих теrщенцiй. .ЦoктPинa cвiтoвoi prвoлюuii тa Гi iдс.
oлoгiчнa нaдбyдoвa - пpoлrтapський irrтсpнauioнaпiзt't бyли вiлкинщi як тaкi, щo виявили сBoю oстaтoчнy ttеспpoмoxнicть. Ha
змiнy iм пpийшлa пoлiтикa вrликoдеpxaBництBa тa poсiГlськoгo
нaцioнaлiзмy. oсoблиBo цr пPoяBllлoся пщ чac paдянськo-нiьtець
кoi вiйни L94|'-1945 pp.
Пoчинaroчи 3 сrprдини 30-x poкiв пoпеprднiй кypс бiльtцo.
BицЬкoгo кepiвництвa нa бopoтьбy iз великopoсiйським Iдoвiнiз.
мoм бр визнaний пpoйденим стaпoм. Ha пеpruий плaн вllйцrлa
''гoлoB}toюзaгpoзoю yсбopoтьбa з мiЪцевим нaцioнaлiзмoм
пi.tцнoгoбyдiвництвa сoцia'пiзМyв сPCP''. Пoлiтикa ..кopснiзaцii''
в сoloзtlих рспyблiкaх бyлa згopнyгa' ii aктивнi пpoвi.ЦникиpеIIpссoвaнi. I хoчa в пpoпaгaндi y цсй пеpioл бaгaтo гol'opилoся пpo
..iдеaльнсвltpiшеrшш''B нЬo"кpaiнy pЬних кpaiн _ сPCP'', ПPo
мy нaцioнaлЬHoгo питaннЯ' пpo pa.цЯнський пaтpioтltзм тoщo'
пpaвa сoloзtlllх pеспyблiк ypiзaтlllся, a нaцioнallьнi пoтpсби нapoдiв
iгнopyвaлися. БiльцIrвицЬкa iдеoлoгiя пoBеpтaлaся дo ..BllтoKiB'' _ дopевoлюцiЙнoгo poсiliськoгo пaтpioтизIl{y.
Укpaiнський письмснник-сoцiaлiст Boлoдимиp Bинни.tснкo'
щo пилЬtlo стr)кив 3.зa кopдoнy зa poзBиткoм пoлiтичних пoдiЙ
в CPCP, бр глибoКo вpa)кrний тa oбypенllй тaKиN{илoкopiнними змiнaми y нaцioнaльнiй пoлiтltцi бiльtцoвltкiв...Пoвopoт нaзал? Чoмy?- питaв вiн у сBoeмy ..Biдкpитoмy листi дo Cтaлiнa
тa членiв Пoлiтбtopo BKП'' нaпpикiнЦi 30.х poкiв,- Чoмy знo.
вy пiлняв гoлoвy poсiЙськtlй нaцioнaлiзм i зaйн'IB знoвy тr кo.
мatЦнr тa пpoтиpiчaще сoшiaлiзпlyпoЛoxсH}tя'
Bll ввaxaлlr в
'lKс
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1920 p. t{епpaвиль}tим?B кpaщoмy BипaдКy тpебa дylиaти' щo кepiвниuтвo пapтii пiIдлo нa пoсTyпки poсiйсЬкoмy нaцioнaлiзмy,
BI]a)кaючи,щo poсiйський нaцioнaлiзм мiцнirпий y зaхистi сoцiaлiзмy зa нaцioнaлiзм нaцiil, rЦo бyли пpигнiненltми. А.пеякщo б
..нспopoзyt'tiння''.Poсiйський нaцioнa.
uе бyлo тaк' тo тyг знoвy
лiзм нr Мoxr бщи тiеlo слeкЦ)oстaнцieю...вiн не мoжr poзвинy.
ти 3a сBo€ I o пpиpoдolo тiеi скaженoi сили, якy y змoзi poзBI4I{yги
нaцioнaлiзм пpигнiнeниx нaцiй. PoсiйськиЙ нaцioнaлiзм }Ir зaxищaе свoсi свoбoди, якiй нiчoгo нr зaгpoxy€ ' вiн praкЦiйний
тa aгpссиBний зa свoelo lтpиpoдolo' тoМy щo вiн пpaгнr дo пa}Iyвaн}Iянaд iнrшими нaцiяI*{и''l.
3aщaхимo, Цo вi.цзaxoплення влaди' в |9|7 p. бiльruoвицЬкe
кеpiвниuтIlo нe il{oглo не paхyвaтися iз тим KoлoсaJIЬI{имвнyгpiruнiм Tискoм' щo пoстiйнo з.цiйснюв:UIoнa нЬoгo poсiйськe нa.
цioнальне сrprдoBиlцr. Taкy пoлiтикy yзгoДкrння iнтеpесiв бiльtшoвикiв тa poсiЙських нaцioнал-пaтpiсrгiв лiдepи пpaвoi poсiйськoi
емiгpauii, тaк звaнi ..зtnliнoвiхiBцi'',lцl нa пoчaткy 20-x poкiв нaзвaли нaцioнaл-бiльцtoвllзмoм. Haпеpедoднi Дpщoi свiтoвoi вiй.
ни нaцioнaл-бiльцroвицькi тенденцii в пoлiтичнoмy кypсi cтaлiнiзму з}Iaчнoпoсилилися. Caме спиpa}lнЯ нa нaцioнaльнo-пaтpioтlrvнi пoчytтя poсiйськoгo нapoдy, Ha ДУ}vlКyбiльrшoвицЬкoгo
кеpiвниЦтBn,й мitли змiцнити сPCP тa пoсилити iснyloчий пoлiтltчний prжим. I дiЙснo, тaкa спpямoвaнiсть стaлiнськoi пoлiнaйчисленнitдoi нaцii
тики мaлa пiдтpиМкy сrpr.ц poсiян
сPсP.
Бeзyмoвнo, yсi ui пpoцеси не oбмlrнyли i apмiю _ oдин iз
нaйвaжливirшltxiнcтlrтщiв paд'I}IсЬкoiсистrми i вo.цнoчaсii мoдслЬ' Щo тoчt{o вiдбивaлa yсi пpouсси, якi вiдбрaлись y сyспiльствi. Пpигaд{l€ м o' Iцo сaмr Чсpвoнy apмiro нa пoчaтКy 20-х poкiв
тi >ксaмi змiнoвiхiвцi нaзивaли ..пpeдстaBницеюpoсiliськoi нaнr .цaлapoзBaJIитисяPoсiйськiЙ iмпеpii. B
цioнaльнoi iдеi'',
'IKayгBopення сPсP сaмс Чеpвoнa apмiя стaлa
тoй xе чac B пrpioд
oб'€ к тoм гoстpoi кpI{тики з бoку лiдеpiв нaцioнaл-кoмyнiзмy в
..iнстpрrrнтoм pyсифiкauii
сoIoзI{I{xpеспyблiкaх' lцo нaзивaли ii
неpoсiйськllх нapoдiв'' i вимaгaли вlrpirшсHняB нiй нaцioн:UlЬнoгo пI{т{lI{няt.IIляхoМyгBoprннЯ нацioнальних вiйськoB,lх фopмy.
Baнь. Безyl.loвнo,щo пiсл,t poзцpoмy нaцioнaл-кoмytriзмy змiнa
нaцioнaльнoгo кypсy в apr"riioзнaчaлa пoBrpнeнн'I дo BeлиKopoсitiськoi мoделi ii бyлiвництвa.
I Btttttttt,tcttкo ll. o.l.кpьrгoе письrro Cтlrлишy и ll;trlraм Пoлитбюpo
l 989 i фl 2 . с . 2 0 3
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ltapoдoв.
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ПoстднoвaЦк BкП(б) тa PHК сPсP вiд 7 беpезня1938 p.

..Пpo ндцioнa;lьнi чдстшllll
i фopмуъанllя Po6iтничo.Ceляшськoi

Чеpвoшoi фмii'

Мoмеrrг дIя poзфoplvryBaн}rянaцioнaльних вiйськoBиx чaсти}I'
щo щс iскрa.lIи в Чсpвoнiй apмii, стaлiнськс ксpiвництвo вибpaлo дoсить Bцaлo. Caмс в цoй псpioд y Мoсквi 3 Bсликoю пoмIIoк)
пpoxoд}tв пpoцrс нaд "пpaвoпpouькiстсьKим блoкolr{'', сepeд чис.
лс}tttих зBин)rBaчrнь яKoгo знaчI{лaся i ..спpoбa .Po3члotlyBaти
сPсP тa вiдipвaтI{ вЦ tlьoгo Укpaiнy, Бiлopyсilo, iнlшi pсспyблi.
ки.'' A нa кoгo мoглI{ спrРгися oпoзицioнepu У свoiх пiдстyпних
ILпaнaх' як нr нa apмiю? oDкe, нa цьoмy пoлiтикo.психoлoгiчнo}ry тлi i з'явилaся пoстaнoвa ЦК BKП(б) тa PHК сPсP ..Пpo
нaцioнaлЬнi чaстини тa фopмрaння PCЧA". У пoстaнoвi вiдзнaчaJIaся пoзитиBнa PoБ, щo fr вiдiгpaли нaцioнaльнi фopмрaння
y ..бopmьбi з кorпppсвoлloцiйними нaцioнa.пiстичнимI{ },pядaми
тa iнoземнolo irrгеpвенцi€Io'', ix ..Bеликс знaчrнн'l y зaлщaннi лo
спpaви oбopoни дrpxaBи нapoдt{oстсй, якi paнiшс зoвсiм в apмii
нc с,г}DкиJIи''.Boднoчaс дoкylvlrнт пlдкpеслIoBaB' щo сфopмoвaнi
зil пpиtlципoм тсpитopiaльнoстi, яwti| зapaз но вiдпoвiдa€ зaпUIь.
нo}'ryпpинципy пoбyдoви вiйськ PсчA, нaцioнaльнi чaстини ..в
тспеpilшнiй чaс нс мoх(yгь випPaBдaти свoгo пpизнaчсння''. Biд.
тaк, yсi нaцioнaльнi пaстини, з'еднaння' yltилищa тa цIкoли мaлt,t'6уrп псpсфopмoвaнi в зaг:UlЬI{oсoloзнi з rкстrpитopiaльним
кoмIIлeктyвa}Iнямтa вi.щroвiднolo змiнolo iх дислoкaцiй, a yсi гpoмaдяни нaцioнaльних pеспyблiк тa oблaстей м:rли пpизиBaтися
дo apмii нa piвних з yсiмa гpoмaдянaми CPCP yмoвaми.
Пoсилaння нa нoBy (кaлpoвv) систсмy кoмплrктyвaння Чеpвoнoi apмii бyлo скopiIше пpивoдoм, нix пpичинolo лiквiдaцii нaцioнa.пьнихвiйськoвих фopмрaнЬ' a.Qкoнiщo нс стoялo нa зaвaлi ствopенtlя нa iх oснoвi нaцioнaльниx кaдpoBих з'€ д нaнь. Мoжс пpичинa пoJlягiUIay слaбкiй iх бoездaтнocтi? Зoвсiм нi. Як
свiдчaть вiйськoвi дoКyi{еI{ти пpo мaнeвpи тa iнспекцiйнi пеpe.
вipки |'935-19з7 PP., lцo пpoвoдилися y нauioн:lлЬних фopмyвaн.
ня<, aнi в бoйoвiй, aнi в пoлiтичнiй пiдгoтoвцi вoни нr пoстyпaлися зaгaль}Ioсoюзним з'€ д нa}Iням. Пpиvини згoРгaнI{я нaцi.
oн:UlЬнoгoвiйськoвoгo бyдiвництBa B Чеpвoнiй apмii, безylvtoвнo,
бyли пoлiтичниIr{и.Hе кoнсеpвaцiя i poзвитoк нaцioнaльних вiдl'tiннocтей paдянських нapoлiв y вiйськax сPсP' a yнiфiкauiя тa
irrгсгpaцiя ulос нapoдiB нa великopoсiйськiй oснoвi в Чеpвoнiй aр
мii _ тaким бр змiст цЬoгo зaхoдy. Ha пpaктицi це oзнaчaJlo
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мaйxe нспpихoBal{y pyсифiкaцiю. Пoстaнoвoю 1938 p. Чеpвoнa
apмiя бyлa пoзбaBJIенaoстaкнiх aтaвiзмiв пoпеpсд1rьoiбiльlцoвиць.
кoi нaцioнaльнoi пoлiтики, a pсспyблiки, в сBoю ЧеPtУ, пoзбaвJ|ЯI||,|cЯ
oстaннiх, хoчa i дoсить Ц/цих' пpaв щoдo BтP}пIaнняB ap.
мiйськy пoлiтикy це}ггpy. Зaкoн 1939 p. пpo зaг:rльнy вiйськoвy
пoвиннiсть гpoмaд'Iн CPCP oстaтoчt{o зaсвiдчив пеpсDrory стaлiнськoi пpaктиKи ..виpilrrgц1g1нaцioнaлЬнoпo питaHня y вiйськoвiй сфepi''. oт)кe, yсi нauioнaльнi oсoбливoстi щoдo пPизoвy нa
вiйськoвy с.тцокбyпpeдстaвникiв Pящy нepoсiйськиx нapoдiв бyли
yсщrщi. Apмiя ст:шa бyлрaпlся виKпючI{o нa змiIцa}Ioмy в нaцi.
oн.rлЬнolvfyплaнi пpиншипi кoмплсIсyвaкня oсoбoBoгo скJIa.щ/'y
зв'язкy 3 чим iз вiйськ пoстyпoBo oстaтoчI{o 3ниKпи нaцioнa.пьнi
мoBи' нa змiнy яKим пpийшлa €динa мoвa спiлl(yвaння - po.
сiйськa. Bпpoдoвж 30.x poкiв бyли тaкoж фaкгиннo лiквiдoвaнi
yсi вiйськoвi гaзсти' xq,pl{aли нaцioнальними lr,toBaми'щo пoчa.
ли видaвaтися в yмoвaх пpoвсдrння кopснiзaцiйнoi пoлiтltки.
Усi цi пpoцсси пoвttoю мipolo тoPкI{yлlrся й Укpaiни. Haвiть
l.й Kiнний кopпyс ..Чepвoнoгo кoзaцтBl'', Щo лиlIIс y нaзвi збс.
piгaв згaлкy пpo кoлltсь слaвстнс yкpaiнськo з'€днatЕtя нaсiв Гpo.
мадяlнськoi вiЙни, нaпpикiнui 30.х пpипинl{B свoe iсrгyвarrня. Ha.
пеprдoднi paд,IнсьKo.нiмсцькoi вiйни нa йoгo oснoвi бyлo ствo.
Peнo мoтoмехaнiзoвaниЙ кopпyс' a l.шa 3aпopiзькa тa 2.гa Чсp.
нiгiвськa дивiзii ..Чrpвoнoгo кoзaцтBa'' бyли псpсйtмснoвaнi у 32ry тa 34-ry кaвaлepiйськi дивiзii.
Hезвaжaючи нa тary ..irrтеpнaцioнaлiзaцiro'?,Чеpвoнa apмiя, кoли цo бyлo пoгpiбнo, вмiлa кaмyфлювaтI{ся пiд нaцioнaльнi кoJlьo.
pи. y верснi 1939 p. пiд чaс ..ви3вoльнoгo пoхory'' y 3aхiдтy Укpaitry вiйськa КиЬськoгo вiйськoвoпo oкpyry бyrи псpствopенi нa
Укpaiнський фpotrт. Ha чoлi йoгo стaв yкpaiнсць C.К.Tимolцеttкo.i II.eмaлo свiдчити' щo в 3axiднy Укpaiнy вglyпa€ I{oч}Dкayк.
parнuям мoскoвськa apмiя, a й.ryгь yкpaiншi Bизвoлятt{свoiх бpaтiв
вiд пoльськoгo гнoблення. Пiд чaс цьoг1oпoxoдy Paдtнськi сo,Цaти
I{r лицIe пPидylIIилlt oпip tlсчиcлrнЕIих чaстиt{ пoльськoi apмii (зa
' Tttмoшeнкo Ceмqr KoсzЯmШocllЧ (1895-1970) }rдpoдивсяу с. Фypмaшкr (зapaз Фypмa.
шiвка) Kкrriйськoro paЙoшy Oдсськoi oбt. Бpaв }лiaстьy Пepшiй свiтoвiй вifiнi' з l9l8 p. y
Чepвoнifi apмii, з l9l9 p' в бiльшoвиrькiй паpтii. в l9l9 p. oчoJrювitв6-тy кrвдивiзiю y
скrrадi l-i Kirlшoi аpмii. У 1920 p. нa чoлi 4.i юцдивiзii бpaв yшсть y poзгpoмi Bpaшrwи тr
пpидyшc|rrli мдюIoвщи}rи. Haдцi oбiЙrrдв pлд вiЙсьхoв}tx кoмaндlll{х пoса,ll. Пioи peпpeсiй y KoBo oчoлив y 1938 p. rcpiвниЦrъo oкpyгy. Пiд.ис paдянськo.фillськoi вiЙни (19391940) iз сi.шlя 1940 p. oчoJlювilв Пiцдeншo-3aхiдниfi фpolrт, щo пpopив{lвлiяiю Мaшнeprей.
ма. 3 щавllя 1940 p. - tlapкoх oбopoни сPсP. y цьоr.y x poцi йoмy бyлo пpисвoснo
звaшlIя Гcpoя Paдяllсьxom Coюзy, Мapшшa Paдянсьxoтo Coюзy. Пiд час pадяlrсь6-хi.
мcцькoi вiйни _ кoмrнJцrв:lчфporпaми, пpедстaвник Ctaвlot.
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}чaсть в opгaнiзaцriтa пpoвсдсннi вибopiв 3aхiднiй Укpa.iнi. Чсp.
вoнoapмiйцi oцpимarrинaвiть пPaвo гoлoсyвaти.
A пiд чaс paдЯнськo.фiнськoi вiйни l l гpyдня 1939 p. згiднo
3 нaкaзoм Hapкoмa oбopoни сPсP K.Boporшилoвa'пoчaлoся yг.
вoprння iз paдднськиx гPoм4дЯtIфiнськoi тa кapслЬськoi нaцioн:UlЬI{oстсйдвox дивiзiй. Boнo вiдб}вaлoся y фiнськoмy мiстi

Теppиoкс, щo йoгo oдниIvtз пrpцIих 3aхoпIdлиpaдднськi вiйськa.
Hсзaбapoм цi дивiзii, нa чoлi яких бyлo пoстaвле}Io фiннa 3a пo.
хoДкс}Iням' Paдянськoгo гс}Iсp:rлaAArrгилy, як ..ФiнсЬкa нapoднa apмiя'' бyли пеpедaнi тaк звaнoмy "Уpядoвi .[емoкpaтичнoi
Фirrляrщськoi pсспyблiки''. Пpoтс, як вiдoмo, Цoй ..дapytloк'' ltс
н4.щ{хrr}вфiнський нaPoд нa сoцiшtiстичt{y pсвoлIoцilo i пiсля зa.
BrpшснЕя вiйни ..фiнськa Hapoднa apмiя'' пoвеPнyлaся дo ЛснiнгpaдсЬкoпoвiйськoвoгo oкpyry. Haцioнalrьнi вiйськoвi фplryвaння
y ск,Iaдi Чcpвoнoi apмii ствoPюв:Цися i пiд чaс aнсксii PaдEtським
Coюзoм пpибaшiйськиx кpaiн, кoли I{a бaзi кoлиIднiх нaцioнaльrих apмiй Литви, Лaтвii тa Естoнii бyлo ствoрнo вiдгIoвi.щriвiйсь.
кoвi з'еднaнI{я. oднaк з сalиoгo пoчaткy Paдянськo.нiмецькoi вiйни цi фoplryвaння poзпaJlися.
Peпpесii в Чepвoнiй apмii: шaцioнальнийдспект

Хoчa B цiлolvfy..чистки'' в аpмii y 30-х poKaх 6ули' тaк би мo.
Bитt{' irrгтсPнaцioнirльними'Boни мaли дoсить виpa3нс нaцioнaпьне
зaбapшlення. Бopoтьбa' нaпpиK,Iaд, i3 пpихилЬ}tикaми пapгiйниx
oпoзицiй, ссpсд лiдсpiв яких бyлo бaгaтo евpсiв, пoзI{aчI{лaсянa
тotv{y'щo i в apмii бyлo "винищlнo'' знaчний вiдсgгoк кoмaндиpiв евpейськoi нaцioнaльнoстi.
B Укpairri, дr BrлиКa чисткa 1937- 1938 pp. пpoxoдилa пiд гaслoм
,,6|,trИyсiх,lсгo пpaЕIс вiлipвaти Укpaщy вiд CPCP'', paзoм iзтpoцькiстaми в apмii llгyl<aлитaкoж i yкpaiнськиx нaцioншtiстiв. У пoстaнoвi Bйськoвoi paди КиЬськoгo вiйськoвoгo oкpyry ..Пpo стaн кaдpiв кoмaнднoгo' нaчaлЬ}Iицькoгo тa пoлiтичtloгo скJIaдy oкpyry''
кoмal{дyвaчвiйськами Kиiвськoгo вiЙськoвoгo oKpyry кoмaндapм
дpyгoгo paнryТимoIцснкo' чJllll Biйськoвoi paли кoмKop Cмиpнoв
тa члrн вiйськoвoi paдI{сrкpетap цK KП(б)y Хpyшoв пoвiдoмлшlи
в Мoсквy, щo ..вн'aслiдoкнсщaд}IoгoBикopчoByBaннятpoЦькiстсь.
кo-бщapiнсЬких i б1pxyaзнo-нaцioнaлiстичних елeментiв'' нa 25 бе.
pсзtlя 1938 p. вiдбyлoся тaKr o}IoвJIrнняксpiвI{oгo скJla.Цyoкpyry.
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Hr менrцих втpaт сrprд кoмaнднoгo сКJIaдy зaзI{aBУ цeй пеpioл i ХapкiвськиЙ вiЙськoвий oкpщ. Haвiть y 1939 p.' кoли спaJIa
хвиля pепpесir{, нa poзглядi lце знaхoдилoся 500 спpaв ..щaсникiв', пpaвoтpoцькiстськиx, бyp)Кyaзнo.нaцioнaлiстичних тa lцпи.
гyI{сЬкихopгaнiзaцiй y ХBo.
ФaбpикрaлИcя У цей пеpioд i сщo ..yкpaiнськi'' спpaви, ПPИчoмy ЕIr лицIe в yкparнсьKих oкpyгaх. AмrpикaнсЬKиЙ пoсoл y Bдp.
цIaвi пoBiдoМляB свili ypял пpo те' щo зa дaI{иМи йoгo япoнськoгo Koлrги вoсенll 1938 p. 50 oфiuсpiв yкpaiнсЬKoгo пoхo.Фкrння'
Щo слyжили нa flaлекoмy Cхo.цi, бyлo зaapeцIтoBal{oзa звинyвa.
чrгIняМи B yкpaiнсЬl(oМy нaцioFlaлiзмi. Усiх ш вiлпpaвили дo Ки€ B a' дe вiлбyвся сyд.
Biдзнaчимo, Щo ссPед ..вopoгiв нapoдy'', prпprсoвaниx y цeй
пеpioд, бyли тaкi легrндapнi бiльtшoвицЬкi гrpoi Гpoмaлянськoi
вil"ttlи,yкpaiншi зa пoxoдxеI{ням, яK кol{aЕ{дрav KBo' кoмaндapм
I paнry I.Ф.Федькo' кoмaндyвaч BiйсЬкaми xBo, кoмal{даpм Дpyгoгo paнry l.Д.Дyбoвий, дo prчi' кoлиIднiri кoмaндyвaн l-i yкpaiнськoi apмii тa 44-\ стPiлецЬкoi .Цивiзii; зaстyпник кoмaндyBaчa
вiйськaми KBo з кaвaлеpii,.кoмкop М.М.KpивopyчKo' яKий пiд
нaс ГpoмaлянсЬKoi вil.lни oчoлюBaв пoлK y бPигaдi Г.I.Koтoвськoгo; кoМкop A.M.Бopисrнкo _ нaчaJIЬtIикпaнцrpних i мrхaнiзoвaних вiйськ КBo, кoмдиBи М.Й.3юкa, П.П.Гpигop,€ в , П.P.Пoтaпенкo _ yсi кoлиrцнi ..яеpвoнцi'' тa бaгaтo iнrцих. 3aзнaчимo
тaкoж' rцo y числo prпpесoвaниx пoтpaтп'|Лl|i сaмi opгaнi3aтopи
Чеpвoнoгo KoзaцтBа Ю.М.Koцtoбинський тa кoмкop B.М.Пpим:lкoB, oстaннiй нa псpioл aprшry oбiймaв пoсaдy пеpuroгo зa.
ctyп нIl кa кoмarulyвaнa Ленi нгpaдсЬкoгo вi йськoвoгo oкpyry. oтox,
бaгaтьoх iз тих yкpa.rнuiв, хтo нсщa.цнo бився y сKJIaдi Чеpвoнoi
aзнo-нaцioнaлi стичrrих в iй ськ'' y ГpoмaдlllсьКy
apм ii п pm н,, буp>ку
вiйнy, сaмиx бyлo звинyвaчeнo в yкpaiнськoмy нaцioнaлiзмi тa
зlIиlцсЕIo.
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Beпшкopoсiйський фaктop у пolliтllцi тa Иеolloгii
стaлiнiзму зд часiв pддЯl|ськo.шiмецькoiвiйни
З пoчaткoм paдЯнсЬкo.нiмецькoi вiйни y пoлiтиui тa iдeoлoгii
стшIiнiзмy з:rпal{yвaв вслиKopoсiйський фaктop. Pежим виpilшив
спсpт}lся нс нa сфомсpнy кolvтyнiстичнy свiдoмiстъ мaс, a нa тa.
кий нсoднop.Ц}oBoпсpсвipсний iстopiеlo зaсiб, ш<poсiйсьlий пaтpimизм. *У нaс нrмa€ хсoдниx iлloзiй,- скaзaB Cтaлiн y бесiдi з
ilмсpиKaнським пoсJIoм y CPCP AГappiмaнollt y веpсснi lЧl p.'бyuitr,tтoвoни (poсiйськi лIoди.- Aвт.) битимщься 3a нaс. Boни
битим1пься зa мaтip . Poсilo''.
УпеpIшe гaсJIaпpo poсйськy нaшioндль}ryгiдriсть, пpo poсiйський пaтpioтизI{ пpo,rщ{шIи y стa.пiнськиx пPoмoвaх пЦ чaс жoBтнrBих свят l94l p. ..Хaй нaдихaють Baс y uiй вiйнi,_ скaзaв
Cтa.lriн нa вiйськoBo},ry пapaдi 7 листoпaдa |94| p. нa Кpaснiй
плoщi,- м1oкнiй oбpaз нaцIиx вrлиKих пpсдкiв - oлсксarщpa
Hевськoгo, .(мlщpa .(oнськoгo, Kрьми Мiнiнa, .Цмrгpa Пoxapськoгo' oлсксarщpa C1вopoвa, Mихaйлa Kyгрoвa. Хaй (rcяr Baс
..единiй oбoй.
пеpсIиoxttий пpaпop BслиКoгo Лснiнa!., 3гaдкa в
мi'' iз poсiйсысlми нaцioнaJlЬt{ими гсpoями бiльцloвицькoгo вoЖдl,я
мa.пoзaсвiд.rитI{спa,цкoемнiсть poсiЙськoi iстopii з iстopiею бiль.
lцoвицькoi irrлIеpii. Boднoчaс У цей пеpioд бyлo вiлPolDкенo i кyльт
геpoiв l8l2 p. (Haгадaeмo, Щo y 30-тi poки пaМ'ятtlик ix пoдви.
ry - xpaм Хpистa Cпaсителя висaдили в пoвiтpя).
I хoчa бaгaтo ..пpaвoвiptlих мapксистiв'' в CPCP всi цi пrPr.
мiни спpиймшtи як ..нaцioнaлiстичний нlп'', в шiлoмy poсiйський
з:lг:lл i пеprш з:l Bсr Чсpвoнa apмiя зyстpiли iх iз зaхoплrнням.
.[iйснo, пiсля тoгo як вiд CPCP мaйxе пoвнiстlo вiдпaли зaxoпленi фaшистaми сiм зaхiдних pеспyблiк' лиltlс Pociя 3aлицIилaся тielo сI{лoю' щo мoглa 3yпинити вopoгa. oт>кс, нaпpикiншi
.'Гaслo
l94l p. irrтеpнaцioнaльнi гaслa бyлo oстaтoчнo вiдкинщo.
"Пpoлстapi yсiх кpaiн - eднaйтсся!'' }to)кoдезopiенryвaти деякi
пpoцIapKи вiйськoвoс.lгр<бoвцiв,_
вiдзнaчaв y свo€мy нaкaзi вiд
l0'pyдo
l94l p. нaчaлЬниK Гoлoвнoгo Пoлiтичнoгo Упpaвлiння Чеpвoнoi apмii Л.З.Мсpriс._ 3 yсiх без виttяткy вiйськoвих
гa3ст 3I{яти y Iшпiгслi гaслo ..Пpoлстapi yсiх кpaiн - еднaйтс.
ся!'' i зaмiнити йoгo гaслoм ..Cмеpть нiмецьким oЦ,пaнтaм!''. Гaслo ..Пpoлстapi yсiх кpaiн - еднaйтrся!'' 3aлиЦl|4T|'|
тiльки нa лiтeparypi, щo BидaетьcЯN|Я вiйськ пpoтивFlикa''.
Hе тiльки ..пpoлстapський iнтсpнaшioнaлiзм'', aле нaвiть слo.
Bo ..paдянсьK|,I'iI,',-ЯK згaдyвaв aнглiйський кoprспoндrнт
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o.Bеpт,- Bстyпилo y свoi пpaвa лицIr пiсля Cтaлiнгpaлськoi битви' a дoти paдянськa пpoпaгa}Iдa спpямyв.Ula oснoB}ry yBary нa
вoскpесiння Bсликих poсiйських ].paдицiй.
3aкopДoннi ..aпoлoгети кolvщ-tiзщ/,' _ тPoЦькiсти oдp:хly poз.
га,цirлиuей vеpгoвиЙ пoлiтичrrий мaнeвp Cha.тIiнa...Kpaiha, дr сo.
цialriзм пермiг oстaтoчнo'- пис:UIи Boни y ссpпнi lИl p. y Bi.
..3a зaхист ..CPCP!'',_ знa.
дoзвi Bикoнкoмy [V lrrтсpнaшioнaлy
xoдиться y вiйнi, aле нaвiть сaмс слoвo сoцiaлiзм зниKпo зi слoв.
ниKa стaвлrникiв бюpoкpaтii. Кpемль зi свoiми пpoдaжI{ими
письменtlикaми BoскPсшa€ пaтpioтиннi спoгaди uapськoi Poсii.
Biн нaвiть нr l{aBшкyeться l{aгaдaти paдяI{ським мaсaм гpatщioзниЙ дoсвiп Гpoмaдянськoi вiйни. ...Цiйснo, пiд чaс paляlнськo-нiмецькoi вiйни пpo Гpoмaдя}IсЬкy вiirнy мaйxе нe згa,щ/BаJIи.Haтoмiсть, стaлiнськa пpoпaгa}rдa дoситЬ aктивнo зBеpтaлaся дo
дaвнiх тpaдицiй poсiйськoi apмii.'' Taк пiд чaс Cтaлiнгpaдськoi
битви пoч:L'IoсяBвrдrння oфiuсpських paнгiв тa пoгoнiв. Пoдiя
ця' звa>кaloчинa пеpипетii недaвньоi вiйни з зoлoтoпoпoнt{икaми'
бyлa лoситЬ нropдиI{apнoю i спеptшy BикJIикflлa в apмii }Iroднo.
з}Iaчнy ouiнкy. Щoдo ii iдеoлoгiннoi спpямoвaнoстi, тo ..Kpaснaя
звeздa'' писaлa y тi .шri, щo ..вBедс}t}штpaдицiйнoгo сoлдaтсЬкoгo
тa oфiшеpсьКoгo пoгo}ry симвoлiчнo пiлкpсслю€ спaдкoсмнiсть
слaBи poсiйських вoiнiв.'' Aмеpикaнський пoсoл y CPCP Cтсн.
лi тaкoж вбaчaв y цЬoмy бaxaння PaдянсЬKoгo ксpiвництBa
..l.l'iкaвo,вi.Цpo.Цllтибсзпеpеpвнicть вiйськoвиx тpaдицiil Poсii.
пI{сaB вiн,-rцo нr тiльки apмii пpoйдешнix cтoлiть, aле й тaкox
сoлдaти oстaнньoi свiтoвoi вiйни бyли викopистaнi дJlя цих
цiлей.''
Щe oдним кPoкoм нa шJIяxy дo вiдpo.окенtlя кoлllшlньoi po.
сil"tськoi слaBI{ стaлo зaпpoBa.Dкс}IнянoBих opДенiв, щo нoсили
iменa нaцioнaльних геpoiв _ ''oлrксaндpa Hrвськoгo'' (1942),
..Kyryзoвa'' тa ..Cyвopoвa" (l943)' *HaxiМoвa'' тa ..УцIaкoвa',
(1944). У 20.х poкax тaкий зaxiд безytvtoвнoбр би poзuiнeний
як пpoяB KoнтpprвoлюцiЙнoстi, y 40-x yсс бyлo iнaкшс. Чеpвoнa
apмiя не тiльки дoсить схB.UIЬнoспpийнялa нoвaцii, aлс й цIвилкo пеpeГlнялaся дyхoм poсiйськoгo пaтpioтизмy. Cсprд лекцiй
тa бесiд, нaпpиKпnд' щo вeлися y вiйськaх l.гo тa 4.гo Укpaiнсь.
кltх фpoнтiв напpикiнцi l943 - нa пoчaтKy 1944 pp.' пrprBaxa.
лlt тaкi: ..Пpo тpaдицil.tнy нeстpимнiсть poсiйськoi aтaки'', ..Пpo
стiйкiсть poсiйськtlх сolЦaтiв'', ..Пpo poсiйськy гвap.Ц'ilo'',..Poсi.
янI{ зaвждlt 6tцлtl пpyссiв'', ..Тpaдицii poсiйськoгo oфiцеpствa'',
..Чсpвoнa apltiя _ нoсiй кpaщих тpaлишiй poсiйcькoi apмii''.
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I{с зaxoплrнrrя poсiйським пaтpimизмoм нrpiлкo дoхoдилo дo
iдеa.пiзацii цapсьt<oi apмii. Taк, пiс.lIя псpсвipки пoлiтyпpaвrriн.
няIr{ з'eднaнь 4.гo Укpaiнськoгo фpoнry iнспеlсгop вiдзнaчaв,
.щo пpи тolvfy'
щo тaм лoбpo poз'яснloвNlи|cя тpaлиuii i вiйськo.
вa 3витягa poсiйськoi apмii, zrлe нrдoстaт}IЬo шe poбилoся вЦ.
нoснo Чсpвoнoi apмii. Брaли випaдKи' кoJI}Iy дoпoвiдpt i лекuiяс дoпyскilлoся oднoбoке i непpaвильгtс poз'яснен}tя питaI{ь
пpo poсiйськy apмilo тa Чсpвoнy apмilo, внaслiдoк чoгo виxoди.
лo' щo poсiйськa apмiя е NIЯ }Iaс HсIIepeBсpцIrHим взipЦем, a в
Чepвoнiй apмii бaгaтo недoлiкiв''.
Ha цьомy тлi нaвiть шIиpoкa пpoпaгaндa дp}ry(биlrapoдlв сPсP'
якiй пpидiля:taся вrликa yвaгa' те)к пpoxoдt'Ula У pyслi Bсликopo.
сiйськoi тсrцснцii. B oснoвy uiеi poбoти, згiднo з диPсктиBaми
Гoлoвп1py, бyлo пoKпцдeнo iдrlo ..вс,Iикoгo poсiЙсЬкoгo }Iapory стapшoгo бpaтa нapoдiв сPсP". Тaк, дo тrмaтич}lих пpoгpaм пpo
..PoлЬ всдp}Dt(бyнapoдiв сPсP нсoдмiннo вхoдили лскцii пpo
ликoгo poсiйськoгo rrapoдy в бopoтьбi зa свoбoдy i незaлсхнiсть
нapoлiв сPсP y бpaтнiх paдянських pеспyблiKaх'', ..Poль Bели.
кoгo poсiйсьKoгo нapoдy y BiтнизнянiЙ вiйнi нapoдiв Paдянськo.
гo Coюзy'' тa itl., B якиx дpyл<бaнapoдiв poзгл,цtaJlaся як без.
мсжнa любoв i вiдцaнicтЬ ..мoлoдцIих бpaтiв'' свo€ м y ..велиKoмy
стapцIoмy бpaтy'', який }Iaвеpнyв ц нa цlJlfl( свoбoд,и i сoцiaлiз.
мy. B сBoю ЧеPЦ, apмiйська пpесa rцтaмпyв:rлaпpимiтивнi, нiби
вiдгиснyгi з oднiei мaтpицi, стaттi, в яких пrpсpaхoByBaвся бaгaтoнaцioнaльний скJIaд oкpeмих пiдpoздiлiв тa висвiтлюBaлиcя гepoiннi пoдBt{ги ..синiB piзних нapoдiв'' y бopmьбi зa спiльнy бaтькiвшинy. Cтaттi цi, дo prнi, бyли дoситЬ пoкaзoBими. Hеpiдкo y
пrprдoBиц,IХ, Щo мiстили ypoнистi пpисяги змiцнювaтИ ,,cTa.
лiнськy дp}ry(бyнapoдiB',, вoiни нсpoсiйських нaцioншtьнoстсй
p:хtoм iз pосiяrrar'ш дaBaJIиIсп,Iтвy..нс oсopoмrtти'' чlсTь poсiйськoi
збpoi,', ..бсргти слaвy poсiйсьlсrх гapмaшiв'' тoщo. Ta все x мix.
нaцioнaльнi стoсyнки в Чеpвoнiй apмii нe були пoзбaвлснi пpo.
явiв великoдеpxaBнoгo tцoвiнiзмy. Aлxе cтaлi}tськa нaцioнальна
пoлiтикa B poKи вiйни ЯBIIЯЛaсoбoto чyдrpнaцЬкс хитPoсплEтiння кoмyнiстичt{их тa нaцioнaлiстичниx гaQел i неpiдкo rцoвiнiстичнoi пpaктиKи. .(oсить пpигaдaти хoчa б лспopгaшii цiлих нapoдiв тa стнiчнi ..чистки''.фiльтpaцii, lцo y |944 p. пpoйшrли в
yсiх вiйcькoвlо< пiдpoздiлaх.
Cтaлiнськс ксpiвництBo poзyмiлo, щo нa oднoмy лицIс po.
сiйськoмy пaтpioтизt*tiв тaкiй бaгaтoнaцioншtьнiй кparнi, ш<CPCP,
дoвгo тpиIиaтися I{с мoxl{a. oтlt<о,вoнo poбилo певнi нaцioнaльнi
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пoстyпKи нсpoсiйсЬIс{м нapoдalи. Bокшlвим захoдoм B цьoмy IIлaнi стaлo вiдpoдxеннЯ пpaKтиKи yгBoPeнгrя нaцiolt:Ulьних вiйськoвих фopмyвal{Ь. Haцioнaльнi вiйськoвi фopмyвaння, якi Bпrpшe
з'явилися }Ia paдянськo.нiмецькoмy фpoнтi B)кс }Iaпpикiнцi
lИl p., ма'ли пpoдемo}Iстpyвrтипpaви.ltьнiстьнaцioнальнoi пoлiTvIКИpaД5IнсЬкoгoкеpiвнllЦтBa' a тaкo)к спpи'rти пi/tпицIеннIo нaцioнaпьнoгo пaтpioтизtvfyнepoсiйських нapoдiв. 3 мстoto п oсl{.ле}Iня пaтpioтизмy l{rpoсiйськиx нapoдiв в Чеpвoнiй apмii тaкox бy.
лo poзгopкyгo нaцioнaльнo.пaтpioгичI{y пpoпaгaндy. B apмii зI{oвy
з, ЯBИЛIircЯ
листiвки, гa3сти нaцioнaль}tllмl{ МoBaми' неpiдкo циМи
мoвaми вслaся пoлiтикo-вихoBнa poбсrгa. Пpoте yсi цi зaхoди мaJIи
кoн'loнкцрний, пoлoвинчaстий xapaктеp i пiсля вiйни вiд ниx не
зaлиull{лoся в apмii xoдtlиx слiдiв. Щo >кдo Brликopoсiйськoгo
фaктopa, тo вiн, нaBпaKи' Мaв нa apмiro великий BплиB. Чepвoнa
apМiя _ ''apмiя пpoлстapсЬкoгo iнтеpнauioнaлiзмy, apмiя свiтoвoi
pевoлюuii, apмiя poбiтникiв yсiх кpaiн',, як ii нaзиBaв сBoгo чaсy
Cтaлiн, oДяглaся пiд чaс Bслllкoi Biтчllзнянoi y tnтщlдlpи i пoгoни
зpaзКa стapoi poсiйськoi apмii, стaлa нaзиBaти свoiх кoмarЦиpiв _
oфiшеpaми' пpикpaсилaсЬ poсiйськими opдrнaми i нaвiть Ii Bеp.
xoвний гoлoBнoкol{aндyючий змiнив кoмiсapськиЙ фpенч нa кi.
тель poсiЙсЬкoгo гtнеpaлiсl{мyсa.
УкpаТнui в ЧеpвoнiЁlapмii
Знaхo.ц,ячисЬнa зaхiлнoт*lyфopпoстi it'tпеpii, Укpaiнa зaBx.ци
нe тiлькlt пepшolo зyсгpiнaлa числеrlнi l{aпaди вopoгiв, aле й y
неoбмеxенiй кiлькocтi зaбезпечyвaлapoсiйськy apмiю, пopял iз
х.пiбoll i сиpoвинoЮ' пеPlIIoкJIaсниМилIoдсЬKIIмиpeс}lPсaми..[aвнi
iстopиннi вiйськoвi тpaдицii тa специфiчнi нaцioнaльнi oсoбливoстi poбили yкpaiнuiв вiдмiнними вoiнaми. [исциплiнoвaнi здiбнi pядoвi, виt*loгливiмoлo.цtшiкoМaндиpи, якi не тiльки вмiли кеpyBaти oсoбoвиt*lскJIaдoм' aлс й мaJIи дo цЬoгo xист i пpaгFIrнЕIя
(''Хoxoл без лички, щo пaпip без печaткИ,,,_ жapтyвaJlи щс дoнrдaвнa B pa]UIнсЬких вiйськax). Cтapшини-yкpaiнцi вBaжаJIися
вiдмiнними гoспoдap}Iикaми' a oфiцеpи - pстeлЬними слyxбi.
стaми. Hс бyлo нестaчi Й y пoлкoвoдцях сеprд yкpaiнuiв.
Щoдo бol"loвиxякoстей вoiнiв-щpaiнцiв, тo ik дoсить влyчt{o'
нa нaш пoгляд' oхaPaктrpизyвaB aнглiйський вiйськoвltй iстopик
пoлкoBник furьбrщ Ciтoн. ..3a свoiмrt нaцioнaльt{ими pисaми'_
писaв вiн y книзi ..Poсiйськo-нiмeцькa вiйнa. |94I- l945'',- вoни .цещo нaгaдyв:LTипoлякiв. Бyлщll poзylvrними i кмiтливIlми'
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xopoбPимI{i вссerими' мaк)чи пrвнy дoпro xI{зyBaHHяi гapянкoвoстi, 1,кpaiнцi,oднaк' пoстyпiulися всJIикoPoсaIr{
y стiйкoстi'' l.
Дoддмo тaкo)к' щo бoйoвa сфекпlвнiсть сxiдних yqpaiнuiв y
Чсpвoнiй apмii зa чaсiв Дpщoi свiтoвoi вiйни нaснa>кyвiuraся
ви.
coKим пoчyттям пaтpioтизмy. Яким нaспpaцдi б}в цсй пaтpi-

oт[l3м - PaдЯIIським ни yФaiнсЬKим - B:Dккo скilзilти. Бсзy.
IvloвHo' 300.piяний aсимiляцiйний пpoцес нaгqд},Baв пpo сrбc.
сxiД{иt{ }псPairшrямпp:lктI{чнo ч}ryоrми бyли oсoбистi нaцioнaльнi
irrгсpсси, нooбхiднiсть yгBopeння незшtеxнoi вiд Мoскви дсpxa.
Bи' вoни нс пPoяBJIяJIиiнтеpесy дo влaснoi iстopii, нaцioнaльних
гсpoiз, симвoлiки. Hoвa генеpaцiя, BиxoBaнa зir paдянсьKlrх чaсiв
y зpyсифiкoвaних мiстaх, нсpiдкo бyлa фaнaпtчнo вiд,пaнa кolfy.
нiстичним цсяr'r i свoемy вФIиKoIvryBo)KцIo.Tiлыоr сeJIяI{ствo' якс
бiльIцc знaлo пpo стa.пiнiзм iз дoсвi.ry гoлoдoмopy i кoлсктllвiзa.
цii, якc щс збеpiгшro piднy мoвy й тpaлиuii, бyлo бiльцlс нaцi.
oн:UIьнo свiдoмим. Пpoтс yсi цi лIoди вoюв:UIи нa свoiй pЦIriй
зrмлi, нa якy пpиЙIшoв xopстoкий i беоrсaлiсний вoPoг' бopoни.
ли свй шraсний дм, poдиrry' кoхaнI,D('дiтсй. oт)ко, iх пaтpioтltзм,
замiшaний нa pс:Urьниx' a нс нa aбстpaктних пo}lяттю( i пoсилсний нrнaвIlстк) лo oкyпaнтiв' стaнoвив сoбolo всликy cllлу.
Boднoчaс, кpiм висoкиx бoйoвиx i мopaлЬнo.психoлoгiчнI{х
якoстeй, щo iх мiulи yкpaiнцi, вoни бyли тaKoж i нaйчисленнi.
lцoю пiсля poсiян нaцioнaль}tolo гpyпoю в Чсpвoнiй apмii. У
1940 p. B paдЯ}Iських вiйськaх нapaxoByвirЛoсЬ6L% poctян, |9,696
yкpaiнцiв, 4,|% 6lлopуciв, |5,396 пPсдстaBникiв iнцlих нaцioншtь.
нoстсй, шo пpиблизнo вЦбиB:UIo зaгaльний вiдсoтoк yкpaiншiв
(пiсля пpиeднaння 3axiднoi Укpaiни i Пiвнiннoi Бyкoвини) в

сPсP.

Haпсpсдoднi paдlнськo-нiмецькoi вiйни вiдcoтoк yкpaiншiв в
apмii дсщo фс. Пoв'язaнo цr бyлo з тI{м' щo нa тсpитopii зaхiдних
вiйськoвtоt o'qpщЬ aктиBtto фpьryвaшrся нoвi 3'€днaння' псPевa>к.
нo 3a paxyнoк мiсцевих лIoдсЬKих pссypсiв. Haпpик.пaд,206.тa
стpiлсцькa дивiзiя - oднa iз l25 Hoвиx дивiзiй, yгBopснID(У цrй
псpioд,- сKпaдaлaся iз слyxбoвцiв i poбiтникiв 3aпopiзькoi тa
.[нiпpoпстpoвськoi oблaстей, пPизBaниx iз зaпaсy.
Мoбiлiзaцiя нa пoчaтКy вiйни тaкox зI{aчнo дoд:rлa yкparнuiв
дo PaдЯнськиx вiйськ. oсoбливo висoкий вiдсoтoк (пoнaд 50%)
вoiнiв.}л<paiнцiв бр y чaстинaх i з'еднaннях Пiвдсннo.3aхiднoгo
тa Пiвденнoгo фpoнтiB, Щo бyли poзтaцroвaнi tla теpeнi тoдilцньoi УPCP.
I seaton/. The Russo_GermаnWar.l94l_l945. I'дndon.l97l. P.96.
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Пiсля тpaгiнниx вiйськoвиx пopaзoк пoчaтKoвoгo псpioдy вiйни' кoли B oтoчrЕI}tя пoтpaпJlяли }Iс тiльки apмii, aлo й цiлi
фpoнти, a тaкo)к y зв'язкy з нiмецькolo oкyпaцieю Укpaiни кiлькiсть 1п<paiнuiвy ЧеpвoнiЙ apмii знaчI{o змel{шилaся. Ha пoчaткy 1943 p. yкpaiнцi стaнoвили не бiльцre ||-I2% дiючoi apмii.
Пpoтс, }Irзвaжaючи нa uс, yкpaiнцi зaлишалуIcя' ЯK i paнiшс,
дpyгolo 3a чисслЬtliстlo пiсля poсiян нaцioнaльнolo гpyпolo в aPмii. Haйбiльlдe ц бyлo нa фpoктaх, щo Bсли бoйoвi дii нeпoдaлiк
вiд oкyпoвaнoi нiмцями Укpaiни. Haпpиюlaл, y квiтнi L942 p. у
вiйськax Пiвденнo-3axiднoгo фpoкry нapaхoByвitJloся 3l тис. вo.
iнiв-yкpaiншiв (poсiян _ 2I0 тис.), a y Brpeснi |942 p. мafuсe
тaкoю x бyлa стpyктypa нaцioнaльнoгo скJIaдy.[oнськoгo фpoнTУ, IЦo згoдoм бpaв щaсть y Cтaлiнгpaдськiй битвi: 33 554 yкpa.
iнцiв, 2|6 4|2 poсiян тa близькo 40 000 пpсдстaBникiв yсiх iнlдих
нaцioнaльнoстеЙ.
Пiд чaс BизBoлеtIня Укpaiни кiлькiсть yкpaiнцiв y Чеpвoнiй
apмii пoчинa€ нe}DильI{o зpoстaти зa paхyl{oк мoбiлiзoвaних iз
BизBoлrниx paйoнiв prспyблiки вiйськoвoзoбoв'язaних. Ha кiнeць l943-пoчaтoк |944 pp. y вiйськaх l-гo УкpaiнсЬкoгo фpotrry
нapaxol}yв:Uloся200 тlцc. yкpa.iнцiв, 2.гo Укpa.iнськoгo фpoкгy 66352, 3-гo УкpaiнсЬкoгo фporrry - 140882 (poсiян нa цьolvfy
фpoнтi бyлo близькo 300 тис.). A в сеpедltнi |944 p. тiльки в
60-й apмii l.гo Укpa.rнськoгo фporrry бyлo вже 40 тlцc. yкpaiн..yкpa.iнiзaцiя'' yкpaiнськиx
фpoнтiв пpllзBoлa дo тoгo'
цiв. Taкa
yкpaiнui
вийшли нa пrpшe
щo y бaгaтьoх стpiлешькиx дивiзiяx
мiсцс зa кiлькiстю. ocь якltйt вигл,Ц мaв цей llpoцeс y дrяKих
з'еднaннягх l.гo Укpaiнськoгo фpoнтy:
.Цнвiзiя

.llrгa

350сд

0t.07.l943
01.01.1944
01.06.1944
0l.07.1943
01.01.1944
0l.03.1944

7l сд

Poсiяш
4043
2376
27lO
5336
3273
19бl

УкpaiшrЬ

1006
459
2851
412
2988
2285

3аг. xiльхiсть oсoбoвoгoсх.llаду

623з
4246
6247
8180
67|з
5290

У шiлoмyx y pяцi apмiй l-гo УкpaiнсЬкoгo фpotrгyкiлькiсть yкpaiншiв у |9Ц p. нrpiлкo сяг:UIa60-80% (нaпpикrraд:5.тa гBapдiйcькa, 27-мa,60-тaapмii тa iн.). Bисoкotoбyлavaсткayкpaiншiв
яким бр
i в apмiяx iнlцих yкpaiнськиx фpoгrтiв.oсь, I{aпpиKJraд,
нaцioнaльний склaд 4.i гвapдiйськoi apмii 2-гo Укpaiнськoгo
фporrryнaвсснi|9Ц p.: }кpairrцiв - 57%,poсiян - 35%,бiлo-

r
pyсiв - 0,896,тaтaP - |,з96, rвpriв - |,596,зirкaвкaзцiв |,496,сrprдньoaзiaтiв - I,7?6,iнIцих - |,3%.
тo хoчa кiлькiсть yxPa.ilfl{Ьв нъoмy
Щoдo фiцеpськoгo скJIаJЦ/'
дrщo зpoслa' в шiлoмy ссpсд oфiшеpiв1кpaiнськиx фporrгiв псPe.
вaх:lли poсiяни. Haвrдeмo з цьoгo пP![вoдyдeякi дaнi:
l2l rrrфf,сьrr CД l.ro Укрirсьroгo фр'rту rr 0l шlrшл |944 9.
Hацioндьнicгь
oфщepи
Cepxarrп
Pядoвi
Усюro
poсiяни
419
664
ll49
2292
y'Фaiн'ц
l43
42t
2949
35r3

A oсь aнцoгiчнi дaнi пo 287 cI\ l.гo Укpaiнськoпo фporпy стaнoм нa 28 квiтrrя |944 p.,.
oфiцepи

Haцioншьнiсть

427
98
41
б5

poсlяl{и
y9aiншi
бiлopуси
iшшi

Gepxаrmt
693
t26
29
53

Pядoвi

Усьоm

1934
1876
159
499

3054
2100
232
6|7

oтrкr, У |2I-Й гваpдiйсЬКiй стpiлсцькiй дlвiзii' хoчa }п(paiнцiвссpсд pЯдoвиx бyлo вдвiчi бiльIшс, нix poсiян' ссpсд oфiцеpiв ц y 3'3
pa3l' a ссpсд ссpxaнтiв y l,5 paзa бyлo мсшrrс.Ay 287-Й cгPiлсцьKiй
шtвiзii, хoчa pЯдoвих }rкpalнцiв i poсiян бyлo мaй;rсrпopiBtlo' фiuе.
pи.poсiяrш псpев:DKдJIи
в 4 paзи. Пoясшoвaлoся цr тим' щo здебi.lь.
IIIoгotloвr пoпoвне}I}lяз,Укpaiни бyлo мaйxo непiдгoтoBJIrI{имy
вiйськoвolvryBiднoЦеннi i сrprд }IЬoгoбyлo небaгaтo oфiцеPiв.
Цi ж чинниKи lloзнaЧwwlcЯ i нa тoмy, щo y вiйськaх, яKi пo.
тpебрaли сп сцiirлЬнoi вйськoвoi п iдгoтoвIс{ (вiй сьKoBo.п oвirpян i,
тaнкoвi' aРгI{лrpiйськi тoщo), yкparншiв бyлo дещo мrнlцl' нh( y
пiхсrгi. Haпpикпa.Ц,y 8.й пoвiтpянiй aPмii 4-гo УкparнсЬKсгo фpoнтy y сеpсдуl.t|\|944 p. ссprд oсoбoвoгo скJIaдy yкpaiнui стaнoви.
лlr 20_25%' сepед oфiuеpiв - з3% (7 yкpaiншiв займa.пипoсaди
кoмaндиpiв з'еднaнь' чaстин i пiдpoздiлiв). Haвoлимo тaкoж дrякi типoвi дaнi зa piзними poдaмlr вiйськ:
5E9.тeorpемr.o".o...""iji":..l"o,",ья (шl 25.ro.r944)
Poсiянш
54t 73

Уryaiншi

€вpei

Чyвашi
I

Гpyзиши
r 76

r p т плс p l я
35. t т rl p лl tс rr ш f , з д п e с ш н Лrl ш or eтш ш l п o л к:
Poсiянк
504

Укpaiншi
108

БИopyси
5

Taтapи
16

lнtцi
-

}tьoro
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25-fi з с шl т l Iшй д пвl з l o ш
poсUIllи

PГК

бiлopyси

yкpal}|lц

l 37l

(ш r 0 8 . l 9 4 4 )

4з9

iltш i

t50

59

т д шxo вl вl йс ь к д
5-тa гваpлlПсьxдтдtt!(oвддpмlя 2.m Уxpaiшськom фpoкту (нa 0l.0l.l944)

r2006
2084
з04

укpaiнui
бiлopyси
3l. шr

г в l p л l йс ь к a

Cеpжalгпl
7642
1 66l
2|з

Pядoвi

HaцioшшIьнigгь
poсlяttи

Блpв с lt xoв с Lкo

Poсiяltи
9з4

Укpаiнui
|1з

oxpсм!

oфщеpи
4018
llз9
200

в oг llclt|cтш r тallкoвa

Бiлopyси
29

Татаpи
з6

Усьoгo
23666
488{
1|7
6pш гa. п a:

lltшi
-

Усьоro
l28з

x о в а лс p l я
2.гr гвлplriйсьхa
Кpшмсьшл
lш. PHК УPCP xaвшrсplйськд
дrrвlcя
(шal0.03.l944)
Haцioшшtьнicгъ
poсiяни
yкpcllllц

oфiuеpи
|97
94

Ccpжаtmr
67з
207

Pядoвi
1750
899

Усьoro
2620
1200

У uiлoмy ж 3a пrpioд визBoлrння Укpaiни вiл гiтлеpiвсЬкoi oкyпaцii кiлькiсть yкpaiнцiв y дiloчiй apмii зpoслa мaй)кe yгpичi пopiвнянo 3 пoчaтKo}{ 1943 p. i cтaнoвилa нa сrprди}ty |9Ц p.
33,93vo (poсiяrн _ 5l,78vo), тoбтo y цeй чaс кoжrн тpстiй вoiн
дiючoi apмii бщ yкpaiнцrм' кoxе}I .цPyгиI,{- poсiянинoМ.
Знaчнi Bтpaти Чеpвoнoi apмii I] нaстyп:rлЬних oпеpaцi,гх 1944_
l945 pp. з}toByзI{II3I{.пи
BiдсoToк yKpaiнцiB y PaДянських BiйсЬxaх.
Тoж нa кiнrцЬ вiйни ж нapaхoвyвaлoсЯ IIpиблизнo 20_25vo. ЗaгaлЬнa кiлькicть yl(pai}rцiB y скJIa.цiЧсpвoнoi apмii пiд нaс paдя}IсЬкo-нiмецькoi вiliнlt стaнoвилit нo N{rнlцr 6 млн чoл.
Укpaiнui B нflцio}taльнихBiйсЬкoBtlхфopм1вaншок
тa з'€дн!ltl}tfl('

}лгBopeнllх пoзя мel|mми Укpaiшш

oтoж, нal"lбiлЬlllеyкpaiнцiB нapaхoByBaлoся y тиx вiйськoвиx
з'€ д нAЕIняХ, lЦo фopмралися в Укpaiнi, aбo тиx, якi кoмпaктнo
пoпoBнIоBaЛИc'Iзa paхyнoк ii людських pесypсiв. oднaк 3нaчнa
poзпopoшeнiсть yкpaiнцiB пo бrзкpal.tнiх пpoстopaх тoдiцIllьoгo
сPсP спpиялa тoмy' щo бaгaтo з l{их пpизивnлися B apмilo з-пoзa
мrx yкpaiни. Biдпoвiднo y тих pегioнaх' .цeкoмпaктнo мrцIкaJIи
yкpaiнцi, пiд чaс фopмрaння тaм нoBих 3'€ д нaнь 3нaчний вiдсoтoк в них пoсiд.tлI{yKpaiнui. HaпpикJIaд' y 3l0-й стpiлеuькiйt дtц-
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вiзii (Kaзaxстaнськiй) пiс.lrяfr yгвopсння у |942 p. пopЯд iз 40%
кaзaхЬ, 30%poclян бyлo i 25%yкpaiншiв.A y вiдoмiй 316.й стpi.
лeцькiй шtвiзii (т. зв. Пaнфiлoвськiй), щo тaкox бyлa сфopмoвa.
нa y Казaхстaнi, пiд чaс бoiв пiд Мoсквoro y l94l P. нap:rxoвyBa.
лocя7,296yqpaiнuiв.
3нa.шa кfuькiсть стнi,rнюс1п<paiнuЬBхoД{JIaдo oсoбoвoгoсKпa.
кopry 4-гo гвapдйськoгo КyбaнсЬкoгoкoзilчoгo кaвa.пrpiйсЬкoгo
ПУсУ,щo фopтvrрaBся3:l Paхproк кyбaнськиx кoltKiв, a тaкox бa.
гaтьoх сибipських, aптaйськиxтa дaлскoсxiднихдивiзiй.
нaцioнa.пьнихвiйськoвихфprvryвaньiз сo.
Щoдo бeзпoсеpе.щrьo
юзнlD(рсrфлiк' тo нaдaлi,пЦ чaс бoiв в Укpaftri,Boгtизнaчнoyк.
paiнiзрa.гrисяi втpaчa.писвiй кopiнний нaцioнa.пьнийск.llaд.HaпpикJIaд'нa 3l квiтня |944 p. у 73-Il гвapлiйськiйстpiлeшьKiйди.
вiзii, сфpмoвaнiй y Кaзrxстaнi (кoлиlшrrя3l6.тa C[), iз 3823вoiнiв
бyлo:poсiян - 1948'yкpaiнцiв - l40б, пpедстaвникiвщс 25 нaцioнальнoстей - ,Ю9..Цopеui, нa чoлi щсi дlвiзii стoявнa тoй чaс
yкpaiнсць гrнсpaл.мaйop C.Koзaк' a щr oдI{нyкpaiнець' пoлкoв.
ник П.М.Гyд3ь oчoлIoBaв8.мy Kaзaхcтaнськyстpiлrцькyдивiзilo.
У 2Iз.Й стpiлсuькiй ливiзii, сфopмoвaнiй в Узбскистaнi, нa
жoBтень 1943 p. з:tJIиlIIшIoся
тiльки 6% уз6eкtв,a poсiян i yкpa.
iнцiв бyлo вiдпoвiднo40 i з0%.У 223.i1стpiлецькiйдивiзii, yгвopенiй в Aзсpбaйдкaнi, нa сrpсдину L944 p. бyлo лиlце 523 aзсp.
бaйдкaнцi, a тaкox 2010yкpaiнцiв i |572 pociяни.Тaкa ж кapгI{.
y пеprвaxнiй бiльlдoстi нaцioнiulьних3'€днaнЬ,
нa спoстepiгa.пaся
щo y 1943.|9ц PP. вoloBirлинa yкpaiнськиxзсмляx.
Укpдiнцi у сшaш iнoземнихвiйськoвихфopмрань,
}тBopеt|ltх у скJ'д.цl Чеpвoшoi аpмii

Знaчнc мiсцс пoсiдaли yкpaiнui i в iнoземних вiйськoвиx фop.
}ryвaнI{,D('yгBoprних y склaдi Чеpвoнoi apмii, пеpелyсiм y чсxoслoBaцЬKI{xтa пoлЬсьKих. Тaк, y |943 p. сrprд 15 тис. сoлдaтiв,
щo сKIIaдД'Iибpигa.ry генrpaJla Людвiгa Cвoбoди, l l тис. бyли yкpaiшlяvrи'. Бiльlдiсть з нIo( стaли вo.iнaми цiеi чеxoслoвaшькoiбpи.
гaди пiсля тpиpiннoгo зaтoчr}Iня y paдЯнсЬКиx кoнцтaбopaх' кy.
ди вoни пoтpaпили пiсля тoгo' як y 1940 p. втскJIи в УPCP, pятyloчись вiд щopськoi olсyпaцii Зaкapпarтя.
Iх щокнiсть i звитяry висoкo oцiнив пiд чaс бoiв в Укpaiнi кo.
мaндyвaч чrxoслoвaцькиlt,lи чaстиI{aми в CPCP генеpл.мaйop
Я.КpaтoхвИЛ.,,У бoлх зa Киiв,- вiдзнaчив вiн в iнтеpв'to гaзeтi
l Ukлairр Duriщ Wartd War Il: HЬtory an its aflrгmаtlr. Еdmonton, 1986. P. 62.
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..Paдянськa Укpaiнa',,_ cИнlvIyсiх тpьoх нapoлiв Чехoслoвaччи.
ни лoбpo poзylvliли oдин oдЕIoгo i склaдaли €динe бoйoвr бpaт.
ствo. Мrнi хoтiлoся б oсoбливo пЦкpoслити lvfy)кt{roпoвсдiнкy
кapпaтсЬких yкpaiнuiв i слoвaкiв.''
Чимaлo yкpaiнцiв, якi oпинилися paзoм iз пoлякa}rи y Cибipy
внaслiдoк стaлiнських дrпopгaцift |939-|940 pp., пoтpaпилo згoдoм B дивiзilo iм. Taдеylцa Koстюцrкa. Пiсля Ii сфopьryвaння в цiй
пoльськiй дивiзii бyлo: yкpaiнuiв - 2?6, бiлopyсiв - з96, € в pe.
.iB
- 6%. Haдaлi Biйськo Пoльськr впPoдoB)к пpoxolDкснI{я чrpсз
Укpaiнy пoпoBI{IoBaлoсьяк схiдними yкpaiнцями (щo мaли
пoльськi пpiзвищa), тaк i пoJIякaми y<paiнськoгo пoхoДксl{I{я.
Укpaiнui сеpе'Двiйськoвoгo кoll|дЦщвaнняЧеpвoшoi apмii
Знaчнс мiсцс пoсiдaли yкpaiнui сepсд кoмa}I.цнoгoтa нaчaлЬ.
t{ицькoгo скJIaдy Чеpвoнoi apмii. Пoмbr<кoмaнд}rвaчaми фpoнiaми' мapш:Ulaми тa гснсpaJlaми yкpaiнцями 3a lтoxoДкoнням.бyли: И.P.AпA[lAсl}lKo' A.I.€ p смснкo, Ф.Я.Koстснкo, M.П.Kиpпo.
нoс, P.Я.Мaлинoвський, C.K.ТимolIIеI{кo' Я.T.Чоpевичel{кo'
I.[.Чеpняхoвський.
Kiлькa дссяткiв генеpaлiв.yкpaТнuiв Kolvtaндyвirлипlд чaс вiй.
ни зaгaлЬнoвiйськoвlrми apмiями. Cеpeд }ItD( - B.П.Гсpaсимeн.
кo, A.A.Гpсчкo' П.T.Хмaчoнкo' Т.K.Koлoмiець, Г.I.Кyлик,
I.I.Людникoв, K.C.Мельник, K.C.МoскaлсI{кo' I.H.Мриvс}tкo'
М.П.Cимoняк, C.T.Tpoфименкo, H.B.Фекrrlнкo' C.C.Фoменкo,
B.A.Хoменкo тa iн.
Cmнi yкpaiнuiв-генсpaлiв i стapших oфiцеpiв oнoлювaли стpi.
лецькi Kopпyси' дивiзii, пoлKи тa цrтaби з'€ д нaнь. 3oкpемa шс
A.A Бoндapeв, H. € . ГapКylla' B.A. Гopiulгrий, М.Т..[yбoвllк, I.I.Mи.
сaн, М.€ . MoскaJIик' l..Ц.Мyхiн' I.B.Пaнчyк, I.A.foбaнюк, T.o.Cеpедa, A..Ц.Тимolцlнкo' Т.Ф.УмaнсЬKий, o.A.Утвснкo, H. Г.Хopyн.
женкo тa бaгaтo iн.
У тaнкoвиx вiЙськaх шIиpoкo бyли вiдoмi iмrнa .Ц.Д.ЛелюцIeн.
кa _ кoмalrдyl'aчa 4-ю тaнкoвolo apмiеro, П.C.Pибaлкn _ кo.
тaЕIкoBoIoapмiсlo, A.Г.Kpaвяенкa мnнд:rBaчa3.ю гвapлil"rськoro
кoмa}Iдyвaчa6-ю тaнкoBoю apмieю (yсi згoдoм ст:rлидвiчi геpoями
Paдянськoгo Coloзy), П.Л.Poмa.нrнкa - кoмaЦцyвaчa5.ю тa 2-ю
тnнкoтtими apмiямrt та iн. 3азнaчимo тaкoж' lцo кoмnндyBaче}t
тa мсхaнiзoвaнl{мI{вiйськaми Чеpвoнoi apмii тa
бpoнстaнкoBиIr{I{
зaстyпнI{кoм Hapкoмa oбopoни CPCP з |942 p. i дo кiнця вiйни
бyв мapшaл бpoнетaнкoвих вiйськ yкpaiнсць Я.H.Фсдopснкo.
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B aвiaцii сeprд кoмaндyвaнiв пoвiтpяъILtMIIapмiями бyли yкpaiншi B.B.Cyдсць (l7.тa пoвiтpянa apмiя), C.I.}лснкo (l6.тa пo.
вiтpянa apмiя), C.fl.Pибarrьчrнкo ( 13.тa пoвiтpянa ap}'riя).
..Бoг вiйнц''
- apтилеpiя нa кiнсць вiйни мaJla сrpoд кoмa}Iднoгo тa нaчiЦьHицькoгo скrraДУбiльIдс 6 тtцc.yкpaiншiв.
CФед paдя}IсьKlo( фoтoвoдцiв 1л<paiнськoгoпoхoдxеtl}ш мo)o{a
нaзBaти aдмipa.пa Г.I.ЛевчeнKl,.
зaстyп}Iикa нapKoмa BМФ (з
квiтня |944 p.)' }Цaс}Iикa oбopoни oдеси тa CrвaстoIIoля. Уpoджснцrм стapoBиннoгo yr<paiнсьKoгoмiстa Кaм'янця. Пoдiльськoгo
бр вiдoмий aдмipaл C.Г.Гoprшкoв. .[oдaмo, Щo Aкт пpo кaпiryляцiю Япoнfi б}в пiдrrисatпtй гtнеpalI.леЙгенal{тoм P.M..Цеpсв'*Iкoм.
У цiлoмy хс y Чepвoнiй apr*riiпiд чaс вiйни нapaxoвyв:Uloсяпoнaд 300 тснеpaлiв 1п<paiнськoгoпoхo.IDксння.
кoPoткиЙ
oглЯ.ц БoЙoBиx дIЙ B УкPAIIII
пЦ чAс PАДянськo.tIIМЕцькoI
BIЙHи
Пoчаткoвий пеpioд (l94l - |942 pp.)з
нa меяti пoвнoi вiйськoвoi кaтaсгpoфи
Cтpaшнolo poзплaтoю зa зoвнirцньo-пoлiтиннi пpopaхyнки тa
pспpссиBнy вн1тpilшню пoлiтикy Cгa.rriнa с:.Iаu|II
нечyвaнi вiйськoвi
пopiЦ}KиЧеpвoнoi apмii нa пoчaткoBoмy пеpioдi paд'II{сЬKo-нiмецькoi вiйни. Hизький мopaльrтий сгaн Чеpвoнoi apмii, u слaбкa бoе.
здaтнiсть, oкpiм yсiх iнIших фaктopiв' пoсll.пIoBaJlaсявiлсщнiстro
в нiй дoсвiдчrнoгo oфiцеpськoгo кopпyсy. Aдке нaпеpсдo.щ{iвiйни
пoнaд 40 туrc. кoмaндиpiв, в т. ч. 1800 генеpaлiв, ст:UIиxеpтвa.
ми pепpесiй.
Biдзнaчимo тaкox' щo зryбнiсть стaлiнськoi нaцioнaпьнoi пo.
лiтики пpизBrлa дo тoгo' щo l{aпaд нiмцiв нa CPCP y зaхiдних
pсспyблiкax PaдянсьKoгo Coюзy бр cпpиЙнятlttt як ви3Boлr}Iня
вiд стpaхiть бiльlцoвизмy i тщ aктивiзрaли сBoю дiяльнiсть нaцioнaльнo.пaтpioтиннi сили. Boни зpив:L'Iиpaдянськi вiйськoвi
мoбiлiзaцii, здiйснюBirли y тилy Чepвoнoi apмii Дивеpсii, opгaнiзoByBiUIий вiлкpитi збpoliнi вистyпи. oднс 3 тaких IIoвстaI{Ь'нaпpиKпaд' нaпpикiнцi неpвня l94l p. спaJlaхнyлoy Львiвськiй oбл.
Пpoтс вoнo бyлo жopстoкo пpидylIIе}Iс вiлстyпaючиlvtи вiйськaми Чrpвoнoi apмii тa HKBC. A нa Boлинi oзбpoeнi зaгoни Бyль.
би.Бopoвця нс тiльки poззбpoloвaли невеликi гpyпи paдянських
вiйськoвикiв, aлс й нaпaдaли нa oкpeмi нaселeнi пyнкти. 3a дeяKими дaI{иМи' вoни зaхoПvlll.у|
щс дo пpихoдy нiмцiв м. Capни.
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oднaк нсзBaxaючи нa знaчнi yспiхи, сaltrев Укpaiнi нiмецький
нaстyп влiткy l94l p. Bllявився нaймснlц цдilлиIvr.Пpиvинaми тoгo
булtляк з}Iaчнaпrpевaгa paдянсЬких вiйськ y живiЙ силi (в l,2 paзa)
тa y технiцi (в 5 paзiв . 3a тaнкaми' в 2,5 - зa лiтaкaми), тaк i
дoсt{тЬсилький oпip, щo йoгo чиниrм вiйськa yqpaiнсьlс.rx фpoкгiв:
Пiвденнo.Зaхiднoгo гснеpaJla Kиpпoнoсat тa Пiцдrннoг1o гснсp:rлa
Troлсневa. Киpпoнoс нr тiльки мaв бiльIце тaнкiв тa сoлдaтiв, нi)<
йoгo пiвнiчний сyсЦ кoмa}Iдyвaч 3aхiдним фpolrтoм гrнеpaл ПaвлoB' aлс й кpaшo пiлгoтрaвся дo }Iaпaдy.Biн бщ, пo сщi, € д иtIим
кoмaндyвaнeм фpoнтoм, який пoдoлaB шoк вiд paптoBoгo l{aпaдy
нiмцiв i пoчaв дoсить вмiлo opгaнiзoврaти oбopoнy. B цьo}"ryйoьry
цoIIoмaпUIaсaмa пpt{poдaУкpairи _ бoлorпrстaBoлиньтa лiсистa
Галичинa. I все ж гpyпa apмiй ..ПiBдсtIь'' гснеpaлa фoн Bнштедгa
нe}D(ильнoпpoсyвaлaся BпrPед. Hiмцi м:tли бсзyмoвнy пrpеBary y
пoвiтpi, тoмy щo числrннi paдднськi лiтaки мaйxr пoвнiстo бyли
винищснi y псplшi x днi вiйни нa paдянсьKllх arpoдpомax. .Цoтoгo x
У T|4ЛуЧсpвoнoi apмii aктиBtlo дiялтцнiмoцькi диBсpсaнти.
oднiеIo з псpulих i нal.rбiльцtих 3a poзмipaми битв, щo lt,{:rли
мiсцr нa yкpaiнсЬкoмy тсpенi У цсй пеpioд, бyлa тaнкoвa битвa y
paйoнi Лyшьк_Бpoди_Piвнe. B нiй в3,I.лиyчaстЬ l-шa тaнкoвa
гpyпa гeнrpaJla фoн Юtсйстa тa вiсiм paдянсьKих тaнкoвих мexa.
нiзoвaних кopпyсiв. У цiй битвi вiдзнaчився гrнrpiЦ-мaйop тaнкoBих вiйськ К.Cемrнчlнкo' якtц|tпсPIIIим ссpед paдянсЬKих тaнкiстiв бyв yдoстoсний звaння Гсpoя Paдянcькoгo Coюзy. Biн, бyвl9-i тaнкoвoi дивiзii, вмiлo opгaнiзщaв зaсiдки
lIIи Kolt,raндиpolvr
свoix чaсTиtt yздoB)к ltloсr нa ЛyЦьк, щo зaтpимaJlo пpoсyвaння
вopoгa й зaвдaлo нiмцям 3нaчних втpaт.
Tим чaсoм вxс 8 липнЯ фaшистськi вiйськa зaxoпllли Беpди.
нiв, a 9 _ Xитoмиp i пoчaли praлЬнo зaгpoжyBaти Киeвy.
У шiлoмy ж зaз}Iaчимo' lцo тaм' дс paдяI{сьKr вiйськoвс кoмal{4rвaння бyлo лoбPе зopiентoвaно й пpoiнфpмoвaнс тa мaлo змory
пi.шгoтyвaтисядo бoю, вiйськa билllся зaBзятo i piшyнe, нaвiть в
. Kltpлottш MtсvatИo llctpoыrv (1892' с. Beщиiвкr Hilotшськoro paйoшy Чepнiгiвськoi
oФl. _ 20.09.194l p. - з:lгиl{yв бirи xyтоpa.[pюкoвщишa нa Пolrтавщинi). Ha вifiськoвiй oгyx<бiy poсifiськiй apмii з l9l5 p.' yчасltl{кПepшoi свiтoвoi вiйни' y l9l7 p. зaкiнчив
BiЙськoвo.dв.пцдшtepськylllкo,ry. У.laсlIик Гpoмаляшськoi вiйши в Укpaiнi, oдин з opгaшiза.
тopiв пoвстaltсьхих зaroнiв нa ЧepшiгiвЩишi (l9l8 p.). Haдшi paзoм iз свoiм зrroнoм шIивс'( дo ск,tадy Чcpвoltoi аpмii. 3 l9l9 p. _ кoмaнд}|p 22.ro Укpaiшськoпo paдяlrськono пoJI.
кy (згoдoм 2-й Гrоryнськлй пoлк 44-i стpiлеuькoi л,ивiзф. Бpaв ytaсть y Cloях пpoти вifiськ
Ilиpeкгopii. 3 1920 p. - кoмiсap 2-i Kиiвськoi lЦкoли Чepвoнlп Cгapшиш. 3a вмiлe кepiв.
ницгвo вiЙсьlсrми 70-i стpiлcuькoiднвiзii пiд час pалянськo.фiltськoi вifiни y 1940 p. Киpпoltoсy бyлo пpисвoetro зшlш}|яГcpoя Pалянськoro Coюзy. 3 лloтoro l94l p. _ кoмш{ryючиfi KoBo. 3aп'rнyв y бою пiл чaс вш'(ory з oпorrcllltя. Пoхoваниfi y пapкy Cлдвк в Кисвi.
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oгoчeIII{i.Taк, y сеrстopi дiй 5.i apмii Пiвденнo.Зaxiднoгo фporrry
зil дв:l днi бoЬ тi.lьlоl otЕrн бaтaльйoн 282-to пiхoтttoгo пoJIкy всР
мaкry щpaтив l70 чoл. - бiльrцr .rвepгi сBoгo сюlaДУ.
Пpoтo кoJrи PaдЯнсьKих сoлдaтiв Kl{дiurи нaпPи3вo,lящс' чrp.
вoнoapмiйцi qдaвaлися y пoлoн y воrикiй кiлькoстi, нepiдкo виг},Kyloчи пPи цьoмy: ..1п<paiheuь,1кpaiнoЦЬ'', спoдiвaючись нa тr'
щo стoBJIeннядo 1,кpaiнuiв бyдс милoссpднiIшим, Hk лo poсiян.
Haпpикiншi пеplшoi дeкaдI{ л}Iп}Iяз мстoю пoлiпIцсння yпpaBлiння вiйськaми бyлo yгвopeнo т. зв. Пiвденнo-3axiдний нaпpя.
мoK' дo якoгo piйшли ПЬдеrпrий тa Пiвдсннo.3aхi.щrий фporrм.
Koмarцyвaчrlv( нaпpямкoм cтaв мapшaл Бyльoнний, a нлснoм
Biйськoвoi PaдI{ _ Хpyltoв..Цiяtьнiсть Киpпoнoсa бyлa oбмсxe.
нa JIицIе KиЬсьtсlм нaпpямкoм. А'lrr }тBope}IHяцiri дoдaп<oвoi кrpiвнoi лaнKи нi дo нoгo лoбpoгo нr пPивeлo. HaвпaKи, неpeз мi.
сяць paдянськi вiйськa в Уlqpaiнi пoчaли мaсoвo пoтpaплятlt y нi.
мсцькi ..кoтли''. Tpстьoгo сrpп}tя в paйoнi Умaнi в oтoчr}Iнi oпи6.тa, |2.тa та чaсткoвo l8.тa apмii - близькo дBaдцяпr
t||4J||4cя
дивiзiй. Paдянськi вiйськa чинили oпip лo 8 ссpпня, ax пoки
l03 тис. чoл. нс пorгpaпили y нiмецький пoлoн, B тoмy числi двa
кoпraнд1вaнi apмiями (Мyзиненкo тa Пoнсделiн), сiм штaбiв кop.
пyсiв. Hiмцi зaxoпили тaкoж 300 тaнкiв, 800 гapмaт тoщo.
I.(я пopaзкa зЕIaчнo yсK'IaднI{.лaoбopoнy Kиевa, щo fi здiйсню.
вiUIa нrщoдaвнo yгвopeнa 37.мa apмiя пiл кoмaьцрaнI{ям генe.
pшta Bлaсoвa. Пpoгe Киiв }тpимaтI{ нr BдaJloся. Hсргoлxенiсть
У дiяx paд'I}Iськoгo вiЙськoвoгo ксpiвI{ицтBa 3}IoBy пpизвrлa дo
тPaгeдii. I xoч 13 вepссня Бyдьoннoгo бyлo вИкrrикal{o дo MoсKBи' a нa йoгo мiсцo пpибр мapцI:rл Tимoцrrнкo' вpятyвaти B)ке
нс мo)кнa бyлo нiяoгo. 16 Brpес}Iя вiйськa Гyдеpiaнa тa Юlейстa
oтoчилlt киiвськr }тpyпoBaння Paд'tttськиx вiйськ' }тBopивlIIи нaй.
бiльIций ..кoтeл'' з yсiх, щo кoли.нrбyдь знaJIa вiЙськoвa iстopiя.
Mirк 16 тa 26 BePссня y нiмrшькoмy oтoчrннi бyлo знищенo 5.тy,
2l-Iшy, 37-му,26.ту i чaсткoвo 40.вy тa 38.мy apмii. Тiльки пo.
лoнrними paдЯнсЬкa стopoнa втpaтилa 450 тис. чoлoвiк.
3a тpaгедiею Пiвдeннo-3axiднoгo фpoнry нaстaв чaс i Пiвденнoгo. Цей фpoltт, яwtйt з 5 хoвпrя oчoлиB нoвий кoмarЦyloчий псI{epiul.лrйтенaнгЧrрвиненкo*, B)кс 6 жoвтlrя бр oтovсний нiм.
цямI{' кoли iх l l-тa apмiя тa l.шa тaнкoвa гpyпa з'€ д нaлися 6tля
. Чepешнeнкo Якiз TttlloфiЙoшrv (1894, с. Hoвoселки PocroBськoi o6л. _ 1976 p.' Мoс.
вr). 3 l9l4 p. yraсник Пepшoi свimвoi вiйши, yrrrвp.oфiцсp poсiйськoi apмii. 3 l9l8 p. y Чepвoнiй apмii, yrасник ГpoмaДянськoi вiЙши в Укpaiшi. 3 t940 p. oбiймaв пoсадy кoмaшщrвaнaoДeським вiйськoвим oкpyюl{. Пiд чaс paдянськo.нiмeцькoi вiйши t(oмaндyBirваpмiями тa фpoшгaми. Гсшepшr.пoлкoвltик ( l94 l).
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с. oсипенкo нa чop}Iol{opськoмy yзбеpexоr<i.
Чaстини l8-i тa 9-i
apмiй (близькo 106 тис. нoл.) бyли взятi y пoлoн. B бoю зaгинyв
Koмaндyвaч l8.ю apмieю A.Cмиpнoв. Ця пopaзкa вiдкpилa нiм.
цям rцл'Iх нa Poстoв _ Bopoтa нa Кaвкaз.
A кoли paдянськi вiйськa пiсля двoмiсячнoi oбopoни 16 xoвтня
зaлишилI{ oдесy (з якoi, дo prнi, бyлo свaкyйoвaнo дo Kpимy
80 тис. вiйськoвикiв тa бaгaтo цивiльниx), l l-тa нiмсцькa apмiя
фн МaнIштeйнa paзoм iз pylvlyнськими вiйськaми зpoбшla спpoбy
рipвaтися нa Kpимський пiвoстpiв чrpсз Псpскoп. У xoдi бoiв,
щo тoчилllcЯ ДacЯTьднiв, нiмцi злaм.UIи oпip 5l-i oкpсмoi apмii
гс}IrPaJIaФ.Kyзнeцoвa' взяJIи y пoлoн пoнaд l00 пrс. paдЯ}IсьKих
сorцaтiв i 28 жoвтня poзпoчaJlи нaстyп y двoх нaпpямкaх: нa Ce.
вaстoпoль тa нa Kеpн.
Унaслiдoк yспilшнoгo кoнтpнaстyпy пiд Мoсквolo Bзимкy
|94| p. Чеpвoнa apмiя нс тiльки знялa зaгpoзy' щo }IaвислaI{aд
стoлицrю сPсP, aлс й зI{aчнo змiцнилa свiй бoйoвиЙ д},х, щo
сильtlo пiдyпaв пiсля псplIIих мiсяцiв вiйни. Cтpaтегiннy пayзy'
якa BиникJIa нa paдянськo.нiмецЬкoмy фpoнтi внaслiдoк yспirш.
нoi зимoвoi кaмпaнii, Генеpaльний цrтaб Чеpвoнoi apмii зaпpoпorryвaв BикopистaTИ NIЯ пiдгoтoвки плaнy глибoкoi oбopoни, нa
pyбeжaх якoi paлянськi вiЙськa il{oгли б зyстpiти нiмцiв влiткy
|942 p. Пpoте вийIцлo iнaкlце. Bже нaвеснi 1942 p. Cтaлiн виpilшив, BипсpсдиBurи Гiтлсpa' дoмoгтися дoкopiнtloгo пе)rлoМy y
xoдi вiйни. Для цЬoгo пеpе.uбavaлoсязaBдaти вiдpaзy кiлькa yдa.
piв: пiл Ленiнгpaдoм' B Укpaiнi тa в Kpимy. (Hе oстaннIo poлЬ y
пpийняrгтi цьoгo pitшення вiдiгpaлa нiмецькa пoзiнфopмaцiя, т. зв.
плaн ..КplмлЬ'', який д}D|(oскJIaдним ltlл'rxo}f пoтpaпиB дo Pyк
Cтaлiнa.
3гiднo з цим плaнoм Brpмaxт мaв нaмip зaвдaти гoлoвнoгo yдapy силaми гpyпи apмiй ..[lнTp'', тoбтo зt{oв-тaKиI{a мoсKoвсЬкo.
мy нaпpямкy). l xoчa пprдстaвники Cтaвки вt{слoвI.Iлисвoю нrзгoдy iз плaнoм l{aстyпaлЬнoioпсpaцii в Укpaiнi нaвеснi |942 p.'
мoтиByючи цс вiдсyгнiстю peзrpвiв, Cтaлiн нaпoлiг нa свoсмy. B
pезyльтaтi й пеplшa пoлoBи}Ia 1942 p. oбrpнyлaся дтя Чеpвoнoi аpмii .rеpгoвoloнизкolo вiйськoвиx кaтaстpф. Cпoчaткy пЦ Лснiн.
гpaдoм в бoлoтaх зaги}ry.пa2-гa Удapнa apмiя Bлaсoвa, a [j кoмaн.
лyюний здaBся y пoлoн' пеpствopиBlIIись пpи цЬolvfyiз геpoя oбo.
poни Kиeвa тa MoскBи y зpaдникa М | Дltя cтaltiнськoгo кеpiвrrиш.
твa. He Цдaвся }Iaстyп paдя}IсьKРIхвiйськ i в Кpимyl Дo 3 кеpчснсЬ.
кoгo плaI[ЦoPMУ,yгBoprнoгo BзимKy |94|-|942 pp.' гoт}вaвся дo
нaстyпy Kpимський фpoнт гrнеp:rлa Koзлoвa y сюlaлi 44-i apмii
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гснrP:rлaЧeprrякa, 47.i apмii ге}rсpшIaKoлгaнoвa тa 5l.i apмii гe.
нсPaJIaЛьвoвa. fuiс нiмцi Bипсpeдили нaступ. 8 тpaвня |942 p.
люфвaффe пpoвeJla мaсoвaнo бoмбapдyвaн}Iяpa.цяI{сЬKI{х
вiйськ,
a l l.тa apмiя Мaнцггейнa перliшлa y l{aстyп нa Kеpнснськoмy пiв.
oстpoвi. Cлiд зaзнaчити' щo вiйськa KpимськoгO фpoнry y кiлькa
paзiв пrpсB:Dкaли aтaKyючих нiмцiв' пPoтс paд'IнсЬкa oбopoнa
стpокдirлa вiдcyгнiстю певнoi глибини..[oля битвlt бyло виpiulс}Ia вжo дo |2 тpaвня. 15 тpaвня нiмцi в3яли Kеpн i paдянськi
вiйськa бyли змylшeнi, зaлиIшaloчиBarкKy технiкy, втiкaти чсprз
Kеpяенськy пPoтoкy. Тiльки д}ry(r нrBеликa ц кiлькicть дoсяглa
pятЬнoi Тaмaнi. Пpсrги 7,5 тиc. нiмецькllх Bтpaт' RтPaти Кpимсь.
кoгo фporrгу пPигoлoмtДyвaJlи: |70 тпc. пoлoнr}Iих, l l00 гaPмaт'
250 тaнкiв' 3800 aвтoмaшин, 300 лiтaкiв. Hецдoвзi сrBaстoпoлЬсЬ.
кий гapнiзol{' щo пaсиBнo спoстеpiгaB зa цIlм пoбoiщем, вiднyв
pyйнiвнy сltлy пoKинщoi paд'IнсЬKoi збpoi. Pa.цянськс вit"lськoве
кoмal{ryBaння, п< i завжди, BиBе3лиiз цьoгo пеKпa' пpoте в Мoсквi
пoчaлися poзпpaви. Кoшtoв, Чсpняк, Koлгaнoв тa pяц iнIдиx ге.
неpалiв бyли пoниxенi y звaI{Ilях'a пpедстaBнllк Cтaвкlt Л.Мехлiс, кpiм тoгo' ше й втpaтиB пoсaдy нaчaлЬникa Гoлoвпypy (йoгo
зaмiнив o.l[еpбaкoв).
.Цoдaмo, rцo цIe oдниilt нaслiдкolr неBдaч Кpимськoгo фpoнтy
стaB дoсить знaчний спaJIaх y Чepвoнiй apмii недoвipи дo т. зB.
вorнiв неpoсiйськиx нaцioн.UlЬl{oстей тa зpoстaннЯ llloвiнiстlrчних нaстpoiв. Cпpaвa y тoмy' щo сеpед вiliськ цЬoгo фpoнry бyв
p,Iд зaкaвкaзЬKиx нaцioнaльниx вiЙськoвиx фopмyвaнЬ' якi пoдеKyди мaсoвo здaвilпися y пoлoьI.
oднaк нaйбiльIцoгo 3a мaсIдтaбaми кpaхy у |942 p. Чеpвoнa
apмiя зaзнaJlaпiл Хapкoвoм' де в пеpioд з l2 пo 29 тpавlш вiйськa
Пiвдсннo.3aхiднoгo фpoнтy ге}Irp:LпaKoстенка* тa Пiвдсннoгo
фpoнry геI{rp:LпaМaлинoвськoгo пiд зaгaльнlllt кoмa}IдyBaнняil{
гoлoвкoмa Пiвденнo-Зaхiднoгo }Iaпp'tмкy МapцIа"пaТllмoIдснкa
(нлен Biйськoвoi paди нaпpямKy М.Хpyшoв) спpoбщaJlи пpoBrсти }Iaстyп:Utь}tyoпеpaцiю. Мrтoю нaстyпy }laв стaтI{ poзгpoм
xapкiвськoгo yгpyпoвaння пpoтиBникa' Bи3Boлення lvticтaтa yг.
BoPrння спPи,rтливиx ytvloB.цJtя
нaстyпy нa [нiпpoпстPoBсЬк. Ha.
стyп здiйснюBaвся силaми 23 стpiлеuькиx дllвiзiй, двoх кaвaJlrpiйських тa двox тaнкol]их кopпyсiв пpoти l l дивiзiй 6-i apмii
. KвzelкoФeдipЯкoвtt't(|896,qoсюд.1
_ 26.05.l9.|2.'
BeликrМаpтиltЬкlPocroвськoioфt.
з{lгиl|yвy бoях пiл Хapкoвoм). B poсiйськiй аpшii з 19l5 p.' }^raсtl}rк
Пr:pшoi свiтoвoi вiйltи.
У Чсpвошiй apмii з 1918 p.' }цaсlrик Гpoмqrцllськoi вiйltи. Hrдщi lta pяДi кoмаlЦllих пoсaд.3 1940 p' reltсpшl-лcЁr.rrпalгг.3l8 гpyдllя l9.|l p. - кoмаlulyв:lчПiцдсltlro-3ахiдltoro
фpolrry.
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гeнсPiЦa Пayлюсa. Пpmo нaстyп Пiвдсннo.3axiднoгo фporrry нс
бщ пiдгpимaний Пiвдeнним фporггoм, кoмa}Ц},вaнI{,lякoгo BBс.
лI{ B oмaнy дaнi poзвiдки пpo зoссpеДкrння бylдiмтo BсJIикиX тaн.
кoBих сил Bopoгa в paйoнi 3мiевa. Tiльки 17 тpaвня бyлo ввеДснo y бiй 2L-ЙтaнкoвиЙ кopпyс' пpoтe мoмснт бyв yпyщeний. У
цсй самий день нiмцi aтaкyвaли т. зB. Iзюмський виglyп' з якoгo paдrriськi вiйськa Bcли нaстyп iз пiвдня, i 18 тpaвня 3ахoпили
Iзюм тa Бapвеrп<oве.Cк.llaлaся з:lгpoз:l oтoчeння. I знoвy paд,Irrськo
фpoнтoвo тa Bepxoв}Io гoлoвнoкoмarщyBaння бyлo нe нa висoтi.
.[oзвoлy нa свo€чaснс вiдведення вiйськ нс нaдiйIшro. Цo i пpиз.
Bелo дo xapкiвськoi кaтaстpoфlt. 23 тpaBн,r нiмцi зaмкrryли кiль.
цc oтoчс}tня в paйoнi Бшaюlсi нaвкoлo 6.i apмii гснсpaлa ГopoднянсЬкoгo, 57.i apмii гснrp:rлa Пoдлaсa тa oкPeмих з'€днaнЬ
9-i apмii гснrpaJla ХapитoнoBa тa 38.i apмii генеp:шa Мoскaлсн.
кa. 29 тpaBнJI всe бyлo закiнченo. Hiмцi DтPaтили y цих бoлt
20 тtаc. сoлдaтiв, Чсpвoнa apмiя BтPaтилa лицIr пoлoнrними
2|4 тпc. нoлoвiк, a тaкo)к 1200 тaнкiв, 2 тtаc. гaPмaт. Koмarцy.
вaч Пiвденнo.3axiдним фpolrтoм Koстснкo тa кoмarщpaнi apмi.
ями Гopoдrrянський i Пoдrraс зaги}tyли' a чим:UIo paд,Itlських гo.
нrpaлiв бyлo взяlтo y пoлo}t. Щoдo нiмцiв, тo 3a yчaсть y дaнiй
oпеpaцii (дo Pсчi, Гi гoт5шaли oсoбистo Гiтлеp i Гalrьдep) гснrpaл
Пayлюс olгPимaB JIицapський xpсст.
Cтpaтeгiнним нaслiдкoм цiei пoPaзKи Nя PaДяl;|ських вiйськ
стaв стpiмкий нaстyп нiмцiв нa пiвднi, якllйt вдirлoся зyпинитI{
лицIr шимКy |942 p, нa Boлзi. Пiсля xapкiвськoi тpaгедii бyлa
виpitшенa дoля Укpaiни. 4 липня 3a l{aкa3oм Cтaвки pqдднськi
вiйськa з:UtиllIиJlи Cевacloпo,tь, a 22 лип}tя зi здaчсlo Bopory Cвсp.
д,loвсЬкa Bopolшилoвгpaдськoi oбл. yся тсpитopiя Укpaiни oпинилaся пiд фaшистськolo oкyпaцiею.
Пopaзки l9ll тa L942 pp. нaвiть сьoгoдrri пPипoлoмцr}псrгЬсвo.iми
мaсlrлгaбaми. Paдянськi Bтpaти l94l p. - 6 мrшr чoJl. - пс.
pсBищили BтPaти Bсpмш(ry y вiсiм paзiв. Tiльки пoлoнrними Чеpвoнa apмiя втpaтилa y цЬoмy poцi 3'355 млI{ чoл. У |942 p. в
пoлo}I пoтpaпилo ще l,653 lvtлн F,aдя}IсЬкихсoлддтiв. .(oля цих
людей, ссPед ниx i сoтrнЬ Tl4ctr'l}'кpaiнuiв, бyлa тpaгiчнoю. Бiль.
rцoвицькe кеpiвништвo вiдмoвилoся вiд }Iиx' як вiд "зpaдниKiв'',
пpиpiкaюни ix нa нсми}r}пIyзaгибсль, a.IDiкe
дoпolvroгaPaд'IнсьKим
пoлoнrним чсprз Чrpвoний Хpест нс нaдaв:Ulacя. oтlкс' чaстo
€диtIим lllл,Iхoм пoPятyttкy NIя paД'I|lсЬкI{хвiйськoвoпoлo}Ieниx
стaвaJla кoлaбopaцiя iз вopoгoм. Пoчaльнo вiдoмa т. зB. Poсiйськa
Bизвoльнa apмiя гrнrPirлa Bлaсoвa фopмpaлaся зil paxyroк цих
13lmpiя дрiнсюm

ьiйш
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вiйсы<oвoпoJtotlеtllц.3aгaлoмxe iз 5 754 тис. pcдянськl{хвiйськo.
вoпoJloнrни.x'щo oпиtlилися пЦ чaс вiйни y гiтлсpiвських кorrцтa6opax, мaйxe пoJroвинa зaгинyлa. A близькo l млн чoltoвiк
вибpшto FДя ce6е rrиях спiвpoбiтrrиrшBa3 вopoгoм.
Pцддlськпf, шaступв Укpaiшi (|уз-|944
пepioд B]tзцшerшявiд тiтлфiшrir

pp.):

Пiсля poзгpo}fy нiмцiв пiд Cгa.пiнгPqtoм пoчaJloся визBoлсttш Укpairи вiд вopoгa. 18 гpyдrя |9|2 p. чaстини l.i гвapдiйськoi
apмii рiйшrrи y псplший нaсeлсrий пy}ttсгнa yqpaiнськiй зсшri с. Пiвнiвry Мotoвськoгo paйoнy Bopolшlшtoвгpадськoi
oбл. A yп.
Potoюrссiчrrя - бсpезня 1943 p. paлянськi вiйськa звiльниrпrвЦ
гiтлсpiвцiв мaйxc всю BopolllилoвцPaдськyoбл., нaстинy Хap.
кiвcькoi тa Cгшtiнськoi oблaстeй.
Пoдa.lьцli бoi в Уlgaiнi poзгoprryJlисяв:кeпiд чaс K1pськoi бит.
вIl' щo poзпoч:шaся5.lипня 1943 p. Пiд чaс цiei бrrтвизaги}r}'в
зa.
стyпнI{ккoмaltщ/BirчaBopoнeзьюlм фporггoмг1cнepirл
Aпaнaсснкo..
Bизвoлснням 23 сrpпrrя Хapкoвa зaкiнчилaся K1pськa битвa i
PoзtloчaвсянaсTyп в Укpaiнi мaйxс чoтl{PьoxpaдЯI{ськихфpoн.
тiв _ Bopoнсзькoгo,Creпoвoгo, Пiвдсrrrro.3aхiднoгoi Пiвдсннoтo. Пepеслiддloнивopoгa' Чеpвoнa аpмiя rцвидкo пPoс},Birлaся
дo
.(нiпpa. Bизвoltивlци8 всpссня 1943 p. Chaлiнo, Пiвдrнний фporrт
пrнсpiЦaМa.lпlнoвськorortвiддpив,як тoдi кaзaли' ..нiмецькийзa.
мoк'' нa l[oнбaс' a Bжo пiд кiнець мiсяця пpopвaвглибoкoешeлo.
нoBaнcyсpiплсння нiмцiв нa p. Miyс' т.3& Мiyс.фpoкг, тa лiквiдyвaв Taгaнpoзькe}тPyпoвaнняBсPмaxry..Цoнбacбyлo визвoлснo.
HaпpикiнЦi всpссня тpи iншиx фpoкпt oчистt{лl{вiд нiмцiв
ЛiвoбepсжнyУкpaiнy i вийtшtи дo ссpeдI{ьoiтсчii.[нiпpa мaйxс
нa 75O.кiлoмстpoBolvfy
фporпi. Цс бyлa oД}Iaз нaйбiльlциx Boд.
них пqpсцIKoд'яl(y дoвoДrrлoсядoJIaтипИ чaс flaстyгrypaдя}IсьKи}r
. Aлagrcеllхo Йocuл fuДioroarч (1890, с. Мrгpoфнiвxa Ctтrвpoпo.ltьськoi
губepнii y Пepшifi свiтэ05.08.1943p.' Бgшopoд).B .оrнi пpапopщнкаpoсif,сьxoiapшiiбpaв}П|астъ
riЛ вiЛtti. Ha пoцтп<yl9l8 p. opгaшЬувавпapгrrзrrrськиfiзагiн шaC"гaвpопorlьщинi.B цьorrуx po'ц EсryпиEдoJulвЧepвoшoiapмii. Hfдшri нil pядi t(o}|arlдl|Пх
пoсдд.3 1938 p. - кoчatrД/&lчCерпшьo.Aзiапсьlorx вif,сьхoвшшoxpyloD|'з сiчня l9{l p. . t@rrrl{Д|вilч.Цшtеlсoсxiшrшrфorrroх' a з чepвкя l9{3 p. - зltстyпшнкt(o}tшцyrlщ Bopoшезьюrxфporrтoч.
Ф l|tаlttшorcьюtfrfuдiorЯкoaш (1898'oдrсo
- |хi7' Мoсвa).3l9l4 p. - pядoEПf,
poсilсыюi apшii,ylасниx Гpoxqдянськoiвif,ни, 3 l9l9 p. в Чеpвoнif,apмii. Уvасник Гpo.
хqдяшсьtкoi
вiftrн l lспaшii, в якoсri pa.Цrurсьxoro
вifiськoюto спецiшtiстa.П1дчaсpадянськoнirelrькoi вifiнx кepyвавpядorr aprriП тa ф,porггiв,шlo вiдзнa.r.rлrrся
в бoп в Укpaiнi. Мapшшr PqдяшсьloroCoюзy (lЧ4 p.' Гepof, PaляшсьxoroCoюзу (1945' 1958 p.). lз xorгrrя
1957 p. - хiшiстp Oбopoни CPCP.
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вiГlськaм. Зa цеЙ псpioл тltлll фpoнтiв знaчнo вiдстaли вiд aвaн.
гapдiв, тoж неpiлKo дoлaти ulиpoчс}t}tий .Цнiпpo пiл oбqpiлoМ Bopoжoi apтилеpii тa aвiaцii paдянсЬким вoiнaм дoвoдилoся }Ia P}rбaльських чoBнax' сaмopoбниx плoтax' a тo й пpoстo нa плaщнa.
кидцi, нaбитiй сoлoмoю.
2l веpесня пеPшII{мI{пoдoлaли Boднy псPсlIIKoдy пiвденнilцc
Kиевa вiйськa l3.i apмii г1енrpaлaПщoвa. У paйoнi Bиикoгo Бyк.
pи}Ia пrprпpaBJIяJIисянa пPaBий беpег тaнкiсти 3.i гвapдiйськoi
тaнкoвoi apмii гснepirлa Pибaлкa. A в цiлoмy yсi сiм apмiй цьoгo
фpoнтy yгBopили плaI,дaPми }Ia пpaBoмy бoцi.(нiпpa y смрi вiл
Kиeвa дo Чеpкaс. Гoлoвний yдap нa Киiв плaнyвiuтoся зaвддти iз
Бyкpинськoгo плallцapмy. fuic нaдaлi, як з'ясyв:UIoся' цсй плaцдaPм з йoгo пеpссiненoю мiсцевiстк)' дr нo Мoгли poзBсp}ryгися
тaI{ки тa By3ькиIv(3:lкpyгoм' щo нaга'цyBaвгopлoBиHy IтJIяцIки'яКy
зaKyпopили нiмецькi дивiзii, вияBивс'l вкpaй нcвдirлI{lrtд,lя Poз.
гoprгa}Iнянaстyпy. Bтpaшr Pцдя}tсЬких вiйськ внaслИoк чисJIс}I}Iиx
бeздytvtниxaтaк бyли тyг нa.цзBl{чaйнoBrлиKими тa HrBипpaBдa}tим!t. Hapeштi нaдiйшoв нaкaз пepeнести нaпpямoк гoлoB}Ioгo
yдaPy, внaслiдoк чoгo пpoBсли гpaндioзнy oпepauiю пo пopсдис.
лoкaцii вiйськ. Людеfi тa тexнiкy з Б;кpинсьKoгo IIлaIIдapмy поPспpaвJrяли нaзaд чrpф .[нiпpo й спpямoByBaли зaлiзничними
rцIeлoнaми нa Лютеж. Talr вoЕtl{знoвy фopсщшlи .[нiпpo, a \o.
тiм.[еснy. 3вiдси бyлo виpilшсHo зaвдaти гoлoвний yДap нa Kиiв.
Cтaвкa дaлa кoмaндyвaнню Bopoнезькoгo фpoнтy типoBo стaлiнськиli накaз . ви3Boлити Kиiв дo piннишi Beлltкoгo )(oвтttя,
тoбтo Дo 7 лucтoпaдa. Bpештi.рцIт дoситЬ сK,Iaднy пepeдl{слoкa.
цiю вiЙськ нaпpикiншi xorгrш бyлo зaвеplll9tto. A вжс 3 листoпaдд
пoчaЛa нaстyп нa Киiв 38.мa apмiя гeнеp:Цa Мoскaленкa.* Ii пiд.
тpим:rлa 3-тя гвa2дiйськa тa}IкoBa apмiя пcl{еpaлa Pибaлкa, щo
qдiйснилa спсшифiннy "псllхiннy aтaкy'' - пц зaвивaння сиpеH'
з yвiмкнщими фapaми. Чeprз кiлькa днiв зaпск.ltихбoiв, в нiч нa
6 листoпaдa пepедoвi з:rгoни Мoскaленкa yвipвarrися дo стoлицi
Укpaiни. ПсpIшим пpoбився з бoем дo цсHтpy мiстa 207.I| тaнкoвий бaтaльttoн 22-i гвapлiйськoi тaнкoвoi бpигaди пiд кoмarцy.
вaнням кaпiтaнa .[.Чyvlaнeнкa. B paГloнi Бpест.ЛитoвсЬкoгo пpoспсKry пiд чaс пpoвeдсння poзвi.Цкl{зaгинyв кoмaндиp тaнKoBo.
. Moqanreшto Kttptuto Фlrraourt(|902'
с. Гpишиlto.[oнcцьxoi oФlaстi - 1985' Мoсшa).
B ЧеpвolriЙ apмii з 1920 p. Уmсllик ГpoмЦД,llltськoiвiйши в Укpailti. B |922 p. зaкirrтtв
Ущaltськy oб.с.пllally tцк<rпyчcpвol|}|x кoмдlull|piв. Учaсlrrrк pадяllськo-фiшськoi вifiшш.
ПИ чдс palшltськo.нixсцькoi вifiши кepувllв pядoш apшiЙ. 3 жorпlя |942 p. iдo кiltltя вifiни
oчo,tюв:lв 38-мy apмiю, вifiсьlсд якoi вhзllrчшлися пiд ч:lс вl|звoлelrlrя Укpaillи..[вiнi Гepofi
Pадяllськoro Coюзу (1943' 1978).Мaplшшl Pa,ullськom Coюзy (1955).
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ro к}вqшr гBapJfi стaPцrинa Hиlсrфp lЦoлщсrп<o' ypoДl(c}tсць КrrЬсы<oi oбл. Иoгo тaнк Bстafloвлo}Io заpaз як пaм'ятнl{к нa цьo.
мy пpoспeкгi.
12.lпlстoпaдд з'€дшaння l.гo Уlqpairrськoto фporггy (тaк 20 xoвlг.
llя |9|3 p. псpсймс}ryB:UIиBopoнсзьlсlй фporrг) Bзя,tI{Хитoмиp,
a 60.тa apмiя гlgнrpaлa Чеplrясoвськotol |7 лucгoпaдд зilхoпилa
Kopoстснь - зшriшпrщдrй в}вo,l. Гlлauдlpм y paйoнi Kиeва цIвI{.
дKo poзцtиpюBirвcя. Hiмцi зpoбшrи вiдчaйдшцнy спpoбy пoвсp.
rryпr lfuЬ. l8 rшстoпqдa Doни пotliulи кoнтpнaсryп, в хoдi якoгo
p4цдrськi вiЙсы<ampaтилlt Хlrгorr'rиp тa кiлы<a дссягкiв тисяIr чФ.
вoнoapмiйцiв пoцpaпulл|| у пoлo}I. Cюtшtaся pйlль}Ia загpoзa Kи.
eвy. Пpoгс нсцдoвзi тaнкoвий yдaP Bсpмa)сryBд:uloся зyпиtl}lти.
УспiIцнo po3гoРгaвся paдянський нaстyп i нa пiвднi. BiЙськa
3.гo Укpaiнськoпo фpoкгy (кoлиlшнiй Пiцдeннo.3aхiдниЙ) пс}tcpшla МarrинoвсЬкoгo лiквiдшarrи 3aпopiзький плaцдapм вopoгa i
14 xoвпlя lЧ3 p. ви3вoлl|лI{ 3aпopilюlся.
+r4 Укpaiнський
(кoлишпriй
Пiцдснrrий) гснсpa.пaToлбщiнa
силaми 28.i ap^
фpottт
мii гснcpшta Гсpaсимс}Iкa y вiDкKих дссятидеt{ниx бoп< Bи3Boл}lB
Мcлiтoпoль. 25 x<oвгrrя2-й Укpaiнський фPorгг (кoлиlшнiй Cтспoвий) пeнсp:UraKoневa вибив нiмцiв iз.(нiпpoпстpoвськa. Битвa за.[нiпpo закiннилaся пoв}tolo пrPе},toгoю Чсpвoнoi apмii. Ha
пopЯдoк дсrrний пoст:lлo питaнI{я пpo звiльнcння вiд нiшriв Пpa.
вoбсpсжнoi Уцpaiнш тa Кpимy.
У |9Ц p. Cгaвкa Bсpхoвнoro Гoлoвнoкoмal{Дtsaння з:rIIлaн},BiЦa
pяJl }loBI{хBсJII{кихнaстyп:ulьнl,fхoпсpaцiй. 3гiдlto 3 циIt{плaнoм пc.
рдбasaвся }Iaстyп нa Bсьoмy pqд,'Ittськo.нiмeцькoмy фporггi. Balкшlвe мiсцс в цьoмy плaнi вiдвoдlлoся Пiвнiчнo-3aхiдtoмy тсaтpy вiй.
ськoвиxдй, дс нaмisшtoся poзгpoмI{тиrpyпy apмiй *ПiвttiЧ'', пoвнi.
стlo 3I{яп{блoкaдl з Ленiнгрrдa тa вийти дo кopдo}liв Пpибaптики.
Ha зaxiднoмy нaпpямкy псpсдбaчшloся зirцдaти пoPaзки гPyпi apмiЙ
.If,еtfцl'' i виrнaти вopoгa з Бiлopyсii.
Щoдo roлoвнoгo УДаrpу,тoвiн
IIлaнyвaBся нa пiвденнo.зaхiдtloмy }Iaпpямl(y. Мстoю цьoгo УДapy
бyлo poзгpoмI{ти сиJIaми yкpairrсьrcж фpoltгiв.шa нaйбiльlдi yгpyпo.
вaнI{янiмсцькo.фaшистсьlоtх apмiй ..Пiцдсtlь'' тa .6A'' й визвoлити
. leptвoхьюlrInrДмпttoаttч(l906'
Cxiшa
шiстoУхaшьЧepкrcьloioб,t. - 18.02.1945.'
Пpуссiя).B Чсproнif, apхii з |924 p' Haвчдвсяу KttiвськiПapпшкolri,Bif,сьlсoвifiaкадeчii
цex.rшiзardiтa roтopизaшii PсчA. Bif,}ry зycтpis нд пoсадi tсoхдЦдиpa28.i тaнкoвoi днвiзii
ПpнбOBo. 3 rrипrш |942 p. - кor.arцyrач 60-ю apшiсю.У юiпti |944 p. стa! rЕшepiurпolкoвlltlкol{' a rreЦдpвi - lвt{Фoюx oprrii KoшшtДвав 3шlЦших' 3.ш Бiлopyсьlоtшфpott.
тaчш. B цeП чaс fioшу 6yлo 3t poкiв, цe був шafirroлqдшиfi3 paд'l}|ськиxпoлxoвoдцiв.r.rсiв
в paf,oнi x. Мelьфуmi сriтoвoi вifiнн. l8 ruкrmro1945 p. fioro бyлo сuepтcпьltoпopдt{е}to
зок у Cxiлнil Пpyссii.
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Пpaвoбеpoк}ryУкpaiшyтa Кpим. Цим двoм нiмецьrоlм yгpyпoвaн.
}tяtvl'
щo м.lлI{y сDo€ l vfyсшqдiмaйoкe4|%уctxпiхoпrих тa72%тaнкoBих сил Bepмaxтy,якi знaxoдилисянa paдяIlськo.нiмсцькoмy
фpoнтi, пpoтистoялu |.Il,2-fr,,3-Й,4.Й Укpaiнськi фporrшr'щo нa.
paxoByвirлиl 68 стpiлсцькиx,9 кaвшtсpiйськиxдивiзiй чиссльнiclтo
2365тtцc.сoлддтiвтa фiцеpiв' 28 850гapмaттa мiнoмстiв, 2040тaн.
кiв тa сAУ, 2360лiтaкiв. .Цii Укpaiнських фpoнтiв кoopдинyвirлI{
пpсдстaвниrсlChaвки:l-roтa 2.гo фpottтЬ - I{apшir'rX1кoв, 3.ro
тa 4.гo - мapшiurBaсилсвськиЙ.
Haстyп в Укpaiнi PoзпoчaBся 24 tpУдlя |943 p., кoли пiсля
apгилсpiйськoi тд aвiaцiйнoi пiдгmoBК!! чaстинIr yдaplroгo yгPy.
пoвaння 4.гo Укpaiнськoгo фporrry пeнсptrлaBaтщiнa пеpейшли
y нaстyп нa ХитoмиPсЬкolufyнaпpямi. 3l
бyлo звiльнeнo
"pyд""
вiд вopoгaХитoмиp. Bнaслiдoк Xитoмиpськo-БepдичЬськoi
oпe.
paцii вiйськa l.ю Укpaiнськoгo фpoнтy пpoсyнyлися нa 80.
200 км, пoвнigrro визвoлltли вiд гiтлеPiвцiв Хllтoмиpськy, мaй.
)кe yсю Киiвськy, чaсткoвo Biннишьry й Piвнснсьry oблaстi.
З 5 пo 16 сiчня |944 p. з KpсменнyцьKoгoплaцдapмyвiйськa
2.гo Укpaiнськoгo фpoкry гe}IеpirлaKoневa пpoвoдилll Kipoвo.
гpaдсЬкyoпepaшiю,внaслiдoкякoi вopoгaбyлo вiдкиrryгoвiд.{нiп.
pa нa 40.50 км. KipoвoфoД, якtlЙ Гiтлrp нaKaзaBсвoiм вiйськaм
}тpl{мaтибyдь.якolo цiнoю, бyлo визвoлcнo 8 сiчня |944 p.
oтlкe, в хoдi l{aстyпy l.гo тa 2.гo Укpai}Iськиx фporrтiвсKпa.
лися спpt{ятливi},Ivroви
д,lя oточе}tнятa 3HищенняKopсyнь.Шевчrнкiвськoгo yгpyпoвaнняBopoгa' якс ншtiн1вaлoмaйxc 80 тис.
чoлoвiк:9 пixoтнйх дивiзiЙ, тaнкoвa дивiзiя CC "Biкiнг'', мoтo.
pизoвaнa бpигaлa CC "Boлottiя'', oкpeмий тaнкoвий бaтaльйoн
тa шiсть дивiзioнiв шп)p}roвихгapмaт.
Koрyнь.Шeвчснкiвськa битвa бyлa oдrieю з нaйбiльlrrиxбитв
y псpioд BизBoле}t}tя
Укpaiни вiд нiмсцькo.фaшистсЬкиx зaгap.
бникiв i oтpимшtaбrгaтo гyrних нa3в: ..CгaлiнгpaдI{o,Цнiпpi'',
..Укpaiнськi Kaнни'' тoщo. Cпpaвдi, y дrчoмy вoнa пeвнoi мipoю
нaгaдyвirлaCтaлiнгpaдсЬl(yбитвy, ilлc як зir Мaсцпaбaми,тaк i зa
нaслiдкaмu 6улaзI{aчнoмсltшolo.
24 ciчня |944 p.4.тa гвapлiЙськai 53-тя apмii 2.гo Укpaiнcь.
кoгo фporгry пoчirли poзвiдкy бoeм, a 25 сiчня дo ниx пpиeднa.
JIисягoлoвнi сили фporrгl'.Чaстини 5.i гвapдiйськoi тaш<oвoiapмii
стpiмкий }raglyпy нaпpямi Лсбсдин-[IIпoли-Kpи}t.
Poзвив:l"ли
Kи з мrтoю вiдpiзaти Bopo)иIvtвiЙськaм цUI'Dмдo вiдстyпУ,3'€д.
нaтися iз частинaми l.гo Укpaiнськoгo фporrry в paйoнi 3вeнигopoдки. oднaк вiдстaвaннячaстиH 53-i apмii тa l9.гo тaнкoBoгo
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кopпyсy нс &1Jlo 3мoгI{ виKoPl{стaти фaктop нcспoдiвaнoстi. Hi.
МCЦы<cкoмaнД/BaHня PФгaддJlo rraпpяIt.lпoлoB}loпo yддPy' пiдгяг.
IIyлo тaнкoвi дtвiзii тa стBoploro нa цrляry pадяI{сы<ихвiйськ сl{ль.
нc yгPyпoвaння. Тiльки 28 сiчня пiсля кpoBoпPoJIt{тних 6oiв 20.Й
тaнкoвий Kopпyс 2.гo УкpaiнсЬкoгo фpoкгy з'€днaBся з p}гхoмI{м
з:rгol{olr{6-i тaнкoвoi apмii l.гo Укpaiнськoпo фporrry (кoмaндl.
ючий apмiеlo пeнсpiur Kpaвнснкo).* oпсpaтивttс oтoнсння Kopсщtь. IЦсвчснкiвськorc }цpyпoBaння пlютltв}lикa бyлo зaвсplцсtlс.
Пiсля цьoгo' як i в Cгa.пiнгрлi, paд,шtськi вiйськa стBoPиJIи Bttyг.
piшнiй тa зoвнiIцнiй фpoнти oтoчсння. 3'eд}Ia}Iня 27-i,
52.i тa 4.i гваpдiйськoi apмiй, a тaкoж 5.й гвapдiйський кaB:UIc.
piйський кoPпyс }тBopIUIи вн1цpilшнiй фPorrт, a 6.тa тa 5.тa гBap.
щйськi тaнкoвi apмii, пiдсилснi стPiлсцькими apгилсpiйськими
тa irolсснepними вiйськaми'зoвнilцнiй. Ha флaнгax циx apмiй
(кoмarrдвaч
Ф.вд
пeI{ePiUr
Xмaчerш<o..) тa 53.тя apмii. fuя
цiяtttц
змЦнснrtя oбopoни кo)к}ty тaнкoвy apмiю пiдсилlшtи стpiлешьким
кoPпyсoм. B oгoчсння пoтIхlпtd,to80 тис. 30 pqдянськими (близь.
кo 60 тис. 3а нiмецькими) лaними чoлoвiк.
Бoi тpивaли пepшy тa дpyry дскaди лютoгo |944 p. Paдянськi
вiйсысд нaмaпulися зB},зt{тикoJIo oтoчсння нiмцiв, a нiмшi' B сBoю
ЧCPЦ, poбили вiдaйдшцнi спpoби вt{pBaтI{ся3 tlЬoгo i в нiч з 16
нa |7 лкDтoпoпiсля тaнкoвoпo тapaнy y paйoнi с. Лисянlоl пpopBa.
лися кpiзь paдднськi пoзицii тa BиBoзли чaстиlly свoix вiйськ iз
oтoчoн}tя. Пpaвдa, всiх xвopих тa пopaнсниx вo}tи пoкиtryли нaпPI{зBoJrящс'тaк сaмo як i псpсв'DKlly бiльlцiсть збpoi тa вiйськo.
вoгo oблaднaння. Koмaндyючий нiмецьким кopпyсoм гeнсp:Lп
Штсмоpмaн пoкiнчиB )киття сaмoryбствoм. 3a нiмецькими дaни.
..кoтлa'' в[t.
мI{' щo дoмirr}пoть i в сщaснiй заxiднiй лiтepaтypi, iз
Pвirлoся 30-35 тис. чoлoвiк. Щoдo pад,ltlсЬKt{х дttlих' тo Botltl пo.
нiмецьlоot Bтpaт' п< 55 тис. вбитими тa пopaнсниtrпl
цttolь
'Iифp[r
тa пoнaд
l8 тис. пoлo}tcнt{ми. Пpoтс якимI{ б нс бyли цi втpaти,
пrPемoгa paдЯ}tсЬких вiйськ бyлa Goзпсpoчtloю - гpyпa apмiй
. KpgчelвofutryiЙ ГpпopвttY(|899, x}'т.Cyшхиrr Яrvтrtнськoп'рйoнy Юtirьloioб't. 1963'Мooоr). B ЧеpвoнiЛapмii з 19l8 p., }'rдсrlикГporrалянськoiвifiни. У 1923 p. зaкiн.
.оrr Пomaвсьr<yвif,ськoвy пixсгrry шкoпy. Учдсшшкpaдяшськo-фiшськoiвifiшн. Пiл нaс pa.
цянськo.нirrецьloi вif,ни бpaв щасть y Мoскoвськifi, Ctа.тriшгpaлськifi'KypсьЁfi бrrтцrx'
фрyваltшi.Цнiлpa, фiв нa Пpавoберxшifi УlФaiнi тoщo. 3 сiчltя 1944 poку i дo кiltIл
вifiши кorraшд/ван6-ю тaшxoвoюapxiсю (зroДorrгвapдifiськoТ)..Цвiчi ГepoП Pадяшськoro
Coюзy (1944' 1945).Генеpоt-пoJlt(oвl{иt(
тaнкoвltxвiйськ (1944).
Ф xaсачerкo rfuuaш Toдooвttч (|895, с. Мoгшrьно Kopoсrэнськoro pдf,olryXrгmшиpськoi
oб''. - 1966'кнiв). 3 19l5 p. в poсiftськifiapшii.УтaсrrикПcpшoi свiтoвoiвifiшш,pядoвиA.
rifiнu.3 |924 p.
3 l9l7 p. y ЧеprонifiГвaпдii.3 l9l8 в Чepюlrifi apнii }"дсшикГpoxqдяшсьхoi
цrxo'rиЧеpвoних Ctapшиш. Пiд чдс pаДЯнськo.нiнeI$xoiвifiшшoчo.
з:rстyпl{tlкн:rчaJtt|l|t<а
(1945).
пювirDt(oprryсlrтa apнii. Гepofi PалянськoroCoюзy (1943)'пeнcpol-пoJlкoвшик
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..ПiвдeнЬ', зilзнaлa знaчнoi тaкпtчнoi пopaзки. I{с ствopилo спpи.
ятливi y}roви д,Iя пoд:UIьlIIoгo Paд,II{ськoгo }Iaстyпy.
Boднoчaс iз Кopсylъ- Шевчerп<iвськolo oпеpaцiеIo сI{лaми пpaвoпo кpllлa l.гo Уlqpaiнськoгo фpoкry 6yлo пpoвсдrнo PЬненськo.
Лyцькy oпepaЦiю, якa здiйcнIoвaлaся з 27 ciчllя пo l l лютoгo
|9Ц p. силaми l3.i тa 60-i apмiй. B нiч нa 2 лютoгo l.й гвap.
дiйський кaвaлсpiйський кopпyс зaxoпив Лyцьк, зaйняв oбopoнy
B3дoвж сxiДroгo беpсгa p. Cтиp i пepеpiзaв пpoтиBникoвi Iцляrс
вiдстyпy iз Piвнoгo нa зaxiд. A нaдвечip l-гo лютoгo 8.мa твap.
дiйськa кaвшlсpiйськa дивiзiя 6.гo кaвaлсpiйськoгo кopпyсy вий.
цIлa дo пiвнiчнo-зaхiднoi oкoлицi Piвнoгo.
Biйськa 3.гo тa 4-гo Укpaiнськиx фpoнтiв y сi.rнi.лloтoмy
|9Ц p. poзгpoмили Kpttвopiзькo.HiкoпoлЬсЬкс },гpyпoвaння Bo.
poгa, зайншlи вигi.шry пoзицiro для нaclyпy нa пiцдri Уlgaiш пpo.
ти Kpимськoгo }тpyпoв:lння нiмецьlсlx вiйськ. 8 лютoгo бyлo ви.
звoлrнo Hiкoпoль, a 22 лtoтoгo - Кpивий Piг.
3имoвi oпсpauii paдЯнськиx вiйськ в Укpaiнi пiItroтlBaJIи yмoBи
д,Iя lllиpoкoмaсцпaбнoгo нaflyпy' мстoю якoк) бyлo зaвеplIIитlI
BизBoлеttня Пpaвoбсpсrcroi Ущpaiни i oстaтoчнo poзгpoмитI{ гpyпI{
apмiй ..Пiвдень'' тa ..A'', a тaкoж yгpyпoBal{ня BoPoгa в Kpимy.
Bесняний нaстyп Paд,Iнськиx вiйськ в Укpaiнi пoчaвся y псplциx числaх беpсзня нa всличсзнoмy фpoкгi вщ Лyцькa дo гиpлa
{нiпpa сI{лaми тpьoх фpottтiв.
4 бсpезня l-й Укpaiнський фpoнт poзпoчaB Пpoск1poвo.Чеp.
нiвсцькy oпсpaцiю. IШиpинa пPopиBy oбopoни пpoтиB}tикa y нa.
пpямi гoлoв}loгo yдaPy дoсяглa l80 км, a глибинa дo l00 км. 3
4 беpезня пo 17 квiтня paдянськi вiйськa пpoсyнyлися нa 80350 км. Бyrм визвoлeнi oблaснi це}lтpи Biнниця, Tеpнoпiль, Чсp.
нiвцi. Мaйxе Boднoчac з l.м Укpaiнським фpoнтoм вiйськa 2.гo
Укpairrськoгo фporrry пPoBrли Умaнськo. БaтoIдaнсьry oпepaцiro,
якa Poзпoчaлaся 5 беpезня. Ha свoeмy цUl'гxy чaстинaм тa з'ед.
нaнняlt,fфpoкry дoвoлocя фopсpaти тaкi склaднi вoднi псPrшкo.
pi.rки Пiвденний Бщ тa .(нiстep.
Д|4'
У'|Kзв'язкy iз тPyднoщaми' щo пoстirли пrpeд вiйськaми 3.гo
Укpaiнськoгo фpoнry, якi l8 беpезня пoч.lлll фopсpaти Пiвдон.
ний Бщ, Cтaвкa Bepxoвнoгo Гoлoвнoкol{a}IдyBaння вiдцa.пa нa.
кa3 мapшалy Koнeвy пoBеpнyги гoлoвнi cuлu 2.ro Укpaiнськoгo
фpoнтy нa пiвдснь i нaстyпaти y меxиpiняi .Цнiстpa тa Пpyry y
}raпpямкy Бендеp тa Tиpaспoля. 26 беpeзня вiйськa 2-гo Укpa.
iнськoгo фporrry вийIдли дo дeP)кaBЕIoгoкopдoнy CPCP з Bмy.
нiею нa 85-кiлoмстpoвy дiлянкy вqдoB)кp. Пpyг.
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Biйськa 3-гo Уцpaiнськoпo фporrry пiс.ltя зaBGPшrснrrя HiкoпoJrьсЬкo.Кpивopiзькoi oпсpaцii poзтoрryпr нaglyп нa МикoлaЬськo.oдсськo}.ty нaпpямi. 28 бсpсзня Eo}Iи визвoJII{,lи Микolaiв, a l0 квiтrrя - oдссy. Bнagriдoк циx бoЬ вiйськa пpoйшли
150_180 кIt,l' вl{зEo'tиltи пoвнiстro Микoлaiвсьry тa oдсськy oб.
лaстi, a тaкox чaстикy Мotддвii.
Haстyп l-ro, 2-ro, 3.гo Уцpaiнсьlсlx фporrтiв пPoxoд}rв y нaд.
звичaйнo сKпaдш!D( ylt{oв:rхвGсttяttoгo бсзпopbп<я' кoJlи гaplиaти
тa irплy E.D|кy тсlсIiку сo,lДЕтaм чaстo дoвoдrlлoся пcPсlloситl{ нa
сoбi, тa нaвirъ нсзшDкlIoчи I{a цс' вoнIr пpoqyвirлI{ся впcPсд. I тiль.
rcr вiдстaвaння тилiв, нссвo€чaснa пoддчa пшIьtloпo д.пя мсхaнi.
зoвaних чaglин' a тaкox дoсl{тЬ вмiлi дii нiмсцькoгo вiйськoвoгo
кoмaнД/вtlнI{я з}fyсI[JIиЧеpвoнy apмiro пPl{Ilинити нagгyп. У тpaв.
нi 1944 p. лiнiя фpoшгy з}loвy стaбiлiз1вaлaсь.
Ha цсй Pa3 PaдEIськс вiйськoвс кoмal{JЦ/вaнняpoзпoчaлo пiдпoтoBкy дo визвoJtснrrя Kpимy. Йoгo мдJIl{ qдiйснювaти вiйськa
4-гo Уl9aiнськoпo фpoнгy пeнсpaлa Toltбщiнa тa oкpсмoi ПPи.
мoрькoi aPмii гcнePaJra €pсмснкa|,
Щo BKпtoчilли 30 стpiлсшь.
lсlх дlвiзiй, дpi бpиmци мopськoi пixoпr - пpиблизнo 470 тис.
toлoвiк, 5982 гapмaти тa мiнoмсти, 772 зcнtтюц 559 тaнкiв тa
сAУ' 1250 лiтaкiв. Ha кiнeць беpeзня |944 p. бyлo зaвеpцIeнo зo.
сФeД|(Gння paдянсЬкt|x вiЙськ в рйoнi Cивaшa тa Перкoпy. зaдy}r oпсPaцii пoлягдв y тoмy' шoб cтpiмкими yдapaми вiйськ
4.гo Укpaiнськoгo фpoкгy з пiвнoчi тa oкpсмoi Пpимopськoi apмii з плaцдapмy пo6лизy Krpнi y взaсмoдii з aвiaцieю тa вiйськoBo.мopсЬкIrм фoтoм зltaмaти oбopoнy пPoтиBttикa i, poзвивaючи
I{aсryп y нoпpямкy Ciмфpoпoля тa Cсвaстoпoля' poзкoлoти тa
знищити вopoxc yгPyпoвaння. У нiмцiв в Kpимy бyлa зoссpсл.
x(eнa |7-тa opмiя, якa ншiч}вшлra |2 дивiзiй - 5 нiмeцькиx тa 7
P},IvfyI{ськl{х'8 тaкox всликy кiлькiсть спсцiшIьних чaстин тa пiдpoqдiлiв &lгaльI{olo кiлькiстlo бiльrц як l95 тис. чoJloвiк, дo 3600
гaplr.raттa мiнoмстiв' пoнqд 200 тoнкiв тa шгI)P}roвих гapмaт i l50
лiтaкiв. Bpaнui 8 квiтня |9Ц p. пiсля мaсoвaнoi apгпiдгoтoвки
пoчaвся нaсryп вiйськ 4-гo УкpaiнсЬкoгo фPoнтy нa Пеpскoпi, a
l0 квiтня псpeйuutи в нaclyп вiйськa oкpeмoi Пpимopськoi ap.
мii. Bxс нa дpyгий дснЬ вo}tи вu6uлlц пpoтивнl{кa iз Кеpнi, a 13
квiтrrя в paйoнi Kapaсyбaзаpa (Бiлoгipськa) псрлoвi чaсти}tи oк. €prшro
Aпryir luuoаttv (|892, с. Мapкirхa Bopoшшrювгpaдсьloioбл. - 1970' Мoсnа). 3 l9l3 p. y poсif,ськifiapхil' }"lасниxПepшoi сriтoroi rif,ни, у l9l8 p. opгnнiзyвaв
пapтиздшсьlоlпзori'{ У Diлнoшyсeлi, щo нa,шlrirmrвся .пoЧеpвoшoiaprrii. Уr.rсннк Гpошa.
цяшсьxoiвif,шш.У пеpioл paляшсьxo-нirelьхoi вif,ttи lсpувar p'щoх opшifi тa фpoктir. Геpof, Р4дяшсьlсoro
Coюзy (1944)'Мaprшш Paд,яшськom
Coюзy (1955).
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pсмoi Пpимopськoi apмii тa 4.гo Укpaiнськoгo фporrry зyстpirмсь.
Toгo ж дня тaнкoвi дcсaкги вiйськ 4-гo УlqpaiнсьKoпo фporгry oвo.
лoдiли Ciмфеpoпoлeм - oснoBtII{м oпopl{им пy}Irстoм oбopoни
пPoтиBникa' a тaкo)к €впaтopieю, Cyдaкoм, Бaхнисapaем. Bнaслщoк lIIBидKoк) пpoсyвaння paдя}rсЬKих вiйськ 80% мiст тa сiл
бyлo вpягoвaнo вiд pyйrrpaння' olп{aк oстaтoчI{r BизBa'IснHя Кpи.
мy poзтяглoся щс мaйxe нa мiсяць.
12 квiтня Гiтлсp нapсшrтi дo3BoлIlB свoiм вiйськaм вiдстyпaпl
дo CcвaстoпoJlя' нaBкoлo якoгo нiмцi збyдвaли тpи мiцнi oбo.
poннi pyбсlкi.
Haпrpeдoдri шrrypмy paддtськi вiйськa дoBпo тa l{стoдI.lчнo oб.
стpiлювaп,r дoти т4.ц3oти пpoтивникa. Тlпькr aвiaцiя пrpсд oстaн.
нiм шrт1pмoм сKl{}tyлaбпlзькo 2 тuc. тoнн бoмб. A 5 тpaвня2.ra
гвaPдiйськa apмiя пrнcpirлa 3aхapoвa PoзпoчiUIa цrг}Dм Cевaстoпo.
ля з пiвнoчi, тoдi як 5l.цra apмiя гснrP&пa Kpсйзеpa тa oкpoмa
Пpимopськa apмiя гснrP:rлa Мсльникa| нaстyпarrи iз пiцдня в pa.
йoнi Caпyн-гopl{. Hnцвcчip 7 тpaвня Caпyн.гopa бyлa взятa (вiдзнaчиBся 63.й стpiлсцький кopпyс гoнrP:Ura KoIдoвoгo)**. A нa.
стyпнoгo дня paдянськi вiйськa рiйшли y мiстo. Hiмцi вiдiйIдли
нa мис Хеpсoнес з нaдiеro, щo iк сBaкyюють мopськI{м тPaнспop.
тoм тa aвiaцiеto. oдraк Чopнoмopсьlсlй флm нцдiйнo блoцвaв пiвoстpiв вiд мaтсpикa. Bзятo в пoлo}t 29 тtrc. нiшriв тa 7 тпcwt pумщriв. 3aгaльнi ж Bгpaти llpoтl{вникa y Кpимy стa}Ioвl{JIиблизькo
80 тис. чoлoвiк.
Haстщний стaп визвoлснrи Укpalлr poзпoчaвся в.ltiшсy L944 P.
Biн бр пoB'язaний iз гparиioз}Iим Paдя}tсЬкиtt{I{aстyпoм в Бiлo.
pyсii (тaк звa}Iaoпсpaцiя ..Бaгpaтioн''), Щo тpиBirлa з.23 uсpвня
пo 29 сepп}lя |944 p. B xoдi цiеi нaйвизнaчнilцoi oпеpaцii чaсiв
Дpyгoi свiтoвoi вiйни Чеpвoнa apмiя poзгpoмI{Jla вopoxо yгpyпo.
вaЕI}lяapмiй ..I{cнц)'', пPoсyl{yлaся нa 350- 6(Ю км нa заxiд тa
Bclyпилa в Пoльtшy. Успiхи в Бiлopyсii ствopltпи вiйськaм l.гo
Укpaiнськoгo фporrry спpиятлиBi рloви д,I,t псpexoдy в нaстyп
пPoти гpyпи apмiЙ "Пiвнiчнa Уцlaiнa'', якa сKпaдiUIaся 3 l-i тa
4-i нiмецькt{x тaнкoвиx apмiй тa l.i popськoi apмii, y скrraлi яlоlх
. Manыrшк Kituцttт Фrаtвgt
(1900' xLтo Iвднкiв Kп-tвсьloi oб,'. - l97l' Мoсlоr). B
Чepвoнiil apмii з l9l9, yдсник Гporraдянсьlсoiвifiнrr в Ущaiнi. Учaсшикфiв нa Xaсашi
вifiни шa piзнrrx t(oшat{Дl{rx
пoсqдax'з lЧ3 p. 1938 p.'Пiд час pa,ЦЯшськo.нiхeцькoi
rешсpшt-лcftгендrп.
Пigrя вifiни xepyвaввif,ськarrиТaвpifiськoro Bo (1945-1946). Hqдд,'i
пepeбyвовв опapатi Мiнiстеpствl oбopoни CPCP.
.. KoлtoаttfrПcqlo Kltptсtювltv(|9o4, Ч. oлеrcаlцpiя Kipoвorpqдськoi oбл. - 1976' Мoсвif,ни pяДoвиftЧеpвoнoxolrvoro
xва). B Чеpвoшifiapмii з |92o p. Пiд час Гporra,Цяшськoi
вifiни кeшltцy&1вдt|вiзiяxr тa кopпyсаrrш.
пo,ury8.i,цttвiзii. B пepioд pа.Цянськo-шirreцьrci
.Ц,вiчiГеpoЙPaдянськoroCoюзy (1944' 1945)'Мapшшt h.цяшсьlсoroCoюзy (1968).
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бyлo 34 пixспri дrвiзii i 2 бpигaди, 5 тaнкoвl{х тa oднa мoтopи.
зoBaнa дивiзii.
Haпepсдoдrri нaстyпy y вiйськaх мapшaлa Koневa (вiн стaв кo.
мal{Двaчсм l.м Уrqpaiнсьlсtм фporггoм з 15тpaвня l94a p.) нap:rхo.
Byвaлoся 843 тис. нoлoвiк, a paзoм iз тилoвoю oбслyгolo
1200 шс., l3 900 гapмaт i мiнoмстiв, 2200тaнкiв тa сaмoхiднlос гap.
мaт, 2806лiтaкЬ. Tox пepсвaпaнaд пPoтltBникoм y xивiй сltлi, тaнкax i apпurеpii бyлa в l,5-2, a в aвiaцii в 4 paзи. Упсpurc нa oднoмy
фpolrгi бyлo зocеpсJpt(снoтaкy вeJlичeзнy кiлькiсть вifiськ тa технi.
ки. Haстyп Poзпoчaвся 14 лtцлttя|9Ц p, Щiсть paдянсьKих 3aпшЬ.
нoвiйськoвиx apмiй мiUIи пpopBaти oбopoнy пPoтивгIикa, щoб пo.
тiпt y пpopltB piйшrли тaнкoвi apмii тa KaвiUIсpiя. Щoдo нiмцiв, тo
д,Iя нпх paлянсы<ий нaстyп нr бyв paгIтoвI{м.Altс щo iх вpaзшlo нaй.
бiльtш,тo цс псpсBiDкaloчaкiлькiсть пoвiтpяниx вiйськ, якi yпсpшe
пoвнiстro зaпaнyB:UIинaд пoлelr,rбитви. I{ьoмy спpиялo тr' щo y
сшqдi l-гoУкpaiнсьKoпo фporrгyлiяtta 2.гa пoвiтpянa apмiя - нailбiлыцa з yсix paдЯHськиx пoвфяниx apмiй, щo дiяли пiд чaс вiйни.
3гiднo з задylv[oмCтaвки нa пpaBoмy флaнзi yдaPrrr yгPyпoBaI{.
ня y склaдi 3.i гвapдiйсьKoТ,l3.i, l-i тaнкoвoi apмiй тa кiннo.ме.
xaнiзoвaнa тpyпa пiл кoмalrryвaнHям гrHrp:UIa Бapaнoвa нaстyпiulи
B зaпшlЬItoмyI{aпPямкy нa Coкa.ь-Paвy.foськy.
У цснтpi yдapнe
y
сKПaдi
60.i,
38.i,
4.i
тaнкoвoi apмiй
3.i
гвaPдiйсЬкoi,
}тPyпoв:l}ttlя
тa кiннo.меxaнiзoвaнoi гpyпи пiл кoмarrдвaнням гeнep:rлaCoкo.
лoвa HaстyпiUIиз paйorry Tсpнoпoля нa Львiв. Ha лiвoмy флaнзi дiwпц 2.ra гвapдiйськa i l8-тa apмii, 5-тa гвapдiйськa тa 47-it crpi.
лсцыq{й кopпyс пербpaпи в pcзеpвi фporrry. Пiсля пPopиBy Dopoжoi oбopottl,{'яK i пеpсдбaчaлoся' 16 липьш y пPopиB бyлa введенa
кiннo.мexaнiзoвaнa гpyпa Бapaнoвa, яKa Poзпoч:UIaнaстyII y 3a.
гaлыIolvfyнaпpямкy нa Xoвlоy. |7 лuпttя бyлa визвoленa Kaм'янкa
eгpyмилiвськa (зapaз Kaм'янKa Брькa), l8 липня - [еpсшlяни.
IIIл,Dи дo вiдстyпy БpoдiвсьKoмy yгpyпoBaнHю Bopoгa бyлo вiлpi.
зaнo. Bpaнui |7 луtпня.B пPopив бyлa ввrдснa l.шa гвapдiйськa
тaнKoBa apмiя пeнrp:rлa Kaтyкoвa. oт:кс, Бpoдiвськс yгpyпoBaнHя
нiмцiв пoчaлo пorгpalurяти y ..кoтeл.''
Пpopив нa Львiвськoмy нaпPямкy' дc y Bopoгa бyлa дaсс мiш.
нa oбopoнa, вiдб1вaвся y бiльur скlIaд}Iих yмoBax' oдI{aк нc мeI{uI
cтpiмкими тcмпaми. 3 дня пoчaтKy oпеpaцii, якa orгPим:rлaнaзвy
Львiвськo.Caндoмиpськoi, i дo l8 липня вiйськa фporrry, нaстy.
пaloчи нa oбox нaпpямKaх - Coкaльськo.Paвa-Pyськoмy тa
Львiвськoмy - пpopв:tли oбopoнy нa фporrтi цlиPинolo 200 км
i пpoсyнyлиcя нa 50.80 км. B paЙoнi Бpoдiв бyлo oтoнrнс Beл}l-
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кс yгPyпoвaння нiмцiв y сшaш 8 дивiзiй зaг:rльнolo чисельнiстlo
дo 60 тис. чoлoвiк.
Пigrя Бpoдв вiйськa Львiвськoгo yдapнoгo yгpyпoв:lння Чсpвo.
нoi apмii poзгoPнyJIи свoi сили дJIя нaстyпy нa Львiв. Пoдшtьlций
нaclyп вiйськ l-гo Укpaiнськoгo фporrry нa Paвy.foськy тa Львiв
poзвиBaBся y тiснiй взaeмoдii з вiйськaми лiвoгo кpилa l.го Бiлo.
pyськoгo фpoнтy, якi l8 липня псprйшли в нaстyп нa Лroблiн.
19 липня гrнсp:шI{ Kaтyкoв i Бapaнoв oдrpxa,lи }Iaкaз пoвqp.
rtyпД чaстини l.i гвapлiйськoi тaнкoвoi apмii тa кiннo.меxaнiзo.
вaнi гpyпи нa пiвдeнний зaхiд, вutrtтlцнa piнкy Cшr, фopс1вaти fr
i в paЙoнi Яpoслaвa тa Псpсмиrц,Iя псPеPiзaти пpoтивt{икy lIIJlяхи вiлстyrry нa зaхiд. Цей мaневp plutolt{iз виxoдoм нa пiдcryпи дo
Львoвa oдгtoгo з кopпyсiв l3-i apмii стBoPIoвaB спPияглt{вi ylroви
.ц,Iяpoзгpoмy Львiвськoгo yгpyпoвa}Iня Bopoгa. Cпpoбa.щox кop.
пyсiв 3.i гвapдiЙськoi тaнкoвoi apмii пrнrpaлa hlбarrкa| 20 липня
лoбoвolo aтaкoю злoбщи Львiв бyли бoзyспiIцними. Toдi 3.тя
гвaPдiйськa тaнкoвa apмiя, зaJIиlциBlIIинa сxoдi вiд Львoвa двi
тaнкoвi тa двi мoтoстpiлсцЬкi бPигаJu{,в нiч нa23 липtlя здiйсншra
мapш.IllaнеBP B oбxiд Львoвa. 26 лuпня тaнкiсти вийIдли нa заxцнy тa пiвнiчнo-зaхцнУ oкoлицi мiстa. Ha пiвнiчнiй oкoлlцi Львoвa
вели бoi чaстини 4.i тaнкoвoi apмii. CгPiлецькi з'еlЕtaння 60.i ap.
мii пiдiйIшIи дo мiстa зi схoдy тa пiвнoчi.27 лtцлнямiстo бyлo взятo paд,IнсЬKими вiйськaми. B цrй )кe лсrrь бр вiдвoйoв.rюrй y нiм.
цiв i м. Cтaнiслaв. Пiс.lш Егpafl{ Львoвa тa Cгaнiслaвa гiтлеpiBсьKc
кoмa}rдyвaння poзпoчшto вiдвiд свoiх вiйськ лo IGpпaт. Львiвськo.
Caндoмиpськa oп сpaцiя paдянcЬкllх вiй ськ зaкiнчилaсЬ BизBoлсtI.
ням зaхiдних oблaстей Укpaiни тa Bстyпoм з'rднaнь l.гo Укpa.
iнськoгo фpoкry y пiвденнo.сxiлнy Пoльщy, лiквiдaцieю нiмсць.
кo. фaшистськoi гpyп }r apмi й ..П i внiчнa Укpa.iнa.''
y дpyгiй пoлoвинi ссPпгtя |944 p. вiйськa 2.гo тa 3.гo yкpa.
iнськиx фpoнтiв y хoлi Яськo-Кицrинiвськoi oпepaшii пoвнigrro
oчистили вiл вopoгa lзмaiпьськy oблaсть Укpaiни. 26 cepлня 6улo Bи3вoлrнo м. Iзмai.п.
. Pttfuttкo lrаglo Фмeпoвttч (1894' с. Мaшй lсrоpoп Лсбeдишськoro paйoшy Cyшськoi
oбл. - 1948' Мoскдr). Учaсllик Пepшoi свiтoвoi вiйни, pядoвшRpoсiПськoi apхii. 3 гpyлtш
l9l7 p. _ в Чepвottiй гваpлii. з l9l8 - y пcpг}rзаt|сьt(ouузaroнi нa C}rмщиlti. 3 l9l9 p.
y Чepвoшifi apмii. ПЦ uaс Гpoмa,пяllськoi вifiши бyв кoмiсаpoм E ч:rстиl|llx l.i Kiшшoi apшii.
3 1928 p. - кoмaшдиp пo'пкy Чepвoшoro Koзrцтвa. B 1937.1940 pp. - вifiськoвиft отa.
Bишoi
шe в Пoльщi тl Krrтri. 3 1940 p. rta в}rpЦд^1Irькifipoбoгi - tto.цlJъt{Dlк x.rфцll
шкoпt Гeнuпaбy Чepвошoi apмii. Пiл час pqдя}|ськo.lliмeцI,кoi вifiнш кoмaндrвrв 5.ю, 3.ю,
3.ю rвapлiЙськoю тrtrкoвиши apмiямш, lцo вiД3шaчи.lпlсяв бoях r Уlgaiнi. .Цвiчi Гepofi
PцдЯнськorв Coюзy (1943' 1945)' Мapшшt бршетaшкoвиx вiйськ (1945). 3 |947 p. xo}|at{Д|.
вr.t бpoшсташкoBи }|ш тa мeхаll iзовaltимн вif,сьюrrи Paляшськoi apшii.
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нсPaл Пqpoв)' шq{fi свorlo.raсц пiсля Bl|зBoпФшtя КPимy, бр poз.
фpмoвaний. Дo Йoгo сrclqдl piйшпr l.шa гвapдiЙcькa (гснсpшa
Грuкa). тa l8-тa (гснсpшra )(1paвльoвa) apмii, l7-й гвapдiйсьlий
стpiлсцыоrй кoprryс (гснср.lra Гaстиltoвичa) тa 8.мa пoвiтpянa ap.
мiя (rэнсpшra Хpюкiнa). 3aгa.lroм пpmлlсriсть 4.гo УlgaiнсьKoпo
фpolrry вiд TсprroпoJrя дo Хgшнa стaнoвцJla 230 ю,r.
Бoйoвi дii poзпoнaлись y дpriй пoлoвинi квiтня i пpoxoдl.llи
ц,Iя PaдЯнсЬKt{x вiйськ y д}D|(ссKпaдних yмoBirx. У3дoвx paцяtlсы(o.чсxoс.пoBaцькoпo кopдot]y гiтлсpiвui збyдвшш uiлy си.
стeмy фopгифiкaцiйниx спoPyд 3 EикoPl{стaнням пpиpoдI{иx
гipсыоrx висoт. .(шri тяглaся тaк зBaнa l{cздoJraннaлiнiя ..Apnqд''
3 дoтaми' дзoтaми' пpoп{тalrKoвиIYll{ нaдoвбaми, PoDaми тa зaBa.
лaIии. Бoporшrrи uсй paйoн 6 дlвiзiй, спсцiaльнo вицIкoлсHIох FJя
бoiв y гopax. Пcpшi cпpoби пPoPBaти вopo)кy oбopoнy 6Улu дltя
paдЯнськшх вiйськ нсцtaJIими' aJIс нa пoчaткy ссPп}lя вiйськa l.i
гвapдiЙськoi тa l8-i apмiй пoлiпшиltl{ свo€ стaнoBищо. 5 ссpпня
3'€днaння l.i твapдiйськoi apмii B3яJIи м. Cгpий, 6 ссpпня oвoлoдiли.[poгo6инсм' a 7 ссpпня Bopoгa бyлo вибитo з Caмбopa тa
Бopиcлaвa. Biйськa l8-i apмii DизвoлIdлиHaдвipнy' .(oлинy, .(e.
тa iншi нaсе.ltснi пytlкти' зilхoпItли в псpсдip'i Kapпaт pял
IIЯT|а|+
пaнiвниx Eисoт. .Цo l0 сcPпня L944 P. пPoтив}tикa бyлo вlдкиrry.
тo E пoPI{. oднaк 15 сеpпня 4-Й Укpaiнський фporп 3}toвy пс.
peйшoв пo oбopoни.
УспiIдний нaстyп вiйськ 2.гo Укpaiнськoгo фpoкry y сеpпнi
тa всpсснi |944 p.зaBсprциBся BизBoлснltям Tрнсiльвaнii, щo пo.
лcгllll{Jlo Haglyп вiйськ 4.гo Укpaiнськoгo фpoнry' яюtй pфпo.
чaвся 9 веpссня oкpсмolo oпсPaцieю l07-гo стPiлсцькoгo кopпy.
сy l-i гвapлiйськoi apмii B }IaпPямкy нa ГyмсннC, Щo псPсpoслa
нa apмiйськ!' oпсpaцiIo двoх стpiлешьlсlх кopпyсЬ. l8 всрсня пe.
peйшли B нaclyп нa Уxгopoдськolvfy нaпpямкy i вiйськa l8.i ap. ГщoAttцiЛAnoroаu,t
(4(l7).l0.l903 - с.Гoлoдrirlo' з:tpцtс. КуfiGишerc Кyfi6ишeвсьrФпopafioьy Pogrовськoio6Jt. - 26.u.|976, Мoсквa). B Чepвoшif,apмii з l9l9 p.'
rrcншx Гpoхlдянсьxoi вifiшr', pпдoвиfi l.i Kiltнoi apxii. Учдсшикпoxoд},у 3aхЦнy У'тaп'о'
r 1939 p. ПЦ.дс pcдянськo.нiхeцькoiвifiшпбщв yraстьв бoяx в УЦpоiнir l94l-l942 pp.'
t тaxoх у ii визroлеlrнi.3 хorтrш 1943 p. - 3:rст.l!oш:u|дyвдчд
l.ш УlФаiнсысrн фlporгmx,
фar ш.rстъ y rшзroлrннi Кясва. 3 l5 гprдrш 1943 p. i дo кiнlц вifiнrr oчolпolrв l-у гвap.
df,сысу apшilo,яlсaвЦзнarorпrсяy Пpoсlсypoвo.Чеpнiвerькift,Львiвськo-Calr.Цorrирькifiтa
C}hнo.Kapпmсысifi oпepшriп. Мщшшt Pал'вtсьloro Coюзу (1955)'двiчi Гсpofi Pалянсьюro
Coюз},(1958' 1973)'нiнiстp o6opoни сPсP (1967_1976).
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мii, якi l0 жoвтня дoсягли paдянсЬкo-чсхoслoвaцЬкoгo дсpxaв.
tloгo кoPдoнy. B pсзyлЬтaтi двaдцятllдсн}loгo нaстyпy вiйськa
фpoкгy вийщли дo кapпaтських псpевaлiв. 8 хсoвтня бyлo звiльнrнo oстaннiй нaсeлсний пщtlсг .Цpoгoбицькoi oбл. с. Лaвoннс,
щo зaBсPшилo Bизвoлсння Укpaiни. A 28 x<oвтня бyлa пoвнiстю
визвoлel{a вiд нiмцiв i 3aкapпaтськa Укpaiнa.
Cталiшськд вiйськoвд стpатeгiя тa Чеpвoшa пpмiя
Як вхc з:Ц}нaчaЛoся'
пoчинaк).rи iз К1pськoi битви, Чеpвoнa aр
мiя захoпилa стpaтсгivнy iнiшiaтивy нa всьo}ry paдянськo.нiмець.
кo}'fy фporпi' якoi вoнa вxс нe BI{пyстилaдo кiнIrя вiйrпr. Пo.шнa.
Ioчи 3 сrpедини 1943 p. мafuкe зa всiмa пoкiu}никaми (хшвa силa'
тoxнiкa тoщo) paлянськi вiйськa псPeвax:ши вiйськa всPмa)сryy
кiлькa paзiв. Ha пoчaтoк |944 P. У дiloчiй Чсpвoнiй apмii бyлo
6,| млн бiйцiв тa oфiuсpiв. 3a 1943 p. чиссльнigть paдянських
вiйськ зpoслa мaйxc У двa paзI{.Kiлькiснi пoкaзникI{ нiмсцькoi
apмii, нaвпaки' 3мrнцII{лиcя.У |94| p. пiд чaс нaпa.цyнa CPCP
Hiмсччинa мaлa l43 дlвiзii, щo нapaхoвyв:r.lпl3 м.тшt200 пtс. сoл.
дaтiв тa oфiшеpiв. Ha листoпaд 1943 p. y ск.lraлi BrpМal(ry нa схц.
нoмy фpoкгi (вк.ltюнaюsvt20.ту apмiю Фiнляrщii) бyлo 2850 тис.
.loлoвiк, xoча кiлькicтъь дивiзiй i зpoслa - дo l95. ,Цoдaмo, Щo
нrстaчa людськoi cИI|l|у сaмiй Hiмoччинi зшrylrryвaлaгiтлсpiвське
вiйськoвс кoмa}Iдyвa}Iняrцyкaти iкцli дкеprлa пoпoBнювaння сBoiх вiйськ. Taк, y |943 p. poзпoч:rлoся }твoPенн,r y ск.пaш вrpмФсry
нaцioнaльних вйськoвиx фoplryвaнЬ' щo скJIaдiUIисяз кoлaбopa.
цioнicтiв iз числa пo}tсBoлсниx Hiмсччt{}loю нapoдЬ Pa.цянськoгo
Coюзy. Bжо y |944 p. нa Cxiднot"ty фpolпi дlмпl piзнoмaнiтнi нaцioнaльнi лсгioни тa з'€днa}ЕIя _ зaкaвкaзькi, сФrДньoilзiaтськi,
пpибшrтiйськi, poсiйськi. B |943 p. зa iнiцiaтивoю мr.пЬttикiвськo.
гo кpилa oyH Poзпoчaлoся yгBopсння l4.i гPс}raдсpськoi дивiзii
CC ..Гaличинa'' (вoнa мaлa yгвopt|Tt| кigтяк мaйбщньoi yкpa.
iнськoi apмii).
У нiмсцькiй apмii бyлo п цeй пеpioд i пoнa.ц 300 тис. тaк 3вa.
них xiвi _ вiйськoвoслyxбoвцiв дoпoмixних вiйськ, псPeвш(tty
кiлькiсть якI.D(стaнoBили Boлol{теpи iз кoпtцпriх пoлoнrнюс. Пpoтс сфсктивнiсть yсix ших ..схiдHиx'' вiйськ бyлa дoсить }Iсзнaч}Ioю.
У |9Ц p. вiлнщнo пPoявилaся i пеpемoгa Paдянськoгo Coюзy
нaд HiмсччиHoIo в екoнoмivнiй cфсpi. B тoй чaс' кoли paдянсЬкa
вiйськoвa пPolиислoвiсть нapoцryв:rлa сBoIo пoт5rxнiсть' видaючи
фpoнтy всo бiльшe тaнкiв, гapмaт тa лiтaкiв, нiмецькa пpoмислo.
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вiсть пoмiтнo вiдстaвaлa,внaслiдoк чoгo вrPмirхт пoчaв вiдЧвaти
нcстaчy вiйськoвoi теxнiки. сPсP у |9Ц p. нс тiлыоr Bипrpсдив
фaшистськy Hiмсwи}ry 3a кiлькiстlo вiйськoвoi тсxнilсl, utc It у
бaгaтьoxвI{пq.щirxтaкox i зa ш<iстlo.Ha oзбpoeнI{яpaдянськI{хчa.

стltн тa 3'€д1tatъ нцдD(qДrлaaЕIoмaтич}Ia збpoя }toвllх зpaзкiв, yДo.
скoншtенi тa}Iки T.34 з 85-мiлiмс1poвoю гapмaтoю 1д цi/TвиIЦснoк)
Iцвlцкicтlo, вaхссi тaнKи ЙC, сaмoxiднi apгилеpiйськi yстaнoвкl{
lcУ.|22 тa ICУ.l52, бiльlш пoцalсri lФ.мiлiметpoвi гapмaти' a тa.
кo)к Pсактивнi yстaнoвlg{ M-l3 тa М.30, мoдсpнiзoвaнi тa нoвi ви.
ниIщвaнi Як.3, II^.7, цгг}PIlroBики IЛ.l0 тotцo.
oднaк, нeзв:Dкaloчи нa кi.lькiснi тa якiснi псpсBaги' Bтpaти pa.
дЯнських вiйськ пpoдoBxyв:lли знaчнo псpeBиlщ/D:lтинiмецькi. У
|9Ц p. спiввiднolцс}tня paдЯнськo.нiмсцЬKих BтPaт нa схiднoмy
фpoкгi стaнoвI{JIo3,89 дo l: вiдпoвiднo 7 млн (5 м.ltн - бoйoвих тa 2 млн небoйoвиx) з paдянськoгo бoкy пpoти l,8 штtн
(l'l мJItl - бoйoвих тa 700 тис небoйoвих) y нiмшiвl. Haпpик.
лaд, тiльки в бoюс нa теprнi 3aхiдrroi Укpaiни у |9Ц p. зaгинyлo
527 тlцc. paдянських вoiнiв.
Biдpaзy з:lз}IaчиIvlo,щo piвeнь paд'I}Iськoгo вiйськoвoгo кoмaн4/Bil}lня тa paдЯ}tськoi вiйcькoвoi стpaтсгii бр, нa вiлмiнy вiд пo.
чaткoвoгo пеpioдy вiйни, дoситЬ висoким. У знaчнiй мipi ше бyлo
нaслiдKoм зilпyrсння дo вePxнЬoгo вiйськoвoгo olllслo}ly мoлoдих
тiЦaнoвитиx геI{сp:lлiв, якi 3a PoKи вiйни бaгaтo чoгo нaвчuЛl,lcя
(зaзнa.lимo, Щo ссPеднiй вiк paдянськoгo генеpшtiтстy пpиблизнo
нa l0 poкiв бр менlшим, нix y нiмшiв). Пoчинaючи iз сеpе.Цини
1943 p. й ocoбливo в |944 p. PaдЯrrсЬке вiйськoвr кoмal{д)rвaння
пoчilлo BиKopистoвyBaти пpl{tlципoвo нoвi фopми стpaтeгiнних
дiй - oпеpaцii гpyп фpoнтiв. Цс бyли дpсс ск.пaднi тa вeликi
кoмIIлeкси бo.Ь i битв, пiлпoprшкoв:rних €ди}Ioмy зa'Цyt'loвi,yзгoд)кс}llo(зil lvtстoк)'чacoм тa мiсцем. У деяких з тaкю( oпсpaцiй бpaли }лraстЬвiд l00 дo l50 дивiзiй, десятKи тисяч гaPмaт' 3.5 тис.
тaнкiв, 5.7 тllc. лiтaкiв. Cмщa нaстyпy y тaKих oпсpaшiях неPiдкo
дoсяпrлa 500-700 кIr{пo фporгry, a глибинa - 300-500 км' тpившliсть - дo мiсяця. oдrraк слaбким мiсцем Чсpвoнoi apмii бyлa
пoгaнa пiдгoтoвкa мoлoдllloгo oфiшеpськoгo кopпyсy' нr кaх}дtи
вжr пpo pядoвий ск,Iaд.
pp. oфiuсpський кopпyс paдяI{ськl{х
Хoчa вжe зa l94l-l943
вiйськ o}Ioвl{всявнaслiдoк вaжких втpaт' пpoтr стaлiнськi pепpесii в apмii y 30-x poкax пoзнaч:UIисяyпpoдoв:к yсiеi вiйни. Мaсoвий випyск }Ioвих oфiцсpiв вд:UIoсян:ulaгoдитIl' aлe piвснь ix
l War iл the Едst.Тhe Russo-Gcгmдn
Conllilt. l94l.l945. |977'w _ I. P.l0l.
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пpoфссiйнoi пiдгoтoвки бр дoситЬ нl{зькI{м. Haпpиклaл' ссPсд
oфiцсpcькoгo сKпa.Цyl09.i гвaPдiйсrхoi дивiзii yдapнoi apмii 3.гo
Укpaiнськoгo фporrry нa 5 тpaвня |944 p. iз 7l0 oфiuсpiв вищy
вiйськoвy oсвiry мaJIи 296, зaкiнчили вiйськoвi щилиЩa _ з8%,
пpискopeнi вiйськoвi црси - 50%,нс м:UIи вiйськoвoi oсвiпr l0%. Toбтo 60% oфiцrpсЬкoгo ск.тraДУливiзii, пo сщi, нс lиirли
вiйськoвoi oсвiти. Tox нс диB}to' щo бaгaтo Paд,II{ськI{хoфiшсpiв
нсpiдкo пoгaнo чит.шl{ кalуry' пoвrPxoBo opiекryвaлИcя у питaннях вiйськoвoi тarстики тoщo. Бoлючe пoзнaчirлaся нa apмii i зaстapiлa xвopoбa чaсiв стшtiнських pепpeсiй - бoязнь iнiцiaтиви
сrpсд oфiшepiв сrpeдньoi тa нкxньoi лaнКI{. A oсь щoдo p'Iдoвo.
гo скJIaдy' тo вiн в Чсpвoнiй apмii в псpioд Bltзвoлrння Укpaiни,
без пеpeбiльtдення мoжнa скaзaти' викopистoвyвaвс'l як спPaв.
)<нe ..гapмaтнr м'ясo''. Цс бyлo нaслцкoм мaйxе тoтaльнoi мo.
бiлiзaцii мiсцевoгo нaселeння y BизBoлених вЦ нiмцiв paйoнaх,
якс вi.пpaзy, бсз бyдь.якoi вiйськoвoi пiдгoтoвки' кt{д:UIи y бili.
I{iкaвo, щo нiмцi пPoвсли в цrй пepioд oбстеxсння пoлoнeних
чrpвoЕIoaPмiйцiв i дiriIцли BисtIoDкy' щo Paдянський Coloз oстa.
тoчtlo BичеpпaB свoi людськi pесypси. A.ц<e сepед пoпoвнсння бyлo бaгaтo пiд.lriткiв тa людей пoxилoгo вiкy, щo бyли мoбiлiзoвaнi зa кiлькa тиxнiв дo тoгo' як пorгpaпuLJ|Iл
У пoлoЕI. Пpoтс цс
бyлo нс зoвсiм тaк. ЛюдсЬких pссypсiв в CPCP ще Bистaчaлo' oд.
нaк *Bo)кдь нapoдiв'' тaкиIr,tчи}Ioм мстив тим' хтo oпинився пiд
вopoжolo oкyпaшieю' пPoте шlo пpoблeмy ми дoклaднilдс poзгля.
гIсмo далi. oп<с' втpaти Paд'lнськиx вiйськ внaслiдoк цьoгo знa.
чнo зpoст:rли, a бoeздaтнiсть зlt{снцryB:Ulaся.oсoбoвий ск.ltaДaP.
мiй, з'сднaнЬ тa чaстиtl змiнювaвся мaЙxс пoвнiстro пo кiлькa
paзiв нa piк. Haпpиюtaд' у 77.it стpiлсцькiй дивiзii з 25 веpесня
|943 p. пo 25 веpссня |9Ц p. oсoбoвий сKIIaд змiнювaвся мali.
же тpиui. Bтpaпt цiеi дивiзii зa цeй тepмiн стaI{oBилI{15 8l8 чoл.:
2736 вбvtтими, 506, щo 3ниKпи бrзвiсти, 3l пoлoнl}Iими' l l l l5
пopaненимlц, |369 xвopими' 6l тими, lстo вiдстaв нa мaplшi.
Як вiдoмo, бiльtшoвицький pr)ким нiкoли }tс .цopoжив лIoдЬ.
ми, aнi пiд чaс iшyстpiaлiзaцii, aнi пiд чaс Koлсктивiздцii, aнi,
тим пaчe' пiд чaс вiйнtt. Мaloчи пoт}DкгIyвiйськoвy мarцIlнy' щo
пrpссилIoBaлa пo силi вopoгa y кiлькa paзiв, a тaкox дoбpс нaJIa.
гoдxснy систсlvtyпoпoBl{снt{явiйськ, paд'I}Iськcвiйськoвс кoмaH.
дyвaнгIя }Ir стaвилo дoсяг}Iсl{l{я стPaтeгiчних цiлей y зa.псxнiсть
вiд piвня BтPaт - iх пpoстo нс пi.пpaxoвyB:tли.Haвiть Гiтлсp y
l94l p. виpilшив блoкyBaти Лeнiнгpaд' a нr бpaти йoгo шггypмoм
3 хoдy' шoб збсpсгти нiмецькиx сoJIдaт' Bтpaти якиx }Irмин},чс
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зpoсJII{ б y вyлltштltx бoя. A paдянськi псIIФaли Дiяllu вiдпoвiд.
нo дo стa,dllськoгo нaкaзy .нс шпсoдвaтI4' c|ал i нс зyпинятllся нi
псpqд якt|мIl xсpгвa}rи.' Tox i тaкмкa poзpoблшaся вiдrroвiд.
нa - ,,пoД{нa нiчoro нс в:lpтa' a тскriкy пoцpiбнo збсpсrтr'' (нсдapмa y 38-Й aPмii l.гo Уцpaiнськoпo фporrгl'сo,tддпr У |х.* ,.
зiтxaлrr: "нirЩi IФaщс кI{ЕЦть дoсять aвiтoмдlllин тд тaнкiв' a лк).
пей збсpс:цrгь' a в нaс i з сoltддтaми нG paJ0'ютъся'). Хapalстсpнa
piя' нiмui у |94'|-|942 pp. poбшrи пpopивl{ в paлянськiй o6opo.
нi тarдсoвиl,lи з'rд{alll[ями'
в п<i кц,цilли пoгiм свolo пiхory. A
paдfrllсЬкa yлюблснa тaкгI{кa |9ц p. бaзршtaся нa пpoPиBi o6o.
PoюI &1IaJIьнoвiйськoвими apмiями' псPсв:Dкнo пiхoтolo, i ввс.
дснIrям У ur пpopиви тaнкoвих apмiй.
I нaрlrrгi, щc qдшa в:DKпиBaoбglaвинa - Bисoкa бoйoвa oфк.
тrrвнiclъ нiмсцькoгo сoлtaтa. Тaк, y |9ц| p. за пiдpaЦFII&,rмиaмc.
pl{KaнсьIсtx,вiйськoвих iсrоpикiв, пpoпopшiя бoйoвoi oфlсгивнoстi
мix нiмсцькrми тa paдянсЬкимll сo,Iдaтaми стaнoвилa вiдrroвi,щro
6,|7 дo ll. 3вiснa piн, якiсть Jlloдсьl(oпoмaтepialry знaчнo 3нl{3l{лaся зa чaсЬ вiйнш й y всpмaхгi. I все x нiмецький сoJцaт пpихoД{B
нa PцдяlIський фporrг хоra i бeз дoсвiдy бoйoвищ, пpoт€ пiдгoгoв.
лctпtfi, нaвнсний, дoбpc eкiпipoвarпrй. A.lrс нaвiть i лoбр пiдгoгoв.
лснi нiмсцькi вiйськa нc мoгли yц)имaти oбopoнy пpoп{ знaчнo
псpсвiDкaючoi сили Чсpвoнoi apмii.
oдraк aHтиJIюдЯнa спсшифiкa стarriнськoi вiйськoвoi стpaтсгii
ax нi.ш<нс мa€ wlДаrтц тiнь нa пPoстoПo PaдЯнсы(oгo сoJlдaтa, PoT.
tlим пoдBипoм яKoгo' a чagтo i сaмим )киттям' бyлa дoсяпrщa псpсмoгa ццд фaшизмo}l.
Геpoiзш тr rrркнiсть вoIшiв.щpaiщiв

ша фpoштaх

3aзнaчимo' щo xoчa кiлькiсть нaгopoд ttc 3:rвxци пpaви.lьнo вi.

дiйсrry3витяryвoiнiв,всс )|(вoнaбyлafr пeвrим пoк:х}.
дoбpuсшra
tlикoм. Щoдo цьoгo' тo сФrд pадЯl{сЬкlo( вiйськoвoclтyxбoвцiв, нa.
го|poДl(сниxпiд чaс вiйни ypЯдoвиlt{инaгopoдДми, ylqpaiнцi стaнoвпJIи дoсить в:lпoltfyчaстKy. Bсьoгo зa щolсriстьтa вiдваry, вияв.пeнi
y бoшс iз нiмсцькo.фaшистсьlсlми зaгaфникaмI{' yкpaiншi тa мсlц.
кaнцi Уцpaiни olгpимllли 2,5 м.ltн opлснiв тa мeда.lreйiз загa.lrьнoi
кiлькoстi 7 шrн нaгoPoд, шo бyли вpщcнi вoiнaм PaдянсЬкl{x
збpoйних сил. A ссpсд ГеpoЪ PaдЯнськoгo Coюзy - вищoi вiдзrlaки сPсP - yФaiншi стaнoBltли |8,2% - 2072 нoл. (пopЬrrяl War iп the Еаst...P. l0l.
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нo: PoсiяIrИ - 7|%, бiлopyси - з,396,пPсдстaвниKи щc 40 нaцi.
o}tllлЬ}toстeit - 7,4%). Пiд чaс paдЯнськo-нiмeцькoi вiйни iмeнa
бaгaтьoх гсpoiв.yкpaiнцiв бyrпr шrиpoкo вiдoмi не тiльrи нa фporrгi,
uю trtв тиJry. Haпpиклaл, Iвaн Koxсдyб, yPoДкeЕIсць с. oбpaтiсв.
кa IПogtинсьKoПo paйoнy фмськoi oбл. paзoм iз мapшaлoм Жyкo.
виIr{тa вiдorrшм paдянсьlс,tм aсoьl Пoкpиlшкiним тpияi пiд чaс вiйtти бyB нaпoPoД|(сний ..3oлсrгoю 3ipкolo'' tЕpoя. Paxyroк збкпсм лi.
тaкalr,tвopoгд вiн вiлкpив пiд чaс Kypськoi битви i дo кiнця вiйни
дoвiв йoгo дo б2 лiтaкiв, в тolv(yчислi oднoгo praктив}Ioгo. Цс б}в
нaйкpaший рзyльтaт сеpед paдя}tськихльсrпrикiв нa тoй чaс. Bсьо.
rrr ж з:r пеpioд вiйни вiн qдiЙсrrив 330 бoйoвих ви.ltьотiв,бpaв щaсть
у |20 пoвфяних бoях. Taлaнoвитий льопrик, Koжсдyб poзpoбив
pяд }IoBиx пpийoмiв тa зaxoдiв вeдс}IItяпoвфянoro бoю, мaйстсpнo вoлoliiв тrхнiкolo пiлorryвaння. 3a чaс вiйни вiн пpoйшoв lIlJIях
вiл стapшoгo льoтчI{кaдo зaстyпHикa кoмaнJЦ{paвиницryвiulЬtloгo
aвiaцiйнoгo пoлкy' a зпoдolvl - дo мapцI:rлaaвiaцii.
Iз l 15 лвiнi Гсpoiв Paдянськoro Coюзy, yдoстo€}tиx цьoпo зBaння пiд чaс вiйни,- з2 yкpaТншi тa }Po.Фкснцi Укpaiни. Cсpсд
них - пiдпoлкoвник C.Cщpyl{' кoмa}rдI{PBиtIиIIs/BaJIьнoгoaвia.
пoлкy' якuЙ гсpoйськи 3ilгинyв y псplшi днi вiйни. B .tислi пep.
цпrх двiчi ГсpoЬ Paдянськoгo Coюзy тaкo)к },poДl(енeць Л1тaнськa,
лЬoтчик дальньoi aвiaцii гвapлii кaпiтaн o.I.Мoлoдчий. 3a псpioд
вiйни вiн здiйснив 3l l бoйoвих вильoтiв. Bжo y l94l p. бoмбив
Бсpлiн, Kснiгсбсpг тa iншi мiстa Hiмrччини.
Бaгaтo вoiнiв-1п<pairrцiвтa }Рoдp|(снцiвУкpaiни qдiйснили пoд.
виги' щo пrpеpoсли y сaмoпoжсpгвy B iм'я свoбoди i нсзaлrxнo.
сти piлнoгo l{apoдy. Пoдвиг ГaстслJto, щo спPяIvf1вaBpaзoм iз свoiм
скiпaжем пaлaючий лiтaк нa нiмецькy тaнкoBy кoлoнy (тaк звa.
ний ..нa3емний тapaн'') пoBтoPили 52 yкpaiншi. CеPсд щaсникiв
пoвiтpяниx тapaнiв - 55 синiв Укpaiни, a стapший лсйтенaнт
Б.I.Koвзaн зa псpioД вiйни здiЙснювaв пoвiтpянi тapaни 4 paзи.
25 yкpaiнськиx вoiнiв P'п)tstlли тoвapиIшiв пiд чaс бoto, зaкpивa.
loчи свoiм тiлoм aмбpaз1pи BoPo)ких дmiв тa дзmiв. Cеpсл ниx
бyв i кyлсмeтник 24-i стpiлсцькoi дивiзii pядoвий B.П.Мaй.
бopський. l3 липня |944 p. в бoях зa Укpaiнy вiн пoвтopив пoдвиг Мaтpoсoвa. Пpoтс чyдoм зirлицIився x(иB[tм.
CеPед жiнoк.1кpaiнoк, щo стiUIи гсpoiнями вiйни, слiд згaдaти
снaйпеpa Л.М.ПaвлIoчснкo. 3a чaс вiйни Doнa зЕIищltлa309 гiтлс.
piвськиx сo.пдaтiвтa oфiшсpiв. A сaнiтapка ссpxaнг М.C.БoPoвI{.
чGttкo тa сaнiнстp}цоop сop)кaнт М.K.Бaйдд вiдзнaчи.lпlся тим' щo
Bp,ггyDaлипiд чaс бoto xиття бaгaтьoм сo,Iдaтaм тa oфiuсpaм.
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PАдЯIIськI

BIЙсЬкoвI

MoБUII3AцII

Мoбiлiзацiя l94l

B yкPAIHI

p.

Як i в yсЬoмy тoдilшньoмy Coюзi PсP, мoбiлiзaцiя в Укpaiнi
Poзпoч:ulaся нa дpyшй дeнь вiйни. Boнa oхoпl{Jla вiйськoвoзo.
бoв'язaних l905-l9l8
pp. нapoДкeнl;Iя' a y сеpпнi дo tlиx пPи.
€д}rirлI{ся тaкox чoлoвiки 1890-1904 Pp. нapoДксttня тa пpи3oB.
tlикll |923 p. HaPoДкrння.
У uiлoмy в Укpairri в l94l p. в Чepвoнy apмilo бyлo мoбiлiзo.
вaнo близькo 2,5 млн чoлoBiк тa щс l,3 млн вJtиJIoсядo эrгoнiв
нapoднoгo oпoJr.lrння. 3aзнaчимo, Щo 3 цьoгo пpoцeсy мaйxс цiл.
KoBI{тo бyлo виключeнo Зшtiшry Укpairry, яКy вlкo зa пrplший пolс.
дeнь вiйни olqrпyвtlли нiмцi. Цe x стoс}в:шoся i pддr oблaстей
Пpaвoбсprxо<я' дo якщo нaвiть мoбiлiзaцiя i пpoвoлилaсь' мoбi.
лiзoвaниx нс встигaJIи вiдпpaвитll дo мicць пPи3нaчeння i iх aбo
po3llopoшr1вirлaвoPo)кa aвiaцiя пpи спpoбi пiцrим хoдoм вiдiйти
нa схiд, aбo вoни вiдPaзy влиBIUIися у PяДl,|дiloчoi apмii, i вxe y
склaдi fr чaстин i з'е.цнaнь пoтpaп,rяJllt B oтoчснн,я чи пoлoн.
B ytrtoвaxсylrt'яття пoчaткoвoгo пеpioлy вiйни дoсIrтЬ мaсoвим
ссpсд мoбiлiзoвaниx щpaiнцiв бyлo дcзсРгиpствo. Щoдo мoбiлi.
зaцii нa Лiвoбepexolсi - в.Цoнбaсi тa нa пiвднi pеспyблiки - тo
в цiлoмy вoнa пpoйuиa yспiIшнo i з вслиKим пiднeсснням.
Moбiлiзaцiя в Укpaiнi у 1943-1944 pp.
Умoви, зa яKиx пpoвoдилaся мoбiлiзaцiя в Укpaiнi у L943-.
|9Ц pp.' як y вiйськoвo.пoлiтич}toмy' тaк i B мop:ulЬt{o.психoлoгilпtolr,tyплaнi зI{aчнo вiдpiзняшaся вiд мoбiлiзaцii l94l p. I{ьoгo
paзy нaстyп вcлa B)кr Чсpвoнa apмiя, вI{снaxснi бoями пoлки i
..дoдивiзii якoi пoтpсбрarrи пoстiйнoгo пoпoв}Ieння. Boднoчaс
вipa'' paдЯнсьKoгo ксpiвництвa дo мiсцeвoпo нaсс.пeIII|я'якс мaйxе
дBa poKи псpебyвaлo пЦ впливoм вopo>lсoiпpoпaгaнди, бyлa пi.
дipвaнa. Hедoвipy тa пiдoзpy дo yкpaiнцiв з бoкy стaлiнськoгo pexиlvfy BиKпик:Lпaтaкo)к aктивiзaцiя дiяльнoстi yкpaiнських нaцi.
oнaJlЬI{o.пaтpioтиvнИx cl|Л. Усe це пoзI{aчилocЯ яK нa хapaктсpi,
тaк i нa фopмaх paдянськoi мoбiлiзaцii в Укpaiнi.
Мiсцевi вiйськкoмaти змoгли вiднoвити свoю дiяlльнiсть лицIr чеpсз мiсяць.дpyпrй пiсля звiльнсння paйoнiв тa oблaстей вiд
нiмецькoi oкyпaцii. Тolк, щoб нe гaяти чaсy' дo мoбiлiзaшii бyлa
aктив}Io зaлгIснa дiючa apмiя. Cпецiaльнoю диpoKтиBoIo pa.
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д'IнсЬкoпo вiйськoвoгo кoмarЦyвaння apмiя сrгpимalla кapг-блaнш
нa викopистaння' згiднo з Гi пoтpсбaми мiсцсвих лloдсЬKиx pс.
сyрiв. Hеoбхiднiсть цЬoгo' нс пpитaмaннono в цiлoмy дiloчiй apмii
зaхoдy (aдxr i мoбiлiзyвaти, i зaймaтися пoтiм вiйськoвиIvl ви.
lllкoлolr{ t{oBoгo пoкoлiння бyлo дoситЬ сK,IaднoIo спpaBoю), пo.
яснюBaлoся в диprктllвi yсrulaДнсtlнllми в poбoгi тpaнспoprry' пe.
PrвaнтDкенiсть якoгo нс дaвaJla3мoги Bчaснo дoстaвлятll нa фpottт
пiдгoтoвлеI{с в тилy нoBo пoпoBHсtlI{я. Boднoчaс y лoцrмснтi зa.
з}Iaчaлoсяl Щo B тилy дoстaтнЬo лIoдських pссypсiв, щoб зaбсз.
псчити yсi пoтpеби apмii.
Пiд чaс бoiв в Укpaiнi Чеpвoнa apмiя дoситЬ aKтиBtIo викo.
pистoвyв:rлaнaдaнс iйt пpaвo. Haпpиклaд, y Cтaлiнськiй oбл. пе.
pсдoBиIvrичaстинaмI{ пpизB:rли й мoбiлiзyвaли пiд чaс нaстyпy
12800 чoл.' y Cyмськiй _ 24 03l. Пiд чaс бoiв нa пpaBol{У бoцi
.Цнiпpa кoмal{ДДaння 40-i apмii дoнoсIdлo в штaб l-гo УкpaiнсЬкoгo фpoнry, rцo мoбiлiзaцiя пPoвoдитЬся y 160 нoсслс}tих пyl{ктax'
з яKих в apмilo Bлилoся вжс l l 300 нoл. II{с бiльtд aкгивнoю бy.
лa мoбiлiзaцiйна дiяльнiсть apмii y 3axiднiй Укpaiнi.
Пoстyпoвo y звiльнсниx вiд нiмцiв oблaстях Укpaiни вiднoв.
лIoBaJIисвolo poбoтy i мiсцевi вiйcьккoмaти. H:rпpикiнцi L944 p.
в Укpaiнi дiялlцyсi oблaснi, 78 мiськuх, 82 мiськltх.paйoнних тa
734 ctлl*ьKиx-pal.{oнниx в iйськoвих кoмiсapiaтiв. Пеpевaxсra бi.lь.
Iцiсть iз мoбiлiзoBal{иx I{ими тaкo)к l{aдxoдилa дo дiloчoi apмii.
Tакa сllстемa дiяшa як пoдвiйtlе лс3o бpитви. Koгo не зaбиpaлa
apмiя, тoгo 3гoдoм зaбиpали мiсцевi вiйськкoмaти.
Усьoгo )к зa чaс вЦ пoчaткy 1943 i дo Brpесня.жoвтня |9Ц pp.,
тoбтo зa пеpioд BlI3Boленl{яУкpaiни вiд нiмцiв, вiйськкoмaти yк.
paiнськиx oкpyгiв мoбiлiзyвaли мaйxe 2,5 млн вiйськoBoзo.
бoв'язaних l894- |926 pp. нapo.ФкrгIня.Пo oкpeмих oблaстях Ук.
paiни r.roбiлiзaцiЯнaселrння зa псpioд з пoчaтKy |943 p, пo BсpсссtlЬ-жoвтеt{ь|944 p. мaJIaтaKий вигляд:
K.qь

roбiлiтaаишI

Kиiвськr
Чepltiгiвськe
Житoмиpськr
Biшltицькt
Kам'яl leць. Пoд,iльсьlо
Cумськl

Пornтвськд
Хapкiвськr
BopoшlшовrpaДська
Cтшtiltськд
.Цlliпpoпиpoвськl

lt94.l96

lз9870
167012
t42689
|724з2
l3з788
78534
t54244
l509з4
I 17035
70132
108076

PP. наpqдr.

K-<тьнщrrсннл шa0l.0l.l95 (тПc.co,r.)

2456
r278
tr73
r774
ll99
1240
r59l
t747
1241
l998
|Ф7

3т2
3апopiзьlсr
Kipoвoгpqдсысa
Мttrcлдiвсьlкa
oдесьlсa
Xeрoшсьlв
Iзхa}шсьlкa
Льrirсьl<в
[pоroбшрra
C}aцiqaвсьlсr
Tepнoпirшсьlo
PЬшeшсшсa
Boтrнсьxд
Чepнiвelькa
У с ьo т o:

t2l25l
574Ф
2406?

r92r23

цд}rПxнeмil€
41180
47482
t4201
59218
135959
1028r6
8269r
6l7ll
2422524

94
935
565

rt29

574
464
853
?51
880
933
7э6
65
567
27382

Пpmс нa цЬolvfyмoбiлiзaцiя в Укpaiнi нс пpипинилaся. B 3a.
хiдI{iй Укpaiнi вo}Ia пpoдoв)кyв:Ulacя мaйDкr дo пoчaтKy |945 p.
Kpiм тoгo' вiд кiнця |9Ц p. Poзпoчaвся дoстpoкoвий пpизoB
вiйськoвoзoбoв'язaн ux |927 p.н.' тoбтo сiмнaдцятиPiчttиx.
J[oстpoкoвi пprвoви в Укpaiнi
,[oстpoкoвi пpизoви сiмнaдцятиpiчниx loнaкiв стaлiнськс кеpiвниЦтвo poзпoчiulo Щe у |942 p. (1925 p. нapoДксння). B Ук.
paiнi псprший дoсТpoкoBий пpизoв poзпoчaвсяу |943 p. (1926 piк
нapoДl(ення). 3гiлнo 3 piшrннями ДKo вiд 3 листoпaдa |944 p.
цK Кп(б)У пpийняB пoстaнoBy пpo пpизoв вiйськoвo3oбoв'я3a.
t||,|х|927 p. нapo.Qкс}t}tя'ЯКIl.Йпoчaв 3дiйснюBaтися y Киiвськo.
мy тa Хаpкiвcькoмy вiйськoBих oKpyгax 3 l5 листoпaдa |9Ц p.'
a B oдeськoмy тa ЛьвiвсЬкoмy вiйськoвих oкpyгaх 3 l гPyд}tя
|9Ц p. Biдстpoчкy вш пpизoBy orгpимyBaли тi, xтo пPaцювaв y
пpoмислoвoстi, стyденти By3iB, тrxнiKylvtiB, yч}Ii l0 клaсiв тa }ЦI{i
спeццIкiл нapкoмoсy. B цiлor'ry, нa бсдюзснь 1945 P. пo 4 вiйськoвиx oкP1тax Укpaiни бyлo пpизвaнo: пo ХapкiвсЬкoмy _ 82 555'
пo oдсськolvfy - 64943' Львiвськo}ry - 30799, Киiвськoмy 87 з94' всЬoгo - 265 09l-.
Хoчa вiйськoвa пiдгoтoвкa цих юнaкiв мa.пa бщи бiльlш тpи.
вiUIoю' нix дIя iнlцих пpизoвних poкiв, бaгaтo xтo 3 I{иx вlдpaзy
пiсrrя пpизoвy пoтpaпI{Bдo дiroчoi apмii. Haпpиклaл, з Хapкiвськo.
гo Biйськoвoгo oкpyry щс }IaпPикiнцi |9Ц p. бyлo вiлпpaвлеl{o B
apмilo з7 305 чoл.' a з Львiвськoгo _ l0 052.
Ha пovaткy 1945 p. вiйськкoмaти poзпoчшlи пiдгoтoBкyдo пpизoвy вiйськoвoзoбoв'язaних l928 p. нapoДкrн}Iя.
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Жiнoчi мo6iлiзацiiв Укpaiшi
Пopял iз мoбiлiзaцiями чoлoвiкiв y пepioд BI{3вoлrнняУкpaiни aктивtlo пpoBoдw|t|cЯi xсiнod мoбiлiзaцii. Apмiя пoтpeбрa.
лa y Boликiй кiлькoстi дpш<apoк,тrлeфoнiстoк, стенoгpaфiстoк,
ItpiUIь'Kyxapoк' мoдсrстcp тoщo. Пpoтo нсpiдкo xiнoк виKopи.
стoвyв:rлиi нa сyгo чoлoвiчиx poбoтax. Haпpикл4д, rrггaбBopo}tсзькoгo фpoкry пiсля визBoлctltlя Хapкoвa дaB poзнaPяДKyнa
пpизoв l тис. xiнoк. Пpинoмy, oкpiм 200 кщapoк, l00 пекapiв,
l50 писapiв, l00 толcфнiстoк, 50 Fl.щ{стoк'y цьo}'fyпсpслiкy знa.
чI4лoсятaкox 300 Iшфеpiв тa l00 тpaкгopистiв. Ha 16 BePeсня
1943 p. paйвiйськкoмaтиХapкoвa вfiпpaвиrтив apмilo 969 x<iнoк,

3 яких JltlшЦeп'ятa чaсти}Ia lиaлa зaзнaчeнi спецia.пьнoстi. Пpoтe
3гoдoм з Хapкiвськoi oбл. бyлo мoбiлiзoванo i вiдпpeвлснo дo Чср
вoнoi apмii щe 4486 жiнoк yсix зaзнaчrниx Bищс cпrцiaльнoстей.
Хiнoк мoбiлiзoвyвaлll мaйxe в yсix схiднoyкpaiнських oблaстяос.
Тaк, y Cyмськiй oбл. з l всpeсня 1943 p. пo l сiчня 1944 p. у
пoльoвi пpaльнi 3-гo УкpaiнсЬKoгo фporrгy бyлo мoбiлiзoвaнo 206l
)dнoK, в oдесi - пiсля ii визвoле}tня _ 1030.
У шiлoмy цo бyли дiйснo дoбpoвiльнi мoбiлiзацii. Дo apмii йцшпl
нe лицIr пoлytvt'янi paдянськi пaтpioтки, aлo й xiнки, щo Bтpa.
тили пiд чaс oкyпaцii сiм'lo, близькиx, дiм i бa>lсaлипoмститися
вopoгoвi.
Пpoтe пiсля псplшoi хвилi apмiйських мoбiлiзaцiй пiшли плa.
нoвi мoбiлiзацii ..xittoк-дoбpoвoльuiB''. HaпpикJIa.ц'згiднo 3 пo.
стaнoвoю ДКo вiд 15 тPaвня |944 p. Poзпoч:Lпaся мoбiлiзaцiя в
l l oблaстях Укpаiни. Пеpeдбaч:uloся' щo дo l0 неpвня L944 p.
бyдc ..пpизBaнo y дoбPoвiльнoмy пopцдкy'' 8 тис. xiнoк вiкoм вiд
20 дo 35 poкiв .4IIяyкoмплсктyвaння вiйськoвих пoсaд y чaсти.
нax Чеpвoнoi apмii (кщapoк, пpilль' зв'язкiвцiв тoщo). Кo>кенpa...[oбpoвoлoк'' вЦбиPa.пи нa пц.
йoн oтpимaв сDoю Pфнap'ЦIry.
пpи€мстDaх тa в кoлгoспax. oсь тyг Bxс Bll}tикiulи yсKпaднсння.
мiсцrвi opTi, rrгo бaxaв iти в apмiк)' Bxl тyди пoтpaпили. To>r<
гaнI{ BJraди' Bикoнyючи PoзнaPядt(y' нepiдкo пPoстo poзсиJlirли
жiнкaм пoBiсTки, чим пopyцr},Bilли сaм пpинцип дoбpoвiльнoстi.
Бyлo й бaгaтo iнrцих пopyцIснь - пpизиBaли жiнoк' щo }to дoсяглl{ 20 poкiв, сiмсйниx. Бyли випaлки' кoJIи нa пpизoвllих пyнктaх з'яcoвyB:UIoся' щo ..дoбpoвoлlцЬ'' _ вaгiтнa' хBopa i т. iн.
3a тaкиx ylroB стaBJIсtIнядo мoбiлiзaцii нсpiдщo бyлo нсгaтивгIим.
Haпpиrulaл, y Мrнськoмy i Хoлмснськolvfy paйoнaх Чеpнiгiвськoi
..Якщo е
oбл. xiнки вiдмoвлЯJlv|cЯ..йти дoбPoвiльнo дo apмii''.
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нaкaз пpo мoбiлiзацilo x<iнoк,тo мoбiлiзуf,tтc,- кaзiullt Botlи'-a
яKщo нi, тo дoбpoвoльцями}tcпiдeмo.''
Ta всс x мoбiлiзauiю бyлo пpoBсдс}Ioi нa 15 чopвня |944 p. у
.(нiпpoпстpoвськiЙ,Чеpнiгiвськiй, Cтшriнськiй, 3aпopiзькiй, Bo.
Пoггaвськiй, Kиiвськiй, Хapкiвськiй, Xитo.
PoIIrиJIoBгPa,Цськiй,
миpськiй, oдrськiй, Cytvtськiйo6лaстrпспpизвiulи 7998xiнoк (пo
700 вiд дссятl{oблaстейтa l тис. вiд oдсськoi).
У цсй xс пepioд y Piвненськiй, Tepнoпiльськiй i BoлинськiЙ
oблaстяrснa 15 чсpBня |944 p. бyлo пpизвaнo близькo 3 пlс. >кi.
}Ioк-пoJtьo*- дo зaпaсниx чaсти}tBiйськa Пoльськoгo.
Haпpикiнцi лiтa |944 P. пpoвoдllлaсhщe oднa мoбiлiзaцiя xi.
нoк.дoбpoвoльцiвдo чaсти}Iпpoгllпoвфянoi oбopoни, якi ствo.

pIoваJIl{ся в Уlрaiнi.

У цi чaстинl{ вiдбиPaлися

xiнlсl

y вiшi вiл

20 дo 30 poкiв, щo м.rли ocвiry нc мсHцIr 6 кrraсiв. Ця мoбiлiзa.
цiя вiдбршtaся згi.щto3llaкaзoм нKo сPсP вщ22 ссPпtIя |%4 p.
тa диprктиви Гoлoвyпpaвфoprry Чepвoнoi apмii вiд l вopссня
|9Ц p. Haпpикiнцi всpссня цьoпo poкy y Хapкiвськoмy вiйськoвoмy oкpyзi бyлo мoбiлiзoвaнo 1400 xiнoк, y KиiвсьKolvty l тис., в oдеськol'fy - 558. B Цiлoмy >tсiнoчiмoбiлiзaцii oхoпи.
ли в Укpaiнi кiлькa дcсяп<iв тисtrI xiнoк.
A загa.lloм кiлькiсть мoбiлiзoвaних в Укpaiнi у |943-|945 pp.
стaнoвилa близькo 3 м.ltн, тoбтo |0% вщ yсЬoгo нaсслc}t}tя pсс.
пyблiки нa тoй пеpioд. oт)кс, в Укpaiнi BдPyгe зa чaс вiйни бyлa
пpoDсдснa з:uirльнa мoбiлiзaцiя.
Hсмoвби псpедбaнaroчи fr гipкi нaслЦки, як дrмoгpaфiннi, тaк
i екoнoмiчнi, вiдoмий 1кpairrський письмеtlник o.П..Цoвxeнкo 26
гpyдня 1943 p. зpoбив тaкий зaпис y сBo€tvfy щoдrнниКy: ..Усiх
м},ltить дyмкa пpo нслюдськс нсбaчсно стPD|(Дaння нaPoдy. Poз.
пoвЦaють' щo нo Укpaiнi пoчинaloть }DкoгorгyBaтидo мoбiлiзa.
цii цliстнaдrятиpiнниx, щo в бiй гoняrть пoгaнo HaBчсtIиx' щo нa
Ilиx дивJIятЬся' як нa шщpaфних, i нiкoмy ix нe xaJIKo. Hiкoмy!
Як стpaшнo дyмaтI{' щo внaслiдoK oтaкoгo Укpaiнa мoxс лиlIIи.
тися бсз лroдей, a'окс l9.лiтнiх дiвчaтoк Bжo тсx пpизиBaють дo
apмii. A скiльки пollllщив i пoгнaв дo к.lrятoi Hiмеччини Гiтлсp!''
Мoбiлiздцii дo ЧеPвoшoi аpмii у 3nхiшiй Укpaiшi
Пopylшcнrrя зaкoннoстi пщ чaс пPизoвy вiйськoвoзoбoв'язaних
бyли нeпooдI{}toKим яBиIцrм. I всс x y Cхiлнiй Укpaiнi Чеpвoнa
apмiя нe зyстpiлa сyrт€Bих пrpецIкoд пpи пPoBсдсннi мoбiлiзaцii.
Хoчa i нe бyлo вxr тaкoгo снтyзiaзмy i зaхoплсt{ня' як y l94l P.,

375
oднaк B цiлo}ry лo'tлЬt{o Haстaвлrнс дo paдянсЬкoгo Prжимy }riсцсBс нaсслeння спPиймaлo яK }Iirлe)кноyсi скoсoбoчeння i нaвiть
сaм xopстKий, щoб нc скaзaти жopстoKий, xapaктop цi€i aкцii.
Щoдo 3axiднoi Укpaiни, тo тyг }IaBпaки - нaвiть сaмс питaI{.
}Iя пpo мoбiлiзацiю стilлo дJIя PaдянсьKoгo вiйськoвoгo кrpiвништвa пpoблемoю. IIte нaпepедoднi вcтyпy y цrй pегioн Чсpвoнoi apмii кoмarцрaн l.м Укpaiнським фpoнтoм гсHсp.rл apмii Baтщiн
зBсpнyBся дo чJIrнa Biйськoвoi paди фporrry Хpyuroвa iз зaпитaн.
llям' як бщи з мoбiлiзaцiею в 3aхiднiй Укpaiнi, a.Фксfi нaсслcr+Iя
BияBилoся l{oдoстaтньo лo'I;IЬ}tимдo paдянськoi BJIaдI{.
Biлpaзy ж пiсля Bстyпy paд'Iнських вiйськ y м. Capни - oдtlo
з пеplIIих зaхiднoyкpaiнських мiст, звiльнених вiд нiмцЬ, Хpylrдoв
дaB нaкaз opгaнiзyвaти мiтинг. Пiд чaс цьoгo мiтинry вiн зyотpiвся
iз мiсцсвим нaсeпснrшм i 17 сiчня |944 p. пpoiнфpмyвaв пpo свoi
Bpa)кeння Cтaлiнa. ..Я дiйшoв BиснoвКy'- писaв вiн,- щo цих
лtoдеli тpебa пpизIlвaти дo Чсpвoнoi apмii i нaвiть нa зaпlльI{иx зa.
сaдax' як i в схiдниx oблaстях Укpaiни, Jtиlllc бiльlд Pcгсльнo трбa
вiдбиpaти i вiдсiювaти нснaдiйних' a тaкo)к aгrl{rypy' Щo fi, бrзпс.
pечнo' бyдyгь нaмaгaтисЯ з:lсилaти дo }Iaс нiмцi чсpeз цих oyнiв.
цiв, чсpез бarщеpiвuiв тa бyльбiвцiв. Я ввu<aю, щo цi Juo.щ{бyдyгь
непoгaнo вoloвaтll пpoти нiмцiв''l.
Чеpсз тиxдrнь' 25 сiчня L9Ц p.' Cтaлiн пiдписaв спсцiaльний
I{aкaз ДKo ..Пpo мoбiлiзaцiю pnдяrrсьKl{x гpoмaдян y звiльнсниx
вiд нiмецькoi oкyпaшii paЙoнaх 3axiднoi Укpaiни i 3aхiднoi Бiлopyсii'', i мoбiлirrцiя poзпoншtaсь. oднaк мoбiлiзaцiя в 3aхiднiй Укpaiнi вияв|4лacЯзнaчнo сptaднiцroю спpaвolo, Hk fr yявляв сoбi
Хpyшoв, i вик.пикaнo цe бyлo, гoлoвним чиI{oм' дiяltьнiстю oyFI.
УПA. Cпo.laткy ксpiвництвo opгaнiзauii УкpaiнсЬKих Haцioнaлi.
стiв мaлo нaмip зaoxoчyвaти свoih пpихильникiв дo Bстyпy в Чсpвoнy apмiю' Bвaxaк)чи' щo тaки},(чиtloм }{o)с{a бyдo викopистa.
ти (як paнiшe iз веpмa:стoм)пiдгoтoвчi мoжливoстi вopoxoi apмii,
i oтpимaвцIи B pyки збpoю' пoвrprtyгися нaзaд дo зaгoнiв УTIA.
oднaк Dикopистaння зaхiдних yкpaiншiв y Чсpвoнiй apмii y якo.
стi ..гapмaтнoгo lvl'ясa'' спplt,lлo lцBltдкolvfyпoPrгл'IД/ цих пoзицil.l.
Biдгoдi гoлoBнa yвaгa утIA бyлa зoсеpсдDкснaI{a зpиBax pйянськoi
мoбiлiзaцii yсiмa мoжJIиDими зaсoбaми.
.
У циx yt{oвaxмoбiлiзaцiя в 3aхiдrriй Укpaiнi стaлa lJIяpaДЯHcьKID(
вiйськ нe лицIс сKпaднoIo'шto Й небeзпсчtlolo. Boднoчaс Boнa пoч.UIa
poзгJuЦaтисяpaд'I}IсЬкимкepiвrrицтBoм як oдин iз нaйбiльlд B:D|оIи.
вих зaхoдiв y бopсrгьбi пpmи yкpaiнськиx пoвстaнцiв.
' l'IIlAгoУ.Ф.l. oп.70. oд.зб.l0l. Apк.l0E.
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Уxc в 6сpсзнi |944 p, y пoстaнoвi
"Пpo спсцiaльнi зa.
^цKo
xoД{ пo зaхiд}п{xoблaстюtУкpaiни'', щo
fr пцroт}вдв JUlя зaтBrp.
.ФкснrgrChaлirим Хpyщoв, мoбiлiзацii б1в пpисвянeний rryтrстNel.
l. 3oбoв'язaпr HКo (тoв. Cмopoлинoвa) вiлмoбiлiзщaти дo
20.03.|9Ц P. yсс чoлoвiчснaсeпrння пPl{зoвнoгoвiкy визвoлсних
paйoнiв PЬнснсы<oi i Borrинськoi oблaсrэЙ, пpиtlolvfyy псPIIryчep.
заxiдниx oблa.
ry дo 3O.piннoгoвiкy, i нaдaлi в мipy BизBoлс}I}tя
стoй вiдlaзy r<вiд1r,toбiлiзoв1вaти
пpизoвнi кoнтинпcнти.Усiх мo.
бiлiзoвaнихнегaйнo вiдвести в тилoвi ot<pyп{i пiсля фiльтpaцii i

нaвчaння кpaщy чaстиHy нaпpaBJIятI{y бoйoвi чaстиtll{' a зiUIи.
lIIoк вI{кoP}tстoByBaтиB тилoвиx чaстинax (бyдiвсльнi ни дopoxнi) тa нa вiдбyдoв.пlх poбoтax.
У свoeмy листi дo Cтaлiнl, Щo сyпpoBoДкyBaв цrй дoкylvloнт'
Хpytlдoв тaкo)к пoвiдoмltяB, Щo вiн ркс дaв вкaзiвкy кoмaндвaнсвi
KBo щoдo псpцIoчrpгoвoi мoбiлiзaцii юнaкiв дo 30-ти poкiв, як
fнaйбiльlд aктив}ry чaсти}ty чoлoвiчoгo нaсrлсння''. oскiльlоl oднo}ry KBo впopaTЦcЯ,3 цим зaBдaI{ням бyлo вaжкo, Хpyщoв дo.
мoBився з Xyкoвим (вiн зaмiнив Baтyгiнa нa пoсaдi кoмaндyBaчa l.м Укpaiнським фporrтoм) пpo тr' щo в цiй poбmi вiзьмщь
yraстЬ вiддiли yKoмIUIrI(ryBaнь a2мiй тa фporгry.
Caмс l-й Укpaiнський фPorrт пoгли}r},Bлrвoвy чaсткy мoбiлiзoBaних y PiвнснськiЙ, Boлинськiй тa Tеpнoпiльськiй oблaстяx.
Ha 27 бсpсзня 19Ц p. iз зaгa.пьнoi кiлькocтi 75 709 чoл. 64 269
бyлo мoбiлiзoвaнo вiйськoвими чaстинaми l-гo Укpaiнськoгo
фpoкry. 2.й Бiлopyський фpoнт мoбiлiзрaв 8614, a вiйськкoмaм KBo лицIс 2826 чoл.
Щoдo мiсцевиx вiйськкoмaтiв, тo в Зaxiднiй Укpaiнi Boни пpaцюBaли в тiснoмy кoнтaктi iз дilочolo apмiеto, aДкc poзpaxoвyвaти нa дoбpoвiльI{yяBкy вiйськoвoзoбoв'язaних }Ia пpизoвнi пyнкти нo дoBoдилoся. Taк, вiйськoвий вiддiл Piвненськoгo oбкoмy
пapтii пoвiдoм:tяв y Kиiв, щo нa 20 квiтня |944 p. в oблaстi бyлo
пpизBaнo 69 l l0 чoл.' 3 я<их дoбpoвiльнo з,ЯBlu||lcЯдo вiйсью<oмaтЬ JIицIе2620 чoл. (oкpiм мiст Piвнс, 3дolrбyrriв, Capни, дc явKa
бyлa дoсить висoкolo). Iнlших, зaзнaчaлoся в дoкy}(еlrтi, бpaш пiд
чaс oблaв y сслaх' лiсax тoщo.
Щe склaднiIшolo, нh< нa Boлинi, бyлa oбстaнoBкa в Гaличинi.
Як пoвiдoмляв Гoлoвпyp нaчaльник пoлiтвiддiлy l-гo Укparнськoгo фpoнry генсp:rл-мaйop C.ЦIaтI{лoB' мoбiлiзaцiЯ TУt вiдбyвaлaся вкpaй незaдoвiльI{o' a в бaгaтьox paйoнaх Львiвськoi oбл. fr
фaктиннo бyлo зipвaнo. 3 52 693 чoл' щo пiдлягaли IIpизoBy' y
ссpпнi бyлo пpизвaнo лиIде 3380.
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Ha l вeрсня |944 p. плa}I мoбiлiзaцii' вcтaнoвлений дrя apмiй
l.гo Укpaiнськoгo фporrry, бyлo викoнa}Io лиlIIс нa 56%. Пpикинa.
ми тaкиx пoвiльних темпiв гrнеp:Ц IIIaтилoв нaзиBaB дiяльнiсть
бaндсpiвцiв i пoгaнy opгaнiзaшiю пpизoвy. Мoбiлiзoвaнi poзбiгaIoться дopoгolo'- пoяс}tloBaв вiн y свoемy чеpгoвolvtyдoнесeннi.
Пpиpoднo' щo 3a тaKих yrvroвapмiя нсpiдкo BдaB:UIaсядo силoвoi
мoбiлiзaцii. oсь як oписal{a oд}Ia3 тaкиx aкцiй в iнфpмaшBнoмy
..Бли3Ькo 0l.05.1944 p. пoч:UIи
звiтi Koлoмийськoгo пpoвory oУH:
пpoвoдити пo селaх Koлoмийщини pс€ с тpи чoлoвiкiв вiд l8 дo
52 poкiв. Зapaз пo pс€ с тpaцii пoчaлaся мoбiлiзaцiя.
.Цo кoжнoгo селa пpиixдxaлo 2-3 стapшIиI{i дo l0 бiйцiв.
Cгapшини зaсiдшtи в пpимiшсннi сiльpaди i ryш чoлoвiки пpю(o.
дили pеeстpyвaTуIc'l Korпl лIoди }ra pе€стpaцiю нe з'яB,lялися, бiйцi xoдили пo xaтaх й вигarшли iх дo сiльp:ши aбo caмi pс€gгpyBaли
D xaтax. Чеpeз кiлькa днiв yсi чoлoвiюr вiдсoдили дo пpизнaчeниx
вiйськкoмaтiв тa нa лiкapськi кoмiсii. 3aзнaчимo, lЦo бpaли B apмiю нaвiтЬ нe здaтниx дo вiЙськoвoi слpсби. 3вiльнснi вiд apмii
бyrrи лиIшепoлoви сiльpiцll, бiльlдoвицькi aкшtвiсти' кoмсoмoJtЬЦi,
сBященI{Kи N|KI|' пшaмapi тa стyденти.тrx}Ioлoги. Piвнo ж звi:rь.
'
нснi вiд apмii пpaцiвники зaлiзницi, теaтpy.
Мoбiлiзoвaним кaз:UIи бpaти з coбoto хap.li Ha дrсятЬ днiв, двi
пapгii бiлизни й вiдпpaвлялlлiх пiшки дo с. Бсдpикiвсць бiля 3a.
лiщикiв. Moбiлiзoвaнi тaм сI{,лЬ}loгoлoд}'в:rли' a Dpeцпi йшли пo
хapнi дo свoix сiл i зoвсiм нe Brpгirлucя.3 Бeдpикiвeць всix мoбi.
лiзoвaних вiдпpaвllли нa схiд пiIдки. oстaннi вiстi вiд мoбiлiзo.
вa}Iиxпrличaн пpихoдlrли ax з-пiд Kиевa.
..дoбpoвiльнo'', aJIexтo }IGзгoлoсився
Moбiлiзaцiя пpoвoлlшlaся
..бatrдитoмбarцеpiвцeм''.
в apмilo, тoгo BBФкaлинo дезеPгиPoм' aJlr
Чoлoвiкiв' yPo.Dкrнцх в |927 p., в apмiю спoчaткy нr бpa.пи,
a вчили ix нa мiсцi. oднс 3 тaкиx нaBчaнь пPoBoдилocя y с. Cтaкiвцях бiля Koлoмиi, в llьoмy бpaлo }пraсть близькo 250 х.пoпцiв
з Koлoмийськoгo paйoнy. Тpивaлo Boнo тPи тиxнi. Пpaкпlннс
нaBчaнHя (впpaви зi стpiляння) вiлбyлoся D с. Пилипaх i тpивaлo
чoтиpи днi. Пoдiбнi нaвчaння пpoBoдll.лltcЯ i в iнlдиx oсrpсдкax
нaIдoi oкpyгlt.
Щoдo зaхiлнoyкpaiнсьlсlх мiст, тo B }tих мoбiлiзацiя пpoxoдI{лa
знflчtlo yспiruнilше' xoчa тсж бyлa пpимyсoBoю. Haпpикltaд, в PiвI{oмy лloдей xaпaJlи пPoстo }Ia ByлиI{,D('y кpaмниц,D(' y пеp},кapн,D(
бoз пpед'яBлсння бyдь.яких пoвiстoк. Бiльtцс тoгo' BiIгt}aaloчи сoбr гoспoдapями стaнoвищa, пpaЦiвники вiйськкoмaтiв Bдaвaлися
дo спPaвxнiх бсзчинств тa бсззaкoння. HaпpикJIaд' y Trpнoпiльсь.
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кiй oбл. пц пpивoдoм BиJIoшtюBaння дезepгиpiв вiйськкoмaтчиKl{
BчI{IIяJII{
oбшyсl y дoмiвкax, пЦ чaс яKих зaбиpaли гpotшi, кoш.
тoвнi pс.ri тoщo.
Miсцeвi цивiльнi тa вiйськoвi шraстi чaстo нe мoгли пopoзpr,ri.
TI|cЯ.Biйськкoмaти ..п{aлися'' зa DикoнaнI{ям i псpeвиKoнaн}IЯIr{
..Biдсoткa'', нaдiслaнoгo
звrpxy, aнiскiльки но 3вaжaloчи нa мiс.
peiUIьI{i
мoxltивoстi. B сBoю ЧoPЦ, цltвiльнi влaстi
цoвi р,toви тa
мilли нс тiльки зaбeзпеч}вaти I{aявниI{ нa iх тepитopii лloдським
кol{тиI{пснтoм yсi гoспoдapськi пpoшеси' aJIс й сaмi oтPl{IvryBaли
чaс вiд чaсy PoзнaPлщlо,tнa тaк звaнi пPoмислoвi мoбiлiзaцii (нa
вiйськoвi пiдпpиемсrъa в Poсilo, .Цoнбaс тoшo). .[o pенi, викoнy.
вirли Boltt{ iх тaкимlr x нaсильницькимI{ мrтoдaми' щo й вiйськ.
кoмaти. HaпPиpraд, y Чеpнiвцях пiд чaс пPoBrдення мoбiлiзaцii
нa poбo,ry в.Цoнбaс людей х:lп:UIи пiд чaс нiчних oблaв. 3a тaких
рtoв кoнфлiкги мix мiсцсвими цивiльними тa вiйськoBимI{ Bлa.
ctЯt.r.llпoдeKytl{ нaбршtи гoстpoгo xapaктrpy. Taк, piвненський
вiйськoвий кoмiсap пiдпoлкoвнlrк Киpеев взaгaлi IIoчaB iгнopyвaти мiсцевy пaфйнy тa paдя}tськy влaди. Biн нaвiть нe з'яB.
ляBся нa спiльнi зaсiдaння мiськкoмy тa oбкot.ly пapгii, кoли Bи.
piшrpaлися мoбiлiзaцiйнi питaння. У вiдпoвiдь }la зaпPotцсн}tя
з,шитися нa oднr тaкe зaсiдnl{I{я'вiн зщвaлo вiдпoвiв: ..Я нo 3'явлIoся. Я сaм iх викличy''. I дiйснo' BиKпикilли. Taк, зaстyпник
Kиpеевa, кoли йoмy вiдмoвили бсзкoцrтoвнo xapчyвaтися в pс.
стopaнi, нaдiotaв пoвiсткy пpo мoбiлiзaцiю пpинципoBoмy чи}toB.
никoвi мiськвикoнкo}"ry. Уся ця спpaBa зaйшлa тaк дaJIекo, Щo
сrкprтaP Piвнснськoгo oбкoмy Бrгмa пoскapxиBся }Ia Kиpсевa в
..деp>кимopцK Kп(б)У i кoмaндшaч KBo пеpевiв piвнснськoгo
дy'' нa iншly пoсaдy.
Hдцioшnльшioсoблшвoстi мoбiлiзaцiй в Укpaiнi
oкpiм pсгioнaльних (зaхiл-схiд) мoбiлiзaцii в Укpaiнi мaли й
пeвнi нaцioнaльнi oсoбливoстi. HaпpиKпaд' в зaхiдних oблaстrпt
oкpсмo вц lд<paiншiвпpизltBaли тaкoж пoлякiв тa чсхiв. Haвкoлo цих мoбiлiзaцiй тoчилaся дoситЬ гoстPa пpoпaгaндиcтськa бopoтьбa. oсoбливo цс стoсyвалoся пpизoBy пoлякiв, пPoти яKoгo
piзкo Bистyпaли пoльськi нaцioнaлiсти. B сBoIo ЧoPЦ, yкpaiнськi
нaцioнaлiсти BI{кoPистoByвaли в свoiй пPoпaгaндистськiй poбoтi
ссpeд yкpaiнськoгo }Iaселrння сalvt фarсг пpизoвy пoльсЬкoгo нaсrлrння в Чеpвoнy apмilo дJIя зPивy paдянськoi мoбiлiзaцii в 3а.
xiднiй Укpaiнi.
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Пpoтс, в цiлoмy, i пoльськa i чеськa мoбiлiзaцii пpoхoдили дo.
cить yспiIлнo. Ha 23 веpесня |9Ц p. y Львiвськoмy вiйськoвoмy
oкpyзi, кpiм 453 020 yкpaiнцiв бyлo пpl{зBa}Ioтaкo)к 7 | 878 пoJIякiв тa 5588 чoхiв.
Biдзнaчимo i тaкy хapaктсpнy pисy paд'Iнськoi мoбiлiзацii в цrй
псpioД, як зaстoсyBaн}I,tB нiй нaцioнaJlьниx oбмс>кrнь. B цьoмy
плaнi бyлo вiлнoBлсtto стapий iмпсpський пpиншип вiйськoвoгo
бyлiвниuтBa _ yсyBaти з вiйськoвoi сл1ol<би..iнopoДЦiв тa iнoвipЦiв''. B ЧсpвoнiЙ apмii цrй пpинцип пrpeнeслI{ нa тaк звaнi
..нapoди-зpaдники''. Pепpесii пpoти }lих poзпoч:rлися
щr нaпpи.
кiнцi |943 p. Ha пoнaткy |944 p. в;Чсpвoнiй apмii вiдбyлacя ..стнiчнa Чисткa'', пiсля якoi нa спrцпoсrлrннях y Cepeднiй fuii i
Cибipy oпинI{лoся, iз ypaхyвaнняIr,tyсix пpедстaвникiв пoкapa}Iиx
нapoдiв, 5943 oфiuepи,20 209 сеpжaнтiв, l30 69l pяцoвий, тoбтo
мaйxo пoвний oсoбoвий скJIaд зaгaJlьнoBiЙськoвoi apмii. Boднo.
чaс y |9Ц p. пpипинилaся мoбiлiзaцiя пpедстaв}Iикiв ..pепpесoDaниx нapoдiв'', щo мrцIк:rли нa тrprнi Укpaiни. Haпpиклaд' пtд
чaс пpизoвy в Хapкiвськotvtyвiйськoвoмy oкpрi 3 Цtтxпpиник бyлo
звiльненo вiд пpизoву |522 чoл. Пiсля визBoлсння Кpимy y тpaвнi
|9Ц p. сrpсд кpимсьKих тaтap' якi тaкoж пoтpaпили дo спискy
..нapoдiв-зpцдникiB'', бyлa пpoвсдснa мoбiлiзaцiя: пPизoвникiв зo.
сrpeдили oкpсмo вiд iнlцих нaцioнальнoстсй B зaпaсних пoлкaх'
пiсля чoгo дrпopтyвaли y схинi paйoни сPсP.
A oсь y Пiвнiннiй Бyкoвинi, нaвпaки' нe бyлo кoгo мoбiлiзo.
ByBaти. Cпpaвa y тoмy' щo мiсцевi мcшкaнцi, i пrplш 3a всс € B pеi, пoнaли вiлpaзy пiсля пoвсpнrння pa.цянсЬких вiйськ втiкaти
лo Pyмyнii, Дo, пpиpoднo, мoбiлiзaцiя в Чеpвoнy apмiю нс пpo.
oбypилo ХpyrЦoвa, яюtй пoпpoсив Cтa.тIiнaдaпl
вoдI{лaся.Цe д}оr<е
poзпop'Iд)кенн,t пPo встaнoBлrI{I{якoPдo}ry мix $пrщiею тa Ук.
paiнoю i пpипинити тaким чигIoм вiдтiк нoсrлення.
Cвoi oсoбливoстi мaлa мoбiлiзaцiя i в 3aкapпaтськiй Укpaihi.
oскiльки ц'l тсpl.tтopiя oфiцiйнo Bxoдилa дo скJIaдy ЧехoслoвaччинI{' тo мoбiлiзaцiя в Чеpвoнy apмito тyг пPoDoдилacя У фopмi
..пpизoBy
дoбpoвoльuiв''. Пpoтe дoбpoвoлЬцями мilли пpaвo стa.
ти tIс всi. 3нoвy Bсликy poль вiдiгpaЬ нaцioнaльний фaкгop. ПPед.
стaвникiв ..Bopoжиx нaцiй'' - мaдяpiв тa нiмцiв - }lo пpи3и.
Bnли' a ..дpyxнiх нaцiй'' - сJloвllкib тa yкpaТкцiв всiлякo дo цьoгo
зaoхoчyBaли. Cлiд 3a3нaчити' щo сepсд мoбiлiзoвaних бyлo vи.
мaлo дiвчaт. Taк, в l78.мy apмiйськolt,ly3aпaснoмy стpiлецькoмy
пoлкy 4.гo Укpaiнськoгo фpoнтy нapaхoвyв.tлoся пiсля пpи3oвy
692 дiвчltни. A всьoгo y цьoмy пoлt<y нa l гpyдня L944 p. бyлo
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9 пlс. зaкapпaтцЬ' з яких 5 пtс. мaйxе вiдpaзyвЦпpaвили в дiючi чagrини тa нa спrцкyPси фporrry.
Hoвe пoпoвшeнняlttl tlUlпry Дo дючoi apмii
Пicля пpизoвy в apмilo гoлoBl{oю мpiею yсix пpизoвникiв бyлo
якolt{oгaскopiurс пoтpaпити дo дitoчих вiйськoBих чaстин. Тa цс
пpaгнс}ttш BизнaчiUIoся нe стiльки пaтpioтиvtlимI{ пoчyттями' як
нсстcpпниIt,tt{yмoвaми xиття й пoбщy нa тaк зBaних збipнo-пеpe.
сиJIь}tlD(пyнктaх. Пpигнi.lсни й мopaльнo- психoлoгiчний стaн мo.
бiлiзoвaних' пoгaнс xapчyBaнн'l' a щo бiльlц _ пoгal{с стaBлo}Iня
(нa них дtBt|]I|lcЯ'як нa вiйськoвoпoлoнeншх) пrpствoploвaлo тi днi,
якi пpизoвники пpoBoдl.tлитyт' }la смеPгI{y мyкy. Haвqдrмo 3 цьoгo
пplrвoдryхapaктеpнi пpикJIaди. 23 r11Упlя l%3 p. нa пoдвip'i збipнoпеpeсилЬtloгo пyttктy (зпп) 38-i apмii' згiднo 3 poзпoP'IДксннЯм
I{aчiUIы{икa3ПП кaпiтaнa Чсписa, бyлa виurrrкyвaнa кoмaЕIдaпrpс.
сиJIьtIoпoсKпaдy y кirькocгi 250 чoл. дrя вiдпpaвки нa poбoтy B apг.
сK,Iaд.Уцсй чaс 3a вopiтьми пoдвip'я 3ПП знaхoдилaс,Iгpyпa >кiнoк,
щo пPинeсJIи пеpедaнi свoiм piднlrм тa близьким. Як тiльки кoлo}Ia
вийtшta зil Bopoтa' дo нсi пoчaли нaблиxaтися жiнки. Пoбaчивrци
цe' стapцIий ссpxaнт Haзrмoв дaв y пoвфя кiлькa aвтoмaтних чсpг.
Хirrки poзбiглися. Мoбiлiзoвaний € м сльянцсв пoбaчиB сrPeд нI{x
свoю дp}Dкинyi пoкликaв ij. Кorп,rx<iнкaпoпpямyв:rлaдo l{ьoгo' KotIвoip X1pин дaB чсpry 3 aBтoмaтa B3дoB)кцroссйнoi дopoги' a пoтiм i
пo кoлoнi. B pозyльтaтiбyлo двoе вбитиx i двoе пopaнrl{иx.
A oсь який вигл'Iд мaв влiтку |944 p. Львiвський збipнo-пеpесильний пyнIо. B цсй чaс вiн Щoдoбoвo пpltймaв 2_3 тис. чo.
лoвiк, мoбiлiзoвa}Iих y Biйськo Пoльське, a тaкoж пPизBaниx нa
пpимyсoвi poбoти y пpoмислoвoстi. Пpизoвники спaли нa гoлiй
пiдtoзi, нс бyлo oкpoпy' тa й сaм збipнo-пеpесильний пyнкт' oгopoдxений кoлючим дpoтoм' зa яким тoBпилI{ся сoтнi xiнoк iз
псprдaчaмИ FДЯ piдниx, скopilшo }IaгaдyBaBкoнштaбip, Hk мiсцo,
дr гoтyB:UIисядo вiдпpaвки нa фpoнт 3axис}IикI{бaтькiвщини.
Цiкавo, щo нaвiть oIIискl{' пoДeкyди лoпyшeнi paдянсЬкI{lvfи
чиt{oвникaми' кPaснoмoBtlo свiдчили пpo rх стaвлсн}tядo мoбi.
лiзoвaниx. Haпpиютta.ц'y спpaвi, пiдгoтoвленiй.щпясrкpстapя I{K
KП(б)y .Ц.C.Кopoтчrl{кa Biйськoвим вiддiлoм ЦK Kп(б)У'
..вiйськoвo3oбoв'язaниx'' бyлo нaзBaнo ..вiйськoвoпoлoнeними''.
Мoвa У Цьoмy дoкyрIcнтi йrцлa пpo псpсдaнy Львiвським oблвiйськкoмaтoм oзбpo€tlих кoМa}Iд .ц,Iя oxopoнll збipнoгo пyЕIктy
тa кoнBoIoBaнI{япpизoвнrrкiв.
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Koнвoювaння пpl{зoвникiв нa 3pa3oк пoJloнrниx бyлo дtя Чеp.
вoнoi apмii звичaйнoю вiд пoчaткy вiйни спpaвolo i нс вик.llикa.
лo xoДtиx зaпитaнь. oднaк зa мcжaми сPсP тaкi зaпитaI{I{япoчaли Bиникaти. У пoлiтдoнессннi М.Хpyщoвy вiд l вepeсня
lЧl p. I{aч:UIЬI{ик
пoлiтyпpaвлiння l.гo УкpaiнсЬкoгo фpoнтy гснеpirл C.IПaтилoв пoвiдoмляв' щo цroсейними дopoгaми нa Хе.
цr}a p}о(aloтЬсягpyпи пoпoBнeння, нaбpaнoгo y пpl{кopдoнних iз
Пoльщеlo paд'IнсЬких paйoнaх. Пoпoвнення цe стa}IoBlr;lll' г0лoB.
ним чинbм, yкpaiншi тa чaсткoBo tIo,UIки. ..Iх oxopol{яIoть'- пl{.
сaв C.IIIaтилoв,_8_l0 aвтoмaтникiв, щo йдyгь нa Чoлi, y хвoстi
тa пo бoкaх кoлo}tи. Цi кoлoни спpaBJU[ють }IrгaтиBtIo Bpaжсння
нa нaсeлeння' яке вважa€' lцo пoлякiв пpишrylrryloтЬсI{.лoюзбpoi
йти дo Чсpвoнoi apмii. ..Мoскaлi жсttyгь нaluиx y свo€ BiйсЬKo'',кaзaли мiсцeвi жителi. Bpaxoвyloчи ..пoлiтичнi мoменти'', C.IIIa.
тилoB пpoсив Хpyшoвa дaти вкaзiвкy пpo псpссyвaнI{я циx кэлoI{ гoлoв}Iимчинoм y нiuний vaс.
з Укpаiши в Чepвoнiй apмii
Пpo6лeмa шoBoпDпoпoBшeшшя
Haслiдкoм i пpямим пpoдoвжrl{ням мoбiлiзaцiйних пpoблсм
ст&лaдrrя Чеpвoнoi apмii пpo6лсмa нoBoгo пoпoвнeн}Iя' якe y Beликir.l кiлькoстi пoчaJlo пpибyвaти дo paдя}tських вiйськ пiд чaс
BизBoлrI{ня Укpaiни вiд нiмцiв. Пoтpеби apмii y нoвoмy пoпoвненнi y цrй пеpioд l{ryхилЬнo зpoст:tли' aдкс пiд чaс нaстyпy
Boнa &1знaвruтa
з}IaчI{ихBтpaт. Зa кiлькa мiсяцiв ЕIaстyпaJIьниxбoiв
вoсенI{ |943 p. чltсельнiсть oсoбoвoгo скJIaдy бaгaтьoх 3,€ д нaнЬ
yкpaiнських фpoнтiв неpiдкo сKopoчyвaлaся вдвoе i нaвiть Bтpo€.
Haпpиклaд, у 203-Й стpiлсшькiй дивiзii 3-гo Укpaiнськoгo фPoнтy' яKa нa l липня L943 p. нapaхoByвaлa 8099 вoiнiв' нa l сiчня
|9Ц p.зaлиrцилocя 3433 чoл. 3a цi ж теpмiни чисельнiсть 350-i
тa 8l-i стpiлецькиx дивiзiй сKopoтилaся вiдrroвiднo iз 6233 тa 8lt66
дo 4226 тa 5429 чoл. Пoпoвl{юючи свoi лaви, apмiя, мoв тa гi.
гaнтськ.l г}бкa, пoглинЕrлa людськi pссypси Укpaiни. Упpoдoвж
BеpссI{я|943 p. в чaстини Пiвдeннoгo фporгry Bлилoся l20 тис.
чoлoвiк iз звiльнениx oблaстей.[oнбaсy. Biйськa 2-гo УкрirrсЬкoгo фpoнry з l пo 23 сiчня тa y бсpсзнi-квiтнi 1943 p. oтpим:rли
iз кoлиlднiх oкyпoвaних oблaстей 330 тис. чoлoвiк, a лишс oднa
apмiя цьoг0 фpoнтy _ 4-a Гвapдiйськa iз >lсoвгня|943 P. дo чеpвня |944 p. пoпoBнt{лaсяl00 тис. пpизoвникiв з Укpaiни. A тaкltх apмiй нa УкpaiнсЬких фpoнтax бyлo кiлькa десяткiв.
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3aгвлшla хapaктepистикa нoBoпoпoпoBl|еt|llя
Haцioнaльний склaд нoBoгo пoпoвI{еt{няз Укpaiни вiдгloвiднo вiдoбpaxaв стpyКт},pyнaцioЕIaльнoгo сK'raдy як yсiei pеспyблiки в цi.
лolvfy'тaк i il oкprмID( pегioнiв зiх oсoбrrивolo нaцioнaлЬнoю спrци.
фiкolo. Haпpиклaл' сrpсд пpизBaних iз тoдiцrньoi Cтaлiнськoi oблa.
стi вoссни |943 p.5l55 чoл., yкpaiнцiв бyлo 3567,poсiян .l306.
Cеpед тих' хтo пpибyв у 46-ту apмilo 3-гo Укpaiнськoгo фpoнтy y
квiтнi |943 p. iз Микoлaiвськoi тa oдеськoi oблaстсй, пopяд iз
12 979 y<paiнцяrшtбyлo 3705poсiян, 930 мoлдaвaнтa |322 _ пЕюдстaвrикЬ iнIдlо<нaцioнa.пьнoстей. Cepед пpик)BниKiв Зaхiднoi Ук.
paiни poс}пr мaйокoнo бyлo. Haтoйсть бyлo нимaлo пoлякiв тa чrхiв.
Щoдo вiйськoвoпo виlllкoлy нoBoгo пoпoвI{енI{я'тo y пеpoвitxнiй бiльlцoстi вiн бyв aбo вкpaй ни3ЬКим' aбo йoгo зoвсiм не бyлo.
Хapaктсpний пpикпaл: ссpoд |7 797 чoл. tloвoгo пoпoBнel{нЯ,Щo
пpибyлo y тpaвнi-vеpвнi |9lА p. iз Kipoвoгpцдськoi тa oдеськoi oб.
лaстсй y 5-y гвapдiйськy apмilo l-гo УкpaiнсЬкoгo фpoнry 0з 473
yкparнцiв, 2907 pociян тa iн.), 50_60% y Чepвoнiй apмii paнiшс
зoвсiм I{с слy)l(или. Haвчених вiilськoвiй спpaвi сepсл них бyлo
5009, ненaBчсtIих _12 888. Щoдo 3aхiднoi Укpaiни, тo тaм кiлькiсть тих' xтo мaв вiйськoвиЙ виIшкiл, бyлa ше мl}tl.цolo' a кiлькiсть тих' хтo сл}Dкивy Чеpвoнiй apмii,_ мiзrpнolo.
Пpoблoмa yскJlaднювaлaсяi тим, щo ссprд нoвoгo пoпoвнення
..
бyлa знaннa кiлькiстЬ ..неблAгoнaдil.tнllx'': кoлицIнiх oтoЧеtlцiв'',
пoлol{rних чеpBoнoaPмiйцiв, щo дo тoгo слyxYЙl,I У веpмaхтi, a тaкox стapoст, пoлiцaiв тoщo. У зв'язкy 3 цим y вil.tськaх' пoчинaloчи
з 1943 p.' пoч:UIиyгвoploBaтI{тaк звaнi apмiйськi зaпaснi стpiлецькi пoлlсt (AзсП)' щo мaлI{ пpoBoдI{тIrвiйськoвy тa пoлiтичl{y пlд..Bo.
гoтoвKy нoBoгo пoIIoBнrння' a тaкo)к псpсвipяти тa вiдсiвaти
poxi елемсfгfи''. Пpoтo здiЙснювaти yсi ui зaвдaння дtя A3CП бyлo
вкpaй Baжкo' пePlц зa Bсr тoмy' щo пiл чaс пPизoвy зaпaснi пoлки
poзбщa.тпlдo poзмipiв дивiзiй. oсь, нaпpикJlaд' якy чисrлЬЕ|igтьмaли A3CП l-гo Укpaiнськoгo фpoнтy ЕIaпoчaтку |944 p.
Apмiя

lбl

r77
133
239
I
169
150
2з4
Bсь oгo:

lз
60
lгв.
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38
40
27
Фзсп l Укp.<[polrry

К-сть oсoбoвoгoсшaлy A3CП

9з46
10801
4740
9957
22865
t5107
1827
2889
770з2

3tхt
згiлнo з piЩoдo стpoкiв пepсбрaння в A3CП' тo' I{aпpикJIAд'
цIrннями Biйськoвoi PaДи4.гo Укpaiнськoгo фpoнry нa пoчaткy

l94l p. BotIи стaнoвили l,5 мiсяшядJIя неI{aBченихтal мicяцьIIJ|'I
}Iaвчrниx. I хoчa ui стpoки пiд чaс нaстyпy мaйжe нiкoли }Iс Bи.
тpирryвaлися' Bсс ж пorгpaпити в AЗCП вв:Dк:UIoся3a щaстя' бo тi,
хтo oпинявся y дiloчиx чaсгинax' нo BстигIUIинaвiть пеPoд.бoем
пoтpимaти y pyкaх збpoю. Як зaзнaчaв y свoiй дoпoвЦi ..Пpo po.
бory з нoBим пoпoBtlсннЯм,' y лIoтoмy |9Ц p. нaчirльник Пoлiтвiддiлy 60.i apмii пoлкoвник Iсaев, ..зyстpiнa.lтисяфaкпl, кoJII{нoвe
пoпoв}lсн}tя йIцлo y бiй, нc вмiloчи вoлoдiти ввipснolo йoмy збpo.
€ю''. I цo нr бyлo винятKolr,l' a цIBидцIe пpaвилolr,t.B yиoвaх вaжких нaстyпaлЬниx бoiв, кoли oсoбoвий ск,laд чaстин i з'еднaнь зaзнaв{lв зI{aч}IиxBтpaт' apмiя пpoстo фiзиннo tlo встигilлa }Ie лиlцс
пpoвoдити вiйськoвy пiддoтoвкy tloBoгo пoпoвнсння' aJIeй нaвiть
po3сopтyвaти йoгo зa вiйськoвими спсцiaльнoстям}l. Koлиlцнiй
кoмaндиp пoлкy 5.i гвapдiйськoi пoвiтpянo.дссaнтнoi дивiзii 4.i
гвapлiйськoi apмii гcнсp:Ul.мaйop I.ПoпoB згaдyвaв y книзi ..Бa.
тaльйoни iдyгь нa зaхiд'' пpo бoi, щo тoчилися Boсс}Iи 1943 p. нa
днiпpoвськиx плaццapмaх. Йoгo пoлк мoбiлiзрaв нa Чrpкaщинi iз
селa Bлaсiвкa 800 чoл. }Ioвoгo пoпoвнекня. У зB'язKy 3 циil{ стaв.
ся' як зa3}IaчaвПoпoв, xapaктеpний iнцидент. .(o нЬoгo пoчaли
звеPгaтl'lся oфiцеpи пoлкy вiднoснo poзпoдiлy пPизoBникiв. 3'ясy.
вaлoся' щo кoлиlllнi apгилсpиcrи 6улlt..зaгнaнi'' y пixoтy, a тих'
xтo бaчив гapмaтI{лиulr y кiнo, пoтPaпllли дo бaтapсй. Cтapший
лiкap пoлкy тaкo)к сKapxиBся, щo зaмiстЬ мoлoдих тa мiцниx бiй.
шiв йoмy пpислaли дo мrдpoти зaпaсникiв пoхилoгo вiкy. Bнaслiдoк цЬoгo вxс пiд чaс псpцIиx бoiв сеpсд ниx бyrrи знaчнi BтPaти.
.[o pенi, сaмr тyг' нa Чсpкaшинi дещo пiзнirue, пiд чaс Kop.
сyнь.Шевчснкiвськoi битви тaк сaмo пpизиBaJIитa кидaJIи y бiй
нспiдгoтoBJIснIlхселян iз нaвкoлицrнiх сiл. Бaгaтo 3 нIlx пoхoBaнi y бpaтнiх безiмен}Iиx мoгилax y кiлькox кiлoмстpax вiд вJIaс.
ниx дoмiвoк i щr й дoсi Paxyloться сepсд зниKпих бсзвiсти.
..вiдсидПoгaнс стaвлrння apмiйськиx кoмaндI{piв дo тltx' хтo
жyвaвся пiд чac нiмецькoi oкyпaцii'', пpиBoД{лo пoдeкyдI{дo тpaгiчниx нaслiдкiв. Укparнський письменнllк.емiгpaнт М flopolllе}t.
кo згaдy€ ' як пiд чaс пPи3oBy дo Чеpвoнoi apмii в йoгo pЦнiй Ki.
poвoгpaдськiй oблaстi лloдсй гнaли дo бoю бoз збpoi, нaкaзyloчи
здoбyвaти ii y бoю 3 Bopoгoм. Пpи цьoмy пoлфytсl тa кoмaндиpи
гoBopили: ..Цим тPyдolvrй свoсlo кpoв'Io Bи пoBиннi змити вaцIy
пPoBI{Hyпrpед Бaтькiвщиtloю тa fr всltиким вoxдrм Cгaлiним''. .Цo
poнi, пpo нeгaтиBнr стaBJIс}Iнядo мoбiлiзoBaних yкpaiншiв як дo
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"штpaфних'' писaB нo лиlIIс нaцioнaлiст.Цoporцeнкo' aлс й пpoбiльIцoвицЬки нaстPoений o..Цoвxснкo.
Boднoчaс викoPистaння м:Uloдoсвiдчснoгo, нспiдгoтoвлeнoгo
aнi в псиxoлoгiчнoмy, aнi в вiйськoвoмy плaнi }Ioвoгo пoпoBнсtl.
}tя мilлo нсгaпlвнi нaс.lriдки i дrrя сaмoi Чеpвoнoi apмii: зни)qrBa.
лaся дI{сциплiнa, зPoст:Цo дсзrpгиpстBo, пoсJIaблюBaлaся iТ бo.
фдaтнiсть. Хapaктopний пpиклaл. Пpибyrтя нa 3-й Укpaiнський
фpoнт y квiтнi |9ц p. нoвoгo пoпoBtIе}Iня iз Микoлaiвськoi тa
oдсськoi .oблaстсй пoз}Iaчилoся знaчними вilpaтaми сrpсд мoлoд.
IIIoпooфiшсpськoгo скJraдy. Cпpaвa пoляпrлa y тoмy' щo' нe вpa.
xoB},IoчI{piвня пiдгmoвки i нaстpoiв lloBoгo пoпoв}Io}lня, oфiuc.
Pи нaмaпulися свoiм пPикJIaдoм пiДI'rги бiйцiв в aтaКy тa, нс пiдтpимaнi чсpвoнoapмiйцями, JIицIilлисЯ сillv(.нa.сaм iз вopoгoМ, Щo
вiв пpицiльний вoгotlь' i гинyли.
BpaxoвyroчI{ мстoди pa.Цяlнськoi мoGiлiзaцii тa низькi бoйoвi
якoстi }IoBoгoпoпoвнсння, нiмшi нa3t{в.rлипoгaнo oдягнrнI{х тa
..ц)o.
пoгaнo oзбpoсних нoвoбpaнuiв, Щo вiлpaзy Bпaдaли B oкo'
фейними сo,Iдaтaми''. Пpoтo минaB чaс i бiйцi з Укpaiни зaгap.
тoByBaJIисьy бaпrстних aтAкAx' oбкaтyвaлися тaнкaми, oбстpiлlo.
B:rлися гapмaтaми i з ..тpoфейниx сoлдaтiв'' пеPстBopIoBaJIися y
дoсвiд.rсних вoiнiв. fuio цiнoю цьoгo стaвaJIи сoтнi тисяч Bтpaчr-

них xиттiв.

3axiдloщpaiнська пpoблeмa в Чepвoнiй apмii
У зaxiдних oблaстяx Укpaiни пpoблемa }IoBoпoпoпoвI{снttянaбyлa дrя Чсpвoнoi аpмii utе й пoлiтикo-iдеoлoгiчнoгo зaгoстprнI{я
i дoсить скoPo пrpoтвopиЛacЯ у ..зaхiднoyкpaiнськy пpoблемy''.
Пеpru 3a всe це бyлo пoB'язaнo iз пapтизaнсЬкolo вiйнoю, tцo fi
poзпoч:rлaoytI-УTIA пpoтlr pa.п,яtнськoi
Bлaди. У спецiшlьнoмy дoнrсеннi ..ПPo вoPoхy' aнтиPaдянськy .Цiяльнiстьyкpaiнськo-нi.
мсцЬкиx нaцioнaлiстiB,'вiд l лютoro |944 p. нaчaль}IикПoлiтyпpaвлiння l.гo Уlqpaiнськoгo фpoнry BислoBиB ст1pбoвaнiсть вopo.
xolo дiяльнiстlo yкpaiнськиx нaцioнaлiстiв B чaстинax Чеpвoнoi
apмii, якa вiдбивa€ т ься' гoлoBним чинoм' y пpoBсдeннi вopoжoi
пpЬпaгatци. I дiйснo, y пoлiтвiддiлaх Paдянськиx вiйськoвиx з'€ д нaнь l{aкoпичилoся У цей псpioд бaгaтo oyнiвсьlоrх листiвoк з piз.
нoмaнiтними нaзвaми. Crpсд них пrPrвaxaлlt зaклtlки дo пPrд.
стaвникiв piзниx нaцioнaльнoстеti: ..Укpaiнui _ бiйцi i oфiцеpи
Чеpвoнoi apмii!'', ...(oнськi Koзаки!'', ..Укpaiнui _ нaщa.цкиз:lпopiзькltx кoзaкiB!'', ..Aзеpбaй.Dкaнui,вipмени й iнtшi нapoли Kaвкa.
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тa.DКики, бalшкиpи, нapoди Уpa.
зy!'', ..УзбrKи' кa3aхи' TyPкIr.{eI{и'
лy, BoЛги, Cибipy й нapoди Aзii!" тa iн.
Як зlзнaчив C.IШaтилoв, yсi цi .lтистiвки, ..зBеpщпi дo бiйцiв нo.
poсiйськoi нaцioнaльнoстi тa кaзaхiB'', i e гaнсбниIvrнaKпспoм lra pa..Мстoto oyнiвськoi пpoпa.
д'lнськy влaДУтa кoмyнiстичнy пapгiro.
е пiдpив дoвipи
r.a}Iди'. зilз}IaчaвpaдянсЬlс{й пoлiтпpaцiвник,.
poсiйськoгo
нapoдy, poзсi.
вoiнiв нсpoсiЙськoi нaцioнaльнoстi лo
DaнI{янaцioнaльнoi вopolсreнi, пiлpив дp}"хби нapoдiв Paдянськoгo
Coюзyтa пoqlaблсн}lя мoгyгнoстi Чеpвoнoi apмii''. C.IIIaтилoв ввa.
)кaB' щo в ylиoBaхпoвсpнс}t}tяЧеpвoнoi apмii oУH пернеслa центp
свoeiдЬrпьнoстi нa poзKпaд paд'Iнcькиx вiйськ i пiдpивкyдiяlьнiсть
в paд,I}IськoмyтIшry.3 пpивoдy цьoгo 6 гpyдtя |94l| p. пpи Пoлiтyп.
paвлiннi l.гo Укpaiнськoгo фpoкry вiдбyлaся спецiaльнa нapaдa 3
}Цaстю нaчaлЬ}Iикiвпoлiтвiддiлiв apмiй тa кopпyсiв.
Paдянськi пoлiтпpauiвники мшtи paцiю. IJ|е нa пoчaтI(y |9Ц p.
..oснoвнi вкaзiвки
дo кoмaндyBaння Чepвoнoi apмii пoтPaпили
дJtя пpoпaгaндистськoi poбoти членiв peвoлloцiйнo.визвoльнoi
oУH y лaвaх Чеpвoнoi apмii,', B яких виклaдaлися цiлi тa зaBдa}Iня цiеi poбoти' a тaкoж ii мgгoдllкa тa спrцифiннi пpийoми.
B дoкytvtентi вiдзнaчалoся' щo внaслiдoк мaсoвoi нaсильницькoi
мoбiлiзaцii y лaвax Чеpвoнoi apмii oпинилoся чимllJlo нaцioнaлiстiв.сaмogтiйникiв. Усi вoни мaloть пpoдoB)кyвaти сBoIo' гoлoB}Iим чинolvl' пpoпaгal{дистсЬкy poбoтy' якa € пpoдoв)кснtlяIvl
вiйськoвoi бopoтьби. ..Bся пpoпaгa}Iдистськa poбoгa членa oytl
сrprд чеpвo}IoapмiйськoiМoCИ,- вiдзнaчaлoся B ..oснoB}II{хBкa.
3iвкaх...'',- мae бщи спpямoвaнa нa тe' щoб викликaти нrзaдoвoлrнгIя' t{снaBистЬдo Cтaлiнa, стaлiнсЬкoгo Pсжимy' дo ЦK
BKп(б)' дo вiйськoвo-пapгiЙнoi всpхiвки' дo aпapaтy HKBC тa
бiльtцoвицькoi aдмiнiстpaтивнoi влaди. .Цoвoдити, Щo гiтлepiвськa
i стaлiнськa BJIaди - oднaкoвi. Чсpвoнoapмiеuь мaе дiйти дo ви.
снoBкy' щo в CPCP пoвиннa нaстaти нaцioнaльнo-BизBoль}IaPс.
вoлloцiя, якa зaкiнч|4TЬcЯпoбyДoвolo сaмoстiйних деpxaв yсiх нa.
poдiв''. (iкaвo, щo ..oснoвнi вкaзiвKи...'' пpoпot{},B:rлицlиpoкo
зaстoсoвyBaти в цiй poбoтi дoсвiд бiльlдoвикiв, нaбщий ними пiд
нaс ПеpIшoi свiтoвoi вiйни.
зaвoloBaння чеpBoнoapoтxe, oУH стaвилa свoiм зaвдal{I{яlt{
мiйськoi мaси i спpярryBa}Iня.iiдo aктивнoi щaстi y peвoлюцiйнoвизвoльнiЙ бopoтьбi. oднaк, нa вiдмiну Biд бiльrцoвикiв, oУH
кo}tцсltтPytlaлa сBoIo yBary нс нa сoцiaльнoМУ, il нa нaцioнirлЬнoll,{y
питaннi y цil.r poбoтi. Bllхoдячи з цЬoгo' Bo}Iaпpидtлялa гoлoвнy
yвaгy пpolтaгn}rдистськil"lpoбoтi сеpед yкpaiнuiв тa вoiнiв нrpo14lmpfi дpаiнсюю вйсьв
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сiйсЬIсo( нaцioнaльнoстeй. ...ЦoнaцмснЬ,гoвopилoся B .oснoв.
нюс вкaзiвкax...'''стaвитися пpиxиJlьнo. Haмaгaпlся пoкaзaти'
знaетr
пpo
lIих' знaетo тpoxи ixню iстopiю, ixню бopoтьбy з
щo
..6iлим
цapeм'' зa нсзaлc>lсliстъ''. (У лoкyrшентi нaвiтъ нaBoдилaся
rисеrьнiclЬ нepoсiйсьIсot нapoдiв 3a дo}Iими псpсписy 1939 p., яry
тpeбa бyлo зaпaм'ятaти). Haгoлoшryвiuloся нa нeoбхiдroстi пpaЩo.
вaти 3 пpoдстaвкикalиll тих нaцiott.UlьHoстей, якi мaють yсi мox.
дlвoстi дo сaмoстiйнoгo дrp)NсtBнoпo)сfIтя: бiлopyсaми, рбeкaми,
кaзaxaми' гp},зинaми, aзеpбaйдкaнцями' тaтapaми тoщo.
Cвoi oсoбливoстi, гoвoP}tлoся B ..oснoв}Iих Bкaзiвкaх...'', мa€
пPoпaгa}Iдa сrPсд сxiдних yкpaiнuiв. Haпpиюtaл, yкpaiншяlи.гaличal{aм I{e paдил}I зBrРraти yBary нa poсiйськy мoBy yкpaiншя з.
пiл Лyгaнськa. ..Пo-пеplшо, тpсбa пoзнaйoмl|т|пc'| i пoлp1aситися
з ним' a тrlиa poсiйськoi мoBи нaдaлi пoстaнe сaмa' aлс нo бyде
Dжo мaти тaкий нeпPI{rмний пpисмaк' яK IIpи псpшiй зyстpiнi'',пoясt{Ioв:lлoсяB лoкрteнтi.
B ..oснoвниx вкaзiвкaх...', poбoтa з poсiянaми oкprмo но ви..вияв,lснi,' в Чеpвoнiй
tмялacя. Пpoтс iз пoкaзанЬ, Щo lх дaли
apмii нaцioнa.пiсти, бyлo вiдoмo, щo сepед poсiян oyн Bвaxaлa
неoбxiдlпlм пpoвoДtти лицIe aнтиPaдянськy aгiтaЦiю, зaкликaloчl{
iх вссти бopoтьбy з бiльlцoвикaми.
.(aвaлися в цьoмy дoЦлvrсrrтi i пopaли щoдo зoвнilцньoi пoDс.
дiнки члeнiв oyн пiд чaс пepебрaння в Чеpвoнiй apмii. Iм, нa.
пpикJIaд' нс pсKoмrЦДyвaJloся .цrlvf
o}Iстpyвaти свoеi вopoxoстi .шo
paдяноЬKих вiйськ i нсхoтi дo вiйни. HaBпaки, дiяльнiIцi i здiб.
нiIшi pевoлtoЦiorrоpи.сaмoстiйники пoвиннi бyли спoчaткy
..вpoglи'' B чrPвolloapмiйськy мaсy тa зблизитися з нrю. ..oт)t<l,.
гoBopилoся B ..oснoB}Iих Bкa3iBкax...'',- тpебa нalиaгaтисЯзaслy.
ryBaти нaвiть нa yвary тa пoхBaлy кoмaндyвaння' в бiльlдoстi зa xopoбpiстъ' нaмaгaтися rцBидкo oпaнyвaти poсiйськy мoвy. 3лoбyвIли.пpихильнiсть кoмaндyвaння' мo)кнa pФгopl{yги пoBaжнy
нaцioнaльнo-BизBoльнy poбory''.
.(иpекпlвa Гoлoвrrуpу Чеpвoшoi apмii
..Пpo BltхoBшуpoбorгуз пpшзBnншмш
iз вшзвoлeшихpaйoнiв
зяхiдншх oблпстей УкpaTнськoi PCP"
Cвiдченням тoгo' rцo зaхiднoyкpaiнськa пpoблсмa нaбyлa л.тtя
Чсpвoнoi apмii дoсI{тЬсepltoзнoгo зI{flчrння' стaлA дlrpсктивa вiд
23 беpезня |9Ц p...Пpo BихoвI{ypoбory з пpизBaниltи iз l}извoлeних paйoнiв зaхiдrrrx oблaстrl.r.Укpaiнськoi PCP', щo li пiлгmyвaв
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3a BКaзiвкoю цK BKП(б) Гoлoвпyp Чеpвoнoi apмii. Пpининoю видiлення цiei кaтегopii вiйськoвoсrryокбoвцiвв oсoбливий poзpяц нa3иBaлoся тr' щo лицIe пiвтopa poкy BoI{и >KI|луI
в yмoвax pa..тpивaлий чaс знaхoдI{JIисянa зaйня.
дянськoi Bлaди' a пiсля тoгo
тiй вopoгoм зeмлi y вцpивi вiд пoлiтичt{oгo життя нaцloi кpaiни i
пiд дiеto пoсиленoi вopoxoi пpoпaгaнди як з бoкy нiмсцЬких зaгapбникiв, тaк i з бoкy мiсцевих бyp>кyaзнo-нaцioнaлiстичних elteментiB в дyсi нснaвистi тa вopo)кнeчi дo Paдянськoгo Coюзy тa
Чеpвoнoi apмii''. Biдпoвiднo дo цЬoгo фopмрaлися i oснoвнi зaBдaння пoлiтикo.виxoвнoi poбoти з зaxЦними yкpaiншяIvlи:..витpaвити iз iх свiдoмoстi слiди гiтлеpiвськoi тa бyp>кyaзнo-нaцioнaлiстичнoi oбryш i пpoвoкaцiЁlню<вимислiв нa paдя}IськиЙ yстpiй,
DI{хoByвaтинrвтpимtly нeнaвисть i пpaгнeн}Iя пoмстIгTI|cЯ3a скoeнi зltoчини нiмецькo- фaIлистсьKим ltсдoлIoдкaм.''
Bpaхoвyюти нaцioншtьнy спrшифiкy зaхiлних yкpaihшiв, y цiй po.
бoтi слiд викopистoвyвaтtr нaйбiльlд пiдгoтoвлениx oфiшepiв, бaxa.
нo iз знaнням yкpaiнськoi мoBI{'a тaкo)к poзpoбити спецiальнy темaтикy пoлiтзаняггь,бесiд тoщo. oднoчaснo BкaзyBiUIoсянa неoбxiднi сть opгaнiз1шaтиpстrлЬrryпсpевipкy пpизBaнIrxiз заxiдrrихpaйoнЬ
Укpaiни, щoби }Iсдoпyстити дo лaв Чеpвoнoi apмii ..нiмсцькиx
пpихвoснiв' дивrpсarrтiв, lлпигyltiв тa iнIдиx вopo)с{х слсмсtfгiв''.
Фiльтpдцii нa блaroнaдiйшiсть
Пеpшa псpсвipкa нa блaгoнaдiйнiсть зaxiднltх yкparнuiв вiдбyвaлaся вже пiд чaс мoбiлiзaцii, в якiй oбoв'язкoBo мaли бpaти
rlaстЬ фiuсpи мiсцевиx vи фpoнтoвиx opгaнiв HКДБ тa пpсдстaB.
}Iики пapтiйнo-paдянсьKиx opгaнiв. Tих, t{тoспiвпpaцювaв iз нiмцями' згiднo з lх пpoвинoю (якшo вoни нr з:lслyгoByB:UIинa вищy
мipy пoкapaння) aбo вiдпpaBIt'Iл|лв тил дJlя пoдaJlьtшoi пеpевipки,
aбo cпpямoвyBаJlи дo lдтpaфних poт' B яких хopoбpiстю в бoю iз
вopoгolvlвoни мaли ..спoкyryBaтI{сBoю пpoвиьry псPсд Бaтьк]вщиI{oю зa ft, Щo aктиBнo }IсBистyп:UIипpoти нiмцiв''. Усiх iнIшиx нa.
пpaBJI,lлив звичaйнi poти чи зaпaснi пoлки. БсзпoсepcДttьoв чa.
стиI{aх тa з'еднaЕIняx ..IшeфстBoнaд нoвиIt,fпoпoвttенням'' бpaв
сMЕPш (вiйськoвa кo}rтpPoзBiлкaЧсpвoнoi apмii). Bжc нaпrpe.
дoднi Bстyпy paдя}IсЬкихвiйськ дo Зaхiднoi Укpaiни CМЕPШ пo.
чaB BстilнoBлюBaти aгснт},p}Iийнaгляд зa бiйцями }IoBoгo пoпo.
внrння iз Пpaвoбеpеxнoi Укpaiни. Taк, CМЕPlIIl226-i стpiлeшькoi
дивiзii 60-i apмii пеpевipяв, чи нс е мoбiлiзoвaнi iз Житoмиpськoi
oбл. членaми oУH i чll нr пiдтpит'rшoтЬBoI{и з I{сю кoнтaкгiв. Ko.
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Jп{x y бepсзнi |9lA p. сrprД нoвoпo пoпoвнеIll{я пoч:lпI{пФсB:Dкa.
ти зaxiднi yкpaiнцi, нa дoпoмory CMЕPIIIy пpийшли apмiйськi
пapгiйнo.пoлiтичrri opгaни зi свoеro aгЕIfг}polo. Фiскшtьlт,lЙ нaгшЦ
з:rтoвaPиIIIaми пo збpoi стaBaв пapгiйrпrм oбoв'язкoм кoxнoпo кo.кoмсoмoлЬця.
мytliстa тa
.[иpсlстивa Пoлiтyпpaвлiння l -гo Укpaiнськoro фporrry вiд 16 тpaв}lя |944 p. зoбoв'язрaлa пoлiтopгaни
пpoBoдItти спoцiа.rьнy poбory пo Dивчс}tню нaстpoiв oсoбoвoгo
сKпa.щ/y з'qднaннл< тa чaстинaх й iнфoplryвaти пpo ui нaстpoi кoмal{Д/Bilння. Бyлo poзpoблrнo стpyнкy систelrty тoтaлыIoro шпигyltствa. Telсriкa цьoгo BиBчeння бyлa тaкa. Пpoвoдячи irцивiдyaльнi
бесiди ссpсд pЯдoвoгo тa сepжaнтськoгo сKпaдy' кoмщriсти й кoмсoмoльцi мiUIи ..y фopмi дp}rlкньoi poзмoBи'' Bивчaти нaстpoi cвo.
iх oднoпorrчaн й iriфopм}aaти пPo цс пapгopгiв, кoмсopгiв тa кoмarциpiв взвoдiв; тi, в свolo чеPЦ, мaли iнфoplryвaти кoмaндиpa
чaсти}tи чи йoгo зilстyп}Il{кa з пo;rфoбoти; oстaннiй y письмoвiй
фopмi мaв пpoiнфoplryвaтIl кoмaндиPa дивiзii i т. д.Як нaслiдoк,
тiльки в l6l.шy Aзсп сrprд пpизBaних з PiвненщиtIи в вiЙськa
l-гo УкpaiнсЬкoгo фporrгy нa пovaткy l94l P., ЯK пoвiдoмляв Cтaлiнa ХpyшoB, ..бyлo BltяBлr}Io200 нaцioнaлiстiв, l50 сrктaнтiв, 25
кoлицпtiх стapoсг тa пoлiцaiв, щo спiвпpaцюBirли з нiмцями. Мaйxc yпpoДoв)кyсьoгo |9ц p. в apмiйськID( дoкylйсHтax зycгpiчаmься пoвiдoмленI{'l пPo BияBJIеI{IIясеpсд мoбiлiзoвaнIfх в 3aхiднiй Укpaiнi ..вopoxиx oлемснтiв тa rpyп.'' Пopяш з ..кoгtтppевoлloцiйнoro,
нaцioншIiстичнoю aгiтaцielo'', як зaзнaчaлoся' нaпpиKпaд, y пoлiт.
дoнссеннi пoлiтвiддiлy 5-i гвapдiйськoi apмii l-гo Укpaiнськoгo
фpoнтy, члrни oУH УПA мaли 3aBдaнняпpи мoбiлiзaцii iх в Чеpвoнy apмilo yгBoPIoBaти B чaстинaх нaцioнaлiстичнi opгaнiзaцii,
гpyпa}fи пеprxoД{ти paзoм зi збpoсro в УTI,A, пiшuтoвхщaти вiйськoвoсrцокбoвцiвдo псprхoдy нa бiк нiмцiв. Haвoдtlвся пpикJIaд'як
oщtЬrць Cвlrстyн l.ю., ypolDкrнrць Cтaнiслaвськoi oблaстi, aгiтyвaв y свoeмy пЦpoздiлi p-ядoвI{хKoвaля, Coвy дo пеprxoдy нa бiк
Bopoгa. Haпpикiнцi xoвтня i нa пoчaткy лIlстoпaдa B зaпaс}Ioмy
пoлкy цiei apмii сrpсд тI{x' хтo пpибyв iз нoвим пoпoвtlенrшм, бyлo
вияBлrнo i poзкpитo 8 гpyп oyнiвцiв тa yчaсникiв зaгoнiв УПA зa.
гaльнolo кiлькiстlo 35 чoл. A пoлiryпpaвлiння 4-гo Укpaiнськoгo
фporrry пoвiдoмлялo, IЦo гpyпa вiйськoвoсл1a<бoвшiв56.гo A3сп
мaлa нaмip вбltтуt кoмal{дt{pa poти тa iнших oфiuеpiв i пеpейти нa
бiк вopoгa..Цo бiйцiв цьoгo пiлpoзлiлУ нaпrprдoднi пpllхoлI{Jlи po.
дичi й дopiкaли.iм слyхбoю y Чеpвoнiй apмii. Кoмaндyвaння пoлкoм сBoсчaснo нo вiдpеaгyвaлoнa yсi ui ..сигнaли'' i в листoпaдi iз
чaстиI{l{дсзеpтyв:ulo цriсть чoлoвiк.
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Пpo6лeмш кoмшleктyBднrrя
з I{oBимпo.
Bи вчсння тa пeрв ipкa тисяtI нoлoвiк, rцo нa.Ф(oдtlJlиl
пoB}Irн}Iям бyлo, вкpaй скJIaдним як для CMЕPIIIy' тaк i для
Тoж вiй ськoвс кoмal{Д/Baння зaстoсo.
п apтпoлiтopгaн iв завдaн}IяIv{.
вyBaлo Й iнIдi мrтoдI{ виpiшrення пpoблеми нoBoгo пoпoвнrння. Ha
l-мyтa 4.мyУкpaiнсьlсlx фpoнгax, якi мaйжедoкiнця L9Ц p.знaxoдI{лисянa зaxiднoщpaiнськoмyтсpoнi тa пoпoвнюB:UIисяза paхy.
нoк мiсцевoгo нaсrлet*lя,булu poзpoбленi cпецiaльнi дoкytиеlтги,в
ЯKих' пoPяд iз питaннями пpийoмy' нaвчaння i пoлiтичнoi oбpoбки
I{oвoгoпoпoвtlсння' дaв:Utисякoнкpсгнi poзпopЯДкенrrяi щoдo йoгo
KoмплeKтyвaння в бoйoвих пiдPoздiлaх. Ha l-мy Укpaiнськoмy
фpoнтi тaкий дoKyl.{снт _ нaкaз кoмaндyBaяa фpoнтoм _ бyлo
p. кoмal{дyвaч4.м
пpийнятo l l всpесня |9Ц p.l0 листoпaдa |l
Укpaiнським фpotпolt.(гснеpaJl.лейтснaнт l.Петpoв i член Biйськoвoi Paди фpoнry гr}IеP:rл-п oлкoвни к Л. Меxлi с зaтвrpдили aнaлoгiчнllй дoкрtент _ ''Bкaзiвкy пpo llopядoк пpийoмy, вивнeння i пo.
л iти чнoi oбpoбки tloвoгo пoпoвI{rння''. " МoбiлiзoBaних нa тсpиmpii
Пoльщi, 3axiднoi Укpaiни, a тaкox дoбpoвoльцiв iз 3aкapпaтськoi
Укpaiни, щoб yникrгyпl yгвopення зсIvlJlяцьKихЦPУп,- зaзнaчaлoся
в цьoмy дoкyltентi,- нс нaпpaвJlяти кoмпaкт}Iими мaсaми в oдин i
стpiлеuький пiдpoздiл, a poзпoдiляlти ix пoдскiлькa чoлoвiк
тoI"l>tсе
нa BзBoд. Кoнкpстнo цe oзнaчa€ ' щo мoбiлiзoвal{иx' I{aпpикJIaд'y
Пoльщi спpямoвyвaти piвнoмipнo в yсiливiзii' пoлKи' бaтaльйoни,
PФИ, щo пiдrrягають yкoм плrктyBa ннlo. B мi нoмстнi, apпlлеpiй ськi
тa кyлсмrтнi пiдpoздiли нaлсxитЬ нaпpaBлятt{пo oднoмy нa мirtoмстI{y' гaPмaтнy i кyлсмстнy oбслщy. oсoбливo слiдкyвaтlr 3a тиIvt'
щoб мoбiлiзoвaнllх бyлo poзпoдiлснo пo Poтaх тaк, щoб пpизвaнi iз
тa poги...
oдtloгo селa, paйoкy' п oтpaппли 6 y piзнi вiддiлення' в3Boдц{
Мoбiлiзoвaних нa теpенi Пoльщi тa Зaхiднoi Укpaiни нr нa.
пpaBлятI{в poзвИпiдpoздiли, I{r викopистoByвaтI{y якoстi зв'я3.
кiвцiв, paлистiв i спoстеpiгaчiв. TllмчaсоBo дo пoвнoгo визBoлен}lя
зaбopoнити Bикopllстoвyвaти iх y якoстi opдинapцiв.''
Пpинuип poзпl{ленI{я,Яwtit бyлo виктlцдснo y цьo}ry дoкytиеlтгi,
здaB}IaBикopистoByв:rлll в iмпеpcьких apмiях пo вiднolцснню дo
.poзпилсння'' ЦIиpoкo
нсблaгoнaдiliниx нapoдiв. Пiд чaс вiЙни
DикopистoByB.rлoсяy Bсpмaхтi, oсoбливo iз кiнця |942 p., кoли
чeprз }Iсстaчy пoпoBl{сння нiмцi Bдaлися дo мoбiлiзацii в свoi
вiйськa слoB'ян iз oкyпoвaних кpaiн. Пoлякiв, слoвaкiв' слoBo.
нiB, a тaKox кoлиIцнix PaдяI{сЬкиxпoлoнсниx poзпoдtлялtцy веP.
мaxтi пo дBa-тpи чoлoвiки нa нiмецький взвoд.
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Щoдo Чepвoнoi apмii, тo пiд чaс }тBoperшя Coloзy PCP..poзпилснtlя'' бyлo зaсyдxeнo в нiй ..як oгидний нaслiдoк кoлиlдньoi
шapськoi apмii''. ..Haм вiдoмo,_ писaB у |924 p. нaч:UIЬ}lикПo.
лiтyпpaвлiння УBo B.Бpoнlлтeйн,як бyдyвaлa сBoЮ apмilo мo.
нapхi.шa Poсiя. Boнa, щo poздиp:Ulaся iз сеpедиrrи нaцioншlьними
poздoPaми i бyлa ..мiцнa'' свoiм вrлl{кopoсiйським сaмoдepxaв.
стBoм' пpaгнyлa poзсiяти лIодськy мaсy' Дсзopгaнiзyвaти вciлякy
opгaнiзoвaнiсть, пopвaти якi б тo нс бyли нaтypaльнo cклaденi,
сyспiльнi, сiмoйнi, нaцioнaльнi зв'язки, щoб oтpимafl{ лIoдиtlyoдинaкa' i цiлolo систeмolo Мop:rлЬнoгoтa фiзиннoгo BплиBy зpo.
бrги з Hьoгo чУДoвс (дo пopи, дo чaсy) знapяJt'д'IсBoгo пaнyBaння.''
fuiс юt<oy 30.тi Poю{ IIpинцип poзIIилr}ш,IyгвrpдиBся IIpи KoMплскгaцii в Чеpвoнiй apмii (в псplшy чrPЦ, iз пpе.Цстaвникiвзa.
кaвкaзьKиx тa сrpедньoaзiaтських нaцiolt:Ulьнoстeй, a з |944 p.
вiн бр poзпoвсIoдxrний i нa пpизoвникiв iз 3aхiднoi Укpaiни).
3аrrrстpенllя зaхiднoукpаiнськoi пpoблeмшв Чеpвoшiй apмii
3aгoстpeння зaхiднoyкpaiнськoi пpoблeми B ЧеpвoнiЙ apмii
пpиIlirлo нa дpyry пoлoвI{tty|9Ц p., Koли B apмiю в знaчнiй кiль.
кoстi пiщlrи мoбiлiзoвaнi гaличaни, якi бyли знaннo бiльIшс нaцioналiстичtlo тa aнтиpaдянсьKи нaстpoенi, нix rxнi бpaти з Boлинi i сеpoд яких бyлo зHaчнo бiльlцo aктиBFtI{хчлeнiв oyH. У
цсй псpioд пoсилилaся yвaгa дo зaxiднoyкpail{ськиx пpизoBникiв
iз бoкy paдянськoгo вiйськoBoгo кoмaндyBaння. Лишс зa пеpio.Ц
з 20 вrpсс}tя пo 7 x<oвтнянaчaлЬ}ll{Kпoлiтyпpaвлiння l-гo Укpa.iнськoгo
фpoнтy нaдiслaв М.Хpyшoвy спеuiaльнi пoлiтдoнeсrн}Iя
тa oкpсмe дoпoB}Iснtш дo oдtloгo з }Iих.
Як x<ooцiнIoвaлa ихiднoyкparнськy пpoблемy сaмa Чеpвoнa apмiя? B дoнrсeннi ..Пpo пoвeдiнкy нoвoгo пoпoвнrння B бolo''
C.Шaпцoв вiдзнaчaв, щo бiйцi нoвoгo пoпoBнeннЯ, Щo rх пpизвaнo з зaxiдних oблaстей Укpaiни, y мaсi свoiй пoкaзyloтЬ себe в бoях iз нiмсцьKиlvlи oкyпaнтalr,fиз пoзитивнoi cтopo}Iи. Biн тaкox
нaвoдив численнi пpикJтaди зB}Iтягитa м}ry(нoстiзaхiдних yкPaiн..B пpoцrсi пoдшtьlцoi нaпoлeгливoi пpa.
цiв в бoяосз гiтлеpiвuями.
цi нaд виxoBaгIHямl{oDoгoпoпoвI{rння y з'еднa}I}Iяxтa чaстинaх'
a тaкoж пo мipi нaкoпичrння бoйoвoгo дoсвi.пy,_ вiдзнaчaв нaчaльl{ик пoлiтyпpaвлiння фporrтy,_ iх стiйкiсть пiдвltщy€ т Ься.''
oднaк }ry(rв }Iaстyпнoмy сBo€ м y пoлiтдoнессннi ..Пpo пеpeхi,Цнa
бiк вopoгa нoвoгo пoпoвнсння'' гlЕIсpaл Шaтилoв дoпoвiдaв Хpy.
ЩoBУ,щo тiлькa з 4 пo 25 всрсня |9Ц p. нa бiк Bopoгa пеpсйIллo
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|72 чoл, iз числa мoбiлiзoвaниx y зaхiдних oблaстяx Укpaiни. 3
нltx 73 пеpейшли нa 6iк пpoтиBн}lкa пiд нaс бoю, a 99 пеpсйIш.rrи
дo нiмцiв 3 пePeдньoгo кpaю oбopoни. B цiлoмy пo apмiях l.гo
Укpaiнськoгo фpoнry цс l{aлo тaкий вигляд:l
Дивiз.ш llgtд всPехqry

хдр.ктсp псPcroДr нa бir ropo]i

l(iльхizь

3вhвr пprзraяi

04.09
псpeхiлдo пepcдlrьопoхpаю
l
дpoгoбицьlсroФt.
07.09
3
-'6 roд 07.09 qдaчay пoltoшпiд .laс Cloю пpиФt.50
з09 28.09
кpаю
псpcхiлз пepcдшьono
l-1
))
Bсьoгo пo llpмii:
l3

12l

60

з22
336
302

Bсьoro пo apмii:

псpехiлз пepeдlIlюnoкprю

здa.шy пorolt пiд .lас бою

14.09

305

12.09
20.09
2l.09 псpcхiДз пcpcдIlьoroкpnю

Bсьoro пo apшii:
389

2 1 .0 9

2s.oe
273

18
.l

12
4
4
6
48

l40

з8

3 гв.

05.09
0б.09
l 1 .0 9
19.09
23.09
24.09

t4
l6
8

ш
{9
5

:-

Bсьoгo пo аpмii:

Львiвськroбл.
-"-

-----'Львiвськrтa
Bo.rишсьшoбл.
Cгalliслaвська

Bo,тIиltсьlo i
ТcplroпiлIrcькr

oФt.

oФt.

l0
20

Пpинtlнll пеpеxoдy зaхiднl{х yкpaiнцiв нa бiк Bopoгa пoлiтyп.
paвлiння l-гo Укpaiнськoгo фpoнтy бaнltлo, Iтo пrpшr, ..B пiд..в
pltBнit.l poбoтi oyнiвцiв y лавaх Чеpвoнoi Aplr{ii'', i, пo.дpще,
I{е.цoлiкaхy Bлaснil"r poбoтi, якi гil{кopl{стoBye Bopoг''. Щoдo псpllloгo' тo C.ШaтI{лoв стBеpд)кyвaB' щo opгaнi3aтopaмIl гpyпoBих
..aктиBFli yraснпки бaн.
пеprхoдil] нa бiк Bopoгa були, як пpaBилo,
дl{тсЬкI tх 3aгol{iB tIiмrцЬкo- yкpiliнсЬKlt х нaцioнaл icтiв- бaн.цсpiB.
..Цi зpaдникIl'_
писaB Biн,цiв''.
PgтелЬtlo lvraскyloтьсЯ' зaстo.
сoByютЬ нoBy тaктllKy. Boни неpiдкo нaмaгaютЬся вI{яBитI{ ссбс
3 пoзIlтI{Bнoгo бoкy нa сл}r)кбi' 3дil"lснюютЬ дrкoли I{aBiтЬ бoiroвi
пoдBl{гIt' лl{шr б yliilтlt B дoBipy дo KoмaндlrpiB тa бiйцiв, щo iх
oтoЧyють' пpиспaти iх пильнiстЬ''. Тaк, pядoBиl-{ Paк iз 305-i стpi.
лецькoi дl{Biзii, пpl|зBaнltl"{з Boлlrнськoi oблaстi, вiдзнaчиBся в
бoях iз нiмцямll. 22 вepecня |944 p, BстyпIlв дo кoмсoмoлy i oт.
l IlIlAгoУ.Ф. l. olt.23. oд. зб,929,Аpк. l0.
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Pимaв кoмсoмo,tьський квитoк' a 23 repeжя пеpсйuroвнa бiк нiм.
цiв. 25 вcpссtlя Paк знoвy пoDсPнyвсядo свo€i чaстини' мaloчи
заЦдaнн,Iвiд нiмсцькoi poзвiдки вивeсти лo гiтлсpiвцiв свoiх зсм.
лякiв. Paкa бyлo сxolтлеI{o'зaсyДpкeнo
вiйськoвим тpибyнaлoмдo
стpaп{ i в пpисyпroстi 500 бiйцiв 305.i дивiзii пoвiцrснo. У цiй
жr дивiзii pядoвий Бaсoвич 20 всpссня вiдзнaчився в бoяrх,oсo.

биgтo вбив тPьoх нiмцiв. Йoгo пPедgтaBI,Iлидo нaгopoди' a
2| вepccня вiн вивiв дo Bopoгa l l pяцoвих' пpизвal{иx iз зaxц.
нrо<oблaстей Укрiни. B 304.й стpiлeuькiй дlвiзii pяцoвий IIIцnк,
зa3l{aчaлoсь y Дoкylvrrнтi, дiloчи пiд мaскoю aктивiстa, в бесiдi з
кoмaндI{paмI{ тa пoлiтпpaцiвникaми ..з oб1prнням'' poзпoвi.Цaв
пpo звipствa нiмцiв, KпяBся жopстoкo пoмститися гiтлеpiвцям зa
з}Iyщaння нaд йoгo ciм'ею. Biн вислiдив нiмeцькoгo спoстеpiгa.
va, вбив йoгo, a чrpф чoтиpи днi paзoм 3 п'ятьIr{aбiliцями нo.
Boгo пoпoвtlен}I,яде3еpтиPyBaB.
IIIaтилoв тaKox вiдзнauaв, щo ..деякi iз aктивних бarЦеpiвцiв,
Iтoтpaпивllllt нa пoсaди кoмarЦиpiв вiллiлiв' BикoPистoвyвaJIи цo
в свo.й зpaдниuькiй дiяльнoстi, cхиляIoчи дo зPaди пiдltеглих''.
Тaк, l l всpссня |9Ц p, opгaнiзaтopoм пrpсхoДУ |2 вiйськoвикiв
iз 322-i стpiлсuькoi дивiзii 60-i apмii стilли мoлoдtцi кoмa}Iдиpи
дивiзiй, пPизнaчrнi iз цьoгo ж пoпoв}Ir}I}Iя - H.Cвстлик тr
I..[митpиlшин. Iз 336.i стpiлецькoi дивiзii 19 веpссня пеpейrшли
нa бiк Bopoгa шiсть вiйcькoвикiв пiд Koмal{дyвaннЯIt{кolr{aндиpa
вiддiлсння B.Кyзьми.
..недoлiкiв y poбoтi пoлiтopгaнiв'', тo C.Шaтилoв бaчив
Щoдo
iх, пo-псpцIc' в пopyшс}Iнях i нсдoтpимaннi нaKaзy кoмa}Iдyвaчa
фpoнтoм вiд l l BеPесHя |944 p. пpo oбoв'язкoвий теpмiн пiдгoтoвки пoпoвнrнн.я' pстrлЬнс йoгo DI{BчсIIнЯi poзпoдiл пo пiлpoздiлaх 3 тим' щoб нс бyлo зем:tяцьких гpyп; пo.дpyгс' y вiдсyгнoстi пoстiй}Ioгo нaглядy 3a бirlцями з бoкy oкPемих кoмaндиpiв тa
пoлiтпpaui вникiв ; п o-тpет€' в слaбкiй oPгaнiзaцii п poпa гaнди стсь.
кoi poбoш' спPямoвaнoi нa ..викpиттяlбршrивoi нiмсцькoi тa бaн.
дсpiвськoi пpoпaгaнди, poз'яснсн}Iя сили i мoцi нalцoгo Paдянсь.
кoгo CoюзУ, ДP}гхби нapoдiв сPсP, шo yкpaiнський нapoд тiльки
пpи paдянськiЙ влaдi, 3 дoпoМoгolo бpaтньoгo poсiйськoгo l{apo.ry пoчaв )о{ти вiльним rцaсJIиBим)оtттям'' (дo pсчi, пpичи}ry цьo.
гo недoлiкy в пoлфoбoтi гснсpaл Шnтилoв бaчив тaкoж i в тoмy,
щo кolvfaнД{pиi пoлiтпpauiвник|,|,,нe зaBХДIl знaхoдять пpaвильний пiд<iд дo t{oвoгo пoпoBI{еtIня'').Щс oднiеlo пpичllнolo нсдoлiкiв y poбmi з пoпoBl{rнням C.Шaтилoв нaзиBaв слaбкy poбory
кot{тppoзBiдки CМЕPIШ, якa ..нс opгaнiзyвaлa пo-спpaв)к}tЬoмy
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йoгo вивчення i пoвiльнo iзoлюe Bopoxe нaстaBJIrниxoсiб, якi
тpивaлий чaс лицIaютЬся нrвl{Kpитими... Haчaльник пoлiтyпpaв.
лiння l.гo УкpaiнсЬкoгo фporrry BKaзyBaвтaкoх i нa aктивiзaцiю
y цеЙ пеpioд poбoти нiмсцькoi пpoпaгaнди. Cпpaвдi, в нiмсцькиx
листiвкaх' poзpaxoвaних пrprвa)Kнo нa гaличaн, it.t y paзi пеpеxory нa бiк веpмaxry гaparrryвiuloсядoбpс стaшlсt{Hя' чJllнal{ уTIA _
спpияння пpи пoBсpненнi дo УПA.
oт)сe, як бaчимo, зaхiднoyкpaiнськa пpoблемa BИЯBИЛncяN|я
Чepвoнoi apмii дoсить сepйoзнoto. Cпpямyвaння нa псpедoBy
пiдpoздiлiв, сфopмoBaниx пrpеBiDк}toiз зaxЦниx yкpaiншiв, tlсслo y
сoбi зaгpoзy iхньогo псpехory нa бiк вopoгa' poзпилсння ж iх пo чaсти нax тa 3' еднaннях 3aгpoxyвaлo poзпoBсIoдхеtll{ям нaцioнaлi.
стичнoi пpoпaгaнДи. Тoмy нaйбiльlц yнiвеpсaлЬним' сyгo cтa.
лiнським (е лtoлинa - e пpoблсмa' }Irмar людt{I{и - нrмae пpoблемll) мстoдoм виpi Iлен ня зaхiлн oyкpaiнськoi пpoблrми зaлицIaB.
ся мrтoд ..пеpсдoвoi''.Чим, нaпpllKпaд' як I{eбaxaнням виpiIшити
зaх iднoyкpaiнс ькy пpoблсмy }la п сpoдoвit"rIдляхoм я кн aйбiлЬlttoгo
ви}lищсttнЯпpизoBникiв, мoxнa noяснити тo' Iцo згiднo 3 }Iaкaзoм
кoмaндyвaчa l.им Укpaiнськllм фpoнтoм вiд ll веpeсня |944 p.
стpoк oбoв'язкoвoi вiйськoвoi пiдгoтoвKи дJtя нlrх бщ скopovсний
дo 8 днiв пеpeбрaння y зaпaсниx пoлкaх i l0 днiв _ y стpiлець.
KIlх пoлкax тa дивiзirp<.Ha пpaктицi чaстo I{сдoтpиМyвaJlися нaвiть
i шltх стpoкiв. Taк, l2 всpесьш L944 p. у 2-Й стpiлсцькlll.l бaтaпьйoн
96.гo стpiлeuькoгo пoлКy l40-i стpiлецькoi дивiзii пpибyлo 32 бiйцi
iз Львiвськoi тa Boлllнськoi oблaстсй.У зaпaснoмy пoлКy Boни 3нa.
l день. Iз циx 32 чoлoвiк
xoДl,|ЛL|cЯ
лиlllo 3 днi, в бaтaльЙoнi
сфopмyвaлlt бaтaльйotl' дoдaBшIидo нЬoгo 8 стapoсrцoкбoвцiв тa 14
y бiй. Пiд чac бoю 14 чoлoвiк здaJIисяB пoлo}t.
Brprсня K|4t1улI4
Щoдo зilпaсних пoлкiв, тo BotIи' }Iaдy}tKy aнглiliських вit"tськo.
вlrх aнaлiтикiв тoгo нacу, 6ули ILлязaхiдних yкpaiнцiв лицIс ..мoлифiкoвaнoю фopмoю rштpaфнихpoт''. iм дaвaли 5_l0 днiв для
пiдгoтoвки, вiдзнaчaлoся в oднoмy 3 дoкylvtентiвaнглiйсЬкoгo
вiliськoвoгo мiнiстсpствa, a пoтiм пoгa}Ioнaвчeниx тa пoгaнo oд'Iг.
}ryгиx пoсI{л:tлинa ндйнeбезпсчнiшi Дlлянru фporгry. oт>ке,Bтpaтlr
тa дозсlугиpстBoссPrд бil"lцiв-зaхiднoyкрaiнцiв, зaзнaчiuloся B дoкylvtснтi, I{с мoгли нс бщи BI{сoкимl{. Biдпoвiдним бyлo й стaвлrння з бoкy paдянсЬкI{хкoмaндllpiв тa сorщaтiв дo зaхЦних yкpaТншiвy зaпaсних пoлках. Haпpиклaд, з iндивi.ЦyaлЬ}Iих
бесiд пoз
8-гo
Укpaiнськoгo
бil,tцями
A3CП
l-гo
лiтпpашiвникiв
фpoнry
..pyкoпpl{кJlaдствa',
p.,
з бoKy
бyли вllявленi фaкти
влiткy |944
oKpемllх Koмaндиpiв взвoдiв' пpl{ пpяN{oмyпoтypaннi чеpвot{o.
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apмiйцiв.poсiян. 3aхiдrri щpairrшi скap)кI{лI{ся:"Poсiяtll{ нa нaс
сepд'1ться i 6'ють нaс... Якщo пoскaPж!!lцся'- пoтpaпицt дo
uггpaфнoi poти.'' A нepвoнoаpмiешь цЬoгio )к пoJlкy Hшtьчин двa
т'D'сti нс мiг oгPимaтlr мcдич}ty дoпoмory вiд кoмarrДlpa сa}IвBBory
лcйтeнarma Гylинa. *Haс, y<paiншiв, нr xoч}тЬ лiкyвaти. Haм но
вipять, щo It{иxвopi''.
Ha вffiнy вiд зaпaсниx пoлкЬ, дс пpизoBнI{Kи ttс мilли збpoi i
iх пoдшtьlдa дoJIя цiлкoвитo з:lлcх:шa вiд кoмarщиpiв, peaкцiя нa
з}rшщa}Iнятa oбpaзи бсзпoссpcдЕtьo Цa фpoкгi, y вiйськoвиx ylv(o.
B:lx' мoглa скirr.пrпrся тpaгi.пro ДIя кpltцдникiв. oсь яоrй Bипaдoк'
пpaЦдa' щoдo схiдrих щpaftпriв, нaвoдп{By свo€мy iнфopмaтивнoмy звiтi oщtiвeшь 6KItим'': з.B oднiй хaтi селa Пилипи Koлoмийсь.
кoгo пoвiтy }la дoлiвцi сплять бiйцi.yкpaiнцi з Kaм'янeЦь.Пo.
дiльськoi oблaстi, a мix ttих - кoмarциp тiei гpyпи - мoск!UIь.
Чepвoнoapмiйцi пpoбyшлися тa oд,IгaютЬся' a кoмa}циp щo спl{тЬ
мсprгвим снolt{.Mix гoспoдaprм тa чepBoнoapмiйцями завслaся бa.
..Цс
лaчкa: .Xтo ж сc тoй, щo спить?'',- питae пoспoдap бiйцiв.
нaцl KoмaЕIдиp' pyський. .[oсить }Iaм }Dкr циx pyсЬкиx, нaдoi.ltи
нaм iх мaтюKt{. Пpи псpIшiй нaгoдi нa фpoнтi сilм я лalt йoмy кyлю з цiei гвиrшiвки'',Biдпoвiв гoспoдapсвi стapIший 1псевiкoм
чrpвoнoapмiець, пoкaзyючи нa кpiсa''..[,o тoгo >K'ДЛЯбaгaтьox yк.
paiшдiв iз зaхi.щrих oблaстей дoсить кoнкpсгнoгo змiсly нaбиpaли
i нaцioнa.ьнa симвoлiкa, i нaцioнaльнi гсpoi, i piднa мoвa. Хapaк.
тepнy дyмкy з цЬoгo пpиBoдy BислoBив yкpaiнсьlolй смiгparrг Mи.
poсJlaв Лaбyrrькo, lцo пiд чaс вiйни сл}DкиBy нiмешьlсrх дoпoмixниx вiйськaх. ..Пpoти нiмцiв бyли стpaшсннo нaстaвлсtti i гoтoвi
бyли вмсpгlt кo)rcry xвилинy. fulc вoни нc 3aпepсчyвaли yкpaiнсь.
кoi нaцioнaльнoстi тa дoзBoляли сI{мвoлiкy. Taк, тaк, бaгaтo xтo
йцroв пpoпr Чеpвoнoi apмii з цiеi пpинини!Яruдo б дoзвoлиrrи вoюBaти пЦ свoiми пpaпopaмlr!''
3 цьoгo пPиBoдy пpигa'щ/rтЬся i тaкий цiкaвий фaкг.У |9|2 p.
oлсксандl,[oвженкo запI{сaBy сBo€Ivfy щoдснникy, щo вiн llлaнye
звсPнyп{ся дo Хpyщoвa iз пpoхaнням poзгляttyги Йrю yгBoprння
Укpaiнськoi apмii ни yкpaiнсьKoгo кopпyсy Чrpвoнoгo Koзацтвa
..3aпopiзькa Ciч'' iз зpaзкoвolo пoлiтчaсти}Ioю тa видaт}Iими нaцi.
oI{:rльнимI{кaдpalr,fl{.''Якe б цo мaлo 3нaчeI{Hяпoлiтичнс, якe б цr
силЬ}IeвPa:|(oн}IяспPaвилo б нa нapoд пiд чaс нaсt1rпy'',- писaв
yкpaiнський письмrнrшк. Пpoтe нaвiть y тaкoмy ypiзaнoмy ..yкpa.
.iнськoмy
пaтpioгизмi'' pеaльнo втiлення 1п<paiнськoiiдеi в Чepвo.
нiй apмii I{c пpoхoдI{лo. Haвпatоt, зaхiдних yкpaiншiв неpiлкo lшo.
к},вaлaдoмirr}ryoчaв цiй apмii BrлиKopoсiйськa пpoпaгarцa. B ..Iн-
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..Климa'' зaзнaчаJloся:..B бiльlдoвицькiй apфopмauiйнoмy звiтi''
мii зapaз пpoяBJUI€ т Ьсясильний мoскoвський tцoвiнiзм. У poзмoвi
l.liж сoбoю кoмaндиpи чaстo вxивaloть слiв ..pyссКий сoлдaт'',
..pусскaя Apмия,', a нс ..кpaснoapМсrц'' чи ..КpaснaЯ apмия''.
..КлиМ'' нaвo.циBpoзмoвy мi:к
двoмa pyсЬKими _ пiлстapцIи}tolo
тa oфiuеpoм-лrйтeнaнтolr{.Лейтснакг, вiдпpaв.rrяючинa фpoкг бo.
l"roвyнaспlнy, сфopмoвatry з yкparнuiB' гoBopитЬ дo виrцrзгaдaнoгo
пiдстapшини: ..Tьt жс pyсский, тьl жс дoлхrн хopoшIo смoтprтЬ'
чтoбьt эти xoхJIьIдoблестнo сPaжaлисЬ с мaдьяpaми. Tьt же pyсскиfl, тЬI сaм знAеIIIЬ'зa чтo мьI Boк)rМ.'' ..Клим'' зaзнaчaв' rцo нa
теpитopii Cтaнiслaвiвськoi oблaстi влiткy |944 p...yкpa.iншi пrpс.
Baжнo знaхoдятЬся y псpсдoBих чaстиtlaх'', a poсiяни ..вrlцтaloтЬся
пo зaдaх'', y тилoBих чaстинax. Biн тaкoж пiлкpеслюBaB' щo poсi.
ягIи пеpев:D|Gloзaймaють кoмaнднi пoсaди' a yкpaiнui - pядoвi.
..Чеpвoнoapмiйui
цих нaцili (yкpaiнськa тa мoскoвськa) Bзa€ м нo
oдин oдt{oгoнeнaBидять,',_ писaB ..Клим''.
Пpoте пoпpи yсi yсклaлнrl{ня' щo Bиникaли мЬ< yкpaiнuями
тa poсiянaмI{ y ЧсpвoнiЙ apмii, взaемoвiд[Ioсинl{мix ними aх
нiяк нr мo)кнa бyлo нaзвaти arrгaгoнiстич}Iими тa вopo)ими. Cкopiruе, tIllBпaKI{.Адxе чI{ зМoглa б Чсpвoнa apмiя псpсмoгти фaIIJI{зм'якlцo б мix 90voii oсoбoвoгo скJIaдyтoчилI{ся чBapи.
Iнtшпpiч, щo B плaнaх стaлiнськprхiдеoлoгiв дp1l>кбa
тa е.цнiсть
бyли синoнiмaми pyсllфiкauii тa aсимiлiцii, якi мaли пoстyпoвo
пpивrстIl уxpaiнськиЙ нapoд дo зникнення. oднaк ..зaхiднoyкpaiнськиl"l сLIндpoм''дoсить яснo засвiдчиB' щo цеЙ пpoцrс бyдс неУ свolo ЧrPЦ, зaxiднoyкpaiнськa
легким д.тIястaлiнсЬкoгo pr)с.{}vfy.
пpoблеlta в ЧеpвoнiЙ apмii змyсилil paдянсЬке вiйськoвr кoмaндyBaFIF(я
пoсI{лI{Tlщpaiнськy пpoпaгaн.цyв apмii, бiльlце yвaги пpи.
дiлягll yкpaiнськil.l мoвi, пolllиpеннto yкpaiнськoi лiтеpaтypитa пrpioдltки' щo, безyмoвнo, Bпливaлo i нa сxiдниx yкpaшrцiB _ спpиялo зpocтaнню ж нaцioнaльнoi сaмoсвiдoмocтi.
.Цoдaмo, цlo вaгoМим чинникoм, якиЙ € д I{aв yсiх бiйшiв Чepвoнoi apмii нrзaлс)<rloвiд ж нaцioнaльнoстi, бyлo пoнyгтя }Ieнaвllcт.i дo вopoгa' Ir{o' дo pенi, вiдзнaчaв y сBo€ м y звiтi i ..Клим''.
..Бiльцroвицькaapмiя _ писaв вiн,_ сьoгoднi пpсдстaвля€ сo.
бoto oдllн великий кoнглoмеpaт piзних людей piзних пoгляЦiв.
.Цoвoдилoся мснi гoвopити з бiйцями-yкpaiнuями. Ha питa}Iня
..якa силa хенr бiльцroвицькyapмilо впеpeд?'' бiйцi вiдпoвiдaли:
..HAс yсiх велс в aтaкy жaдoбa пoмсти. Ми зa BсяI(y
цiнy бyдемo
стflpaтися пoкJIaсти нa лoпaтKI{гepмaнсЬкoгo Baндaлa. Ми хoчeмo пoIt{ститI{сязa смrpтЬ нaшIихбaтькiв, бpaтiв, сестеp тa дiтеЙ''.
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Чеpвoшa apмiя тд УTIA
П o p шi з iткнс}II{я
Пoвepнеrпrя Чсpвoнoi aplvlii в 3aхiдцly Укpairry aктlrвiзyвa,пo пapтизaнськy дiяльнiсть oyH.УTIA' яKa Poзгл,цaлa paд'IнсЬкy BJIaдy
тa fr вiйськoвi сили як ..Bopoгa Мl'' yкparнськoi нсзд,лrxнoстi,
пPo щo paдянськo вiйськoвс кoмaнJЦ/Baння бyлo дoбpс пpoiнфp.
мoBaнo. "ГoJtoвнolo мrтoю УТIA,_ писaB y сBo€мy чсpгoвolvfyпo.
лiтдoнсссннi y лloтo*rу |944 p. гснrp:rл IITn1ц.дg3,- e пpoBrдe}Iня збpoйнoг]o пoBстarпIя пPоrгI{pадяrнськoi Bлaди тa Чеpвoнoi apмii
в топеpitшнiй чaс. Haцioнaлiсти PoзpaxoB},ють' щo B хoдi вiйни
бyдyгь сltлЬl{o oслaблснi як нiмецькa apмiя' тaк i Чеpвoнa apмiя,
щo й мaе зaбсзпoчити yспiх ih збpoйнoгo пoBстaння.''
Пеpшi сyгI'rчки мЬс Чеpвoнoю apмiею тa УПA пoчaлися вжr нa
Пpaвoбср>lсtiй Ущaiнi. Ha зaxiднoyкpaiнськoмy тtpснi iх кiлькiсть
тa iнтенсивнiсть piзкo зpoслa. Пoв'яalнo цс бyлo iз тим, шo y лiсaх
нa Borrинi, кpiзь якi пpoср:UIися paлдtськi вiйськa, скoнцr}rгpyвa.
I|I,|cяу цсй чaс знaчнi сили yкpaiнсЬKиx пoвстaнцiв. Згiднo 3 дaнишt PЬненськoгo oбкoмy пapгii, нa тсpитopii oблaстi y сiннi-.lпoтoмy
L944 P. дiя:lo 5б зaгoнiв уTIA, .пtссльнiстю Blд l00 дo 600 чoл. кoxен' пpи зaгarrьнiй кiлькoстi l0 б00 чoл. цo бyли тaк звaнa Пoлiськa apмiя УTI.A нa чoлi з ...(yбoвим'' тa ..Бopистенем'' (дo неi вхoди.
..ЛaЙдaли 5 к1pснiв - ''TIIayдц'',,,Яpavil4','..Бlpс3и'',..Kopи'',
Кl''),_ десь близькo 3,5 тис. пoвстaнцiв; Зaxiднa apмiя УПA нa
ч o лi з . . Ен l€ м '' (дo 5 тис. пoBстa нцiв) т a iнш i зa гo ни ( . ш o
2тlлc. voлoвiк). oт:кс, пpи Bстyпi нa зaхiдttoyкpaiнський теpeн paдяtнськi чaстини пoчaли нaцIтoвхyвaTИc'Iнa загottи УTIA, якi Й сaмi
неpiлкo }Iaпaдaлинa oкpемi Paдянськi пiдpoздiли. Тaк, l2 сiчня
|944 p. пiдpoздiл 447-to стpiлешькoгo пoлкy 397-i vtptлецькoi ди.
вiзii l3.i apмii в paйoнi сшa Кopниця PiBнснськoi oбл. зyстpiвся з
зaгo}toм УilA, якltit вiдкpив BoгoI{Ьпo paдянськиx бiйцях. 3aгiн
нapaхoByвaBдo 300 чorroвiк. Ha йoгo oзбpoсннi бyлa oJЕIaгaPмaтa'
6 кyлемстЬ тa гвинтiвки poсiйськoгo зpaзKa. l8 сiчня 1944 p. в paйoнi пiвнiчнo.зaxiднiшr вiд Capн пiд чaс пpoнiсрaння лiсoвoгo
мaсиDy пiдpoзпiл 8-гo гвapдiйськoгo кaвaлrpiйськoгo кopпyсy зiт.
K}ryвсяiз зaгoнoм УTIA 3 K}PенЯ ,,ЯpeN|v|,,
чиссльнiстlo дo l00 чoл.
Тa бiльllliсть iз цих пrpшиx зiткнrнь зaкiннyвalШ|cЯдля слaбo
пiдгoтoвлсtll4xтa пoгaнo opгaнiзoвaних зaгoнiв УtIA сepйoзними
неBдaчaми. У циx ylroвaх кеpiвниЦтвo УПA зaпpoпol{yвaлo сBo.iм
зaгoнaм нс встyпaти y вЦкpитi зiткнс}Iня 3 Чеpвoнolo apмi.
€ ю ' a кpaщс зaмaсKyвaTИcЯУ лiсaх, пoпoBнIoBaти свoi лaви' ствo-
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ploвaти зaIIaси збpoi тa хapчyвaння' пеpeчeкaтI{'пoки вiйськoвa
хBиля вiдкoтиться нa зaхiд' a пoки щo oсoбливy yвary пpидiляти
дiяlльнoстi, спpямoвaнiй нa poзкJlaдaння вiйськ Чеpвoнoi apмii тa
зpив ii вiЙськoвoпoлiтичниx зaхoдiв y тилy.
Пpсrгс нa пpaктицi дoгpирryвaтися цID( prкoмеrцaцiй I{r зaв)кд!I
BидaB:UIoсямo)oIиBим. Caмa дiaлсктикa нaцioнaльнo-вllзвoльнoi
бopmьби oyн-УTIA нсмиI{yчe цIтoвх:rлaii дo кoнфporпaцii з pa.
дянсЬKимll вiЙськaми' нa бaгнстaх яких дo 3axЦнoi Укpairrи пoBrPгaBся сталiнський pеxим. У свoto ЧoPЦ, i Чеpвoнa apмiя нс
Мoглa МуIpуIT|lcЯ3 тим' щo в ii тилy arстивнo дiяли arrгиpaдянcькi
збpoйнi сили пoBстaнцiв, oб'сктoм нaпaдy яких Boнa пoстiйнo
стaвдлa. oтrкo, пoпpи бyдь-якi з:lстеprxrння тa нaKaзи звсpхy тiль.
ки з сiчня пo лloтий 1944 p. нa теpитopii лиlце oднiеi Piвненськoi
oбл. пoвстaнцi qДiйснttлlц L54 нaпaдI{ нa вiйськoвi чaстини тa oк.
pсмиx вiйcькoвoсл1aсбoвшiв,внaслiдoк чoгo бyлo вбитo 439 нrpвoнoapмiйцiв тa oфiшсpiв.
Пoстyпoвo iз випaдкoBих сyгичoк з пiдpoздiлaми Чеpвoнoi ap.
мii збpoйнa дiяльнiсть УПA пеprpoслa y спpaBxHIo пapтизa}Iськy
вiЙнy, якa пpoBoдIIлaсЯяк пp0ти цивiльнoi пapтiйнo-paдянськoi
BлaдI{' щo нaмaгaлaся зaкpiпитися }Ia теpитopii 3aхiднoi Укpaiни, тaк i пpoти oднoгo з нal"lгoлoвнiurих iнститщiв paдянсЬкoгo
pехимy _ Чrpвoнoi apмii. B свoю чеPЦ, i сaмa Чсpвoнa apмiя
пoчaлa aктив}Io пiдключaтIlcЯ Дo aнтипapтизaнськoi бopoтьби.
УIIA пpсги Чepвoнoi apмii
У uiлoмy aнтиapмiйськa дiяльнiсть УTIA звoдилaся дo тaкиx
зaхoдiв:
_ нaпaди нa Paдя}tськi вiйськoвi кoлoни iз бoeпpипaсaми тa
iнlдими вiйськoвиIии Baнтaжaми' щo pyхaлися нa фpoнт lдoссйt{иМи дopoгaМи тa зaлiзницями;
_ диBrpсii нa цих дopoгaх (вивoдoння з лaдy мoстiв, лiнiй
зв'язкy тa eлсктpoпсPсдaч тoщo).
_ бoi, здсбiльlцoгo oбopoннi, пpoти чaстиI{ Чеpвoнoi apмii тa

HKBC;

_ тсPopистичнi aкти пPoти oфiцеpiв тa p,Iдoвих;
- нaпaди нa lштaби, скJIaдитa бaзи Чеpвoнoi apмii;
_ piзнoмaнiтнi пpmилii вiйськoвo-пoлiтичниIи зaхoдaм Чеpвoнoi apмii (мoбiлiзaцiя, зaгmiвля хapч},BaннЯДJtяЧсpвoнoi apмii, вiднoвлеtlнЯ pa.ЦянськoiBлaди' paдяЕIсЬкaпpoпaга}Iдaтoщo);
- пеpедaнapoзвiлрaль}Iих даних пpo Чеpвoнy apмiю нiмцям
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Bзaмiн нa збpoю' дoпoмoгa poзвiдyвaJlьни}r{тa дивеpсiйним гpy.
пaм вФмaхry зa лiнiею фporrry, a тaкoж дoпoмoгa нiмецьким пo.
лo}Iсниtvl'oтoчrнщIм пpи псpexoдi лiнii фpoкry;
- aгiтaцiйнo.пpoпaгa}щистськi зaхoди тa poбma УпA сеpсд
чеPвoнoaPмiйцiв.
Укpaй нсгaтиBнс вp:DкснЕя нa apмilo спpaBляJIи}IoлицIe фaкти
нaпaдiв yкpaiнсьюrх пaртиз:ll{iв нa vсpвoнoapмiйuiв, a й тe' яKимt{
xopстoкoстями нrpiдкo цe сyпpoвolD|q/в:lлoся.Haведемo кiлькa xaPaктсp}Iиxпpикладiв. 5 лютoгo |944 p. в pal:ioнi нaссJIеtIoгoпy}IKry
Mизoч зниK,Iи pцдoвi poти aвтoмaтrикiв 870-гo стpiлецькoгo пoJlKy
287.i cтpvteцькoi дивiзii Пaшин тa BaсшlьчrнKoB. Haстyпнoгo днЯ
в цьoмy x paйoнi бyлo знaйденo iх тpyпи з oбpiзaнllми вyхaми тa
нoсaми. 12 бeрзня |9Ц p. пpи викoнaннi бoйoвQгo зацдaнIr!3ник
лсйтснaнт цiеi дивiзii Гpиurин, якoк) нсвдoвзi знaйшли пo-звipянo.
мy 3aкaтoBaним. 'ч
иoмy ooplзaJlи B}8l' нlс' oчt' нa гpyд'rx виplзaли
зipкy, з пaльцiв p1к зipвaли нiгтi. oписи тaю|x сaдистсЬких yбивств
зyстpiraютЬся y вiйськoвих дoкyмrнтax i нaдaлi, пpиuoмy сrpeд
xсgгв' пoP,Iд iз чoлoвiкaми, були й хсiнки. Хтo бр poaJlьним Dиtry.
вaтIIeIr,l'
д:rлекoнс з.lв)кдимo)Gta бyлo встaнoвити. Аш<e нa зaхiднo.
щpaiнськoмy теpснi в цсй пеpioд y тиJry Чеpвoнoi apмii дtялlлpiзнi,
нepiлкo вopoжi нr лицIr paдянськiй влaдi, aлo й oднa oднiй,
вiГtськoвi cl|л|4.oкpiм УTLA, цr бyли piзнoмaнiтнi зaгoни пoльсьKI{х
нaцioнaлiстiв, lti мецьlсo<ди Bеpсaнтi в тa poзвiлrrикi в. BеIдтaлися пo
лiсax, хoвaючись вц paдянськoi Bлaди' бiхсенцi зi Cxiднoi Укpa.
iнш - кoлицrнi пoлiцai, стapoсти тoщo' дезеРгиpи iз нiмсцькoi apмii (кoлиlшнi paлянськi гpoмaляни) тa дeзrpтиpи iз paдЯнсЬких
вil.tськтoщo. B деяких Bипaдкax y вiйськoвиx дol(yl{ентaxpeaльнi
з.lIoчинцiтaки нaзив:UIисЬ.Haпpикrraл' гсtlеp:ш Шaтилoв нaвoдив B
oд}toмyз дoнrсeнЬ тaкий випaдoк. Чepвoнoapмiець 3вoльникoв iз
l40.i стpiлецькoi дивiзii вiдстaв вiд свoеi чaстини нa мapшi i бyв
сxoплениЙ двoмa бarЦитaми' oдягнyгими y paдянськy вiйськoвy
фoprry, якi зaвели йoгo дo лiсy. Бaндити вiдpiзaли Звoльникoвy вyхa
й зaвдшtийoмy кiлькoх пopaнеI{ь.Ha щaстя, чеpBoнoapмiецьзiUIи.
rциBся xllвl{м i poзпoвiв' lцo oдин iз нaпaдникiв бр нiмсць, a iн.
шиЙ . poсiянин. oднaк y пpoпaгaндистсЬKих цiляп<нaдшIi yсi бoз
виtIятKy злoчини' скoенi пpoти вiйськoвикiв, вiйськoвi пoлiтopгaни
пpиписyBiUIиyкpaiнським нaцioнaлicтaм.
Boднoчaс зyстpiнaлися випaдKи' кoли зaхoплeниx y пoлoн зaгo.
I{aмиУпA paд,Iнськиx вiйськoвикiв vсpсз ДeякиЙчaс вiдпyскaли.
HaпpиклaД' десять чoлoвiк iз rцпитaпьнoi кoмaнди l.гo УкpaiнсЬкoгo фpoнтy' нaпpaвлrнoi нa зaгoтiвлю фypaxy в Aндpyшевськy сiль-
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PaдyIIIy}rсЬкoгopaйoкy y бсpeзнi |9Ц p., бyли зaхoпленiзaгoнoм
УпA. П oвстaнцi пpoвелиз чсpвo}Ioapм
iйuями кopoтcЕIЬКy..пoлiт.
..Pядoвиx
poбoтy''.
бiйцiв мI{нe нiпaeмo,- скa3:rлиBoни'- a De.
6opoгьбy
з
кoмaнД,иpaми''.
PaдянськиIr,l
сoJlдaтaмpoзДalм..Bi.
пcмo
дoзBи l.i кoнфеpcнцiiпoнсBoлeнихнapoдiвCxoдy нapoдaмCхiднoi
€вpoпи тa Aзii'' тa вiдцtyстили.
Aстapuлlнi Гolтyбeвyiз l3.i apмii, щo
б1взaxoплеtllttц
oдним iз lrгoнiв УTIA скaз:Ulи:..Haс бrгaтoi ми зy.
мieмo зaxистt{тинaшyУlgaiнy. Haшi Bopoгl{ - кoмyrtiстt{'кoмсo.
мoльцiтa poбiтrrикиHKBC''. Йoгoтaкoж вfiпyотили.
pa.
Д}оlсeчaстo oб'€ктaми тсpopистичнихнaпaдiв УПA стaBirлI{
дякськi oфiцepи. Haпpиклaл' сeprд 47 вiЙськoвикiв, щo зaги}ry.
лtцз 27 липtIя пo 15 сrpпня |944 p. вц pyк yкpaiнських нaцi.
oнaлiстiв y Львiвськiй oбл., l l бyли oфiцcpaми Чсpвoнoi apмii.
Haвсдемoхapaктrpнi пpиюraли.2 сepпня цьогo ж poKy в сcлi HoBoccJIкaПiдгaeцькoгo paйoнy Теpнoпiльськoi oбл. бyлo вбитo Гr.
Poя Paдянськoгo Cotoзy, мaйopa Я.Toпopкoвa. 9 ссpпня бtля ceлa Мaйдaн Янiвськoгo paйoнy Львiвськoi oбл. бyлo вбитo тpьox
.rлeнiвeкiпaжyлiтaкa, щo здiйсниBвимylцrнy пocaдкyв лiсi. Лiтaк спaлилll.29 Brpeсняy [poгoбицькoмy pafioнi пoвстaнцiзбили лiтaк У.2, в якoмy зaгиI{yли2 oфiшсpиiз 8.i пoвфянoi apмii.
Убивствo Baц,тiшл
oднieю з нaйбiльцr вiднщнltх Bтpaт' щo ix зaзI{aлaЧеpвoнa
apмiя вiл теpopистичниxaкцiй УT[A, ст:Uloвбивgтвoкotr{arц},Baчa
l-м Укpaiнським фpoltтoмгeнepaлaapмii М.Baтщiнal..Цстшriцiеi
| ватутir MtrвanmсDедopвttч(l90l-l944) кapoдиEсяв с. Чerтухлнo'тепep Бhropoдськoi
oФl. B Чcpвoшiйapмii - з 1920p. 3aкilr.пrвПolrтarськyпiхспry шкoлy (1922) - у цеft
пepioл бpaв }Лiaстъy бoяx пpoти пoвстaнцiвМaxнa в pafioнi Лугпнськr тa Ctapoбelrьсьхa;
Kиiвськy вищy oб.сдllаlryшкaIryiм. Кaмсшсвa(|924 p.|; Bifiськory aкадeхiр ix. М'Фpyнзe
(L929);oпсpaпrвlrийф,aкyльтtт
цiсi x aкадемii(1934)тr Bi.fiськoryaкадexiю Геlrepшtьхoro
poки oбifiмaвпoсilдyнrчiцьI|l{кдuггaбyKиiвськom oсoФtивoro
цггaбy(1937).B пrpсД'вoсltнi
i застyrurшoначд,Iьt{иro
Bйськoвolo olФyry' llatц,Iьllикr oпepaтивнoroyпpaвпi|{Itя
Геttшгтaф.
вiЙни oбi.ймaвp'ц вt{сoкltxвifiськoвихпoсад. Кoнaшдyю,оr
Пiд чaс paдяшськo-шirrerькoi
Bopoшcзьким'a зпoдo}.tI Ухpaillсьlqrr фpoштoм'бpaв щaсть y звiльlteннi Уlqaiнш вiл
гiтлepiвuiв.BiйсысaЙoro фporгryвiдзнaчкmlсяy бrшвiзa.Цнiпpo, Kиiвськiй шaиyпшrьнi.й,
oпepauiяx.29 лloтoro |944 p. пiд чдс oбTЦy вifiськ пoтDaпивy
Kopсyшь.Шeвчeшxiвськifi
засiдкyyкpаiltсьlоlxпoвclтнцiв у Piвкeшськifioбл.' вшagriдoкчoгo oтpинaв пopшtelrня.B
вiдзнaчшtoся,щo paшaбyлаt|ll,ккoю'
лilоpltяltих дoкуиc}rтaxпpo стr}rздopoв.яt(oмirшдyвдчa
пpoт€ tlc смepпсльrtoю.Чepeзпeший чдсстll| qДopoв.яBaтяiшa пorriпшився.oлнaк parгтoвo

виt|икпo yсK,tll'дttcllня - пoч:Uloся заpФкeншя кpoвi. Лiшpi ввФкaJIи' щo слliд нeгaЙнo
зllстoсyват}rпclriцилitr. Пpoтr Cгarliн' як пpo цe писав у свoiх шeмyrpax М.Хpyщoв, зroли
t|l цc lle дrв' qд)кc в CPCP пeшiulоtiнy Щe шe булo, a :tхrpикrнськиfi пpспаpan нo .ryмкy
вo:tЦя, мiг 6yпl rrpахelrим. C}дн зlopoв.я Bатщiнa пoгiptшився Й лiкrpi зrпpoпoшyвlulи
aмпyryвати l{ory, }|aщo rЕнepol oдpaзy x зIoдився. Hoгy в1лтяrrи'пpoтe бyлo вжe пiзнo. 15
квiпtя l94{ p. Baтyгiн пoмcp y Kисвi.

4{ю
oпеPaцii УTIA що й дoсi дo кiнця I{r з'ясoBaнi. 3yстpiнaloться дaнi пpo тe' щo 1л<paiнськiпoвстaнцi poзpoбляли плa}Iи l{aпaдy }Ia
цггaб l-гo УкpaiнсЬкoгo фpoнтy i зaхoплrння paд,IнсЬкoгo гснr.
pirлa B пoлotl xиBцем. I нaвiть нeмoвби тaкий }Iaпaд мaв мiсцr
6 беpeзня |9Ц p., кoли зaгiн ..Bopoнa'' aтaK}aaBpaдянсЬкий Irлгaб
в с. Кapпилiвкa нa Boлинi. Пpoте Baтщiнa тaм вжe не бyлo, бo
29 лютoгo йoгo пopaнилI{. Aвтop кгtиги ..УПA: BсдrннЯ бoйoвих
дiЙ'' Ю.Тис.Кpoxмaлк)к' щo нaBoдитЬ Цi.пaнi, стBepДкyr тaкox'
нi6итo пoBстaнський кoмaнд иp,, Енei(' дaв poзпopя.Фкeння Bстaнoвити зaсiдки yздoвx залiзницi Гoщa-Piвнo' дe чaстo iздили
висoкi paдtнськi вiйськoвi чини.
Щoдo paдя}IсЬких дaних' тo слiд вiдзнaчити, щo мaЙжс 20 пo.
вo€ н них poкiв y CPCP пpихoвyвaвся нaвiть тoй фaкт, щo гrl{r.
pал Baтщitl з:lгинyв вiд pyк yкpaiнських пoвстaнцiв. Лltцrо в
1963 p. дaнi бyлo BикJIaдrнo в 6-тoмнiй ..[стopii Bеликoi Biтчизнянoi вiйt{и''. .(oкrraднiIлo пoвстaнськa зaсiдкa нa paдЯнсьKoгo гс.
нrp:rлa бyлa oписaнa чJIrнoм Bitiськoвoi Paди l-гo Укpaiнськoгo
фpoнтy геI{rP:rл-мaйopoмKpaйнюкoBим' щo дo тoт9 x бщ oсoбистим свiдкoм цих пoдiй. Cеpeд МaлЬoBt{ичиxпoлpoбиць, якi
дсщo гepoiзyють як пoвrдiнKy сalr,toгoкoмaндyBaЧa фpoнтolr{' Taк
i йoгo oтoчення' Kpaйнюкoв }IaBoдl{тьy свoit"l poзпoвiлi дoIIoвiдь пpo пopaI{rFIня Baтщiнo, Щo вiн oсoбистo нaдiслaв пo BЧ
Cтaлiнy. oсь цeй дoкyмеHт.
..ToвapиIшyCтaлiнe!
floпoвiлalo пpo Bипадoк з гeнrpaлoм apмii тoв. Baтyтiним.
29.02.|9Ц p., пoBrpгaючись зi rштaбyl3-i apьtii,paзoм iз тoвaplturем
Baтщiним y склaдi чoтиpЬoх м:llIIин тa з oсoбисToю oхopoнoю y
кiлькoстi l0 нoл., o l8.50 пpи в'iздi нa пiвнiчнy oКoлицtoселa MиI|ЯT|4'
шo y l8 км нa пiвднi вiд Гoщi, бyли пirш.aнiнaпaлy з бoкy
бarцитiв чисельнiстlo 350 чoлoвiк. У пеpестpiлцiтoв. Baтщiнa бyлo
пopaненo. Bсi зaхoдl{rцoдo BиBoзy пopaнснoгo тoB. Baтщiнa iз paйoнy нaпaдy вxитi. Хapaктеp пopaнrнгIя:нaскpiзнс кyлЬoBr llopaнс}ttlяпpaBoгo стсгнa з пrprлoмoм кicтки. 3a пoпсpеднiм виснoвкoм хip1pгa l3-i apмii, пopaнснt{явiднoситься дo кaтегopii B.DКкиx'
пoтpебyелiкyвaння мiнiмyм двa мiсяцi. Дo нaдaнI{яМrдичнoi дoпoмoгI{зilтryченiвсi нaйкpaшi cLl.лvl.
Ha 3.00 l.03.l 943 p. стaн здopoB'я
тoв. Baтщiнa зaдoвiльний.Знaхoдllться y 506-мy aplliйськoмy lIIпитaлi в м.Piвне. Лiкapi нaпoлягaloтЬyпpoдoвx тpЬoх дiб нe нiпaти, a
02.03.|9ц p. oбoв'язкoBo rвaKyloвaтилiтaкoм ...['щлaс''дo Мoскви.
Член Biйськoвoi paлlr l-гo УкpaiнсЬкoгo фpoнтy геt{еpaл-Мaйop KpaйнIoкoB.7.000l.03.1944 p.''
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Кpaйнюкoв бyв нe rдиниlvt сBlдкoм нaпaдy нa Baтyгiнa' щo
oписaв пoдii тoгo фaтaльнoгo.ц,IякoмaЦщ/Baчaдн'я. Hецдoвзi пiсля
нaпaдy нa paдяЕtсЬкoгoгсHсPaлa бyлo зaхoпле}Ioдo пoлoнy yчaс.
ниKa цiei aкцii Гpигopiя Унлиpa. Мiсцевий ypoд)кeнсць iз с. Ciянцi, |923 p. }rapoдDксн}Iя'
3 ссляtI' з 3.мa Kпaсaми oсвiти, Ун.
p.
стaв члrнoм тaк звaнoi сoтнi ..3елeнoгo''.Ця
диp iз сiчня |9Ц
сoтня бyлa ствopeнa щe вoсeни 1943 p. i велa бoi з paдrнсьKиIvlи
пapг}Iзal{aми.3 пoчaтКy |944 p. сoтtlя бpшIa aктиBt{y yraсть B oпepaшiяx пpoти oкPсмих гpyп вiйськoвикiв Чrpвoнoi apмii, щo 3'яB.
л'u||lcЯв paйoни ii дlсrroкaцii. Згiднo з poзпoвiддlo Унлиpa, вpaнцi
29 лютoгo зaгiн y кiлькoстi 80.90 чoл. вийIдoв iз с. .Цyбенцi, щoб
зpoбити зaсiлкy в paЙoнi Милятин-Ciянцi,
дr lvtaвпpoхoдити
l2
чepвoнoapмiйський oбoз iз
пiдвoд. Koли цсй oбoз пopiвнявся
iз зaсiдкolo' пo ньoмy бyлo вiлкpитo Boгotlь i зав'язaлaся пrpс.
стpiлкa iз нсpвoнoapмiйськolo oхopoнoю. B хoдi бoю paдянськi
сoJIдaти нa шrсти пiдвoдaх BтIкJIи' a pсштa (4 пiдвoди з бoепpипaсaми) oпинилися y сoтнi ..3олlt{oгo''.
У тoй чaс' кoли пoвстaнцi щс пеprслiдyвaли пiдвoди, щo Bтrк.
ли, iз с. Милятин 3'явилaся вaнтaxнa мaцIиI{a ЯKa тaкox бyлa
'
oбстpiлянa, пiсля чoгo paдянськi сo,tдaти' пoкинyBlIIl{ мaцIинy'
BTrкJтI{.

Bже нaдвrнip, нa дopoзi iз с. TисoBa пoвстaнцi пoбaчI{ли чoтиpи aBтoмaцIини' тpи з якиx бyли легкoвi. ..3eлений'' нaкaзaB
opгaнiзрaти в palioнi МилятинсЬKt{х хщopiв зaсiдкy i вiдкpити
сильниii Boгoнь пo aвтollaцIинaх. oднa з циx мaцIиI{ бyлa пoцIKoд)кснa i зyпltнилaсЬ' a iнцri шrвидкo poзBсp}Iyлися i втекlIи,
зaJII{цIиBIIIи
нa дoPoзi oднoгo пopaнeнoгo чrpвotloapмiйця.
Ha зaпитaнI{я' якa кiлькiсть зaгoнy ..Зелсtloгo'' нa дaний мoмент i якoю збpoеlo вiн oзбpoeний, Уrrдиp вiдпoвiв, Щo B зaгoнi,
зaпUloм' пpllблllзнo 150_200 нoл., дiе вiн в paйoнi сiл Мoщaницi, Cтaдники, Kpaев, Дyбснцi' Милятин, Ciянцi, Kypax' ,.[iб.
poBA' Михaлкoвцi, Бyгpин. Ha oзбpoеннi мae близькo l00 гвинтiвoк, 28_30 pг{нl{х кyлrметiв, 8-l0 стaнкoBиx кyлеметiв, 1520 aвтoмaтiв, oднy тpилюймoвy гapмaтy.
Poзслцyвaн}I.ямиoбстaвин yби вствa г€нсpaлa Baтyгi нa зaймaвся
сМЕP[II кiлькox apмiй. Бр ск.гlaденийдoклaдний списoк yсix
стapиx тa мaлиx мецrкaнцiв вoсьйи миляти}IсЬКиx хyгopiв. l бepс3ня |9Ц p. пPи псprвipui ших хyгopiв, кpiм двoх лiтнix >кiнoк,
B xaтaх нiкoгo нс знaЙrцли. 3a дeякими свiдченнями, CМЕPШy
Bдaлoся знaЙти мiсцe знaxolЦ(сttгIя..3слrнoгo''. Зaгiн йoгo бyлo
oтoчrнo i мaйжс пoвнiстю винищсl{o paдянсЬKими тal{кaми.

Ф2
t t rl

fuзнa.шмo, щo УTIA нe oбмсщвa.пaсяoкprми}.rитЕp.:lктaми'iUIс

й qдiйснюBiUIa Haпaдll нa дoсить числсннi

paлянськi

зaгoни. Ha.

пpиK'Iaд'18 сcpпня |944 p.в paйoнi сiл Cюлькa-Бoжикiв Пiдгa€цЬкoгo paйoнy Тcpнoпiльськoi oбл. УпA oGстpiлшraiз гapмaт

тa мiнoмстЬ' a тaкox цi,ЦпflлalиaсoBa}IolvfyaBтoмaтнo.Iryлcмстнotvfy
Botтtю l-й бaтшьйoн зB'язкy l33l.гo стpiлeuы<oгoпoпI(y' щo пPяIv0,BaBнa фpoкг. Haпaд бyв нaстiлЬKI{paптoBим' a Boгoнь нaстiлькI{ сItльниМ, Щo бaтa.llьйoн зaзнaв зI{aчI{I{xBтpaт i бщ пoвнiстlo
poзпoPoшcний. HaдшIi, yпpoдoш( кiлькoх днiв, бiйцi бaтaльйoкy,
щo лицIIIлIIся)кивl{Il,tи'пooдиншi збиpa.lrися в paйшсrrтpi.
oднaк y псpовa)кнiй бiльlцocтi нaпaдI{ yпA нa pa.Цянськi
вiйськa бyли пoв'язaнi iз зaxoдaми пoвстaнцiв щoдo зpиBy piзниx
Paд,IнсЬKID(aкriй (мoбiлiзauiйrrих, зaгmЬсльнlоt тoщo). Kiлькa хapaктepl{их пpик.пaлiв. 24 6epeзня |944 p. }Ia 3irгoтiвелькикiв сiль.
гoспpoщltсгiв iз l03l.гo стpiлeшькoгo пoJIкy бyлo здiйснcнo нaпaд
в PЬнснськiй oбл. *3aгoтoшlснy'' неpвoнoapмiйшями хyдoбy вiдiбpшlи i poздaлI{сeJIя}Iaм.Bлiткy |944 p. в ГopoдouЬкoмy paйoнi
Львiвськoi oбл. y с. Ляосl загiн УТ[A aтatqrвaв2l4 бiйцiв i фiшеpiв
l7-гo AзсtI l-гo УкpaiнсьKoк) фporrry, якi qДiйснюBirли мoбiлiзaцilo мiсцсвoгo нaсслeння B Чеpвoнy apмiю. B бoю 3aги}ryлипaP.
тopг apгдивiзioнy стaplший лrЙтенaнт Бyдrнкo, стapший лейтeнarrт
ЧepнoмopдoB' зaB. вiйськoвим вiддiлoм Львiвськoгo oбкoмy пapгii,
мaйop з oблaснoгo вiддiлy HКBс тa кiлькa чеpвoнoapмiйцiв. 3
тpЬox пaнцсpних МaцIин' щo пiдiйцIли нa дoпoмory paдяI{ським
сo,Iдaтaм' oдtly пoвстaнцi зaхoпили.
Певнi yскJlaднeннЯ NI'I Paдянськoгo вiйськoвoгo кoмal{д}tsaк.
н,l стaнoвилa дiяutьнiсть УПA нa цIJI'D(axкoмyнiкauii, як цroсей.
них, тaк i залiзничних. HaпpиKпaд' l0 сеpпня |9Ц p. в paйoнi
с. .[oбpoтвip .Kaм'янкo. Cтpyмилiвськoгo palioнy Львiвськoi oбл.
загiн УTIA пyстив пiд yкiс сшeлolt iз бoeпpипaсalv{и' a l l ссpпня
}Ia пrpегoнi Кaм'янкa-Cтpyrvrилiв-Paксти
бyлo IIoцIкoДкснe зa.
лiзничнс пoлoтнo' внaслiдoк чoгo стaлaся aвapiя i 8 вaгoнiв
вiйськoвoгo сrцслotty бyли poзбитi.
I всc ж пapтизaнськa дiя.ltьнiсть УTIA нo мoглa ствopити дJIя
Чсpвoнoi apмii ссpйoзних вiГtськoвих пpoблем. Пpoтe Boнa дoсить l{спpиeмнo вплI{BaJIaнa мopaлЬI{o-психoлoгiчний стaн ap.
мii. Щe FIaпoчaткy |944 p., пердбaнaючи зiткнсння iз щparнськи.
ми пapгизaнaми в p,Iдi чaстин i з'еднaнь Чepвoнoi apмii, пoчaли
видaBaтися спсцiaльнi нaкaзи, якi мaли мeтoю пpийняти }IизKy
зaxисtlиx захoдiв пpoтI{ yпA. Taк, y нaкaзi пo 258.мy Хaбa-
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poвськoмy стpiлсцЬкoмy пoлKy l40-i ClIбipськoi стpiлсuькoi
дивiзii вiд 14 сiчня |944 p. зaзнaчaлoся' щo iз вxoдoм дo зaхiд.
нoyкpaiнсЬкoгo pегioнy пoлк мoxr yвiйти в кoнтaкт iз ..aнтиpa.
д'lнськими елемrнтaми, бaн.ЦaмиБaндepи, i мae бyги пiдгoтoвлснI{м дo aктiв теpopизмy з iх бoкy y близькoмy мal,rбщньovry''.Тo)к
кoмnндyBaнI{япoлKy }Iaкa3yB:UIo:
. ЕIr пеprсyBaтися пooдинui неoзбpo€ н }lми;
_ }tе вИпpaвляти пooдинцi вiзки з бaгaxем, a тiльки гpyпaми
I{r мeншс п,ЯTу|з oзбpoеними вiзникaми тa oxopoнolo пpи псpeвезеннi aмyнiuiй тa бoепpипaсiв;
_ лocуIЛYIтизaхoди щoдo oхopo}Iи штaбiв. У paзi нсoбxiднoстi цивiльнс нaселення вiдсел'|T|4з цих пpимiщень. Hi в якoмy
paзi нe зaлицIaтt{бсз нaгляlдyзбpoю, oxopoняти лiнilo зв'язкy тoщo;
_ пoсилити oсoбистy пильнiсть oсoбoвoгo скJIaдy тa сyвopo
BI{Koнyвaтиyсi зaхo.ЦиЦoдo пoсилення безпеки;
_ сyвopo зaбopoнити вжиBaння aлкoгoльниx нaпoiв вИ нaсrленtIя:
_ сyBopo дoтpимyвaтисЯ Bимoг кapayлЬнoi слpкби в бaтaльйoнaх тolцo.
Koмaнлyвaння l3-i apмii, дo склaдy якoi вxoдив i 258-й Хaбapoвський пoлк' кpiм тoгo, нaкaзaлo ствopити пpи кo)кнoмy пoлкy ..зaгopoДкрtшьнi зaгoни'' л.тшбopoтьби 3 пoвстaнцями в paйoнi
tx aктrlвнoi дiяльнocтi.
Чepвoна apмiя пpoги У[IA
Aктивiзaцiя aнтипаpтизaнськoi дiяльнoстi Чеpвoнoi apмii пoчaлaся нсBдoBзi пiсля вбивствa генеpaлa Baтщiнa. 2l беpсзня
|9Ц p. Хpyщoв пoвiдoмив тeлефoнoм Cтaлiнa, щo ..в)кr пpoвoлltть бopoтьбy iз бaндaми видiленa l-м УкpaiнсЬким фporпoм кa. вaлеpiйськa дивiзiя.'. .I[лятих цiлrй фpoнт тaкox видiлив 20 бpoнrМaцIин тa 8 легкиx тaнкiв. З oднoгo бoкy, Це бр aкт пoмсти'
a з дpyгoгo' сyгo пpaKтиЧЕIaДiЯ _ apмiя мaлa звiльнити вiд небезпе.lнllх сyсiлiв свoi тltли тa кoмyнiкaцii. Kpiм тoгo' дo Чеpвoнoi apмii чaстo звеpта"писяiз пpoхaнI{ям l{aдaти свoi чaстиI||лN|'I
бopoтьби з oУH-УПA мiсцевi пapтil.tнi тa paдянськi opгaнll. У
тpaвнi |944 p., нnпpикJlaд' сrкprтap Cтaнiслaвiвськoгo oбкoмy
пapтii Cлoнь зBсp}tyвсялo apмii 3 пpoхaнням ..пpoЧссaти'' плaB.
нi тa чaгapниKи пoблизy сiл Кapлiв i flpaгoсилiв, де зoсеpr.ФКyBалI{сявелlrкi пoвстa}Iськiзaгoни.
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Biйськa дючoi apмii зaвxди бyли мaпo ефсlстивнllми y aнти.
пaPтиз:lнсьlоlх дi.rп<.Hс вик.пloченI{яI!lбyлa в цЬoмy вiднotцcннi
й Чrpвoнa apмiя. Taк, y нaкaзi кoмatЦyвaчa 8-oю пoвфянolo ap.
мiеlo генеpал-лсйтснarггa B.М.Xдaнoвa вiд 3l сеpпня |914 p. булa
п iДЦaнa кprrгиui aнти IIapтизaI{сЬKaдiяльнi gть apмiй ських чaстин.
..3aхoди lцoдo oчищrнI{я лiсiв
тa пyнктiв дlслoкaцii нaсгин,_ зaзнaч:LIIoсяв дoкytvlснтi'- пpoBoдятЬся без poзвiдки i pстeльнo
пpoдyмa}Ioгo II.лaнy' внaслiдoк чoгo oблaви i пpoнiсрaння, щo
пpoBoдtrгься' tIiUIeжниx нaслiдкiв нr дaють. .Цiяльнiсть пpoти нaцioнaлiстiв tloсить пaсивний, oбopoнний xapaкгсp.,.У нaкaзi тaкoж вiдзнaч:ulися численнi фaкти пaнiчних чyгoк пеpебiльutсння poзмipiв пoвстaнсЬких зaгoнiв тa iх вiйськoвих дiй. .Цoдaмo,
щo цi )к тr}Iдс}Iцii в дiяльнoстi Чеpвoнoi apмii тa iТ стaвлен}tя дo
УTIA вiдзнaчaли й сaмi пoвстaнцi. ..Чсpвoнoapмiйui дy:ко бoять.
ся.бarцсpiвцiв, чaстo пеpеoЦiнIoloть нarцi мoжлиBoстi'?,. писaB'
нaпpиKJIaд'y свo€ м y звiтi ..Kлим',.
Щoдo гсt{еPaJIa{дaнoвa, тo вiн нaкaзyвaв вiд пaсивнoгo сyпpoтиBy oкprмим пoвстaнським Bистyпaм пrpехoд'итI{дo aктиBних дiй y свoiх pсгioнaх. ..Бaндитiв' щo BистyпaютЬ пpoти нaс iз
збpoеlo B pyкaх' нсщaднo BинищyBaти...' a сiм'i rх pепprсyBaти...
Poз'ясt{loвaти' щo нaцioнaлigгичнi бarщи yсiх мaстей е нiчим iнlIIим' як IIIпигyI{aми' щo дitoть 3:r 3двдaнням нiмецькoi poзвiд1qц'' _ кoнстaтyвaJloся в дoк}rментi.
У uiлoмy >к,i цo дбpе poзyrvliлopaд'Iнсы<свiйськoвo-пoлiтичнс
ксpiвниuтвo' NI'I aнтипaPтизанськoi бopoтьби бyли пoтpiбнi спrцiaльнo BицIкoлrнi, Щo мaли певний дoсвiд, кapaльнi вiйськa
нKBс. I вxсепoчиI{aючиз беpезня |9Ц p. цi вiйськa з'Яв,lЯIoться
нa зaxiднoyкparнськolr,Iyтеprнi. 3 цьoгo x пеpioлy беpе пoяaтoк
пPaктикa пpoвeдсння спiльниx' тaK зBaниx чекicтськo-apмiйсьrих
oпсpaцiй, в яKих пopяlд iз вiйськaми HKBC aктивнy щaсть бpaли i бoйoвi чaстини yкpaiнських фpoнтiв.
У квiтнi-тpaвнi 1944 p. y пiвнiнних paйoнaх Теpнoпiльськoi
oбл., 3a дaниIии мiсцrвoгo oбкoмy пapтii, вiдбyлися вiдкpитi
вiйськoвi вистyIIи пoвстaнцiB, яКi, пpoте' бyли пpидylшснi кpyп}Iими вiйськoвимlt з'еднaннями дiloчих чaстI,tHЧеpвoнoi apмii тa
вiйськ }IКвс. Пpиvинoto цих вистyпiв Tеpнoпiльський oбкoм нaзиBaB вкaзiвкy Гoлoвнoгo пpoвoдy oyH кoмaндyвaчевi Пiвденнoi
гpyпи ..Енllo'': ..3 lv{етoloзpиBy Flaстyпy Чеpвoнoi apмii BиBестI{
i3 лaдy oснoвнi rцoсейнi i зaлiзничнi кoмyнiкauii фpoнтy нa дiльницi.Ц,yбнo_Kpем'янeць' }Ir дoпyстити ix вiднoвлення i пpltстyпити дo aктивI{их бoйoвих лiй пpoти Чеpвoнoi apмii''. Пiсля нe-
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i внаслiдoк тoгo' щo нa тr.
вдaчi збpoйнoгo Bистyпy oyH.УПA
pитopii oблaстi з квiтня пo липrнь |9Ц p. стaбiлiзyвaвся фpoнт,
a пpифpoнтoBa смyгa бyлa ryстo нaсиченa paд'I}Iськими вiliськa.
ми, кepiвництBo пoвстaнцiв, зa свiдненtlям Tсpнoпiльськoгo oбKoМy пapгii, вiддaлo нoвий нaкaз: *Hr виявляти нiякoi aктивнoстi, з вiйськaми y сyгички нс Bстyпaти, збеpiгaти i пpoдoвxyвaти llrryBaтI{ КЦДPИ,ствopюBaти дltвеpсiйнo-тсpopистичнi гpyпи дlя
пoдaльшroi бopoтьби пPoти paдянськoi влaди.''
A в ссpпнi.всpеснi |944 p. вiЙськa HKBC paзoм iз вiйcькaми
4-гo Укpa.iнськoгo фpoнтy пpoволи pяд кpyп}rих вiйськoBI{х oпepaшiй в ,[poгoбицькiй oбл. Тaк, 3 вrpссня в Koмapнiвськoмy pa.
йoнi пoчaлaсь лiквiдaцiя зaгoнiв УПA, lцo нapaхoByвaли бiльlцс
тисячi чoлoвiк. У бoях зaги}Iyлo 250 пoвcгaнцiв. 5 всpесня пoдiбнa oпеpauiя пoч:UIaся в МсденицЬкoмy paйoнi, пiд нaс якoi
бyлo вбитo 186 пoвстaнцiв. A в шiлoмy внaслiдoк циx спiльниx
дiй HKBC та вiйськ 4.гo Укpaiнськoгo фporrry нa тrpитopii.Цpo.
гoбицькoi oбл. з 18 ссpпня дo 9 всpесня бyлo вбитo ||74 i в3ятo
B пoлoн ll08 пoвстaнцiв, a тaKox зaтpимal{o 6 туtc.тих' хтo yхиЛяBся вiд мoбiлiзaцii.
Arrтипoвстaнсьl(aдiяльнicть CI\{ЕPIШу
Aнтипoвстaнськa вiйськoвa дiяльнiсть аpмii бyдe не пoBнolo'
якщo не вiдзнaчити oпеpaцiй, щo ix пpoвoдив CМЕP[Ц. Kiлькa
слiв пpo шю opгaнiзaцiю. Гoлoвнс Упpaптriння кoнTppoзBiдюr HKo
сPсP сМЕPш (..Cмepгь цIпигyI{aм'')бyлa yгвoPrнa згiднo з пoстal{oвoюДКo y квiтнi 1943 p. Як свoсpiдний симбioз вiйськoвoгo кoмa}IдyBaння тa спсцсл1окб i, oкpiм свoiх гoлoBI{их фyнкriй _заxистy apмii вiд пpoгпllсtс}I}rяBopoxиx eJleмектiв,- стaJIa
нaдaлi пopяд 3 opгaнaми HKBC тa HКДБ щo oдним знaPяддям
стшtiнськoi тaемнoi пoлiтики, як в CPCP, тaк i пo*r йoгo мe)кaми.
Пiд чaс ви3Boлrння Укpaiни Чсpвoнolo apмieю CМЕPIII нc
тiльки ..чиgIив'' apмiю, aлe й викpивaB ..вopoжi пiдпiльнi opгaнi.
зaцii'' тa винищyвaв кoлaбopaцioнiстiв сepсд мiсцсвoгo нaсслсн}tя.
l.гo Укpaiнськoгo фpoнтy
Ha пoчaтoк лютoгo |944 p. сМЕPш
тiльlсl нa тrpитoPii Kиiвськoi, Хитoмирькoi тa Piвнснcькoi oблaстей викpив pящ пiдпiльних opгaнiзaцiй, зaapештyвaвrДидo l50 iх
щaсникiв. Haпpиrura'Ц'}la тrpитopii Киiвськoi oбл. бyли лiкrfioвaнi пiдпiльнi opгaнiзauii y BaсилькiвсЬкoмy' Фaстiвськoмy, Биlшiвськoмy тa oбщiвсЬкolvfy paйoнaх. I{i opгaнiзaцii бyли щвoрнi
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u l94l P. пprдстaвникaми l{erггpy oУH тa вiдpaзy пiсltя }тBopеI{rrя
poзпoчirлП aктиBнy poбorry.
У за,хiдrпоtoблaстях Укpaiни дiяльнiсть CМЕPШy нaбyлa oсoблIlвoгo poзмaхy. Як пoвiдoм,IяB нaчaлЬI{ик Упpaвлiння кoнтppoзвiдкolo HКo сМЕPIII l-гo Укpaiнськoгo фpoнтy генеpaл-мaйop
oсстpoв, вiддiли кol{тppoзвiдки CМЕPШ paзoм iз пiдpoзлiлaми
вiйcькoвиx чaсти}I цьoгo фpoнтy y квiтнi |9Ц p. g 270 нaсrлrних
пyнктaх Piвнснськoi, Cтaнiслaвiвcькoi, Boлинськoi тa Tсpнo.
пiльськoi oблaстей здiйснили 444 oпepaцii ..пo изъятI,lю }ДIaстникoв oУH, бarщ гpyпп УTIA и пpинaдoжaщиx им бaз снaбжения''.
Bнaслiдoк цl{х дiй бyлo зaтpимal{o пoнaд 9 тlцc...пi.Цoзpiлихy бaндити3мi,', вбитo тl{х' xтo здiйснив oпip,- 260 voл., тa викpитo
530 piзниx склaдiв (l35 зi збpoсlo, 369 з пpoдoBoлЬстBoм' 26 зiншrим вiйськoвим iнвеrrтapем).Crpел зaтpимaних CМЕPШ вияBиB
534 aктивниx yraсникiв oУH тa УПA. Pсштa бyлa пepeлaнa opгa.
нaм HKBC, I.IK.цБ, нaпpaвленi дo cпецтaбopiв HKBс' нa збipнo.
пеPесилЬ}Iiпyнкти тa в вiйськкoмaти. Iлюстpyюни ефсктивнiсть
дiй свoгo вiдoмgrвa, гс}Iсp:tлoсстpoв зaзнilч.lB' щo якIIIo y бсpезнi
бyлo зaфiксoвaнo 250 випaдкiв нaпaдiв нa вiйськoвltкiв, тo пiсля
цI{x oпrpaцili - тiльки 70.
У тpaвнi вiддiли CМЕPШy чaстиI{ тa з'rднaнь l-гo Укpaiнськoгo фporгry, згiднo з чrPгoBoю дoпoвiддto oсстpoвa, poзкpили l55
oyнiвськиx oсеpедкiв тa ..бaнд-гpyп УПA''. У 277 нaселениx пytl.
ктaх Piвнснськoi, Cтaнiслaвiвськoi, Boлинськoi, Tеpнoпiльськoi
тa Kaм'янець-Пoдiльськoi oблaстей бyлo пpoвсденo lб8 oпеpaЦiй, в xoдi якиx смсpIшiвшiзaтpимaлIц7650 ЧoлoвiK, викpили 235
склaдiв yпA. Пiд час ..фiльтpaшii'' сеpс.Цзaтpимal{Irxбyлo вияB.
ленo 493 aктиB}tих щaсникiв OУFI.УTIA. Упpoлoв)к цЬoгo мiсяця в бoях 3 пoвстaнцямl{ бyлo вбитo l l00 чoл. B oснoBtloмy x
сМЕPIII пpoвoдив свoi oпepaцii не пpoти вiйськoвиx зaгoнiв
УпA, a ссprд мiсцевoгo нaселrння' зaDдaючI{'тaк би мoвитlr, ПPoBеI{тивнихyдaPiв. Яwtмtц мстoдaми вiйськoвa кoнтppoзBiдкa, нr
I{aIoчивлaснoi aгснтypи сrpeд мiсцсвoгo нaсrлrння' дoсяг:UIaтaкoгo ефеIсгy?Уявy пpo цe дa€ oпис пoдiбниx oпеpaцiй, щo rх здiЙ.
снIoвaJIимiсцсвi opгaни FIKBс, якllfl нaBoдив y свo€ м y iнфop.
мaтивtloмy звiтi кoмaндиp oднiсi lтoBстaнсЬкoi сoтнi ,,ЯpevIa.,,
..Biднorцення бiльцloвикiв
дo нaс дyл(e Bopoxe'_ пI{сaB вiн._
Жoден мoлoдий чoлoвiк tIс Мa€ пpaвa з,'IBИTиIЯбiльtцoвикaм нa
oчi. HKBC пpoвoдитЬ aprцIти пpи дoпoмoзi сексoтiв i теpopy. [pyгий спoсiб тaкий. oтoчyloть селa' зaтpимyloть B ниx кoгo IIoпaлo' сltлЬ}Ioзнyrцaються i кiнець-кiнцем дrщo дiзнaються... Ta-
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кий зaсiб зaстoсyBiUIи бiльlдoвvlK|цу Бiльцi-Мaзoвeцькiй (Львiвськa oбл.) 16 сepпня |944 p. oгoчили в сслi близькo 200 нoл.,
aлr 3aтpимaли лI{цIe 50 чoлoвiкiв i д}ry<eпoбили iх. Близькo l0
чoлoвiкiв B3яли iз сoбoю, дBoх д}Dкспoбили, чaстиtty звiльнили
тoгo x днЯ' a iнцlиx 25 тpимaлц дo 2| ссpпня |9Ц p. Taкoж 18
ссPпHя |944 p. тaкиIu жo чи}Ioll,loтoчldли с. Липнcв' 3aтpl{мaлll
yсix нoлoвiкiв, п<i бyли в сслi, i забparrи з сoбolo. Cпaлили 3 двo.
pи' oднoгo зaстPсл}tли тa вiд'ix!rл[l B Paвa-Pyськy. 20 ссpп}Iя
|9Ц p. HKBс iз пpикopдo}tникaми y кiлькoстi блtзькo 500 чoл.
знoвy oтoчIdли с. Пиpятиtt' BBaжaючи щo тaм € зaгiн УTIA. fuiе
пiсля тoгo' як нiчoгo нe знaйш:tи' пoчiulи пilлити сcлo i спiUIили близькo 75 двopiB paзo}l iз хyдoбoю''.
***
3дiйснroвaлa apмiя нa заxiднoyкpaiнськoмy тсpeнi i кapaльнo.
пoкaзoвi aкlii. HеpИкo зaтpимaних нaцioншtiстiв сyдtrпr вiЙськoвi
i здiйснювaлI{ пpl{Bселюд}to виpoк. У
тpибyнaли, якi вi.upaзy >r<
Cгapoсaмбiрькoмy paйoнi.[poгoбишькoi oбл. y сrpпнi |9Ц p.6улo пpисyдXснo дo poзстpiлy дBoх чoлoвiкiв, a y м. Caмбopi тa.
кoж двoх бyлo зaсyлдel{o дo пoвilдення. Bиpoки BI{Koн}rB:UIllся
пyблiннo. Cтpasенi бyли aктиBнимt{ yraсниKaми OУH.УTIA.
Biдзнaчимo тaкoж' щo i нaдaлi вжс пiсля зaкiнчення вiйни,
кoли paдянськi вiйськa пoчitлIl пoBсpгaтися з €вpoпt{ дoдoмy'
Чеpвoнy apмiю ulиpoкo викopистoвyвirли y бopoтьбi з 1кpairrсьюlми пoвстaнцями. У Пpикapпaтськoмy вiйськoвoмy oкpрi iз кoлиIцнix фpoнтoвикiв щвoploB:UIи тaк звaнi pцoмi тpyпlr _ пi.
Iдi, кiннi тa мrxaнiзoвaнi. Ix кoмплеI(ryBaли iз спeцiaльнo вiдiб.
paнltх бiйцiв тa сep)кaнтiв i oчoлюBiUIидoсBiдчснi бoйoвi кoмaнДup|t'.У poзпopяlлкснttя кo)кнoi тaкoi вiйськoвoi гpyпи BхoдItли
тaKox спeцiшlьнi гPyпи oпepaтиBнIо<пpauiвникiв HKBC, Щo мIUII{
3a мстy пPoвсдcltttя poзвiдрaльних aкliй тa BI{яBJIcttttя
ддtllo( пpo
пoвстaнцiв.

Haцioшaльшшй
фпкmp у бopmьбi мilк УT[A
тa Чepвoшoюrpмiсю
Heзвaxaючи нa тс lцo в uiлoмy y свoiЙ пpoпaгarЦi oyH.УпA

нe вI{кopl{стoвyBaлaarrгиpoсiйських гaсeл' a нaвпaKи' зllKпик:UI.l
тa eднoстi yсiх paдlнськllx нapoлiв
дo нaцioнaльнoi тo,lcpaнп{oстi
..poсiйський
y бopoтьбi зi стaлiнiзмoм,
фaкгop.. дoсить силь}Io
BплиBaB нa стaBлсння yкpaiнсЬкиx нaцioнaлiстiв дo paд'I}tсЬких
вoiнiв. Haпpиклaл' в oдt{oмy з iнфpмaцiйних звiтiв oyFI вiдзнa.
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чiuloся' щo ..y всiх paйoнaх нa Koлoмийщинi пoчaлacя мaсoвa лiк.
вiдaцiя чepвoнoapмiйцiв. I{я лiквiлaцiя бyлa пpипyщrнa iз ypa.
)ryBaн}Iямoсoбoвoгo сK,Iа.щ|apмii (l8.гo дrсaнп{oпo кopпyсy), якуtЙ
псprB:Dкнo сK,IaдaBся iз poсiян- KoмсoмoлЬцiв''.
У свolo ЧФIУ, paдянський лсйтснarrт IIIсвrльoB, Щo rroтpaпиB y
пoлol{ дo нiмцiв у |944 P.' пoKaзaв I{aдoпI{тi: ..нagтaBлеllllяпo3gтaш{iв...вiдoкрlrлитися нaзaвХщ{ вiд Poсii € пpичиt{olo тoг.lo'чoмy poсiйськi сoлдaти' xoчa й сaмi aнтибiльцroвицькI{ нaстaвлoнi,
б'ютъся пPoти }ц<paiнцiвiз великим зaвзяттяlr{тa вopoxнeчсIo''.
oт)кс, тгрl вiдбopi сoддaтЬ дlязaгoнЬ Чеpвoнoi apмii, tIрвoloвaли з УПd нaцioншtьний фaкгop, y певнiй мipi, тсх ypaхoByвaBся:
poсiяни N|Я, Цtlх цiлей пiдxoдили знaчHo кpaщr' нix yкpaiнцi.
Пpoто стaвaпoсяl Щo B бoях пpoти пoвстaнЦiв викopистoвyвirлIt
пoдrlryди нaвiть зaхiдrroyкpaiнськс tIoDс пoпoвttснtl.я.Тaк в .(.poгo.
бицькiй oбл. 5 Bеpeсня |944 p. B чaстинaх 4-гo Укpaiнcькoгo
фporггy' щo qдiйсшoвiulи пPgгиyпiстськi oпеpaцii в МrдlниЦькoмy
paйoнi, бpа.lпl }^{aстьбiйцi, нещoдaвнo пpизвaнi iз мiсцсвoгo нaсс.
лс}Iня (пpaвдa, iх нaцioнaльнogгi дoKy}rrнт нe нaзивaв).
Чеpвoнa apмiя i насeпeння 3дхiдloi Укpaiни
Biд сaмoгo пoчaтКy пaplиз:lнськa вiйнa в 3aхiднiй Укparнi стaлa
втяryBaти нa свoi без;<a.пьнi
ниrцiвнi )кopнa шиpoкi мaси цивiльI{oгo нaсrлlнl{я' бaжалo Boнo цьoгo' чtt нi. Aксioмaтич}lo' щo без
пiдгpимки мiсцсвим нaсrленнЯм кoxсн пapгизxнський pщ нrми.
н},чс пpиprчсrrий нa зaпlбсль. Tox, врrrггi.pсIлт, бopoтьбa iз пapтизaнaми oбеpгaеться нa бopoтьбy iз цивiльним гIaселенням.Taк
бyлo пiд нaс гiтлсpiвськoi oкyпauii. Taк стaлocя it у 3axiднiй Укpaiнi, пiс.ltя пoвеPtlе}tня paдянськoi влa.ци,aJDкoв |9lА p. Уf[A мшa
тaм шиpoКy нapoДI{yпiдтpимКy i цo нс бyлo секpетoм д,tя PaдянськItх кrpiвникiв. ..oпopa бyльбiвцiв тa бaгцеpiвцiв - серл мiс.
цrBoгo нaсrлеI{I{я'',_ гoвopилoся B oднoЬ{yiз дoкyмснтiв (..Пpo
дigrьнiсть oyн пiд чaс нiмeцькoi oкyпaшii''), пiдгoтoвлrнoмy дlIя
цK KП(б)У opгaнaми HKBC. B дoкyr'rектi тaкoж пi.ЦкpеслюBaлo.
ся' tцo нa вiлмiнy вiд Cхiднoi УкpaiнИ, Дe oУH скiльки-нсбyдь
ulиpoкoi пilшpимlсt tlo знal"{lllлa'ссpсд aбсoлютнoi бiльцloстi нaсслеtlttя Зaxiднoi Укpaiни, I{aBпaки' oyнiвui кopистyBaлися BIIкJIючним aBтopитgтoм i всiлякoю пiдгpимкolo. ..Чoлoвiчс нaсслення Зaхiднoi Укpaiни y вiшi вiд l5 дo 55 pp. oтpyснr нaцioнaлiстичнolo
iдсoлoгiеIo. Бiльlдiсть iз ниx е фaнaтикal{и y цих спpaвaх'',.
y дoкpиrнтi.
стBеp.IDlryвaJIoся
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Cлiд зaзнaчити' щo y пrв}Iolvfypoзyt'tiннi цc твсpДксння бyлo
псpeбiльtшe}Iням.Адprссi сaмa 3aхiднa Укpaiнa нс бyлa oд}Ioplд.
нoю: Boлинь, Гaлпнинa, Бyкoвинa' 3aкapпaття - кoxеtl iз циx
pсгioнiв мaв свoi пoлiтичнi тa нaцioнa.пьнi oсoбливoстi. He бyлo
oлнopiлним зaхЦнoyкpaiнськe нaсeлснIIЯ ЯК y стaвлrннi лo pa.
дянськoi BJIlД}tlтaк i в стaшtеннi дo oУH тa У[IA. Пpo шс свiл.
чlIB нс тiльки Poзкoл y нaцioншtЬt{o-ви3вoлЬнol{y pyсi нa бarщr.
pЬцiв, мeлЬниKoвцiв, бyшбiвцiв, шс й тc' щo пiсля пplоtoдy Чсp.
вoнoi apмii псвний пpoшapoк мiсцeвoгo нaссJIсtIl{япiдгpимaв вiд.
нoвлeння paдянськoi Bлa.щ{.
I всс ж aнтиpaд,Iнськi, arrпtстaлiнськi, нaцioнaлiстичнi нaстpoi
тa псprкoнaння сeprд зaхiдних yкpaiнцiв бyли знavнo сильнilци.
ми, нix нa сxoдi pсстryблiюl, i Чеpвoнa apмiя пrpекoнirлaся y цьo.
мy нa влaснolvfyдoсвiдi.
Цiкaвo вiдзнaчити, щo y нiмецьlolх вiйськoвих дoнссс}lнfiх пepioдy нaстyпy вrpмaxry в Укpaiнi в l94l p. зaзнaчaлoся' щo мix
кoлиlшнiмI{ пoлЬсьKими тa poсiйськими теpитopiями Укpaiни iс.
нyе фщлaмеI{тirль}tаpiзнишя. У кoлllцнiй Пoшщi з}Iaчнo чaстiшc
..ви3Boлитслiв''чи' пpинaliмнi, ..iз
дo нiмцiв стaвилися як дo
дp}",GIiм нейтpшriтсгoм'', тoдi як сиryaцiя нa paд,Iнських тсpитopi.
ю<6улa з}Iaчнo склaднiIдoю. У l943-|9ц
Pp. д,'я Чеpвoнoi apмii
y
сrryauiя в Укpaiнi пoвтopилaся немoвби дзсpк:Ulьнo}'ryвiлoбpa.
xекнi. Пiсrrя з:rхoIIлrнtD(зyстpiнсй тa ryчнI{x мiшнгiв нa чесlъ BI{.
звoлитaпiв нa сxoдi y 3axiлнiй Укpaihi paдяlнськi вiйськa зyстpiли
*Пiсля встyпy чaстин
дивiзii дo Piвнeнськoi
дoсить пpoхoлoдtlo.
oбл.,- вiдзнaчшloся y пoлiтДoнссeннi пoлiтвiддф 287-i стpiлешь.
кoi дивiзii y лIoтoмy |уу4 p.,- oсoбoвий склaд вцчyв змiнy y rra.
кoнстa.
стpo'D( нaсслсння.'' ..Haсслсння сiл, щo нaмI{ пpoiценi,т}'Baв цсй жс пoлiтвiддiл чrPoз мiсяць,- зyстpiнaе нaIцi чaстини
дoситЬ бaйдyжс, бсз пpoявiв дP}rxслюбнoстi. Пpи пoявi нaстин y
нaсслeниx пyнктaх нaсoлrння xoвarться пo дoмiBкax''.
3мiнioвaлoся i стaвлсrпrя apмii дo мiсцсвoгo Haсoлсння. B пеpllly чеpry' цo бyлo пoв'язaнo iз пapпlзaнсЬкoю вiйнoю, щo тyг
poзпoчiulaся. "Tсpaкти yrqpaiнськиx нaцioншticтiв,гoвoPиJIoся
y пoлiтлoнeсеннi пoлiтвiддirry 287-i стpiлeuькoi дивiзii,_ BикJIи.
к:UIинrдoвipy лo мiсцсвих мсшкaнцiв i бaгaтo бiйцiв тa oфiшсpiв
y зв'язкy iз цим BB:DкaютЬiх yсix вopoxe нaстaBJтrними дo нaшoi
Чсpвoнoi apмii. 3вipствa тa бarЦитськi пiдcтyпи щpaiнсьKl{х нa.
цioнaлiстiв }Irгaтив}lo впJIиBaють нa нaстpoi oсoбoвoгo склaд/,..
.[,iйснo, 3:rтих yмoв Pцд't}tсЬким вiйськoвикaм бyлo вiDккo poзпiзнaти, .Цсyпiст,r, де }п<pairrськi,пoльськi нaцioнaлiсти, a дo ци.
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вiльнi rpoмaдяI{l{. Haпpик.lrqд, пPI{ шrг1pмi Tоpнoпoля' кoJIи poтa
l089.гo стpiлeшы<oпoпoJlкy 322.i етputсцькoi дrвiзii пш кoмatrдlвaнням лсЙтснaнтa Coлoвйoвa, 1вipвaвlшlrсь y мiстo, пoчaJla пpo.
нiсp.rш вyлltш, Bl{ницЦ/ючи нiмIIiв' чilстl!нil мiсцeвoro Цивfuьгroгo
нaсeлснIIя iз вiкoн бyдptlп<iввслa вoгo}ь пo Paд'I}tсьloц бiйцяr. A
y лylrькy 14 лютoгo |9Ц p., як пoвiдoм,lяпoся в oДtoмy iз вiйсь.
кoBlrx лoкyr..rснгiв, ..Ipyпa пoльськo.нiмсцькиx нaцioншtiстiв oбстpiлшa II:цциx зснiтlшtкiв iз ryлeмстa, Цo йoro бyлo встaнoвJlсlto
нa дзвitпlцi кoстьo,ry. "У ЛьвЬськiй oблaстi Poзвiдrики l6.i гвap.
дiйсысoi мeхaнiзoвaнoi бpигaдl, якi знaxqдиlпtся y с. Cвияlt, слiпo
дoвipилися мiсцсвим l{сшкill|цям, якi нaBмисtlo з:lBсли iх пiд вo.
гoнь вopoxoi гapмaтr, внaслiдoк чoгo в зaгoнi бyли втpaти. Taкi
випaдки BиK,II{K:UIиoб1pснrrя y paдЯнськкх вiйськoвoс.lркбoвцiв i
KllI{K:lлl{дo пoмстll. Пpoтс цЯt пoмстa нсpiлкo спpяIvroв}'вilJlaсянG
нa кorпФстн}tx ви}Ц/BaтЩв,a нa бrззaкlсних мiсцсвltх мrцtкaнцЬ,
пPичolt{y irп<orи У Дoситъ бp}тальнlос тa дикl{х фpмaх. Taк, 26 сiчtlя |944 P. нa чoтиpьоx poзвiдникiв iз 8.i стpiлсuькoi дивiзii 60.i

aprrfrбyлoзД,йснснoнaпaдв paйoнi с. K1pгaниoстpoзькoгopaйo.

нy Piвнснськoi oбл. Пpи цьoмy тPo€ paдЯ]нсЬKиxсolцaтiв зltиKпи
бeзвiсrи, o oДин втiк тa пoBePrryвся дo свoеi чaстиtlи. Haстщнoгo
дI{я дo с. K}pгaни пpиiхa.пa yся кiннa poзвiлкa дивiзii (дo 50 бiй.
цiв) нa чoлi iз кoмaндиPoм стapЦим лсйтeнaнтoм Пr.rкypoм.
oстaннiй poзiслaв бiйцiв y piзнi кiнцi сcЛa 3 нaкaзoм зiгнaти дo
ньoгo yсix нoлoвiкiв. Чеpсз пiвгoдини нaкaз бyлo викoнaнo. Псчкyp зaIIPoпoн},BaBсс.пянaм Dидaти йoмy ..бaндl,tтiв.бarцсpiвцiв, щo
вбшtи fioгo тoвapицIЬ''. У paзi нсвиддчi вiн пoгpox1вaв poзстpiля.
пr yсiх чoltoвiкiв сrлa. Люди плaкiЦ[l' пpoсl{ли poзiбpaтися в yсьo}ty' iulс нiякi блaгaння нс дoпoмoгли. ПcчкyP зa Bлaсним poзсy.
..як бarцеpiвцiв''.
дoм вiдiбpaв 30 чo.ltoвiкiв i нaкaзав iх poзстpiлятll
Пoстpiлoм iз oсoбиgтoi збpoi вiн нaдaв Koмaндy дDoм aвтoмaтIи.
кaм стpiляти y люпeй. l8 чoлoвiкiв бyлo вбитo, lцiстьox пoPaнrнo
y живиx'
(двoe псrгiм IIoмеPJIIIвiд paн), шсстсpo чУдoм лI||Цwl.tлcЯ
бo впaли нa зeмJIю paнiше, нix пporгщraли пoстpiли.
3дiйсrпlвlци цIo aкцiю нa oчilх yсьoгo селa, Пенц,p нaкaзав пiд.
пдлитI{кiлькa бyдинкiв, зiUIиllIив ссЛ'rнaм листiвкy i кiннa poзвiл.
кa пoiхшta гсть. lIя листiвкa мaлa тaKий змiст: ..Миpнi пpaвoслaвнi
yкpaiнui тa пoJtяKи! Я сьoгoднi пpиihaв дo вaс' щoб пoмститися
вaцIolvtyсслy зa тpьох бiйцiв, яких Bи вбили...3a кoxнoгo вбитoгo
}Ialцoгo бiйця бyдy вбивaти l00 чoлoвiк тa п:UIити ceЛa,'.
Як пoвiдoмляв пoлiтвiддiл 287.i стpiлешькoi ливiзii, чaстини
якoi невдoвзi yвiйшли y цс сслo' фar<тpoзстpiлy миpгtих гpoмa.
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дян спpaвI{B нa мiсцевс нaсrлeнtш тaкo пaнiчtlс Bp:Dкeння' щo
бaгaтo 3 ниx пpи пoявi чrpBoнoaPмiйцiв хoBaJIисяпo хaтaх. Ko.
мaндyвal{}tя дивiзii не знaйшлo кPaщих apгриeнтiв, HiX пoясtlити цей iнцидскг ..пpoвoкaцiйнoю Bилaзкoю вopo)ких слeмrнтiв''.
Boднoчaс медсaнбaт дивiзii }Iaдaв дoпoмory пopaнrним' a тя)кKoпopaнeниx бyлo вiдпpaвленo дo гocпiтaлю. Heвдoвзi дo сeлa
пpибyли пpсдстaвники пoлiтвiддiлy l3-i apмii, якi пoяснkll||1 ceJIянaм' щo фaкт сaмoyпpaвстBa з бoкy Пеякypa ..нiчoгo спiльнoгo нr мaе iз стaBЛсtI}IямЧсpвoнoi apмii дo цивiльнoгo нaселен.
ня', i щo y лaBaх Чеpвoнoi apмii тaкi з.ltoчини непpипyстимi, a
винрaтшi iк сyвopo кapaloтЬся. Boднoчaс сеprд сeJIян бyлa пpo.
вrдснa пoлiтpoбoтa, ПЦ чaс якoi пoясI{IoBа'лися..цiлi й зaвдaння
Чеpвoнoi apмii y Biтнизнянiй вiйнi'', ...{'xсpслa cИЛ|4pяцянськoi
..Дp}оr<бa
наpoлiв сPсP'' i т. iн. uПpoве.Ценtlяpoз'яс.
деpxaвIl'',
Flювaльнoi poбoти сeprд гpoмaдя}I цЬoгo сlлa'вiдзнaчaли
вiйськoвi пoлiтпpaЦiвники,- дoпoмoглo poзсiяти неqдopoвi нaстpoi B I{их' щo бyли викликaнi незaкoнtlим poзстpiлoм.''
Чсpез Дeякцil, чaс y пpисfГнoстi мiсцевих гpoмaдян бyлo пpo.
Bсдеtto вiдкpитс сyдoвr poзслi.ryвaнHя ..спpaви Пенкypa''. Biйськoвий тplrбyнirл зaсyдиB двoх вiйськoвикiв дo poзстpiлy. ПpaвДa,
пiзнiurс, кo.'Iи сслЯtI пoBсли слyхaти чсpгoвy лскцilo пpo дpрсбy
нapoдiв, ..вpaxoвyючи бoйoвi зaсщги'' з.ltoчинцiвтa те' щo ..гpoмa.цяни пiсля вoликoi вихoвнoi poбoти пpaвилЬt{o oцiнили фaкт
нсзaкoннoгo poзстpiлy яK тaкий, Щo нiчoгo спiльнoгo нe мaв iз
пoвсдiнкolo вiйськoвикiв Чсpвoнoi apмii',, вiйськoвий пpoк1pop
висyнyв пpoпoзицilo пpo зaмiнy poзстpiлy l0 poкaми пoзбaв.rrення свoбoди.
Cтaвлення дo зaxiдниx yкpaiнuiB як дo ..пi.Цoзpiлиxнaцioншri.
стiB'', кoжсtl iз якиx мiг бщи пoв'язaним iз пoвстaнським PУХoМ,
тpиB:Lпoyпpoдoвж yсьoгo нaсy пеpебyвaння Чеpвoнoi apмii нa 3a.
xiднoyкpaiнсЬкolt.{yтepенi i неpЦкo пpизвoдI{.лoдo тpaгiчгIих нa.
слiдкiв. Haпpиклa.ц' стapЦIинa |62.i стpiлецькoi дивiзii l3.i apмii
Hемa пiд чaс нaльоrryвopoxoi aвiaцii вбив y с. III1poвиrи y тpaвнi
L9Ц p.50.piннy жiнкy. Йoмy 3д:lлoся' щo xтoсь зilпyскae cиг}Iilль.
нi paкети. Згoдoм Hrмa пoбaчив жiнкy, щo бixить вyлицolo. Biн
нa кoнi нaздoгнaв ii тa зaстpслив iз пiстoлстa. ..Я B кo)<rliй жiнцi
тa чoлoвiкy'- пoяс}Iювaвсвoi дii Hrмa,- бaчy бarцepiвця''. Хapaктеpизyючи питaння пpo стaBлс}ftIявiйськoвикiв дo мiсцевoгo
нaсrленнЯ, пoлiтпpaцiвник цiеi ж |62-i cтplлсцькoi дивiзii з:lз}Ia.
чaB' щo tIсзBaжaIoчинa тl' щo oсoбoвий склaд мa€ пpaBIoIьнiпo.
глядll 3 питaI{ь стaBленI{ядo мiсцeвoгo нaсeлення' Bce x oкpeмi
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бiйцi тa кoмaндиPrr дoпyскaють BипaдкIl вбивств гpoмадян i
згвil,rг}tsaння xiнoк. Пoвiдoмлеt{ня пPo скo€ння вiйськoви кaми
сгpaшнI{х злoчинЬ бy<вa.пьrroпФспoBнloвшtи пoлiтдoнссerшя piзнI{х чaстин тa з'eДнaнь. Taк, кoмщriст Cеpoв, oфiшсp 369.гo apг.
пoJuqy' пpи спpoбi згвaгrрaти xiнlсy вбив хltoпчикa' щo нaмaгaвся
дoпoмorти мaтеpi. 3aиyпник KollraндиPa 565.гo стpiлеuькoro пoJI.
кy l6l.i стpiлецькoi дlвiзii мaйop Тaбaчникoв y п'я}toмy стaнi в
с. oлrксснцe застpсJII.rв53-pivнoгo гpoМaдД{инa Мс,цвсдЯ 3:l тr' щo
тoй вiд'roвився *пpивcсп{ дo llЬoгo lкiнкy''. Лсйтснaнт Чеpнoв iз
99.i стpiлсцькoi дивiзii y с. Hсмиpoвo y стaнi сильI{oгo сп'янiння
пoстpiлoм з пigпrлстa вбив п'ягl,lpiч}ry дiвчиlл<y тa пoрrнив гpyд}Iс
нrмoвJlя. Koмarциp винI{Iщ/вirльнoгo загorry 322-i ctptлецькoi ди.
вiзii стapшпlй лейтснaнт Kopoткoв зaмiсть вI{кoнaння нaкaзy двa
днi paзoм iз yсiero сBo€ю Цpyпolo пиFtив y селi. Пpи uьoмy вottи
apсцIтoByB:UIигpoмaдДI, гpaбрaли' вимaгaJIи сilмoпotl тa гв:uгryвa.

rrиxiнoк.

Cсpйoзнi з,lloвlкиBaнI{,lдoпyск.UIися i пpи зaгoтiв.lti пpoдoвoль.
ствa. oсь' }laпpиKпaд, якi .6пoдBиги''здiйснили вiйськoвi зaгoтiBсJIЬниKинaвеснi |9Ц p. в Плядевo нa Boлинi. 17 квiтня y цс сс.
лo пpибр нaч:rль}tик пpoдoвoлЬчo.фypaxнoi сrтpкби l34.гo apт.
пoлкy l3-i apмii стapший лeйтенaнт iнтсндaнтськoi слyxби
Ф.П.BсplшиBoлoB тa йoгo пoмiчник стaplший лсйтснarrт C.3.Cтo.
rипiн. oбидрa бyrти ш<r си.,IЬ}loнaпiдпип<y. Boни нaKа:}ilлI{гoлoвi
сiльpaдt з:lгoтoвип{ iм з двi гoдt{tlи 2 тoнни м'ясa. Кortи пpaцЬ.
}IиKи сiльpaди пoчilли пoяснюBaти' щo зa тaкий кopoтюlй стPoк
uе зpoбити нrмo)olивo, Bеptшивoлoв пoбив секpстaPя сiльpaли
Cтpсльнyкa' з:lapеrшгyвaвйoгo тa пoсaдив y сapaй. У цьor"ryx мiсшti дo Пляtцева пpиiхaв щr oдltн зaгoтiвельник - мaйop.iнтендaктськoi сlrpсби K.П.Пoпoв. Зa йoгo нaкa3oм чсpBoнoapмiйцi пoчirлI{пpoстo нa вyJIицях стpiляггиKaчoк' a п'яниЙ Пoпoв, IIoгPo)кyю.lи збpoeю' кpичaв:,,Я туt хaзя.iн.Я т:уt yсiх кopiв пеpеcтpiляю.
Bи мснi нс yк:Dкстс.'' Hrзабapoм цьoмy x бaгaтoстpокДiulьнoмy сс.
лy дoвrлoся пеprxити що i ..нaскoк'' мoлoдtцoгo лсйтrнaнтa
Д.H.Гpyдtнa, яlсtЙ y пpимiшсннi кaнцrляpii в.дlнив дебolш, вимaгaв сaмoпotly' BдaPив гoлoвy сiльpaди C.AKpaвнyкa Pyкoяткoю пi.
стoлстa пo гoлoвi.
Усc це пoчaлo виK,Iикaти y вiйськoBoгo кoмaндyвaння pa..Пovyrтя
дЯt{сЬKt{xчaсти}t тa 3'€днaнь сеpйoзнс зaнrпoKo€н}lя.
всликoi кpиBци тa нсзадoBoленtUIЧepвoнoto apмieю,- пoвЦoмttяв 24 бсpезrrя |wI p. пorriтyпpaвлiння l.гo УкpaiнсьKoгo фporrry
пoлiтвilщiл 60.i apмii'- BикJlикa€ мapoдrPствo нaшI{x бiЙцiв тa
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oфiшсpiв. У p"дi сiл зaбpaнo мaЙxc yсiх кoнсй тa нсзilкoнIlo 3a.
биpaють хУДoбy, tIтицIo i нaвiть € BипaдKи ..бapaхoльствa''. A чl.
peз мiсяшь y пoлiтлoнeсeннi цiеi x apмii вiд 2l бсpсзня |944 p.
пoлiтвiддiл знoв вiдзнaчaв: ..oстaннiм чaсoм пияlггBo тa мapo.
дсpglвo вiйсы<oвикЬ нaбyлo з:lгPoUIиBoпo хaPaктсPy. Цс тшм бiль.
шс нсбrзпсчнo дJIя нaс нa тepитopii Зaxiднoi Укpaiни.'.
Усе цe змyсltлo paд,Iнськс вiйськoвс кoмaI{дyBaнIIя в)кItти спr.
*пpипинсння тa лiквiдaцiю
цiaльних зaxoдiв, спPямoвaниx нa
фaктiв мapoдсpствa тa бозчинствa з бoкy вiйськoвикiв.'. Bжo Ha.
веснi |944 p. кoмa}Iдyвaння, BiйськoBa paдд тa Пoлiтyпpaв.пiння
l-гo УкpaТнсЬкoгo фpoнтy пpийншtи пoстal{oви, якi пpидlлялlц
oсoбливy yBary ..бopoтьбi iз пияцтвoм та мapoдrpстBoм сepсд
вiйськoвикiв Чсpвoнoi apмii,'.
oсЬ як, I{aпpиKпaд' пpoхoдI{.лauя бopoтьбa y 60-й apмii зir пс.
pioд iз 0l.04. пo 15.05.l944 poку:
Bцrri эroдr
l.
2.
3.
4.
5.
б.
7.

3acyДясelloза мapoдcpствo
PoзстpiлIянoз{rсyдoм Biйськoвom щибyншtу
Пptггяпl}тo дo пдpгifiнoi вiдпoвiдшlьнocгi
Пprппrщо дo xo}|сoиoJtьськoi вiдпoвiдaпьlloстi
Пoвepшрo (селяшaм)кoнcfi
Пoвepшдo кopiв
Kiлькiсть фктiв мapoлcpстш тa пияrгe:t

3б
lз
l8
5
620
l8
59

ll
2
7
4
25
6
l9

47
l5
25
9
6,47
24
18

Пpoтс зaфiксoвaнi в дoкytиентaх фaкти бyли скopilшo веpxiв.
кolo тoгo airсбеpry злoBxиBaнь тa з,loчинiв з бoкy вiйськoBиKiB
нсзaфiкcoBaними.
щoдo мiсцrвoгo нaсслсн}lя, якi зaЛиlш|,I,J|l|cЯ,
A oсь як хapaктrpизyвaв стaвлсн}tя paдЯнськI{х вiйськoвикЬ дo
мiсцевoгo нaсслrн}Iя ..iнфopмaцiйниЙ звiт'' oУH iз Cтaнiслaвlщ{ни: "БiльIцoвицькa apмiя пpийurлa дo }Iaс iз спецiaлЬ}tимнaстaв.
лснняМ дo ссJultt. У кoхснoмy сслянинi вбaчшtи Boни rЕpмaнсЬKoпo
lIIпигyI{Bни бarщеpiвtш (як Bиднo бyлo з ix пoвrдiнки' Boни пpий.
lIIли з мrтoю 3нищеt{ня yкpaiншiв i всьoгo, щo лиlIIс yкpaiнcькс.'')
oкyпрaвши теpе}l Koлoмийщини, бiльtшoBики oдpaзy пoчiUIи
стягaти вiд лroдсй кot{тиIlгснти збirюкя, xyдoби, я€цЬ' мoлoкa. Тa
кpiм тoгo' пoчiUIися l{rмилoссpднi гpaбyнки. Кpa.lrи i pядoвики,
i кoмaндиpи. oсь oдlн фaкт: дo стapшoгo вiкoм сBящсникa внoчi
yвipвшlися тpoс бiльIшoвикiв.ПрлстaвиIIvIcЯ,'щo Boни 3 кotггPPoзвhки й ixнiм зaвдaнняlr{e пPoBести pсвiзilo y пoмсlцкaннi. Пoки
o.Цнi "tшyк.rли B цl}ogl,Iдaхбaнлеpiвuiв'', iнlшi виBoдилI{ зi стaйнi
кoнсй. oсь тaких *pевiзiЙ'' бyлo дaсc i дУжc бaгaтo. oсoбливo мa.
сoвo Kp:Ци гoдиI{Hики, бpитвlt, псpсt{i, Bзyrтя.
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BЦсе.lrешшяяк eкotto}tiчшийздхiц бopoгьбш з УTIA
У бopoгьбi з УTI.A Чrpвoнa apмiя пPoвoдиJIa piзнoмaнiтнi зaxoди' oJцlим з яKих ст:Цo тaK зBaнс вiдселeння мiсцeвoгo нaсслс}I}1яiз пpифporпoвoi сIvfyгI{.Ha вiдмiнy вiд мoбiлiзaцii, щo мa.
лa пoзбaвити lloвстaнцiв мoжливoстi пoпoBнIoвaти свoi лaви, вiд.
сслснtш пoBи}Iнo бyлo пiдipвaти сKoнoмiннy бaзy пoвстa}IсЬкoгo
pyxy, пoзбaвиBlIIи йoгo пiдгpимKи сeJIя}tсЬKиxгoспoдaPстB.
Пpaцдa, вiДсшснrrя я< псвний зaпoбixний зaхц apмii вiц poзвiд)rBirльHo.ливеpсiйнoi дiяльнoстi вopoгa paд'I}IсЬкo кoмaндyвal{.
}1я пoчiulo зilпPoвa.QкyвaтI{ щr 3a мсxaми 3aхiднoi Укpaiни. У
|942 p. диpсктиBolo стaBки BГK вiд 14 xoвтня нapкoмy Л.Бсpii
бyлo нaкaзaнo встaнoвити пpифpoнтoBy смyry нa глибинy 25 кi.
лoмстpiв iз вiдсслeнням з неi циBiльtloгo нaсслснlш. B Укparнi
вiдсслення пoчaлoся y квiтнi 1943 p. y BopolшилoвгpaдсЬкiй тa
Cтшtiнськiй oблaстях. Мoтивщaвся цей вкpaй I{rпoпyJIяpний сr.
pед нaсrлrння зaхiд бокaнням ..yникнщи зaйвих жсpтB сrpeд ци.
вiльнoгo }Iaсcлен}lЯ,''a тaKoж (i uс бyлo гoлoвним) цiлями ..бopoтьби iз lшпигyttaми тa aгrнтyPoю пpoтив}Iикl, Щo мaсKyсться
пiд paдянсьKI{х гpoмaдян.''
..вiдсrлeння'', зpoзyl'liлo' Ha.
Щoдo ЗaxЦнoi Укpaiни, тo тyг
бyлo oсoблttвoгo xaPaктсpy. У квiтнi.тpaвнi |9Ц p. з'eднaння
l.гo УкpaiнсьKoгo фpoкry Bзяли oктI{BtIy}чaстЬ y вiдсrлrннi нaсслснttя десяткiв paйoнiв Tеpнoпiльськoi, Cтaнiслaвiвськoi тa
Львiвськoi oблaстсй, щo oпинил|1cЯУ смyзi дiй фpoнry. Biйськo.
вим тPaнспopгoм псPrBoзили лloдсй y мiсця, пpизнaчснi для пс.
PссeлrншI, a пoлiтпpaцiвники зaспoKoloBaли сслян бaйкaми пpo
..дP},xбyнapoдiв'' тa .3B'язoк
фpoнry i3 тилoм''. Baxкий мoP:UIЬ.
tto-псиxoлoгiчний фoн, щo бщ пpитaмaнниil цiй aкцii, пoгipIшy.
вirлIr чyгKи пpo тc' щo сr.llягI 6yлyгь вiдпpaвляти y Cибip. oтrкс,
нс3aдoвoлснtlя циIvt3ilхoдoм вiйськ з бoкy сrля}t бyлo дoсить Br.
ликс. Тaк, нa Cтaнiслaвiвщинi, дс вiдсслсннlo пiдлягaлo 20 165
двopiв -'75 536 чoлoвiк, нaсслсttня p'Iдy сiл мaлo бyги вiдсслr}Io нa вiдстaнь дo l00 кiлoметpiв вiд свoix дoмiвoк. .[o тoгo ж
oд}Ioчaснoпpoвoдилaся вiйськoвa мoбiлiзaцiя. Тoж xiнки мaли
сaмi здiйcнIoBaти цIo вaжкy спPaBy. Kpiм тoгo' yсiх хвилювa.пo
питaння' Щo бyд9 iз iх гoспoдapстDolt{ тa мaйнotrl. Hcзвaxaючи
нa тс' щo д,tя oхopoЕи мaйнa пoдеl(yди B селaх зaлицIaли 10-20
мiсцсвиx нoлoвiкiв, неPlдким бyлo мapoлсpствo з бoкy вiйськo.
вих y пoки}ryгих сслaх. Tpaпляшися й iншi негaтивнi BипaдKи.
Taк, нсpез хaлaпliсть вiйськoвltx кщapiв 305.гo стpiлецькoгo пoлкy
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2l l.i стpiлсшькoi .Цивiзii, y cелi Чеpгoвсць |2-|3 тpaBlrя стiUIaся
пoxсxa' в якiй Bщеttг згopiлo 39 двopiв.
B oщrЬськot*,tyзвiтi iз KoлolдrйIrц.rни, шo вщpaй нсгaтивнo oцi.
нюBaв вiдсслсгrня' вoдtloчaс ствсPд)кyBiUIoся'щo фporrгoBиKlt.yк.
paiншi тa кyбaнськi кoзaки в цiлor'ry дoбpс стaвилl{ся дo мiсцe.
вoпo нaсслс}Iня тa нсpiд3o Paдилlt oeлянaм }Iс свaкyювaтися. Taк,
oДaн кaпiтaн.кyбaнrцЬ' кorш пpиixшtи ..лIoД{ вЦ eвaкyaцii'', сKa.
зilв' щo йolry бyлс пoтpiбнс нaселeння ДJ|Якoпaння oкoпiв i нe
дaв вiдсcлити lt{сцIкaнцiв с. Iспaсi. Cтaвaлoся й такс. .(o с. Tpaн
пpиiхaв paд'IHсЬкий кaпiтaн з бiйцями iз завдaнням eвaкyloBaти
сrЛян. Пpoтс вiн зaпpoпoк1вaв гoлoвi, щo зa пrBнy кiлькiсть xapчiв тa сaмoгo}ry вiн цьoгo poбити не бyде, a сeJUIнaмпopaдив пiд
чaс пrpсBipки схoвaтуIcЯ У лiсi, щoб сслo мilJlo вигляд ..вЦсeле.
нoгo''. Ha тoмy i зiйцurися.
B цiлoмy x вЦселrння Чсpвoнiй apмii rrс д}Dкe вдirлoся: чaсткoвo чеpез тс' щo сaмa apмiя нe дy)кr oхoчe йoгo пpoвoдилa'
чaстKoвo чePф те' щo вoнo бoйкorryв:Uloся сrля}Iaми.
Пoлiтшкo.пpoпагaндrtстськaдiяльнiсть Чepвoшoi apмii
в 3дхiднiй УкpлТшi
B yrиoвaх пapгизaнськoi бopoтьби УПA знaчHo зpoслa poль apмiйськoi Paдянськoi пpolтaгaндИ, Щo м:UIo вiдвеpнщи мiсцевe нa.
ссленI{я вiд нaцioнaльнo-визвoльI{oгo pyхy' як ltIJI'tхoмйoгo дис.
кpeдитaцii як ..зpaДI{ицькoгo'щo зaпpoдirлoся гiтлсpiвцям'', тaк i
lIIJт,D(oм
.цeмoнстpaцii пrpевaг pa.ц'lllсьKoпoyс1polo y нauioнaльнiЙ
тa сoцiшlьнiй сфсpaх. oт>ке,y спсцiaльнiй пoстaнoвi Biйськoвoi pa.
Дr 4.гo Уlqpaiнськoгo фporrтy вiд l3 ссpпtUI |944 p...Пpo свoepiднy
вiйськoвo-пoлiтичнy oбстaнoвKy }Ia тepитopii Зaxiднoi Укpaiни''
кoмaндиPaм чaсти}Iтa з'rднaнЬ' нaчaJlьникaм пoлiтopгaнiв pекo.
мrнДУЪilПoсянaдaвaти дoпoмory мiсцевим paдянсЬKим тa пapтiйним oPгaнaм y пpoBсдсннi пoлiтиннoi poбoшt ссprд нaсcленttя. Пoстaнoвa вимaгiula' щoб нa цIл'DryпpoсyBaнI{,lвiйськ нr зaлиш:lлoся
жoдI{oпo}Iaссленoгoпytlктy' в якиx нr пoпPaцюв:UIи би кoмaндlp
vи пoлiтпpaцiвник. ..Bикopистoвyloчи yсi зaсoби aгiтaцii тa пpoпa.
неoбхiднo дaти }Iaсrлс}Iню
гaнди'_ гoBopилoся y дoкyмснтi,пpaвI{JIь}ry
вiдпoвiдь }Iaoснoвнi питaнrrя: нoмy Чеpвoнa apмiя ст:rлa
гpiзнolo силoк)' щo PoзгPoмилa нiмецькo.фaIшистсЬкy apмiю, poз.
пoвicти пpo слaвнi псpсмoги Чеpвoнoi apмii, пpo пapгiю' щo ствopилa нспopy'lltly дP}DKбyyсiх нapoдiв CPCP, щo € oд}Iим iз pilлy.
чиx yмoB нaцIих пrprмoг нaд вopoгoм,.. Щoдo oyFI, тo в цiй пo.
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стalroвi вoнa хaPaктсpиз1вшlaся як цrпигyl{ськa opгaнiзацiя, },твo.
peнa нiмцями. A вiйськa l.гo Укpaiнськoгo фpoкry Poзпoч:Utи
сBoю пoJliтикo.пpoпaгar(щrстсьlry дiяльнiсть iз пpoвсдсюrя мiпlнгiв
y звiльнсниx мiстaх тa сeлaх Boлинi. Цим здхoддм paд,IнсЬкo кo.
мaI{Д/Baння нaдaвaлo всликoi BaгI{.Taк, 19 сiчrrя |944 p. y с. KoPogгь PЬненськoi oбл. бyлo пpoведrнo мiтltнг, пpl,tсB,rчeний зyстpi.
нi Чcpвoнoi apмii iз мiсцевим нaсФIeнням' нa якltЙ зiгнaли сeJтян
тa чagтинy oсoбoвoгo сKпaдy 385.гo стpiлrцькoгo пoлкy l12 стpi.
лсцькoi дивiзii. Увeсь цей дoбpе вfipr:кисеpoвaниЙ apмiйськими
пoлiтopгaнarдl мiтинг бyлo зафiксoвaнo кiнooпopaтopoм вiйськoвoi
кiнoщoнiки тa фoгoкopсспol{дсHтalдl вoеннoi тa цrнтPiurьнoi пpс.
си' щo мirлoдolqrlvrrl{т:lJlь}toзaсвiдrrrттr Paлiснy зyстpi.t Чеpвoнoi apмii зaхiднo1'кpaiнським нaсrлeнн.ям.
Пoлiтrкo.пpопaгaн,u{стськi opгal{и Чсpвoнoi apмii зaймaпися в
3axiднiй УlФaiнi вiдpoдкснням мiсцсвих пapгiйних тa Paд'I}IсЬких
opгaнiв. Biйськoвa Paдa l3-i apмii 5 лютoгo |9Ц p., нaпpиK,Iaд'
пpttitнulа сп cцiaльнy диPсктивy " Пpo пpизнaчсн tlя ти мчaсoBих
yпoвнoвiDксtlиx pц.цянськoi влaди y звiльнсн иx сlлaх.,. Пoлiтвiддiл
l.гo гваpлiйськoгo кaвaлсpiйсЬKoгo Kopпyсy l3-i apмii дoпoвiдaв з
цьoгo пPивoдy' щo пiсля orцpиIvraнн'I
ДIlpeKfu|винaч:rль}lиlсl,пoлiт.
вiддiлЬ дивiзiй сK'IикilJIи нapцди зaстyпгtиKiв кoмaндиpiв oцpсмих
чaстин з пoлiтpoбoти' I{a якю< бyлo poз'Яснснс знaчс}Iня сBoсчaс.
нoгo пpизнaчrння yпoв}toB:Dкс}Iихpaдянськoi в,Iaди щoдo opгaнi.
*rцii дoпoмoги фporrry в рмotrтi ДoPh, мoстЬ, тaкox вiднoвrrrннi
opгaнЬ pqдднськoi Bлaди. "oсoбливy Ув1Ц,- вiдзнaчaв пoлiтвiд.
дiл,- пPI{дiля,lи тoмy' Щoб пpи вiлбopi yпoв}Ioвaxс}Iих ссpсд }Iиx
I{e oпI{I{Idлисявopoxi слсмrHти пoльських тa yкpaiнських бypxy.
aзниx нaцioнaлiстiв... B цiлoмy x пpI{ пPиз}Iaченнiтимчaсoвиx
yпoBнoBiuксrих apмiя зyстpiлaся y Зaхiднiй Укpaiнi з псв}lими yсюIaд}Ir}I}tями.Haвiть кoлиIцнi paдянськi aктивiсти, щo нaпсpедoднi вiйки пpaцюв:lли в мiсцевих opгa}Iaхpaшtнськoi вJIaдI{'неpiлкo
вiд цiеi poбoти. Тaк, y с. Чсpнслиця Cтaнiслaвiвськoi
Ух|4llЯлk|cя'
oбл. 20 квiтlrя |9Ц p. пpauiвник apмiйськoi гaзети зpoбив спpoбy
зiбpaти лloдей нa мiтинг. Hещoдaвнo пpизнaчсний yпoBtloBaжс}Iим paдяI{ськoi в,IqдI,rCишlк сKпикaти нaсe.llенttявiдмoвився. To.
дi пoлiтпpaцiBник виpitшив з:lJtyчити iнlцих aкгивiстiв. Koли вiн iз
Cиникoм BихoдилI{i3 xaти, ссстpa тимчaсoвoгo yпoB}toBDкrнoгo
скaзirлa: "Bсди йoгo гopoдaми' хaтy пoKaxи з гopoдiв, щoб нitстo
нo пoбaчиB, Щo ти вoдиrц вiйськoвих, бo пoб'IoтЬ''.
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..Бopmьбa' Чepвoнoi apмii iз хpестaми. пдIrt'ятншкдIиlt
в 3ахiшiй УкpaTнi
Щc в пеpioд нiмсцькoi oкyпauii paд*rськi пaРIизaни пoвiдoмляли [ентp пpo пoявy тa пorциprння нa зaхiднoyкpaiнськoмy тr.
peнi спeцифiнних пaм'ятttикiв. HaпpиKпaд' кoмiсap з'еднaння
Кoвпакa Cемrн Bднrв вiдзнaчaв y сBo€lfy щoдrI{I{иI(y,шo y Piвненськiй oбл. мaйxс всi селa ..зapaxснi нaцioншriзмoм'', бo в ниx
пoсеprд сслa нaсипaнi мoгили' нa яких стoiть xpсст' пpикpaшс.
ний нaцioнaлiстичниIl,tипpaпopaми тa тpизyбoм.
Biдpaзy x<пiсля встyпy нa зaхiднoyкpaiнський тrpен цi пaм'ягниKи пoчaли зyстpiнaтися i вiйськaм Чеpвoнoi apмii. Пpoте пи.
тaння' щo з I{ими poбити, пoст.шo дrщo пiзнirце. l0 неpвня
1944 p. пoлiтпPaцiвники 8-гo гвapдiйськoгo мсxaнiзoвaЦoгo кoPпyсy l-i гвapдiйськoi тaнкoвoi apмii poзKoпaли oдин 3 тaких кyp.
гaнiв. B сеpeдинi ньoгo, нa глибинi близькo двoх llrстpiв вoни
знaйIдли дBa чaByнки' B oднoмy з яKих лrж:rлa пляlIIкa' зaпrчaтaнa сypг},чсм. У пляIдцi знaйцrли ..зaпoBiт'', }Iaписaний yкpa.
iнськolo мoвoю. B ньoмy гoвoPилoся:
..Ha пalr{'ятьмaйбщнiм пoкoлiнням.
I{ю мoгилy нaсипa€ yкpaiнський нapoд y липнi l94l p. нa
пaм'ять пpo визBoлrння yкpaiнських 3rмrль вiд бiльlцoвицькoгo
iгa, a тaKox в пaм'ЯтЬ пpo yкpaiнських гсpoiв, щo Bпaли вц plд<
rнкaведиcтiB тa xидo-мoскoвсЬкиx бyзрipiв...
YgvrrиЙ Bopoг - )кидo-кoмylriсти, вiдcтyпaючи' xopстoкo poзпpaвилltся iз нaссленням, бaгaтo бyлo poзсгpiлянo, a тi yкpaiнui,
щo бyли y тюpмaх' бyли пo-звipянoмy зaкaтoвaнi.
Ha визвoлсних зсмJI''D(пpoгoлolценo yкpaiнсЬкy l{езaлс)сry дсpжaвy i з тoгo чaсy пoч:UIoся вiднoвлення yкPaiнськoi дсpxaвнoстi.
Хaй живс opгaнiзaцiя Укpaiнських Haцioналiстiв!
Хай xивс нrзaJlrxнa Coбopнa Укpaiнa!
Хaй xивщь вoxдi yкpaiнськoгo нapoдy!
Cлaвa Укpaiнi - геPoям слaвa!''
Цс бyв, мaбщь, oди}t iз пеpurих кypгaнiв, I{aсипaI{ийнa зa.
хiднoyкpaiнськoмy теpенi. Пpoтo спoдiвaння oУH нa нiмецькy
мap}Iидoпoмory y вiлpoлxсннi Укpaiнськoi дrpxaBи BlIЯB|4ЛvIcЯ
ми. Пiсля apецIтy нiмцями лИсpiв oУFI, якi спpoбyвaли пpoгoлoсити сaмoстiйнy Укpaiнy' сaмa oyH бyлa зaгнaнa y пiлпiлля.
Тa бyдiвництвo кypгaнiв нr пpипиttИI|ocЯ.Як свiдчили paд,Iнськi вiйськoвi дoкyrиенти' щo сK,Iaд:UIися}Ia oснoвi poзпитiв мiсцевoгo нaсrлrння, oснoвнi poбoти пo ствopeнню цих кypгaнiв
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BcIII4cяy вep€снi-xoвтIli
19|l p. Пpи шьor.rУ, пoбololoчиcь нiм.
цЬ, нaсипaJll{ IqPгaIIи пq)rвiDкIlo внoчi. Учaиъ y цьot'fy бparrи
мсlrrкaнцi yсьoпo сс.пa. Кoжeн piк нa Beликoднi святa нa к}Pгaнax пPoвoдI{Jtися пaнaхI{Д{ пo запlб.lпtх бoPцяt зa Укpaiнy тa
зiбpaння мiсцeвиrс мсщкaнцiв' }Ia яKI{х пpoпoлoIIIyB:UIисяпaтpi.
oш.пri пpoмoвl{' щo зilK,II{кirли дo бopgгьби зa сaмoстiйнy Укpaiнy п< пpoти нiмцiв, тaк i пpoти Moскви. I]i к1pгaни стil,Iи
сBoпo Pory pиryaлъними святими мiсцямl| NIя мiсцсвoгo нaсr.
лlllllя' тo)к з:lцдaння щoдo ix знищrння нe мoглo }Ie пoстaти
пcpeд Чеpвoнolo apмiеIo. Пpoтс FJIя patfi|сьKиx пoлiтпpaцiвни.
кiв пeвнy склaднigrъ виKпиKaв pслiгiйний aспскг' alи(e 3нищeн.
ня xpестiв luloглo oбpaзити нr лицtc нaцioнaльнi, aлс й pслiгiйнi
пoчyгтя вipyroвю<.Toмy лiквiддцilo к1pгaнЬ бyлo виpiurснo пpoBс.
сти }Ia тлi lпиpoкoi пpoпaгaндI{стсЬкoi кaмпaнii. Cyгь цьoгo
зilxoдц|бyлa вик.ltaдeнa y.[иpеlсгивi Пoлiтyпpaвлiння l-гo Укpa.
iнськoгo фporrry вiд 12 чеpвIrя |944 p. У диPекпlвi пpoпoнрaлoся xpeспl' нaписI{ тa тpизyб|4 g|+кtуI,к}Pгa}Iи "дoбpс oфopIшшти'',пoстaвити нa них пipaмiдy чи пaм'ятник iз зipкolo, cсp.
пolr{ тa мoлoтoм тa зpoбити нaписи yкpaiнськolo мoBolo: "Biчнa
пaм'ятъ бopшям Чеpвoнoi Apмii, щo вп:rли y бopoгьбi зa Paдяlн.
..Cмсpть
ськy Уlgaiнy iз нiмсIдькo-фalшистськимI{зaгaфникaми!'',
..Хaй
lсrвc Pцнa Paдянсь.
нiмецькo. фaшшстсьtоlм зaгapбникaм!'',
кa Укpairra!'' тoщo. Ha вiлкpиття цих пaм'яттlикiв пpoпo}ryв:Uloся збиpaти мiсцевих мсIцкaнцiв тa бiйцiв Чеpвoнoi apмii дlя
}Iaгoлoцr}'B:lлoсяy диPектl{спiльниx мiтингiв. *oбoв'язкoBo'вi,- Щoб вiйськoвi вистyп:rли yкpaiнськoю мoвoю... Усi пPoмo.
Dи зaзд:Ulсгiль псpсвipяти тa дoпoмaгaти гorryвaти iх oсoбистo
нaчiulь}lикaм пoлiтвiддiлЬ вiдп oв iдниx з' €днaнЬ''.
Apмiя вiлpaзy пoчaлa PrтrлЬI{o псpеoблaд}Iyвaти кyPгaни y
пaм'trtlиIс{ paдянськi i нaвiть пoдеКyдI.txoвaлa y }Iих свoiх загиб.
лих бiйцiв тa oфiuеpiв. ПPaвдa' Ц)aпJIялoся' щo вiйськoвi, aби нс
Ir{opoчитI{сoбi гoлoвy' пpoстo Bисa.Dl$/вirлицi кypгaни в пoвiтpя.
Cлiд зaзнaчитI{' щo стaBлrння мсlцкaнцiв дo цiеi aкцii бyлo
нrгaтивним. Haвiть oкpемi мiсцевi paйкoми пapгii (нaпpиклa.Ц,в
Craнiслaвiвськiй oблaстi) нс вiдвокрalШIcЯ бpaти ytaстЬ y спiль.
них 3 apмiеlo зaхoдaх щoдo зняття хpсстiв, пoсилaючись нa тr'
щo l{c мaloть вiдпoвЦних вкaзiвoк вiд oбкoмy пapгii.
oтл<с,всyпсpeч стapal{ням вiйськoвих пoлiтпpaцiвникiв ефrк.
тивнiсть ix poбoтl y зaxi.щroy<paiнськoмy pсгioнi бyлa незнaчнolo.
Tщ вoни зiткнyлиqя з пpoцrсoм дoсi мaйxс невiдoмим. Глибoкo
впeвненi, lцo вoни пPсдстaвI{ики кpaiни iз нaйпсpедoвitшим сyс.
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пiльним ygгPo€м тa iдeoлoгi€lo' кpaft{и'щo пpиtlсслa gсBiтлoсвo.
бoди тa сouiaлiзмy в 3axiдкy Укpaiнy'., paдянськi вiйськoвиKи нe

мoглI{ зpoз1тvliтlt' чoмy цe сGJIяHI{'щo вдeнь бpши ylaсть y Pa.
дЯHсьKих мiтингax, внoчi tлutlttцдo лiсy i стpiляltи y свoiх вI{3вo.
литслiв.
Koлись щe Poбесп'ep зaвBa)сиBl lЦo }Iapoди нс лю6лять мiсi.
oнepiв y кoBa}Iиx чoбoтюк. У 3aхiднiй Укpaiнi цсй мiсioнrp y кo.
вaних чoбoтпс пpийшoв }Ie лицIe вI{зBoJlяти вiд нiмсцькoi oкy.
пaцii, a.й нaвrpгaти сиJloto збpoi нa цIляx сoцiaлiзмy "вiдстaлиx
щpaiншiв''. oт)кe, }Ic диBнo' щo мaйxe yсi зaxoди Чсpвoнoi apмii
y цьoмy pегioнi - вiйськoвi, скoнoмiннi, пoлiтичнi - пpoвa.
лIoBilлися, бiльlцc тoпo' oб'eкпlвнo BotIи спpl{яли PoзпopгaЕIЕtю
arrгибiльцroвицькoi бopoгьби. Haпpиклaд, ниссlьнiсть УTIA зa piк
paдянсЬкoгo *визBoлеt{ня'' зpoслa мaйxe y 2,5 paзa (згiлнo з нi.
мeцьKI{tt{I{дaними цc стaнoвилo вiд 40 пtс. нaпpикiнцi 1943 p.
дo l00 тис. нaпpикiнцi l94a p,).3гiднo з paдянсьKийи дкеpслa.
ми ц'l шифpa бyлa шс бiльlцolo. Як вiдзнaч:rлoся y звiтi "Пpo дяltьнiсть HKBс yPсP зa пepioД iз лloтoгo пo листoпaд |944 p.,,,
внaслiдoк чекiстськo.вiйськoвих oпеpaцiй тiльки в6итими тa пoлo}Ieними уTIA BTPaтилa вiдпoвiднo 50 925 тa 42 984 нoл., oт)l(c'
близькo l00 тис. A скiльки iх щc зilлиllliuloся y бoйoвиx зaгo}Iax

тa y пiдпiльнiй мсpеxi oyH?

Укpпiшськиfiфяктopу вiйськoвifiпoлiшцl Cталiшa
Мaйxo 3 сaмoгo пoчaтKy вiйни Paд,I}IсьKI{йlpяд пoчaB aктиB.
нo aпeлювirтI{дo пaтpioтинниx пo.ryттiв yкpaiнuiв, нaгaдyloчи iм
пpo 6opmьбy iх слaвстtlих пprдкiв з iнoземними з:rгapбникaми
тa пoнсBoлюBaчaмI{.Bxe 6 липня l94l p. y "3веpненнi Укpaiнськoгo },pЯдy i пapгii дo yкpaiнськoгo }IaPoдy з:внaч&лoся, щo .ttiмrцькиx псiв.pишapiв pyбaли мсчi вoiнiв.[aнилa Гaлицькoгo, py.
бaли iх й Iдaблi кoзaкiв Бoгдaнa Хмeльницькoгo''. Пiд чaс нi.
мeцькoi oкyпauii ir+гeнсивнiстьцiei пpoпaгaнД{, зBiснo, спiUIa' iuIG
вoнa нiкoли нr пpип|4llялacя'.
I вжс y 1943 p. "щpaiнськa тcмa'' в paдЯнcькiй пpoпaгaндi зно.
вy пеpepoслa y спpaBxню пoлiтикo.пpoпaгaЕЦистсьКy кaмпaнiю,
свoеpiлниЙ "пpoпaгaндистський нaстyп''. Bик,Iикaнo цс бyлo,
пеplII за Bсel неoбхiднiстю вpaхoвyвilти пi.щtесeкня 1псpaiнськoiнa.
цioнaльнoi сaмoсвiдoмoстi, шo вiлбyлoся в Укpaiнi за чaсiв вiйни. Гoлoвнi пpинини цьoгo пpoцrсy в piзних pсгioнax pеспyблi.
кl{ мiUIи свoi oсoбливoстi. Якщo в зaxiдних oблaстяx пiднсссннlo
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yкpaiнськoi сaмoсвiдoмoстi нaйбiльIдoi нaснaги нaдaвaв нaцi.
oнa.пьний p}o(пlд пpoBoдoм oyfl, УТ[A, тo y Cxiднiй Укpaiнi (до
BIlлив oyн б1в знaннo мeнцlим) oднiеlo 3 гoлoвЕtих пpи.rин пi.Ц.
нoсeння нaцioнaльнoi свiдoмoстi 1л<pairrцiвстaлa paсистсЬкa пo.
лiтикa фaIшизмy. Aдсe нaвiть нaпiвкoлoнia.пьнa Укpaiнськa PCP
стa.пiнськoгo 3pa3кa нc йшлa нi y якс пopiвняння з тим' щo з
нею зpoбrши нiмцi, po3lцil{aтyвaBши мix свoiми сaтrлiтaми. oг.
xс' Poqtмyxyloни 1п<paiнськийпaтpioтизм, бiльlшoBиKи' 3 oд}Ioгo
бor<y,м:lли нaмip зaбeзпсчити пiднeсeння бoйoвoгo дy,(y кiлькoх
мLтьйoнiв yкpaiнцiв, мoбiлiзoвaниx дo Чеpвoнoi apмii, a з ДPУгo.
гo - нaмaгaJlися нейтpa.пiзyвaти вплив сaмoстiйницькиx iдeй
oyFI, УTIA нa нaсслсння, oсoблиBo в Cxiднiй Укpaiнi.
.[вi тeми лoмirrрaли B paд,Iнськiй пpoпaгaндi y цей псpioл:
..нспopylшнoi
тlмa
дPyтсби poсiйськoгo тa yкpaiнськoгo нapoдiв.,
як нaйбiлЬlцoгo нaдбaння в iх iстopii i темa ..Bo33'еднaння yсiх
yqpaiнськrп 3смсль в единiй y9aiнськiй paдднськй дrpжaвi.', щo
стilлo мoжJIивим лиlIIo зaBдяки мapцIirлy CтalIiнy.
opдеш poсiйськo-щpaiнськoi дpр<би
UдEIиIv{l3 кoнкpстнlD( пpoявlB кotщrпцl l yкPa шсЬкo-poсlисЬKor
едrroстi стaлo з:lпpoBа'Dксння opдснa Бoгдднa Хмельницькoгo. ГoлoвttиIvliнiцiaтoPoм цьoгo зaхoдy cтaB лlдrp yкpaiнських кoмyнi.
стiв М.ХpytIIoB. 3l сеpпня 1943 p. вiн псpелaв Cтaлiнy пo BЧ iз
звiльнснoгo Хаpкoвa тrлсгpaмy, в якiй BикJIaвсBoю пpoпoзицito.
..У 3B'я3Ky iз визвoлeнням Укpaiни,.
писaB вiн,- щo poзпoчa.
лoся' мeнi здaеться 3apa3 ДoЦiльним зirсI{yвaти вiйськoвий opлен
Бoгдaнa Хмельницькoгo' щo мae видaвaтися oфiuеpaм тa генrpaJlaм Чеpвoнoi apмii.
3вiсткa пpo зaс}ryBa}IнятaKoгo opдс}Ia виKJIичс пiднссrння сrpсд вoiнiв Чеpвoнoi apмii, ocoбливo ссPед yкpaiнськoi ii чaстини. З oсoбливим 3aхoп,Iснням i пiднrсeннЯм бyдo спpийнятс пo.
вiдoмлення пpo зaсtryBal{I{яoPденa Бoгдaнa ХмельницЬкoгo сс.
pед yкpaiнськoгo }Iapoдy' ссpсд yкpaiнськoi irrгrлiгснцii...
opден "Бoгдaнa Хмельницькoгo'', мa€' нa мoю дylvrкy' стoяти
3a opдсrraми ..Cyвopoвa'' тa ..Kyтрoвa'' й мaти двa стyпснi.
Якщo Bи схвa.питr зaснyвaння тaкoгo opдrнa' тo ми зaмoви.
мo нaцIиIvtxyдoжI{икaм пpoскти opдсttсЬKиx знaкiв i нaдaмo Baм
iх нa зaтвсplDкrння''.
ПpинuипoBa згoдa Cтaлiнa бyлa oтpимaнa' i 02. 09. 1943 p.
M.Хpyшoв дaв вкaзiвкy l{apкoмy Kyльтypи УPCP М.Бaxaнy пiд.
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гCIтyвaтид,Iя 3aтBсpДкeння мaкeти тa oписll }Ioвoгo opденa' a тaкoж пoлo)|(rння пpo tlЬoгo. ..3 цiеIo спpaBoю'_ нaгoлorцyвaв Хpy.
ЩoB,. тpсбa пoспiIцитYI' aЛe з oднiеlo yмoBoк)' щoб цc бyлo нc
нa цIкoдy якoстi. Тpебa пoстapaтися тaк зpoбити, щoб opден Бoг.
дaнa Хмель}Iицькoгo зa свo€ю lФaсolo тa якiстlo мaтсpiшIy, iз я<o.
гo йoгo бyдo вигoтoвJтlнo' }Ic пoстyпaвся би yсiм opдснaм' щo
iсн}пoть. opдек Бoгдднa Xмeлькицькoпo l.гo стyпеня, мaбyгь, бyдо
вp}дIaтися 3в}Dкrнo}fyкoJry Bищoгo кoМal{дI{oгo сKпaдy Чеpвoнoi
apмii''.
3a мiсяць yсi питaння щoдo yкpaiнськoгo opдeнa 6улtl виpirденi й пoстal{oвoro Пpезидii Bеpxoвнoi paли сPсP вИ l0 жoBт.
ня |943 P. N|Я нaгopoДкrння вiйськoвикiв i пapгизaнiв, щo випo poзгpoмy вo.
яB|4JII4..oсoбливyPiшryчigт' i вмiння в oпеpaшi.яп<
poгa' висoкий пaтpioтизм, м1окнiсть i сaмoвiддaчy y бopoтьбi зa
ви3вoлеI{няpaдянськoi землi вiд нiмецькrо<зaгaфникiв'', бyлo зa.
пpoвa.Фкrнo opдсн Бoгдaнa Xмсльницькoгo 3-х стyпoнiв. A вxо
26 >кowtlя кoмaI{Д/Bдчl2-i apмii poсiйсьrсrй гснеpшl.мaйop AI..Цaнилoв Ta двa yкpaiнцi - пiдпoлкoBtlик I.H.Кaплyн тa мaйop
Б.B.Tapaсенкo' rцo вiдзнaЧИлIIcЯy битвi зa .[нiпpo' ст:UIи пеp.
lIIими Kaвilпrpaми }toBoгooPдrнa.
Кoментylочи пoяBy }IoBoгo Paдянcькoгo вiйськoBoгo opдrнa'
..Kpaснaя 3Be3дa'',зoкpсil{a' писaлa: ..3poз1пtiлo,
Щo тrпrp' y днi
цiеi титaнiчнoi визвoльнoi бopoтьби l{aтxнrнний oбpaз Бoгдaнa
ХмсльницЬкoгo стaв oсoб.rrивoблизьlсlм i дopoгим yсiм нaм i гopдo iм'я йoгo, як бoйoвий пpaпop, мaйopiлo нaд нaIIIими пoлкa.
ми в димy тa пoл1Tr,t'iбoйoвищ. Хиття Бoгдaнa Хмельrrицькoгo _ цс пpиКJIaд piшгщoi i сaмoвi/tл.aнoiбopmьби за бpaтrriй сo.
Io3 тa нсpoзpиBнy дpyЯ(бy yкpaiнськoгo нapoдy зi свo.iм стapцIим
бpaтoм _ poсiйсьKим нapoдolvl''.
..Kpaснoй звездьl'' вiд.
3aзнaчимo' lцo кoли б >стoсьiз читaчiв
кpив 59-й тoм Bсликoi Paдlнськoi енцик.ltoпедii 1935 p. BидaнrUI'
вiк би знaйIдoв тaм зoвсiм iнlшс тrщиaчення дiй yкpatнськoгo гстъмaнa i йoгo зaслyг пrpед нapoдalии-бpaтaми. Енциклoпсдiя нe
пpихoвyвaJlo,Щo Хмельницький бyв вiдoмий сBo€ ю yнaстro y вopo)киx пoxoдaх пpoти Moскoвськoi деpжaви. Щoдo ..3aсщД..пrpсд
yкpaiнським нapoдoм' тo великий гстьмa}I i зoвсiм нaзивaBся
..зpaдникoм i лютrrм Bopoгotl пoBстiUIих кoзaцЬкo.сrлянсьKих
мaс'', бo ..спpияв зaкpiплсннIo Koлoнiaльнoгo пaнyвaння Poсii нqд
Укpaiнolo тa кpiпoснoгo гнo6лlння''.
цIo сиlvl.
Бpитaнсьlоrх aншiпrкiв iз Фopiн-фiсy тox<здI{в},B:rлo'
вoлoм бpaтньогo сoloзy yкpaiнськoгo тa poсiйськoгo нapoдiв стaв,
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нa iшflo.щ/мI(y' *rcpoй yкpaiнсьlсtх нaцioнaлiстiв i сепapaтистiв,
щo Boювaв i з poсiянaми' i 3 пo,Iякaми''.
Пpoтс для стшriнсЬKl{x iдсoлoгiв пpoблeм iз тлyмaяснHяI,r сy.
псpe.utивoi iстopиннoi пoстaтi ПCTЬМirHo
нc iснyвшto. Щe }Iaпеpcвiйнш
pеaбiлiryвaли
Бoгдaнa
ХмсльницЬKoгo
i пoв'я3aнс цr
цoднi
бyлo, пrpслyсiм, iз тим, щo сaмc за чaсiв йoгo пpaшtiння Укpa.
iнa рiйшra дo сKпaдy Poсii. Хapaктepнo, Цo i сaмс тpaKтyвaння
цiei пoдii y сеPeдинi 30.x poкiв зaзнaлo змiн. Ha вiдмiнy вiд йoro пoпepeдlьoi oцiнки яK дoгoBopy' щo 3llilмrн},BaB сoбoю uспiлкy
1кpaiнсьIсlх фсoдa.lriв з poсiйськими i пo сщi юplrличнo oфop.
мl{в пoчaтoк кoлoнiшIьнoro пaн},Baння Poсii нaд Укpaiнoю'', Cтa.
лiн зaпpoпo}ryвaB нoвy фopмyJry - ''пpиeднott}Iя' щo бyлo якнaймснrцим з;Ioм дtя Укpaiни нa тoй чaс''. Haдaлi, Bxr y дoбy
Хpylцoвa, ПеpсяслaвсЬKa yгoдa псPrтBopI[лaся iз ..пpltедtaння'' нa
.вoзз'lднal+Iя''.
.[o pснi, вxc тoдi, вoсс}tl{ 1943 p. y Хpyrшoвa ви.
ниKпa .щ/мкtl нaдaти piннишi цiеi знaменнoi дaти, щo нaблиxa.
Лa'cя'хaPaKтepy шиpoкoмaсIдтaбнoi пpoпaгaндltстськoi кaмпaн ii.
3a пopaлoю вiн, як i зaш(дl{' зBop}tyвся дo Cгaлiнa. Haгaдaвши
*Bo)(дю нapoдiв'',
щo l8 сiчня |944 p. BипoBнюrтю'я 290 poкiв
вiд дня пpиeднaння Укpaiни дo Poсii зa дoпoBopoм' щo йoгo бy.
лo пiдписaнo y Пеpеяслaвi,l ХpyшoB виK,IaD y сBoeмy листi дo
Cгaлiнa тaкi пpoпoзицii: "цK Kп(б) Укpaiни пpoxae вiдзнaчити
цю дary' мaloчи нa 1вaзi ry скФкс}ry arпиiстopиннy aгiтaшiю пpoтlt
oб'еднaння yкpaiнськoгo i poсiйськoгo нapoдiв, щo fr пpoвoдили
нa Укpaiнi нiмецькo-фaшистськi i yкpaiнськo.нiмсцькi нaцioнa.
лiсти. Ми xoчсмo вiдзнaчити цIo ДoTУ,290 poкiв BЦ дня пpи€ д .
}lа}ttlя Укpaiни дo Poсii, opгaнiзaцieю лeкцiй, дoпoвiдей i бесiд
сePсд нaсслe}Iнязвiльнених paЙoнiв Укpairiи, видaнням листiвoк
для нaсrлeння oкyпoвaниx paйoнiв Укpaiни тa iн...''
Ta шиpoкoмaсштaбнoi кaмпaнii, як плaнyвaB ii Хpyшoв, нс
вийшлo - y Мoсквi в цей чaс llrryBaвся lryдlr бiльlд мaсцrтaбний
захщ - Х сeсiя Bеpxoвнoi Paди CPCP, шte l8 сiчня yсi yкpaiнськi
п0зrти вмiстили пеpедoвицi i стaттi, в якиx ПеряслaвсЬкa pnдa нa.
зl{Baлaся.свящснним сolo3oм'', ..спoxaль}Ioюпoдielo''. Bсе цс мa.
лo щc paз нaгaддти yкpaiнuям' щo .вoля i щaстя Укpaiни в }lспo.
pytцнoмy стaлiнськoмy сolo3i з poсiйсьKим нapoдoм i всiмa paД,II{сьKиминapoДaмI{.бpaтaми''.
3aзнaчимo тaKoж' щo 3a чaсiв paдя}IсЬкo.нiмсцькoi вiliни кiль.
кiсть yкpaiнських iстopинних геpoiв y пpoпaгa}Iдистськoмy нa.
бopi стшti}Iськиx iдсoлoгiв бyлa дoсllть oбмежeнoю. 3гaдyвirлися
l 12 xoвпш l9|3 p. х. Пcpсяслав бyлo пeрйшсttoв:llle lla Псpсяoшв.Хцc.пьllиtlькиП.
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iменa,Цaнилa Гaлицькoгo, Caгaйдaннoгo' Гoнти, oлeкси .Цoв6yura, Бoгyl-la тa Кpивotloсa. Cepeл paд,I}lсьKиx iстopинниx гсpoiв
нaзивiUIи ll{opсa i Пapхoмснкa. Bсликий y<paiнeшь Tapaс IШeвчснкo тaкox нe бyв зaбщий. У 1943 p. y Мoсквi нaвiть видaли
*Koбзap''. Пaм'ятaли й пpo ..arггигеpoiв'', oсoблиBo пpo IlgтЬIvta.
нa lвaнa Мaзепy, яw|trI,нa вiдlrliнy вiд Хмeльницькoпo' нaсмiлився
пoсяп{yги нa дlpкбy yкpaiнцiв з Мoсквoю. Aдхr зaсypкrння
.зpoд" poсiйcькo.yкpaiнськoгo €д}tilння'' бyлo
д}Dкс aKlyirльним
y тi лнi. *Hс змoxyгь xшrюгiднi спpoби зpaлникiв тиrry Мaзспи,
якi двiстi poкiв тoмy 3aпPoдaJIися irrтеpвerrry Kaplry xII'писa.
*Paдянськa
p.'лa
Укpaiнa'' 18 сiчня |9Ц
i тaкi x xarrюгiднi й
нiкчсмнi сьoгoднilднi нaмaгaння гiтлсpiвських xoлyiв i oпlдниx
зaпPoдaнцiв типy бaндеp, мельникiв, бyльб Poзлaднaти вiкoвy
дP}ol(бyyкpaiнськoгo i poсiйсЬкoгo нapoдiв''.
Щoдo oPденa Бoгдaнa ХмсльницЬкoгo' тo йoмy, нeзвaxaючи
нa в цiлoмy пoзитиBнo спpийняття' нe cУIII|лocястaти тaким пo.
пyJIяpним вapмfi, ящ скоr<iмo' oPдr}Iaм Kyгрoвa .и C)вopoва. Мaбyгь, цс стiUIoся сaмr чсpeз йoгo ..щpaiнськe пoxoд)кeнrrя''. B цi.
лoмy' poсiйськa зa д}o(oм Чеpвoнa apмiя спpиймaлa цсй opдсH
як щoсь ск3oтичнe. .Цo тoгo x з'ясyвaлoся' щo дiUIекo нc всi pa.
щlнськi oфiцеpи спpиймaли opде}l Бoгдaнa ХмoльницЬкoгo як
пaтpioтинний симвoл. TpaплЯIIoc'|, щo вЦ ttьoгo вiдмoвлялися,
нaпPиKпaд, евpсi, N|я яKу|x з il.,t'ям гстЬМaнa пoв'яз1вaлися чt{слсннi евpейськi пoгPoмl{ y ХИI ст. Пpaвдa, слiд зaзнaчитl{' lцo
пoдi6нi x iстopii тPaIIJrялись i з opденoм Cyвopoвa, кoли йoгo
}IaмaгiUIисяBP}Дrитинaцioншtь}Io нaстaBJIсtlим пoJIякaм. Aдркс yс.
лaвлений poсiйський генеpa.пiсимyс3:lBЖцибyв шrя Пoльщi сим.
Boлoм кPивaвoгo тa )кoPстoKoгo пpl{дylцення Poсiйськoю iмпсpiею нaцioн:rлЬнo.BизBoль}Ioгoпoвстaнн,l y Bapшaвi. oгoж pqд,II{сЬкa KoHцепцiя дpyxби нapoдiв як тiльки вoнa Dиxoдилa з:l paмKI{
кoмyнiсти.tних aбстpaкцiй й стaвaлa нa нaцioн:Ulьнo.пaтpioгич.
ний гpyнт, вiдpaзy x пoчи}l.шa BиявJI'Iтисвolo хибнiсть. Aцхс бa.
гaтoвiкoвa iстopiя PoзBиткy десяtткiв нapoдiв, нaсильнo oб'eднa.
нtlх в сPсP' писaJIaся нr 3a стaлiнськими пцpyчникaмI{ i кpiм
стopiнoк дp}o|(бий бpaтствa мiстилa I{e мrншс стopiнoк poзбpa.

ry й вopoxненi.
Дoдaмo,щo oPдr}rБoгдaнaХмgrьrrицькoгoбyвнe псpuroloi нc

oстaннЬolo пpoпoзицieю М. Хpyщoвa щoдo зaпPoвaд)кснttя
yкpaiнськI{х нaгopoд y цеЙ пеpioд. Ha пoчaткoвolvfyетaпi ви3вo.
лсн}lя Укpaiни вiд нiмсцьких шгapбникiв вiн звсpнрся дo Cгaлiнa
3 пpoхaнняIlt дoзBoлt{ти Пpeзилii Bеpxoвнoi Paдri yPсP зac}ryвaти
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Пoчrсний Чсpвoний пpaпoP УPсP для нaгopoд)l(сння чaстин i
пiдpoqдiлЬ Чсpвoнoi apмii з:l BизвoJlсIIня }IиIr{и1псpaiнсьlсосмiст тa
Пo.rсснy Бoйoвy Гpaмoтy УPсP для нaгopoд)кeння бiйцiв i
кoмartдиpiв paдянських вiйськ тa пaPтизaнiв, щo oсoбливo вiд.
знaчI{Jtися в бoяс. Пpoтс цi ''iнiцiaтиви" лlдepa yсpaiнсьlсос кoмyнiстiв бyли вiди.lrснi, як i пpoпoзицiя, зPoблснa y бepсзнi |9Ц p.,
вiднoснo засrryв:шня cпсцiaльнoi мсдд.lri''3a визвo,lеlпtя Укpaiни,',
нaгopoд)|(otl}IяяKoIo мaлa qдiйсtlloBaти Пpсзllдiя Bсpхoвнoi Paди
yPсP. Цi зaxoди qдaJrися Moсквi ''зaнajггo смiливими''.
.I(шlrtтa

утpаiнськlш земeпь -

Йoсшп Cгалiш,'

Дpyгo'o нaсцliзнoю тoмolo paдднськoi пpoпaгa}Iдtи,зopiентoвa.
нoю нa yсpaiнцiв, ст:rлo oб'еднaнrrя yсiх yкpaiнсьKих 3смс;IЬ B еДI.
нiй y9aiнськiй pцдянськiй деpжaвi, щo ст:Цo мoжJтивим лицIo ..3а
y'roв бpaтньoi дoпoмoгt{ BслиKoгo poсiйськoгo нapoдy i мyлpoго
ксpiвництвa Bo)|(дявсiх нapoдiв - Cгaлiнa.'' Пpoтс, oкpiм сщo
вrryтpiIшньoiспpямoвaнoстi, ця тoмa дoсl{тЬ вoчсвидь мiстилa й
зoвнiIrдьопorriпrчrri aспскти. B 1943 p. пЦ чaс pцд,ll{ськoпoнaстy.
пy B щrIРн:lл:D(чaстo дpyкyBaлися кaPп{ Укpaiни з вкJIIoчrниMи дo
fr склaдl заxi.щto1п<paiнськими3еМл,IмI{'a в псpслiкaх щpaiнсьlorx
мiст пopяд iз Кrreвoм, oдoсolo, Хapкoвoм пiдкpеслснo згa.щДaJIися
Львiв тa Cтaнiслaв (нaвiть tlсзaдoвгo дo ix Bи3Boлс}Iня).Цe мaлo
poзвiювaти yсiлякi сyмнiви щoдo пoдaльцroi дoлi зaхiлt{oyкPa.
iнськиx 3смслЬ пiсля звiльнсння ix Чсpвoнoю apмiсlo (aддс Зaхiд
tIс вI{*Iaвaв зa Paддtським Coюзoм lopllдtшtoi зaкoннoстi тсpитo.
piшIьнlоt пpиpoщснь 1939 p.). Boлнoчaс aкгивiзaцiя щpaiнськoгo
пaтpiсrгизмy 3 пpиBoдy вoзз'еднaння всiх щpaiнськrос зrмeль мaлa
зaбезпcчити тaкo)к }t:Цсxнс тлo щoдo стaлiнськиx плaнiв пPI{€д.
нaння дo CPCP lloвttх тсpllтopiй. Bжc нa пoчaп(y |9ц| p. нaйвищi
yкpaiнськi paдшtськi кеpiвники пoчшIи стaвити пrprд ypящoм PaдЯ}IсЬKoгo Coюзy питaння пpo пoцIиpсння Kopдoнiв Укpaiнськoi
PCP дo мrx *демoгpaфiннoгo poзсoлсtl}Iяyкpaiнuiв''. У лi,tпнi
|944 p.' кoли paдЯнськi вiйськa виxoдили нa кoPдoни Пoльщi,
Хpyщoв зBrP}ryBся дo Cтarriнa 3 пPoпoзицiеto пPo пPиrднaння дo
Pадянськoi Уlgaiни Xoлмськoгo, ЯpoслaвсЬкoгo' Гpyбешiвськoro'
3aмoстськoro paйoнiв тa дсяlсlх iшцlос нaссJIeних пyнlсгiв, щo ..ли.
lIIилися зa мФкaми дсpxaвнoгo Kopдotly l94l p. i зaсeленi пеpeвiDкI{oyкpaiнuями''. 3aкoнifllми пiдстaвaми щoдo цих дiй Хpyшoв
ввaxaB Е, Щo "iстopитнo цi зсмлi пpиIvrик:rлидo Укpaiни i чaсти.
нa цю( зсмrпЬ в ми}Iyлoмy вхoД{лa дo сK,Ia.ryPoсiйськoi деpжaви''.
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.'пpoгoлoсити oфiцiйнo
Хpyщoв пpoпoнyвaB
пpo BхoджснI{яциx
paйoнiв дo сK,Iaдy Paдянськoгo Coюзy 3 пpиeднaнHям iх дo Paдянськoi Укpaiни'.. Усi цi землi мaJIи бщи oб'еднaнi в Хoлмськy
oблaсть. У paзi схв:rлrння CгшIiним йoгo плaнiв Гoлoвa Paднapкoмy Укpaiни oбiцяв ..нeгaйнo BиKпиKaти пoтpiбних лloдей дo сrбr
в rдтaб фpoнтy i пpистyпитlI дo фopмрaння Хoлмськoi oблaстi й
дo зaсBo€ н ня paйoнiв'..
Пoлiтичнa кoн'юнкt.1pa тoгo чaсy змyсI{лapaдянсЬке кеpiвrrиuтвo вiдмoв'|тI4cЯвИ пpиеднaння цих зrмrJIь дo CPCP. Пpoтe нi:ктo
не мiг пpи}vryситиМoсквy вiдмoвитися вiд пolllиpeння свoйoгo
BплиBy нa всю Пoльщy. 3i встyпoм PaдянсЬKих вiйськ нa ii теpен
сМЕPш poзпoчaB мaсoвi aprцrти мiсцсвoi aдд,riнiстpaцii,щo бyлa
aHтиpaдянсЬKи t{дстaB,Iснa.Poззбpoюв aJII|cятaкo)к вiйськoвi зaгoни' щo дlяли за вкaзiвкaми ЛoндotlсЬкoгo емiгpaнтськoгo yp'IД/' a
paд;IнсЬкс вiйськoвo.пoлiтичнr кoмatЦyвal{ня oтpимaЛo пpaBo сaмoстiйнo виpiшрaти кaдpoвi питa}Iня нa пoлЬсЬкiй тepитopii.
Пoдiбнy пoлiтикy Чсpвoнa apмiя пpoBoдилa i в 3aкapпaтськiй
Укpaшri, шoб пpиеднaти цIo iстopиннyчaстинyУкpaiни дo Paдяlнськoгo Coюзy. Дo цiei poбoти, oкpiм пPaцiвникiв ЦK KП(б)У' щo нrлrг:Lllьнo дiялlдB пapтизaЕIсЬКoмyзaгoнi Геpoя Paдянcькoгo Coloзy
Tкaнкa пiд виглящoммiсцевиx пapпlзaнiв, aктивнo бyлa пiддлlшенa
й BiйськoBa paдa 4-гo УкpaiнсЬкoгo фpoнтy нa чoлi з Мехлiсoм.
Кoнституuiйнi пoпprвкн |944 p.
У гaзrтi ..Пpaвдa'' 28 сiчня |944 p. бyлo нaдpyкoвaнс iнфopмaцiйнe пoвiдoмлe}Iня пpo неpгoвий пленylvrцK BKII(б,1, якиЙ
poзглЯнyв пpoпoзицii Paднapкoмy CPCP "ПPo poзtIII{pенtIяпpaB
сoюзниx pеспyблiк y гaлyзi oбopoни тa зoвнirцнiх вiднoсин'' тa
схBaJII{Brх для Bнrсrння нa нaстyпнy сесiю Bеpxoвнoi Paди Coюзy PёP. Зaзнaчимo' lцo сaм плсI{yм бyв дoсить }Iсopдlrнapнoк)
пoдiеto, a.Drс цr 6уь елtlнllЙ пленрt цK BKП(б), ск.пикaний зa
poки вil"tни.3'iзди паgгii, як вiдoмo, з 1939дo |952 p. взaгaлi нс
сKликaлися. Toгo )к .цня poзпoчaJla poбoгy i Х сесiя Bеpxoвнoi
Paди CPCP l скликaння' I{a якiй l лютoгo з дoпoвiд,цlo..Пpo пeprтвoprгIня Hapкoмary oбopoни i Hapкoмзaкспpaв iз зaгa.пьнoсoюзних B сoюзнo-pеспyблiкaнськi нapкoмaти'' BистyпиB зaстyпник Гoлoвll PaднapкoМy' нapKoм зaкopдotl}Iих спpaв CPCP
B.M.Мoлoтoв. Пiсля кopoткoгo oбгoвoprння дoпoвiдi y цей хе
день Bеpхoвнa Paдa oднoстaйнo }4(Baлилaзaпpoпoнoвaнi зaкo}tи - ''Пpo yгBoprння вil"lськoвих фopшryвaнЬсoюзнttx pеспyб-
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лiк тд пpo псpствopеtIIIя y зв'язlсy 3 цим Hapoднoгo кoмiсapiary
oбoporпr iз зaгaльнoсoюзtloпo в сoюз}Io.pеспyблiкaнсьrсrй нapoд.
rшй кoмiсapiaт'' i "Пpo нqдaння сolo3tlим peспyблiкaм пoBнoвa.
жeнь y гa'тpi зoвнilшнix вiднoсин тa пpo пrpстBopr}I}Iя y зB'язкy
iз цим нaPoд}toгo кoмiсapiary 3aкopдorrних спPaB iз зaгa.пьнoсoюзtloпo в сoюзtlo.pеспyблiкaнський нapoдний кoмiсapiaт''. Ha.
пoлollI},BaJI(юя'щo мстoю пpийняття пеpllloпo зilкotty мшto бщи
пoсIoIclIlIя oGopoннoi мoгyпroстi сPсP, a дP},пoпo - Poзlttиpснtlя
мircrapoдпrх зв'язкЬ тa змiцнсння спiвpoбiтництвa Coюзy PCP
iз iнoзaдrими дrpжaBaмиl. Cгaттями l8.a тa l8.б цi зaкoни yвiй.
цUrи як пoпpaBки дo Koнститylдii CPCP i дo кiнця |944 p. м:lлt{
бyпr }вгoдкснi з кoнститytдiями сoloзниx pеспyблiк.
Hсспoдiвa}lrrl{ y Цих pilшcнняс бyлo мaйxс всс, скaxiмo, xiбa
po3пlul вiйни бp нaйкpaщим чaсoм д,JIяBн}тpilцнiх pефopм?.Цo
тoro x' вiйнa, як вЦoмo' 3:lB)кдиBимaгa€ кpaйньoi uснтpшriзацii,
a нc дсцeЕтpaлiзацii тa щc y тaких BIDкJIиBихпLrтyзях'як oбopoнa
тa зoвнiIднi знoсини. У зв'язry 3 цим' дo pснi, вислoBив пoдив
Haдзвичaйний тa пoвtIoBiDKний пoсoл с[IIA в CPCP A.Гappiмaн:
"Haспpaвдi дI{вЕIo'- дoпoвiдaв Biн y Бiлий дrм,- щo oбopoно тa
зilкopдotttti спpaви бyли вибpaнi д.пя пpoBrдr}Iня децeнтp:rлiзaцii,
тoдi як, з нaцIoпo пoглЯДy' цi двi фyнкцii poзглядaються як фyн.
кцii Цсrrгpy, внaслi,Цoк чoпo вiн збеpiгa€ свoю в,Iaдy''z. Kpiм тoгo,
дсцrlfгp:lлiзaцiя, яK цс BиплиBa€ з pilшснь Х сссii, нс вiдпoвiдaлa
не тiльки пpt{нципaм paдянськoгo фс.Цсpaлiзмy, aлc й сaмoмy
дyхoвi й змiстy yсiеi пoпеpсдньoi пoлiтики Cтaлiнa y гalryзi дсp.
жaвHoгo бyдЬюrrггвa. .[oсить пPигaдaти йoгo плaфopмy "aвтoнo.
мiзaцii'' Coюзy PсP, poзкPитикoвaнoмy Лснiним у |922 P., ЧИ,
нaпpl{клaд, Pсaкцiю нa пpoпoзицiю yкpaiнських кoмyнiстiв
Х.Г.PaкoвсЬкoгo тa М.ACцpипникa у |924 P. щoдo зберxення за
pcспyблiкaми фyнкцiй зoвнiIцнix знoсин тa зoвнiIцньoi тopгiвлi.
.t[c ж тyг €д[Iнa сoloзнa
дсpжaвa'- iз oб1peнням 3а3нaчaB пc}l.
сек'- якщo y кolrсriй pсспyблiцi.lиIдaeться свiй HK3C тa HK3T.
Mи ствopю€мo нe кoнфсдеpaцiю, a фcдepauiю - €диtry сoюзкy
дсp)кaвy' якa oб'е.u}тyевiйськoвi, зaKopдoнHi, зoвнilшньoтopгoвoлЬ.
нi тa iшцi спpaви' деPжaBy' нaявнiстъ якoi не пPимеttЩy€ сyBеporr.
нoстi oKPrмIж pсспyблiк''з.
3aзнaчимo тaкo)l( щс oдкy дoситЬ цiкaвy piк. PoзшиPr}Iня пPaB
сoюзtlих pсспyблiк paдЯ}IськиЙуpяд пoв'язyвaв iз нeoбxiднiстIo пo.
. Пpoцдo.1944.2 фвp.
l Forcirц rclаtion of the United slаtes.Diplomatiс Papers.Vol. tV. Waslriщloц 1966.P. l20.
' C,alпrr И.B' C.юwueюtя.Т.5 C.336.
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цilльllloгo виPirцrння нaцioн:rль}Ioгo питaI{I{яв сPсP, якe тPaдI{.
ЩЙнo, пoчинaючи вiд чaсy стшtiнськoi кoнститytfi 1936 p.' BвФкa.
лoся B сPсP пoвнiиIo виpiшеним. Пpoте B кyJryapaх,щlllлolvtaтич.
них пpиймaJleнЬ' дo tto тpебa бyлo дoдсP)кyвaтися кoмyнiстиннoi
фpaзeoлoгii, вссзнaючi чинoвнl{Kи нapкoмз:lкспpaвy нa з:lпитaння
зaкopдoнllиx дI{плolvlaтiввiднoснo сснсy lloвoввeдerrь вЦпoвiдали,
*poзIциploloчи пpaвa сoюзttиx pсспyблiк, Paдянський
щo
1pяд мae
нa рaзi пpaкп{кy Бpитaнськoi CпЬдpprоroстi'', тo6гo fr кoлoнiшrь.
нyпotiшry. ПpaЦДa,iнoзсмнi дIlIUIoмaтищo нc э}l:UIи'щo сaмeтo.
дi, кoли 3 висoких тpибyн пpoгoлoцIyвaлися кpaсивi слoвa пPo
*тopxrствo paдшrськoi
демoцpaтfr тa виpiшсrшя
"дp}alсбyнapoдiв'',
нaцioншtьнoпo питaння'', в Cибip },жсвсзли в пoзaбивaних дolцкa.
ми rцIeлol{aх пPrдстaвникiв тaк зBaних "нapoдiв.зpaдникiB''.
l l лютoгo |944 p. ПPезидiя Bepxoвнoi Paди CPCP, якa тиxденЬ
тoмy пpийнялa piшсtl}I,япpo poзlllиprння пpaв сotoзrп.rxprсrфлiк,
пoзбaвилa PяД нapoдiB дrp)кaв}Ioстi.A Bжr y бeprзнi |9ц p. Бсpiя
вiлзвiryвaвся пrpсд ч,Ieнaми Пodтбюpo ЦK BKп(б) пpo "yспiuпto
пPoвсдсtly oпсpaЦiю no виссленнlo пiвнiчtloкaBKaзьких нapoдiв''.
Hс менIш .yспiutнo'' пpoйшrли "oтнiчнi чистки'' i в дiloчiй apмii.
Кapaнaeвцi, нснeнЦi, iнrylшi тa бaлкapцi - геpoi вiйни й нoвo.
бpaнui, кoмyriсти тa бсзпapгiйнi, бyли скolflIсHтpoвaнi y з:lпaсних
чaстинax' пoзбaвленi вiйськoвих lоитt<Ь, пpaв:l нoсt{п{ пotoни' хo.
лoДrУ тa вoг}Irпlrльнy збpoю тa вiлпpaвленi дo ссpсдrrЬoaзiaтсьrcrx
пoсeлснь нKBс' дe B Peзyльтaтi oпинI{лoся 5943 фiцepп' 20209
сеpxarrтiв' 13069l pядoвийl.
Cеpeд зaвдaнь' щo пoст:tJIинaпpикiнцi вiйни пrpсд стшtiнсьlg{м
кеpiвниЦтвoм' oдHим iз гoлoвнrц бyлo orгpимaти якoмoгa бlтьrцо дl.
вiдендiв вiл псpемoги нaд фarшизмoм i пoсилити свiй вплив нa
свiтoвy пoлiтикy. Balrтивc мiсцc y стшtiнськiй зoвнiIrпiй пoлiтицi в
цей чaс пoсiддлo тaкo)к питaнHя пpo нoвi кoPдotlи PaдяIнськoгo Co.
Ioзy' щo' безпсpеннo' мilли змiнитися пiсля вiйни зa paxy{oктepи.
тopiaльних пpиpoщсtlь чI{тo oкpсмих pсгioнiв' чи тo цiлиx кpaiн.
Тpебa бyлo тaкoж зaтвсpдити зa сoбoю i ..сIapi'' тсpитopiarънi пpи.
poщrн}Iя' закoннoстi яких 3axiд нс вltзнaвaB.
Cпiвpoбiтник дePxавttoпo дспapгaмснry сIIIA Е..(1pбpoy вислoвлювaв дy}tкy щoдo мo)кJlивoпo IIJIaнy Cтarriнa зpoбипl фeдс.
paцilo сPсP дсщo бiльlцolo з:r сaмс Paдянсысrй Coюз, aдlсс нa цiй
пiдстaвi дo cK,Ia.щ/сPсP мoглa yвifiти бyдь.якa з цpaiн Aзii.ш AФ
p[rки. I все x бiльlцiсть iнoзeмниx спoстсpiгaчiв зiйшлaся вpGIц.
| Б'4ai ЛI.@.Пpaцддoдeпopтaцшшчeчeшскoпoш шнIyшсxom нapoлoэ// Bю,пpoсrrrrсropПrr.
1990.}s7. с.9l.
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тi.pсurг IIa тol{y' щo paдE{ськi "пеpсrвopeння'' мaloтЬ нa мстi бo.
pсrгьбy зa нoвi *fo,Ioси'' тa "кpiслa'' y мaйбyпriх мiл<нaPoдгпtхop.
гaнiзaцi.ш<.Пpo мorptивi нaмipи Мoскви qДoбyпt пoлiтllннy пrpс.
.Bary 30BдЯlсl oтpимaнI{ю нa мixнapoднlтx кoнфсpенuiяп<бiльIшo,
нirс oдин пoлoc' пI{сaв i Гappiмaн. Це пiдтвePДuлa Мoскoвськa
кoнфcpснцiя мiнiстpiв закopдoн}пtx спPaB сPсP, сIIIA тa Bсли.
кoбpитaнii, Щo вiдбyлaся y xoвтrri 1943 p. i лpuitllяlta .Цеprapaцiю
чoтиPьox дФ)к:lB 3 пI!тaння пpo з:lпUIЬI{yбoзпelqy, якa пpoпoлollry.
вшta .неoбхiднiсть з:lпpoв4.Ф|(CHHЯ3llПllJlЬHoi мixнapoдroi opгaнi.
зaцii дrя пiдгpиrпоr мiжiapoднoпo миpy тa бcзпelсl, зaснoванoi нa
пpинципi срсpсннoi piвнoстi yсiх миpoлюбниx дсpxaв' члснaмI{
якoi мox1'гь бyпt yсi тaкi дepxaви - великi i мaлi''.
У листoпaдi 1943 p. цo питaння oбгoвoploв:Uloся нa Тегopaнськiй кoнфсpснцii. ПPезидсrrг CIIIA Ф.Pрвeльт виKпaB aмсPикaнськy тoчкy зopy вiднoснo ствopсн}lя в мaйбyпtьoмy мixнa.
зa.
PoДнoi эPгaнiзaцii безпсlg{ - oб'едrarпо< нaцiй. Koнфрнцiя
всpшI{лa poбoтy l гpyлrrя |943 p.,.a l лютoгo |944 p., згi.Ц,нoз
pitшеннями Х сесii Bсpхoвнoi Paш CPCP, yсi paдднськi сoюзнi
prспyблiки бyли зpoблснi дс-ropс сyб'e:<тaми мixнapoд}toгo пpa.
вa. Пpaвдi; тpсбa бyлo зaтвсPДити Ko}tстит}цiйнi псpствopення y
pсспyблiкaнсьKиx пapлaмснтaх. oднaк I{a мoмс}tт пpийняття pi.
lllснь y Мoсквi 8 iз 16 сoloзt{иx pеспyблiк зaJIиIII:UIисящc цiлкoм
aбo чaсткoвo oкyпoвaними вopoгolvt. Cтaлiнське кеpiвництBo тaк
пoспiшa.пo здiйснипr цeй сщo фopмaпьний зaхЦ, щo пpoвoдилo
pсспyблiкaнськi сeсii BepхoBЕIих Paд y пrpцIиx бiльlц-менIII BeлиKих мiстaх, щoйнo звiльнeних вц нiмцiв. Тaк, VI сесiя Bеpхoвнoi Paди Бiлopyськoi PCP вiдбyлacя У беpсзнi |944 p. в Гoмелi. Мiнськ тa бiльlцa чaстинa pеспyблiкlt 6улп визвoленi лицIr
чеpс3 тpи мiсяшi. 3 цiеi x пpичини IIl сссiя Bepхoвнoi Paди Лaт.
вiйськoi PCP тaкo>кпpoвoД{лaсь }Ie в Prrзi, a в.(ayгaвпiлсi y )кoBт.
нi 1944 p. Дo тoгo ж' нa цю сесito лcдЬ-ледЬ зiбpaли кsopyм _
iз l00 дспщaтiв пpибyлo лиlIIс 52. vI сeсiя Bеpxoвнoi Paди Укpa.
iнськoi PCP хoчa i пpoxoдилa y бepсзнi |9Ц p. в Kиевi, oднaк
prспyблiкa бyлa визвoлrнa щс 3a пiвpoкy.
У ссpпнi |944 p. в перлмiстi Baшингтoнa PoзпoчiUIa poбoтy
Мixнapoпнa кoнфеpснцiя, нa якiй poзглядaвся пpoeкт стaтyry i
виpiшrрa.lIoся питaння пPo скJlaд wtснiв . зaснoвникiв мaйбщ.

ньoi opгaнiзацiioб'еднaниxHaцiй (ooH.) Пpи oбгoвopеннi
пи.

тaння uпpo нJlснстBo'' гoлoвa делегaцii сPсP
A.Гpoмикo зPo.лrнiв
бив зaявy IIpo тс' щo в чI{слo пеpвiснltх
мaйбщньoi opгa.
нiзaцii мaloть yвiйти yсi Iшiстнaдцять paд'IнсЬKиx pеспyблiк.

4хl
..Пеpехoплюючoю пoдих'' нaзBaB
цю зaяBy гoлoвa aмrpикaнськoi дeлегaцii, зaстyпник деpxaвнoгo сrкpстapя Е.Cгсттiнiyс.
A пprзидеьrг Ф.Pyзвельт y зaпaлi нaвiть скaзaв свo.iм paднI{кaм' щo
бyдe y тaкoмy paзi вимaгaти 48 гoлoсiв .шляусix aмepl{кaнсЬких
Iцтaтiв. Пpoтс згoдoм foзвельт звrPгryвся дo Cгa.гriнa3 пoслaнн'Iм'
в якoмy зaкJIиKaвйoгo нo пopylllyвaтtl питaння пpo wIенстBo pa.
д'I}IсЬKихpеспyблiк y мixнapoднiй opгaнiзaцii бrзпскl{ дo нaсy fi
заснyвa}rня.У cвoй вiдпoвiдi Cтшtiн пiдгpимaв пoзицilo Гpoмикo,
зiслaвшись нa piшсння Х сесii Bсpхoвнoi Paди CPCP. ..Зaявi pa.
дянськoi делсгaцii з цьoгo пI{тaнн'l'- писaв вiн,- я нaдaю Bи.
кJlючllo вa)olиBoгo знaчrння. Пiсля вiдoмих кol{ститyltiirниx пrpr.
твopень в нaшiй кpaiнi нa пoчaтКy poкT ypяди сoюзниx pсспyблiк
нaстopoжrнo слiдкyloтЬ 3a тим' як пoстaвляться сoloзнi деpxaви
дo гapaнтoвaнoгo в PaдянськiЙ Koнститyuii poзlлиpен}tя ix пpaв y
гalтyзi мixнapoлних вiднoсин''. У цьo}ry )к пoслaнI{i Cтaпiн yпеpцIr
видiлив iз числa сoloзних pеспyблiк Укpaiнy тa БiлopyсiIo, якi, як
вiн зaзнaчaв' з:l кiлькicтю нaселrння i пoлiтичнoю Baгoю пrprвиuЦДr:rлиpяц кpaш.r€вpoпи iз числa мaliбyпriх iнiuiaтopiв стBopенrUI
ooH. Пiсля цЬoгo зaкyлiснa бopoтьбa нaвкoлo Bстyпy Бiлopyсii тa
У к p aiн и в o o H щr дrяк ий чa с тpиBa л a ' a x д o ки 2 6 нсpвня
1945 p. сPсP' yPсP, БPCP не пiдписaли Cтaтщ ooFI, a 24 жoвтня |945 p. цей стaтyг бyлo paтифiкoвaнo.
Cитyauiя тoгo чaсy' дoситЬ yмoвнo' звичaйнo' I{aгaдyBaлa
l8l2 p., кoли пiсля пrprмoги нaд HaпoлеoнoМ нapoди Poсii спo.
дiвaлися нa лiквiдaшiIo кpiпoснoгo пpaBa. Ha poзIшиpеtll{ясDoбoд, У тoмy числi й y нaцioнaльнiй сфеpi, спoдiвалися й нapoди
Paдянськoгo Coюзy нaпrpeдoднi пepемoги нaд Гiтлеpoм. 3 цим
Cтaлiн тa йoгo oтoчrгIня нe Мoгли не paхyвaтиcя.I в знaчнiй мipi вoни цi нaдii й пpoвoкyвaпи. Анaлiзyloни piшeння Х сссii Bеpхoвнoi Paди CPCP, вiдoмий спiвpoбiтник Бiлoгo дoмy K.Бoлен
вiдзнaчaв: ..[eякi нaцioнaльнi менцroстi стypбoвaнi пpoявaми вr.
ликopoсiйськoгo tшoвiнiзмyi цей кpок пpизнaчrниЙ дllя тoгo, щoб
зaспoкoiти ix, дсмoнстpyючи' тaким чинolr{' щo paдянськa нaцi.
o}I:lльнaпoлiтикa нс тiльки }Iс зaзнaлa змiн, aлe it, нaBпaKи' мaе
певний poзBитoк''.
У цей псpioд в стaлiнськiй нaцioнaльнiй пoлiтицi Укpaiнa пo.
сiдaлa oсoбливс мiсце. У свoiй книзi ..Pyзвельт тa poсiяни''
Е.Cтgгтiнiyс зaзнaчaB, Щo 7 лютoгo |945 p. пiд чaс псpегoвopiв
y Кpимy пpезидrнт CIIIA сKaзaB йoмy, щo Cтaлiн пoчyвa€ свoю
пoзицilo в Укpaiнi Baжкoю й нспевнoю. Гoлoс л,.rrяУкpaiни (в
ooH)' скaзaB Cтaлiн Pyзвсльry пpивaтнo' е нroбхiдним д.гtязбе.
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xaючIl нa з:lстoс},вaннятaм Beликих вiйсы<oвиx кottтиttпснтiв, нс
тiльlсl нc згaсаJIa, a Й щс бiльrцс poqдIvr}г,qвaлaся.oтlкс, Пoпpaвюt |9Ц p. мtulи пopяд iз зaстoсрaнням вiйськoвoi с!tли сл}Dки.
тl{ пGвним пPoтипoxсxним
зaxoдolrl. Хapaктсpизyloчl{ дii pa.
дЯнськoi вJlцдI{щoдo пplrДДIIснI{я пoBстa}Iськoпo p}rxy в 3axiднiй
Укpaiнi, вiйськoвс мiнiстсpствo Bсликoбpитaнii y свoiй дoпoвiдi
вiд 13 гPyдня 1945 p. пopяд iз тaкими зllхoдaми' як вiйськoвi дii,
цrпopгaцii сiмсЙ.щaсникiв p1осy(пaнслoв'янсЬкa i arгпlсeпaPa.
тистськa пpoпaгal{д.:l),oцpсмo BI|дiJrяJIoтaKox i кoнстlсryшiйнi змi.
ни. Haвpяц чи зapaз e ср,tнiви'гoBoPldлoсь y дoпoвiдi,-щo цi
зirxoдI{(пoпpaвки l9aa p.) бyлt бiльlшoю мipolo зaмислeнi як пo.
glyпкa нaцioнa.пьним пoчyттям y paдЯ}tсьKих peспyблiкaх (oсoбJlиBo в Укpaiнi)'.
Hapoдшlй кoмiсapiпт:}aкopдoшнru(спPaв yPсP

тa йoro шapкottlDt

Псplшим пPaктичним нaслiдкoм Х сесii Bеpxoвнoi Paди CPCP
ст:lлo lтpизнaчrння o.€.Kopнiйчyкa
нaPкoмoм зaкopдotfl{иx спpaB
yPсP. Цс стa.пoся 5 лютoгo |944 p. (в uсй хс дснь М.C.Хpщto.
вa бyлo зaтBepД|(rнo Гoлoвoю Paшrapкo}ry yPсP). I xoчa пPиз.
нaчснI{я письмснникa нapкoмoм вiдбyлoся д}Dкe lцвI{дкo' вибip
uсй б}в зoвсiм нc вIIпaдKoBllм.
Пoлiтllчнa кap'еpa o.€ . Kopнiй.rш<a бyлa пoв'язaнa iз yспiхoм
йoгo п'еси "Фporrг'', Щo вийшлa нa сцe}Iи у |942 p. Пpoвiлнa
iдся цьoгo твopy - кoнфлiкг мbr<стaPoю тa нoвoю генеpaцiями
paдяI{сЬKиxвiйськoвих - пцкaзaнa дpaмaт},pгoвi сaмим Cтaлi.
ним. Ha тoй uaс, кoли apмiя нa сoбi вiл.ryлa гipкi нacлiдки цьo.
гo кoнфлiктy, п'есa' як тo кaxyть' бyлa ..нa чaсi''.
Ha пoнaткy 1943 p., oдpaзy x пiсля визBoлсння Хapкoвa (як
псrгiм з'яс1вaлoся' тимчaсoвoгo) Kopнiйvyк (знoв тaKи за пiдкa.
30м 3BсPxy) вистyпив y ..Paдянськiй Укpaiнi'' зi стaттск)' щo вЦ.
кPплa дсбaти iз пoльськoi пpoблсми, тoбтo питaнЬ як дсpxaBнIlx
кopдoнiв мix Пoльщсю тa сPсP, тaк i пoдшtьlцoi пoлiтитнoi opi.
ентaцii нoвoi пoльськoi дepxaви. Питaння пpo пoзитивний poз.
Bитoк 3axiднoi Укpaiни y сюIaлi Укpaiнськoi PCP, шo тaкox бy.
сoЦесtioп
' fuцlo.ameriсдnpersP€сtivв on the Ukraiлiдnquestion.l938_l95l. A doсumеntаry
Kiщstoц ontдrio.Vestдl;Nеw-Yofi, 1987.P. |75_|76.
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лo poзBи}цгrэ y стaттi, I}r:UIoпpэдe}roнgrp},Boти 1кpaiнсьlсlй paцpс
пoльськoi пpoблeми, якa дoсi Bистyпirлa лишс y fr зaгa.llьнoсoюз.
нiй плoщинi. Haстyпttoпo дlIя' 20 лroтoгo' стaттк) Kopнiй.цrкa пс.
pедpyкyBaJla "Пpaвдa'', a нlзaбapoм йoгo сaмoгo бyлo пpизнaчc..
}Io зaстyпникoм нaPкoмa 3aкopдoнких спpaB сPсP y спPaвax
слoB'янсЬlс{х цpaiн, Щo, бeзylr,roBнo'tr{ilлoпeBнe сиlвoлiчнc знaчctlttя. Псpссaдlссння Kopнiйчyкa y лютo}fy |9Ц p. iз Мoскви y
киiвськc нapкoмiвськc кpiслo, кpiм всьoгo iнIшoro, I{aJIoпpoдr.
мoнстP},Baти lщlpiсть тa пiднеgrи пPсстюк *нoBoi'' стшtiнськoi нaцioнaльнoi пoлiтики в Укpaiнi. У |943 p. нapкo}.raми oсвiти тa
кyлЬт}Ри yPсP ст:lлI{ нс пapгiйнi фyнкцiollсPи' a вrrдaтнi yкPa.
irrськi пoстt{ П.Tltчинa тa M.Бшсaн. Гoг5вшrl{сятaкox iншi ..пись.
менницькi'' пpизнaЧrння в Уpяд yPсP '.
Cпиpaю.rись нa свiй, дoсить нoбaгaтиil дoсвiд poбoти y мoсKoBсЬкoIv{yнaPкoм3aкспpaв' o.Kopнiйчyк y)(c 9 лютoгo |944 p.
пiдгoцвaв пpoскт плaнy opгaнiзaцii FIKзс yPсP (нa зpaзoк iз сo.
roзним), зilпPoпo}r},Baвствopllти бозцснз1pний дp},кoвaЕIийopгaн
нapкoмaтy *Гoлoс Укpaiни'', a тaKo)к невдoвзi нaписaB листa дo
ХpyIrдoвa,в якolvty BиK,Iaв деякi питa}ши зoвнitцньoпoлiтичнoi дi.
япьнoстi Укpaiни. Як свiдlив дaниЙ лист ("Пpo забсзпcчс}Irrя}ДIa.
стi пpeдстaвrrикiв Укpaiни нa мiжнapoдllих кoнфpснцi.шс тa в po.
бoтi piзниx кoмiтeтiв i кoмiсiЙ з питaнЬ миpy тa пiслявoeннoгo
yст1roro''), йIд.lloся нr пpo якycЬ пeBнy кoнцrпцiIo зoвнilцньoi пo.
лiтиlot yPсP, a тiльlсl пpo тсxнiянi питaнrrя зaбeзпсчrнHя }Iaпpaк.
тицi нaдaних pсспyблiшi пpaв, мrтoкt яKих мirлo стaти пoсI{лсння
зaгaль}loсoloзнoi пoлiтики сPсP. Caм Kopнiйнyк вiдзнaчaв, щo
IllиpoкoмaсIцтaбнi 3B'я3ки Укpaiни, яKих Bol{a мa€ дoсягти пicля
вiйни, ..нroбxiднi в iнтсpесaх пoд:lлЬtlloгo змiцнсн}lя пoзицiЙ Pa.
дЯ1нсЬкoпoCoюзy пpи виpitшeннi мixнapoд}IlD( пpoблем''. Kopнiй.
чyк тaкoж пpoсиB Хpyщoвa, щoб mй звсPrr},всядo нaPкoмзirкспpaB
сPсP B.М.МoлoтoBa 3 пpoхaн}Utм пpo3ot{Д/Baпl нaстpoi }|pядoBl.tх
кiл Arrглii тa CIIIA щoдo oбмiнy мiсiями з УPCP. Kpiм тoгo' в Aн.
глii, зaзнauав Kopнiйчyк, ..бaxaнo opгaнiзщaти чсpс3 Aнглiйськo.
Poсiйський пapлaментський кoмiтст зilпит iз цьoгo пpивoдy''.
Пpoтс не встиг нoвий нaPкoм poзгoPltyгI{ сBoIo дiя:Iьнiсть, як
13липня |944 P. йoгo зaмiнItlrИнa цiй пoсaдi дoсвi.щrенимaпapaт. Як poзпoвЦaв кorшrшшifi.лeн ЦK кп(б)y пepшиfi сelФeтap цK лксIVry B.C.Koстeнкo,
вif,ськ вoсeни 1943 p. в Укpaiнi Хpyцoв rrallxe мiсяrь вoзив iз
пЦ чaс нagryrry pцд,'I}rськl{х
сoбoю o.П{oшкeн&l. Koсtвнкo з:Цtнaчдв'Щo Цe poбшloсЯ, Щoб y мaЙбyпtьомy пpизнaчи.
тrt Дoшсенкr нд пoсqдy Гoлoви Пpeзщii Bеpхoвшoi Paди yPсP. B oднif, iз тeлeфoнltих
poзмoв з Г.Мцленкoвим Хpyцoв пpoсDrв пepqддтl{ Clгa;riшу' щo вirr пoзllтив}ro oцiшюс кrндl{дtтypy .lloвxeнкr нil цto пoса.щ|.
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чикoм .{.3. Мaнyiпьсы(и м. Хoдlли чyгIс{' нiб итo пpич I{нoro ц ьol,fy
стiuтaпoлiпlчнa дiяльнiсть дp}o|с{ниКopнiЙ.ryкa' пoльськoi пись.

сxltльним дo Д{плo}.faпrчнoi дiяIьнoстi. Biднoснo пrpцIoгo lЙoxнa
сKaзaти' щo нaпa.щсr в iнoзсмнiй прсi нa B.BaсилrвсЬl(y пФt:rлися
щс y 1943 p. y зв'язry з fr пpизнaчснI{ям гoлoвoю т. зB. Cпiлки
Пoльськиx пaтpioгiв - пpoPaдЯнськoi opгaнiзaцii, ствopeнoi в
сPсP. oднaк фiцiйнa пoсqдa ii чoлoвka _ зilстyпtlикд }IapKoмa
з:lкopдoнних сIтpaв сPсP
- бyлa пpи цьoмy оlс нiяк нс бiльIдим
пpиBoдoм дJlя цих нaскoKiв, нЬr<pадяrнськeгpolYraдяI{ствo
тa члсltстBo y Bсpхoвнiй Paдi CPCP сaмoi пoльськoi писЬмсн}tицi. Щoдo
диплoмaтичниx сxильtloстсй тa yпoлoбaнь Кopнiйкyкa' тo нa них
нbсro нс звсpтaB нiя<oi yвaги aнi пiд чaс йoгo пpизнaчrння нa пoст
нapкoмa' aнi, тим пaчс' пiд час йoгo yсyнсtltlя 3 шiei пoсцди. Пpи
пpи3нaчсHнi мaлa BсличсзtIo 3нaчсння сaмa фiгypa yкpaiнськoгo
письмe}IниKa - сyспiльнoгo дiячa' a }lr l"roгo oсoбиcтi якoстi.
Cлiд зaзнaчитt,l' щo сaМe щoдo *iмiдкy'' Kopнiйнyк знaчнo BигpaBaB пopяд iз свoiм rraстyпникoм .Ц,.З.Мaнy.iпьським,яwl.trtyсiсlo пo.
псpсдньolo дiя.lrьнiстIo' aктивнoю пiдгpимкoю стaлiнськoгo плaнy
*aвтotloмiзaцii'', бopoтьбoro iз yкpaiнським кoмyнiзмoм y
20 _ 30 poкax зaсJr}Dкиввiд сaмoгo Л.Д.ТpoцьKoпo xapaктrpистикy
..oДIoгo з нaйoпlДliшпоt
рнегaтЬ yкpaiнсЬкoпo кorvrщIiзмy''..(,oтoг1oх - i шс, мaбщь' oдиtl iз нaйвaжливilдиx мoмсrrтiв - Marryi.ltьський нс бр yкpaiншсм. Biдзнaчимo' щo' бyвIшиpoсiянинoм,
сaм Хpyщoв *хвopoблиBo'' стaвився i всiлякo yI{икaB poзмoB щo.
..TaK як бyлo нсзp},чнo'дo свoйoгo нсyкpaiнсьKoгo пoхoдpкеtltlя.
пoясtlювaв y свoiх мсlvfyapaxцсй мoмснт кoлиlднiй югoслaвський
кoмyнiст М..Цxилaс y книзi ..PoзмoBи зi Cтaлirrим'',- щo нa Укpaiнi нaвiтЬ гoлoвa Уpядy неyкpaiнсць! Бyлo дiйcнo дивtIим д,lя
нaс' кoмyнiстiв, здaтниx Bипpaв.цoByвaтиi пoяснloвaти Bcс' щo
мoглo б спoтвopити iдсшьrry кapгинy' якa зoбpок1вaлa нaс сaмиx'
щo мix yкpaiншяlrlи (нaшieю, зa poзмipaми бiльrцy зa фpaншрькy i
дrщo в чoмy кyлъг5pнilшy за pociйськy) нo знaйцIJIoсяoсoби нa мiсцс Гo.пoви Уpядy''. A тщ ще й нapкoмзaKспpaв Укpaiни стaв нryк.
paiнсшь.
Тс, щo iнiцiaтивa звiльнити KopнiЙяyкa з пoсaди нapкoмд нa.
дiйIrшa iз Мoскви' }Ic виKпикa€ жoдниx срrнiвiв. oднaк, якllйt в
цьo}"ryбр сенс? Пpoте яснo oднr _ ця кaдpoвa пеpестaнoBкa
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сyпepечилa пoпеprднiй пoлiтицi ..пoстyпoк yкpaiнцям'' i пopяц
iз poзпoнaтим y шеЙ пеpioд в Укpaiнi псpсслЦ}rвa}I}Iям.Цoвxсенкa
за йoгo кiнopoмaн ..Укpa.iнa B oгt{i'', кoли тoгo зBи}ryвaтlolи y ..нaцioнaлiстич}Iиx Bипaдaх lтpoти пapтii'', бyлa oдним iз пеplшиx кPo.
кiв щoдo згopтaнI{я цiсi пoлiтики. Мoсквa I{емoB би дaвшta зpo.
зytvtiти,щo нoвoi ..yкpa.iнiзaцii'' нe бyдс, щo вol{a пoдбaе пpo..пo.
сI{лeнI{яiнтеpнauioнalIiзмy'' в Укpaiнi.
Цiкaвo 3a3нaчити' щo сaмo в цoй пepioд y Kиевi ссPед пrвниx
пpoIшapкiв евpейськoгo }IaсrленгIя пoчaJIи пolIIиpIoBaTИcЯчyгKи'
мoBJIяB' Мoсквa нrзaдoBoлснa нaцioнaJlьнolo пoлiтикoIo Хpyщo.
вa' якиI.{пpитiсняе eвpeiв, yсyвa€ iх з }PящoBиx пoсaд тa yстa}Ioв
i зaмiнюr yкpaiншями. Гoвopили' щo нiбитo нaвiть плal{y€ т ься
зaмiнa сaмoгo yкpaiнськoгo гoлoви paднapкoмy Xдaнoвим (вiлo.
..пrpеги.
миМ' дo pенi, свoiм Bеликopoсiйським цroвiнiзмoм) зa
..незaдoвoлr.
ни y нaцioнaльнiй пoлiтицi''. Cepед тиx' киM бyлa
нa'' МoсKBa' нaзив:UIий Kopнiйнyкa. ([o pснi, yсi шi нщки бyли
pетелЬнo зiбpaнi opгaнaми HКДБ тa знaйшли сBo€ вiдoбpaжен..Пpo arrтисемiтськi нa.
ня B oкpeмoмy aнaлiтичнoмy дoкylvlентi
стpoi в Укpaiнi'').
У свolo ЧеPЦ, пpизнaчel{ня МaнyiлЬськoгo нa висoКy деpxaвнy пoсaдy бyлo дoситЬ нaстopoжrнo спpиЙнятr p,{.цoмIIpсдстaв.
никiв yкpaiнськoi iнтелiгенцii. Taк, y poзмoвi вoссни 1944 p, мi;lк
yкpaiнськими писЬМrнниКaми Ю.ЯнoвсьКиI{ тa П.Пaнчем oстaннiй скaзaв: ..ХpyЩoв, Мaнyiпьський, Хцaнoв - чи нс зaбaгaтo
Укpaiни?''
.Ц.lIя
A як xe сaм Хpyщoв пoясtlив Kopнiйнyкoвi мoтиви йoгo yсyнення?.Цoклaднiсть' з якoк) oписaB цIo poзIvroвyy листi дo Cтaлiнa Гoлoвa щparнсЬкoгo У?я,ДУ,свiднить, з яKoю yBaгoю стaвив.
ся Cтaлiн дo цiеi пoдii.
l l лltпня |944 p. Kopнiй.ryк пpибр iз oдеси, дr знaхoдиBся
y вiдpяrдкеннi, дo Киевa i вiлpaзy ж бyB зaпpoшrниЙ дo Хpyщo.
вa. Bвaжaloчи' щo пpедмgтoм ц бeсiди мaloть стaти peзyлЬтaти
йoгo пoiздки, КopнiЙuyк iз велиKиlr,tпiднссенням пoчaв poзпo.
вiдaти пpo них. ..Poзпoвiдаючи пpo пo.i3дкy,- пI{сaв Хpyшoв Cтa.
лiнy,_ вiн бyв BиKпючI{oпpиязнo нaстaвлrний''. ХpyщoB yвaxt{o BислyхaBдo кiнця yсю poзпoвiль нapкoмзaкспpaв, не пеprби.
Baючи йoгo, a пmiм сKaзaB Kopнiйнyкoвi, Щo зapaз oбстaвини
Bимaгaloть, щoб нa пoсaдi l{apoдI{oгoкoмiсapa iнoземних спpaв
Укpaiни бр ..тaкий тoвapиш, якlаiа вoлoдiв би iнoземниМи мoBaМи i тим сaмI{м йoмy б бyлo легlllс Bикoнyвaти свoi oбoв'язки
,,Я cKa.
пiд чaс пеpегoвopiвз пpе.шстaBникaмиiнoземних деp)сaв''.
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3дB Йoluty'рirи

пI{с.aB Xpylцoв,щo нa пoсarщ| I{aPKo}t3:lкспpaв УктoBapl{ш
Мaнflrьсьlсl
tа, жtfr, дoскotftUlo Bo.
Pекoмсl{Д/rтъся

лoдie фpalпцвькolo мoвolo тa fuдцишt iнoзсмrшшr мoв:lми' a йoгo,
Kopнiйvщ<a, дoцiльнo бyлo б вt{кopистaти нa пoсaдi Гoлoви Кoмiсii зi спPaB мI{стс[tтBа пpи PHК yPсP,. .Цсrгшвссслий Kop.
нiйчк oдPaзy )к спox}fypнiв i пiс.lrя вeликoi пa}ви ttсвиP.ulllo Bи.
мoвиB: "Hy щo x' яIсцo тaкс piшe}Iня' тaк pilЦeння''. Biд poбoпr
в Koмiтстi' tlcзвiDкaк)чи нa пpoсьби Хpщrцoвa, Kopнiй.ц,к спеp.
Щy кaтспoPl{чнo вiдIrtoвився' гoBoPячи' щo ця poбoгa зaбcpс бa.
гaтo чaсy' a вiн xoчc пI{сaтrl. Пpoгс Kopнiйтyк спитaв' чи бyдс y
uУ зв'язKy iз псpeхoдoм''?
цьoмy paзi зняття з пoсa.щl пoдaнс' ЯK
Хpyшoв вiдпoвiв, щo тaK' i peкoмсrц5вaв щe пoД/Iuraти.
Haстyпнoпo дlIя, заспoкoiвlllись i всc oбмipкyBaвцIl{, Kopнiй.
ч},Kз}toвy пpийtшoв дo Гoлoви Pqднapкoмy тa скaз:rB, Щo вчopaш.
нe пoвiдoмлсння пpl{r'oлoЬttцилoйoгo тoмyl Щo Biн пoв'язaв Йo.
ro нr зi свoсro нсoбiзнaнiстro в iнoзeмниx мoBax' a зpoзрliв, щo
ним нфaдoвoленi в uiлoмy. Biн тaкoж пo3итI{внo oцiнив кartди.
дaтypy Мaнфьськoгo i дoдaB, Щo нc xilлKye пpo цc pilшснrrя, тaк
як вн1тpilшньo бyз l{сз:rдoвoлcний uieю poбoгoю' a тaкox дaв
згory нa poбorry y Кoмiтстi. Пpи цьoмy Kopнiй.ryк лиlIIс 3:lпитaв'
lсгo iз зaстyпникiB гoлoви PHK yPсP зaймaсться питaннямl{ po.
бoти Koмiтcry y спPaBax мистецтв? I кoли Хpyшoв вiдпoвiв, щo
цим зaймa€ться Бaжaн, Kopнiйяyк зpoбив бaгaтoзнaчний жсст i
пoпPoсиB У IDлoви yкpaiнськoгo },p,IдyдoBBoJryзBсpгaтися дo нЬoпo
безпoсеpсдтьo, oбtrлинaю.шБaжaнa. У цсй xс дrнЬ Пolriтбюpo ЦK
Kп(б)y pскoмеI{д}'Baлo'.oбpaти тoвapицIa Мaнy}rьськoп) члеtloм
Пoлiтбюpo цK KП(б)y". I{с pilшсння бyлo нaдiслaнo д'Iя oпиry.
вaJlЬt{oгoгCIJIoсyBaнняyсiм .ленaм I.К KП(б)У. Чepeз деt{ь' 13 липHя' гaзlти oпyблiкрaли Укaз пPo пpизнaчr}I}lя }toвoгo нapкoм.
зaкспpaB. oгoж, ..липoвol,fy 1л<paiншro'',ЯK xaщiвливo I{aзиBaB
Мaнyi.lьськoпo сaм Chaлiн, пaм'ятaloчи йoгo ..стapi зaслyги'' в Ук.
Pal, бyлa знaйдrнa пoсaдa oсoбистoгo нaгл,Iд.1чaМoсIои пpи ЦK
Kп(б)У i вoднoчaс гoлoBнoгo пpсдстaвникa Укpaiни нa мi.lкнapoднiй apeнi.
Щoдo нapкoмiвськoi дiяльнoстi .Ц.3.МaнyiлЬсЬKoгo'тo Boнa нr
пiшлa дaлi бaлaчoK тa блсфрaння. Boнa й не мoглa пiти дaлi зa
yмoB' щo iснщaли. Кoли 6 лютoгo |944 p., мaйxе oдpaзy >кпiсля пpийняття pirшень Х cссii, нa oбiдi, якlдЙ ЕIapKoмзaKспpaв
сPсP дaвaв нa чес1.ьбpитaнськoгo пoслa в Moсквi, Мoлoтoвa
зaпитa,Iи llpo мoжJIивiсть oбмiнy дttплoмaтич}tl{ми пpедстaвни.
кaми мix кpaiнaми 3aхoдy тa paдя}IсЬKиlvlисoю3ними prспyблi-
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кaми' тoй Biдпoвiв, щo цr € спpaвolo' якy слiд визнaчaтI{ сalvtим
peспyблiкaм тa iншим кpaiнaм. Пpmе aнi з кpaiнaми 3aхoдy, aнi
з бyль.якими iнIцими кpaiнaми Укpaiнi тaк i нс дoзBoлили Bстa.
нoвитll нiякиx диIlлoмaтичниx зв'язкiв. I хoчa у |945 p. Хpyшoв
тa Maнyirrьський звrpГ:lлися дo Cтaлiнa iз пpoxaнняI}l дo3вoлI{ти
встaнoBити диIlлolиaтичнi зв'язки мix Укpaiнoю тa .кpairraми нapoлнoi лсмoкpaтii'', 3 цЬoгo тaкoж нiчoгo нс вийIцлo. Як 3a3нa.
чaB y свoiй книзi .Ц)килaс, ..Cтaлiн сaм y цсй чaс нaштoвx}tyвся y
нapoдних.Цсмoкpaтifl( нa oпip. Тaк шo йoмy нaвiтъ нa.щ/мI(y нс
мoглo пpийти змiцнювaти сaмoстiйнiсть УPCP. A xвaвий дiдyсь
Мaнyirrьський - мiнiстp бсз мiнiстсpgгвa щe двa.тPи poкrr мap.
нoслaвиB в oб'еднaниx Haцiях, Щoб пmiм paптoBo 3никщДи...''
Hapoдий кoмiсapiaт oбopoшшУPCP:
l|дpкoмaт' який шiкoлшне iсrцвав
Biйськoвa peфopмa виKпикiЦa xвaBr зацiкaвлсн}lя як B сaмo.
мy CPCP, тaк i зa кopдoнoм. A.Гappiмa}I нaзвaB ii ...ryдoвим мe.
тoдoм пiдвищення irrгеpесy дo сл1a<биy Чеpвoнiй apltii i в пiд.
тpимшi шiеi apмii мiсцсвим }Iaсrлснtlям''. ...(,iйсHo,- зaзнaчaB
вiн,- лсгlIIс зaпсвнити мoлoдIlx лloдей, щo цс ix oбoв'язoк с,ry.
xити в opгaнiзoвaниx нa мiсцях чaстинaх' нix y знсличснiй ap.
мii Coюзy''.
Hс oбiйшoв цьoгo питaння i Cтaлiн. У нaкaзi Bepхoвнoгo Гo.
лoвнoкoмal{д},вaчaдo 26.i piчницi Чсpвoнoi apмii вiнлiдкpeqпиB'
..щвopеI{tlянoвиx вiйськoвиx
щo
фopмрaнь y сoю3}Iих pеспyб.
лiкax, пiдгoтoшtrнс бoйoвolo спiвдpуa<нiстю нapoдiв сPсP y Biт.
чизнянiй вiйнi тa yсieю iстopiеlo нaшoi деP)кaBи' щc бiльцrс змiц.
нить Чеpвoнy apмilo тa рiлле дo ii лaв нoвi бoйoвi сt{ли''.
Ta oсoблиBo aктивl{o тrмy нaцioнaльниx збpoйtlиx сил пoчaли poзBивaти 1кpaiнськi лцePи. Taк, Гoлoвa Пpсзидii Bсpхoвнoi
Paди УPCP М.C.Гpснщa iз пaфoсoм зilяBI{в'щo ..якщo нинiurrrя
свiтoвa вiйнa нс }Iaвчить дскoгo ylv{y-poзyмy' тo B мaйбyшiх бит.
вax зa честЬ' свoбoдy i незaлежнigrъ нaшoi сoцiaлiстичнoi бaть.
кiвщинll бiйцi тa oфiшcpи }л<paiнськихз'еднaнь щс paз дoвсдyгь'
як вмiloть 6tатlцcянaщaдKи сlIaB}Iиxyкpaiнсьlоlx бoгaтиpiв - Бoг.
дaнa Хмсль}tицькoгo, .{aнилa Гaлицькoгo, Микoли lltopсa''.
У цей xо чaс в yкpaiнськiй прсi дoсI{гь виpaзI{o пoчaлa зв}пIaп{ тсмa вiдpoдксння бoйoвиx тpaшtuiЙ yqpaiнськoгo нapory. Гaзс.
тa "Pa.цяtнськaУкpaiнa,, 4 лIoтoгo |944 p. нaBслa вислoвJIIoвa}Iня
тoкapя.кapyссльникa oлсксiя lсaенкa. .6Paдiснiшс б'еться сrpцс'
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кoли дiз}Ia€мся пPo нaстyп}Io yгBoprння вiйськoвих фopмyвaнь y
pсспyблiкaх. 3нaчить' тrпсP бyдyгь 1.кpaiнськi вiйськoвi чaстини.
Hсмae сyt'lнiвy, У Цих чaстинaх дo6лсснi cI4tIИУкpaiни пiднссyгь
нa щс бiльtшy висoчiнь бoйoвy слaвy yкpaiнськoгo нapoдy''.
Пpaвдa, нa вiдмiнy вiл тpiскyroi гaзстнoi бaлдкaнини, бaгaтo
хтo зaдylvryвaвся' як' }IaпpикJlaд' бyдyгь ствoploвaтulcЯ У бaгaтo.
нaцioнa.пьнlо<pсспyблiкax pсспyблiкaнськi вiйськoвi з'еднaння зa нaцioн:lльнoю чи з:l яKoloсЬ iнцroю oзнaкoю; дс бyдrгь сrry.
)Kити нсyкpaiнцi з УкpaiнИi Ч|I нс стBoPить нaцioнilль}Iс Poзrцa.
pyвarrня в apмii зaгpoзи дJlя €дtloстi сPсP?
***
Hapкoмoм oбopoни Укparни бyлo пpизнaченo гсI{сpаJI-лeЙтeнaнтa B.П.Гrpaсимснкa l.
Мaйбyгнiй нapкoм }IapoдиBся в 1900 p. y с. Bсликa Бypiмкa
Пbлтaвськoi (нинi Чсpкaськсi) oбл. y poдинi сслянинa. ПЦ чaс
Cтoлипiнськoi aгpapнoi pсфopми poдиt{a Геpaсименкiв пеpеixaлa
нa Kyбaнь. 3вiдгll y l9l4 p. бaтькo пiшroв нa вiйнy, з якoi нс пoBеp}ryвся'a пiдrriтoк Baсиль.Ёaйнявся пaстylllKoм. Pсвoлюuiя зyстpiлa Baсиля Геpaсимснкa нa Кyбaнi. У l9l8 p. вiн встyпив дo
Чеpвoнoi apмii. Boювaв нa Пiвнiчttoмy Kpвкaзi, a пoтiм нa пiвднi
щpairrи;пiсля вiйrпr кePyBaB стpiлецьlсrми пiдpoqд,iлaми,BчиBся нa
к}Pсaх кoмсKпaдy y Мiнськiй oб'еднaнiй вiйськoвiй шкoлi, щс
пiзнilдo - y вiйськoвiй aкцдrмii iм. М.B.Фpyнзe. B yt'loвaх пo.
pепpесй в apмii вiйськoвa кap'сpa ГrpaсимснKa скJlaдaлaBilJIьI{lD(
ся дoсI{тЬyспiшrнo. У |9з7 p. вiн вxс кoмaндиp 8-гo стpiлсuькoгo
зaстyп}tиK KoмaндyBaчa Kиiвськoгo
кopпyсy' a y 1938 p.
(ъ
вiйськoвoгo oKpyry
цьoмy x poшi йoгo бyлo oбpaнo дrпyгaтoм
Bсpxoвнoi Paди CPCP). Cтa.rriнськi pепpссii 30-x poкiв, нa щaстя'
oбминyли Baсиля Пилипсувичa' xoчa пoдсйкyвaли, нiбитo й нa
}tьoгo бyлo нaписaнo дoнoс' a oд'и}Iiз кoлсг гсllсp.rлa }Ia дoпитaх
пoKaзaB пpoти ньoг0. fuio згoдolvt' tto3B:Dкaючинa тopг}pl{, вiдмoвиBся пiдписaти пpсrгoкoл дoпитy. Haдaлi Гсpaсименкo iнкoли гo.
вopив' щo caмс цo Bpятyвaлo йoгo тa сiм'lo вiл pепpесiй.
У 1940 p. Геpaсимoнкo стaв гс}lеpaл-лсйтенaнтoм i йoгo пrpсBслI{ iз KBo нa пoсaдy кoмa}Iдyвaнa Пpивoлзьким вiйськoвим
olФyгolt,t.Мafoкс 3 пrprцих.щriв Bсликoi Biтчизнянoi вiн нa фpoн.
тi - oчoлю€ 2|-urу, a 3гoдoм l3-тy apмii ЗaхЦнoгo фpoнry.3
l Biдзнaчlrиo, щo }|д пot|.тгl(y 1944 p. в Кисвi xoдиJIи .r}rпor, шiбrпo шc пoсадy t|apкoмд
oбopoнш УPCP rшaнyвaлoсь пpl{зltaчити паpтl{з:r}Iськororеllepшra A.C.Koвпакr, щo цiлкoм
.висoкi
вЦпoвiдшlo пoлiтицi пp}|зшaчeнllяlla
пocади. вriдaтr{иxyкpaiншiв.
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Hapкoм o6opoни УPсP

B.п.геpaси}lеHкo.

Brprсня .цoлисToпaдa l94l p. пеpебyBar FIaпoсa.цi3{lстyпникaкoмaндyl]aчa вil"lськaмll Pезеpвнoгo фpoнтy, зaстyпнI{кa нaчaльникa тI{лyЧrpвoнoi apмii 3 пoстaчaння Пiвнiчних фpoнтiв. З гpyдt|Я |94l p. Baсlrля Пlалипoвичa пpl,lзнaчaIoтЬкoмaндyBaчeм
вi l.tськaми Cтaлiнгpa.цсЬкoгoвil"tськoвoгooкpyry i, нaprrштi' знoвy
фpoнт. З веpесня |942 дo лI{стoпaдa1943 p. генеpaJIГepасименкo
беззмiнниЙ кoмaнддвaч 28-ю apмiсlo, Щo дi.rшaнa CтaлiнгpaдсЬкoмy, Пiв.Ценнo}ryтa 4-мy Укpaiнськornryфpoнтax. Biйськa цiеi аpмii
вiдзнaчилисяy CтaлiнгpaдськiЁtoбoporIнil.loпеpaцii, a пoтiм yспiruнo дiяли пiд чaс кoнтpнaстyпy I{aAстpaхaнськoМy нaпpямкy. У
1943 p. 28-мa apмiя бpa'пa}чaсть y Poстoвськiй тa Maiтoпoльськiй
oпеpaшiях,зpoбltлa свiй вaгoмиl"{Bнесoк y BизBoлення вiд гiтлеpiвцiв Дoнбaсy. Зa пеpioл ксpiвнццтвa apтrliеloдo дBox пrpeдвo€ H них
oPДенiвГеpaсиlleнКa _ opлeнiвЛенiнa тa Чеpвoнoгo Пpaпopa _
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дoдaJтIIсЯщr: opдeн llсpвoнoгo Пpaпoрr, opдеIr Cщopoвa I стyпeня
тa opде}IKyгрoвa П стyпеrrя. Caмс yпеpioд кoмalrД/вllшrя 28-ю apltieю Baсlrль Пrtлrtпoвlt.t блllзькo пoзнaйoмltвся iз Хpyu1oвим, y
тol"l .Iaс чJIr}Iolt Bil.tськoвoi Paди Cгaлiнгpaдськoгo фporrгy' якoгo'
ltaбщь, зI{aBlце 3 пеpедBo€ I {нoгo ..кltiвськoгo'' псpioдy сл1alсби.
Мoгyпtя кoз:lцькa пoстnтЬ' пltrшнi вyсa, вiдкpитlrf,l i шдиpийхapaктep гeнrp:rлl, Щo неlroвбrt зiI"rшoвiз кapгини Pепiнa ..3aпopor<цi
пIIuIyгьJII{стaт}Рсцькolrry сyJlтa}ry'',_ 3gg Цс iшolryвaлo й виKпикAлo сIl}lпaтiю y Пeprшoгo секprтapя ЦK Кп(б)У. I кoли пoстaлo
питaння пpo вltбip кaндIlдaтypvlдlIя нaPкoмa oбopoни Укpaiни,
Х pyщoв в и б pa в Г еpa си менкa ,
..кyльт1pнoгo, бoйoвoгo гснсpaла,''
як йoгo хapaKтrpизyвirлo Гoлoвнс
Упpaвлiння кaдpiв. Baсиль Пllл*l.
пoBич дркr нroхoчo poз,ryчився iз
сBo€Io 28-ю apмiеЮ, Дo якoi звик i,
як тo кaxyгь' пplrкипiв дyцIrю.
Пpaвдa, йoгo пpямa й нсдиплoмaтиЧ}la Цtaчa стBopилa йoмy чимlUIo
вopoгiв i недoбpoзrtчливцiв. Пiд
чaс вiйни тPaплялися y Гrpaси.
мснкa кoнфлiкти iз всемoгyтнiм
Kaгaнoвичсм' сKIIaднi вiднoсини
бyли y l{ьoгo i з кoмaндyвaчeм
фpoнтoм гrнсpaлoll,tToлбщiним.
B.П. Геpасишеtпсo(rпiва).
oгo>lс,мaбщь, 6уrп у Гepaсименкa
Хяpкiв, сiчень-лштиf, l9:|4 p.
й oсoбистi мoтиви зaлиrцити дiюнy apltilo i взяти нa себе, пo.псplllе, кepiвництвo Хapкiвським
вiйськoвltм oкplrгolr{'a 3гoдoм i HKo yPсP.
Biдpaзy:к пiсля пpllзнaчrння нa пoсaдy нapкoмa oбopoни yPсP
ГсpaсименKo пpI{aктlrвнil"rспiцдiiХpyщoвa poзpoбив стpyкrypy мaйбyп-IьогoHKo yPсP. I]я стpylсгypaбyлa вик.пa'Цrнayпoстaнoвi PHK
yPсP ..Пpo фoplryвalrня апapaтy нapoд}Ioгoкoмiсapiary oбopoни
УPCP''. Cгpyкrypa yкpaiнськoгo нapкoмary y paзi ii втiлення y )|о{ття
pом.UIaдaтI{Укpаiнi пoBнoкpoвкi збpoйнi силI{3 yсiмa oснoв}IиIr{I{
дaмIl тa BIцalпI вiйськ. Кpiм Hаpкoмa oбopoнитa йoгoкaнuсrrяpii, в
цю стpyКг},pyвхoItI{JtиГснсpaпьний цrгaб Чеpвoнoi apмii УPCP, з нa.
чaJь}IIlкoмтa тpЬol\lal"toгoзастyпI{икаIvlи'8-мa yпpaв'тliннямитa 8-мa
вiддiлами; кoмaндyвaчi: пiхoтolo' пpoтипoвфянolo oбopoнoю, ap.
тилеpieю, aвiaцieю, пaнцеpними силaми, кaвaлepieю;нaчaЛьниKи:
вil-lськзв'язKy' тилy' irгxeнеprrих, хiмiннlтх вiйськ . вci вoни iз вiд-
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пoBiдI{ими шпaбaми' кoмiтстaми, yпpaвлiннями тa вiд,Цiлaми.Hc бyлo забще в uiй стpyкrypi i Пoлiтyпpaшiння Чepвoнoi apмii УPCP з
pсдaкдiсto' дpyкapнсto' BидaвниI.fтвott{'
[еr.rгpaпьним бyдllпсoм Чсp.
вoнoi apмii, a тaкoж Упpaв.пiккя кotгIppoзвiдкoIo, Biйськoвa Пpoкy.
paтypa, BiЙськoвий Tpибyнa.птoщo. oтл{e, Хpyruoв тa Геpaсимeнкo
не бaчили нiякиx зaBaднa rцляхyдo стBopснI{яУкpaiнськoi Чеpвoнoi
apмii i ввDкaJп{,щo цe спpaвa бrrизькoгo мaйбyпrьoгo. У цьol!{y)кнaпpямKy Bo}Iи i дiяли, цiлкoм спpaвcдл![Bo BBaжaloчи' щo дBoм
вiйськoвим вiдoмствaм . HKo УPCP тa KBo бyдc тiснo в poзopснo},fyвiйнoю Кисвi, М.C.Хpyщoв y квiтнi L9Ц p. нaвiть пiдготyвaв
пporкт пoстaнoви ДKo сPсP ..Пpo стBopеtlня TсpнoпiльсьKoгo
в iйськoвoгo oкpyry тa пеpеймrrrрaння КиiвсЬкoгo вiйськoвoпo oK.
pyry B Xитoмиpський вiйськoвий oКpщ''. Пpoгс y Мoсквi бyлo зoвсiм iнtце yяBлення пpo змiсттa пpизнaчeння HKo yPсP.
23 .rеpвня |9ц p. Гoлoвнс УпpaшIiння фopшryвaньтa yкoмплrк.
тyBaнь пiлгoryвaлo oснoBI{ий дoкyмrнт' щo мaB prглaмrl{ryвaти
пPaBa тa oбoв'язки prспyблiкaнськиx нapкoмaтiв oбopoни. Ha.
Bсдrмo цей дoкyrиент пoвнiстlo:
Пoлolсення пpo нлpoдli кoмiсapiaтш oбopoнш
B сoюзншx peсrфлiкaх
l. Hapoднi кoмiсapи сoюзtlиx prспyблiк ксPyIoть:
a) дiяльнiстto oблaсних, мiських тa paйoнних вiйськoвих кoмiсapiaтiв;
б) щвoperlням pеспyблiкaнсЬKих вiйськoвиx фopшryвaньвiдпoвiднo з poзпopя,lжсt{tlяМиHapoлнoгo кoмiсapa Coюзy PCP;
в) пpoведrнням зaгaльнoгo вiйськoвoгo I{aBчaння,вiйськoвoi
пiдгoтoвкlt щнiв сеpеднiх щбoвиx зaклaдiв тa стyдсtlтiв вищих
щбoвих зaкладiв нa oснoвi пoлoхrнЬ' щo зaтBrpдкенi Paдoю Hapoдних кoмiсapiв Coюзy PCP;
г) вltкoнaнням 3aкoнy пpo зaгaльний вiйськoвий oбoв'язoк
гpolvtaдяI{Coюзy PCP нa тсpитopii Cotoзнoi Pеспyблiки;
д) poзквapтиpyBaнням вiйськ нa тrpитopii CoIoзниx Pеспyб.
лiк згiднo дислoкaцii, щo BстaъIoвлIorтьсяГrнеpaльним rцтaбoм
Чеpвoнoi apмii;
е) пiдгoтoвKolo теpитopii Coюзнoi Pеспyблiки дo oбopoни, вiд.
пoвiднo з вкaзiвкaми ГенеpaлЬЕtoгourтaбy Чepвoнoi apмii.
У Coюзltих pcспyб,пiкrх,lцo мaють шa своiй т:prгтоpii oкpyги' Hapoл.
Пpимiткa:
ltий Koмiсаp oбopoни Coюзttoi Pcспyблiки rytiйсltюс кcpiвltицгвo гд,ryзями' визttaчеltl{ми
Biйськoвими PаJtамиoкpyгiв.
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2. Ha нapoднi кoмiсapiaти oбopoни Coloзних Peсrфлiк пo.

K,Iaдe}Io:
a) кфшшrrгвo oблiкoм пpизoвI{икЬ, фiцq)сЬкoпo' сФxirнтсЬ.
кoпo тa PЯдoBorb сKпqД/ зaпaсy' тяглoвoi сиJIи тa мехaнiзoвaнoгo
тparrспol/гy, згiд}to з пpaBIdлaм}I'poзPoблrними Hapoдним кoмi.
сapoм oбopoнш CoIoзy PCP;
б) пpoведeння пPизoвy нa шйскy вiйськoвy слрсбy гpoмaдЯн
сPсP i нaпpaвлснr*я iх д,Iя пpoхoдD|(eння вiйськoвoi сrrрсби y
вiйськaх Чсpвoнoi apмii;
в) пpизoв нa вiйськoвy сrryокбyвiйськoвoзoбoв'язaниx зaпaсy;
г) нaдaння вiдстpovoк тa звiльнсl{ь вiд вiйськoвoi сrтyxби poбiтrrикaм, с.lтyxбoвцям тa iroкcнrpнo.тo:сtiчнolt'fy сKпaдy пpoмис.
лoBих пiддpиeмств' Ц)aнспolуry, бyдrвництвa тa opгaнiв yпpaшtiнь,
згiднo пoстaнoв .(еpxaвнoгo Koмiтстy oбopoни тa Koмiсii пpи
PHK сPсP iз звiльнснь тa вiдстpoнoк Bи пpизoвy пo мoбiлiзa.
Цii;
д) пoстaчaIIHя д,Iя пoцpeб apмii тяглoвoi cwlt|l' мexaнiзoвaнo.
гo тpaнспoprry i тapи з }Iapoд}IoгoгoспoдaPстBa;
е) opгaнiзaцiя тa кеpiвниuтвo 3aгaльним вiйськoвим }IaBчaн.
}tям гpoмaдЯн CPCP;
x) ксpiвкицтвo вiйськoвим нaBчaнням стyдсrпЬ вищиx yчбo.
вих зaк.пaдiв;
з) poзквapшp1вaння тa Bлaцrryвaння вiйськ i yстaнoв Чеpвoнoi apмii згiднo дислoкaцii' щo встaнoвлrнa Генrpaльним lIIтaбoм Чеpвoнoi apмii;
к) кopiвнI{цтBo oбopoнними зaxoдal{и тa дopoxнiм бyдiвниш.
тBoIи нa теpllтopii сoю3них pеспyблiк вiдпoвiднo лo пpoвiднIо( oс.
нoв Гснсp:rль}loгo шrтaбy Чсpвoнoi apмii.
3. Hapoднoмy кoмiсapy Coюзнoi Pеспyблiки, згiднo зi стaт.
тсю 85 Koнститщ.1ii сPсP' нaдarться пpaвo Bидaвaти нaкaзI{ y
мrxax йoгo кoмпстrнцii й нa oснoвi нaкaзiв тa iнстpyкцiй Ha.
poд}Ioгo Кoмiсapa Coюзy PсP.
Haвiть пpи пoBеPхoBolvfyзнaйoмствi iз цим дol(yмеtlтoм Bпцдa€
y вiнi, щo сrPсд piзнoмaнiтнltх пPaB' нa.цaниx Hapкoмaм oбopoни
Coюзниx Prспyблiк, нr бyлo нaйгoлoвнilцoгo - пpaвa ксpyвaти
вiЙськaми' щo дислoКyвztлисянa pсспyблiкaнськoмy теpенi. Kpiм
тoгo' нKo peспyблiк мaли здiйснювaти свor кеpiвниЦтвo чrpсз
Biйськoвi Pцщ oцpyгiв, тoбтo стaти пpoмilсroю лaнкolo мix oкpy.
гaми тa HKo сPсP. Tox, пo сщi, пpoект Гoлoвyпpaфopмy псpе.
твoPIoBaвpсспyблiкaнськi нapKoмaти oбopoни нa ..п'ятс кoлlсo''
сoюзl{oгo }Iapкoмaтy' a з pсспyблiкaнських наpкoмiв oбopoни
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стBopювaBспpaB)ffiiх ..Bесiльнихгrнеp:UIiB''.Caмr цr змyсI{лoХpy.
щoвa тa гrpaсиil{енкa зBеp}гyГl{сязa дoпoМoгolo дo Cтaтliнa. У свoемy листi дo нЬoгo вoFIизaзнaчAли' lцo пoдBiйнс пiдIlopядкyвaнtх poбoти, стBopllтЬ ненop.
няl oкpyгiв цIтrIнo yскJIaднитьyIvloBI{
.y poбoтi
мaльнi стoсyнки тa плyгaнинy
aпapaтiв L[ентpaльних
yпpaвлiнь HKo сPсP тa oкpщiв. Haявнiсть цЬoгo тa iнцlих ..не.
дoлiкiв'' пpoектy Гoлoвyпpaфopмy yкpaiнськi кеpiвники бaчили
y тoМy' щo Гснцlтaб poзpoбив l.{oгo ..бeз ypaхрaння oсoбливo.
стей Укpaiнськoi PCP, де € чoтиpи.вiйськoвi oкp}ти''.

42
.(,ш yсyнсння yсix цnx нсдoлiкiв Хpyщoв тa Гepaсимснкo за.
шIeсп{ дo текgry "Пoпoкенttя'' деякi змiни тa дoпoB.
цpoпo}r},вtlJтt{
Ilсн1lя' B сl{Jtyякnx oЦpyгl{тa вiйськa' щo Poзтaцroв},B:lлись
нa тG.
pитopfi рсгфлircr' мiUIи б в yсix вiднoшeшtrш пiдлягaти l{apкoмa.
ry oбopoни УPCP (зa викlпoчснHямвiйськ дloчoi apмii тa Pсзсpвy
Cгaвки BгK). Згiднo iз цими дoпoв}lсннями пoпcpсднiй пporкт
мaйxc }Icз:lltнaвaвзмiн..П[orшoгo JIl{lцсдqдtвiulися дDaнoвl{х пyI{.
кп{ тa po6tllшtcядеякi вiдпoвiдrri },зпoДкeння.Пpoгc цi двд пy}tкп{
мaйxс дoкopiннo змiнroвaли },Beсьзмiст дoкy}leкry' пrpстBoPю.
Ioчи HKo yPсP iз бщaфopськoпoy pеllльний opгaн кеpiвниЦтвa
збpoйнимll сl{лaмиpсспyблiкlц.u|. HaPoдний Koмiсap oбopoни
УPсP пiдпoPядкoвyeтЬсяHaPoднoмy Koмiсapy oбopoни сPсP
(нерз Гснepalъlпlй IIIтaб тa L[еrrгрльнi Упpaшiннlr HKo) тa Гoлoвi Pqди Hapoлнlо<Koмiсapiв Укpaiнськoi PCP (бсзпoсеpсд}tЬo);
2. Hapoднoмy Кoмiсapoвi oбopoни yPсP пiдпopяцкoвyloтьсяyci
вiйськa тa oPгaни мiсцевoгo вiЙськoвoгo1пpaвrriн}tя,
щo poзтaшo.
вaнi нa теpитopii pсспyблiки зa BинятKoм вiйськ дiючoi apмii тa
PезсpвyCтaвки Bсpхoвнoгo Гoлoвнoкoмatц1ДoЧoгo''.
Здaеться,стaлiнськa "гpa y пoцIиPс}Itlяпpaв сoюзних pеспyблiк'' бyлa спpийнятa в Укpaiнi й дil"rснoзa чистy мoнстy'. Хpy.
щoB тa Гepaсимснкo нaдa.пiдвiчi звеpгaпШ|cя
дo Hapкoмa oбopoни CPCP (28.06тa 19.08.l9r'ap.) iз пpoxaнням зaтBеpдитиiх вa.
pialгг ..Пoлoxеl+tяпpo pеспyблiкaнськiнapкoмaтиoбopoни'', пpo.
тc цьoгo зpoблснo но бyлo. У тoй xo чaс ..yкpaiнcький пpoеt<т''
нilстo нc пiддaвaв кpитицi й нe зacyркрaв яK пoмилкoвий. oг.
жс, Хpylцoвy тa Геpaсимснкy tlc з:lлиlll:rлoсянiчoгo iнlшoгo, як
вB:Dкaти'щo спpaвy }тBoprння pеспyблiкaнськиxнapкoмaтiвoбo.
poни вiдклaдснoдo закiнчс}t}Iявiйни.
*r l*

BЦpaзy x пiсля пpиз}Iaченttя }toBoгo нapкoмa тa пoвiдotr[лен.
ня пpo цс y гaзGтaх нa B.П.Геpaсимeнкa зBaJIивсяспpaвxнiй
lцквilл листiв iз нaйpiзнoмaнiтнiцlиx iнстaнцiй. Усi цивiльнi yстa.
}toвI{'Dвaxaloчи' щo якщo пpизнaченo нapкoмa, тo, безпеpeчнo'
сфopмoвaнo i нapoлний кoмiсapiaт oбopoни, пoч.UIи звеpг:tтися
дo ньoгo iз yсiлякoгo poдy питaннямI{' скapгaми' пprтснзiями тo.
щo. oсoбливo бaгaтo лllстiв йIцлo вiл фpoнтoвикiв, iх сiмей тa
iнвa.пiдiв вiйни. Тiльки шrя oбpoбки цiеi пolIIти нapкoмy пoтpil Haспpaпцi все булo знltrt}toсрta.цlliшe. Еfiфpii з llьoпo пpивory сеpeд yхpaiшськoro кepiв.
rr}lrгвil нe бyлo. Уxе згaдaниf, вищe Koct€ шкo 3lцtl|.llшlB'щo пoяв:l сepeд спl{скy тrrrнфшiв
нapкoшiв Ущaiнськom Уpял5l пpiзвишa Hapкoшa oбopoни УкpailIи Гepасимeшш викликrла y пapгiЙltxx тa yp'Iдoвшx чинoвllикiв ipolri.шlу пoсмiшку. Hiхгo шe вjpив, щo тrюlЙ
шrpкoш!т i дiйсllo шoxе бyпr ствoрllиЙ.

Ц3
бeн бр спeцiaльний штaт. oсь тщ Мoсквa пiIшta нa деякi пo.
стyпки. 4 неpвня |944 p. Генштaб poзпop'IдиBся пpo yгBoPeI{ня
кaнuеляpii нKo УPсP пpи Hapкoмi oбopoни Укpaiни y кiлькoстi ll чoл. _ 6 вiйськoвикiв i 5 вiльнoнaймaниx..(o 20лип.
ня кaнцсляpiя бyлa в цiлoьry yкolиплrктoвaнa oфiцrpaми IПтaбy
КBo, a пiзнiIцс лo ii rштary бyли зapaxoвaнi тaкo)t( xiнки (дpy.
кapки' KУP'€ p И, rкспсдитopи).
oдним iз псpIшиx зaxoдiв кaнцеляpii стaлa пiдгoтoвкa дaниx
пpo oфiшсpiв, щo сJrркили в yкpaiнсьlсlх oкpyгax. Haчaпьник Kанurляpii пiдпoлкoвник П.o. Гeopгiсвський квaпиB oкpyгI{ iз вiдпpaвJIе}Iгtямспискiв стaprДoгo oфiцеpськoгo сKпaдy й нaпpикiншi
oсенi |944 P, тaкi дaнi бyлo oтpимa}Io. Biдзнaчимo oдpaзy' цto дoсить хapaктсpним мoмсt{тol{, яwtit свi.щrивпPo стaBлсння Гoнrrrтa.
бy лo псpспектив мaйбyпriх пеpствopеI{ьB apмii, бyв нaцioнaпьний
cк,Iaд кеpiвrrиЦтвa yкpaiнськlтх oкpщiв. oсь який вiн мaв Dигл,tд:

Хapкiвсьюtй
oдeськиfi
Львiвсьюrfi
Киiвсьшй

43
63
з7
48

l5
3
6
l8

ll
t4
6
5

69
80
49
7l

o.тxr, yкpaiншiв сrPeд кoмa}Iднoгo скJIaдy yкpaiнcьких oKpy.
гiв бyлa мiзеpнa кiлькiсть, щo свЦчилo' щo Moсквa пpoдoв)кy€
сBoIo пoлiтикy poтauii калpiв зa нaцioнaльнoю oзнaкoю i нс зби.
pa€ т Ься стBopюBaтll нiякi нaцioнaльнi збpoйнi сили.
Пpoтс нaдii нa тr' щo yкpaiнськlrй Hapкoмaт oбopoни Bссjl( тa.
кI{ зil бyДь:якllx yrnroвбyдс 1твopсний' y гснePiшa Гopaсимrнкa нo
вгacaли. Пpo Цс, FIaliPиклaд, свiдчив тoЙ фaкт, щo 20 бrpсзня
1945 p. вiн зaтвrpДив ..Пpoгpaмy-штцaнt$I,, N|Я piIшсьшrяфp.пpoeкry бyлинкy HKo yPсP y Kиевi. У пpoгpaмi бyrи pстrль}Io poзписaнi нaЙменщaння yсix yпpaвлiнь тa or1aсб iз загaльнolo кiлькi.
стlo вiйськoвoсrryoкбoвцiв i вiльнoнaймaних тa opiентoвнa плoщa'
якa МaJIaбyги видiлrнa пИ кoж}Iе 3 tIих. Kpiм слyxбoвих пpимiщеl{ь' y бyдинкy HKo УPсP пePедбaчaлися глядaцький зaл }Ia
l тlrс. мiсць, зaл oфiuеpсью,rxзiбpaнь, бiблioгски.чt{тaлЬнi'
'<lr}бнi
кiмнaти, prстopaн' кщня-iлaльня' мaгaзи}t тoщo. oкpсмo IIлaнyB:UIoсязбyд1вaти гoтrлЬ' дpyкapню, мaйстсpнi, гapaxсi тa iнrцi пiд.
сoбнi пpимiшeнlrя. У uiлoмy ж бyдинoк гtKo УPсP мaв зaйняти
плoЩУ 56 l40 м2, нa якiГr пrрлбaчaлoся poзмiстltтtц 3077 вiйськoвикiв тa 2l50 вiльнoнaймaних.
*t *
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Baxливим cтaпoм y poбoтi Геpaсимснкa як llapкoмa oбopoни
Укpaiни стiшa йoгo, тaк би мoBити' диплoмaтичнa дiялЬtliсть.
Cпpaвa y тolvfy' щo нaяBl{iсть в Укpaiнi, згiднo з кoнститyЦiero,
нapкoмaтiв oбopoни тa iнoзсмних спPaв Bимaгaлa ..3a стикстoм''
зyстpiнaти тa пpoвoркaти iнoзrмнi дслсгaцii, щo пpo.i:кшкa.тrи
чc.
poз Киiв дo Moскви. ..3a звичa€м'.
дiлився iз кoлrгoю бiльlцo
дoсвiдчсний y циx сIIpaBax нapкoм iнoзeмних спpaв Мaнyйьсь.
|QIi|,- змiцraнi }Pядoвi доrсгaцii мaютЬ oбсrгщoвщaTИcЯ'пPсдстaB.
ниKaми нK3с тa HKo paзoм' спсцiaльнi вiilськoвi дeлeгaцii пoвиннi oбс'г1,гoврtГttcЯ' IoJIoBtIим чI{}toм' пprдстaвrrикaми вiйськoвих Bлaстrй, тoбтo нКo'. 3 цьoгo пPиBoдy l{apкoм зaкopдoнниx
спpaB pекoмrrЦyвaв Baсилю Пилипoвичy стBopити спoЦiaльнy
пpoтoKoль}Iy гpyпy пpи HКo, видiлитrr хopoшy легкoDy мaцIиtty'
пpимiшснt|Я IДЯ пpийoмiв, a тaкox пi.Цгoryвaти NIЯ ЦvIх цiлсй
дщoвий opкeстp тa oдЕly-двi poти для несrн}IЯ пoчrснoi вapти.
..Усi Bкaзaнi мoмснти зoвнiIднЬoгo пprдстaвницЬкoгo пoPядKy'_
пiдкpeслювaв МaнyйьсЬKиI"!,. мaютЬ пoлiтичне знaчeння i нa
них слiд сBoeчaснo зBсpнyги yвary''. futс як цr мo)кнa бyлo зpo6итl,l,кoли нr вистaчaJlo aнi гpourсй, aнi вiдпoвiдних кaдpiв. Лишe нa дoситЬ скPoмtly зyстpiн фpaнuyзькoгo дивiзiйнoгo генсpaлa Пcтi _ кеpiвникa вйськoвoi мiсii в CPCP, пiIдлa мaйxс KBap.
тaJlьнa срta кolrrтiB, Щo ri бyлo видiленo rлтaбy KBo дIя пoдiбних aкцiй. Щoдo пiдгoтoв.ltrних oфiuсpiв, тo, як з'ясyвUtoся' нa
вссь Iцтaб Krtiвськoгo вiйськoвoгo oкpyry нr знaйцrлoся xoдЕIo.
гo' xтo б знaв iнoземнi мoBи. Ha пpoхaння ГеpaсимсI{Kaствopи.
ти спецiaльний BiддiЛ ддя зoвнiцrнiх знoсин пpи кaнцеляpii HKo
yPсP зaстyпнЙк нaчiUIЬнI{кaГснеpaльнoгo штaбy Чеpвoнoi apмii, гснеpaл apмii o.I.Arrтoнoв вiдпoвiв вiдмoвolo, мoтивyloни ii
тиМ' щo ..Bдaний чaс цo нe I}икJIикarтЬсянеoбxiднiстю нсpез вiлсщнiсть y Киевi пoстiйниx вiйськoвих пpoдстaBництB iнoземних
дrp)сaB...Щoдo гpoшей, тo ц гс}IсPaлAнтoнoв пooбiцяв вiдпyскaти y кoxнoмy Koнкprтнol{y випaдKy. Знaннo легlIIe виpiIшyвa.
лисЬ питaння пpo IIoчсснy Bapтy тa aBтoмaшIини' aдpкoш, нa щaстя, ГеpaсиМснкo мiг виpirшyl}aтияK Koмa}IдyвaчoКpyry.
r t*r f

Hсрглaмrнтoвaнiсть пPaB тa oбoв'язкiв сa}vtoгoнapкoмa пoстyпoBo пoзнaчaлaся нa йoгo стoсyнкaх iз кepiвництBoм oкpyгiв.
Мaйxс вiдpaзy Bи}IиKпo без.lriчпитaЕIЬ' щo пoтpебyвaли зaгaльнoi
iх кoopдtнацii мix apмieю тa yкparнсЬKим yP'uloм. I xoчa гellеp:rл
Геpaсименкo й взяв нa себo oбoв'язlсl, як вiн сaМ з{lзнaчaв,..якщo
}Iс нaчaльнI{кa' тo стapцIoгo щoдo вiliськoвиx paд yкpaiнських oк.
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pyгill'', oстaннi не пoспiшaлI{I]l{знaвaтиBлaIIyнoBoгo нapкoмa. Хapaкгеpнi пpикJIn,цI{.
У сеpпнi |9аА p. Hapкoм oбopoнlt дoпoBиaв y
..ПoвiцK КП(б)У пpo хiл poзмiнoByвarlFlянa тсpитopii Укpaiнlt.
.цoмляto'_ пl{сaв вiн,_ lцo l{нolo в>китiзaxoдI{ЩoДoyсyнен}Iя
недoлiкiв y poбoтi зaгaлЬнoГopoзмiнoByвaн}Iянa тrpltтopii KttшlськoгoвilYtськoвoгooкpyry. Щoдo тepllтopii iнruих вiIiськoвlrх oкpyгiB, тo я tIе МaЮ aпapaTУДJIЯopгaнiзaцii тaм uiеi poбoтll. Пporшy
зBrpнyгися 3 цЬoгo пI{тa}Iнябeзпoсеpе.цFlЬoдo кoмaF(дyBaн}Iя
Львiвськoгo, Хapкil}сЬКoгoтa oдеськoгo oКpyгiв.'.Ha пpoxaння
Paлнapкoмy Укpaiнll lцollo пpoдol}ження нa ltiсяць теpмiнy мoбiлiзaцii в apмiю ..слy)кtlтелiвкyльтy'' Гсpaсlrменкo вiдпoвiдaв, щo
тaкy вкaзil]кyпo KBo вiн дaв. ..Illтaбaм iнtпих вiйськoвих oкpщiв
Укpaiнськoi PCP,_ пI{сaBBiьt,_ вкaзiвку я дaтl{ }Ir мoжy' Boнa
ГoлoвyпpaфopмyЧеpвoнoi apмii''.
мaс надiйтll вiд HAtIAлЬнItкa

ПoсвLцченшя
llаpкoмa oбopoниУPсP B.п. Геpасименка.
Haпpyxення y стoсyнкaх мix н:lpкol'tolnrтa oKpyгa}lи нapocтa.
лo. Це ст1lлo o.цнiсю з пpllчIlн Toгo' шo Гepaсl{МенKo нaсмiлllвся
ще Paз пpI{Bеp}|yгI{yвary Hapкoмa oбopoнlt CРсP дo сBoгo нapКo}l[lтy. Haвеснi t945 p. вiн пiдгoтyl}aв лIIстa дo Cтaлiнa, B яКoМy
зAзЕIA.IaB'щo t{еPеглilмсFlтoBaнiсть пpaв тa oбoв'язкiв Hapкoмa
..TaKr
oбopoнlt pеспyблiкtt стBopЮ€ yсКлaднсння y йoгo poбoтi.
пoлo)Kенн'I нr Мoже пpoдoBжyBaтI{ся нaдaлi неpеглaмrнтoBaним
з Baruoгo бoкy,_ пI{сaв Геpaсlll*tенКo,_ тaк яK в бyдь-lIкt'll"{чaс
..пpo пopядoK пiлпopядкувaння'' i
}{o)кr вtlнIlкнyгlr кoнфлiкт
пpедстaBHIlК:lм цrнтpy .цoвrдrтЬся poзбllpaT|tc'|' хтo мa€ paцiю, a
хтo нi, а спpal]a бyле стpaжлатlr. Hr BBa)кaючIl зa illo)<.lll{Bеy дa..Пoлo)кrння пpo HapoлнIll"l чaс пpoсt{тI{ Baс пpo зaтBrpд)кенняI
нlrl"t Кoмiсapiaт сoЮзHIlх pеспyблiк'', я Bсl ж пpoшIy oкprlr{l{м нaкaзoilt tll{ дI{prKтIll}oю чaсткol}o pеглaмегIтyвaти мoi пpaвa тa
oбoв'яlзкll як Hapкoт*taoбopoнll, lцo llI{плIlB:lЮтьiз пpaктI{кI{''.
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Дaлi y rистi чiпсo oIФссJIroB:UIисякorrЦDи тiеi Koмпстснцii, ящy
вiн ввaxaв зa дoцiльЕlс oтpимaти вiд цснтpy нa пcpioд дo
gпpoскry
Хpцrцoва-Гсрси.
}тBopсH}tя }IKo УPсP. Ha вiлмiнy вfi
мсHкa',, Hapкoм oбoporпr Уlgairпr нa цей p!Цl визI{aBaвдoцirьнiсть
пiдпopцдкoвaнoстi yqpaiнськиx oкpщiв бcзпoссpсдньo сoloзнoмy
}IКo, aJIGзrзнaчaB' щo пpo кo)кнс заBrylнHя l{сrrгpy, якe нaддrться
тoмy чI{ irпшoмy oкpyry i зaчiпaе irrтсpсси мiсцсвoгo нaсслeння чl{
нaPoдl{oпo пoспoдapствa сoюзнoi pсспyблiки' чI{ тaкl' щo пorгpс.
бye спpияшя мiсцсвlо< oPгaнЬ шIa.щ{'пoвиrнi пoвiдoмltятll i йoгo,
щoб вiн мiг з мcloю opierггaшii ним вiдпoвiлrro iнфoplvryBaти Уpяд
yPсP. Boдrroчaс Гсpaсимснкo нaпo,tягaв нa псpсДavi йoмy пpaвa
кotгтpoлto зa всiмд нaKaзaмI{' д[IpcктиBaми HKo сPсP тa йoгo
opгaнЬ, щo стoс},Ioться irггсрсiв цивiльнoгo нaсе,Iен.
цeнтp:UIЬ}II{х
ня i нapoднoпo пoспoдapсгвa сoюзнoi рсгфлiки'
a тaкox зilцДaн.
ня HKo сPсP iз питaнь, щo BиIIлиBaють iз нaцioнa.пьних oсoб.
ливoстrЙ. ГеpaсименKo пPoс}tв тaкox' щoб Hapoднoмy кoмiсapy
oбoporи yPсP бyли нnдaнi пpaвa BидaBaти нaкaзи з yсiх питaнь'
щo виK,Iaдснi вищо. B цiлoмy lк yсi вiйськa тa вiйськoвi yстaнo.
вI{' щo зHoXotЯTЬCя нa тepснi УкpaiнI{' пoвиннi y пllтaннi Cтa.
тyry Brr}тPilдньoi тa гapнiзoннoi с.lт1окбибщи пiдпopяцкoвaниIvtи
Hapкoмy oбopoни yPсP. .3a мнoro тiльlоr пPaвo'- пi.щpеслювaв
вiн,- лiквiдaцii пopyшоttь стaтщiв, BaцIиx нaкaзiв, диpектиB...
Щoдo вllкoнa}I}tя свoiх oбoв'язкiв Hapкoм Гсpaсименкo ввiDкaB
зд нсoбхiднс щс дo opгaнiзaцii HКo pсспyблiки сфopмpaти йoгo aпapaт iз вiдпoвiдtlиIии фyнкцiямu. Для Dикoнaння Циx фyц.
кцiй мшrи бyш ствopснi тaкi кaдpoвi гpyпи:
l. oпеpaтивнa гpyпa;
2. opгaнiзaшiйнo-стpoйoвa гpyпa;
3. Гpyпa Bсеoбyчy тa фiзкyльт1pи;
4. Гpyпa кaдpiв;
5. Гpyпa зoвнilднix знoсин;
6. .(opoюrя гpyпa;
7. Упpaвлiння гiдPoмстсoPoлoгiчнoi с.lrщ<би
;
8. КвapгиPнa гpyпa;
9. Biйськoвo-сaнiтaPнa гpyпa;
l0. 3aгmiвсльl{с yпpaвrriння;
l l. Гpyпa вo€l{тopry;
l2. Biйськoв:l гPyпa кo}ггPoлIo пpи Hapкoмaтi oбopoни УPсP.
oбoв'язки Усiх циx гpyп бyли pстeльнo poзписaнi. Пpoпoзишii
Гсpaсименкa яBляли сoбoю щoсЬ ссpeднr мix пpoеlсгoм Гoлoвyп.
paфopмy тa *пpoсктoм Хpyщoвa-Гсpaсимcнкa.'' У тoй жс чaс в
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дoяких пoлo)ксннях вottи дсщo вiддaлeнo нaгaдyвaли iнститщ
yпoвнoBaжeних Hapoдtloгo кoмiсapa y вiйськoвl{x тa мopсьKих
спPaвaх сPсP пpи PHК УPrщiв сoюз}tиx peспyблiк, щo мaв бщи
щвopсний вiлpaзy пiсля ствopснtlя сPсP. Цой iнститщ бyв пo.
кликaний вpaxoвyвaти нaцioнaльнi oсo6ливoстi тa мoxJlивoстi
кo:lсtoi pеспyблiюt пPt{ пPoBедсннi единttх пpинципiв вiйськoвoгo
бyлiвништвa. Упoвнoвaженi мaли iнфopмyвaти yp,Ци pеспyблiк
пpo yсi piIшсння l{еrrгpaльнoгo нapкoмary y вiйськoвиx тa мopсь.
Kиx спpaвax' yсyBaти мoж;tивoстi нoyзгoДкrння y взаемoвiд}toси.
нax мix цс}ттpolvtтa peспyблiкaми y вiйськoвих питa}Iняx. oднaк
мaйxe 3 сaмoгo пoчaткy iнстllцrг yпoвtloв:Dкенtlx нo нaбр пoтpiб.
I{oг1oзaстoсyвaння' a нaпpикiнцi 30.x poкiв нaвiть згaдкa пPo }tьo.
г'o зникJIa з yсiх фiцiйниx дoкриентiв. HKo сPсP не 6axaв мaти
жoдних' нaвiть тaких скpoмних oбмеxснь y свoiй дiятrьнoстi.
Цiкaвo вiдзнaчити' щo цьoгo листa Hapкoм Гepaсименкo пи.
caв Cтaлiнy Bжс oсoбистo вiд cсбr. Хpyшoв йoгo нс пiдписaв. I
нr випaдкoвo. Haстиpниft нapкoм пoчaв виK,Iикaти y Cгшriнa poз.
дPaт}tsaння.Пpoте нaпpикiнЦi вiйни бyлo нc дo ньoгo. fuiе вxo
y липнi 1945 p. Геpaсименкa бyлo пoзбaвленo €.щ{них вaжrлiв йo.
гo BJIaдlt - Koмaндyвa}Iняoкpyгoм. Ha цю пoсaдy.пpизнaчили
гснrpшI.пoлкoB}tикa A.A.Гpенкa. A сaмoгo Геpaсимrнкa (.Цopе.ti,
oфiшiйнo не пoзбaвляIoчи пoсaди нapкoмa) y xoвтнi 1945 p. пеprвсли }Ia з}Iaчнo ttшкчy пoсaДУ - зaстyпникa кoмaндyвaнa Пpи.
бaлтiitським вiйськoBим oкPyгoм пo Byзax.
Кaншrляpiя Hapкoмa oбopoни Укpaiни пpoiснyвaлa бсз свoгo
нapкoмll aж дo тpaвня |946 p. A пoтiм спpaви 3д:rлив apxiв, пr.
чaтKи зниIцили' a мaйнo, сrpсд якoгo' кpiм меблiв, нiнoгo й нс бy.
лo' здilли пo al(ry. Тaк зaвeprшиBсвoю ..дiя.пьнiсть''Hapкoмaт oбo.
Poни Укpaiни, xo.ra фpмiulьнo вiн iсrryвaв дo пpийнflтя Koнclil.
тyttii CPCP |977 p. Taк, у |916 p. Hapкoмaт oбopoни УPCP ст:шt{
нaзивaти Biйськoвим мiнiстсpсгвoм УPCP (Укaз Прзtlлii BеpхoвМiнiстеpстBoм
нoi Paди УPсP вiд 25.03.|946 p.' a з 1953 p.
oбopoнlt УPсP (Укaз Пpезидii BP yPсP вiд l0 квiтня 1953 p.).
Haцioнпльнe питaння у Paдяшськiйapмii
у пiслявoсшшeсopoкapiтrя
Закiнчення .Цpyгoi свiтoвoТ вiйни спpиялo пoд:UIьцIoмyпoсl{.
лrннк) стaлiнiзмy в CPCP, який пoxиI{aв лaвpи вiд пеpемoМ, 3ДO.
бщoi yсiм paдянсЬким нapoдoм. Пpoгс спoдiвaнoi вoлi цi нapoди
нe дixдшrися' нaвпAки, в гaJгyзiнaцioнaльнoi пoltiтиlсl пiслявoен.
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ний псpioд пoзнaчиBся щc бiльrшrм пoсилсttням pyсифкaтopсьlсок
тrl{дснцiй в yсix сoюзtlltx pсспyблiкax, i пrplш 3:l всс в Укpaiнi.
Щoдo Paдянськoi apмii (тaк вoнa пoчaлa на3ивaтися з 1946 p.),
тo кpiм нaзBи' пoпpl{ yсi дек;rapaцii 1944 p., нiяoгo нс змiнилo.
ся. Haвпaки, пiсля вiйни Boнa oстaтoч}Io пoBсp}ryлacЯ'Дo змiшa.
-ttих B нaцioншIьнoмy плaнi чaстиl{' тoбтo
дo пpинципЬ вiйськoвoгo бyдiв}IиIIтвa 3pa3кa 1938 p. (пpaвлa, зa життя Cтaлiнa, в
зaкaвKaзьKих peспyблiкaх щс iснрaлo кiлькa нaцioнaльних дивi.
зiй, Пpoтo пiсля пpихoдy дo Bлaди Хpyцoвa i poзпoнaтoi ним
антистaлiнськoi кaмпaнii цi з'еднaння булtt poзфopмoвaнi, тaк
яK paд,Iнське кepЬш,rцтвo пoбoloвдлoся мoxJIиBих пpoстa,пiнських
зilвoPyшснь y цих нaцioнaльних фopмрaннюс).
У uiлoмy x y пiслявoенний пеpioд мaйxс y всiх сфеpax xиття тa дiяltьнoстi' пoчи}Ialoчи вiд вiйськoвoi дoктPиtlи, стpaтегii
тa тaктиKи i дo метoдiв пiдгoтoвки вiйськ, Paдilнськa apмiя пo.
веPнyлacя дo iмпepськoi спaдщини стapoi poсiйськoi apмii, a щoдo
пiдгoтoвки oфiuеpськoгo кopпyсy' тo цi тpaдицii 6улll нr лишe
вiдpopкенi, aлс й pстсльнo вiднoвлснi. PoсiйсЬкa мoвa як € д инa
симBoл лoяльнoстi
мoвa спiлкyвaння' poсiйський пaтpioтизм'
.fi
'Iк
pФм}fy
- всo цo лицIaJIoся B Paдянськiй apмii oснoвoю
дo
силI{ тa eднoстi.
Paзoм iз xpyшoвськolo ..вiдлигoю'', кoли пoвiялo вфaми змiн,
здaB:rлoся,вiдбyдyгься дrякi пеpемiни i в Paдянськiй apмii. Taк,
в пpoмoвi М.Хpyщoвa нa II сссii Bсpхoвнoi Paди CPCP y сiннi
1960 p. нaвiть пpoзB}пIaBI{aтяк нa мoxJlивi вiйськoвi pефopми,
кoли Генсrк зaяBиB' щo Paдянський ypяш poзгл'Цae пI{тa}Iняпpo
теpltтopiaпьнi вiйськoвi фopмрaнrrя (нитaй: нaцioншIьнi). furе дaлi
цЬoгo спpaBa нo пiIrrлa.A невдoвзi i сaмoгo Xpyшoвa бyлo yсyне.
нo з пoсaди.
У ..бpеxсteвсЬKyдoбУ'', Koли paзoм з iкгсгpauiilними пPoцссaми'
щo вiдбyвaлися в сPсP, нaгaдirли пpo ссбс i лoзiнгсгpaцiйнi фaктopи' знaч}IoзpoсJla poль Paдянськoi apмii як iнстpyvrегrrypyсифiкaцii
тa iнтегpaцii. Пiдсиленa пoлiтикo.iдсoлoгiннa poбoтa в paдягIсЬKиx
вiйськaх м.rлaспPияти вихoвaнню ..нoBoipaдянськoi лЮдини'', ..paдянськoгo гrтpioтa-iнтеpнauioнaлiстa''. Пpелметolrl oсoбливих
гopдoщiв paдянсЬких вiйськoвих зaлI{шaлllсябaгaтoнttцioнaльнi
..iнтеpнaЦioн&пЬнi''
вiйськoвi чaстини' якi iнaюдe, Як ..бpaтнiвiйськoвi кoлeIстиBи''тa ..цIкoлaдpyxбll нapoдiв,' в paд'ItlсьKil-lпpесi не
нaзиBaJIися.HaйбiльlIIy зaгpoзy Bеликopoсiйськoмy хapaктrpy Pa..мyсyльмaнський
д,янськoiapмii стaнoвиB
фaктop''. Cлaбкий стaн.
pсспyблiK'
a тaKo)к пoтеtlдaРг пpизoвникiв iз сеpедньoазiaтських
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цiйнa iх нслoяльнiстьдo poсiЙськoi iдсi, пoстyпoвo ст:UIизaгpoxy.
вaпt i сaмoмy poсiйськo.слoв',tнськoмy xapaктеPУ Paшrнcькoi apмii.
Усi дoслiдкeння свi.щтиJrипpo те' щo демoгpaфiчкий вибщ y Cсpсд.
нiй Aзii Ivloжeнrвдoвзi пpизвссти дo зI{aчнoгo ..пo)кoвтiння'' apйi.
3гi.щroз пiдpa"хyrrкaми'нa кiнець )o( ст. piвeнь пpизoвrпrкЬ.}ryсyль.
мaн мaB би стaнoвитlц 2596,в тoй жe чaс кi.lькiсть пpизoB}Iикiв.po.
сiян пoвиннa бyлa скopoтитися дo 40%.Ця пpoблoмa нaстiльки
ссpйoзнo зaнrпoкoi.пa paд'Iнськe вiйськoве ксpiвниrrгвo, ЦIo бщiмтo нaвiть бyлo пiлгoтoвлсI{o спeцiальний сeкpсtний звiт шrя Мiнi.
стepgвa oбopoни сPсP' B якoмy вiдзнaчaлoся' щo внaслiдoк ..пoжoвтitlttя'' Paдянськa apмiя мoжc oпи}Iитl{ся пrpeд двoмa Bзaeмo.
пoв'язaними пpoблсмaми: мoвI{oк) тa пpoблeмolo пaтpioтизмy.
A.окc 3 poкy в piк в мyсyлЬмaнськиx pсспyблiкax нr}г,(I{льнoскopo.
чyвaвся вiдсmoк пpизoвникiв, якi зн:шI{poсiЙськy мoвy' a вGJIикo.
poсiйсьlоrй (ни тo Paд'IнсЬкий) пaтpioгизм бр сePсд цьoгo кoнтI{H.
гсrrry вiйськoвoсlгркбoвшiв tIс д}Dксaвтopитст}ll{м.
Пpoгc нс тiльlol ll,fyсyльмaни BиKIlикiЦt{ нсдoвipy y p4дЯнськoпo
вiйськoвoгo кеpiвництвa. Hе кopист1в:tJlися дoвipoю i пpoдстaв.
}Iики Pящy зaхiдttих pсспyблiк, a тaкox евpсi. oт;сс, poзпo.Цiл
лIoдських pссypсiв y Paдянськiй apмii вiдбyвaвся зa пrвними
пpиI{ципaми ..нaцioнaпьнoi бlзпoки'', щo мaJIa як пoсI{л}Iтиfr бo.
ездaтнiсть, тaк i збсprгти тpaдицiйнy poсiйськo.слoв'яt{ськy дoмiнarrry. Poсiяни мaJIи мaксим:rльнo пrPсBaжaти y бoйoвих тa слi.
тapниx.вiйськaх (aвiaцiя, дссaнт' pакетнi вiйськa, IЦБ тoщo), a
нaцме}rи - в небoйoвиx з'rднaн}I''D((бyдiвельнi, зaлiзнинIri, внщ.
piIшнi вiйськa тoшo).
Щoдo спpoб зaлyrення сеpсднЬoaзiaтiв, нe кокyrи вжo пpo
пpибaшiв, дo вiйськoBиx },чилищ' тo Boнl.l }Iс мiUIи' в Цiлoмy, пo.
3итиBни)( нaслiдкiв. Poзпoдiл зa нaцioнaль}loю бсзпrкoю пеprдбa.
чaв тaкo)к лвa фyндaмrнтaльнi пpинципI{ щoдo кoмплcктyBaння
paдянсЬких вiйськ. Псpш 3a Bсe Цe бр пPиI|цип iх бaгaтoнaцiotliulьнoстi, змiшaнe кoмплсктyвaнtшl' хoчa y бoйoвих тa слiтap.
них чaстинaх вot{o нсpiлкo м:lлo сyгo симвoлiчнс 3нaчrння' як
псвний iмiдк ..iктopнaцioнaлiзмy''. Щoдo дpyгoгo пPинципy' тo
вiн пoлягaв y тoмy' щo кoжrн сoлдaт нс мaB сJtркити зa мiсцсм
йoгo мсIцкaння (щoдo нaцмснiв' тo цo стoсyв:rлoся пpoxoДкс}ltlя
сл1п<бинa тсpснi ix pсспyблiк). Пpaвдa, цсй пpинцип пoдеКyди
пopylllyвaвся. Taк бyлo, нaпpикJlaд' кoлll ПсpIший сeкpстap [K
Кoмпapгii Kaзaхстaнy Kyнaев пoпpoсив стapoгo пPиятrля Бpсх.
н€Ba дo3вoлити кaзaxaм сл}D|штt{в Kaзaxстaнi. J дoзвiл нa цo бyлo
oтpимa}Io. B тoй xс чaс }Iсoднopaзoвi пстицii литoвських ltpизoв.
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никiв вiд}roснo цpoxolDt(cння сrr1rxби y Литвi нсoдмiннo вiдrrrлял||cЯ. B рloвax paлшrсы<oi irшсpii цс мirлo спpltяти зaбсзпсчен.
ню лoяJtЬtloстi вiйськ I{a EI{пaдoк бyдь.яких нaцioншtьнrrх з:lвo.
pшIIснь y pсспyблiкax. oсoб.шtвo Pстслыro дoгpиIvr}rвallпcя цьoг1o
пPиItципy пpи фopмрaннi пpикoPдoнних вiйськ. Taк, нa зaхц.
}lo}.fyкopдoнi мaли сJt}ryorп{ пrpeB:Dкнo poсiшrи, a нa cxiднolvfy й
пiвдсннo.сxi.шroмy - yqpairшi тa бiлopyси. €вpсiв взaгa.пi y пpи.
кopдoннi вiйськa нс пpI{зI{вiUIи.
Щoдo }псpairпдiв,тo y пiслявoенний псpioд вiд6yлaся пoдirлЬ.
шa ix iкгcгPaцiя y Paпянcькiй apмii. Paзoм iз двoмa iшдими сxiд.
tloслoв'янсЬкltми нaPoдtмI{ Boни мaли стaнoвити нG лиlIIc кiстяк,
utc It oдIIy з нaйбiльIц дoвipсних чaстoк uiеi apмii.
3гiднo iз зaxiдними дoслi.Qкс}l}lями (paлянськi д)ксPcлa 3:rли.
цIaIoтЬсятarмн[lмI{), Щo бyли пpoвс.ценi y 70.x poкaх нa пiдcтaвi
aншiзy кiлькox тI{сяч paдянсьKих oфiuсpiв (oтlсс, 3 псBнoIo пo.
гpilшнiспo), бyли oтpимaнi лaнi пpo нaцioнiulьний склaл oфiцepсЬкoгo кopпyсy PaдЯнськoi apмii. Haвсдсмo лицIr слoв'янськy
iх нaстинy. oтlкс, нa |976-L977 pp. в Paдянськiй apмii бyлo:
thцiolшьнbтr

3бp. сшlи
aтo,tol|

poсiяни

6L,37

р<pafuшi
бiлopyси

26,25
5,06

Cдoп. вif,сьхl

59,2з
26,81
5,48

BIt{Ф

BПC тa ППo

66,90
23,49
4,27

Чrcтхд н.rц.}iдсe,tclo|я
в CPCP з 1979p.

63,53

52,42

26,08
,1,53

16,16
з,6|

A oсь якy чaстКyзaймaли У Цих вiйськaх oфiuеpи.yкpaiнцiзa
paнгaми:
Cдoпупri

rенеpшlьсьюrйсrutЦ,Ц
алмipшшсьlсo.
стдpшioфiцepш
rroлoдlцioфiцepи

BПC тl ППo

вifiсьхl

24,65
27,68
26'3т

20,42
2з'44
2з'96

2t,27
24'55
28'06

oгo>r<сrpсд oфiuеpськoгo кopпyсy yсiх щaблiв yкpaiнui стaнoвltли знaчнo бiльlшy чaстКy вiд зaгaльнoсoIoзнoi щoдo BсЬoгo yк.
paiнськoгo }IaсrлrI{I{я.
Cсpсд вищoгo вiйськoвoгo кepiвництвa яK дo вiйни, тaк i y
пiслявoeнний пopioд, отнiннi yкpaiнui тс)( стaнoBили з}Iaчнyчa.
стинy. Уpoркенцi Укpaiни нсpiдкo poбили стpiмкy вiЙськoвy
кap'epy, дoхoдячи .Цoвеpxiвoк кpoмлiвськoi BJlaди.Taк, мapIшaли
Tимolцснкo, Мaлинoвський тa ГprчKo бyли мiнiстpaми oбopoни
Pa.цянськoгo Coюзy. Бaгaтo yкpaiнuiв oчoлIoBaли кoмaндyвaння
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Poдв вiйськ Paдянськoi apмii, вiйськoвi oкpyГи' пpaцювiulи в Гrн.
штaбi нa Bисoкиx Kol{aндгtиxпoсaдax y дitoчiй apмii тoщo. B псpeвaxнiй бiльlцoстi цr бyли лIoди' якi негaтиBI{o стaBилI{ся дo
сaмoi iдеi нсзaлсxнoi Укpaiни тa бyли вeликoдсpжaвникaми 3a
свoiми пoглЯдaми. Cкopirше виъIяткoм iз пpaвил, нix пpaвилoм,
€ y цьoмy вiднolцсннi бioгpaфiя гrнrp:rлa П.Гpигopснкal.
У шiлoмy x сrryокбaB Paдянськoму oфiuсpсЬкolvfy кopпyсi псpсдбavaлa' нaсaмпсPсд' oстaтoчtty pyсltфiкaшiro, втpaтy свoei нa.
..poсiйсьKl{м пaтpioтизt\{oм''.
цioнaльнoi oсoбистoстi, зapaжeння
I слiд зaзнaчити, Щo B ylvroBaxвiдсyпloстi шtaснoi дсPжaви' слaбкoi
нaцioнaльнoi сaмoсвiдoмoстi цr нe стaнoBилo для бaгaтьox yкpa.
iнцiв дyжo склaднoi пpaкпlннoi чи мopaJlЬFloi пpoблcми. Biднoс.
нo Bисoкий piвeнь aсимiльoвaниx yкpaiнцiв ссpсд oфiшepськoгo
кopпyсy Paдянськoi apмii чaсткoвo тaкo)к бр лaнинoю нaцioншlь.
нiй тpaлицii, aд)кoв yсi vaси yкpaiнui пpaгнyли poбити вiйськoвy кap'еpy. Taкo:к i ссpед пpaпopщикiв, нaдстpoкoBикiв тa
сrpxarпiв Paдяlнськoi apмii тaкoж бyлo бaгaтo 1кpaiнuiв. Цю oсoб.
ливiсть вiдзнaчaли i сoцioлoгiчнi дoслiдксння 80-x poкЬ, якi пpoBoдилися сrpсд pядoBoгo скJIaдy Paдянськoi apмii. ..Biйськoвoслpr<бoвui.щpaiншi,- гoвopилoся в oдtto}ry 3 тaKих дoслi.Dкснь,
щo Мaлo BстaнoBити нaцioнaльнo-пbихoлoгiчнi oсoбливoстi pa| Гpuapенкo llmpo
фuюpoвuч (|907-|987) ltapoдився в с. Бopисiвшi, заpaз Пpимopськoтo
prЙolly 3aпopiзькoi oФt. y сшяtrськiй poлишi. Haвчaвся y Хаpкiвськoмy пoлiтeхllivltoмy
iltqr'fгyгi (1929_l93l)' МoскoвськiЙ вiйськoвiй iloксltepнiЙ aхaдeмii (l93l-1934)' Axадeмii
Гeltepшlьltom цггaбy (1937_1939). 3 1939 p. с,ryJ.о{вlla.[шleкoмy Cxoдi' У l94l p. зa
.мудpoi
.llеoФpcжltий.
вислЬ щoдo
пoltiпtки" Ctaлilta y пiдшroвцi дo вiйши лeдь пe пoзбyвся
twtoви. Hа Щaстя, oбilittuloся -сyвopoю паpтiйltoю дoгaltoю..
3 кiltця 1943 p. пcpeбyвaв y дiючiй apмii' y |944-|945 pp. - }tачаJIъшикшпaбy 8-i
сгpiлcшькoi дивiзii 4-m УкpailIськoгo фpolrry. Пiсля вiйши виKпадaв y Biйськoвiй aкддeмii
iм. Фpyшзc ( 1945- 196l )' зN)дoм _ нaчiulьllик фкyльтстy вiйськoвoi ЁФpнетики, пeнepдл.
мaЙop (t956).
.Цo.пяП.Гpиropellка paппoвo змiltrtпaся пicпя fiom вЦвepтorо вucryлу 7
вepeсl|я 196l p. хa пapгкoltфpeltuii Лeшiшськoro paйoнy Мoсlои 3 пpивoдy oбroвopeшшя
. в i д л и гo ю .
гeн еpa л с п po б y в a в
пpoe кт у ltoв oi п p oгpам и K ПPC . Haт хшe rtниЙ
пoкpитиlryвдтl{кopyпuiю у виlцNх eшеJlol{a,(в'Iадитa.заltадгo pilд}"rc. вистyпив rr пiлгpимкy
pcrфpм y llащii, Щo мaли б poзпo.lатися пiои ХХ з]здy KПPC. Hcцдoвзi йoro бyлo yсyш}rrо
з пoсnди тa пepeвeдelro lta .ЦцeкиЙ Cхiд' a зпoдoм i зoвсiм звiльltенo з аpмii. У l9б3 p.
П.Гpиrоpetlкo з.lсllyв:lв Лiry Боpoтьби rr вiднoшtcнltя лeшiнiзму Й пyблiчяo виступив нa
з{lхист пpaв кpимсЬкю( тaтap, дeпopmв:l}lш( з{l нaк1зoм Cтшtilta. Цьоrо вжe булo elнa,Цгo
IЦя paдяl{сЬкoпo pc'кимy. У лшгoмy 1964 p. пeнepшIa заapeцгryвaли тa вiД,пpaвкли ,Цo
психiациvlloi в.язltиui-лiкrplti' дc вiн i пepeбyвaвy 1964_1965 тa 1969-1974 pp.
П.Гpиlopellкo oстaтoчl|oвiдiйшoв вiл лellittiзмy i в 1976 p. стaв oдl{им iз заснoвшикiв
Укpaiшськoi Гellrcilrськoi гpyпи тa -tiпpeдставltикoм пpи Мoскoвськiй Гeльсiнськiй гpyпi. У
цi poюr вilt актtвlto дiяв як пpaEозil'(ltсllик. B 1977 p. Гpиropelrкo пoiхав нa лiЦrпrння дo
CШA пЦ.laс якoro pцдяllськс кepiвllиt(гвo ln lo'lti зЛ.фежlr€ в им' aби зaпoбimt пoЕpl{еI{ню
тaкoi -lleСвзпcчlloi тa вжe лoбpe вЦoмoi lla захoдi. oсoби lla бaтькiвшиtty' пoз6rшяс Йoгo
гpoмцдяltcгвa CPCP.
П. Гpиroprнкo - acтop пoltqД80 пprцЬ 3 вiйськoвих тa пpaюзхиснкх пpoблeм, мeмyapЬ.
Пoмep y Hью-Йopкy.

152
дяI{ськиx вoiнiв,- iз зацiкaвrrснiстlo стaвJIяться дo сл1a<би.Бa.
гaтo з ttl{х пpaгн}тЬ дoсягтt{ бiльlц BисoKoпo стaнoBищa, oсoбли.
вo кoJlll цс нaдд€ iм кoнцpстнIo( пepсBaг ни сyспiльнoгo Bиз}IaЕII{я
в кoлектиBi''.
Пpoтe i дo yкpaiнЦiв y Paд,II{ськoгo вiйськoвoгo кеpiвtlицтBa
нс бyлo пoвнoi дoвipи. I цс стoсyвaJlocЯ tlс лl{шe зaxiднякiв, якi
знaчнo вiщliзнялися зil свoiм ментaлiтстoм BЦ зpyсифiкoBaних
схiдниx yкpaiншiв, a.пс й дo сaмих схiднякiв тa зaпlлo},t стнiчниx
УкPaiнцiв. ДJtянlцx тaкo)к дtялуtпpи}lципи нaцioнaльнoi бсзпски
пpи poзпoлiлi в apмii. Taк, нa пoчaтКy 90-x pp., сaмr нaпеpeдoдI{i
пpoгoJlolllеtlllя нrздлсlсroстi Укpaiни, ГснеpшtьниЙ Iцтaб Paдянсь.
кoi apмii poздpaтoBaнo Bкaзyвaв IПтaбy KBo (в oднoмy з свoiх
циpкyляPiв), щo нa теpснi oкpyry зaгIaдЕo бaгaтo сл}DкитЬoфiuс.
piв.yкpaiнцiв i щo uс e сrpйoзt{иIl,t пpopaxF{кoм i недoлiкoм y
poбoтi мiсцeвoгo вiйськoвoгo кеpiвництBa.
Щoдo нaцioнaльниx вiднoсин y PaлянськiЙ apмii, тo Bo}Iи' як
вжo зaзнaчiuloся' 3aвжди бyли тoнним вцoбPaxснням зaгaльнoi
кaРгини нaцioнaльних вiднoсин B сPсP, aJIсB зFIaч}Ioбiльш зaгoстprнoмy виглящi. Hсpoсiянaм в Paдяlнськiй apмii нiкoли нс дa.
вaли зaбщи, ..хтo Bo}tи тaKi'' i щo вoни € t{и)кчими зa poсiян.
Koжнa нaцioн:UlьIra гpyпa м.UIa псвнy лoбiпкУ свorх специфiнниx
..фaЦIи.
хapaктеPистик B apмii. Пpибaлтiв' I{aпpикJIaд'нaзиBaJIи
стaми'', Ivfyсyльмaн_ ''ЧypкAми''. Укpaiнцiв, oсoбливo зaхiдниx,
..бaндеpiвЦiв''.
нсoдмiннo oxpoц'ryBaлиB ..нaцioнaлiстiв'' чи
oдHaK спiuсrrгp нaцioнaльних пpoблeм в Paдянськiй apмii знaxoдився нc в зoнi слoв'янсЬких нсгapaздiв, a в мyсyльмaнськoмy
фaкгopi. .[rмoгpaфiчнi нaслiдки poзBитKy мyсyлЬмa}IсЬкихHapo.
дiв пoби.тrиyсi нaйсмiливilдi пpoгнoзи тa пеpедбaчсгIltЯ.У 1988 p.
в Paдяlнськy apмilo пpийIшлo 37% rrpизoвникiв з Kaвкaзy тa CсpeдньoiAзii(пopiв}Iя}Ioв 1980 _ 28%, в 1970 - |7%). Зтoчки
зopy збеpежeнI{я еднogгi Paдянськoi apмii, ii слoв'янськoгo дyхy
тa бoездaтнoстi - Bсo цr стaнoвилo спpaвжнк) кaтaстpoфy. 3aгнaти yсiх "нaЦмснiB'' дo бyдiвельних бaтaльйoнiв тa виpiurити
тaким чиtloм цlo пpoблемy бyлo вжo tlемo)olивo. Кpiм тoгo' нa
нaцioнaльнi вiднoсиrrи в Paдянськiй apмii д}ry(rнrгaтиBtto Bплинyлa гa}Iебнaвiйнa в Aфгaнicтaнi, якa зpoбилa пpipвy мix paдянсьKими мyсyлЬмaЕIaмитa слoв'янськими нapoдaМи сPсP.
Пoлiтикa глaснoстi, кoли apмiйськa тa цивiльнa пpесa пoчaли
висвiтлloвaти численнi вaди Paдянськoi apмii, тaкi, яK дiдoвutиI{a' дс3сPтиpствo' сaмoryбствa тoщo' пoкaзAлA' rшo yсi ui пpoблемI{ хoчa i нс звoдилися дo нaцioнaльниx' Bсс x бyли pяснo зa-
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фapбoвaнi y нaшioнaльнi кoльopи. Пpmе вихiд iз ситyaцii pa.
дяt{ськс вiйськoвс кеpiвништBo цIyкitлo не B кapдинaльних pсфop.
мax' a в нaдo.iд.пиBихзaкJIикaх дo дpyжби нapoдiв сPсP тa pa.
.ця}Iськoгoпaтpioгизмy.
3aзнaчимo, щo CPCP вiд пoчaтКy йoгo щвoprння бyв, пo сyтi, кpaiнoю бсз мaйбщньoгo. Йoгo бaгaтoнaцioнaльнicть пpи 3aкJIa.цoнихв мoдrль пoбyдoви дсpжaви yнiтapистсЬких тa всликoдсpжaBницЬких пpинципaх мaJIa пpизBrсти .цo кpaхy. Цrй кpaх
нaблизилa пoлiтикa псpебyлoви. Caме в цеli пepioл зI{oвy зaлy}Iaлaзагpoзil вслиKopoсiйськoмy стaтyсy-KBo Paдяrнськoi apмii. Bхс
з кiнця 80-х pp. y пpибaлтiЙських pеспyблiкaх пiднялaся хBиля
вi.цмoввiл слyxби B paдя[Iськиx вiйськax. A невдoвзi нe лицIс нaцioнaльнi PУХИ, aле й yp,Iди ших кpaiн' a тaкoж i Гpyзii пoчaJIи
BисyBaти виМoгll пpo зaJIицIеI{t{Я
нa piднoмy теpснi пpизoвникiв
iз цих pеспyблiк. I нaвiть щo бiльtцo . пPo yгвopсння нaцioнa.пь.
ниx вiйськoBих фopмрaнь. Paдянськi генсpaли poзцiнили цс як
спpoбy ..poзтягнщи apмiю пo нaцioнaлЬних квapтиpax''. I спpaв.
,Цi, збepeхсHня сaМoгo CPCP, як i Йoгo eдинoi apмii, Brликopoсiilськoi 3a сBo€ ю сyгтIo' бyлo oдним i тим xе. oднaк I{емoxJIи.
вo бyлo збеpегги нi тoгo, нi iнlдoгo. HaГtбiльlдa пiсля 20-x pp.
зaгpoзa poсiйськiй нaцioнaльнiй спaдщинi в Paдянськiй apмii зaкiнчилaся пoBl{им кpaxoм як сaмoi uiei apмii, тaк i paдянськoi
iмпеpii в uiлoпly. I xoчa з yсiх iнститщiв paлянськoi систrми ap.
l'tiя ..тpимAлAся'' нaйдoвrцr' стaлoся тr' щo мaJIo стaтися. PaдяI{сЬкa apмiя пpl{пиtlилa свo€ iснрaння' a нa [i oснoвi пoчaJll{
бyлyвaтися нoвi apмii _ apмii нrзaлrжЕIиx дrpxaв.
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Cmenoн
PocФа

BIЙськo зAKAPпATськoI rпpдIни
I(APIIATсьIи

сItI

(1938-re3e)
Кapпaтсы<a Укpaiна, тepитopiя псoi леlloпь нa пiвдсннoмy сrшri
IGpпaт мix piкolo Tисoro нa сxoдi й пiцдrri тa piкaми Гсpнaлoм i
Пoпp4дoм нa пiцдcrrrroмy зaxoдi' IUIoщGк)близькo 12 000 квaдpaт}IID(миJть i oдrим мi.lьЙoнoм мсlrл<aшIЬ' BKпloчaк)ви ПpяшЬtl.u{t{y'
бyлa стoлiттями вiдipвaнa oд мaтipttoгo пHя yкpaiнських 3ol{rль.
У |270.му p. спirЛaхн},Bмix мqдЯpським кoPoлeм Cтефaнoм i
г.rлицькo- вoлиltським Kltязсм Левoм кoнфлiкт, яwtйt зaкiнч и вся
пoхoдol{ 1'lсpaiнсьlооспolп<iв нa Мaддpщиrry тa пplшr},чсн}rям3aкaр
пaття дo мaтiprпrх yqpaiнськиx зсме.пь. B iстopиннIrх jpl(сpслaх нс.
мa€ згaдкII' якдoBпoЦ)I{в:UIa aпyкa' шtс iз |299 p. збсpсглaся гPaмc.
тa нaДl(yпaнa мiстa Бrpсгoвo Гpигopiя, в якiй вiн титyлyе сeбс
.ypядникoм Лсвa, кня3я pyськoгo''. 3a злyкy з Гaлицькo.Bo.
JIиtIcы<oIo.[еpxaвoю з:lкapпaтсы<i yкpaiншi пiд пpoвoдoм сBoro нaд.
xyпaнa Пстpa Пстpoвинa Boювitли з мaляpdми цiлих десять poкiв
(l3l0-l3201. а вш 1387 p. :Dкдo poзвalryAвстpo.Угopськoi ДФxa.
ви Kapпaтськa Уlqpairra бyлa пpoвiнцiеIo МaдяPськoгo KopoлiBстBa.
2l сiчня l9l9 p. Кapпaтськa Укpairla пpoгoлoсI{лa свolo з'ryкy
з УкpaiнсьKoю Hapoдrroю Pеспyблiкoю. fuiс пiсля poзпoдф yк.
paiнськиx зсI}tсльнa oснoBi Cен.Хepмrl{ськoгo дoгoвopy вlд
l0 вepeсня l9l9 p. Кapпaтськa Укpaiнa рiйш.lra дo склaдy Чс.
хoспoвaцькoi Pсспyблiки як aвтoгIoмнa тсpитoPiшtьнa oдиниця.
Мaйxс 20 poкЬ бoporися закaPпaтськi щpairшi зa нaцioнiUIьЕIс
BизBoлснItя i стiльlсl x за пoltiтll.rнi пpaвa "Cpiбнoi 3rмлi,'. Бo.
poгьбa зaкiнчшlaся псPсмoгoIo i Kapпaтськa Укpaiнa 7 xoвтlrя
1938 p. пpoпoJloсltлa свiй aвтoнoмнttfц W,
a l l xoвтня стaЛa
сфдcpoвaнolo дсPжaBoю тpидiльнoi Чсxoслoвaцькoi Pсспyблiки.
Koнc.шa пoгpсбa Ьpгaнiзpaш Bлaснy вiйськoвy oбoporry сI{,льЕIo
вiдqвшlaся }Dксвtliткy 1938 p. У тoй нaс сyсiди Kapпaтськoi Ук.

Щ9
pairшr мцд'Ipи й пoляки пoчilлI! пoсIolaти ЦДиl свoiх дoбpс виlllкoлrних дивepсaнтiв, якi пiлpивa.пи мoсти' нaпqдirли нa дepжaвнi
й нaцioнarrьнi yстaнoви й oб'екпl' тсpoPиз},B:UIинaсeлення i тa.
ким чи}Iotvlxсrгiли Bt{KlIикaтих:loс' нeпевнiсть y кpaiнi, зaмiщaння
i лсзopiектaцiю. Уpяд ЧCP бp змytшсний зopгaнiз7вaтlr oкpемi
(сгpшк oбopoни Cтaвiд.Цiпи, т. зB. Cгopoxi oбopoни.[cpxaви
i
пoлiцii
тy) iз члснiв )кa}Цap}rсpii,
фiнaнсoвoi стopoxi, якi мaли
зaпoбiгти дивеpсiйнiй дiяltьнoстi сyсiдiв y KаpпaтськiЙ Укpaiнi.
Ta цi oбopoннi Biддiли бyли зaotaбi чиcerrьнo' a дo тoгo x чoхи'
якi склaдши бirшцiсть кoмaндЕroпo сKпa.щ/тloс вiддiлiв, нc спpий.
мiUIи сBoгo зirвцaн}Iя ссpйoзнo. Cyr'rпiннo виKo}t}'вiUIи цro слyxбy
тirьш yкpaiншi.
4 всрсrш 1938 p. в Уxгopoдi 3:rпoчиttoм вiлrropyшrикiв opгaнi.
зaшii Укpaiнськиx HaцioншriстЬ вiдбyлI{сяyстaнoвvi збopи дcлсгa.
тiв мoлoдi й пprдстдвникiв стapцIoгo гPoмaдЯнсTвa' нa якI{х ствopснo Укpaiнськy Haцioнaпьнy oбopoнy. .(o Пpoвoдy Haцioнaльнoi
oбopoни yвiйIшли: дp. Cтепaн Poсoхa - гoлoвa, МГP. Iвaн Po.
гaч - зaстyпttик гoлoви' B. Д._ сrкprтap' дp. Baсиль Iвaнoв.
чик - opгaнiзaшiЙнutrlpeфсpеrrг, irи<. B. Гслсткa - скapбник,
ч,IснaIии Пpoвoдy - пo oдtlo}'ryпPсдстaвникy iз кo)к}loгo пoвф.
:
Biйськoви й Штaб Укpaiнськoi H aцioнaльнoi oбopoни oчoJIIoB:UIи
пoJIK.Apкaс, пoJIK. CгeфaнЬ тa сoтн. Юtимснкo. Упpoдoвllс мiслдя
УHo.oбopol{a в>кcмaлa poзпL'r}Dкснyopгaнiзaшiйнy }"tеpе)кyтto всiй
Kapпaтськiй Укpaiнi з Kpaeвolo Koмaндolo' a тaKo)к oцppсrrlrми й
мiсцсвими кoмa}Iдaт}Paми. У бiльtцих сслirх i мiстaх вiддiли ytlo.
oбopoни oб'еДrr}вшlи 3BиllI500, a тo й 1000 wtrнЬ. Ha чoлi вiддiлiв
пpизнaч:UIисямiсцrвi iнтсrriгсrгги, звшнaйнo, вiйськoвики, щo бyдl
PсзсPвoвимIr стaPцIинaIr.lичrхoслoвaцькoi apмii aбo кoмбaтaнтaми
з Псplшoi свiтoвoi вiйrшr - стaplllиtшt фмii Уцpairrськoi HaPoдtoi
Pеспyблiки тa Укpaiнськoi Гa.пицькoi Apмii.
opгaнi&lцiя УHo.oбopoни бyлa пpoBсдOHa Й qдiйснснa. fuic
нaйбiльlцolo пpoблсмoю бyлo дiстaпl дrя нсi збporo, щoб fr вiд.
дiли стшrи чиtllll{мl{ в oбopoнi кopлoнiв цpaiни.
Пpoгrтyсpaiнсы<д пpoпaгalrдд вopФких слемсrrгЬ тaк сlшtьнo дi.
wю It BIUIиBалa нa .lсхiв, щo BolIи нс xшiли ДaтЦ IJ|я Укpaiнськoi
Haцioнa.пьнoi o6opoни нaвiтъ тiеi виlцкiльнoi збpoi, ЯKУ пoвиннi
6улu дaтп нa oснoвi з:lкoнy й poзпoPядкЬ нa oбopoнy ЧCP i якy
Boнt{ дilли aнaлoгiчним нapoдtlим гвapдiям y Чcxii, Mopaвii тa
C}toвaччинi. 3бpoю сiчoвиюr NrУcuлll qдoбyвaти вiд мqдЯpськиx i
пoльських дивсpсiйниx бarц, щo пoстiйнo непoкoi.ltи пoгpaниннi
oкoлицi.
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Boitш Гrrpпrтськoi CId зi свoirr кo}|8ЦдднпDil.flrrlrгpor Клинпщlен.

Пiсля пpиIvfyсoвoгoвiдстyплrнIlя мaдяpallr Уxгopoдa, Мyкaнe.
вa й БrprгoBa' нa oснoвi Biдeнськoгo Apбфaxy,
l-2 листoпaдa
p.'
стoлицю Кapпaтськoi Укpaiни пeprнeсснo в Хyст. Тyг
1938
pсopгaнiзoвaнo Укpaiнськy Haцioн:Ulь}ly oбopoнy в opгaнiзauiю
Haцioншtьнoi oбopoни Кapпaтськa Ciч i пoстaшteнo fr нa вiйськoвy 6aзy. Ii .urенiв ylvfyl1диPoвaнoй Po3Дiленo пo гapнiзoнax y
Xyстi й нa врлoвих пy}Iктaх кpaiни. .I[o ск.пaдy Гoлoвнoi Koмaн.
дt Kapпaтськoi Ciнi yвiйшrrи:.цмитpo Юlимпylш - кoмa}Iдaнт'
Iвaн Poмa}I - зaстytlник i гoспoдapський pефеpент, Iвaн Po.
гaч - гсI{oP:rльI{ийписap, Cтспaн Poсoхa - 3B'я3кoвий стapцIинa з Уpялoм Kapпaтськoi Укpaiни й pефеpсttт пprси' пpoпa.
гaнди тa iдсoлoгiчнo.пoлiтичнoгo вихoвaI{}Iя.Шeфoм Гeнеpаль.
нoгo IIIтaбy iмснoвallo пoJIK. Mихaйлa Koлoдзiнськoгo-Грapa. .[o
штaбy щr вхoдtили: чCIт.Kpiс, пop. Чopний, пop. Щyкa, пop. Ka.
линa' чoт. 3. Koссaк, чoт. o. Bслянський тa iн.
ocнoвним зaцдaнняIvl Кapпaтськoi Ciчi бyлo пapa.пiзyвaти тс.
popисти.lrтy чиннiсть мaдяPськI{х i пoльсьlсrх дивсpсarrтiв, якi aк.
тивiзрa.пи сBoю тсpopистичнУ дiяльнiсть.
Згiднo з Poзпopя.ФкснItями фeдеpa.llьнoгo }|pЯдyЧCP вiддiли
Kapпaтськoi Ciчi I{с мirлI{ пPaвa дtят:ltнa кoPдoнaх Кapпaтськoi
Укpaiни, лиlIIс нa вiдстaнi l 500 м вЦ кoPдoнy' iUIс Bсo ж 3 пo.
явoю сiчoвикiв y пPикopдoннiй смрi всIoди змснlIIилися нaпaди дI{всPсaнтiв.
Biйськoвий lШтaб Кapпaтськoi Ciчi безпсpеpвнo пpoвoдив
вiйськoвий виrцкiл i стapшинськi кypси нaсaмпсPrд дJlя тI{x' хтo
щc нс бр y вiйськy й пpибр нa дoпoмory Kapпaтськiй Укpaiнi
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3 iнцIих yl(paiнсЬкI{х 3rмель' гoлoвtlo з Гaлrrчrrни, Бyкoвrtнrl

I"tз

пiдсoвстськoiУкpaiни. 4 гpyдня 1938 p. в Хyстi вiдбyвсяI З'iзд
KapпaтськoiCiнi, a 19лютoгo 1939 p. II 3'iзд. I З'iзд Кapпaтськoi

Ciчi мaв зaвдaнЕIяpoзгляFlyгlt вrryтpitшltiopгartiзaцil.tнiспpaвII тr
iдеoлoгiчнo-вiйськoвиI.l вrlцrкiл сiчoвltкiп. I [ З'iзд Kаpпaтськoi Ciчi
зaдrмoнстpщaв вiйськoвy силy й дltсцltплiнy Кapпaтськoi Civi,
якa пpoяBлЯJIacЯв дeсятитисяtlЕIoltfyпoхoдi сiчoвrrх вilщiлiв y стoлицi Хyстi. У пoхoдi взяли yraстЬ тaкoж вiддiлlr сiчoвичoк пiд
..Cлaвa'' Biтaлa стoпpoBoдoм Cтефaнii Tисoвськoi. 3 oклr.tкoм
лиця Kapпaтськoi Укpaiни мaйбyгнiх свoix oбopoнцiв. Ha бaлкoнax бy.
..Ciчoвoi Гoстиннищ{ккy
ц i ' ' пpи й м aB д ефiл яДУ
Kapпaтськoi Ciчi Уpяп
Кapпaтськoi Укpaiни нa
чoлi з пpeм'еp-мiнiстpoм
o. д-potv{Aвryстинoм BoлolIIиI{oм. .(o стpyl{ких
вiддiлiв сiчoвoгo вiйськa
Cгoлкця КapпnтськoТ Укpaiни - Хуст.
пpoмoBляли пpсдстaвники Уpядy й Гoлoвнoi Koмaндlr Kapпaтськoi Ci.ri, сrprд них i гrI{epaJIBiктop Kypмaнoвич тa iн. Пpolloвцi зaклrlкaли сiчoвllкiв
бщи нyйнуtмуt Й гoтoвиIr{инa тoй мolrlсгIт' кoли ix пoклине piдний кpaй стaти в oбopoнi кopдoнiв.
I тoй мoмс}tт скopo пpийшoв. Maбщь, скopilшс, як тoгo спoдiвaлись сaмi пpoмoвшi!
У тoй нaс бyли ствoрнi сiчoвi гаpнiзoни нa oсoб.lгивoBaxJIиBI{х
пyнктaх кpaiни, як: КopoлeBo нaд Tисolo, Iprшaвa,Topщrь, Cтaвне,
Псprvин. Cтвopeнo тaкo)к poбiтнинi вiддiлlr Кapпaтськoi Ciui, якi
мaли зaвдaння бyдyвaти Й вiдбyдoвyвaти дopoги' oсoбливo lltпях
Хyст_[oв ге_ Cвалявa _ Пеpevlr к. Жi нoч i в iд'цirпrпpoBoдIrлI{вIIцIкiл мсдичrrиx сrстеp' щo oпiсля вiдiгpалlt BслIIкy poJТьB бoях за незaле:lснiстьКаpпaтськoi Укpaiни. Biддiли дoпoмiя<нoi пoлiцii Кappaзoм iз чeськoro пoлiцirIo, якa
пaтськoi Ciнi викoнyBaJIи с,r},")кбy
нaстporнa
бyлa дo дсякoi мipи вopoxс
дo yкpaiнцiв i непrвнa.
Кpiм вiЙськoвoi i Bищr згaдaнoi дiлянки Kapпaтськoi Ciнi, дyхе
дяльний бр вiддiл пprси' пpoпaгal{дll тa iдеoлoгiчнoгo вIтхoBaI{ня
з вiдoмolo Лстtoчolo сстpaдolo' щo oб'iздилa Bсю кpaiнy, гoлoBнo
пiд чaс псpсдвибopнoi кaмпaнii дo сeймy Kapпaтськoi Укpaiни.
Лrтloкy естpaДy oчoлювaB A. Д. .[oвгoпiльський пpи спiвщacтi
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Микorшr Чиpськoro нa iн. oфrщинolo пaзстloю Ciчi стaв ти)lс{G.
вик "Haст1пo, pсдtктopoм i вшддвцсм якoпo бр дp. C. Poсoxa.
Пotiти.шa сrтryшriя в Iqpairri стaBaлa IIспсEIloю..Цo цьoтo спpl{чинюBaJIися rrр лиlllc сyсiди тa нiмсцькi irrтpипr, a,IG тaKoж сaм
фдсpaгшиЙ
tpяд y Пpaзi, зll дop},чсItIIям якoпo пpвlrдerп дI'.
Гaхa 17 сi.rня 1939 p. цpизrlaчиB мiнiстpoм вrryгpiшшrix спрв Kaр
пaтськoi УIgaiни чrськoг1o DcнrPiЦa Л. Пpxaпy бсз пopoзрliння
i згoДr Уpядy lGpпaтськoi УЦpaft{и. Пpoги нaсиJIьIloпo aкгy Пpaги
BисIупI{в нe JIиlIIc УPЯД Ifupпaтськoi Уlсpaftп,r, urc Й yсс 1кpaiнськс
нaсслсI{tlя, ЯKc пoчaлo пpoвoД{тl{ б1pшtивi дсI{oнсцpauii пpoги
чсxiв пo всiй цpaiнi, Щo нс oбiйшлoся бrз сyтl4чoк з пoлiцieю,
жaндaPмсpieю i нaвiтъ i вiйськoм.
3мiцнсrшя Кapпaтськoi Ciчi й пcpсмoгa Укpaiнськoгo Haцi.
otliulьlloпo oб'qднarrrrя нa вибopaх дo ссймy Kapпaтськoi Укpaiнп |2 JIIoтoпo 1939 p.(% % уctx вибopнrтx гoлoсiв) дoдirлo yкpa.
iнllям щс 6iльlдoi псвнoстi й зaвзяття y дaгышiй poзбyдoвi свoеi
дщxaвнoстi.
Tим чaсoм Hiмcччинa тиснyлa нa Пpary з yсiх бoкiв, a fr aгсrrпt
pФK,Iaдaли сфдepoвaнy ЧCP iз сeрдини. Чсхи нaстиpливo вмiIшyBiUIl{сяy вн1тpilшнi спpaви Cлoвaччини й Кapпaтськoi Укpaiни.
Cлoвaки пoчirли.щ/мaти пpo сaМoстiйнiсть свoеi кpaiни, a зaкap.
пaтськi },кpaiнш - пPo мo>к.lпlвoстiвiдвrpнення мaпяpськoi нrбез.
пскI{' якa загpoxyвaлa y зв'язкy 3 пpoгoлolцсtll{ям сaмoстiйнoстi
Cлoвaч.пtlпl. У всiй чсP, a oсoб.lпrвo в l(аpпaтськiй Укpaiнi, зaпaнy.
вilлo.Bсликr нaпp}rlксння п iд Bпливoм тих вrцтpilшнiх нспopoзylvliнь
i безпеpебipливoiтa нaпlлЬнoi пpoпaгarщи Бсpлiнa й БyдaпrцIтa.

БoI IиPпATсЬкol сIчI
Пoчaткoвi бoi. Уxс нa пoчaтKy беpсзrш 1939 p. poзвiдкa Kapпaтськoi Ciнi пpинсслa пoвiдoмлсI{ня пpo кoнцснтpaцiю мaдяPсЬкoгo вiйськa нa пiвдснних Kopдoнaх Кapпaтськoi Укpaiни.
Мaдяpськс Paдio пoвiдoм.ltяlto, Щo Гiтлсp i Myссoлiнi вжс пoгoN|l||,I'cянa oкyпaцiю мaдяpaми Кapпaтськoi Укpaiни. Kapпaтськa
Ciн y пoстiйнiй гoтoвнoстi. Гoлoвнa Koмaндa дoмaгaeтЬся B
пpсм'еpa o. ДP.a A. BoлotцИнa, яKиII oд}Ioчaснo бyв мiнiстpoм
вн1тpilшнiх спpaB' збpoi I)IяTIlx сiчoвих 3iддiпiв, якi негaйнo мy.
сили вЦ'iхaти нa мyкaнiвський вiдги}toк кoPдoнiв, звiдкiля oчiк}в:lли псplцoгo нaстyпy мaдяlpськoi apмii. Кpiм тoгo' poзвiдкa
пPиtIсслa вiстки пpo якiсь нrяснi нaмipи гсн. Пpхaли' яKoгo нr
дoпyстиJIи дo },p,tдyвal{ня.
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CiчoвиЙ бу.u,инoкпiсля бoю.

l3 беpезня вl{oчi пpем'rp o. дp. A. Boлorшllндaв нaKaз кoмrнprзеpBttyзбpoю Kapпaтськiй Ciчi. Tiеi
дarггoвixaндapl{rpii вtt.шaтlr
нoчi мa.цяpсЬКaapil{iядil,tснo poзпoчxлa свoi вoеннi oпеpauii нa
мyкaнiвськoмy вiлтllнку. У paннiх гoдt{нaх' кoли вi/[цiли Kapпaтськoi Ciчi пoспitшнo oзбpoювaлI{сЬпеprдaнoю збpoеto i гoryBaлI{сЬДo вiд'iздy нa фpoнт, ген. Пpхaлa вiДцaвчесЬкoмy вiйськy
нaкaз poззбpoiти Kapпaтськy Ciн.
Укpaiнськo-чеськi бoi y Хyстi. 14 беpезня|939 p. стoлиrи KaPпaтськoi Укpaiнlr пpoбyлllлaся вiд кpiсoвих стpiлiв, KпексrryKyлrмe.
тiв, вибyxiв гpaьIaтi гapмaтнoi кaнoнaJll{.Чеське вitiськo сильнo oб-
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стpiшoвaлo бyдинoк Гoлoвнoi KoмaнДl lGpпaтсы<oi Ciчi ''Ciнoвy
Гoстшlrrщю", сi.loвi гapнiзoки тa irшri сiчoвi oб'ектlt. Clсpiзь пo вy.
ЛI{цях бyли встaнoв;rснi вaxкi скopoстpiли. У бoю бpaли rlaстЬ
чrськi пilнЦФlдrIсr й легкi гaplvraти. Ci.roвrш<и,oзбpoeнi тiльки кpi.
сilми' гpанaтaми fi пicroлmдr
зaвзяпtй oпip, пpинoмy oбo'ЧII|IшлпI|
poнa yскJIaдIrroв:UIaсябpaкoм
aмyнiuii. Ha пpoтсст Уpядy Kap.
пaтсы<oiУryаiнlt ПPaгa ЕIcpсaг},BаJIa.Бoi тpивa.lшr.Biсткa пpo нaпaд
чeсьI(oпoвiйсьrоr нa l(apпaтськy Ciн бlшскaвкolo пpol{еслaся пo всiй
кpaiнi. Мiсцсвi вilцiли Кapпaтськoi Ciчi пoчaли poззбpoювaти
чrськy )кaнддpмсpito i пotЦiю, a тaкox вiйсы<oвi вiддiли й зi збpo.
elo в P},кaх йщли нa дoпoмory стoлицi. Бaчaчи piшrщий oпip Kapпaтськoi Ciчi й oДroстaйнiсть нaссltltl}lя' гсн. Пpxшta вiддaв нaкaз
чссьKoмy вiйськy пPипI{нитI{ бoi. IGpпaтськa Ciч псрбpшra вссцiлo
.цoсвoix p},к oxoporry пopЯ.щ(yв Хyстi Й y цiлiи кpaiнi. Iз пос нсщaс.
ниx i нiкoмy нe пoгpiбних чrськo.yкpaiнських бoiв, y pсзyльтaтi
яюtх бyлo близькo сoгrri Ir,rсpгBrD(
i кiлькaсm пopaне}tиx' скopllстa.
лиcя тiльки мaдЯp}l' apмiя якt{х в:кGзaйняla нa мyкaнiвськoмy вiл.
тl{нкy псplшi тpи щpaiнськi сслa: Пiдгipяни, Кolьяинo й Kopoпсць.
Toгo x дня, 14 бepезня, сейм Cлoвaччинll пpoгoлoсив Гi сa.
мocтiйнiсTъ. Уpяд Kapпaтськoi УкpaiнI{ Мyсив дiяти нсгaйнo.
Устaми свoйoгo пpeм'ep.мiнiс.тpa o. t.Pa Aвryстинa Boлolцинa
чrpф xyстсьKс Paдio вiн пpoгoлolцye сaмoстiЙнicть Kapпaтськoi
Укpaiни й oгoлoIшyе зaпrль}Iyмoбiлiзaцiю.
Iз yсiх зalqrтин Kapпaтськoi Укpairrи гopнyгься щpaiншi дo сBo.
ei стoлицi' гoлoсяться дo вiйськa. Kapпaтськa Ciч пoспilцнo oзбpoюe свoi пoлlсr й ссrгня з:l сoтнсIo, з пiснrю нa вyстax' iдyгь нa
фporrг, щoб спиrпrм нaсIyпaючoпo вopoгa, Щoб в oгнi й кpoвi злa.
ти iспит I{a дrp)кaBницькy зpiлiсть, шoб y тiй збpoйнiй бopoтьбi
дoкirзirти всiм, щo сiчoвc вiйcькo Кapпaтськoi Укpaiни е гiднr свoix слaвних пpсдкiв, бo вipнo дoтpиIlryrться rxньoi пpaвди:
нсxaй вiчнo бyдr слaвa,
жс пpсз шaблi мaeм пpaвa!
14 бсpoзня внoчi пprзI{дснт чсP дp. Гaxa пpийняB y Бсpлiнi
пPoтсктopaт Hiмсччини нaд чссЬкими зеIvt.Jlями(Чехiя, Mopaвa)
й нaстyпнoгo дня (l5 бсpeзrrя)в paннiх гoдинaх нiмсцьке вiЙськo
ol(yпyB:Uloiх бrз нaймснIцoгo oпopy з бoкy чеськoi apмii.
Cейм Kaprштськoi Укpaiши. 15 бeрзrrя зiйtцoвся сеЙм Kаpпaтсь.
кoi Укpaiнu, якlлЙ пpoгoлoсив iT як Kapпaтськy Укpaiнськy Pес.
пyблiкy й oбpaв пrpцIиlvl пpoзидентoм o. д.pa ABryстинa Boлo.
цIинa. Kapпaтськy Ciн бyлo пpoгoлolценo нaцioнaJlЬttoю apмiеlo
Kapпaтcькoi Укpaiнськoi Peспyблiки.
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Тoгo дrrя rrцдвеvip м4дяpськo-нiмсцькi aгpесoplr зpoби.lпl щr oднy спpoбy злoбyш Каpпaтськy Укpairry бeз бoЪ. Мaддpсьlсlй ypящ
BIlслaB дo Хyстa свoto пapлaмe}ттapя'a oднoчaснo нiмeцькrlй кoн.
сyл дp. Гoфмaн пrpсдaв пpсзидсI{тoвi Kapпaтськoi Укpaiнll тeлсгpalry в[д Птлеpa, Щoб псprдaти мaдяpalt Bлqдy y Knpпaтськiй Укpaiнi бсз бoiв. ПpезI{дcнт o. ДP.A. Boлorшll{ зilявIIв' щo Kapпaтськa
Укpaiнa хoчс )китIl в rrпrpi зi свoiмlt сyсiдalм, aле зi збpoсю в pyкax
вI{стyпить пpoтt{ кoxlloгo' хтo зaдyi{aв би пopyrшrш ii свoбory i ii
деpx<aвнiкopдoни. 3aявy свoпo пprзI{деI{тaкapпaтськi yqpaiкдi пiлтPиl{:rли нaлr>кI{имчинoм! I{e псptпиrt paз, щo B дopoзi дo oпaнy.
BaI{ня €вpoпи й свф aгpссopи зyстpiлll нaлexнrrй oпip. oпip Ук-

paiнськoi.[сpжaви . Kapпaтсь.
кoi Укpaiнськoi Pсcпyблiки!
Мoбiлiзaцiя Kapпaтськoi Ciчi
пpoxoдилaглaдкo' бo закapпaтшi

гoлoсt{лисьдo вil"rськaспol{тaннo
й мaсoвo. fuiс нaйбiльIIII{мнrtцa.
стям бyв бpaк збpoi. Чсхи нс хoтiлlt лoбpoвiльнo вiJu{aтиyкpaiнцям збpoю. Tpебa бyлo нaсaмпс.
pсд здoбyпr ii cилolo, щoб oпiсля
oзбpoювaти Кapпaтськy Ciн.
Cкopoстpiлыlе гнilдo в 6oю.
Hrступ мaдяpiв. Мaдяpи poз.
пoч:UIисвiй нaстyп з l3-l4-гo бrpезня BздoB)Kпiвдсннкx кopдoнiв Kapпaтськoi Укpaiни. Haстyп poзвиBaвся B чoтllpЬoх нaпpям.
кaх пo зaлiзничиx lllляxax. Пеpurий itцoв з Ухсгopoдa нa Пepсчин-Уxoк,
дpщий з Мyкa.rеBa нa Cвaлявy_ЛaвoЧнс, a з Бcpсгoвa вихoд}rли: тpeтiй нa lpuraвy-КyrшницIo i нетвеpтий,
нaйгoлoвнiший, нa Cсвлюlд-Кopoлсвo-Хyст_Ясiню.
Ha пeplшiйлiнii Уlсopoд - Перниtl oдp.lзyдirlrшпoдo з:lпекJIIfх
бoiв. Cюди мaдяpи скepyвaли cвiй гoлoвltиЙ yдap, щoб вiдpiзaтll
КapпaтськyУкpaiнyвiд Cлoвaччини. Хoч мaдщpt{BвrлItв бoi вaxкi
гapмaти й л iтyнствo' xoч Bo}Il{кiлькaкpaтI{o пrpGвaxaлI{ чи слснн i cтIo сiчoве вiйськo, тa BсGж бсзпс'pepвнi l.rзaвзятi бoi тplrвaли нa цiI"r
лiнii мaйxс цiлий тюкдснь i без дoпoмoпr пoлякiв, якi пoч:UII{}raстy.
пaти з Ужoкa' I{сзIr.loгJIи
б зa тoй нaс дiиaпlся дo пiвнiкrrrш кopдoнiв.
Baжкi бoi вслa Кapпaтськa Ciч нa лiнiях Ужгopoд.Мyкaнiв
тa Мy<aviв-Беpегoвo_Cевлloш. oсoблиBo Ba)olивi, a oднovаснo
yспilшнi бoi бyли пiд Гoporщoю.
Coтня Кapпaтськoi Ciчi в солi Гopoндa' якoк) кoмaндyвaB хop.
Mихaйлo Cтoйкa, щo бyв пepсд т}rм y вiддiлaх Cгopo>кiв oбopoни
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зaп:UIьlIикoм 0-l5 i 50 плoсIсlх з бoмбoвим зaпaлЬникoм. Kpiм
тoгo' 5 мarцинoвиx пiстoлiв i дo них 30 000 нaбo.iв. Бiй пoчaвся
14 беpсзня в 9 гoд. PaHКУ, дe сoтня нa кoмa}rд}Iих нaд Bopoгoм
пoзицiл< дopx:rлa фporп дo 4.30 пoпolryднi. пЦ нaтискoм мaддpськoi чaсти}Iи' в кiлькoстi пpиблизнo 1000 вoякiв сiчoвиtсl пoчaли вiдстyпaти лaнцIoгoм гip дo Ipшaви.
Пpo пoдii нa вiдгинкy мaдяpськo-yкpaiнськoгo фpoнтy кoмaн.
..Toгo.щtя пrprд пoJryДIсм
дaкг iнIдoi ссrгнi пop. o. Cвoбoдa писaB:
( 15 беpезrrя)civoвики пpиBrли дo IpIшaвикiльканa.щIятЬпoлoнeниx
Ivraдяpськихвoяк1в тa кlлЬKox
paнeних i двi фipи всякoгo бo€Boпo виpя'щ/тaзбpo,i.Coтня пiд
кoмaндoю пop. C. Cгaнкaкин.
ця нaскoчилa нсспoдiвaнo нa
мaддpiв, бiльlдiсть якиx з:lп{tlyлa в бoto, a пoлoнrнIlx пrpсслaнo чсprз Ipшaвy дo Хyстa. Мbк
мaдяpсЬкими пoлoнсними 3нa.
хoдилI{ся тaкox стaprшi вiкoм
вoякI{' щo бyлo дoкaзolr,t'lцo
Ciчoвпкн нa стrнoвl|шЦх.
Мaляpuшнa пpoBoлa в себе тихy

мoбiлiзaцiю.
Haйтяс.ri бoi вrлися нa лiнii Бергoвo_Ceвпoцr_Хyст. Мaдяpи

пoспiшaли злoбщи стoлицIo Кapпaтськoi Укpaiни' тolvfy KиIт)'ли
цo нaстyпy кpiм пiхoтних чaстиI{ ще великi пaнuсpнi 3'€ д нaння
пpи пiдтpимцi вa;<кoi apгилеpii тa лiтyltствa. Бсз срtнiвy, щo oзбpoенням i чиссльнiстю мaдяpи псpсвiDкaпr сiчoвикiв й виpiшryвaли бoi нa сBoю кopистЬ' :rлo сильний д}4(спpoтивy r"tбсзмеxсla JIIoбoв дo свoei бaтькiвщини зpoбили чyдo i мaлoчиссльнa й тaк слa.
тaкий сильний oпip
бo oзбpoенa yкpaiнськa apмiя змoглa }ДIIr}rити
y тaкolvfy тpивaлoмy чaсi. Мaдяpськi стapцIиtllt oпiсля з:lявJIяли3
пoдивolvl' щo нiкoли не oнiкрaJlи тaкoгo зaB3ятoк) спpoгивy й тaкoi бoездaтнoстi кapпaтcЬких сiчoвикiв.
Зa CсвлloIц itцли бoi рсr вц 2-oi гoдин[I paнкy 15 беpсзня
1939 p. Ha вiдтинoK цьoгo фporгry Bиpyllll{в к1piнь сiнoвrlкiв, Щo
скJIaдaвся з yннiв Cевлtolдськoi щительськoi сoмiнapii пiд пpo.
вoдoм сBoгo вчитoля сoт. Якoвa Гoлoти. Цi юнaки нo вмiли нaлrxнo вoлoдiти збpoеto, aле пoвнi зaв3яття тa pirшщoстi, геpoiнrto бopoнили пoзицii пiд CевлюIIIсм. Boни нс вiдстyпaли й не
здaB:rлисьy пoлo}I. Гинyли в бoю пoдiбнo як стyдсtlтсЬкa Iиoлoдь
пiд Кpyгaми. Iм нa дoпolиory виpylllив сiчoвlrй гapнiзoн з Кopo-
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лrвa пiд кoil{aндolo пop. oсIIпa Cвoбoди. Tепеp фporгг poзгop.
ЕryBсявiл Уxгopoдa пo Кopoлевo нaд Tисolo. Ipuraвський гapнiзoн бopolrltв пiвдеlrrti схltлlr Kapпaт. Bшкi бoi зa Псpснин, Cвaлявy' Ipruaвy, CевлloшI rтpIIнrсJIIlвеликi втpaти як yкpa.iнськiй apttlii, тaк i ltaдяpalt. Calt CешIrorцдBa paзlt псpсхoдив з pyк дo pyк.
Ha цьolry вiдтllrrкy фpoнтy Kapпaтськa Ciч мirлa дo диспoзицii
oдI{tI чесЬкIII-Iтaнк' яКIII"{бaгaтo пpичl{ниBcЯ NIя oбopoнlt.
Ha схiд вiл Kopoлrвa I.{lIIлIlвaжкi бoi нa тaк зBaнoмy KoпaнсЬкol{y пoлi, зa 12 кr.t вiд Хyстa. lз CсвлloIдa дo Хyстa тiлькlц 25 кiлol*tетpiв' aлe llaд,Ipськi мoтopизoвaнi чaстини змoгли дiстaтIIся дo Хyстa тiлькll 3a пoвHI{х 30 гoд, вr.цyчи вaxкi бoi зa

кo)кнy п,ядь зrмлi. Хyст мaдяpll
здoбyли ок 16 бopeзня пiд веvip.
Tщтpсбa згaдaти' rцo 15 беpезня пpeзI{дентo. дp. A. Boлoцrин
пpизI{aчив вiйськoвим мiнiстpoм
Cтепaнa Клovypaкa, якнIt пpиз}Iaч и B гoлoBнoкoмa}Iдyючим вi l"rськaми Kapпaтськoi Укpaiни пoлк.
с. 6фpеt*toвa'a сat{ вllrхaв нa пrprгoвopи 3 гrн. Cвятекoм' кoмaFIдaнтoм чесЬких вiйськ, якi вiдстyPoзсщLпянi сiчoвики.
пaли нa CлoвaччиFIyй дo Пoль}"{oгo
спo}ryКaтI{.цo
oбopoни Каpпaтськoi Укpaiни. fulетo.
щi,_ щoб
мy спpoтI{BI{Bся
ген. Л. Пpхaлa, який бр нaдpядним гrнеpaлoм i
скеporiyвaвчеськi вil"lськa.цoПoльщi, кУДи й сaм виiiхaв.
якI{}"{
Пo вlriздi дo Bелятlrнa пoлк. C. € ф pемoвa гoлoB}Iскoмaндyвaння пеpебpaв пoлк. Мltхal"rлo Кoлoдзiнськиl-r-Гyзap.Гoлoвнy
Кoмarцy t"rГеltеpaльнltй LЦтaб пеpенесeнoдo бyдинкy Уpядy Кapпaтськoi УкpaiIrll, звiдкiля кеpoвaнo Bo€ н ними oпеpauiями' a)к
дo вiдстyпy з Хyстa. У тot"tчaс y Гoлoвнiй Koмaндi й Гснеpaльнo}"rylШтaбi .цiялlt:пoлк. М. Кoлoдзiнськrrl.l-Грap, aд'IoтaнтпoлК.
Гyзapa чoт. З. Кoссaк, .tлеlt Гoлoвнoi Koмaнди пop. дP. C. Poсoхa' пoлк. B. ФlrлoI{oBIIч'.ЦP.oлсг Кaндибa, пoЛк. Земaн, дoбpoвoлецЬз чеськoi кoМанди' телефoнiсткa Гaлинa Boлoшщ<тa щr
кiлькa 38'я3кoBихстapшIltнi пiдcтapшIин.
Пiл Хyстolи тoчI{лIlся нr менlIIе зaвзятi бoi, як нa iнших

дiлян-

кaх мaдяpсЬкo-yKpaiнськoгo фpoнтy. Пiл всvip мaдяpи пiдiйrшли
пiл Хyст. Ciчoвикlr вiдстyпlrли, oднi нa Boлoвr, a iншi чepв с. CoKиpнIlцЮ' o.цначaстIlнa н{l с..[paгoвo, a iншa нa с. Бyrrггинo.Тyди
вiдстyпlrлl{ тaкo)к Гoлoвна Кoмaндa й [Штaб Kapпaтськoi Ciчi, а
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тaкo)к чaстини' щo бopoнили xyст. У Бyrштинi йrrши зaвзятi бoi
мirс мiсцсBими сiчoвикalдl й чeськими чaсти}Iaми, щo псpсхoIЕIJп{
нa Tячiв дo $мщtii, зa збporo' якy чrхи нe хoтiлrr скJIaсти.
Tим чaсoм в yкpaiнськoмy зaпiлlti чaстlrни чеськlD( вiйськ oзпщrкги Tяuiв, Teбpoirrи мiсцсвих мaдяpiв, якi oпarryв:rлItв}ЛзJIoвi
pесвy й Coлoгвинськi Koпalьнi. I.{сдolшкyrьнo вiдrщaлoся I{a yк.
paiнcькoмy фpoнтi. Biдстyп нa Tячiв бyв немoя<rrивий, щoб дi.
стaтися дo Бичкoвa' кyд![ виixaлa Bлaдa Кapпaтськoi Уr<paiни й
.цoмaB opгaнiзщaттrся дpщий фpoнт.
Haстyпнoгo дНя мaдщ)ськi мoтopизoвaнi чaстинI{ пiдiйIдли пiд
Бyшlтинo, дe poзпoчaлися нoвi
зaвзятi бoi. Пpoти пеprBaжaloчoi сиrшr й yдapiв мцдяpсЬKих
теpopистiв 3 тUry iз Tячевa сi.
чoвi вiддiли нo lvtoглI{встoятI{.
У цих бoп< зaгинyв сaм Bеpх o в ни й К o м aн дa нт пoл K.
М. Кoлoдзiнськlй.Грap i Йo.
гo aд'Ioтaнт чoт. 3eнoн Кoссaк.
Чaстинa сiчoвикiв пеpсйrшлa
чrpез Tисy лo Pyмyнii, a бiльPoзсцLппtшf, нлдярькиf, шпrrгyf .
цIa чaстинa вiдстyпилa нa пiвнiч, lцoб чсPrз Углю дiстaтися дo Hrpесницi, oпiсля дo Beликoгo Бичкoвa. З нaближrнням мa.цяpсЬKoгo фporrгy мiсцевi мaдяpи
poзпoчirли скpитий теpop пPoти сiчoвих стapцIи}I. 18 берзня вбили пop. П. Boлoщyкa. Уздoв>кпiвнiчних кopдoнiв Кapпaтськoi
Укpaiнll сyкyлa пoльсЬкa apмiя нa зyстpiv 3 мaдяpaми нa спiль..всtIнolr,ryкopлoнi. Ha хpебтaх Kapпaт лyнaJlo Brсoлс пoльськr
геP' пoляк лвa бpaтaнкi, як дo rцaблi тaк дo цIклянкi''. У тaкiй
безвигляднiй ситyaцii сiчoвi чaсти}Iи в Бlr.ткoвi пеPехoдять дo ry.
мyнii. furе pyr'rщlи, poззбpoiвlllи тa пoгpaб1вaвцrrr вciх з oсoбистoгo мaйнa, 22 бepeзня пrpсдaли iх y Бинкoвi мaдяpaм.
Ha iнших мiсцях Фpoнry бoi нe пpипI{I{I{лlrся.Biд l8 беpезня
йшли бoi з мaдяpськoю аpмiеIo yздoв)к сеpсдньoi смщи Kap.
пaтськoi Укpaiни вiд БеpeзнянщиI{и чсpс3 Cвaлявy, BoлiвщиrтУ,
.(oвгo, HеpeсниЦю, Paxiв, якy мaдяpи зaittlялlt ок пiд кiнець бе.
pB}Iя. ГopiIшнlo чaстинy Kаpпaтськoi Укpaiни мaдяPи здoбyли aж
y пeprшiй пoлoвинi квiтня. Пoгpaниннi пасмa, дr I{с бyлo дoбpих
ltlляxiв, здoбyли мaдяpи в тpaвнi.
Численнi вiддiли Кapпaтськoi Ciчi не пiддaлися мцдяpaм, a вiдстyпилlt в гopи i тaм велпtпapЕrзанськy бopoгьбy. I{i пapгизaнськi
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Hа кopдoнiКаpпaтськoiУкpaiни й Пoльщi.
Бiля poзсцiляних сiчoвикiвgтoгrъ мадяpl|й пoльськийвoяк.
вiддiли Kapпaтськoi Ciчi дolllкyлЬнo дaBaлIl себr вiдчyвaтl{ }{aдяpсЬKiй oкyпaцiЙнiй apмii i мaляpськI,tМ )кaндapl{aм пpoтягoм цiлoi мaпяpсьКoi oкyпaцii. oсoблl{ вo BслaBl{лисЬ пapгизarlськi вiд.цioпiсля
ли нa Boлiвщltнi пiд кoмaЕIJIoю пop. Федopa Taultнuя' яKI{I"{
в тiIl бopотьбi й зaгиrryв. Tеж нa Гyuyльщинi (веpхll Koбилянськoi
i Кoсiвськoi Пoляни тa Paхoвa) aкпtBFIo дiяв пapгll3:lнсЬKl{I"{вiддiл
пiд кoмaндolo пop. Микoли Kpyпи, якrtй загltнyB y aкцii, a пo i,roмy псpебpaB Koмaндy хoP. oлексa Bopoхтa. У шьoмy вiддiлi бyв
якийсь чaс i члсн Гoлoвнoi Koмaндll пop. C. Poсoхa.
пoлЬсЬCiчoвикiв, якi, вiдстyпaючи пеpед мaдЯpailtи' пеpеI-{lIIлIt
кий кopдoн' пoлЬськa пpl{кop.цoннa стopoхa poзстpiлЮBaлa нa мiсцi.
Мaдяpи, з{lхoпI{BlI]I{PеIIIтKI{poзбlrтltх чaсп{н Кapпaтськoi Ciч i,
чacтI{FIyш poзстpiлЯIIИ, a чaстl{Еty пеprBrзлII дo кoнцентpauiirнoгo тaбopy в Bapю Лoпorп бiля HipелЬгaзи.
Boни poзстpiляли нr лI{шIr сiuoвltкiв, ltлr тaКoж .liльних yкpaiнських гpoМa.ц,ян:пoслiв Iвaнa Гplrry тa Baсltлll ЛaцaнlIчa, УЧИтеля .(. Митpoвllнa тa iн.
oпip вiйсЬк }v{oлoдoiдеpxaвtl Кapпaтськoi Укpaiнlr бyв свiтлl{м дoкaзoм свoбoдoлюбltвoстi yкpaiнсЬКoгo нapoду тa бopoтьби зa пpaвo нrзaлеxнoстi. Це x бo l"llllлl{лoбpoвoльцi на пеBнy
смеpTЬ нсзBaxaючI{ нa тr' щo нaп{lсFIIlКпеprBflжilB кiлькaнaдця.
тllкpaтнo' як лЮдьNII{'тaK i oзбpoсннllм.

8l
Cвiтoвa пpесa з пoдиBoм пис:шa пpo гсpoiннy бopoтьбy зaкap.
пaтсЬKиx yкpaiнuiв. Питалися: ..щo Bедетиx мoлoдиxлюдей нa oчrBид}ryсмrщь?'' Hе мoгли тoгo зpoзрtiтИ, Щo yкpaiнський вoяк мoxс
aбo здoбщlr свoбo.шyсвoiй бaтькiвщинi, aбo Bмеpги в ii oбopoнi.
Кapпaтськa Укpaiнa Bитpим:rлa в бopoтьбi свoеi нoзaлежнoстi
дoBцIr' як Фpaншiя, Пoльlrц чи Чеxoслoвaччинa' цIo нa свoro oбo.
poнy }lс вiд'цaли )кoдl{oгo gгPiлy. Kapпaтськa Ciч зaмaнiфсстрa.
лa пrpсд свiтoм, шo щpaiнський нapoд бopсrгимсться зa сBoIo сBoбoДy пoвсякчaснo' дo пoвнoi пrprмoги й вiдpoдкення Hoзaлсxнoi Coбopнoi Укpaiнськoi .{еpxaви.
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Лев IIЦHKOBCЬKIIЙ

yкPAIIIсЬIG

IIoBсTAIIчA APМIя
дo дД(ЕPЕ,I yIrA

"Лiлше шarr зa вipу сDoю пpilвoc,rдвшy i цiлiсlъ вiтдlзни шa
пoлi бpaшi вiл Фpoi вopoxoi.пяrпr, шix paбaли бyп'r"

БoгIIA}l xмЕпЬ}I ицЬKиЙ
"lll,tях звiлыrеrrlш кoжшoi tшшii ryстo rФoпитrcя lФoв'ю. Hallloю т!к оtlto, цpoв'ю т1гхoю i свoсю. Boрxoю i piдlloю. Kpoв
зaкiнuyr пибoкi пpoцeси ншlioншьlrиx eмoшй' yсв[дoxлеrь, op.
гaнiзaцifiнoi пpaцi, iдеoлoгivнoi твop.roсгi' всюt0 тoк)' Цo }|o.
цiя свiдoмo Й ippaцioшшьнo вt{xoP}lстoвy€ д,lяl ствrp,Dкet{rи свo.
пo пPaEr нa деpхilвl|e xrrгтя. Kpoв, пPoJI}rтaдля цiсi вelrикoi
нeтlt' нe заси'tа€ . Terшo fr всe вiдiгpaватимe polrь }.cпoкoюючoпo' тpивo'кlloto фpaгмеrгry' щo нarцдy€ пр нeскiнvelr}reй клrflre
нa пpoдoшкeн}rя poзпoчaтoto

сиМoH пЕтлюPA
"3дoбyдeш Укpafulськy.[epжaвy, aбo згиltcш y бopoтьбi зa
нei''.

€BгЕ}I KoнoBAJIЕцЬ
"Гepoirпta бopoгь6r УтIA fi EизвoJtьl|o.peвoлюцiйшoro пiдпiluи,це нaйбiльш rвpoi.lпa дo6r в iстopii Укpqiltи. 3шaЙтe,
щo тaкoi rеpойськoi дoби вe1гaлi trc зш:r€ iстopiя люлсгва. У тitlь
пirrши пpoоnшeшi rеpoi Фepмoпiлiв. Ha rеpoiзмi УПA Й визвoJЬнo-peвoпюшйl|oro пiдпi.lшя бyд)rгЬ Eихoвyвrтися нoвi yкpaiнськi пoхorriнttя. БосЦь УTlA, щpа.itlсьlоrй pевollюЦioнep, lrcгyпитъ мiсцe му:кttьоro спдpтaшц,I в iсrоpii людствll''
тAPAс

чУTIPи}IкА

1. .цЕсятЬ PoкIB зБPoЙHo.пoЛIтичtIoI БoPoтЬБи уTI,A
Пoстaнoвoю УкpaiнсЬкoi Гoлoвнoi BизвoлЬнoi Paди вiд 30,IpaB.
t|я |917 p. 14 жoвтня |942 p. Bизнaнo д}lем пoстaння Укpaiнськoi
Пoвстaнчoi Apмii (yПA)|. Для вцIaнyвaння цЬoгo мoмснтy виl Пoстaнoвy Ущaiнськoi Гoлoвнoi Bизвo'ltьlloi Paди вiд 30 тpавшя |947 p. пpo визllaltltя 14
жoвтl{я |942 p. дl{eм пoвстaння Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii (УПA) тr пpo встaшoвлeltllя
ц!ою дrш Gвяткoвиl{ днeм УПA нaдpyкoвirrro в пi,ппiльlloмy бюлer€ l li: "Бюpo llrфpмaцii
Уlgaiнськoi Гolroвнoi Bизвo'пьlloi Paли (УTBP)'., вип. l, квiтetlь 1948 p.
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знaчrнo 14 xoвтня, щo збiгa€ т ься з icтopltvlllll{ кoзaцькиlt Cвятolt ПoкpoBll яК Cвяткoвrlr"t .(rнь УПA. I кoлll в >кoвтнi |917 p'
BпеpцIr opгaнiзoвa}Io цr Cвятo в УПA, пеpсд BIIстPyIIче}II{т\II!
л[lBaми зaгapтoBaнIrx y бoяx бiйцiв пpoлyнaлI{ пaм'ятнi слoвa
I Cвяткoвoгo Haкaзy Гoлoвнoгo Koltaндlrpa УПA
сл. пaI\{.гrнrpaлa Tapaсa Чyпpllнкrrl.
.....У нинirпнil"t Cвяткoвlrй
.[снь УТIA гopдo пoгляtlЬтс I{a l{IIpoкiв
нyлi п'ять
i з пorшанolo спol*{'янiть yсiх, 1цo пoсBяToю сBoгo xиття BикyвaлII цю I{oBy лoбy. У нltlriшнit"t Cвяткoвиl"r .Цень

УТlA з гсlpД,tм чoлoм диBI{Tься в мaйбyпr€, Щo зaвеplцIlть
нoвi визвoльнi змaгaнI{я _
псpсмoгolo''.
Biд цьoгo дЕIяпpoминyлo
цaльuII{хп'ятЬ poкiв вa>ккoi
бopoтьбlt й УПA BстyпIlЛa B
oци}Iaдцятиl,tpiк свoгo iснyBaн}Iя.3a цi iстoptlvнo тaкi
кopoткi, aлr B щoдсннiй бopoтьбi тaкi дoвгi poкl{ свoгo
i сн y вaн н я, УПA не тiл ь кlr
Bс т o я Лa у бo p oтьбi, aл е й
oсягI{yлaзнaчнi l'rтpивкi уcпiхlr. Щo бiльrпе,зa цi poкlr вoнa виpoслa B пoBa)КнyзбpoI'lнo-пoлiтllчtry сиJry, щo свo.iми
iдея|vI|4
й дiями
зaпoчaткyBiula }Ioвиl'{ пеpioд,
щo ввil"rде в iстopilo Укpaiни
як ц o б a
У к p aiнськoi
ПoBcтaнчoi

A p мi i .
.Цесятьpoкiв збpoйнo-пoлiтичнoi бopoтьби УПA з

Гo.пoшtий Кoмаlцlrp УТIA
геt|еp&пTnpaс rl1тpиt|ка _
Poман IПщевиr.

нaйбiльrrrими пoтyгaми свiry, в тol\ryчllслi с i t*tpoкiв бopoтьбlt
пpoти бiльtцoвltцькoi МoскBll тa ii сaтелiтiв, бopoтьбI{' tцo ведrться B ylvroвaхмlrpнoi стaбiлiзацii пiсля з.rкiнчеlrня вeлltкoi вir.lнlt
в € в poпi, бopoтьбlr, щo oхoплIoe нr тiлькI{ знaчI{yчaстI{Hyтrpl{l Teкст l Cвггкoвoгo Haказy rЕI|срaлаТаpaсa Чyприllк}r tlnJlpyкoв:lllo в пiдпiльtlot'{y :..Tpllшti .Лiтопис УПA,', жoггеllь' |947 p. Хypltшt пeрсЛp}'хoвirrloв збiptti "Псpcлpyкiв пшпiльllиx мaтеpiaлiв'',ч. ||/49, в}Ulatltlязч oyн, Hiмe.пlиlta.
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тopii Уlgaiни, alra II тсpитopii сyсiлнix дepжaB' бopoтьби, щo 3
oглЯ.щ/нa вiдoмy бcзoгляднiсть вopoгa й зaстoсoвaнi ним жaхJlt{.
вi мстoди пoбopювaнн'я' BrдстЬся D ytl{oвilx' яKих дoсi щс }to
знiЦa iстopiя людсIвa'ц o ф а к ц y свoiй величi тaкий
нсймoвipний, Щo пpoбщoть зilпеpсчити абo хoч пpимeнцrишr йoгo
знaче}tltя. Чи нo нaйкpauцl вiдпoвiдь дaB нeдaBнo всiм цим зaпr.
pсчснням poсiянин, pa.цянський лiцпr, щo вгiк нa 3aхiд в 1952 p.,
..Цс но € xoднa тa€мниIlя'.
кaзaв вiн qди.
фкaдiй }дoвсы<ий.l
BoвaнI{м кoprспol{дснтaм гa3ст'- rцo B 3axцнiй Укpaiнi iснye
пpoгибiльlшoвицькa пiдпiльнa бopoтьбa. Пpo тс знaloть y всьoмy
сPсP'. Пpицryroться спoгaди iнlдoгo PaдЯIrсЬкoгo лiтyнa Пст.
pa ПиpoгoBa' щo втiк нa 3axiд |949 p. B книзi, щo вiн iT oпyблilqДaв aнглiйськolo мoBolo2, ЦiЛi стopiнlоl пpисвяченo oписaм бo.
poгьби paд,I}IсЬкoгo вйськa й пorriцii пpсrги yкpaiнських пoBстaнцiв, бopoтьби, в якiй сaм aвтoP бpaв aктив}ty }ДIaсть пiд чac
сBoпo псpсбyвaюtя в 3axi.щtiй Укpaiнi (Koлoмия' Cтpий) в |947l%8 pp. Hс бpaкyе й oфiuiйних Pдд'lttсЬKих зilяв' шo тaкий пiд.
пiльний pщ iснye. Koли нс pax},Baти бaгaтьox стaтей нa стopiн.
кaх "Paдяlнськoi Укpaiни,' (Я.Гшaнa, oстaпa Bишнi, Левнснкa,
Cмoлиua, Kapмaнськoгo й iн.3, щo пo.сBo€ м y висвiтлюють цей
pщ, кaпiтaльними пiдгвеpдкeннями iснyвaння цЬoгo pyхy 3 paцЯllськoгo бoкy е Haкaз ч. 3l2 мiнiстpa дсpxaвнoi безпеки yPсP
гrнсpiul.лейтенaнтa Микoли Kyзьминa Кoвaльнyкa вiд дня
|949 p. пpo "нспpитягtIснн,I дo кpимiнaльнoi вiдпoвi30
'pyдo
дшtьнoстi
щaсникiв pсштoк poзгPolvrлсниx yкpaiнсьKих нaцioнa.
лiстичних бarц в зaxiдниx oблaстях Укpaiнськoi PCP, щo дoбpo.
вiльнo 3'явилися дo opгaнiв paдднськoi Bлaди з пoвI{t{нolo''a.Мaбщь, цсй нaкaз нс дaB бaxaних pезyльтaтiB, бo в ..Pадянськiй
Укpaiнi'' зa l0 сrPпня |952 p. нaдpyкoBa}Iocписoк 28 пpaцiвни.
кiв opгaнiB дсpxaBнoi безпеки, мiлiцii й мiнiстеpстBa Bнyгpiшнix
сIIpaB' I{aгopoд)кених медaJIями ..3a бoйoвi 3aслщи''. .[o peнi,
списoK нaгopoДксttиx мrдaлями ..3a бoйoвi 3aслщи'' з'явиBся
тaкo)к y "Pqдднськiй Укpaiнi'' i в ..Пpaв.Цi Укpaiни'' зa l лIoтoгo
1953 p. 3a якi ..бoйoвi 3aслщи'' нaгopoДкyе Гprнщa opгal{и дrpжaвнoi безпеки i т. д. чеprз 7 poкiв пiсля зaкiнчення вiйни?
Biдпoвiдь нa цr питaння яснn - зa ..бoйoвi зaслщи'' в бopoтьбi
пpoти УТIA й yкpaiнськoгo пiдпiлля.
l.[ив.: "CвоФДa''..[xepзисшгi. ч. 274з L6 xoвпrя 1952 p.
l ,Цив.:PеtеrPirogow:Wlry l Еsсаped.Nеw York, 1950.DueШ.376 cг.
l Д'ив.:БiftrioгpaфИ.
. Teкст l|tкцty пeш.KoваJIьчyr6'в аltrлiйськiймoвi, шадpyкoваrloпo
в: "Ukпaiпianquаrterly''
Vol. Ч' Numbeг4, Autumn 1950.У ltьoмyзl|имKиз yкpaillськимтскстoм.
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Cьoгoднi ссprд п o i н ф o p м o в a I{ и х кiл нa 3aхoдi
нсмa€ вxс дискyсii пpo iснрaння УTlA, сьoгoднi € вlкс бaгaтo
ii iснyвaння. Пyблiкaцii дoкриeктiв пpo гснсзy й дii
дoкaзiв
УTIAI, свiд.reнняoчсвидцiв' y тoмy числi v1тсинцiв,пpo збpoйнy
пoBстaнсьl(yвiйнy в Укpaiнiz' пpизнaння oфiцiйних мoскoBськoбiльlцoвицьKих чи}Iникiв, щo тaкa бopoтьбa iснyе3, пoстiйнi вi.
стки пPo uю бopoтьбy нa стopiнкaх свiтoвoi пpссt{., згaдKи пpo
нсi в KI{игaxвизt{aчI{иxoсiб нa Зaхoдi (пpoф. .Цxcймз Беpнгсм,
Гapo.lц Е. Cтaсссн, Biльям Г. Чсмбеpлiн, гeн. ФщлФ й iн.)5 i,
вpсurтi, пoяBa в oЦ/пoвaниx 3oнaх 3aхiднoi Hiмcччини p r й.
i в У T IA, шo вiд |947 p., пr pexoддчи
в
д yI o ч и x в i ддiл
бoпс пoн4д 700 миль, в oдчaйд]шrниxpсйдaх пpoбивa.письз l/к.
paiни чrpф пoльсьKy' слoвaцьKyй неськy тсpитopii, a тaкox пpI{нс сс нi н и м lI п iдп iл ь н i B ид a н нЯ, Щo 3 ' я в, r я lo т ь сяв
Укpaiнi з:lхoдaми утtA Й визвoльнo.peвoлюцiйнoгo пi.Цпiлля, зa.
свiдяyють пеpeд свiтoм, щo УПA - цc tlсзaпеpeчнa дiйcнiсть6.
Пoзa ..зaлiзнolo зaBiсoю'' спPaвдi iснyе yкpaiнcький визвoльнopeвoлloцiйний pщ, щo всдo збpoйнo.пoлiти.lнy бopoгьбy пpoти
бiльшloвицькoi Мoскви тa fr сaтслiтiв. Щo бiльlшc, свiдoмiсть iс.
}ryвaння yкpaiнськoi пiдпiльнoi бopoтьби в CPCP i poзр,riння fr
знaчс}ltlя щopaз бiльцlо пPo}Iикae в пyблi.rнy oпiнilo вiльнoгo

свiry.

poкiв збpoйнo.пoлiтичнoi бopoгьби УTIA, Dтoмy
Д o с ять
числi мaйxс вiсiм poкiв бopoгьби B ylt{oBaxxopстoкoi p:tдянськoi
зaмислитися нaд дx сp cл a м и
дiйснoстi зIvfyцryIoтькo)к}toгo
c |4л v| УТIA, lцo € дoсi нrб}вirлим яBищсм в iстopii визBoль}lиx
3lr{aгaньнapoдiв. У нoмy c l| л a УTIA, щo дoзвoJrяе iй вссти бo.
poтьбy в системi, в якiй, qдaBirлoся б, жoдta бopolъбa нrмo)кJIивa, й yчoLryтa€ м }Iицяii y с п i xi в' кoлlt Boнa мyситьбopoттr.
cя пPoти вслllчсзнoi псpсBaги Bopoгa B лIo.цД(i тrxнiцi, нс кoPи.
стyloчись xoднoю стopoнньoю дoпoмoпoк)' виKпIoч}to Bлaс}Iиtvf
l{
силaми - oцe питaння' щo ix стaвитI{мc сoбi кoxен дoслiдник
УIIA в псPllty чсpry. Пpaвильнa вiдпoвiдь нa oцi пI{тaнпя дacть
змory сxoпити сщь УТIA, пiзнaти fr пpиpoдy й xapaктrp' нaкpсс.
! .['ив.: Mикorra Лeбiдь: "УTIA.. Ii rэнeзr' piст i лii y визвolьнifi фpoгьбi рgaiнсьxoro
t{apory зa Уцaiнську Caхoстiйку Coбopкy.Цepх.rву. l. .rаgrинa. Hirrецшсa oкyпшriя Ущa.
ltи. Brцaшlш Прсoвoro Бюpa УTBP. l9.lб.
l.Ц,ив: БiФtioгpaфiя.
l.Цив.: БiФtioгpaфiя.
..Цив.: БiФrioгpaфiя.
l.Цив.: Бiбrioцpфiя.
. ,[ив.: Лeв Шrшxoвсьlolf,: "УTlA тa ii пiдпiльнa лiтepaцpa". Cпpoба бiФtioрaфii yФa.
illсьloд пiдпiльllих вrrД.rllьв Уlpailti зa час вiд 1945-1950. ФiпcДe,Iьфiя' 1952.ст. 19' iлtoстp.
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Jrити зaсa.щ{' щo лягJtI{ в oсI{oвy fr iсrrрaння i fr дii тa зpoзр,riпl
lУ PoJЬ, щo fr вoнa вiдiгpiula B зilпiulьI{oмy iстopитнoмy PoзвI{тKy
y<paiнськoгo }IaPory.
Пpaвиrьнa вiдпoвiдь нa цi питaнHя нс бyлa б мoжливa' кoлl{
б нс нaкpeсJlltтl{ мoмеrrгЬ iстopиннoпo пop,Iдкy' щo пoпepeДwlu
пoстaння УTIA Haкpeслення ц[f,( мoмorrтiв дaстъ з}rory нaм зpoзрliти, щo с}пraснa бopсгьбa УT[A - цe нe явI{Iцс' щo бyлo ви.
KпI{кaнoдiею стopolсtix ctIJI'a рзylьгaт г;ибoкoс вн1цpilшнiх пpo.
цссiв, щo пpoxoдl.tJlи B цIиPoкl{х yкpaiнських нapoд}Iих мaсax вi.
кaми й зaвжди пPI{Boдl{Jlидo збpoЙнoi бopoтьби 3a визвoлсtIHя'
кoJII{ д,lя цьогo ствopIoB:rлI{сь спPI{ятJIивi рroви. Укpaihськa iс.
тopiя бaгaтloщa нa пPI{K,Iq.щ{,щo iлroстIryloть це тBrpДксн}lя.
2. ytIA -

IстoPичHA

кoнЕчtIIсть

oтlкe, poзгляд iстopинних мoмснтiB, Щo пеPrдyвaЛи пoстaннro УT[.A, дoпoмoxc нaм зPoзyмiти, щo бopoтьбa УTIA - цe нс.
Iuин1нaлaнкa в iстopиннoмyлaHцIoryпoдiti, зaкoнoмipний
y xитгi yкpaiнськoгo нapoдy, iстopиннa кoнсчнiсть. УTIA
стaп
пoстaлa як з:lKotloмipнс, всiм xoдoм пoдiй пiдгoтoвлсHo 3[lBep-1
шeння глибoюot пPoцrсiв' щo вiлбУвaJIItcяB цIиpoKих щpaiнських
мaсaх вiкaми. He бyлo тaKих сил, Щoб мoгли зyпи}Iити ui пpoцrси; 1,кpaiнський нapoд' щo в}Iaслiдoк бaгaтoвiкoвoi бopoтьби
3a влaсHyдеpжaвнiстьдiйшoвдo BеPцIинсвoеi I{aцioнaльнoi
свiдolt,loстi,
нс мiг знснaцЬкa пеpствopитись B rтHoгpaфiннy
мaсy чI{хoчa б y пoлiтrr.пro-irщlфpеHтHy сyспiльнiсть. I кoли нoвa
свiтoвa вiйнa стBoPилa спPиятливi yмoви д,Iя з:lпoчaткyBaння }Ioвoi бopoгьби зa BизвoлеI{t{я,yкpaiнськi мaси пoBст:rли пpoти сI{.л'
y дtlлЬlllolvfyкoлoнiальнoмy пol{сBoленнi Укpaiни, й
зaцiкaв.пеrпо<
пiшли в бopoтьбy зa yкpaiнсьI(y дсpжaвy з вipoю y влacнi ctlлu Й
y ыtaсний сaмoстiйний tд:tлс бopoтьби. Тaким чинoм' Bисoкa нaцioншtьнa й pсвoлloшiйнa свiдoмiсть yкpaiнських мaс бyлa пpичиtloю' щo УTIA мyсилa пoстaти' мyсилa бopmись, мyсилa сKпaдaти свoi жrРгBI{. .[есятилiття сщaснoi бopoтьби УпA - цo ж
тiльки зaкoнoмiptlс пpoдoвжrн}Iя тiei бopoтьби зa визDoленI{Я,Щo
fr yсpaiнський нapoд ведc B)кo цiлi стoлiття.
Бiйцл't УTIA ocoбливo близькi тpaлиuii пoPстaI{ня 1648 p. Boнo тr)к бyлo виклIoчнo спpaвolo пoBстaJIихyкpaiнських мaс' нa.
цioнaльнo.BизBoльнoю peвoлloцiеlo в нaйшиpllloмy тoгo слoBa
знaчcннi. Cпиpaюнись мaйxе викJIIoчнo нa влaснi IуIJ|L|'yкpaiнський нapoд пiдняв пoBстaння пpoти Пoльuti й пoклaв кiнець
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пoльсЬкolvty пalryвaнню в Укpaiнi. Мoгщня тoдi гIoльщa }Iс ви.
тPимiula }IaпoPy yкpaiнських }raPoд}Iихмaс' щo пoвст:Ци нa всiх
yкpaiнськиx зrlv{ЛЛ(i стaли дo збpoЙнoi бopoтьби зa ви3вoлс}I}lя
пЦ пpoвoдoм гGтьмaнa Бoгдaнa Хмсльницькoгo. Пoвстaнrrя бyлo
yспiшrнс й пo кiлькoх стopiнvлс пoлiтичнoгo нсбyгтя 1п<paiнський
I{apoд зI{oвy yстal{oвив свolo дсpжaвy - Укpaiнськy Koзaшькy
Pсспyблiкy.
(r зoвсiм }tс виIlaдкoвiсrъ, щo lб48 p. пpийIшoв lцoйнo пiсля
пpoтипoлЬсьKиx пoBстaI{ь.Pевoлloцiйнi пpoцсси нa.
PЯдy IvrorпIIID(
poД|q/вaлись i щopaз .щDкчrpoзвиBaлисЬ' oвoлoдЬa.пи yqpaiнсьlсl.
ми нapoд}IимI{ мaсaми Й вибщ.t,Iи пoBстaнI{ями' a пiсля нсвдaч
нa деякий чaс стих:lли i знoвy вияBJtялися i щopaз бiльlцolo си.
лoю. I, врurгi, пpийtшoв нeзaбyпrй шlя yкpaiнськoгo нapory сJIaв.
ний, пеpолoмний в iстopii Укparни lб48 piк як зaкoнoмipнr зa.
всpшс}I}tя циx pеBoлloцiЙних пpoцесiB, щo пPoхoдlrли сеPед yк.
pa.iнськoгo }Iapoдy вfi vaсy }тpaти ниIvl Bлaснoi.Цсpжaвнoстil.
Koли :lс вipoлoмнa Мoсквa зJIaмaJIaПеprяслaвський дoгoвip
(1654) i пoстyпoвo знищилr всi здoбyгки щparнськoгo l{apoдy'
зaвoйoвaнi ним y Bизвoльнiй вiйнi l648 p.' a Укpaiнa oпинI{лa.
ся в цiлкoвитiй мoскoвсьKiй нсвoлi, yкpaiнський нapoд cтaв дo
зaвзятoi бopmьби 3a сBoIo деpxaвнiсть. Цю бopmьбy пoчaв }D|(с
гrтЬмal{ Бoгдaн Хмельницький, a пpoдoвжyвaли fr гетьмaни Iвaн
Bигoвcький, Пстpo .(opoшeнкo, Iвaн Мaзспa, Пnтип opлик тa
iн., зaкликaли дo неi Tapaс Шевчснкo, Iвaн Фpaнкo, Леся Укpa.
iнкa. oцю бopmьбy пpoдoB)кyBали цiлi yкpaiнськi пoкoлiння нa
piзниx yкpaiнських зсIvtляхi в piзних дiлянкaх )Kиття. У нoвiтню
ДoбУ, пpoбyлxeнa в ХIХ ст., пoлiтиннa снеpгiя yкpaiнськoгo нa.
poдy пoстiйнo poслa r1 згyrryвaлacЯ,,Tлv|6t'lннiвн1тpiIшнi пpoueси
щopaз чaстitдс Bихoдили нa пoBеpхню xиття й нaбиpa.пи piзних
фopм вияBy. Пoстaли псpIшi yкpaiнськi pевo.lпouiйнi opгaнiзaцii
(l89l p. _ ''Бpaтствo Tapaсiвшiв'') й пepшi пoлiтичнi пapгii (Pe.
вoлloцiйнa Укpaiнськa Пaфя (PyгI) 1900 p.). Bизнaчним дiячeм
цих opгaнiзaцiй бщ Микoлa Iвaнoвич МixнoвськиЙ (|873-|924)'
пpaц'l якoг0 ..Caмoстiйнa Укpaiнa'' стaлa пpoгpaмolo 1кpaiнськoгo
сaмoстiйницЬкoгo тaбopy.
Pевoлюцiйнi пpoцеси сеpсд щpaiнськI{x мaс нc пpипllttllЛllcъ'
кoли pевoлloцiя 1905 P. пoтo}Iyлa B )GиJIяx pеaкцii. .Цoхoдилo нa.
вiть дo явtIих бyнтiв. Haпpиюtaд' кoлI{ Мoсквa в 1909 p. виpi.
l ДyлсeДorcrадrlшfiaншtiз пoвqашltя 1548 p. нa uti с}цaсшocтi с в пЦпirьнoшy твopi П. Пoпгд.
ви: "Чoмy пoвстaltr|я 1648 p. бyлo пeрмoxtlо?"' lИ8. Пepeдpyк виfiшoв y збipцi пepeдpy.
кiв пiдпiльших вllд.lt|Ь 03/48. Bщaшшя 3ЧoУ}l' Hirre.гqtшa.
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IIlиJIa святK},Baти 255-ту pivницlo Псpсяolaвськoпo дoгoвopy й
200.тy piчlтицlo бoю пiд Пorrтaвoю, в Укpaiнi y вцпoвiдь вiдбyвся дeмo}tстpaтивний виgryп yкpaiнськиx сorцaтiв пiд пpoвoдoм
пop},чиKa XДarroвичa, a пiдпiльнa opгaнiзaцiя "oбopoнa Укpaiгtи'' виcaдкр:rлa B пoвiтpя пaм'яIтlикПl Щo iх дo циx дaт стaви.
лI{ пo мiстax. Aгrtoсфеpa в Укpairri бyлa тaкa згуlцrнa' щo Мoск.
вa в l9l2 p. нiяк I{с мoглa нaвiDкI,t.тl{сьнa дoзвiл Bсснapoд}Iих
сBятЦrвaнь з пPиBory стopiкня уpoдIrн Tapaсa IIIевчснкa. I сaмс
B цьo}ry poцi пoстшta сGPсд киiвських стyдеrrтiв чсpгoBa тa€мнa
opгaнiзaцiя "Бpaтствo CамoстiйниKiв'', гoлoвolo й .uylшеlo якoi
бр Baлerrшн oгaмaнсьrqй (зaсyдксний пiзнilцc B пpoцrсi CBУ
в Хapкoвi). Бpaтствo IIaкPсслиJro IциPoкi плaни пoлiтиннoi po.
бoти з мrтoю qдoбyrтя yкpaiнськoi сaмoстiйнoстi.
Лoгiчним зilвсPшeнням pсвoлloшiйних пPoцссiв, щo oвoлoдi.
вшrи yкpaiнсЬкимl{ нapoднимI{ мaсaми в дoбi нaцioнaльнoi i сo.
цiaпьнoi невoлi й нaбиpшrи piзниx фoPм BtlяBУ в piзниx пrPioдaх
нaсy, бyли Псpuli Bизвoltьнi змaгa}I}lя |9|7-|92| pp. Bикopистo.
BytoчItсIIPиятливi рroви, ствopснi Пepшoю свiтoвoю вiйнoю, щp a i н ськи й н apoд з ttoвoю сил olo p o зг o pнyв зб po й нy
з:l сBo€ нaцioнaльнс й сoцiальнe Bи3Boлrння.
бopoтьбy

3. тPAДиЦII3БPoЙtIoI БoPoтЬБи
Hc мoxe бyпl нaймс}Irцoгo сytvtнiвy, щo xивi тpaдицii збpoй.
нoi бopoгьбlt |9|7_|У2l pp. мaли д}D|(свrликий BплиB нa вiдPoд.
жсtIHя збpoйнoi бopoтьби yкpaiнськoгo }Iapoдy пiд чaс.[pщoi свiтoвoi вiйни. Tpaлиuii збpoйнoi бopoтьби бyли oсoбливo дopoгi
всiм 1л<paiнсьKиIr{
пoвстaнц'lм i pевoлюЦioнеpaм' yсьoмy yкpa.
iнськoмy нapoдoвi. У бaгaтьох випaдкaх пoкoлiння Пrpших Bи.
зBoльtIID(3мaгaнь (як, нaпpиKпaд' гс}Irp:rлCтyпнишький, пoлкoв.
ник Литвиtlснкo' пoлKoвник oмслюсiк, сoтник Дцик i бaгaтo
iнrшиx) бopoлoсь y pЯtax УпA й стaлo в нiй симвoлolvl бсзпс.
pсpвнoстi yкpaiнськoi визвoльнoi бopmьби. furс й пoкoлiння' lцo
нссo нa сoбi сьoгoднi гoлoвний тягap бopoтьби, нapoлlсyвaлoсь i
зPoстaJro пiд глибoKим вp:Dкеllням i впливoм Пеpших Bизвoльних 3мaгaнь. Успiхи й нсвдaчi 3бpoйнoгo зpивy |9|7_|92| pp. за.
ЛtIЦIulШI'
нфглaдимий слiд y дyцIaх' хapaктсpi, дyмкaх й пoнрaн.
}Iяl(мoJloдoгo yкpaiнсЬкoпo пoкoлiння' зoкpсмa зaxiдroyкpa.iнсьюrх
зeмrль. Пpигaдaй}|o' 3 яким всликим п:€ T и3мoм i шиpим пaфo.
сoм пеpсxиBirлo oцr пoкoлiння Мaкiвкy й Лисoнto' бiй пщ КpyтaIWl' Листoпaд, Чopгкiвськy oфснзиDy' нaиyп oб'eднaних yк-
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paiнсЬKиx apмiй нa Kиiв, 3имoвий пoхiд, Бaзap й iншi геpoiннi
мoмснтl{ нсдaBньoгo мI{нyлoгo. Усвiдoмiмo сэбi' як Baхкo oцe
пoкoлiння бoлiлo нrвдaчaми свoiх бaтькiв, шrо з piзниx пpичин
но мoгли вllбopoти Укpaiнськoi [сpхaви. I нэ тpoбa дивyвaтись'
щo B тaкиx ylvloBaхпpoвiднolo iдееlo пoвoеннoi yкpaiнськoi мoлoдi, ддеpелoм yсiх [i пoчинiв стaлo l{rзлaмне piIшення - пИ.
гoтyвaти й пpoвести нoвий 3бpoйний зpиB yкpaiнськoгo нaPoдyt
3 метoю здoбщIl й зaкpiпити Укpaiнськy Caмoстiйнy Coбopнy
.(еpxaвy. B oднiй пiдпiльнiй стaттil lr{и t:итa€ м o: ..y чaс дoвгoi
пiдпiльнoi дiйснocтi пiсля пopaзKl{ y нaцIих oстaннiх Bизвoль.
ниx 3мaгaннях xили ми мiфoм пpийдеrцньoгo збpoйнoгo чинy.
oбеззбpoeнi дoвгими poкaми нсвoлi, ми впrpше yсвiдoмили сoбi, як дyxе зB'язaнa нaшa дoля iз нaцIим вiйськoм i взaгaлi з oзбpoeннltм нaшoi сyспiльнoстi. I poдитЬся в oбrззбpoенiй yкpaiнськiй нaцii,_ читaли ми дaлi в цiЁr стaттi,- тyгa BrлиKa 3a.
гaлЬнa: ..Збpoi нaм тpебa, збpoi нaм дaйте!'' Пpo збpoю мpiе пaл.
кllЙ pевoлtoцioнеp...,ПPo збpoю мpiс yкpaiнський мyхнинa й
юнaк' збpoi xoчr вся щpaiнськa сyспiльнiсть, щo пpиtiшлa в Зсленi Cвятa пoклoнllTуIc't мoгилaм свoix геpoiв тa цrl"t свiй святий
oбoв'язoK Мyсl,tтЬoKyпItти нсpiвноto бopoтьбoю кaмiнням iз дo
зyбiв oзбpoсFloюпoльськoю пoлiцiею''.
Iлея вiдpoД)кrнFlязбpoЁtнoi сили ляглa B oснoBy всiх yкpal"lних opгaнiзauiй, Щo пoстaвaли l-lдiiнських визI}oлЬгIo-pевoлюui
збpoю yкялI{ нa щpaiнських зeмлях пiсля l92l p. ..Bисл1alсенy
pai,нськoгoпapтltзaнa й сiчoвoгo стpiльuя oгл,IдaBйoгo син i скopo
дoдyl\{aвся,rцo збpol-tнiвllстyпи як нal"|Kpaшllйлiк слектpt{зyютЬ
сIиеpтелЬ}Io
хBopy нa зневipy нaцiю тa бoйoвим кJlичеlvfлyнaютЬ
зa кopдotlor*l.Чaс цеli - цr чaс нaцtoгo дyхoBtloгo oзбpo€ } Itlя.
Toдi oстaтoчгIo кpистaлiзyЮтЬся iдеi, кгIaлyгься' пpopyбyroться
мoлoдoгo пoкoлiння'',_ Чl{тallIл'Iхи' фopмyеться }vtснтaЛьнiсть
лI{ Ми B цl{тot}aнiГlстaтгi. I кoлll пpиtilлoв дoBгoxдaннtrЙ чaс (пеp.
цIoЮ спpoбoю бyли незaбщнi пoдii нa Kapпaтськiй Укpaiнi,
l939 p.)' Ivloлoдсyкpaiнськс пoкoлiнtlя' вихoвaнс нa тpaдицiях
ПеpIшllх Bизвoльниx Змaгaнь, бrз вагaння спpoбyвaлo свotх м'яlзiв
y бopoтьбi 3a вoлю. A кoли, вpеlштi,пplrйшлa ..великaпopa'', oЦя
мoлoдЬ тисячaмl{ pl{l{yлa в УПA й пoчaлa бopoтtlсь i гинщи в
пoлiських }IrтPяx' y вoлинсЬкltх лiсaх, y кapпaтсЬKиx дебpях' fla
бrзкpaiх yкpaiнськllx степaх i нa oкpaiнaх землi yкp:tТнськoiпiд Cянoкoм i ГpфецIoвoм. Бaтькlt цiсi lvtoлoдipoбилlt тcчнiсiнькo те с:lЬ{е:нa Мaкiвцi й Лllсoнi, пiл Львoвol*li Кlreвolt, y Хo*ПoвсгllIсttь.',
I M,
,I[мttцlcttкo. Hсхaй вi.lltз бy,itc спaвr;
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лoдшolufyЯpу ft нa xepсoнськl{х стlпaх' в pсryляptlих фopмaцiяx i
B пoвстaнськиx зaгoнax. I цc явищc тaKox псиxoлoгiч}Io 3ilкo}lo.
мipнe - с}ДIaснa}кpaiнськa гснepaцiя не мoглa бyпr гipIшolo вiд
свoix пoпrpeдникiв.
У uьoмy мiсцi тpебa тaкo)к зaзнaчит!I' щo сrlaснa Укpaihськa
Пoвстaнчa Apмiя (yпA) е не тiльки спaдкo€Irlницrю тpqдицiй yк.
pairrсьlсос pcгyляPнID( apмiй нaсy ПеpIшиx BизвoльнI{х змaгaнь' iUIс
тaкox i спa.щoeмницoю тpaшuiй 1кpaiнcькoгo пoвстaнсЬKoпo pyxy
|n|-l924 PР., Щo б}в пpoдoшкeнням збpoйнoi визвoльнoi бopсrгь.
би нa сxiлнoyqpaiнських зсмJUIх. I.[с нс випaдкoвo, щo Гoлoвний
Koмaндцp УTIA Drнсpiur Poмaн IIIцeвин вибpaв cBoе вorннo.pe.
вoлloцiйно псeцдo зa пpiзвищсм oднoгo 3 пoлoB}Iиxдiячiв yrqpaiн.
ськoпo пoвстaнськoгo pyхy 20-х poкiв пorтa Гpигopa Чyпpинки. I
цс нo BипaдKoвo' щo кoмal{диp бpигaли Boлинськoi Гpyпи Укpa.
iнськoi Пoвcтaнчoi Apмii y ДPyгoмy Зимoвoмy Пoхoдi l92l p.
пoJlKoвник Cryпнишький oчorпrв IПтaб УTI.A-Пiвнiч в 1943 p. Це
oз}Iaкaтoгo' щo с}дIaсHaУTIA пеpейняla тpaдицii свoеi пoпсprд.
ницi з 20-х poкiв. Boнa пилЬt{o виBчar дoсвiд пoвстaнськoi бopoтьби |92I-l.924 PP.l, щoб пiзнaти пPичиtIи ii yспiхiв i нсвдaч.
Бopoтьбa ця lvl:Цaбaгaтo схoжoгo 3 сyraснoкl бopoтьбoю. Шиpoкo вi.Цoмий Xoлoднlлit Яp нa Kиiвщинi ax дo |924 p. бщ гoлoв}Iим oссpедкoм збpoйнoгo спpoтиBy oKyпaнтaм. oсь як Йoгo
xapaктсpи3yвшIибiльlцoвиlсl:2 ..У днi pевoлloшii Хoлoдний Яp стaв
oдtlиl{ 3 пrprциx мiсць в Уt<paiнi.Biн cтaв вeличезtlим стoчищrм'
3 якoгo пo всiй Укpaiнi пoBUIa зaдyцIливa пстлюpiвськa дiяшь.
нiсть :Dк дo |924 p..Цеcяrп<и й сoтнi aгснтiв yкpaiнськoi кorrтp.
pевoлlouii' aвaнтIopнltкiв, дезеpгиpiв i пpocтo темнoi зltoчиннoi
нaвoлoчi сyl{yлo в цей ЦIтoк Укpaiни, дr кoxен lllмaтoк землi,
кoxttс сrлo й хyгip - пaМ'ятник Гaйдaмaччини''. I дaлi: ..Aвтo.
pитст Хoлoднoгo Яpу був вeликий, йoгo визнaлo нaвiть бaгaтo
maмaнiв, якi йoмy нc пiд.пягaли. Зa мypaми Мoтpинoгo lvtoнa€rЙpя нo paз збиpaлися змoвниKи й ткали сiткy poзбpary й зpa.
ди. Чrpсз свor гroгPaфi.rнr пoЛoжеtlня тa сBo€piднy poмaнтиКy'
зiткaнy з псpсжиткiв сеpeдI{ЬoвiнЧя,Хoлoдний Яp стaнoвllB NIя
paдянськoi Bлaди нспpистyпнy фopгсцlo''.
Пoвстaнськa збpoйнa бopoтьбa тpивaлa дo |924 p. (нa Ky.
бaнщинi й дoвIцс _ oтaмaн Pябoкiнь) i пpoхoдилa пlд гaслoм
l .(ив.: пiдпirьlre вrцaння "lстopiя
рвo.rпошiйlroiбopoтби в Haлпнiпpяшськifi Уlgafuri'', 1948.
Пepeдpyк у збipш "Пеpeдpyкiв пiдпiльtlиx видalrь'', ч. l0l49' вrц. 3ЧoУH' Hirreччинa.
l .[ив.: Koeпrcьюrfr. "lllляхoм зpaд}rицтвilЙ дBclrгю2.',
.ЦBУ. ХаpЁв, L927 p, Щtтoвaшeза
loбpoю iнфpмauiЙнoю cтaттeю пpo пoBстalrський pщ 2J-х poкiв Юpьr Cрпoвoro: "Бopсrгьбапpoти ot(ynalттaнa CУ3.' в "3a Cдмocгiйltiсгь'', v. 3-.l, Сrcpсзсltь.квiтеllь 1948' ст. 26.

491
здoбyгтя Укpaiнcькoi.[еpжaви. Пoвcтaнцi й ix oтaмaни пpoявили безмеxний геpoiзм i в oсI{oBнoмy зaгиI{yли в бopoтьбi з вopoгoм (oтaмaни .[еpкaн y ХoлoднoМУ ЯPУ, 3елений нa Киiвщинi, Cгепoвий-БлaюtтниЙ 6.lляХoвтих Boд, Pябoкiнь y Кфaнсьlоок
плaBнях тa iн.). Bокпивим недoлiкoм pyхy бyлo тс' щo йЬгo дiячi
зBеpтaJIи гoлoBl{y yвary нa збpoйнo-вiйськoвy бopoтьбy з oкyпaнToм. opieнтщонись I{aблизькy вiйнy 3 ..кaпiтaлiстичним oтoЧlнн.ш\,l'',пoвстaнсЬкi зaгoни стapaлися збepегги B гoтoвtloстi свolo
збpoйнy сиJry нa випaдoк скopoi вiйни. Poзyльтaтoм тaкoi oднo.
бiчнoi дiяльнoстi бyлo тс, щo yкpaiнський pyх тoгo чaсy нс зyl'liв
poзви rtyги lшиpoкoi iдеoлoгiчнo. пoлiтичнoi дiягьнoстi. Iнtшим нrдoлiкoм бyлo те, щo p}rх нe зyvliв ствopити збpoйнo-пoлiтичнoi
opгaнiзaцii з единим цснтp.rльним кеpiвництвoм i зв'язкaми вlд
нЬoгo дo oкprмих зaгoнiв i мix зaгoнaми. Cпpoби ствopити тaкс
(I{ентpaльний Укpa.
цrнтpaльI{e кеpiвництвo
цУПKoМ
iнський Пoвстaнський КoмiтФ), Щo бр зaснoвaний щс пoлкoв.
ниКoм € в генoм Кoнoвaльцeм i кеpoвaний двoмa стapцIинaми
кopпyсy Ciчoвих Cтpiльuiв - сoтниKoм Iвaнoм Arшpщoм i пopyчиKolt{ Микoлoto oпoкoto тa пorтoм Гpигopoм Чyпpинкoю,
бyли poзгpoмленi бiльtцoвикaми. Boни poзcтpiляли Гpигopa Чyп.
pl{нкy й 38 iнtцих членiв pевoлюшiйнoгo oсеpедкy 28 сеpп}Iя
|92l. p; Iнrшi спpoби бyли теж невдaлi.
opiентauiя pyxy нa шBидкy вiйнy й зoвнiIцнto дoпoмory бyлa
oснoBHoIo пpичинoю невдaч pyхy. Koли x зaмiсть вiltни нaстy.
пI{лa мIIpнa стaбiлiзaцiя, a бiльrцoвиKи пpoгoлoсили нoBy rкo.
нoмiннy пoлiтикy (FIЕП) тa yкpaiнiзaЦiю, yкpaiнський пoв.
cтaнcькиЙ pyх BтpaтиB гpyl{т пiд нoгaми li пoчaв спaдaти. Цс щo
гIr oз}Iaчaлo' щo бopoтьбa пpoти oкyпaнтa пpипинилaся' вoнa
пpoдoBxyвалaсЬ в iнtшllх фopмaх: y пцпiльнo.кoнспipaтив}Iиx opг a нi зaц iях iд ей нo-пoл iтичнoгo xa pa кт еpy _ сBУ ,
сУ М,
oУF I i т . д . , a т a кo ж y л с.
УB o ,
Haц ioн aл Ь I{ий.цснтp
гaJlЬнoмy сектopi, нa пoлi yкpaiнськoi нayки, KyлЬтypи' цеpкBи'
екoнoмiчнoгo xиття тoщo. [oсяпtення нaцioнaльнoгo вiдpoдження 20-х poкiв в Пiдсoвiтськiй Укpaiнi бyли iмпoзaнтнi. Bеликolo
пrpсмoгoю yкpaiнськoi нaцioнaльнoi iдеi бр фaкт, щo iдеoлoгiчнi
пpoцeси yкpaiнськoгo сaмoстil"ltlицтBaзахoпили нaвiть Bизнaчних
yкpaiнських кorryriстiв, тaких, як ll[ylvtськиl.t,Хвильoвий, Boлoбyсв, Cкpипник й бaгaтo iнIцихl.
..ГoлrrcфyУкpailtи''.Ц'митpaCo,пoвeя,
| .[жеpe,пьtto
цiкдва,хoч дclцo тclшeltцiЙl|aю|игa пpo
Billшiпcг 1953' Haшaд .Укpаillськoro Гoлoсy'' даe бaгaтo мaтrpiшtiв пpo бopoтьбy в Укpaiнi
пiд бiльшoвицькoю oкупatliсю.
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4. oPгAIIIзAцIя

yкpдIнськиx rицloндlllстlB (oyн)
I пoЛкoBник eBгЕtI кoHoвNIЕць

Haйвu<ливiцrolo пiдпiльнo. pевo.пlouiйнoю opгaнi зaц iс lo, щo дi.
япa мix двoмa свiтoвими вiйнaми, a тaкoж пЦ чaс Дpyгoi свiтo.
вoi вiйни й пiсля неi i щo пoвa)<l{oспPичинилaся дo Bиникне}Ittя УTIA, бyлa opгaнiзaцiя Укpaiнськиx Haцioнaлicтiв (oУH). Ii
iнiцiaтopoм i opгaнiзaтopoм бyв пoлкoB}IиK € в ген Миxaйлoвич
Koнoвaлець' oдиH з нaйвизнaчнilциx стaPrцин Укpaiнськoi Apмii, кoлицrнiй кoмaндиp кopпyсy Ciчoвиx Cтpiльuiв. 3нaчrння цiеi
opгaнiзaцii, Щo дiялa нa yкpaiнсЬких зlмJIях' пoлягa€ B тoмy' щo
вoнa бjлa нс тiльки пiдпiльнo-кoнспipaтиBнoю opгaнiзaцi€ I o' ЕUIl
й стaлa iдсoлoгiчнo.пoлiтичtlltм pyхoм, щo вiдiгpaв вaxJIиBy poль
в пoлiтичнoмy poзвиткoвi yкpaiнськoгo нapoдy.
opгaнiзaцiя Укpaiнських Haцioнaлiстiв (oУЕI) пoстaлa з Ук.
paiнськoi BiЙськoвoi opгaнiзaцii (УBo)' щo зaлицIИлacЯстpиxнем oУH тa бyлa пpичIlнoю пoбyлoвll oУH нa вil"rськoвий лaд.
Hсмaе сyмнiвy, щo BпpoдoBx сBoгo iснyвaння УBo r*raлaBt{знaчнi yспiхll, шo злoбyлlr iй слaвy нa yкpaiнсЬKих зrN{л,Iхi зa кopдoнoм' iшс тсx i знaчнi втPaтIr (oльгa Бесapaбoвa' сoтнltK Юлiaн Гoлoвiнський тa iн..), бyлrr зaпoвненi тюpttlи' бyлlt жopстoкi
тoРтypи нa Дoпитaх, пoлiтиннi пpouеси й пpисyли сr*rеpтi(Baсиль Кpyпa, Poмaн Лyцеl"tкoй iн.) aбo дoвгoлiтньoi тюpмlrl.
Пopyч з УBo B кpalo i зa кopдoнoм iснyвaJlи гPyпи' щo сBo€ Ю
дiяшlьнiстloнaмaгaлt{сястBopl{Tlriдеoлoгiчнo-пoлiтrtнний гpyнTN|Я
вiйськoвo.бoйoвoi дiяльнogгi. I-{iгpyпи oб'еднaлltсЯ B oдHy opгaнiз.rцiю пiд спiльниМ пpoBoдoм. Ha ПеpIлoмy Koнгpесi Укpaiнськrtх
Haцioнaлiстiв y Biднi, шo вiдбyвся в сiчнi |929 p. B десяTypiнницю пpoгoлolllення сoбopнoстi УкpaiнtI' стBopенo opгaнiзaцiю
Укpaiнськltх Haцioнaлicтiв (oyн) 3 пoлкoBFIIIKoNt
€ в гснol't KoнoBaлЬцeмна чoлi. Koнгpес схB:IJIиBiдеoлoгiчнi l'l пpoгpaмoвi пoстанoви oУH тa yстpiй opгaнiзaцii i видaв ..Biдoзвy Koнгpесy Укpaзaсatнськrtх Haцioнaлiстiв'', в якiti, в кopoткiй фopr*li,Bt{кJIaденo
ци й пoлiтичнy тa сouiaльнy пpoгpaМy нoвoi opгaнiзaцii.
Biл Пеpшoгo Koнгpесy Укpai}IсЬKIlх Haцioнaлiстiв, щo стaв
ПеpIшимBеликим Збopoм oУH, .цoпoчaтKy.ЦpyгoiCвiтoвoi вiliни oУH пpoliшлa бypхливy iстopiю. Ha ii зt*licтсKлa.цaлI{сll
бoЙoвi дii i шlrpoкi пoлiтlt.lнi aкцii, шo бyли звеpненi ,lK пpoTll
l lстopiю yхpailtськoгo пiдlti.lutя вilt УI}o
дo OУH висвir:lюс дoKla.tl|l:l йt ;иlсро'lьIre сцltiя
.Укpaitlськe
l}. Мapтиtttu
пiдпi.п,rя. BUt Уl}O lto oУH''. l9{9.
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Пoльщi, тaк i пpoпl сPсP. 3 бoйoвlrx aкцit"r oУH мoxс нaйбiльlцс
вpaження I{a нapoднi мaсlt спpaBllв нaпaд нa пoцJтy в Гopoдкy
(30 лllстoпaдa 1932), щo зaкitt.lttвся IIilглIIilt сyдoм нaд бol"loвrt.
_ Baсlrлетrl Бiлaсoтrt i fiьrlrтpoм .{aнrrлltrцltltlttrt. Boкaми oУH
tттлбулlл зaсyдкенi нa смсPгь i пoвiшrеlti y Львoвi (23 гpyдrя |932).
Зa хoдoм iхньoгo пpoцесy' зaтaмyBaBuIII пoдIlх, слiдкщaлa yся yкpaiнськa сyспiльнiсть. Геpoiяrla пoстаB:l цIж юI{aкiв пiд чaс сyДy
i пеpел лI{цем смеpтi пoтpяслa yкpailtськIllrlи }Iapoдllllми }taсaми

й pitп1,.lrзвсpl{yлaiхнi симпaтii
y бiк oУFl. З iншlrх бoйoвlтхaк.

цiй слiд згaдaти yспiIшнllй aтснтaт Юpiя Беpезинськoгo нa кoмiсapa пoльськoi пoлiцii y Львoвi Чехoвськoгo' дсмol{стpaтивний aтентaт Микoлlt Лемllкa в
p a д я } t с ькoм y K oIIсy л ь ствi y
Львoвi (2l жoвтня 1933)й aтентaт нa пoльсЬкoгo мiнiстpa Bнyгpirшнiх спpaв' Bl{нyвaтцяoслaвленoi "пaцифiкaцii'' БpoнiслaBa
Пеpauкoгo (нepвень l934).
З пoлiтllчниx aкцiй oУH yспirшнolо бyлa мaсoвa Bl{хoBнoпpoпaгa}IдистсЬкa poбoтa, rцo
пoлягaлa

y пolllllpювaннi

пiд-

пiльнoi лiтеpaтypи' влaшIтyвaнкуpнi iдеoлoгiч}Io-BиlIJкiльних
сiв, пpoпaгyвaннi культy гrpoiв,
пo € д нa н и l r t и
з вi .ц п o в i .ц н l t l r tl r
мoсBяткyBaннями'
нaсllпaннi

Пpoвiдlик i твоpеIь }ъo й o}ll
€вген lllихaf,.roвrrч Кoшoвапешь.

гил тoшIo i вихoвнo-opгaнiзaцilirla пpаця B легaльIIIrх opгaнiзaцi..Coкoлaх'', ..ЛщAх',,
ях i тoвapиствaх' шIкoлаx _ ''Пpoсвiтах'',
...[opoстaх Piднoi ШIкoли'', сТIopтoBIlх тoBaрIIстBах тolцo. У
цiit
pо.бсrгioУH дoмoглaся знaчниx yспiхiв; yкpаittська i{oлoдЬ нa ЗУ3,
нr BиклIoчaIoчи селянсЬкoi i poбiтltlrчoi l'toлo.цi (нaпpиклaд,
..Ctlлa'') булa
I'lal"Dкrпij{ вltKлlo.I.
львiвськс poбiтниuе тoBapиствo
,
oУH'.
ним Bплl{Boм
Кoли сьoгo.цнi .ц'игrl{мoсяз iстopltнltoi псpспекTIlRI{ tla .цесятItpivнlll"l пеpioл дiяльнoстi oУH нa ЗУЗ ll |929_1939 pp., тo ltyсIt.
l Bиклa,I iстoрii oУH y оaтгi "Двanrrягь poкiв бopoтl,би (}, лвалrитi poкoвиtlrl oУH)'' в
жуptl. .Bшзвo:Iьltll Io::iтиl,(t''Pi к IV . . t 2О . |919.
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}fo пrprц зa всr зa3нaчитIl BrлIlкr
пoлiтI,Iчнo.пpoпaгa}ЦIIстсЬкoзIIatIення iснрaння oУH. Iстopiя

УBo ri oyH нa ЗУЗ _ це iстo-

Cшlшt (Dедаlк,rегар УTA i r,lен }Bo,
Bикottав25 веpесня l92l p. eтеllтaт
нe }I. Пi.псудськoгoй пo.пЬськoгo
вo€Boду Гpe6oвськoгo.

piя pевoлlоцiйнoi бopoтьбlt зaхiдrroi вiтки yкpaiнськoгo }Iapo.цy
пpoти IIoлЬсЬKих' pyиyl{ськItх i
чсських oкyпaнтiв.
I{я бopoтьбa дoхoдилa дo свi.
дot*toстiсвф й вкaзyвalla нa фaкг,
шo y<paiнський нapoд нr пoгoдxy€тЬся й нс пoгoдt|тЬcЯ з пoнeBoленням.
Ми
мyсI { мo вiд знa ч и т и
po бo т y, щo
opгaнiзa цiй нy
ii пpoвелa oУH нa ЗУ3. Pезyльтaтoм цiei poбoти бyлo ствopс}ltlя
спpaвнoi пiдпiльнoi opгaнiзaцii,
пoбyдoвaнoi нa вiiiськoвl{I"Iлaд.
Ефективнiсть дii oУH зaбезпсчyRaли: цснтpaлЬне кеpiвництBoпpoвiд, щo кеpyвa в цiл iст lo i

спoBI{яB фшtкцii вil-tськoвoгo штaбy; вiдпoвiднo дo пoтpеб poзбyдoвaнi oсrprдкIr I-{теpllтopiaльнa il{еpежa;3в'язIс,l мi;< теpитopiaпьнI{IиII oсrprдкal\{I{ I"{пpoBoдolr{' дис ц иплiнoвaнi члснrr opгaнiзaцii,
шo бyлlt гoтoвi BIIКoI{yBaTII.цopyченнясвoж звеpхникiв. Тaкltм чl,t.
нolr, oУH зрtiл:t BItцIItКyBaтIIдo бoю сrrльнy пiдпiльнy apмilo, щo
пoкJIIlK:lI{xбyлa вiдiгpnтIt зIIa(II{ypoлЬ в пpийдеtшнiх пoдiях.
Мlt t*tусlrllo BкaзaтII тaкo)к нa Bеликr знaчrнI{я p r в o л юlUt{poКIIх5,кpattськ}lxмaс' щo стaлa нaслi.цкot*t
iсцioнiзaцii
}{yBaння oУH i opгaнiзoванoi неlо бopoтьби пpoTи oкупaнтiв.
Упoptше в iстopii Укpailtlt пiдпiльнa opгaнiзaцiя пoBелa бopoтьбy
пpoтII пеprBa)каIочIIх сIlл Bopoгa зa Bсякиx )ДиoB' зaсToсoByIочи B
uiй бopoтьбi paдllкaльнi й FI{lсI{ль}lицькi (вoеннi) мстoди. У цю
бopoтьбy вкJIIочI{лI{с'IМaсI{ й це малo нa нItх peвoлюЦioнiзylониl"r
вплllв: нaцioнaльнa свiдoмiсть мaс зpoслa i стaлa pеBoл юц i ri н o lо свiдot*tiстlо, тoбтo гoтoвlriстlo цI{х мaс бopoтllся за
llлaсIly деpxaвнiстЬ 3a всякlIх yil{oB.Pсвoлюцioнiзaцiя зaхiднoyкpаТltськltх t'tас зpoбl{лa з нltх гpiзнУ, llo певнoi мipи нeпoбopнy
yдapiв l"l rlo тaКtlх пoт}Dкних Bopoгaх' як нiJt{,']у'щo 3altдI.aRaлa
,rtецькi нaцItстII Ta N{oсКoвськi бiльtшoBttкI{.
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Cеpйoзrшм нeДoлiкoм yкpaurськoi
визвoльнoi бopoтьби в чaсi мix<двoмa свiтoвими вiйнaми бyв фaкт, rцo
aнi нaцioн:Ulьне' aнi кoмyricтllчнel
сrpедoвI{щe нa oCУ3 i сУ3 нс зyмi.lпt ствopкги тaкoi сигьнoi пiдпiльнoi pевoлloцiйнoi opгaнiзauii, якolo
бyлa нa ЗУЗ oyн. Пpининolo цЬoгo явищa бyлo тс, щo бiльtшoвиKи I{е
зI{Itщили зoвсiм сaмoстil"lницькItх
фoPм i пiIдли yкpa.rнським мaсaм }Ia
пocтyпки' стBopивlIIи yPсP. Bеликa чaстинa aктиBнoгo rлrмrнтy Ha
oсУ3 i сyЗ пiшrлa нr спiвпpaцIo з
бiльrrroвизмoм' мaIони нaдiю, щo в
фopми УPсP мo)tсIa бyде втiлптlt
yкpaiнський змiст, i в тol.t спoсiб
Coтник IOлiан Гoлoвiнськиii УPсP стaнr yкpa.rнськoloдсpжaвolo.
кpaйoвиЙ кoмaЦдДтг УBO
i кpайoвий пpoвiщшrкOУII'
Кoлlt >кзpoзрriлI{ свoю oснoBнy пoвбкmй пoлякeмll
милкy' тo нa тBopення силькoi пiд30 версня 1930 p.
пiльнoi opгaнiзauii бyлo вже зaпiзнo' xoч би тoмy, щo кoжнa пiдпiльI{a opгaнiзaцiя в CPCP
мyсилa б бщи oзбpoенa, a нaдil.t rтa здoбyгтя збpoi не бyлo
жoдних2.

Мaлa oyH i свoi пoвaжнi недoлiкlt (пеpевaх<aнrlясвiтoгляцнoi
пpoблrltaтикIt I{aд пpoгpa}{нoю i пoлiтlннolo' деякr зaхoплеIIII,t
мoДrpЕIими aвтopllтapни м}r iдеями, зoкpеI\Ia теpopl tзIt{olvf'
oгo
щo I"{
нr зaBжди Мoxнa бyлo випpaBдaти iltoтllвa}{Ilpевoлloшiйнoi дoцiльнoстi)' aлr }IrзBaжaючI{нa цi недoлiки, }Iaпrpeдoднiflpyгoi
свiтoвoi вiйни oУH бyлa сеpfioз}Ioюпoлiтичнoк) силolo. Cилa ця
стaвaлa небезпечнoIо дJIя Мoсквlt I"{тoil{y вoнa вltpiшrllлa BдapIlтIt
пo oУI{ _ вбитlr кеpiвнltкa цiеi opгaнiзaцii, зtIAIoчIt' щo l"Ioгo
Bшккo бyлe замiнlдтlд. | спpaвдi, 23 тpaвня 1938 p. нa бpyкy Poтеpдaмa зaги}IyB пoлкoBник €вген Koнoвaлець вiд пекельнoi мarrrини
пiдiсланoгo aгснтa нKBс Яценкa-BaJIюхa. oсь тaк' з lrtoскoвськoi
PУкI{, нa вyлицях чyJ(oгo trtiстa зaгlrнyв вItзнaчниl.{ yкpaiнськltti

l o.teвидllo, yкpaiпськc самocгiйltицькс ссpcдoвиtltс' як тспеp кf})ть' "llat(ioltaл.кoмyltiсп{.ItIс''.
l
aпeрaт ylIс.\{oжIIив,Iюв:lB
тepoристtvllий
.Цсrтo вв.llжaс' rцo мoскoвськo.бiльlцoвицький
бyдь-як.v дiя.'Iьlliсть пLtпiльнoi opгaltiзauii i пpoстo в}lKпюIIаR Bс,lettIlя бyдь-якoi бopoтьби
пpoти pсжимy. Ha rtаuty дyмкy' пpoтиpсжимttc бopoтьбa в CPCP бy;ta мo:юrивa т i л ь к и
ll ulllL.lьll и м ll t{стo;lxy}l.
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пaтpioт i дrpxaвнlrй м1a<,щo в yкpaiнськy igгopilo yвiйIшoв як
нaймapкarrтнiшa yкpaiнськa пoстaть 30-х poкiв ХХ ст.
12 poкiв пrprд тIIм тfl( з pyки пiдiслaнoгo мoскoвськoгo aгrнтa
Illвapцбapтa (25 ц)aBЕя |926 p.) нa бpyкy Паpихсa зaгиrrр Гoлoвний oтaмaн Apмii i Флory Cимoн Пстлюpa. I цей визнaчний
цiяч нaшoi iстopii бр пoтeltцiaльнo д}ry(eнебсзпечнуllvt NIЯ Мoскви. Iдсi Пстлloplr й Koнoвaльця тoтoжIli - цo двi пoстaтi, aлс
oдиtl симBoл yкpaiнськoi визвoльнoi бopoтьби. Мoсквa з}Iищилa
цID( зBитюкцiв yqparнськoгo визBoлЬ}Ioпo pyхy' iUIr нс зIt.foглa3I{ищит!t iх iдeй, щo B нaшi днi пoнaли oхoплIoBaти щopaз шиpIшi
мaси yЦ)aiнськoгo нaPoдy й пoвели ii нa нoвy бopoтьбy зa влaсI{yдeP)кaвнiсть, 3a ви3BoлеI{ня.
Берзнсвi пoдii в KapпaтськiЙ Укщiнi (1939) бyли пеplшolo пpoбoю cил poзбyдкенoгo дo xиття й спpaглoгo вoлi yкpaiнськoгo
нa po д y. C п po т и в
Кapпaтськoi Ciчi не
дaв змoгp[ мaдяpсЬ.
КиIvl гol{Brдaм yвit"t.
ти дo Kapпaтськoi
Укpaiни пapaдниIt{
мapшIсIи'тaк' яK цс
зpoбили нilrцi в Чeхii тa Mopaвii. ГoнBrдaм дoBrлoся здoбyвaтll Kapпaтськy
У кpa iнy з бo я ми .
Збpoйнltй спpoтиB
Кapпaтськoi УкpaУcдсншки нaпaд}'нr пoцtlY в Гopoдку _
Baсиль БLlас i .(нкrpo .{errилишин.

iни тpивaв дoBlIIе'
як спpoтl{в Гoллaндii чи нaвiть Фpaн-

цii. Дo pенi, uей спpoтI{B бyв пеpurlrм пoстpiлoм в гiтлеpiвcькy
..Hoвy € в poпy''. I{eй спpoтиB пoKaзaв' шIoyкpaiнський
нapoд гoтoвий бopoтися нaвiть пpoти вopo>кoiпrprвaги 3a BсякI{х yмoв.
..Чolty Ci.r пpoдoBЩvr тaкy безнaдiЙнy бopoтьбy? Чoмy apмiя зyстpiнaе стiльки IIеpеtIIкoдy здoбyггi тrpитopii, якy бopoнятЬ вoяки-aматoplt?''
з{lпIlтyвавздивoвaнo кopеспoндент ..HьюИopк Tаймс'', }lе знaК)tII{,
Щo п p a гн r н }Iя вoлi дoдaе yкpaiнцям сt{лy гtеpiвнiii бo1roтьбi.
Кoли x на pyiнaх BеpсaльськoТПoльщi fгBсpд}rлaся нoвa' paдяtlсЬкaдiйснiсть нa ЗУЗ, i кoли легальнi yкpaiнськi пapтii сaмo-
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лiквiдyвaлися' B пiдпi.lIлi пpoдoB)кyвaлa дiяти oднa тiльки oУH.
Пiсля смсpтi кpaiioвoгo пpoвiдникa Boлoдимиpa Tимviя.ЛoпaтItнськoгo пiд чaс нслегaльIloгo пеprхoдy кopдo}ty кpaйoвим пpoвiдникoм стaв Iвaк Kтrиlriв-Легr}щa. Пiд l.roгoпpoвoдoм oУll пoчaлa пpистoсoByвaтисЬ дo нoвoi дiйснoстi й вltкopистoврaтll ii
шIя свoш цiлсй.
У нoвlтx yl*loвaхгoлoвнIlм зaвдaнtullt oУH Bвaжaлa пoцпlprн}Iя
свoеi дiяльнocтi нa всi yкpaiнськi зеьrлi.I,[eмoxнa скAзaти' щoб y
цiй дiяльнoстi вoнa нс мaлa
yспiхiв. Haвiть нoвoпpltбyлi
lll
lrtll.l
. цo Г aли ч и н и yкpa iнui з
D|с ..ford.rl iсh. .t..tl lсlt. tG9.ttlr.'
oсyз i сy3 стaB&Tичленaми
d.' t! trtlt.l
t d.ф
ln J.n 6.ьl.t.n nctliGh
dь.rl.t
lп d.n
Lln't di. Dфt.cь. п.|сhrE3l.пц,
oyH, як нaпpикJlaд' сл. пaм.
!?ь.вr
littlldt
dlts'
Lt!l. dl. i..t.'|щ
d.r U4ltl.
Йocип Пoзичaнюк aбo мaйб y т н iй п p oвiдн ик oУH нa
rntt.l п,
oCУз Панькo Caк-Мoгилa.
D|. D.ut!Gл. л'icн.nti..цtt
!E. .l.
oчевиднo, це бyлa вiдпoвilтt.DЦ
&' udgв ь.tfEьt.D di.
п.t.luл3
'o'at.ьai'.
rl. 6ln .lсь.r.'
.tш
&lь
цaлЬI{aй pискoвaнa пpаця'
'шdшt
'ФlEьnlt.i..
'ur ll.'l.ьuл.Gi
rlсL luц rlrr'r.c.й8h!'tl
iсiФ
El
б o HКB C uiлес пpямoвa нo
-ьO
v.iilсп.
пiдсилaв piзнrtх пpoвoкaтoArtlt.l V
piв, щo мaлI{вдaBaтиyкpa..нaцioнaлiстiв''
3 мriнськltх
Dtсrrr Yсrtn3
пtt,trt.rt
Фd d|.
'l!d
тoю рo3lIIнфpyвaтtrдiяльn.tifltittoшUrluniO
EгdФ
rcь.!d ti. .ё8li.li
in !.'ltn
B.t.lМcьt
wг.ф.
D' yGtt'!
rгltt оlt rlnсг 0лtrг.
нiсть oУH. Пoдекyди цltt't
ln lroft.
'.iсhnuпg
пpoBoкaтopaм уДaлoся пpoлiзтtl в oУtI.i спpllvllнlrти
in doDP.l:.' Ur&ьrtlt
ln
^п.tr'.rtltt
d.utsсh.l шd f.!isсь.г
apешIтl{.шенiв тa декoнспipasPruh..
Iott&,
d.л uE.s.Drфb.r 19'9.
цiю oсеpедкiв.Усс;< oУH нa
ЗУ3 збеpеглa себе вiд бiльin vollцht
а.r i.8i.ruЦ
d.r tldsst.
l I IIl х втp aт п iд нaс пrpшoi
oкyпацii 3У3 бiльuloвl{кal{l{.
Toдi вiдбlвся тiльки oдllн вrлlrкий пPoцrс .цiючltхчленiв
Cтopiшсa з нiмецьlio-peд,яl|сЬкoгoпaкгу
o У H , т. 3B . п p oцrс 59-х, y
пpo нeнап8д вiп 23 сеpпня 1939 p.
якoмy пiдсyднi, гoлoвнo дiвз пiдпнсsi|н Piббекгpoпа й Мoлoтoва.
чaтa, BИяBuл|4BелиKy Мyжнiсть i стiilкiсть' пpитaмaннi д'lя oyнiвськoi пoведiнкt,tнn пpoцесaх.
вiднoсltнaмlr мiж HiltечУ 1940 p., y зв'язкy з нaпpyженI{Il{I{
oзбpoентtх
пoжBaBIIлaсЬ
}v{aнлpiвкa
чl{нoю й сPCP, незвllчaйнo
гpyп oУH Чеprз Kаpпaтськi веpхlt. Cщltнки з бiльцroвI{цЬкoю
пpl{кopдoнFloюстoрoжеto стaBaлIl чaстItI{яBI{щrм. .Цля зaмaнi3 c h.
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фестрaння тoгo' щo oУH лiе в пiдpaдянcькiй дiйснoстi, opгaнi.
зoвaнo yспitшнltl.taтеI{тaтнa скJIaд ar"rщiшii в ПсpемIlrшлi (беpеyпpoдoBx кiлькox гoзeнь l94l p.). Blrбyхттalryнiuii, щo тpI{B,Uп{
дI{н' спPIIчIIнIIлI{вoлIIКy пaнiкy сеPr.ц бiльlцoвикiв. Boни дy}raлIl' щo цr в)кe пoчaтoк вiI"rнltз Hiмеччинoю й щiкaли, хтo кyдIr
гapaзд..Цехтoз нal"tбiльlдпrprлякaниx зaгнaBся aж дo Львoвa.
Hе мoх<нaзaпеpечllтI{' щo yкpaiнськi нapoднi мaси' якi з непpl{хoвaнoю вopoжiстю стaвилися дo бiльшroвицькиx ol(yпaнтiв,
пoкJIaдaлIrвrлltкi нaдii нa oУH, щo iснyвaлa пo цrt"{i пo тoй бiк
кopдoнy. Мaсlt вiplrлlr, щo oyн гoтyеться дo I{oBих пoдiй i чекaлIl цIш rтoдil,riз зaтaенltм пoдl{хoilt.

.
.Цшитpol\{аiвський.Teрас.
шrзначний.tлешукpaiнськoгo
pевoлюфйнoгo пiдпi.ъ'lя.

Ha хсaль, пo тoI"{бiк кopлoнy oУH
poзКoлoлaсь нa лвi пoбopюloчi ссбе
чaсти}IIl. Koли poзглядaтIr цей poзкoл
з iстopиннoi пеpспектиBl{' тo не мoxе
бщlr срrнiвy, щo poзкoл бyв вa>ккltм
yдapoм пo yкpaiнськolvly ви3BoлЬнopевoлloцiйtloмy pyсi. TaкиI"{ BaxлиBlI t"{
iнстpyмент yкpaiнськoi вrtзвoльнoi
пoЛiтltкlt, як oУH, пеpeстaв iснрaтlt
як oднr мiцнa й oДнoцiльнa opгaнiзaцiя. Ha мiсце oднoi пoстaлI{ двi oУFI.
щo стaлl{ сrбr взaемнo пoбopюBaтII.
нal-lбiльoця взaемнa бopoтьбa
tшltii негaтиB poзKoлy. Boнa пoслaбlt-

лa BплIlBlt oУH сrpе.цyкpaiнськoгo
нapoдy' бyлa гaльмo}rl.цJIяпolllиprння
нацioнaл iст и ч нo гo pyхy нa o сУ З i
CУ3, внеслa фaнaтиннy нrтеpпи}.liсть,
гpyпoвy вllк.пloчнiстьi пapгiйниit poз-

Koл y сеpедoBllще цьoгo pyхy. Boнa КyлЬтI{ByBaлaнеьIaBистЬ' пpoпaryBaлa сaмoзaкoхaнiсть i нетoлеpантнiсть, сaнкцioгryвiula не.цoзвoленi метoдIt бopoтьбlt, oслaблювaлa не тiльки yкpaТнськy BIrзBoльнy iдеlо, aлr yсr yкpaiнське opгaнiзoвal{е )киTгя.
Беpyvlr це Bсс дo yBaгIl' з iстopиннoi пеpспектttвI{ po3кoлy нiяк вIIпpaB.цaTIIнr il{o)Кнa.Apryltентll, Щo iх вllсyвaлlt l"l дoсi rцr
вI{сyBaIoтьoбltдвi стopoнIt' не llox(нa BBa)кaти дoстaтнil*,tltl:i пrpекo}IлI{Blттrtlt.
Гoдi )l( нaзIlBaтIt poзкoл в oУH ..oчt{сTкolо вiд зопopтyнiзoв:lнI{х i зеlttiгp:tltтtценIlхелеьtентi:l'', КoлII в сеpедoвttщi
oУH пiд кеpiвнltuтBoNl пoЛкoвнllкa lvIельнltкa пpo.цoв)кyвaлltдiятlI тaкi Bllзlta.ltti pевoлtoцioнrpt{, яtк oлег Kaндибl-oльжltv, oле-
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нa Телiгa, Яpoслaв Чемеpltнськиl.l.opIшaн, Iвaн Poгaч i бaгaтo iнlIIих' щo свoiм )кI{тт'lмзaсвiдчllли вipнiсть pсвoлюuiйним iдеaлaм.
Знoвy x гoдi знецiнювaти сеpедoвищe oУH пiл кеpiвництвoм Cтeпaнa Бaндеpи I.{oкpеслюBaти l.loгoяк сеpедoвиulс ..бyrrry'', ..aнap.
хii'', ..дивеpсii'' i т. п., кoли 3 цЬoгo сrprдoвищa вийIдли тaкi
кpицIтaлсвo чистi pевoлtoцioнеpи' як .[митpo Миpoн-opлик,
^ЦмитpoМaiвський.Tapaс, Микoлa Apсенин-Mихaйлo, Яpoслaв
Cтapщ.Cтoяp i тисячi iнIшltх, щo нa чoлi з нсзaбщнiм гK УIIA
Poмaнoм Шщевинем.Чyпpинкoю стBopIoв.UIицiннi й тpивкi вap.
тocтi нa цrлЯxy здiйснсння iдеli Пrтлюpи Й Koнoвaльця.
I кoли, нrзвaжaючи нa Poзкoл' oУH (y двoх вилax) сBo€ зaв.
Дaння спoвнилa' тo зa цo мoxrмo зaBдЯчyвaти вrликiй мopaль.
нiЙ силi oснoBнoгo чле}tствaoУH, rцo без oгл'Iдy нa пpинaJlrж.
нiсть дo дaнoi гpyпи pеaлiзрaлo ii iдсi, }Iе lIIкoдyIoчи свoгo )кит.
тя. I зa цr мoхемo тaкo)t( зaBдЯчyвaти цIиpoKим yкpaiнсЬким
мaсalи' rшo спpийняли iдеi oУH зa свoi влaснi й пЦтpимaли u в
бopoтьбi'.

IT
пPoти гtтлЕPIBсЬкoI IIIМЕччI,ItIи
..Hl Cхoдi € в poпи lleмa кoroltiй lti
дtя кorо, a хтo iх шyкдс, тoй зltайдe тiльки lroplry зсIlt,Iюllа мoгrtлУ,'
М. ГУ3z\P-Koлo.цзIнсЬкиЙ
"Укpailtськa вoсlllIl дoкгpиl|a''
..Ми,'.Укpаillська Гoлoвtta Bизвoльlta Paлa, пpисягaсмo To.

нAPo.Ц'Е: Haша мстa - Ущaiнськr Cамoбi, }кPAiнськийl
стi й l ta Coбop ltа .[l,сpжавапa yкpa.illських етlroрaфiultиx зeм,rяx.
Haш rrшях _ pевoлюшiйl|o-вшзвoJtьl|aбоpoтъбa пpoти всiх
займall цiв i пtoбrггслiв Укpaiнськo m Hapo.пy.
Бopoтись бyдсмo за тс, щoб Ти, Укpairrcький Hapoдe' бyв
вoJIoдаpсIr|шa свoiй зсмлti. Бyдeмo бopoтись ee тe, цloб yсьot{y
Укpаillськoмy HapoДoвi rrбeзпcчrгпr }Цaсть y визнaчeннi мaй6yпtьоro дcpжaвlloпo yстpoю УCC.Ц тa ifr кoнcгшryцii.
Бyдelro (lopoтись з.l спpaвeдливий сoцiшtьниfi .тtадФз шiry
й визискy, (rcз бo,пъшeвизмyi кrпiтaлiзмy' пpoти }l.lкинeних вopoгдми кpiпauьких систcм''
з "yHIBЕPсNIУ

УTзР"

"3бpoйша боpoтьбa Укpaiшськoi Пoвстaнчoi Apмii вpгryво.
лa чcстЬ yкpailtськoi tlацii в Дpyгiй свimвiй вiйнi тa виписалa
кpoв'ю ii пpaвo }la вoJtю i llereлexшigгъ''

I Jliтсpaтура пpо poзкФI в oУH € д}п(e багaтa, длe вoшa дoсi rцe ЕгpиIrfygгъся нa piвнi
кpакiвських "бiлих'' i ".lopllих.' юtиг. Пoзa ltиtt{' lla yваry заclryпoвye циKп стaтсfi Cтеllаllд
..l}
Бattllсpи
дссятy pi.ltIиttю ствopсllllя pсв. llpolюдy oУH''' tцo пoдae свoю й свoсi гpyпи
1950 p.
l t o з и l l i к r в tti й с tl p : tв i . . Ц ив .: "Гoмill У кpa illи- , TopoIг г о, ,ll '2|/56, 22/51'2з/58,
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з "HAкАзy KtI oУH"
"Bgrиюlй вKIu\:rу пepcмory llaд Hiмс.пtиlloю вlleotи Й Btt,
Укpailtськi Пoвстallцi. Bи llс дoltуска.tl{, цoб lliмсць св<rбИllo
mспoдаpив lta yкpаitlськiй зсмлi i впoвlli iT викopисrовyвilll д,lя
свoш errаpбllицЬких цiлcй. Bи lle дoзвo,ruии Йoму lprбyв:rти ук.
paillськoro
сcJlil' lle дoпyсlоJlи дo вивoзy в Hiмс.l.lиlly.
l}aшla
каpcюrtа pylсr гiдlto вiдrцa.tу&lлa за poзстpiли Й llgtсtltи сiл. У
бopoтъбi з Hiмс.пrиlIoю llarua Ущаillськr
l.loвстдlпц Apмiя зopta}tiзyвa,Iася i пpoйuшtа псpшy сюйoвy шкoJty''

гЕH. тAPAс чУтIPинк^
з "нAк^зy.цo УпA'' в TPAB}II 1915 p.

r. нoBI I{АДlI _ нoBиЙ

зIVIAг

22 uepвня |94| p. пoчaJlaся Biйнa мix Hir*teчЧltl{oюli сPCP.
Cьoгoднi вжr нiхтo не мa€ сylvlнit]yB тoмy' щo вiliнa ця стpyснyЛa цiлolo хиткoю бyлoвolo сPсP i мaлo щo нr спplttll{нllлllс'Iдo
fi poзвarry.Hrспoдiвaний вибщ вiйни з{lюlтalзвipy r*liльiroннIlхпiд.
paд{яtlсЬKихмac y ..мyдpy'' пoлiтllкy гIapтii i i] вoхдl. I-[енелoвip'я Ще зPoслo' кoлI{ }vtaсI{пotlyл}t 3 lttoскoвсЬKoi paдioстaнцii
дpl{xaчий гoлoс сaмoгo Boждя (5 лIrпня l94l)' щo paптoЬ{пpIIгaдaB ..дopoгих бpaтiв i ссстеp'' i клtlкaв iх нa сB'IщеFlнyвiйнy
пpoтI! сBoiх }'чopдlllнiхсoюзнI|KiB.сPсP, без суt*tнiвy,бyв нa гpаHi

IIar жqrгвамн бi,rцдoвшlц,дсoгo
тЧюpу _ 3аnrotцoBаrшшrrr
укpailшдnш.ЛшЬ, l9Jl.

s0l
pуiни й тiлькll бoxевiльнa пoлiтикa гiтлсpiвсьKих зaвol-toвникiв
нa Cхoдi зyмiлa вpятyBaти йoгo вiд ocтaтoчнoi кaтaсгpoфи.
Hемae нaйменrцoгo сylrнiвy, Цlo й ш.tиpoкiмaси yкpaiнськoгo
нapoдy пoв'язyвaли з цieю вiйнoю бaгaтo нaдil,r...У тiй вiйнi нiчoгo нr мoхеIt,toBтpaтити' xiбa свoi кaйдaни'',_ кaзшIи yкpaiнui
й paлiснo зyстpivaли вitYtськoвiкoлoни пеprмoxцiв, lЦo нrстpимнo сyнyли впrpед. Квiти сипaJII{сЬнa rцляxax пoхoдy нiмrцькиx
дllвiзit"l в Укpaiнi, в Бiлopyсi, в бaлтil"rськихкpaiнaх. Пpoто нa
квiтaх i нa ентyзiaстичнoмy пpиiroмi спpaвa нe кiнчалaсь. У бaл.
тiЙських кpaiнaх (гoлoвнo в Литвi) тa в ЗaхiднiЙ Укpaiнi oднoчaснo з вибщoм вiйни вlrбyхлo пoBстaнI{япpoти бiльrцoвикiв.
3бpoйний зpllв вiлбyвся нa всiй теpитopii Зaxiлнoi Укpaiни з
Бyкoвllнoю BкJIIoчнo.У Гaличинi й Boлинi вllстyпили бoiвки пiд
кеpiвниuтвoм Cтrпaнa Бaндеpи' нa Бyкoвинi _ тaкi x бoiвки
oУн пiл кеpiвництвoм Aнлpiя Мельнllкa. Ha Пoлiссi poзгopнyлa свolo дiяlльнiсть ..Пoлiськa Ciн'' Tapaсa Бyльби-Бopoвця. Ha
ж.lлЬ' yсi шi aкцii, щo мaли бaгaтo yспiхiв, цiлкoм не висвiтлtoютЬс'I в нarшiйtмемyapнiГtлiтеpaтypi.Tим чaсoм' щoнaйменtце в
двoх мigтaх (Бщaн, Cкoле) бoiвки oУH бyлl{ гoспoдapяМи ситyaцii цrе пrpед пpl{хoдoЬ{нilteцькoi' 3гл. ltaДяpськoi apмii. ЩoнaI-lIltеHцIr
в oднiй тюpt'li (Caт*lбip)стaBся бyнт в'язнiв, щo yнеil{o)клt,tBlll}
бiльtшoвlIкail{
пpoBестll iх лiквцaцiю. У Львoвi бoiвки
oУH (деякi 3 нIIх B o.цFloстpoяхбiльtцoBl{цьKllхмiлiцioнеpiв) вистyпили ъжe 24 чеpBtIя i спpинннI{ли BелI{кyпaнiкy сеpсл бiльuIoвtlкill, tцo тpllBaлa пoI]нI{хтpи лнi (24-26 неpвня) i пoлягaлa
B тorvly'щo бiльrцoвttцькiвiддiли B3a€ м нo себе oбстpiлювaли, a
тaкo)к oбстpiлlовaлI{ з тaнкiв цеpKBl{ l:t кoстсли, нaiвнo вBaxaloчll ж oсеpедKa}tllpсBoлЬтlt.Львiвськi вистyпи спpичllнt{лися дo
звiльнення дiв.laт-пoлiтllчних в'язнiв з тюpмI{ нa Зaмapстинoвi,
сеpr.ц яких бyлl{ Taкoж зaсyДxeнi нa сМrpтЬ y.raснltЦi пpoцесy
59-x. Панiкa y Львoвi бyлa тaкa великa' щo бiльrцoвlIцькi пapтiйцi стpiлялlt себr взaемнo (пoлii в Унiвеpситстi iм. Iв. Фpaнкa)
й здебiльrшaBтекJIи зi Львoвa ще зaдoBгo дo пPихoдy нiмецькoi
apмii i тiльки зaгopoДкyBaльнi зaгoни' щo з'яBилt{сЬ y Bинникax' зaBеpнyли iх дo Львoвa, poзстpiлюIoчибaгaтьoх щiкaнiв нa
мiсцi.
У Бyкoвинi пoвстaння бoiвoк oУH пoлкoвнl{кa Мельнltкa бyлo
тaкoж цiлкoм yспitшне.Пoвстaння l"{lllлoпiд пpaпopaМl{сoбopнoстi yкpniнсЬKl|х3емельi yкpaiнськa Bлaдa' opгaнiзoвaнaпoвстaнцяI\{Il'}тpl{Iuaлaсякiлькa тltжнiв. Пiсля oкyпauii Бyкoвинtl pyllyHсЬкItI\{Il сoю3нl{кaltlt

Гiтлеpa BелI{Ka чaстI{нa пoвстaнцiв

сфop-
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}vryв:Ula
т. зв. бyкoвrtнськrrit кypiнь i пiцrлa в Укpaiнy, дiйIшoвrпи
a)к дo Krrевa. Бaгaтo rх загlrнyлo вlд pyK гiтлеpiвськиx oцrпaнтiв.
Biлстyп бiльtдoвrrкiв пoзнaчaBся мaсoBими вбивствaми yкPaшtцiв. Кpивaвиl.t шеф мoскoвсЬкoгo HKBс Беpiя видaв l{aкaз пpoвести пoгoлoBнy piзrlю нaсrленI{я' пеplII зa все в oкpa.iнниx pес.
пyблiкaх. oця piзня пеprхoдить свo.iми poзмipaми й звipствaми
всi xaхiття, Щo lХ кoлlr-небyдь здiйснювали бiльlдoвицькi oпpичн[lки в yсiх зaКyгкaх свiry.
Пpo xopстoкogгi бiльrцoвrrцЬкoгo HKBс нaл бrзбopoнl{им нaссленням Укpa.rни, Бiлopyсi, бirлтiйськиx кparн цIиpoкo пoвiдoмляли нiмсцькi гaзeти в пеptшi днi i тия<нi вiйни. Мiсця мaсoBиx
злoчинiв HKBс oгляд:LIIиспецiaльнi кoмiсii, зoкpемa Й ..нейтpaльнi
спoстеpiгaнi'' (aмеpикaншi). Пpo цi
зJIoчи}Iи'oдI{aчe'свiт вoлiе мoвчaти. Boни зilЛицIaтЬсящo oДliею нrзаписaнoю сгopiнкolo iстopii ми}ry.
лoi вiliни. Мaсoвi злoчини нiмцiв,
тaкi x злoчини бiльrrroвlrкiв (Кa.
.rх,
aлo
TI{}IЬ'Biнниця) пpитЬмapl{ли
вoни заJIиIIIилисЬгpiзним зaстrpr)кrнням нa мaйбщнe.
Гiтлеp пoчaв вiйнy пpoти сPCP'
нr пpoгoлolllyloчи xoднoi пoлiтичнoi пpoгpaмtt. йIoгo пpoклaмaцiя
вiд22 неpвня lИl p. згa.щyBaлa
ЛуIцIс пpo

Пpoвiщtик O}TI Cгепaн Баtцеpа.

BизBoЛеFIFIя вiд бiльtшoви-

кiв, свoбoдy prлiгii, пpo свoбoдy
пpaшi й iнrшi pенi, rЦo йoгo пoлiтичнo нi дo чoгo нe зoбoв'язyвaли.Tltм
чaсoм yжr B неpвнi 1941 p. вiдбy-

лися двi пoдii, щo стaли пpoбним кaмrнем для здiйснення нiмецькoi пoлiтltки нa Cхoдi. I{им пpoбниМ кaмrнrм бyлo пpoгoлoIIIе}IIIяв iдн o Bл е н н я литoвськoi й yкpaiнськoiдеpжaв i
cтBopенHя тItМчaсoBItх ypядiв цtlх вiднoвлrниx .цrpжaB. .Цo цих
фaктiв Hiмеччltнa мyсI{лa пpoгoлoсити свo€ стaBлен}lя й вoнa йoгo
пpoгoлoсилa, вiдкpиBaloчи сBoIo пoлiтиннy пpoгpaмy нa Cхoдi. З
цЬoгo пoглядy aкти вiднoвленt{я литoвськoi i yкpaiнськoi деpжaв
слiд poзцiнюBaтI{ як безсрtнiвний пoлiтичний пoзитив' lцo 3нaчнo спpllчIlнl{Bся дo RIIяснення нoвoi пoлiтllчнoi ситyaцii нa Cхoл.i € в poпи Bже I] пеpuri днi l;iiiнlr.
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B oбoх випaдкaх iнiuiaтopaми пpoгoлolценЁя бyли пЦпiльнi
opгaнiзaцii. У Литвi iнiшiaтopoм пpoгoлolllе}l}Iя бщ ЛAФ (..Фpoнт
литoвсЬких aктивiстiв''), литoвськa пiдпiлЬнa opгa}Iiзaцiя,щo зa.
KпиKaJIa литoBський нapoд дo пoBстaння й у>кe23 чrpвня сфopмyв:rлa тиIvfчaсoвиЙ ypящ. Пpeм'еpoм цьoгo yp'Iдy стaв пoлKoBник Kaзис IIIкipпa, шo бр пPoвцrrикoм ЛAФ й псpсбyвaв y Беp.
лiнi (uс бр oстaннiй пoсoл Литoвськoi pсспyблiки в Hiмсччинi). Иoгo зaстyпникoм y Литвi, a тaкo)к вiuс-пpем'сpoм lpя.ry бр
пpoфесop Юoзaс Амбprзсвiчloс.
B Укpaiнi iнiшiaтopoм пpoгoлolllсн}tя тaкox бyлa пiлпiлЬнa opгaнiзaцiя oУH пiд кеpiвництвoм Cтепaнa Бaндеpи. 3 iнiцiaтиви
wtенiв uiei opгaнiзaцii y Львoвi 30 неpвня l94l P. скJIикaнo HaPoднi 3бopи, нa яких пpoгoлolценo вiднoвлсння yкpaiнськoi леp.
жaвнoстi нa yкpaiнсЬких 3еMляхi пoкликaнo тимчaсoвr дep)кaвнe
пpaвлiння з Яpoслaвoм Cтrцькoм.KаpбoBичсм нa чoлi. I{e пpoгo.
лolцrння пеpедaнo цЬoгo ж дня пo pa'Цio,нa хвиJI'D(львiвськoi paдioстaнцii, щo тoдi бyлa в pyкaх нaзвaнoi пiдпiльнoi opгaнiзaцii.
B oбox Bllпaдкaх нiмцi зpraгyBLIIинa aкти пpoгoлorценнязгiднo
з пoлiтlrчнoю пpoгpail{olo'якy BotII{мaJIи для Cxiднoi € в poпи fl y
Hiмецькr пoлiтикa нe стaвилa сoбi зa метy вiлтoй чaс BI{Кo}ryBшIи.
нoBлеI{tIясalloстil"tних дrpжaв нa Cхoдi. Haвпaки, вol{a стapaJlaся
нa Cхoдi здoбyгlt нoвi кoлoнiзaцiйнi пpoстopи д,лянiмсцькoгo paйхy
сaмr нa зrМл'D(цI{xдеpхaв. Hiмецькi вoeннi плaни пepедбaяaлинс.
щaдЕryекoнot'tiннy експлyaтaцiю цlтх тepeнiв пiд чaс вiйни й пеpст.
вopеЕIЕI.я
ix y нiмешькi кoлoнii пiсля неi. У paмKaх тaкoi пoлiтиrи кoжсн aКт сaмoстiЙнoгo BияBy вoлi схiднoевpoпейсьlсос нapoлiв lvfyсив
yвaжaтI{сь3a aкт' спpямoвaнI{l"{
пpoти зoбoв'язyючoi нiмецькoi
схЦнoi пoлiтики li мyсив виKIIикaти зilпеpечсння з бoкy нilrtсцькoгo
пoлiтltчнoгo пpoвoдy Й пpoтизaxoди Йoгo кapaльних opгaнiв.
дiя.пьнiсть oбoх
Цr й бyлo пPI{чиl{oю, щo нiмцi yнемo>клИBvIIП,I,
тимчaсoDих ypялiв i iнтеpнрaли rх пpсм,еpiв. Кoли псpегoвopи
пpo вiлктlикaння aктy нr дaли pезyльтaтiв, rх iнiцiaтopiв р'язни.
ли й пoсaдИЛt| B кoнцсt{Tpaцiйнi тaбopи. Ha uьoмy pепpссii нс
зaкiнчились; вoсннi yспixи нa фpoнтaх, мaбщь, пеpeкoнaJlи нiмцiв, щo мo)сrla зистyпити бiльrц безoгляtднo..Цiйtцлoдo бсзпoсе.
pеднix yдapiв пo oбoх пiдпiльниx opгaнiзaцiях, rцo спpичинилисЬ
дo пpoгoлolцсння oбoх aктiвl.
l B yкpailtськiй лiтrpзт1pi нeмaс oб'скпrвlloi oцiшlоl aкry 30 чepвl|я. Iснyю.ra лiтepaтypд
мaс пalteгipиvlIиЙ абo пoстpo.кpитичltий хapaктep. oб'сtоивlty oцiltкy мoхнa знaftти хiбa в
твopш( rryжиr|Шв.шiмцiвТopвa'пьлaЙ КrшЙстa, шводr Фpeлбopгa' al|ппo-сдt(сoнцiвЧeмфp.
лilta, Кappoла, Фiшcpа тr ilt.
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HсзвaхaючIt нa пеplшlrй yдap з бoкy нiмцЬ' I{rзaJIйс{i сnшr yкpaiнськoгo сaltoстil"tнoгo тaбopy дiялlr пoслiдoвнo дaлi, згiднo з

BJlaснlllrflt плaIIaIuII.Paзoм з нiмецькимI{ пеPeдoвIlми вйськoвlrми
чaстI{нaмII' a тo I-{BI{псpr.ФкyIoчи ж, пpoсyвaJIуIcя нa схiд пoхiднi
гpyпI{ yкpaillськlгх llaцiorraлiстiв. Пoвнi зaп.UIy й нaдiй, BoI{Il пoспirцaлlr нa oсеpедlti l"t схИнi y<parнськi зомлi, щoб дoпoмoгпr piдним бpaтalt вiдбyдoвyвaтI{ спpaвдi нrзaJlе)(нe дrpжaвне )киття.
Гpyпll цi бyли зaздaлегi.ць opгaнiзoвaнi й iм бyли пpизнaнснi
мiсця, щo ix Bo}lI{ пoвIlltнi бyлll oсягI{yги й oсiсти тa Brсти пpaцю. Bltсltлaлll цi гpyпIr пpoBoди oбox oУH (кolкнa вtlсилaлa пo

тpI{ гpyпи' чaсoм дo 1000 voл.). TaкItМ чи}to м' I { a схiд п o сп iш a л и

..бандеpiвцi''
й ..мслЬникiвцi''.
oд-

нoчaснo чимaлo ll{oлoдиx yкpa.
iнськllх aктlrвicтiв пpиl"{цIлo нa yкpaiнськi зrмлi як пеpскJtaдaчi пplt
нiмецькrrх фporпoвих чacтинaх.
.Ц.iяльнiсть пoхiднIrх гpyп висвiтленa ще дy,ке мaлo' тiлькlt фpaгмснтapн}tмlt спoгaдa}tи1. .Ц,еxтo
пpoбyе oбeзцiнити ii, t*toвлЯB,УКpaiнськi нaцioнaлiстll з ЗУ3 нr BItтplll{aли життeвoi пpoби й не зytnliли зaвoЮвaтI{ свoiмlr iдеяl*tи yк-

paiнськoгoнaсслrннянa oсУз i
CУ3. oчеBI{днo'нещaснrtrlpoзкoл
в oУH сepйoзнoвплI{нyвнa ефск-

Пpoв[лншк oУ-I I пo.'tкoшtrrк
A'tщiй Jltgrьtшк.

тlrвнigть дiй пoхiднI{х гpyп. Пpoте
гoдi вiдttloвити iх tIле}Ia}{y вrликoмy пaтpioтltзмi, стiйкoстi, жеpтoBнoстi й нaпoлегливoстi, вipнoстi

iдеям. Пoхiдlri гpyпl{ бyлlt свoсpiлнolo пoлiтltчнoю apltiсю; вoнIr
o.цержyвaлIl IIAКAзII' l"llllлIl Rпеpr.ц i гинyлlt як Boякtt в бoях. Hiхтo нr Дylral] пpo I}тсrIy 'llt капiтyляцilо.
Кoлll iм вдaлoся Bltтpllil{атI{ пеplшi yдаptt, l]ol|ll вpoстали B ГpyFlт' цIBIlдKo пpl{стoсoByI}aлIlся дo }Iot}Ilх уr.toв i,t olrг:tнiзoвyBaлl{ нaселе}t}tя нa бopoтьбy.
I Ha yвзry шсJlyгoвують сlroгilди Nlикtl.rи Аlutlryсяка в :rryplrопi ..Пoлiтв,язсltь'', € в ttша
C т ш t o ьr в . . К a , l с l ц l r р i l I рoв и;lilt t lя '. з.r l9] 7 p., 3иlt oв iя lvtатл и "lliвдe ltlla п oкИtI r гpyI I а'''
It,lнкoли rloртoрийськotо "RLt Cяltу ltо Крим''. .(ив. тaкox: Г, Пoлiкapпcltкo..oргдlriзattiя
Укрailtських HаIliolrшtiсriв ltLl .lас ilpyгoi свiтoвoi вiйltи'', яюцo йJlегься прo псрсгляд Jli.
.мсльltикiвських''
я-'lьltoсп
ltoхiJlttих tpуп. Jlrтсpзтуpа rtpo O:tсtty 1.сrIiry дoсить багатa. llpo
N|и хai i : t: tI l l r o l t. tс tl к : r _ ди|t . ..lioв i .i{rri,'зr кв irт lrь l95] .
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Biд сaмoгo пoчaткy пoхiднi гpyпlr r.fyсили бopoтися пpoти нiмсцьких i мoскoвських oKyпaнтiв. БiльrцoBицЬкa aгсHтypa' щo 3aлицIилaсь в Укpaiнi, йшлa д}Dкoчaстo нa спiвпpaцIo 3 нiмцями для
пoбopювaння пoxiд}tl{x гpyп.
Це бщ чaс' кoли нiмцi й бiльlдoвиKи ввaх:rли ix вopoгoм нo.
мrp oди}t i paлo спiвпpaцювали' щoб iх 3нищити. .Цo цьoгo нi.
мeцькo.бiлЬlцoвицькoгo фporгry .щл1пt.ltPсящc й iнIций сoю3.
}Iик - з:rлишкI{ кoлиlцньoi бiлoгвapдiйщини.
У цих в:Dкк}тxylиoDaxбopoтьби нa тpи фporrги пoхi.щri гpyпи нr
злaмaлисЬ i нc oбме>крaJIисьвикJlloч}lo oбopoнolo. Boни Iцiльнiшe
зiмrcry.тпrсвoi prци, пiIдли глибшс в пiдпiлля i, пoпoвtпlвrцись мiс.
цеBим слeмс}tтol,l'пoч:UIинaстyп. B yмoвaх тискy пePеBaxaючI{х
сил piзнotшrpст}Ioгo Bopoгa члe}Iи пoхiдних гpyп зaбyли пpo cвoi
poзхoдDкення: ..бaндеpiвЦi'' дoпoмaгaли ..мс,IЬникiвIц м'', ..мe,IЬни.
кiвцi'' п{нyJII{зa ..бatцepiвцiв'' (Poмaн Бщa), *г€тьмaнцi'' пoперД.
)tФ,BilлI{
пpo небсзпскy oдtlиx i дpyпlх. Ha пеpruiй лiнii бopoгьби зa
сaмoстil.tнy Укpaiнy ствoploв:l"лaсь e Д н i с т ь yкpaiнсьKих сaмo.
стiйницьк\|х cИII - фaкт, щo нr ltiг пoдoбaтись Bopoгaм.

2. МDк HAцистськиM гиoЛoтoM
I БlЛьIIIoBицькигvI кOBA.ц.IIOM
..Ми плarryвшrиiнIшyпoлiтикy в Cхiдttiй €вpoпi. Ми rшarr1ваrпl
бaггiйсЬких дrpжaв i ствopити сaмoстiйнy
вiднoвltтинсзалс>trсtiсть
Укpaiнy. Aлe пеpсдз:lгpoзoloвiйни пpoти сPсP нaйвищий пpoвiд
нaшoi пapгii скaс},BaBцi плaни''. oцi слoвaскaз:lвд-P. lПюттo (зaстyпниK д-pa Бpyнo Кляйстa - шефa вiддiлy сxiднoi пoлiтики
пpи }Iaцистськiйпapтii, шсфoм пapтiйнoгo ypядy з питaнь
зoвнiцrньоiпoлiтиlс,tбр fuiьфpсд Poзенбеpг)'пoJlкoвllикoвi Kaзи.
сoвi lllкipпi, пpем'еpoвiнeзaлrxl{oгoлитoBськoгoypяlдll.
Шюттo нe скaзaв Шкipпi всiеi пpaвли. Poзснбеpгнiкoли
'[-p
нe плaнyBaввiднoвлювaтисaмoстiйнi бa.lrтiйськiдсpжaви.Haвпa.
ки, вiн плaнyвaв ствopити з бaптiйських дсp)кaв,Бiлopyсi Й зcмФIь кoлиlцньoi HoвгopoДськoipеспyблiкит. зв. oстляrЦ' щo мaв
бщи теpенoм' пpиз}raчrнимдlя сyuiльнoi нiмецькoi кoлoнiзaцii
й геpмaнiшuii. Пpoге нa пiвднi Poзенбеpгспpaвпi плaг{yвaвстBo.
prння нaпiвсреpсннoi Укpaiни, Iцo мaлa oбiймaти Гaлининy й
тaкoж Boлзькy
нa сxoдi пpoстягaтисьaж пoзa Boлry' вкJIIoчaIoчи
pсспyблiкy.oднaчо цi плaни бyли зaсylDкс.
нiмeцькy aЕгo}Ioм}ty
нi нa нrBдaчy.
l ,[ив. "LitlrrшniдnBullctin".Vol. Vl, Nos 8.l0' 1948.с. 9.
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Cьoгoднi спpaBl,l шIa}ryBaнI{янiмoцькoi сxiднoi пoлiтики нa.
псpeдoднi вiйни l94l p. дoKпa.щ{oвxo висвiтленi в нiмецькiй мo.
мyapнiй i aнaлiтичнiй лiтcpaц,pi. Cьoгoднi знaeмo вxr, щo бyли
..лiнii'' нiмсцькoi
схiднoi пoлiтltки: a) стaвкa Poзенбсpгa нa
щи
poзчлerryвaння Poсiйськoi iмпеpii i ствoprння нaпiвсреprн}Iиx
дсpжaB iз зaбезпечrнняIvl впливiв Hiмeччини нa пoлiтикy й екo.
нoмiкy цих кpaftr; б) стaвкa дсяKиx кiл веpмa)сry нa ,,eдиtrу Й
непoдiльнy Poсilo'' я< мaйбyпъoпo сoloз}tикa Hiмrччини; в) стaB.
кa Гiтлеpa й йoгo нaйбли:кчиx спiвpoбiтникiв (Бopмaн, Геpiнг,
Гiшtеp) нa пrpeтвopенI{я здoбyп,rх нa Cхoдi теpитopiй y нiмеuькi
кoлoнii. 3вичaйнo' пrpoмoглa ця тpgгя ..лitliя''l.
|7 лuпltя l94l p. вiдбyлaсь BOIиKa пoлiтичнa нapaдд y гoлoвнiй
квapпlpi фюpсpa. Ha цiй нapaлi виpiIшrнo вiдoкpемити Гaлининy
i пpиeлнaти П дo т. зв. Гснеpaльнoi Гyбepнii тa вiдoкpeмити т. 3B.
Tpaнснiстpiю (зсмrri мix p. Бoгoм i .(,нiстpoм) з oдссolo й пеpедaти iП pрtyнським сoюзЕIикaм. Ha yлЬтимaтивнy вимoгy Гсpiнгa
paйхскoмiсapoм Укpaiни пpизнaчеHo гayляйтrPa Cхiднoi Пpyссii
Еpiхa Кoxa, o.цI{oгoз нaйбiльlц бpщaльниx нaцистсЬкrrх пpoвi'Ц,ни.
кЬ. Усi пPсrгrсти Poзенбсpгa нe мaJIи )кoднoгo yспixy; l"roгoзaдoбploвaли зaпевнeннями' щo цi зaхoди МaютЬ пpoвiзopltчний хapaк.
теp, aбo цинiчними зayBDкенtIями ГiтлеPl, Щo Koх i тaк пiдлягa.
Tим чaсoм
тимr Poзснбеpгoвi й Bикoнyвaтимe йoгo дop}^IеI{tIя.
Kox i ttс дyмaB пpo пiдlеглiсть Poзенбеpгoвi.
Пpиeлнaння Гaличини дo Генеpa.пьнoi ryбеpнii пpoгoлorДснo
l сеpпrrя l94l p.' a 1 веpесня пoчaв yхе дiяти Paйхскoмiсapiaт
Укparни з paйxскoмiсapoм Koхoм нa чoлi. Фaкт, щo цсй ..paйх.
скoмiсapiaт'' пiд,tягaB нЬtецькoмy мiнiстсpстBУ N|Я схИниx oKyпoвa}Iихoблaстей, свiдчив }Dкспpo те' щo Укpaiнa вiдiilrцлa дo Bttyг.
pilшнiх пpoблем Hiмсччини (paйхскoмiсapiaти в Hopвсгii тa в Гoллarцii пiдrягaли мiнiстеpствy зaKopдotlгlих спpaв).
Як нiмцi уЯBI|яIIttсвoю poлЬ B Укpaiнi i в iнIдиx oк)пoBaних
oблaстях, нaйкpaЩe свiдчaть дoкylrrнти ..12 зaпoвiдеl"rпoведiнки
нiмцЬ нa C\oдi i тpaкryвaння poсiян'' (пц ..poсiянaми'' тpебa poзyvriти тaкox бiлopyсiв i yкpaiнцiв),.fuiс Bжс вrpшкoм гaньби дДя
BсЬoгo нiмсцькoгo нapoдy бyлa iнстpУкцiя для нiмсuькoi пoлiцii
нa Cloдi. Boнa дopщaлa нiмецьким пoлiцhгrгaм з:lкpиBaти цIкoли'
IryлЬт}Рнo-oсвiтнi yстal{oви' теaтpи й кiнoтеaтpи' ниц{ити нayкoвi
yстaнoвI{'нo дoпyскaти дo 3гoдll B цrpкoBих спpaBax' нr пoбol Пpo rшaнyванrrя нiмецькoi сxiдшoi пo'тliтики лив. БiftIioгpафiю.
1 \ttв.z Koвalтeнкo I.M. ЦU|i й мgгoди нiмeцькoi iмпеpiшIiстиvlloi пoлliтики l|a oкyпorЦших
pcьrюtii.Iдея i Чин-, opгally oУHC.tl. 1943.48с..[pщ.
т€ p eшах . ПЦпirьшa фoш1pa. Brrд^rttlrя
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pюBaти сyхoт i тифy, пorциpюBaти aмopiшьнiстьl. Дpкe пoдiб.
нi пoстaнoBи сxBaлсHo тaкo)к нa з'iз.Цi членiв пapтii в Киевi
30 сiчня |943 p.
Цiкaвим дoкyмrгIтoм е iнстpyкшiя paйхскoмiсapa Кoхa, щo вiн
fi poзiслaв гrнrpaлЬним кoмiсapaм i гсбiтскoмiсapaм y липнi
|943 p. У цiй iнстpyкшii Кoх щс paз пoBepтaеться дo нiмецьких
плaнiв щoдo Укparни. Biн пиlцс: ..B Укpaiнi мyсить бyш ствope.
ний велиrсlй кoлoнiзaцiйний пpoстip дrя нiмцiв' чoгo' мix iнlшим,
нe oсягt{yгo в l9l8 p. Пpoстopiв, щo нiкoли дo € в poпи нr н:Lпrж:UIи' не тpсбa зapaxoByвaтиДo €вpoпи. I{с iстopиннa бpеxl{я' щo
Укpaiнa бyлa бyдь.кoлll евpoпсйським фaкгopoм''. Пiсля тaKoгo
ствepДке}lt{ямoжI{a сoбi yявити' як вигл,Iдaлo poзв'язрaння Кoхoм пoлiтич}Iих' кyль;гypнo.oсвiтнiх, цrpкoвниx i скoнoмiчttlо( пи.
тaI{ьв Укpаiнi. Boни пpoстo нс виpiIшрaIrИcя' бo нa всJIикoIl,{y
кo.
лoнiaльнoмy пpoстopi, яким мaлa стaти Укpaiнa, yкpaihсьюlй нa.
poд бyB тiльки пеpеlllкoдolo д,lя oсяг}Iснllя нiмсцьких цiлей.
I тoмy нiмцi виpiIшилll 3}lищити всi нapoди нa Cхoдi € в poпи,
пePш за всe нa теpитoPii мaйбyпriх нiмецьких кoлoнiй i.Urя цьoгo
3aдylvrirливикopистaти вiйнy. Hезц.цoвгoдo пoчaтKy вiйни,- oпo.
вiдaс oстaннiй нaчaлЬник нiмецькoгo гeнrpirлЬнoгo цrтaбy генсpiUI
Гальдеp,- Гiтлеp пoKпикaB нa l{aPaдy стapцIих гснеpaлЬ всpмaх.
..нr lto)<rtaвlсти' збepiгaюшt зary. Biйнy з Poсiеlo, кaз:lв Гiтлep,
кoни честi. Boнa € oднoчaснo бopoтьбoю iдеoлoгiй i paс. Ii тpебa
пPoBaдитI{з небyвaлoю дoсi жopстoкiстю. Пaнoвo стapцIиt{имa.
lоть пoзбщись I{a цей Paз лицapських тpaдlцiй. Я дoбpс знalo' щo
тaкi дyмки зJIr вKпaдaються B yявax пaнiв генеpa.пiвi мснi цe сш,t.
нo. Hезвaжaючи нa тс' мoi нaкaзи мyсятЬ бщи викoнaнi тoчнo''.
Цi нaкaзи бyли викoнрaнi тoчI{o' бo нiмцi спpaвдi пoвели вiй.
нy з нсбyвaлoю дoсi жopстoкiстlo. У бopoтьбi ..paс'' в Укpaiнi зaстoсoByB:Urися piзнi зaхoди' щo м:rли нa мстi фiзиннo oслaбити
aбo нaвiть 3}IищI{ти1п<paiнськийнapoд. Taкими зaсoбaми 6улtt:
шrг}пIнoствopюBaний гoлoд нa yкpaiнсЬкиx зсMJI,D((Пiдкapпaття,
l94l, Хapкiв, зимa |94|/|942 i т. п.), BимopIoвaЕII{я
гoлoдoм i пoyкpaiнськиx
yqpaiнськo.
пoлoнс}tиx'
}IaсиJIьнс
виBсзсtttlя
lIIестяIt,tи
гo нaсслrння нa пpимyсoвi poбoти дo paйхy, висслeнrш yкpaiншiв
iз пpaлiлiвсьКиx 3eмелЬi, гoлoвнo, xaxlтиBий ftPoP, щo пoзнaчaвся
мaсoвими poзстpiлaми й убивствaшrиy<pairrсЬкoпoнaселення. Cтa.
poдaвнiй Pим стpспсtlyBся кoJтисЬ' чI{тirЛими B цитoвaнiй }ry(oпiд.
пiльнiй бpoшypi, ..зyстpiвlшисьз тepopoм дикиx тевтoнiв, пpедкiв
l .[oryмelmr нiмeцьюi пotiтиюr в Укpaiшiпoдaloтьсятaкoжy юrипr'(М. Лебeдя:.УПA'' тa
"Ukrainian ResЬtaпсc.'.New Yod<' 1949.
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сьoгoдI{iшtlЬoгo нaiзниKa I{a yKpaiнсЬкi зrмJIi''. Cьoгoднi yкpaiнсьrсlй нaPoд ..пepе)tс{вaенeчyвaний теpop нiмeцьких oкyпaнтiв,
щo хoч},тЬaprцпalllи, poзст1riлaми й Iцибсницями 3нищити йoгo,
пoдaloчи тa стискaючи p},кy бiльlдoвицькoi Moскви. Cпpяглися
oбидвa irшфшIiшлr, Щoб стepгI{ з JIищI зсм.lri yсpaiнсью.rй нlpoд'',
ствсPд}(y€ пiдпiльний aвтop (Koвaлснкo). I, спpaв.Цi, нiмцi й
бiлыцoвиюr збpaтшrись в oдttoмy,- У виtlицI}aaннi yкpaiнськoгo

нaPory.

pp. з'яви,lись нa yкpaiнських зrмJI'tх
Уxс взимку |94|-|942
гPyпl{ чсpBoниx пapшзанiв. 3aвдaнням цих гpyп бyлo лcзopгaнi.
з}'Baти нiмeцько зaпi.lutя й гoг5вaпr гPy}rг д,lя пoBopнсI{tlя бiльIцoвикiв. Cпoсiб, у яюlйt вo}tи uc poбIшtи' зaсл}тoвye спецiшtьнoi
yъaги. Цc щс oдин дoкaз тoгo' якиx .lopгiвсЬKих мстoдiв вxиBa.
Ioть бiльIцoвI{ки в бopсrгьбi.
oтlкс, нсpвoнi пapгизaни yникaли oдвopгиx вистyпiв пpoти
нiмцiв. Boни тrx нe стaвили сoбi завдaння бopoнити мiсцеBс Ha.
сслeння. Ixня тaкгикa пoJIяIilлa B тoмy' lцoб сaмo вl{Kпикaтtl гo.
стpi нiмrцькi pспpссii щoдo нaсeлeнI{я. 3вичaйнo, це вибyвaJloсЬ
тaк' цIo пapгизir}Iи вбивaли кoгoсЬ iз нiмцiв aбo пщpиB:UIи кo.
r*yrriкaцiйнi лiнii. Тoдi вoни зtlик:lлl{' a нiмецькi кapнi eкспсди.
цii poзпpaB,rяJlисяз мiсцсвим нaссJlсttttям' спilлюIoчи ссJIa' близькi
дo пapгизaнськиx вистyпiв i вбивaючи }tсвиtl}tихлюдrй. У iн.
lltl{х випaдкax нiмцi бpaли з сiл зaюtaдникiв, rшoб пapгизaнськi
виglyпt{ нe пoBтoPюB:UIися.Toдi сaмс D циx сслax тpaпJIялис'I B|4cгyпи пpсrги нiмцiв й нiмцi зaклaдникiв poзстpiлIoBilли. Люднiсть
iз спшtених нiмцями сiл щiкaлa в лiси й тaм мyсилa вiДЦaвaтися
пiд oпiкy чсpвottиx пapтизaнiв. Пpo цe iм сaмo йIдлoся.
Улiп<y i вoссни |942 p. щopaз бiльlцс чePBo}Iих пapгизaнiв
з'яв,IяJtoся нa yкpaiнсЬKиx 3смJlяx' oсoбливo нa Boлинi й Пoлiс.
сi. Ha Boлинi гoлoBl{oю oпoPoю цих бaнд стirли пoльськi кoлoнii. 3 циx кoJlotliй нepвoнi пapтизaнп BиpyцI:rлинa щpaiнсЬкi сслa,
гpaбyoни ix нeщaднo й лiквiдoвyloчI{ yкpaiншiв як ..вopoгiв нapo,Цy''. 3нoв xс нiмцi з'яBляJtисЬ У циx сслaх пiсля вiдсoдy пaP.
пlзaнiв i мopлрали yкpaiнськr нaсrлс}Itlя' нiби зa ..спiBпpaцю''
з чсPвoI{иIvrипal'тизaнalии. Укparнський нapoл псpебyвaв мix мo.
лoтolt,li кoвaдлoм двoх вopoxиx сI{.л.
У тaкиx yмoвax пoч:lли тBopитися нa Boлинi й нa Пoлiссi yк.
paiнськi сaмooбopoннi бoiвки' щo Bистyп:UIи }Ia зaxист yкpaiнсь.
кoгo нaсeлсIr}Iяпrprд нiмцями й бiльIдoвицьKимll пaРгизal{aми.
У xoдi ддJIьIIIихпoдlй з цих бoiвoк BиtIиKпa Укparнськa Пoвстaнчa
Apмiя (yПА).
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з. пolIAтки

УTIA

Boлинь i Пoлiсся ст.rли тим тrprнoм' нa якoмy нapoдI{лaся
УTIA. Biд пoчaткy свoгo псpебрaння }Ia yкpaiнських землlп<нi.
мецькиtl oкyпaнт пoвiв У Цьoцy теpснi oсoбливo звipськy пoлi.
тикy. Boнa пoзнaчaлaся мaсoви}r }ropдyвaнням yкpaiнськoгo нa.
сслснtlя. Koли Bжr нс дoпoмaгaли спoсoби пpимiтивнoi oбopoни (вapги, aляpмoвi сигнaли), кoли мaсoвi вбивствa yкpaiнськo.
гo нaсrлrння tIoсиJIилися (вимopд}вaння сслa Kopгилiси на Ko.
вельщинi, мaсoвi poзстpiли в l{рlaнi й Юloбщинi нa Лщнинi)'
yкpaiнськс нaсслс}tня пoчaJlo тBoPити сaмooбopoннi вiддiли. Tвo.
pсн}Iя тaких вiддiлiв бyлo кoнсчнiстlo нo тiлькш з oглядy нa зir.
гpoзy з бoкy нiмцiв, :UIeтaкo)t( 3 oглядy нa зaгpoзy вlд бiльlдo.
вицЬких i пoльських бarц, щo щopa3 бiльlцo пoчaJIи пiднoсити
гoлoBy нa ПЗУ3 i чинити бешкети пo yкpaiнсЬких сслaх.
Улiткy |942 p. oбидвi oyFI вiдiслaли B ..лiс'' знaчнy чaстI{Hy
свoix вil"tськoвllх кa'Цpiв,щo I{:rли3:rзaBдaЕI}lядoпoмoгтl{ BoJIинсь.
кo}ty й пoлiськolry нaсслrнню стBopюBaти сaмooбopoннi вiдцi.
ли. Тaкi вil.rськoвi gi/tЛ.iлltпoстaвaЛи здебiльtдoгo в бiльrцюс лiсoвих мaсивaх i спoчaткy сKпaд:rЛИcЯз членiв aбo симпaтикЬ ддних
пoлiтичниx opгaнiзaцiй. y цих лiсaх пoстaвaли виIцкiльнi тaбo.
PИ, B яKиx пpoвoдI{BсяPеryляpний вiйськoвий виIцкiл. .Цo pсчi,
цей виIдкiл бyв пPoдoBxrнням пiдпiльt{oгo вiйськoвoгo BиlцKo.
ЛУ, Щo l-loгo вели oбi opгaнiзaцii вiд l94l p.
Iз paмени oУH пЦ кepiвниI4гBoм пoJIкoвниKa Мсльlдrкa пoстa.
ли дBa тaбopи. oдин пiд кеpiвництвoм пopyrнпкa Блaкrrпroгo бyв
poзтaцIoвaнuЙ у пiвденнiй Кpсм'яненнинi, дpyгий пiД кеPiвництBoм пop},ltникa Бiлoгo в Boлoдимиplщlнi. Мaбyгь, iснyвaв щr тPc.
тiй тaбip пiд кеpiвництBoм пoprrrrикa Boлинця в Piвненщинi.
Iз paмeни oУI{ пiл кrpiвництвolt,l Cтспaнa Бatцеpи пеpIшi сa.
мooбopoннi вiддiли пoчaB opгaнiзoвyвaти Cеpгiй Kaчинський
(..oстaп''), Для пiдсилсння цiеi poбoтtl вiдiйшoв нa П3У3 пop)пI.
ник Baсиль Iвaxiв (..Coнap'', *Coм''), щo.бyв дo цьoгo чaсy кoI{a}tдиpolvrпiдпiльнoi пiдстapшинськoi lllкoли в Пoмopянaх. Bo.
cewt L942 p. з нaйцpaщr BицIкoлeних вoякiв сaмooбopoнниx вiддiлiв oУH пiд ксPiвництBoIи Cтспaнa Бarшеpи ствopснo пrpшy
сoтttю УпA, якoю кoмa}Iдyвaв пopгII{ик Iвaн Пrpсгiйняк (".[oв.
бсЦIKa'', ..Kopoбкa''). Xapaктсprroю oзнaкoю цiеi сoтнi бyлo тс,
щo ii кoмa}IдиP i бiльIцiсть бiйцiв бyли пoлiщyкaми.
3гoдoм пoст:lли й iншi сmнi УПA: в paйoнi Koлки - Cгспaнь (кoмatЦиp *Яpсмa''), в Пyстoмитiвських лiсax (".[opotш'') i
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в Кpем'янeчwrнi (кoмalциp "Кpyк''). Усi цi сoтнi нaзllвaли сeбr
..сoтняIr,lиУTIA''.
Heмae нaйменIцoгo сyмнiвУ, Щo вiд лloтoгo |942 p. iсrryвaли
нa П3У3 тaкox збpoйнi вiддiли пiд кoмaндyвaнняl{ oтaмaнa Ta.
paca Бyльби.Бopoвця. Tapaс Бyльбa пpибщ нa Boлинь 1940 p.,
щoб opгaнiзyвaти пoBстaнсьKиЙ ppс пpсrг[Iбiльlдoвикiв. У l9tl p.,
кoли виб1xlra вiйнa, Tapaс Бyльбa opгaнiзрaв вiйськoвy фopмaцiю "Пoлiськa CiЧ'', щo пpoвaдилa Bo€ н нi oпеpaцii в paйoнi
м. oлевське нa схiдroмy Пoлiссi. Toдi Bo}Ia кooпеPyв:rлa з Бiлo.
pyсьKolo Hapoднolo Caмooбopoнoю пiд кoмarщ}вaн}I.яt!tBiтylшки.
Koли нiмцi BиЯBIЦIIи|
сBo€ нrпpиxl{льнс стaвлс}tttя дo yкpa.
iнськoi деpx(aBнoстi й пoчarrи лiквiдoвyвaтI{ всi пpoяви нeз:UIeжнoгo 1л<paiнсЬкoгoxI{ття' ..Пoлiськa Cir'' oфiшiйнo сaмopoзпyс.
тилaсь (16 лютoгo 1942).Ii кoмarциp i бiйшi пеpейIшлив пiдпiлля it пoчiult{ тBopитll пiдпiльнi вiйськoвi вiддiли. цi вiддiли
нaзив:lли ссбс Укpaiнськoro Пoвстaнчoю Apмiеlo (УПA). oсe.
pсдкoм iх дiяльнoстi бyв Людвипoльський paйoн Piвнснськoi
oблaстi. Biддiли oпrpyвilли B oкpyгaх Piвнe, Koстoпiль, Capни,
гoлoBtto в лiсaх yздoвж p. Cлw.
Taким чиtloм' Boссни |942 p. нa П3У3 iснрaли тpи piзнi
y<paiнськi вiйськoвo.пoвстaнчi фopмauii. 3 пpивoдy цьoгo iснye
пoBa)кнa кoнтPoвеpсiя щoдo тoгo' кoли Bиниклa УПA, скiльки
poкiв вoнa iснye, хтo бщ ii iнiцiaтopol{ тorцo.
Haшa iстopiя стoсy€тЬс,t Укpaiнськoi Пoвстaннoi Apмii (yПA)'
щo виниЮIa з вiйськoвo.пoвстa}Iчиx фopмaцiй oУH пiл Rеpiв.
}IllцтBolvtCтепaнa Бarщеpи, щo нск) сiм poкiв кoмarЦyBail гrнrpirл Tapaс Чyпpинкa' a згoдoм пoлкoвttик Baсиль Кoвaль. Безпеpеpвнiсть тaкoi тpaдицii стBеpдиB ГK УПA гrнеpаJl Tapaс Чyп. ..
pинкa y сBoeмy Haкaзi дo УПA вiд 14 жoBт}Iя |947 p.
"Мltнaе п'ятЬ poкiв з тoгo чaсy' як члсtI oУьI
oстaп пoчaB нa Пoлicсi opгaнiзoByBaти збpoйнi гpyпи
д.ltя бopoтьби 3 oкyпaнтaми Укpaiни. Мaленькi цi
ЦPУПKИ,бoptovись piвнoяaснo з нiмцями й бiльuloвиць.
KI{мt{пapгизa}Iaми' дaли пoчaтoк нoBим фopмaм pеBoлюцiйнo.ви3вoльнoгo pyхy - УкpaiнськiЙ Пoвстaнчiй
Apмii''.
Cлoвaми цьoгo ..Haкaзy'', пpo якиЙ ми вжe згaдyвaли' гK уTIA
цiлкoм яснo виявив свiй пoгл'Iд нa пoчaтKи тiсi УПA, якoю кoмatЦyBaв вщ27 сiчня |9Ц дo 5 беpсзня 1950 p.
У |943 p. BелисЬ псprгoвopи мiж пpедстaBникaми тpЬox
вiйськoвo-пoвстaнчих фopмaцiй пpo oб'еднaння iх y oд}IyУKpa-
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iнськy Пoвстaн.ly Apмiю. I{i пеpсгoвopи }IoдaJIи жoдI{их pфyльтa.
тiв. Пpини}I цЬoпo нeуспф слiд цгyкaтl{нr тaк y пoлiтltнних opieн.
тaцiяp<oкPrмtrx пapгнсpiв, як y мoмrнтaх психoлoгiчнoгo пopядtry.
Koли нe бyлo психoлoгiчних пiдcтaB дJIя лoбpoвiльнoгo oб'ед.
нaння Циx гp1ц, сltльнirшaгpyпa пpoвелa oб'еднaння сI.t,лolo.B сеp.
пнi 1943 p. к},lРiньУIIA 3 гpyпи ..3aгpaBa'' ([opolш) пеpсбpaв гpyпy
УTIA Tapaсa Бyльби.Бopoвця бrз xoднoгo пoстpi.lry.Poззбpoенo тa.
кoхс вiЙcы<oBo-пoBстaннiфopмaцii oУH пiд кepiвництвolvl пoJIкoB.
}Iикa Мсльникa. .[o uьoгo нaсy й пiзнitце нс бyлo xoдtlих бoiЪ чи
сyгичoK мix oкpeмими гpyпaми. 3нaчнa чaстинa стapцIинськoгo й
p'IдoBoгo скпaДУ oбoх гpyп BлилaсЬ в УTIA Iз чaстини ..мельникЬ.
цiв'' ствopиBся т. зв. УкpaiнськиЙ Легioн Caмooбopo}Iи' щo oстaтoчtlo yвiйшoв дo скJIaдy l-oi Укpaiнськoi Дивiзii.
Koли диBимoсь нa цi пoдii з iстopиннoi пrpспектиBи' мo)кемo
xaлiти, шo yкpaiнськi пaтpioти нr зрliли знaйти спiльнoi мoвI{.
futс сaмим цим пoдiям tIс мoxсмo вhмoвити B лoгiчнoстi й зa.
кoнoмipнoстi. ГI( УПA мyсилa тaк чи iнaюrrс пiдпopящкyвaти сoбi
всi вiйськoвi фopмaцii нa теpенi свorх дiй, якщo нe хoтLтa дoпycrуlrT|Iдo aнapхiзaцii yкpaiнськoi визвoльнoi бopoтьби.
Ha пoчaтку |943 p. дo УПA мaйхс B пoBгIoмy сшaдi псpсй.
lIIoB yкpaiнський кypiнь дoпoмixнoi пoлiцii, щo бyв пеpефop.
мoвaний з дBoх кypeнiв Укpaiнськoгo Легioнy (oфiшiйнa нaзBa
...[p1псинaУкpaiнськиx Haцioнaлiстiв''). I{ей кypiнь
дaB знaчнy
кiлькiсть стapшIинських i пiдстaprци}tсЬких кaдpiв дIя УПA, a
3гoдol\,lкoлиlднi легioнеpи yKoмrUIсктyв:tJIищr двa к}pенi УTIA ...[ppt<иннt|KlД,,
oпrPyBaB y
''.[pplсиннИKИ,, Й''ГaлaЙдa''. Kypiнь
paйoнi м. Бpoди; вiн пoмiтtlo пoпoBниBся BoяKaми дивiзii ..Гa.
личинa'' пiсля t{ещaслиBoгoбoto дивiзii пiд цим мiстoм B лип.
нi 1944 p.
Ha цей жr чaс пpипaдae opгaнiзaцiя вiйськoвиx штaбiв д,Iя
УпA. Щoпpaвдa, Kpaевi вiйськoвi штaби (KBIII) Дiялуtнa ПЗУ3
y Львoвi й y KapпaтсЬкoмy кPaю вiд l94l p. й opгaнiзoврaли
пiдпiльний вiйськoвий виrцкiл. Teпеp пpийшoв чaс нa ствoprн.
ня lllтaбy УПA-Пiвнiн, щo вiд сepпня |943 p. стaв ГK УTIA ПсplIIим зaцдaнням Штaбy УПA-Пiвнiн бyлo стBoPити Baxкo дoстyп.
нy для вopoгa бaзy, дс мoгли б opгaнiзoByвaтисЬ i виIцкoлювa.
тись нoвi вiддiли yпA. 3a тaкy бaзy визн:UIи теpeн Boлlt}tськoгo
Пo.пiсся _ нa пiвнiч вiд зaлiзничнoi лiнii Koвель.Capни, a.пeЦей
тrpен бр y pyKax бiльlцoвицькиx бaнд. [o бyли' щoпpaвдa' не.
величкi бarrди, щo пPoI{икJIи сIoди з Бiлopyсi' iUIс Bo}tи пoвнi.
стIo кoнтpoлювaли дaнy теpитopilo. Пеpшa сoт}tя УпA Bистyпи.
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лa lrpoти Цих бarц i oчистилa BЦ нI{х тсpeн paйoнiв Capни .(yбpoвиIц - BoлoДlмиpецЬ i Мopoннo. oкрй
6alци бyлo poзбитo, iнIшi пpoшtal{o зa p. Cлyч i зa p. Пpип'ять. У цiй aкцii,
щo вЦб}вaлaся взI{мкy |942.1943 pp., qдoбщo знaчнy кiлькiсть
збpoi i вiйськoвr,rх пpипaсiв.
Пеptший виclyп УТIA пpoгI{ нiмцiв вiдбyвся 7 лютoгo |943 p.,
KoлI{ пoвстaнцi нaпa.пи нa paйoнний цrнтp м. Boлoдимиpeць.
Poзбитo стaницto нiмeцькoi xa}Iдap}rсpii, a тaкo)к ..ЦI5щмaнiв'' i
кoзaкiв нa нiмeцькiй сл}тсбi, злoбщo збpoю i тpoфеi. У бoю вiд3нaчився сoтснний кoмaндиp пoprtик Пepегiйняк.Kopoбкa.
У лютoмy |943 p. пoвстaнцi пpoдoвxyBaлп дlятtцв цЬoмy pa.
йoнi. Boни poзгpoмили нoвi бiльlцoвицькi бaнди 6lля c.3aмopoченr' дс здoбyли бaгaтo мaйнa: кoней, хapнi, ulкipy, мaнyфaкry.
py i т. д. fule iх нaпaд нa paйoнний uoнтp м. Bисoцькс бyв нс.
вдa,Iим. Hiмсцькy з:Ulory пoпеpедt{ли й вoнa paзoм з ..бaтaльйoн.
цями'' вiдбилa нaстyп. У цьoмy бoю зaгинyв кoмatЦиp псpIшoi
сoтнi УпA Iвaн Пepeгiйняк (22 лютoгo).
У дpyпй пoлoвинi лioтoгo |'943 p. дo теpенiв зaйнятих вiддi.
лaми УtIA нaблизилaсь BrлиКa гPyпa бiльlцoвицЬкиx пapтизaнiв
ге}tеPirлaCидopa Koвпaкa. Ця гpyпa сфopмрaлaся в Укpaiнi, в
Cyмськiй oбл., звiдкiль пepeйцIлa нa Бiлopyсь. Узимкy |942 p.
Bo}Ia пrprфoplryвшaсь B paйoнi oзеPa Kнязь. Cк.пaд цiеi гpyпи
бyв пiдкprслсЕIo yкpaiнський. Ця числrннa гpyпa (2000-4000 бiйцiв з oбoзalшr) мшra иЦддння пpoйти чсpсз Зaхiднy Укpaiнy в lfup.
пaти й зaкpiпитися в KapпaтсьKих гopax.
Haп P и кiн ц i л Ioтoгo |943 p. кoвп a кiвцi п еpей ш л и в
Cтепaнcький paйoн i тщ yпеpIшс зyстpiлt|cЯ з yкpaiнськими пoB.
стaнцями. Пoвстaнцi зaйнrии псprпpaвy чrPсз p. Гopинь i зaпPoпoнyв:rли кoвпaкiвцяIи пepепoвopи. I{i пергoвopи спpaвдi вiд6улllcя; y ttих бpaли }ДIaстЬкypiнний УПA зi свoiм пoлiтвиxoвникoм' a з бoкy пapгизaнiв сaм Koвпaк, шеф йoгo штaбy Bднев
тa нaч:Ulьник poзвiдки Brpшигopa. Пpедстaвники УПA нaмaгaлися дoвiдaтисЬ' кyди пpяМyють кoвпaкiвцi й пooбiцяли пpoпyстити iх нсpсз p. Гopинь. Пpoте гснсpaлy Koвпaкoвi нo пoдoбa.
лoся }Iaсичrння тсpснy пoBстaнсЬкими вiддiлaми i вiн пoвеpнр
зa p. Crгщ. Тщ Koвпaк мapцIиpyBaв yз.цoвж кoJIиlII}tЬoгoпoлЬськo.paд'I}tськoгo кopДoнy' виминaloч 4 гeлa й лiсll, зaйнятi yкpa.
iнськими пoвстaнцями. Пo цЬoмy мapIшpщi гPyпa Koвпaкa знo.
вy нaблизI{лaсь дo p. Гopltнь. Псpeпpaвa знoвy бyлa в pyкaх
пoвстaнцiв (к1piнь УПA - кoмa}Циp Гoнтa)' aJIс вoнIl пoгoди.
лися пpoпУсrrИTl4Koвпaкa, яKщo 3iц 3iд,цaстьilrl пoвстaнський
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сaнiтapний oбoз, щo йoгo кoвпaкiвцi зaхoпили пo дopoзi. Koв.
пaкiвцi сaнiтapнy чaсти}Iy вiддaли, aлo пiдстyпнo вбили ..д'Iдькa
МикI{ry,', шo пеpсбиpaв вiд }Iих пopaнеЕtихl.
Зa p. Гopиннlo кoвпaкiвцi пoмarцpyвaли в Cypaзькi лiси й
звiдтiля псpеl-lrцлидo Гaличини. У липнi |943 p. Botlи неспoдi.
вaнo з'явились B Cкалaтськoмy пoвiтi. Hiмцi }tс чинttли iм спpo.
тt{By. Пoявa вiд.цiлiв Koвпaкa бyлa пpинlltloю ствopсtlttя Укpa.
iнськoi Hapoднoi Caмooбopoни (УHC) y Гшlининi, щo 3гoдoм пe.
pетBopилaся B гpyпy УtlA-Зaxiд.
У беpезнi |943 p. iншa бiльlIIoBицЬкa пapгизaнськo.poзвiдyвaлЬ}Iaцpyпa пoлKoвникa МедведrBa нaмaгaJlaся пepейти чсprз
p. слyч y pal.roнi, зaйняtтoмy УПA. У нiннoмy бoю з 6 нa 7 бe.
pезtlя iТ пpoгнaлlt нaзaд зa p. Cлyч. Cлiд скaзaти' щo бiльlцoвицькi пapтизaни вiльнo мaневpyвaли B теprнi, зaйнятoмy УПA
Бyльби.Бopoвця' яKa зaкJIючилa з ниMIl дoгoвip пpo ..нeйтpaлiтст'' i цr пrprМиp'я тpивaлo дoвцIr нbr<шiсть мiсяцiв2.
3нaчним пiдсиленням УПA, a oднoчaснo д}D|(сдylllКyльним
yдapoп,rдля нiмцiв бyв ltaсoвий псpсхiд yсiх yкpaiнцiв.''цryцмaнiB'', щo стaBся мbк 15 беpсзня i l0 квiтня. IШyцмaни псpеЙrrши
дo УПA пrprвa>Kнoзi збpoeю в pyкax' пеpсд пеprхoдoМ лiквiдy.
IJaBцIинiмецькy влa.ЦУв oсiдкy свoei стaницi. !o УПA пеpейIшлa
пoлiцеl"lськa цIкoлa зi свoiм кoМaндиpoм пoлкoвгtикoм Cтyпниuьким' щo пiл пpибpal{им пpiзвишем Гoннapенкo oчoлIoвaв штaб
УПA-Пiвнiч.
Пoсиленa УПA в бrpезнi 1943 p. пoчaлa пpoсyвaтися з Bo.
линсЬкoгo Пoлiсся в iнIцi paйoнlt. 3i CapнснIциtIи УпA пoцIиpилa сBoIo дiю нa Koстoпiльщинy (Пyстoмитiвськi лiси) й paйoн
Кoлки - Cтeпaнь. Ha пiвднi стBopилaся нoвa силЬнa бaзa в
Кpем'янснчинi. Ha пoчaткy квiтня пoBстaнсЬKпtrIpуx псpсKи}lyвся нa Гopoхiвшинy й Boлoдимиpщинy, дiйIцoв lllиpoким фpoнтoм дo p. Бyг i пеpекинрся нa пiвнiн, y Koвeльlщlнy.
Упpoдoвж беpeзня вiдбyлoсь ylсс бaгaтo бoiв з нiмцями. Ha.
пaд нa фaбpикy в opxсвi, дс зI{aхoдI{лoсьбaгaтo збpoi i aтvrщri.
uii, бyв yспiшrний' xoч пiд чaс цiеi aкцii зaгI{HyB Cеpгiй Ka.
l .Ц,ив.спoгaди П. Bcpшиrоpи: "Люди з ltDtстoюсoвiстro'' (Мoсюa, 1952). y юtшori фготo
згqдoк пpo зyстpiч з yщaiшсьюrми пoвстil}|tlямD|'a тaкoж юrиry C. Koвпaш "Biд Пyпдшlя
п,o Kapпаt'' (Moсквa; Лешiltгpqд' 1945.).
l Пpo "лiсoвy дшrшoматiю'' Бyльби-Бopoвця диE. фiцiйнi iсropиvlIi мaтepiaшt пpo.Tapaсa
(Hью.Иopк)' a
Бyльбy в "Укpaiшських Bigtях'' i в "УlФailtськiй 3ем.lli'. - opгaшi сп.qly
тaкoж y кшизi Мeдвeдсвa "Cкltьllшe д)rхoм.' (Мoскпl, l95l). Пepeгoвopи вiл iмeнi Мoскви
вИ п.пoлк. A. A. .Лyкitl з пapтиз:l'tськo.poзвiднoi гpyпl{ пo,lкoвllиш.Ц. Мeдвeдсвa. Лyкiн
зipпlв пepеroвopи й lrшtюuсший y*e "шeйщшiтвd., кoли дoв1д.rвся,щo Бyльбa oд}|oчасr|o
с]'iлкyстl*я з пpcдстaвlrикoм Koхa _ Иoprcшсoш.
t 8 lФPiя уxРаiПсюrcвiйсш
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чинсЬКий-oстaп (внoнi з l0 нa ll беprзrrя).У зaсiдцi 6lля с. Кop.
нин, paйoн .{еpaxнс (l5 бсprзня) poзбитo 3нaчний зaгiн нiмцiв.
28 беpезня вiддiл УПA здoбр paйuентp oликy. Haстyпнoгo дня
вiдбитo (paзoм з ..бyльбiвцями'') мaсoвaний нaстyп нiмцiв нa
м. Людвипiль. HaпPикiнцi беpезня бyли бoi кoлo .[сpaxнoгo'
Лyцькa, Koвеля, Кpем'янця. У Лyцькy poзбитo тaбip пoлol{ениx'
y Кoвелi тaбip пoлoнених i тropмy. Haчaльник тIopМи пoлeгrциB
вiддiлoвi poбory й вЦiйшoв 3 tlим y лiс.
4. пoIIIиPЕtItIя ДIЙ УIIA
У пеptшiйпoлoвинi квiтня |943 p. yкpaiнськllй пoвстaнський
pyх oхoпив yск) Boлинь i знaннy чaстиrry Пoлiсся. У pyкaх нiмцiв
з:IлиIIIIUIись
тiльки бiльrшiмiстa й мiстечкa' в якl{х вoни стBopили
сBoi ..цITIoцпyнкTи''з силЬними з{UIoгaми.Boни пилЬнo oбеpiгaли
тaKoж з.lлiзницi, пo яких irrиo пoстaчaнн,I схiднoгo фporгry. Цi лiнii oхoporuии псprB:DKнoмaдЯpсЬкi зaлoги тa пaнцIrpнi пoтяги. Пo
вoлиtIсЬкI{хшoсr пoстil"tнoKypсyBaлl{пaнциpнi автolvtoбiлi.Цiкaяк гaслo
Bo' щo пoIIIиPеннJIдiй .УtIА yкpaiнський нapoд пpиI"IHJIB
poзгpoмy
селяни
т.
зB.
лiгенruaфiв,
мyсl{лIl
нa
якltх
дJIя
щparнськi
пpaцюBaти як кpiпaки пlд дoглЯдoм нiмецькl,tхлягшвipтiв. Iз бaгaтЬoх paйoнiв Boлинi й Пoлicся нiьtецькi лягцвipти й xarшapмlt
тoдi зникли й бiльrце вxr .цoнt{х нr пoвеpнУЛL|cЯ.
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УTIA.Пiвнiч 1943 p. l. Poстислдв Boлoшин.Па&пе}lкo'
2. Кoмerщlp Енеп-. 3. IttженеpOмелян Лoгуш-Iвarriв.
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.Ц/rяведенrrя пoлiцiйнoi сrтpкби нiмцi вt{кopистoв},Bilлl{мiсцc.
вих пoлякiв. У скopoмy нaсi 3 ttl{x сфoprvtpшrи тPи пoлiцeйcькi
бaтaльйoнПr Щo бyли poзтaшoвaнi в Кoвслi, Poжищaх i в oлицi.
Бaтaльйoни цi мцпl пoльський стapцIиl{сьшй i пiдстapIцинсьtqй
сK,raд i пiдrягaли штaбoвi ББ ("Бarцснбсксмпф1rttг'' - пoбoplo.
вaння бarц). Kpiм цьoпo бyлo ствopс}to знaчHy кiлькiсть cтaницЬ
пoльськoi пoлiцii здмiсть кoлиlцнiх yкpaiнських цryцмaншaфiв,
..лiс''. Уся
щo пilшtи B
ця пoльськa пoлiцiя нa Boлинi CKПддшta.
ся з слсмeнтiв, зirпaмopoчснllx llloвiнiстичнolo д1piйкoю, гopiлa
нrнaвистIo дo всьoгo, шo 1п<paiнськe.oця пoлiцiя виявилa себc
пiзнilцс peв}rим i вipним пoмiчникoм гсстaпo в бopoтьбi пpoти
y<paiнськoгo визBoль}Ioгo p}ory.
Пoльськa шoвiнiстиннa дpiйкa нa yкpaiнсьKl{x зe}t,t.ях'вopo.
жa пoстaвa знaчнoi чaстиttи пoлякiв дo yкpaiнсЬKoпo нapoдy, iх
спiвпpaЦя з yсiмa oKyпaнтaми 1кpaiнсЬKиx зeмeль пpoти yкpa.
iнськoгo визвoJlь}toгopyхy бyлl пpи.пlнoto кprrвaвoi пoльськo.1ж.
paiнськoi вiйни нa Boлllнi, нa Xoлмщинi й пiзнilцc в Гaличинi.
Цiei вil.rни пoJIяки I{с вI{гp:Ци' пpo щo poзкiDкcмo B iнlшoмy poз.
дiлi. Унaслiдoк цiеi вiйни сoтнi т}lсяtl пoлякiв щ/силI{ пoкинyгl{
yкpaiнськi землi й цсй вiдстyп слiд ввaжaттr щo oдним oсикoBим
кoлoм y l}roп{.rry
пoльськoi експaнсii нa Cхц.
Унoчi з 2l нa 22 r'вtтttя сильнi вiддiли УTIA пpoBсли нaglyп
нa Iвaнoвy .[oлинy (кaмeнoлoмttя B Koстoпiльщинi). Hiмui тyг
дoбpc yкpiпилися i зa всякy шiнy бopolllolи цeй BDк,IивtцtцFJtя
нI.D(гoспoдaрький rrш{Iо. Пiд чaс бoю згopiлo кiлькa вyлиць мicтa, бyлo зpyЙнoвaнo дBa зaлiзничнi мoсти, знI{щrнo piзнi r*aгaзиI{и' здoбyгo збpoю й oдtry тoнl{y вибщoвиx мaтepiшtiв. Bтpaпl
вopoгa'. BKпIoчaIoчипФIякiв' шo бpaлl чиrпry yraиъ в бoro нa бoцi
нiмцiв, бyли д}гxс вeликi, вoI{и визнaч:UIися сoтtlями вбитиx.
Bтpaти yпA бyли тaкox знaчнi.
У квiтнi пoвстaнцi poбили нaскoKl{ нa Гopoхiв (22 квiтня), нa
кapний тaбip y ГopoхiвlrrиI{i(3.4 жoвmtя), нд llyrиalrь (|2.|3 жoEг.
ня), нa olтикy. B Kрм'янeк.lинi, B сEп:rхдoвlФyгl{ Г1pбeнсьlсlх лi.
сЬ, poзгpoмJlснo мaддpcькi кapнi скспсдицii i мaддpський кoмaн.
дaнт 3.I[yбнa пoпpoxaв yпA пpo псpcl}tиp'яl. БirтьlшoвицьKихпap.
тизaнiв, шo пpoб}вa.пи iз.зa p. Cлyч пpoникt]yгt{ в Пoгopинськi
лiси (16 квiтrш), poзбиm в бoIo мix с. Япoлorъ i Biлькa. Hсдд.ltс.
кo (бiля с. ПocтiЙнo) poзгpoмили вiддiл C.Ц i гсстaпo з l{yмaня
| Лист uaдярькoro кoшartдiuггa
з.[5бни, писaшиfi"шpпп'o-pyськoю'.ltoвoю, збеpiгаsться
в apхiвax3п yтBP. Щ пеpшi кoнтцктli бyли вiлнoшtешii пiзшiщеспprяJIшз:lкпюч€t{ню
пep€миp.я 3 r.адяpськoюapнiсю в Кapпrтax.
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(a квiтня). У uьoмy бoю нirдri Егpaтили двa вalосi l(yлGмeти' paдi.
oстaшдiю, двi фipш aмшliцii, цpiси, pсBoJIьвrpI{'пoJlьoвy дптrкy.
Bс.,tикдсЕЬ 1943 p. yФaiнськi пoвстaнцi святкyв:Urи.щDкс}Po.
tlистo. Cсrшi вoяцтвa спoвiдaлися й пpийм:Ulи св. Пpиvaстя..Цo
пoлiських вiддiлiв irrтсlrдaцpa УTIA пpивeзJla дeсятки вoзiв пa.
сoк' мaсJIo, кoвбaсy, frtuя тa iнIдi свяro.пri пoдaPyнlо. Biддi.lм бpa.
ли opгaнiзoвal{y }пIaстЬ y бoгoсlгркi}tня(' свящсttики вигoлolцy.
в:UIl{звopylrшивi пpoпoвiлi. ПiсlIя oсвячснtlя пaсoк вiддiли зби.
paлI{сЬзi свoiмш KoмaкдиPa},tи зa сBяткoвиIr,rистoлaмиl.
CвягкoвиЙ нaстpiй к1pсrrя yтI.A (кoмarциp oлсг) зc,ryмa,Iи зiп.
с},&1тинiмцi й бiльцroвI{цьKi пapгизани. Hiмцi oбстpiлroв:Ulи стa.
нoBищa 1кpaiнськиx пoвстaнцЬ кoлo с. Cильнс з ryлcмстiB, ЕPмaт i мiнoмстiв. Biл гapмaтних пoстpiлiв зaгopiвся лiс i пaлaв нa
плotщ l0 ю.t з:lЦдoв)кK{тa 2 юl зilвlltиplllки. Hiмцi' зyотpiвulи зa.
взяшй спPoгиB пoвстaнцiв, вiдстyпlшtи. 3гoдoм sеpвoнi пapгиз:lt{l{
зaxoтirи н:DкI{тI{сянa yпiвськoмy дoбpi й пoцyшггрirти пoвстaнсь.
ких пaсoк. Гoспoдapськa чoтa нaвiть втPaтилa oднy пiдвory з пo.
дapyнKaluи. Koли x пoвстaнцi cтaли нaстyпaти' тo пapтизaн}l
BтPaтил[t нc тiльки здoбyгy пiдвoдy, aлo й влaснy пiдвoдy 3 нaгpaбoвaними бсзpoгllмI{ тa дBoмa скpинЬкaми мiн дo мiнoмeтa.
28 квiтrrя пoвстaнцi кoмa}щиpa oлсгa poзбили свixy бiльIцoвиць.
кy бarцy кoлo с. Хypaвивoк. Цс бyлo ..сoсдиtlotlис'', щoйнo clсtнyгo нa пapaшyтax. У бoю зaгинyв йoгo кoмaHДИP, пpи якoмy
знaйш.пи дoЦ/},rrнти, щo вiн щс нa пoчaтKy квiтня бyв y Мocквi.
3 пoдiй, щo м&пи мiсцс в квiтнi 1943 p.' д}D|(сгoлoсI{им y
Kaм'янсць.Пoдiльськiй oблaстi бр пpoгинiмсцький вистyп бa.
тшtьйoнy yкpaiнських rцyцмaЕIiв, щo стoяB y Яpмoлинц,rx. Унoчi з l0 нa l l квiтня бaтaльйoн псpсбив сЬoiх стapцII{гIi pyIшив
нa пiвнiч нa з'€ д нaння з УПA. У TсoфiпoльсЬKих лiсaх дiйшлo
цo бoю мix шщrмaнaми й нiмцями. Пiд чaс бoю нiмцi пoч:lли
чсPcз ггItloмoвцi взивaти шyцмaнiв дo пoDrpнсtl}lя' oбiцяючи iм
пPoщrнIrя всix пpoвин. Toдi дiйшлo в бaтальйoнi дo poзкoлy мix
yкpaiнцями й пoлякaми (в бaтaльйoнi бyлo 60 пoлякiв). Пoля.
юt.бaтaльйoнцi пoвеP}tyлI{ся' aлr нiмцi ix oдpaзy x poзстpiляли.
Ущaftшi вiдiйur.lшrIuilJIимl{гpyпaми нa пiвнiч i пpoбились дo УПA
Чaстинa бaтa.lrьйoнцiв пoвepнyлaсЬ в Caтaнiвський paйoн i ствo.
pldлa тaм пoBстaнський вiддiл. Koмarц}вaв ним ..Biтеp'' - лю.
ди}Ia нaд3вичaйнo смiливa й снеpгiйнfl, Щo BслaBився блискщolo
втсчсIo 3 тIopми сД y Cтapoкoстяrrтинoвi.
l Див. цilсrвиft i нaстpoсниfi спoга,t ytaсttикl "Haш BgtикДeнь'' y всJtиt(o;lшьoмyvиоti
"Гoшoшy УlФaiши" за 1950 p.
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У квiтнi в Koвельщинi пoчaв дiяти зaгiн уTIA ..Пoмстa Пo.
лiсся''. Biд pyк пoвстaнцiв цьoгo зaгol{y y пepIшiднi тpaвня нa
цIJI,rxyКoвrль-Бrpсстя зarиrr},BBiктop Люцo, Iшсфнiмruькoi CA,
oдин з нaйблюкчих спiвpoбiтникiв Гiтлсpa. 3aсiдкa бyлa opгaнi.
зoвaнa нrдirлeкo с. Kopгилiси, щo ми}ryлoгopoкy paзoм 3 нaсeлoн}lямi священикoмбyлo дoтлa знищrнe нiмцями. Hiмui, пpoтc, нiкoли нo пpизнirлися' щo Люцс зaгинyв вц pyк yкpaiнських
пoвстaнцiв. Boни пoвiдoмилИ,Щo вiн зaгиrryвy aвтoмoбiльнiй
кaтaстpфi. Ця веpсiя вiдпoвiддлaдiйснoстi. Aвтoмoбiль Люue po.
зipвaлaпoвстaнсЬкaмiнa.
Hiмцi нe мoгли пpизнaтися' lшo Люцe зaгиrryв вiд pyк yxpa.
iнських мссникiв. Тaкe визнaнняKинyлo б жмщ свiтлa нa пoлi.
тикy нiмцiв в Укpaiнi. Пеpед свiтoм вo}lи хoтiли вдaвaти ..визвoлителiв'' Укpaiни. Tим чaсoм свiт дiзнaьcя 6, щo в Укpaiнi
iснyе yкpaiнський збpoйниЙ peзистaнс' щo цсй peзистaнс вiдпo.
вiдaе тrpopoм нa нiмсцькиЙ теpop, щo вiднocltl||цBxc ст:lли тaкиIvtи'щo нiмцi нaвiтьнс в cилi зaбсзпсчитибсзпскy свoiх Bисo.
киx дoстoйникiв нa yкpaiнсЬких цUI'D(aх.
ТpивaлиЙнaс 1кpaiнськi пoвстaнцi пorпoв.rлинa крм'янецькo.
гo гебiтcкoмicapaМюrшеpa,вiдoмoгoтrpopиcтa й сaдистa,щo сaм
poзстpiлloвaв1кpaiнцiв i пiдпaлюBaвселa.7 тpaвня 6iltя c. Cмиги,
нa цrляхyз Kpсм'янця в.Цyбнo, iхaлo дoбpс вiдoмe aвтo гебiтскo.
мiсapa. Пoвстaнцi

знищили

aвтo' iUIс в }IЬol,fyне бyлo Мюллеpa,

тiльки митpoпoлит aвтoнoмнoi цepкви oлсксiй (Гpoмaдський).
МитpoпoлI{т зaги}tyвy цьoмy aтентaтi.УТI.Aй yкpaiнсько пiдпiлля

нe м:UIи нaймeнIцoгo нaмipy Йoгo вбивaти. Хoчa сaмa дylt.tKaпpo
..aBтoнoмiю'' yкpaiнськoi пpaвoслaBнoi цеpкви i Тi пiдtеглiсть пЦ
мoскoвсЬкoгo пaтpiapxa бyлa oсop},)кнoюB кoлaх пpaвoслaBн}rx}4(.
paiнцiв, ttPсrгoIшиpoкi кoлa yqpaiнсЬкoпo пpaвoсJlaBнoгo гpoмaдЯн.
стBa з зaдoBoлrнням спpийняtи фaкт цrPкoвI{oгo пorднal{ня Aвтoнoмнoi I.[сpкви й УAIIЦ' щo стaBся в Пoчaевi 8 xoвтttя |942 p.
yдaупA й пiдпiлля тrж схв:lJIювaли цrй aкт' щo бр дolшt<yльllиIr,t
poм пo цсpкoвнiй пoлiтицi нiмсцьких oкyпarrтiв в Укpaiнi. Цс з
бoлсм ствepДкy€ paйхскoмiсap Кoх y свoiЙ ..Iнстp1п<цii''t.
Пpиписyвaти вбивcтBo lt,lитpoпoлитa oлексiя Koлaм yпA й
пiдпiлля }Ieмar пiдстaв. Bтpщaння y цepкoвнi спpaви нiкoли нe
н:UIсx:Lлoдo заBдaнь УПA й y<paiнськoгo пiдпirшя.
l У свoifi "hrстpyюrii.. Koх шapiloв, шo фльпrrapшш фoн Гrок "iмeнyвrв'. y Пolгввi М.
Cкpипникr спискoпol.' o цeft "зyмiв Eтгти цгту'ry i пoсдшar двi ЛФaiнсьЁ цepкEи' щo дoсi
стoялl{ Eopoxe oдшo пpoти oднoi.., i Щrш ствopив Дш Koьr "пorriтrннi щудl|oщi'.. € п искoп
Мстис.ltав Cкpи п ll ик був дi йсшo iшiItiampoм пo€ д tf cr{tш.

5t8
Piст i пolдI.rprнHяytIA wIЯBuлI4'дся<i:oрrкгеpнipиси цiеi пiд.
пiльнoi apмii, якi нс мaютЬ aнaлoгii в пiдпiльниx Pyхlrx Й apмiлс
вaсy.(pyгoi свiтoвoi вiйни. oднieю 3 тaки.x pис УTIA e ii пpaг.
ttс}I}tядo oпaн},Baшrятсpснiв }тBoprння ..пiдпfuьнш<дepl(дв''. Уxe
нaвсснi 1943 p. нa Boлинi й Пoлiссi, a вiд oсrнi lgl3 p. в Гa.пи.пlнi iсщвa.lrl{'якщo в:китI{нiмсцькoi тepмiнotoгii, *зaрrr<снiбaн.
цaми paйoни'', Щo цiлкoм вийIцли з.пlд кollтPoпIo нiмецькoi aд.
мiнiстpaшii. 3a ними oriд)вa.lrи"пoлiтичнo д)D|(свpaшивi paйo.
t{и'', нaсeлснняяKI{хпсpсб1вarroпЦ пePeмo)книмBtIливoмУTlA.
Taкi paйorи, зa нiмсцькими свiдчeн}tями'м:UIи..пoдвiЙнroблич.
чя'', вдlнь пPaЦIoвaлa'як i дoсi, нiмецькa aдмiнiстpaцiя, a ..Btlo.
нi вссь кpaЙ - пoза мiстaми' }tсIr,roB
oстpoBaми - бyв oпaнo.
вaний УTIA пo лiсaх - впPaBи в стpiляннi й спopypкrння схoBищ' нa цIJIяхax- тpaнспo1rтибoепpипaсiв, псpсмapш 3'€днaнь,
пoстiйнi кorrгpoлi й пaтpyлi, пo сслaх - пoстoi вiйськa, яKo гo.
..oбмr:к1вaлaщop:u}
дa.
щвirлa JuoдHigIъ''.Пi.щtilьнa aшr,riнiстpaЦiя
лi фyнкцioн},вaнняqдмiнiстpaцii. Бyдь.якa нiмrцькa aдмiнicтpa.
п{Bнa дiяльнiсть' щo сyпrpс.rилa irrгсрсaм щpaiнсьKoгo HaPo.Щ,псpсBищrнi вимoги xrriбoздaчi' псprсaдний нaбip poбiтникiв дo
l-

Hiмсччиrи,нaфaплялa нa зirпсKllий спpoгив людttoстi, щo тo.
пep нaбpaB Bиpaзнoгo пoлiтичtloгo хaPaктePy й нa кo)кt{oмy кPo.
цi дaвaв вiд.r5дги,щo }Iltм Krpye oднo цеHтp:UIьгtсксpiвництвo''l.
oцcй poзвитoк в oчax нiмецькoгo спoстеpiгaнa бр ..пo€днaгI.
ням yкpail{ськoгo p}oryз нaсслснняlnt''. Цс тaк. УПA дiйснo бyлa
мaсoвим нapoд}Iим P)ЖoМ, щo мaв кopiнь y пpaгнrнняx lIIиPoких
нapoдних Мaс дo BизвoJIrнHя й дo сaмoстiйнoгo нсзaлсx}loгo xит.
тя. Усi пiдпiльнi apмii й pци, щo iснщaли в €вpoпi пiд чaс Дpyгoi
свiтoвoi вiйни, I{:rлипiдгpимкy стopoннiх iил, щo бyли зaiнтсpс.
сoвaнi в iх iснрaннi, за вt{}tятI(oмУтIA. уTIA тaкoi пiд1pимки нс
It,liUIa'
бo oбIrдвi вopoжi cИI||4'щo зBoдt{JIиз сoбoю кpивaвий пеpць
нa Cхoдl, бyли oшroчaс}lo вopo)|(ими дlя УПA, a зaxiднi:rлЬя}Iтt{
нс iкгсpeс},B:UrисьУтIA, бo fr дii нo BiдпoBiдaли iхнiм стpaтeгiнним
й пoIiпlчним l[лaнaм. oпкe, уTtA но бyлa яBищсм' щo пoстiЦo нa
зirмoвJlс}Ittястoporпriх сшr i викo}ryBirлo iх дopщrнн'я' iUIс бщa сy.
Brpснttим yкpaiнським чиttl{икoм i Bикoнyвaлa тiльки нaкaзи
Bлaснoгo кoмatцyBaння. Biдсyгнiсть стopoнньoi п i.Цтpимки кoм.
пrнсyB:UIaся всrстopoнtlьoю п iдтpимкolo yкpaiнськoгo l{aPoдy.
УTIA пoстaлa згiднo з пpaгнснI{ям yкpaiнськoгo }Iapory й тoмy нa.
l !ив. сеpiю стaтеfi "Cучдсrrifi Ущairri''(Mюшхeн) "HiмeЦью{ми oчима.'' в яких шiмeу
цьlоlfi спocrвpiгau УПA fi ЛФaiшськoro пiдпiruIя дoдa€ и свoi oбсepвauii. Пoдpoбицi в
"БiФtioгpфiГ.
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Poд дoPo)киB нeк)' BвiDкaBii pцнoю apмiеlo й oгoч}вaв fi шoбoв'lo
й пiкlrpaнням. Lцеi, пpoгoлotДенi УTIA в fr числснниx пiдпiльних
вI{дaнняx i нa бaгaтьoх мiтингax, цiлкoм вiдпoвiдalrи пpaгIIrI{Hям
цlиpoкl{х мaс, якi щopiхl бiльшr пrpeкo}r},BilJtllся' щo УIIA бopсгь.
ся зil вoлto Й дoбpoбyг цIиpoкиx 1п<paiнськихмaс.
oце "пoеднaння'' lIIиpoKиx yкpaiнськиx мaс i уТIA д:rлo E pe.
зyльтaтi .пoвстaнськi pеспyблiки'', aбo, як ix Cгепaн Хpiн нaзи.
вae'-''пiдпiльнi
дepxaви''l. Aлмiнiстpaтивний aпapaт цшx'пoв.
стaнcькиx рспyблiк'' oхoплIoBaвpiзнi гaпрi пoтoчltoпo юrття (цд.
мiнiстpauiя, бозпeкa, зв'я3oк' гoспoдapстBo' aдмiнiстpaцiя лiсiв,
кyльт}Pнo.oсвiтнi спPaвI{' кooпсpaцiя, виpoбництвo' сyспiльнa
oпiкa й oxopoнa qдopoв'я), пPичoмy цей aпapaт нaмaгaвся poзв'язy.
вaпr всi спpaвIl нc тiльки пiл кщoм зaбсзпcчення УTlA, aлс й пiд
кyгoм зrбсзпrчен}tя lциpoKих мaс yqpaiнськoпo нaсслrння. oднi.
ею з нaйвaxливiIцих спpaв з тiri дiлянки бyлo зaпpoBaд)кснttя в
)lс{тгя ..Poзпopяlдкrн}Ul B земrльнiЙ спpaвi'', BI{ддtIoгoГК УTIA "як
нaйвищoi i единo среpeннoi Bлa'щ{нa звiльнeних зсм,ID( Укpaiни,'
l5 сеpпня |943 p.2.3гiднo з цим poзпopЯDl(сHtlям зсмсльнi вiдцi.
ли УПA пpoвсли всликy poбoтy щoдo нaдiJty беззсмсльниx i мшto.
3смrлЬних сeлян 3сIvt,lсю.Crлянaм вP}лl:lли .At(т нaдiлy зrмлi''. 3
iнiцiaтиви УпA пoчaлa дiятп.Циpекцiя лiсiв пpи ГК УПA, щo
пpиз}Iaчaлaлiсникiв i дaвaлa aсигнaцii нa п:rливo й бyдiвсльний
мaтrpiaл. Бyлo бaгaтo випaдкiв, щo }tи3oвil нiмeцькa aдмiнiстpaцiя
зBrpг:rлaся дo yпiвськoi.Циpeкцii лiсiв зa тaKI{мI{aсипtaцiями.
oдrим iз нaйвaxливiIцих зaвдaнь пiдпiльнoi aлмiнiстpaцii бyлa
opгaнiзaшiя сaмooбopoни 1п<paiнськoгoнaсeлrння. Уrqpairrськr нa.
селення )киJIoтoдi нсмoB пlд чaс нaбiгiв тaтapськиx opД. Koxнoi
хBиJIиI{I{мo)кнa бyлo спoдiвaпlся нaскoкy piзнoIшеpстних вoPo)кID(
бarц. 3 мстolo сaмooбopoни нaсrлсн}lя ствoploBilлo т. зв. CKB Caмooбopoннi Kyшtoвi вiддiли, в кiлькoстi вiд oднoгo Poto дo чoти
нa сeлo' пpизнaчiulo Bapги й стежi, шrяpмoвi сигttiЦI{ i зв'язoкt.
5. нIМЕцЬкo.БI.JIьIIIoBI|цЬкI

AкЩI пPoти

УTIA

Piст i пolциpсння УПA нс дaвirли спoкoю aнi нiмсцьким oкy.
пaнтaм' aнi бiльlцoBикaм' щo вxc збиpa.llися пoвеpгaтися в Укpaiнy. Пpaкгиннi нiмцi 6oялltcя нaсaмпсPсд зil xнItBa i iх нaслiд.
I C'нтaл Xpitl. "Kpiзь сrriх зд,'iзa". Blц. "Дo збPoГ' Мюrшeш.
l Tcxст "PoзпopяДхeншя в зeyeльшiй спpaвi.' шiцp}'кoвaшoв пiдпhьшifi ]nзтi "зo Cонoстifi.
нy Укpаiнy'' 24 xorпrя 1943 p.
| € . Ilpipш. Grrrooбopoшшi Кyцoвi Biддhн (CKB) ".Цo збpor' nn1. l95L.
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КИ,_ кoнтllнгенти. Кoх дoбpс 3нaB' щo l"loгo пo3llцi,l бyдс в Гiтлrpa r? Геpiнгa тl{It- силЬнiшa, нttlnl бiльlдс пoiздiв з yкpaiнськItt'l
збiж:r<яьri хapualtlt вiн вlrurпе дo Hiмсччltнtt. ЗltiцFtе}tьt,lУПA вдapялo в oснoBlt rioгo пoзlrцii. Знoвy ж бiльrшoBIIKItpoзцiнювaлlt
УI]A як сеpt"toзнy iдеoлoгiчнo-пoлiтIlч}|y сl{лy' щo poзхItтyвaлa сaмi oснoвlr бiльtl.toвttцькoi ir'rпеpii.
Taк.ltt iнaкЦIе, нiмцi й бiльlдoвrlкIl пopoзyпtiлIlся щoдo yкpaiнськoгo вltзBoлЬнoгo py\y й УПA. Boнtt BllзнaJllr' щo це Bopoг'
Якoгo тpебa пoбopювaтlt з yсiх сltл, i пoдaлll сoбi p1кIr д..rяспi.lIьшtх aкцiй. € бaгaтo дoкрtекгiв, якi свiдчaть пpo спiвпpацю нiпtцiв
i бiльruoвltкiв в пoбopювaннi щpaiнсЬKoгo вtlзBoлЬ}toгo pyхy.
Hir.lецькi aкцii пpoтtI УПA бyлrr дyхс несклaдtti. Hir'rцi ввa.
жaJltt' щo УПA мoжнa бyле пoбopoтtl сIIлoю ir бpщaльltiстю. З
цieю ltетoю Bottl{ BxtlBaлIl: (a) пpoпaгflндy i (б) теpop, щo ьtnлI{
залЯкaтlt yкpaiнськr нaселеtll.Iя т{l (в) r'riлiтaptti aкцii, щo NlaлIt
po3гpoltlllтtt й poзпopoшl{тl{ yкpaiнськi ..бaЕIдll''.
Пiсля rДttpoKoгo запoЧaткyвaння iltaсoBoгo теpopy ь |942 p.
(Kaм'янець-ПoдiльсЬKlll"t
l60, Цyr*rnllЬ _ 7l, KлoбyчIlн _
_
_
l23, Чopткiв
52, Льшiв
28, кpilrt тoгo, цiлкolrt зllllщеlri се.
лa Kopтилiсlt, !.pепtлЬoBo l-t Kаt'tiнка Koбpltнськoi oкpyгtr i т. д.)
ltaсoвиii теpop ltiмецьких oкyпaнтiв прo.цoв)кyt]аBс,lз IIестPиI\I-
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нoю силoю Упpoдoвx yсьoгo 1943 p. 23 лютoгo нiмсцькi дylllo.
ryби poзстplлялtц в Kpсм'янцi 40 yкpaiнських зaкJlaдникiв, 8 бе.
pФЕlя - 485 в'язнiв Piвненськoi тlopмиl, 16 беpезt|я - 600 дyIш
с. Pсмсль oлексatцpiвськoгo paйoнy, в Хитoмиpi - l20 дyrц
pilзoм з дiтьt'lи i т. д. l0 квiтня пеpе.цмiлiтapнoю aкцirю пpoти
yкpaiнськl{x пoвстaншiв y Гopoхiвщинi вимopдoBaЕIo 425 дуul Укpaiнськoгo }Iaсслсння B с. Kня<o.
Псpuroю знaчнoю мiлiтapнolo aкцiеlo пpoтl{ упA бyлa aкuiя
нa Гopoхiвщинi. Boнa тpив:rлa тpи тI,Dкнi й y нiй yпepшc бpaли
yraстЬ нiмецькi тaнKи й лiтaки. Aкцiя пoчaлaся l{aстyпolr{I{a
с. Ciльце' в якoмy псpeбрaв вiддiл УпA кoмaндиpa Гpoмa.
9 тpaвня нiмцi poзпoчiulи вслPtкyaкцilo нa Cкaбapiвський лiс, в
якiй бp:rли }ДIaсть5 лiтaкiв, нa с. Cкaбapiвщинy. Чoтap, Cyvrний
р'язaвся в 6il.l з нiмцями' щo Bстyпили B Cкaбapiвщиrry i втpи.
мaBся з piйoвим Шyмoм нa свoiх стa}Ioвищaх' нeзB:Dкaroчинa oб.
стpiл з лiтaкiв. Зa цсй чaс нaсrлсння сrлa зyrvriлoвтекти в лiс i
нiмцi BстиглI{ вбити тiльки 28 oсiб. Poзбити пoвстaнцiв' }Iсзвa.
xaючи нa пiлтpимкy лiтaкiв i тaнкiв, нiмЦi I{o 3мoгли. 7 тplвня
вo}tl{ знoBy пoвтoPилI{ aкцiю нa Cкaбapiвський лiс.
Tpaвневi бoi пolшиpwл|4cьтaкoж нa Бeprстечкiвсьlсlй paйoн.
У лiсi кoлo с. Лoбaчiвкa вiлбрся веrмюlй бiй з нiмцяrм' щo мilJIи
тaнк i тpи гapмaти. Бiй тpивaB l0 гoдин i в ньoмy бyлo вбитo 30
нiмцiв, 3нище}Io 8 aвтoмaшин, qдoбщo бaгaтo збpoi й aмщiшii.
Пpo цей бiй нiмцi пiзнilдс oпoвiдaли' Iцo пoвстaнцiв бyлo 2000.
У ссpсдlнi тpaвня нiмцi пoчirли arщiю нa тсрнi Лщтиrпt й Ko.
стoпiльщини. Бoi спaJlaх}ryли вжc 9 тpaвня кoлo с. Япoлoть нaд
p. Гopинню. Тpи днi пiзнiцlе нiмцi цдaPиJlи веJI}lкt{мI{сиJIaми нa
Koлкiвський paйoн. У м. Korп<aхбyлo 5 пoвcIaнсьKI{x lцпитaлiв з
80 пopaнeними. Gp"д Kпrкorry бoiв пoлpyгa Цигaгцсa зpriлa свaкy.
Ioвaти цi цrпитшri в лiси. Ha пiлстyпa,( дo м. Kolпсl пoвстarдti вчи.
сI{лaм вopoгa зaвзягий oпip (l3 щaвня). Taм,
ьIIII||,|
пePeв:DкaIoчI{м
пiд Чсpниltlсм' пoBстaнцi мaли вцpaти: зaгинyлI{ пop}цltк Baсиль
Iвaхiв (..Coнap'')' пoprlик Юлiян Koвaльський i хop1тоlсий Cсмсн
Cняrгeцький ("llprокинники''). Iнший нiмrцьlсий вilutiл нaпaB нд
с. Любсtцy нaд p. Cтaв. Tyг нiмui пoцpaпили в зaсiл3y Й rгpaтrurи
l l aвтoмaшин i 35 вoякiв yбипlми.
У нсpвнi |943 p. aкцiя пpoти УпA пoцIиpилaся нa всю Boлинь. Hiмцi ствopldли oкрмий штaб .ББ'' з oсiдкoм y Boлoли.
| Гaзспa.Bolпlнь" l8 6epeзня lИ3 p. пoвiдoчrgrдпpo rraсoвиfi poзстpiпр9aiнсьloп в'пзB.язнЬ poзстpiлянoза poзпoнiв Piвнeнськoiтюpии пiд зarwювкoм:"Kapa er вбшвс-rзo".
p'uDкeнняхшeфопoltiцii i CД.
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rпrpi пiл пpoвoдoм uгцpмбaнфropcpa CC IIляглe й пiдrropцдryвшtш йoмy всi вiйськoвi Й пoлiцiйнi вiцдiли шrя пoбoploвaння
ytlА" Цi вiддiли для чrpвнсвoi aк{ii oдepxirли знaч}Ie пoпoвнrн.
ня. HaпpиKпqд' дo iсrцrroних нa Boлинi l l мmopизoвaниx 3'еднaнь нiмeцы<oi пorriцii нiмцi спpoBaдI{лI{ щc 5 нoвих з'€днaнь.
Chвopcнo 5 бaз д,tя кoнцG}щ)I{чнoпo нaстyпy нa Любoмиль, Bo.
лoД{миp' ГopoхЬ, .[yбнo, Гoцry. Пpoвiл нцд чrpB}lrвoю aкцieю
oбняв пснсpaJI ГiнцrrсP, яwtft y свoltfiyнaкaзi писaв: *Пoвстaння
I}ryсШтьбyпr зrшшeнс, a цirпrй пpoстip oп:lttoB:l}IиЙпpoпaгaHJц{вHo
й гoспoдapнo. Хpсбст бarц мyсить бyш шraмaний. Aкшвним i
py,сllивим спoсoбoм висrriдити й знищити бarци''.
Bcrикa чopвнсBa alо{iя tIс ддJIa нiшrям мaйxс xoдrlшx Pсзyльтa.
тiв, бo poзвiдчий вiддiл гK УTIA Poqдoб}в зaвчaснo iх нaкaзи пpo
aкцii (нaкaзи Гiнщlеpa М37 вiд 8 тpaвня i Ng4l вiд 28 тpaвюr).
Biддiли УTIA бyли пoпсрдкснi пpo мapшpyгt{ нiмцЬ N|я uaK.
тивlloпo й pщливoгo спoсoбy вислiдити й знищити бaнди''. TaKиIrtчI{HoIr{'мoтopl{зoвaнi з'€днaння нiмецькoi )o}Iдapмepii мaн.
58.мc з.Цyбнa дo oстpoгa, 60.тс з Koбpинa дo Typiйськa,
дp},B:UIи:
47.мc з Мaтieвa дo Лaвpoвa, 48.мe з Любoшlя дo Гoщi й нiдo нс
нaтPaпI{ли нa *бarrди''. 3aтс тaм' дс ix нe спoдiвaлись (лo prнi,
нiмсцькi PoзвiДвaльнi дaнi пpo PoзтaцIyвaннЯ вiддiлiв УIIA бyли .щDкecкyпi)' вoни бyли й poбили yспilшнi зaсiдки }Ia вoPoгa
(5 .lеpвня . .[юксин нaД P. Гopинню). HaйбiльцI yдirлим бyв
нaскoK вiддiлiв утIA нa нiмецький пoiзд мix стaнцiями Hсмo.
вичi й Мшlинськa щroнi з 23 нa 24 яepвня. У цьoмy нaпцдi бyлo
знищeнo мaйxс l50 бiйцiв гсстaпiвськoгo кapiulьttoгo зirгoнy' щo
пoвrpгaBся з aкцii, i qдoбyгo BrлиI(y кiлькiсть збpoi тa aмyriшii.
Haпaд qдiйсни.lпl сoгI{i УТIA *.[opoЦIa'' it "Яpet"шt'', пpltЧoмy oбид.
вa кoмa}циpи бyли в цьolYfyбoro пopaнснil.
3винaйнo, нiмцl tIе мoгJIи бym зaдoвoltснi aкцieю гснrpшra Гiн.
Iцrpa. Toдi сaмс Poзrнбсpг вiдвi.ryвaв Укpaiнy й, звиtaйнo, Ko.
xoвi бyлo .lDкr l{сзp)ttнo, щo йoгo пoлiтикa ..твсpдoi p14<и''дaе
тaкi мшti Pсзyльтaти. .(o pснi, ссpсд сaмиx нiмцiв нapoстaB щo.
paз бiльlший спpoтив бeзглyздiй пoлiтицi Koхa й йoгo спiвпpa.
цiвникiв i мсмopiaли нaвiть нaцистськиx пapгiйuiв сипaлися дo
Бepлiнa oдин зll дpyгI{м. Ддя pягyвaння сBoгo пprстиllсy Koх ви.
pilшив 3a всяКy цiнy лiквiдyвaти УПA. У пopoзylvliннi з Гiшlepoм
вiн спpoвaдив нa Boлинь Bсликoгo спсцiaлiстa з пoбopюBaння
*бaнд'' - гс}Iсp:шa
фoн дсм Бaxa, вiдoмoгo пiзнitцс як пaшифi.
t .Цив. oпис зaсiдюr в пiлпiльнorry вид.rншi:У бopoгьбi з:r вoJIю
хи УПA. Ayrс6ypг' 1949. с. 29-3|.
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кaтopa BapцIaBсЬкoгoпoBстaння. Цей нiМrць пoлЬсЬкoгo poдy (зaл€ B скi) пpoслaBиB сrбс нa Boлинi як oди}I з нaйлютilдиx кaтiв
yкpaiнськoгo нapoдy. Kplrвaвий тсpop зaгoнiв фoн дем Бaxa нa
вoлинськiй зrlrлi з{lтЬМapю€ всi злoчини нaцистсЬких Bapвapiвпiд
нaс.[pщoi свiтoвoi вiйни. З пoдивoм спoстсpiгaлl{зa пoдвигaми
yпoDнoвa)ке}IoгopaйхсфюpеPa Д'тtяпoбopювaння бaнд oбеpгpyппенфюpеpa CC Й генеpaлaпoлiцii фoн дем Бaxa в Мoсквi й пoсилaJIийoмy тисячi чrpBol{ихпapтизaнiв нa дoпoмory.
Ha пoчaткy лtlпня' нaпpикJlaд' нaсyнyли вслllкi бiльuroвицькi
бarци нa ЛюбoмелЬщинy. oднa бatщa зaгнaJlaсЬaх<y Bеpбський
paйoн нa BoлoдимиpЩинi, aле бiльtцa чaстt{нa зyпl{I{илaсяв Гopal.{oFli.
лoB'яFIсЬкoIr{y
Бaнди Цi нapaхoвyBaлипoнaд l000 бiйцiв.
Пpoтll бaнд вlrстУrШЛLtбil,tцi УПA гpyгIи ..Typiв'' (кoмaнлиp fo.
lий). oстaтoчнlll"{пoгpoМ бaнд cтaвся мix с. Гali i Cтaвки. БiльlIIoBl{Кивтpaтилt{вбllтlll*tи287 чoлoвiк i мaли бaгaтo пopal{ених.
iх пpoсyвaннЯ нa пiв.ценьзyпI{нилoся.HaкiнецЬ нa цI{х теpснax
з'яBилt{сянir'rцi Й пoчaли пaлити yкpaiнськi селa (Pyдa' Пiдгopo.цдятa iн.).
oфензивy пpoти УПA фoн лсltt Бaх гoryвaв }trтoдplчнo.Пoчaлoся з нaсиче}IняBoлинi нiмецькolо пpoпaгaндистсЬкoloлiтеpaтypoю' щo if нiltецькi лiтaки сКl{дaлив yсiх зaкyгKax. Hс мoжнa
сKaзaтI{'lцo ця пpoпaгa}Цa не бyлa пoвеpхoBaй пpимiтивнa. Ha
,Ilyl\{КyпpoпaгaFlдllcтiв фoн лем Бaхa, в yсЬoМy нещaстi Boлинi
вltннi ..гAличaнll'',..гaлl{цiйськiпiлбypювaЧi'',..гaлицькixиди''
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(шсtй знaйoмий мoпrв!), Щo бсз pсштlr зaпPoд:rлися бiльlцoви.
кaм (..oУfl скиIryлo мaскy тa BияBиJto' щo вoнo нiчим нc piзrrиться
вiл сфaнaтlrзoBaних opл xидiвськo-бiльlцoBицьких
бaндитiв'').
.Цшtьlцс йшли нapiкaшrя нa зlloчини бalцrpiвцiв, нa iх кpивaвi
opгii i гpaбylrки. 3вiдri.lrя BI{ctloBкI{: "oщriвшi lvfyсять бyпl пoкa.
Paнi, щoб yсpairrсьrий нapoд мiг xtrпl''. Toмy yФaiнський нa.
poд мyсить .згoлotш1вaти кoжнoгo бaндитa' кo)кttoпo бarцсPiвlщ
нiмсцьким ц)Ядaм'' aбo .пraтп тl{х хJloпцiв нepсз гPaI{ицIo нa3дд
дo Га;цlчинIr'. Щoб пe1ЕкoнaтШ yсpaiнськс н:rceJleння, щo .в пpo.
вoдi oУH сIrrДЯтЬaпeншI МoскBи'', нiмцi пolIIиpюBaJIи пpoвoкaщйнy лrстЬt<y poсiйськoro мoBolo зa пiдписoм нiбитo PaдДIсЬкoпo
мaPшiUIa Baсилсвськoro' щo звёpгaвся дo ..1п<paинскиxпapгизaн
Borьши и Пoдorии'' й oбirulв' щo paдЯнський },p,Ц гсrгoвий ..вox.
дЯ l{ pyкoвoдtитcJtяCтспaнa Бa}Цсpy BBrсти в сoстaв yкpaинскo.
пo сoвeтскoгo пpaBитGПЬCгBil''. oлpaзy )к 3'явилaся листiвкa дo
..Лсoнтieм Мap.
"Укpaiнuiв Boлинi Й Пoдiлля'', пiдпI{сaнa
кoвcьким' yкpaiнcькo}fy нapoд63i 3i/Цa}Iим i вipниМ'', ЩO K,Iичe:
..кa1rп{poзкpllтi'', *гстЬ iз зpaдrrикaмш yкpaiнськoгo нapoДy'' i зa.
KIrI{кar "мaтеpiв Й xiнoк'', щoб витягa.пи синiв i чoлoвiкiв з лiсy.
.(o pcнi, нa пpoBoкauiйнy листiвкy BaсилrвсьKoгo пoкJIикaI]ся y
свoiй вiдoзвi сaм фoн дсм Бax.
Кoли б "yсoвiIшрaння'' yкpaiнськoгo нaсrлснttя }Iс дaли }Iacлi.цкiв, тo фoн дeм Бax гpoзив *стpaшним Бoхим (тaк!) сyдoм''
нaд llapoдoм. ..Бaндити в)кo вiлнyли нa сoбi си;ry нiмсшькoi ..люф.
твaффe,' й "спpaвсдtивa кapa вiд мiцнoi нiмсцькoi збpoi'' чrкaтимc всix, хтo пPoтистaBиться нiмеuькoмy вiйськy,'. I{i пoгpoзи,
oчrвидtto' I{r пepeшкoДкiurи фoн лсм Бaxoвi Kpичати: ..Укpaiнцi
в лiсaх! Tyг гoвopитъ нiмсцький paйх в iменi €вpoпи тa ii всли.
кoi i стapoi lсyльт1pи''..[o 1ю.li, пpoгoлoцIсння пrpсвaги нiмець.
кoi кyльг1ryи й "вищoi'' мiсii нiмсцькoгo нal)oJ{yв бopoтъбi з бiль.
lIIoBи3мoм бyлo нaстим мoтивolYt нiмсцькoi -poпaгa}щи.
Пpoвiвlши тaKy пpoпaгalщистсЬкy мaсoBa.y пiдгmoвкy, фoн
дсм Бaх пpиclyпиB дo rциpoкoi тсpopистичнсi aкцii пPoти yкPa.
iнсы<oгo нaсслrння. ПсpIшим ii стaпoм бyли мaсoвi apсшти yк.
paiнськoi irrтслiгснцii, щo ix нiмцi llpoвoли пo всiй Boлинi внoчi
з 15 нa 16 липня. Toдi бyлo зaaprцIтoвiltlo пoнaд 2000 ylqpaiнсЬкIo(
гpoмцд,trI - y Kpсм'янцi 280, Piвнoмy 200, Лyцькy 160 i т..Ц. Бa.
гaтьolx зaаpсштioB:lниx нiмсцькi дyшoryби нсгaйнo poзстpiля.ltи (Hi-

нa й oльгa Kyцсвин,oлсксarщpБyсoльтa iн.).
oднoчaснoнiмсцькiлiтyrrськiсска.щ)и
бoмбшrиyкpaiнськiсоra.
3дaeться, нс бyлo тoдi сслa нa Boлинi, якс б нс псpсxилo н:tлЬo.
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тiв нiмсцькoi aвiaцii. oсoбливo сильнo бoмбили сслa нa пiцдснь
вiл Лyшькa: нaд piкaми Cтиp i Пoлoнка (Hссвiv, Лaвpiв, Cтaв.
piв, Paдoмист тoшo). Haвiть людей, щo пpaцюB:UIи B пoлi, oб.
стpiлювшtl{ Kyлсмстaми 3 лiтaкiв.
.(aпьrшим стaпolr.lтеpopистичнoi aкцii бyли нaпа'Цизaгoнiв фoн
дсм Бaхa нa yкpaiнськi селa. Щo й дoсi гoдi збaгнyпt, нa яKих
зaсaдax нiмцi плaнyв:ши цi yдaPи. 3вичaйнo тepпiли сeпa' щo нo
бpaпи нa.(гo arсгивнoi rraстi в дiяrьнoстi УTIA Cпсцiaльнiсть фн
дсм Бaxa: спilлIoвaння xивцeм лIoдсй. 2 лuпltя нiмцi з пoлякa.
мlц Й yзбскaми нaскoчlrли нa с. Гyбкiв ЛюдвипirЬськoпo paйo.
нy. Kapaтeлi зiгндли людей дo мiсцrвoi цеpкви й пiдпarrили fr. B
oгнi пaлaючoi цеPкви зaги}ryB свящrник o. BенсДrкт Kopниuь.
кий, псaлoмщик Бopис Пстpiв i сoтнi yкpaiнcьких чoлoвiкiB, fr.
нoк i дiтей. I{ьoгo )к дня кapaтeлi вчиIIиJIи тдKy сaмy кpивaвy
poзпpaвy в c. Bеликi Cелищa тoгo x paйoнy.
14 липttя нiмцi з пoJIякaми й рбскaми нaп:UIи нa чеськo-yк.
paiнськc сслo Мaлин oстpoxrцЬкoгo paйoнy нa .(yбснщинi.
Пoльськa пoлiцiя й yзбски пiд нiмсцькolo кoмarЦolo зaгtlaли лIo.
дсй дo мiсцсвoi дсpев'янoi цсpкBI{' дo tцкiльнoгo бyдинкy й дo
к,lyнЬ i всiх ix спaлили. Cтpaшний кpик кoнaючих в oгнi людей
бyлo vyпl зa 5 км. 3aгинyлo тoдl 624 чeхи i l16 yкpaiнцiв.
.фIя пopiвнянltя: B с. Лiдцe в Чеxii нiмецькс tЕстaпo poзстpiляro
l0 неpвня |942 p. l87 чoлoвiкiв, y тoмy числi дBoх хJloпцiв дo
14 poкiв й oДroгo стapця пoнaд 80 poкiв. 203 >кiнoкцьoгo сeлa ви.
вrUIи в кoнцтaбip Pсвенсбpюк, дiтсй - дo нiмсцьIсос сиpoтиншiв.
Пpo тpaгсдiю Лiдiц знae весь свiт.
24 лцлttя великий нiмецьlсtй кapшtьний загiн y сюraлi 500 вo.
якiв pylшиB нa сrлa Tyли.tiв, Лiтин i Paдoвичi T1piйськoгo paйo.
}ry нa Кoвсльщинi. Kapaтелi дoтлa спa,lили с. Tyли.tiв' пoлoBинy
с. Лiтин й пoчшtи пilлитt{ с. Paдoвичi. Bбили пoнaд сoп{lo yк.
paiнuiв. futс тщ нaдiйцurи з дoпoмoгolo вiддiли утIA гpyпи "Ty.
piв''. 3aв'язaBся BeJIикий бiй, B якolvfyкаpaтслЬ poзгpol{I{Jlи.}Iiмцi
Rтpaтили пoнaд l00 вбитих, стiльки x пopaнсних, кiлькaнaдцять
aвiгoмaцIин' Цr,(нIo' збpoю тa пlд пpilt<pиттям нoчi вiгсKпи Дo Ko.
всля' 3нищyючи пo дoPoзi нaвiтъ свoi вiдзнaки.
oчсвlцнo, нaвсдснi пpl{Kпa.щ{ - цс тiльlсl чaстиЬa всьoпo тoгo' щo дtяшoсь нa Boлинi пiд чaс всликoi oфснзиви гснсpaлa фoн
дсм Бaxa пpoти УTlA. Цr тiльки чaсткa тoгo' шo 1п<paiнц,Il}r
дo.
Bслoся витеpпiти впpoдoв)к кpивaвoгo лiтa 1943 p.
oстaннiм стaпoм aкшii фн дем Бaxa бyли мiлiтapнi aкuii пpo.
ти УПA. .Цo цiеi aкцii вiн виKopистaв 50 тaнкiв i пaнцсpникiв,
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27 ЛtraKiB,l0 мoтopизoвaниx бaтalrьй,oнiвз вalo<oroзбpoeю й ap.
пшtфею й прlФrизнo l0.0Ф нiмецы<rосi пorьсы<иxпoлiцсЙськlос
тa xal{дaPмiв. CФед дoпoмixниx чaстиI{6улu мaдяpи й ..бaтaль.
йoнф'', хoч oД{}Iхi дPyпlх нiмцi Bв:DкIIJIII
нeнaдiйrпrми в бopoгьбi
пpсrгI{yгIA. Ha зaлiзнt{ч}Il{х
лiнiяrt yBeдrнo в дilo 5 пaнциpних
пoiqдiв(бази Кoвсль - 2, Kивеpцi - l,3дoлбyrriв - 2).
Бoi цих зaгoнiв з УTIA poзгopнyлися пo всiй Boлинi. I.[iкaвo,
щo й тспФ нiмцi нr мirлI{тoчttoгo yяBJIенняпPo pфтaЩyвaння
вiддiлЬ УтIA Boни чoмyсЬ ввIDк:UIи'щo гoлoвнi сили УTIA пербpaloть y пiвдсннiй Boлинi, y BoлoдrrмиpIщlнi, Гopoхiвшинi,
[yбeш1шнi, Крм'янеччинi. Cюди f,t6улlt спpямoBaнi roлoвнi yдa.
pи. Tим чaсoм' rолoвнi сll.lIи УTIA пеprбyвшtи нa пiвнiч вiд зa.
лiзничнoi лiнii Koвeль-3дoлбylriв-IllепстiвKa' гoлoвнo мix pi.
кaми Clц"l i Гopинь i в лiсaх нa пiвнiч вiд зarriзничнoiлiнii Ko.
всль-Capни. У циx paйoнaх бoйoвих дiй бyлo мснIшG,Щo бiльцIс' тyг нc пPoBoдIIЛocЯнaвiть бiльlц-мснIшсrpйoзнoi aкцii.
B oкpсмиx мiсцлt цЬoгo кpиBaBoгoлiтa бyли тaкi бoi (нс вpaxoByючl{дpiбниx сyпrнoк):y липнi-35, сеpпнi-24, вepeснi-lS.
У бoяк циx УTIA Bтpaтилa |237 вapшин i бiйцiв yбитими й пo-

paнениIvlи, Мk }ll'lмl{ кiлькoх визнaч}Iих кеpiвникiв УпA й пц.
пiл.lIя. Bтpaти цивiльнoгo I{aсслсtIня пiд чaс aкцii фoн лeм Бaхa
пФrвI{щIrли 5000 чoл. Hiмцi втpaтили пoнцд 3000 вбитими й пo.
PaнсниIt{Il. Kpiм oбopoнних бoiв УTIA всo лiтo велa зaчiпнi бoi.
Унoчi з 16 нa |7 лuлня вeликi вiддiли пPиcтyпили дo лiквiдaцii
вiдoмoгo BoPo)кoгo oсrpсдKy й цснтpy piзних пPoтиyкpa.iнських
бarц . Cтепaнськa гyгa. Пiсля цiеi aкцii Cтепaнськa гyгa псprстiЦa iсrryвaти. Унoчi з 29 нo 30 липня вiлбpся нaЙбiльlц вдa.пий
нaпaд нa вiйськoвий пoiзд кoлo ст. Maневичi. Бyлo здoбщo вe.
лиry кiлькiсть збpoi тa Bo€Htlих мaтсpiaлiв. Унoчi з 19 нa 20 ссp.
пня вцб}вся нaскoк нa м. Kaмiнь.KaцIиpсьKий. Haстyпoм кo.
мarцyBaв кoмarциp цpyпи *Тц>iв'' Bдии. Мiстo дo l7.i гoди}tl4
}Iaстyпнoгo дня бyлo в pyKaх пoвстaнцiв. 3дoбyтo цiннi
тpфеi: пoнaд 20 000 нaбoiв, 5 кyлeмстiв, 4 мaшинoвi пiстoлi, пo.
нa,ц сoтню пiстoлiв, 16 дpyкapськиx мaцIинoк' 4 paдioпPиймaнi,
l l кoнсй iз сiдrraми, 7 мoтoцик.ltiв, oднy лrгкoвy aBтoмaшинy й
бaгaтo хapнЬ. Узятo 15 пoлoнсниx. Bopoг втpaтив пoнaд l00 чo.
лoвiк yбитимиl.
Crpйoзним yспiхoм yпiвськoi збpoi бyъ тplцснний бiй пiд Pцдo.
вичaми 7-9 вepecня |943 p. Бoi цi звсли тpи кypснi гpyпи УTIA
l [ив. oпнс нaскol$' в пiлпiльнoму видaннi:
"Лiтoпис УПA.. Пepcдpyк. y збipцi пepедryкiв
пiдпirьнш нaтepiшtiв. ||/49. зч oУH, Hiмcwинд. C. 2|-24.
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"T1piв' 3 всликoю гpyпoю нiмцiв, шo пpибyлa з Кoвсля. У бoю
бpa.lrиrlaсть з oбoх стopiн apгилсpiя, з нiмeцькoi стopoни - тa.

кox пaнцсpний

псrIяг. У цьol'ty бoю, яtс{м кoмal{Д/вaв 3ilст. кoмaн.

Iprpa гPyп[r ..Typiв'' Boщaк, утIA poзгPoмI{лaнiмцiв. Bтpaти нiмцЬ
стaнoBили 298 у6uт:ltxi пopaнсrих. 3дoб}тo тpoфеi: 5 скopoстpiлЬ,
бaгaтo кpiсiв Й aвтoмaтичнoi бpoi, бoепpипaси. Пepeмoгa пiд Pa.
дoвичaйи BиKпикaлa Bслt{Kyпaнiкy в Koвслi; нiмцi гoвopилIr пpo
тисячi 1л<paiнськихпoвстaншiв i гoт5вiUIись лo eвaкyaцiil.
Hoмae сyмнiвy, щo oфнзивa фн дeм Бaxa }Ir ддлa йoмy бalкaI{иx pфyльтaтiв. ПPo лiквiдaцiю УTIA нс бyлo й мoви. Хaх.пивий
тсPop тiльки пoсиJIив УTIA, бo кгo вiдн1вaв зaгpoзy' тoй щiкaв y
uлic''. Haсслrrтrrя бaчшto в УTI.A r.щtнoпo oбopoншя й пiдгpиr*palIo
fr з yсix сил. Aкцiя здaчi нilшlям кoнтиttпcrrгЬ пpoвa;пrлaся, бo нa.
ссJIeнI{яхoв:lлo збblol<яй хapнi, з нaблюкс}Iltям пoгpoмникiв yгiкaлo в лiси, з:lлицIaючи CКB й УпA oбoporry сслa. Кorпl )K нaсслeн.
ня пiдмicькиx сiл здaBiUIoкot{тиI{пrнти' тo 3aпoни уTIA 3:rхoплювIUII{мaгaзиЕIи тa сKПaди i зaбиpalи ix. Цс пoсJt}Dlfldлoпpичи}tolo'
щo нaвiть нiмецькi пaфйшi poзцбиrп,rся. Ha пapгiйнiй нapцдi, щo
вiдбyлaсь y Лyцьlсy 24 лuпtlя, пoсl{пilJlися дo}toси й oбвиrryвaчсн}tя
нa aдpссy Koхa й йoгo пoлiтики. He менrцс дстшtoся фн дем Бa.
хoвi. BpсIштi, Гiшtеp вiдк.пикaв свoгo ..toлoвнoyпoвнoв.Dкcнoгo'' й
пpизнaчив нa йoгo мiсцo гснеp:rлaПPiцмaнa.
Бiльrцoвики пoбaчили сKпaднc пoлoже}t}lя нiмцiв тa iх пopaз.
ки в бopoтьбi пpoти УTIA й пoспiIцили iм нa дoпoмory.
Iз Бiлopyсi нa Укpaiнy y всpсснi й xoвтнi pУuI|4,II|4
бaгaтmи.
сячнi загoI{и вiдoмoгo пapгизilнсЬкoгo BaтiDккa гснсpглa Фсдopoвa.Чеpнiгiвськoгo (псpсл вiйнoю бyв y Чepнiгiвськoмy oбкoмi
псplIIим сrкpстapeм). ПoсрiUIисЬ Boни нa Boлинь тpьoмa Brли.
киIvlи гPyпaми: oбaбiч p. Cлyч з Пoлicся чеPoз Hcвель нa Mo.
poч}Iс i Любешiв i з Бсpестсйщини вздoB)к p. Бг. "Фrдopiвцi''
беtшкстyвaли в yкpaiнсЬкиx селaх нeзгiplшс гестaпiвцiв. У с. Cеp.
ЕIики Bисoцькoгo paйoнy BoI{и сп:UItцлtл
60 xaт i вимopдpaли 40
poди}t' в .[yбpoвицькoмy paйoнi спaлилI{ |72 хaтп B селaх
opв'яниЦя, Hiвецьк, Гpatь, Пpипщнi, 3aлiцlaни. Bсюди нищI{.
ли Мoгили' висипaнi в честь бopшiв зa вoлю Укpaiни. Bишryкy.
вaли yкpaiнсЬких пaтpioтiв й нищили ix цiлими poдинaмI{.
вiддiли уTIA. Пердoвi загo.
Пpoти цiеi нoвoi iнвaзii B|4cтут|I|Л1'|
ни бiльlцoвикiв, щo B)кс пpoсyнyлисЬ пoзa зaлiзниннy лiнiю Koвель- Capни' мyсили вiдстyпaти псprд нaстyпaloчt{ми вiддiлaми
l .Цив. oпис бoю в жypltшti: ".Цo збpoi... зп утвP.

|947. 44/|2.

528
гpyпIr yПA ..Зaгpaвa''.Пpoсyвaння гoлoвЕIltхпаpтItзaнсЬKIlхсIlл
зaтplllll:tлItнa лiнii Piчllця_Хiнoч_Hiвецьк_Беpесть. Зa p. Cлyч
пepедoвi вiддiли з{lгoнyуTIA кoltaндJ{pa.(yбoвoгoр'язалltсь y бoi
3 пaPтизaнами FIaлiнii Клесoвo_PaкltтI{е' кoлI{гoлoвнi сltлlt [yбoвoгo пеpебщaлll в ЛснтltнсЬкI{xлiсaх. Ha цltх лiнilгк стBopIlBся
нoвllt?, пiвнiчниl"l фpoнт уTIA. Пpoсщaння лpщoi гpyпII пepтIlз{lнiв зaтpимaлa гpyпa УПA ..Typiв'' нaД P. Kopoстltнкoю кoлo
с. Пнiвне (вiдзнavився тyг кol{aндl{p Мaзепa). Tiльки в3дoв)кp.
Бщ пapтизaни пpoсyвaлисЬ мaй;ке без пеpеlлкoд i дil"IIдлиaхс y
Пopиuькi лiсlt, звiдкiль у беpезнi |944 p. пrprI"{lIIлI{
в Гaлllнинy.
Boнlr йшли без пеpеtшкoд,бo гoлoвнi сt{лlt гpyпlt ..Typiв'' бyлlt нa
пiвнoнi, спpoтиB iм чltнltлtr тiлькll запaснi t"rвиrдкiльlri сoтнi й
CKB тa чaсти}Iaзaгoнy УПA Кoмa}Iд.l{pa
oстpiзькoгo.
У сеpпнi 1943 p. УПA poзбlrлa пapтIlзaнсЬКе3'€ д нання Мltхaйлoвa, щo зaсiлo в Cypaзькltх лiсax нaД p. Biлiеlo. У тpttленних бoях кoлo с. Теpемнo знaчнi сlrлlt УПA poзбlrлll ..михaйлoBцiв'' i здoбyли знaчнi тpoфеi. У цих бoях вiдзнaчилI{сЬyзбеuький i гpyзинсЬкий вiддiли УПA. fulе з цЬoгo бoкy пoстil'lнo iсttyBaлa зaгpoзa.Мaprupщoм KoвпaKa 3 patioнiв зa p. Cлщ (гoлoвнo Гopoдницький pairoн) пoстit"tнoсyнyлl{ в Cypaзькi лiси нoвi
гpyпи чеpвoних пapтltзaнiв. Boнlt чaстo Мaскyвaлисьпiд щpaittнa цIaпкax i вчltнясЬких пoвстaнцiв' мapшIyюЧI{3 тpl,lзyбuяt*llt
..бaндеpiвцiв''.
Haвiть гPyпa Мrдloни piзнi бсrцкстlt пiд мapкoto
вrдeвa' як пpo це вiн сaьt oпoвИA€ , ttдAлaсядo цЬoгo пiдстyпy.

Biддiл УПA. Boлинь, 1943p.

5х,
Пpoгс звiдтiль iм бyлo Ba>ккoпpoдеРгись нa Boли}tь чt{ дo Гaли.
чини. Kpем'яненчи}Iy нaдirlнo бopoнилa УТIA, a Гypбенськi лiси
бyли ii нсздoбyгoю фopгсцсlo.
Taкa ж пoстiйнa зaгpoзa iснрaлa з бoкy 3нaчних сI{л чеpвo.
}Iих пapгизaнiв, щo зoсrpeдpкyв:Ulисязa p. Cлщ i мaли oпopнi
пytlкти B числеtlниx пoльсЬKиx кoлoнiяж yздoDж кoлиlllнЬoгo
пoльськo.paд,tt{сЬкoгo кopдoнy. 3oкpемa, в PoкитняllсЬкolvfy pa.
йoнi хсlлo бaгaтo пoлякiв. 3 paдяпrськoгoбoкy (Гopoдrиuьtсtй pa.
йoн), пpикoPдoннe нaсслeння' щo в миI{yлoмy ..спiвпpaцIoвaлo''
з бiльIцoвI{цЬкoIoкoPдoннoю стoPoжrю' теx paдo дaB:rлo пPиry.
лoк бiльlцoBицЬKим пaРгI{зal{aм.З циx бaз, шиpoкo викopистoвyючи пoльськi кoлoнiТ, бiльtцoвицькi пapгизaни стapilпися пpoникнyгII D l{rнтPirльнi palioни Boлинi. oсoбливo сильнa iнвaзiя
цих бaнд мaлa мiсце D сrprдинi xoвттtя |943 p.' кoли бarцalvryдaлoсь пpo}lик}lyги в .[yмaнськi лiси. l5-l8 жoBтlIя бyли сильнi
бoi УTIA 3 цими бarЦaми в Ko,ткiвськoмy, Cтспal{ськoмy' Дсpьxtlяttськoмy й l{yмaнськoмy paйoнax. БiльlдoвI{KI{з пoлfr(al'пt ..пa.
шифiцвшIи'' yкpaiнськi селa Цих paйoнiв незгiplше гестaпiвцiв (нa.
пpикJIaд' c. oмелькo Кoлкiвськoгo paйoнy). B сеpii бoiв вiддiли
yпA (кoмarшиp Цигaн) poзгpoмили бiльtцoвицЬKl{х пapгизaнiв
(бoi кoлo сiл Cтapa Paфалiвкa, Ж1paвинки, Бepсстяtlи тa iн.) й
oчистили вiд них лiси над piнкaми Гopикь i Cгиp. Toдi бyлo poзгPoмJIrнo тaKo)к пoJIьсЬKyкoлoнilo ПIшебpaхс Кивсpuiвськoпo pa.
йoнy, щo впpoдoвж тPив:UIoгo чaсy бyлa цeгrгpoм пoльсЬкo-бiль.
lIIoвицЬких бaнд, якi poбили пoстiйнi нaскoки нa yкpaiнськi сcлa. .[oпoмoгa' щo йIцлa пoлЬсЬкиl{ пoЦpoltщикaм 3 Poxищ, бyлa
тсx пpипине}Ia.
У листoпaдi |94з P. нoвa бiльlцoвицькa бaндa зiбpшraся в Гopoд}lицькoмy paйoнi д.,Iячrpгoвoi iнвaзii Boлlнi. Цьoгo paзy бaндl
aтaKyвaв }D|(сB paйoнi iх кoнцснтpaцiй зaгiн УTIA (кoмarииp Bс.
pсщaкa). 3 пiвнoчi нa ниx yдaPиB з}Iaчниlt{исилaми кoмaндиp
,.[yбoвий. Чеpвoнi пapтизaни нe мoгли й лyvlaти пpo зaнiпнi дii,
Boнll мyсl{ли псpсйти дo oбopoни.
Успilцнi бoi УПA з чсpBotlими пapпlзaнaми B центpaльнiй Boлинi i зa p. Cлyr нс 3мrншили зaгpoзи b цьoгo бoкy. Boнa пo.
стiйнo тPиB:rлa aж дo пPиxoдy ЧA в сiчнi.лloтot,,tу 1944 p. oднoчaсЕIo з нaблиxенням ЧA нa П3y3 з'являлoсЬ щopaз бiльlшс пap.
тизil}IсЬких бaнд; вol{и звичaйнo цtt{poкI{Iv(
фpolrтoм випrpс.Фкyвaли ЧA, oпaнoвyючи тrPсни lllляxoм нaземнoi iнфiльтpaшii, aбo
дссa}rтoвaнi з лiтaкiв.Дo пpиxory чA' УТIA й сKB вeли з }lими
зaвзятi бoi. Бopoтьбa з чсpвoними пaРгизaнaми бyлa кyдlt склaд.

$q

фpoнтax пpoти чсpвoнI{x пapгизaнiB.щ2кс нam.щ/B:UIибoi з irщi.
aндми нa т. зB. дltкoмy захoдi; пrPeмaпaJIи в l{их нс тiльки сильнiшi Й смi.lп.rвiцri, alrc fi' спpитrriшi тa штpiuli. Пpoтивник не pa.
з ЕIpaтaми' д,Iя }Iьoпo *xизtlь'' бyлa .кoпcйкa''.
'0'EaBся
oсiнь |943 p. пoчaJlaся HoBolo вс.пиKolo тrpopистt{ч}lolo aKцi.
ero нiмeцьrсц oкyпalrтiв пpoпr УTIA Ii oчoлtoвaв oбеpгpyппс}l.
Фoрp CC i rвнсрл пolЦii Пpщмaн, aлс мстqtи з:IJIиIIIиJIисьстapi: пpимiпlвнa пpoпaгaндa' x:lхJlивi теpopистичнi aкцii пшeння
сiл i вбивaння людсй, мaсoвi poзстpiли 1псpaiнськиx пoлiтичних
в'язнЬ i заклaдникiв, бoмбapД/Baння Й oбстpiлIoвaння сiл з лi.
тaкiв тa мiлiтapнi aкrii пpoти УTIA |2-|5 xoBтHя вiдбyлaсь вr.
JIикa тсpopистичнa alсriя в oстpix.lинi, шIo.oхoпилa 16 piзних сiл
(Бiлaяiв, Гpoзiв, Пpсм'янс, Toчсвиlсl, 3aвидЬкa, Лщин, Hoвo.
мшlин), в якиx спa,Irнo бaгaтo хaт i вбитo сmнi лloдей. oстpiзь.
rий кpaйсляttлвipг BипpaццoвyвaB цIo aкцilo пiдгpимкoto, якy цi
сcJIa ддвirли УТI.A. .Cслa, щo дaють пpитyлoк бalцaм, }Iс пpeд.
стaвJlяtoть дJIя нaс жoднoi вapгoстi й мo:кyгь бyпa знишсtli'',писaB кpaйсляrщвipг y свo€мy зilKпикy дo нaсeлсння.
|5-22 )кoвтtlя вiдбyлись мaсoвi poзстpiли yкpaiнцiв y тIoP.
мшс i кapних тaбopaх (Piвнr - 15 xoвтня, Лyцьк й Дyбнo 16 xoвтня, Кpсм'янrць i т. д.l. БoмбaPдyвaння й oбстpiлювaння yкpaiнсьKих сiл з лiтaкiв oxoпилo цьoгo paзy всIo Boлинь.
Бpoнспoтяги бpaли yraсть в oбстpйювaннi сiл i лiсiв' PoзтaцIo.
l Гaзегд "BoJutttь'' 24 xoвrrш 1943 p. пoДirлдтaкий кoмyшiкtп "oстaннiм vасoм зpoб,пeнo
Два arЕктsти нa ю{ттп вl{ooкoпoстaв,Ieнoi oсoби Pafiхскoмiсapiaтy Ущaiни. 3aцдяlol дo.
tolаД{orry дoхo,Dret{ню тoчI{o встil}|oв,Ieнo зв.язoк мix шraстивиrr кoJIoм викol{yющц aтeн.
тст тa Цef,нrrrrш спpиt.иннl{tсll{и. Пiсля ц!оro з:lp,lJDкe}roтa пepeвeдeнo зilxoди пpoти вe.Iи.
кoi кiлькoстi в'язнЬ з Bolurнi, яЁ ншre:кeть дo oбвиr.yвачeнш кiл..'
3ахoди, щo lll{ши x"elшrштьсяшirreцьlо.tfi кoмyнiloт, стoсyв.ulися 5Ф yщaiнсьlоrх в'язнiв,
щo наJrexдJIидo нaШoнalьнrrx кiл. Мix iltшнм, mДl зaгинули: o. пpoт. Микoлa Мшю.
шrнсьlоtfi, wtеtt Aлмiнiстpдтypи УAIIЦ' пpoт. BoлoДишиp Мисevкo, пpm. fuЦPifi Пiмeвиv, ilЦ. Хapкгя Koнoнeнкo, Гaнна Й Тaмapa Мapтиllюки й 6rпaтo ilrших.
Tиrr rвсoш цi fi iншi arвrггдтивl{кoнaa М.l. Кyзшeuoв, .шtot poзвiлyвальlto-пapтrrrrшськoi
гpyпи Мeлвeлсва. Пiзнfuдe вiн викoнaв aтetfтlт нa д.pa Баyсpa y Львoвi. Пiсltя цьoгo йoro
UIoBl|JulУTlA в с. Бiлropoлкr Bepбсьxoгo paйolry lla,[yФltшишi Й лiквiдyвaлa (.Ц,ив.:Лe.
6iдь. УTIA. C. 70; .Цм. Мeдведсв. Crrльнше лyхoм. C. 489).
".(oкладнi дохoД.(ettt{я'', пpo якi зtтдye lliмcцький кoмyнilот' пoJlяIiUItl в тoмy' tцo
нiицi д}'жe легкo пiшrли нa пpoвoкruiю Кyзltcцoпr. Пiд чaс пepшoro aтeктaтy шa Паy.rи
^[aprwи, заст}'пl{}ltoKoхa (висoкoпoстaвлeнa oсo6l paйхскoмiсapiaтy), Kyзнецoв зiurнцrив

53t
вaних вздoвx зa,Iiзttиць. Бoмбapдyвaння бyлo звичaйнo пiдгoгoв.
кolo дo цIиpoKих мiлhapниx aкцiй. 3нaчнi вiйськoвi сили з'яви.
лисЬ y Koвeльщинi, в Cс.Ц..пиlцдHськoмyй KoвелЬськoмy paйoнax
тa в Capнснщинi. .Цдя мaйбyп{Ьoпo дoслiдникa нiмецькo-бiльlцo.
BицЬкoi спiвпpaцi пpoти УTIA цiкaвим бyлr фarсг, щo цi сили
aтaKyв:UIи ззaДУ вiддiли УпA, якi з вrликoю нaпpyгolo yгpи}ry.
вaшr фporrг пPoти чrpвottих пapгизaнЬ' Iцo нaglyпiulи нa Bolмrь
з Бiлopyсi.
I{им paзoм нiмцям бyлo нелегкo. Biддiли УTIA й сKB знaчнo
oкpiпли; дс влiткy |943 p. бyлa сoтня, сьoгoднi вжс стoяB к1piнь
3 в:Dккoto збpoею, a чaсoм i з гapмaтaми. Cолar Щo iХ шIiткy oбo.
po}lЯJlи чmи CKB, сьoгoднi oбopoняли сoтtli, a тo й к1pснi, щo
бyли вxc дoбpе oзбpoенi i в щoдснних бoшс з piзнoIшеpстниI{и
бarцaмlt, лaсI{мII tloxиBитиcь в yкpai}IсЬких сслaх' здoбyли цiн.
ний бoйoвий дoсвiд. У тoмy pядi бoiв, щo тoчI{лисЬ нa Boлинi й
Пoлiссi в :кoвтнi й листoпaдi 1943 p., УTlA зirBд:UIaтюккиx пo.
Paзoк нiмецьким ot<yпa}Iтaм.Гoдi бyлo б пеpслivишr всi цi бoi, з
нaйвuсливilциx згaдaемo: бiй кoJIo lvl.BoлoдимиpсIIь, в якoмy нiм.
цi втpaтили в бoях iз зaгoнoм УпA iм. Koнoвaльця нспoцIкoд.
жсний тaнк (8 xoвтня), пеpсмoжнl,ttrt'6iЙ CKB в с. Бpoнсвики
Юlсвaнськoгo paйoнy тoгo )к д}Iя' бoi кoлo с. Hapaевa .[yбeнськo.
гo paйoнy (l3 xoвтня) тa Cpiбне Paдивилiвськoгo paйoнy
(l5 xoвтня), бiй y с. Шкpaбaтiвui (20 xoвтня) тa в с. .(oбpoвo.
ди Koзlrнськoгo paйoнy (27 >кowwt). У листoпaдi бoi з нiмцями
Йдyгь нa пiлcтyпax дo Пyстoмитiвських лiсiв (Меxиpiuький pa.
Йoн), y Kрм'янсччинi (бiй пiл Cмигoю - 22 JIистoпaдд),нa Гo.
poхiвшинi. У Koвельщинi цс}rгpoм бoiв i нiмсцькиx aкцiй стaе
oкoлиця Hссщoixс i Мiльцi, a тaкoж Paтнснський paйoн (paйo.
I{и }Iaдp. Пpип'ять) i Kaмiнь-Kaшиpщинa. У xoвтнi й листoпa.
дi 1943 p. УПA пpoвслa 47 6oЛвз нiмцями й 54 бoi з бiльlцoви.
кaми; CKB мarrи нa тoй чac l25 бoiв. Hiмцi втpaтили пoнaд 1500
вбитими й пopaнсниIvtи;Bтpaти УПA (бсз CKB) стaнoвилtt 4|4
стaPшин i бiйцiв. Kpiм oбopoн}lиx бoiв УTIA Bслa тaкox зaчiпнi
бoi: нaскoки нa paйoннi цrrrтpи (нaпpикrraл, нa Koзиtt - 5 xoвт.
ня' нa Bишнсвсць i т. п.), a тaкox нa пyнкти й бaзи вopoxих
пopфeль з дoкyмerпaми й внкlш<дмич,IeнaOy}I (flив.: Мeлвeлeв. Cшlьншeдпoш' C.293).
Мeдвeдсв oписy€ в свoiй кrrизi, як вiн i fioro tpупo paдiлrr, щo дiстшtoсь зll аlЕнтaт ytФailtсьюrrr ltaцioшшtiстarr.
Haкrз дo жoвпteвих poзстphiв видaв fulьфeл Фyшь oбepфюpep CC i шф вiддfurr'
юстшцii в paЙхскorriсаpigгi. 3 f,om нaьrзy 9.l0. l94з p. poзстpillяшo тaкox 70 цoналян
с. B. Paдoroщi iз свящeникoм Aндpoникoм Гшa6ypдoю.
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сiл. y pдмк.rх тaкoi aкцii 9 xoвтня злiквiдoвaнo KoстroцIкoвo
Лylдькoгo paйoнy, вiдoмий цe}rгp пoльсЬкиx бarц.
У пеptших мiсяlt.шс |9Ц p. Boлинь i Пoлiсся oпиI{илися пц
}IoBolo бiльlдoвицькoк) oкyпaцiеlo. Hiмсцькa oкyпaцiя пpoдoDжy.
вa.lla iсrrрlTll щe тiлькll нa з:rxiдttих oкpaiнaх Borrинi. У тoй чaс
нiмецькi кoмarrД{Pи нaмaпшlися з:l Bсякy цiнy пpипI4HIITI,I'
бopoть.
бy з УТIA тa дiйти з ЕIrto дo пoPoзylиiння щoдo спiльнoi бopoть.
би з 6iльlцoвикaми. Taкi спpoбu 6улп зpoбленi y Boлoдимиplци.
нi тa в Koбpишlшrнi. Boни Ho Дaли pсзyльтaтy, бo вiд'цiди УIIA
вiдмoшяrпcя вiд спiвпpaцi з нiмцями' мaк)чl{ дJlя цьoгo гoстPy
забopoнy з бoкy гK УтIA. Пoльoвий Cyд УTIд mсyдив нa кapy
смcpгi дBoх визtlaчних кoмatЦиPiв УTIA з:l тG' щo Bсyпrprч зil.
бopoнi гK УTlA всли пrpсгoвopи з нiмцями.
3 пoдiй цьoгo чaсy нa yвary зaс,ryгoBy€ пolllиprння BIIлиBy уTIA
p.
зa
Пpип'mь - в Koбpинщинy. .[ивинський paйoн шiеi oкpщи
бр пoстiйним мiсцем вилaзoк вiддiлiв УпA з Boлинi. Trпсp дii
yпA пoцIl{pилl{cь тaкox нa Aнтoпiльський, Koбpинський i Xa.
бинський paйoни. Bлoдa нiмцiв oбмсжрaпaсь тiльки дo м. Koбpи}I' в яt(ol'fy нiмцi пoчyв:UIисятaк нспсBнo' щo стap:rлися зaKпIo.
чити з уTIA "нейтpaлiтст''. I{ими нaпaддми зaгiн ..Пoмстa Пoлiс.
ся'' BKaзaB нa цIJI,DьяKим пoстiйнo йtulлlцpсйли УTIA нa Koбpин.
щинy й Бiлopyсь в.цнi нoвoi бiльIцoвицькoi oкyпaцii ЗУ3.
6. PЕЙди yTIA lIA oсy3 I пoIIIиPЕIIIIя

BизBoльHo.PЕBoлЮцtЙIIoгo

УкPAIIIськoгo

PyxУ нA схIД

Уxo нaвеснi 1943 p. вiддiли УTIA пoчiUIиpейдрaти нa oCУ3.
y дpшtй пoлoвинi квiтня oдин тaкий вiддiл пiIцoв y Бсpсздiвсь.
кий paйoн IIIспстiвськoi oкpyпl. Taм вiн мaB сyгичкy з нiмшя.
ми. 3 БсpoздiвськoгopaйoнУ цей вiддiл пoBePнyB нa пiвдснь, y
Cлaвщськi лiси, дe мaв бiй з бiльцloвицьк}lмипaРгизанaми.Ila.
paцryп{gгaми.Пoвстaнцi poзгpotlИJп4
цей вiддiл, вiдiбpaвшив ньo.
гo збpotoi пiдpивнi мaтеpiaли.
У тpaвнi вiддiли УTIA з'явилися в Xитoмиpськiй i Kaм,янець.

Пoдiльськiй oблaстях. .Цo цьoгo чaсy тщ безкapнo Hиlllпopt|лl|
бiльtцi й менlцi бaнди чepBo}Iих пapгизaнiB, Щo дolIIкyлялlI УK.
paiнськoмy нaсoлсtttllo нeзгipIш вiд нiмсцьких oкyпaнтiв. Paд.нс.
PnД, з пoяBoю вiддiлiв УпA oднi й дp1тi вopoги yкpaiнсЬкoгo I{a.
Poдy }ryсилI{дrщo пoтiснитися.
Tpебa пlдкprслит}l' щo вiд сaмoгo пoчaтKy ГK уTIA Bисилaлa
нa oCУ3 дoбipнi чaстин}l УпA. Bxе сaм зoвнitцнiй вигл'Ц цих
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чaсти}t дoдaвaв бaльopoстi мaсaм. Haсслсння бaчилo псpсд сo.
бoю виlцкoлснi й дисциплiнoвaнi вiйськoвi вiд.цiли.Boяцькa пo.
стaBa yкpaiнськиx пoBстaнцiв, зpaзкoвa пoведiнкa y стaшtсннi дo
цивiльнoгo нaсrлегt}tя, Цеi, lцo iх yкpaiнськi пoвстaнцi пpoгoлo.
цIyвirли B poзмoвax i листiвкaх, здoбрали щopaз шиpшi симпaтii
дo УTIA. I спpaвдi, кoли в yкpaiнських сrлax ХитoмиpщP!нI{ пo.
чaли з'явJtятись лoбpс yмyrциpoвaнi й дoбpс oзбpoенi вiддiли
УTlA, кoли вot{и мapцryвaли з yкpaiнсЬKими пiснями чrpeз сслa'
кoли збиp:ЦисЬ нa нaкaзи й нa щoдeннy мoлитBy вpaнцi й pс.
нсpi, кoли з iх yст нr чyгIД бyлo сopoмiцькoi лaйки, тaкoi зви.
чaйнoi д.ltябiльlцoвицьKltx пapгиинiв, тo yкpaiнськi мaси нa )(и.
тoмиprцинi пoлюбили свor вiйськo. Koли ж пoбaчили' щo цс
вiйськo гPoмить тих' xтo iм нaйбiльцIe дoцIКyJIя€' Koли псpекo.
IIaJшIcя'lшo yкpaiнськi пoвстaнцi стaли iх oбopoнц'lми й месникaми' yкpaiнськi мaси XитoмиpщинI{ Iloчilли пiдгpиlryвaти пoвстaнцiв хapчaми' кBapгиPaми, пiдвoдaми, poзвiдкolo, iнфopмa.
цiями. Ця пiдтpимкa нe oбмr>кyвaлaсь тiльки чaсaМи нiмецькoi
нo pейдyвaлипoXитoмиp.
oкyпauii. Biддiли yпA п oстiй
ськiй oблaстi B yмoвax бiльIдoвицькoi oкyпацii. Кoжнoгo Poкy вiд
|9Ц дo 1950yпA qдiйснювaлa Pейд y Хитoмиpщинy.
У неpвнi 1943 p. нa Cхiд BиPylIIили дBa сильнi кцlснi УTIA
oдин 3 }tих пpoйIлoв чеpeз Бapaнiвський paйoн y ЧoпoвиЦькi й
Мaлинськi лiси нaд p. Ipшrю. Чaстинa цьoгo к}Реня пilшla ТстсPrвсЬкими лiсaми, дiЙшлa дo P. .Цнiпpa й пoвсpнyлaся в paЁtoн
Мaлинa. Iншa чaстинa пiшлa в Бaзapський paйoн i цiлий мiсяць
pсйлyвaлa
дoвкpyги Kopoстсня.
_
Iнший кypiнь УпA пoмaндPyBaB y Беpдинiвщинy. Йoгo
мapцIpyг ilшoв неpeз Беpездiвський, Бapaнiвський i Чyднiвський
paйoни. K1piнь пеpейшoв в Arиpyrшiвський paйoн, де вxe дiяв
мiсцсвий пoBстaнсЬшй вiддiл (30 сцpiльшiв, oзбpoeних l(yлrмстolvt'
чoтиPмa фiнкaми, кpiсaми i гpaнaтaми). Дo пPиxoдy УпA вiддiл
мaB }oкс двi сyгички з нiмсцЬкoю пoлiцiею i двi сyгичKи 3 бiль.
цIoBицькими пaРгизal{aми. Tyг зarrишИлacя oднa чoтa УTIA, a
Peштa к1pснiв PoзДiлилaся. oдин вiддiл пilдoв y Тpипiльшикy й
XoлoднoяPЩинy, щoб aкпlвiзyвaти тaIи пoвстaнський P}ж, Щс
oдIlH - нa пiвдснь, y Biнни.rнинy й ГaйсинщинУ й, вpelштi,
тpстiй вiддiл пiIцoв y Чoпoвицькi й Мaлинськi лiси, щoб пiд.
cllJ|trтt4iсн1пoнi тaм пoвcтaнськi cl4Лtt.
Koли гK УТIA orгPимiUIaпеpшli звiти вiл pейлyючих пo oсУ3
вiддiлiв (a тpсбa скa3aти' щo цi звiти бyли oптимiстичними), тo
вoнa пoчlula гolryвaти в цi Paйoни щe oдиI{ peйл. Iз Пyстoми.
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тiвськиx лiсiв Bиpylllив знoвy oдl{l{ кypiнь УпA. Пpoте нiмцi i
6i.lьцloвиlоl вlкc нG спil,tи. 3a пoвстalrцями пoпlllJlися нiмсцькi лi.
тaкl{' п<i зaloцд.llш бoмбaшl мiсцe пoстolo пoвстaнцЬ нeддлекo вiд
м. Kopсць. 3нaчнa кiльlсiсть бi.lъlцoвицьlоос бalщ пpoб1вшra зaстyпrги дopory пoBстaI{IIям y 3в'ятвrъЦц{'{i. |6 i |7 IlI4t|I|ярйrдпo.шй
к1piнь мaB ц)Ir бoi з бiльlцoBI{цьKиIulипapгизaнaми кoлo с. Ka.
мirп<aЯpщtськoгo paйorry. Бirьlцoвшlоt Bгpaтили 28 бiйцiв yбrш.
мl{' двoх пoлotlсttими. 3дoбyгo 5 фiнoк, 6 кpiсiв i oдrтУпiдвoдy з
oдяпoм. У цьoмy ж paйoнi нiмцi пpoбyвaш з:lстyпt{п{ пoBстaнIUIм
дoPory пц с. Хoлoбнo, дr щpaтIrли 16 вoякiв yбипrми.
19 rипня нiмцi зtloвy пpoб1вшrи зilЦ)имaти пoвстaнцЬ пpи дoпoмoзi "шгщIмaнiB'', Длc тi в пaнiцi poзбiглиcя.20 лип}Iя нсдaлекo IIIвeдськoi Бyдrr дiйrцrro.Цoбoto 3 }rqдяpaми. Пiд IШведськoю
Бyдolo й нaстyпнoпo д}lя пiл Яrтylшпoлсм мaд,IPl{ дстa.пи тaкoгo
пpoчy,(aнa, щo ixне кoмaнд)tsaкня зaбopoнl{Jlo iм всlpявaпl цДpyгЕ
дo ttc свoiх спpaв. Tим пaчo, Щo пЦ Шведськoю Бyлolo aнi нi.
мецЬкa xarЦapмrpiя, aнi *шryЦмaни,', Щo cГoЯl||цв мiстснкy, но
бpaли ytaстi в бoto.
Ha шлясy Paдoмишль-KoяeрBo
пoвстaнцi зpoбили зaсiд5y нa
нiмецькy кoлo}ty aBтoIиaцIин. 3лoбyли мaцIинoвi пiстoлi й хapнi.
3 пoлoнeними нiмсцЬKимI{ вoякaми пpoBeли пpoпaгa}ЦистсЬKy
po3lvtoвyй вiдпyстили.
23 лltпня бр бiй з нiмцями й шгщдмaнaмив м. Koтельня. Bo.
poги BтpaтruIи 13 вбитими i пopaне}tими' a 5 пoтpaпI{лo в пo.
лoн. Пoвстaнцi qдoбyли збpoю, aмyнiцiю й aвтoмaцrини. Toгo ж
бyлa сyпrнкa, в
дня бiля ст. Iвниця I{a цIJUIxyФaстiв-Житoмиp
якiй загинyлo 2 нiмецькi стapшини i 3 вoяKи. 25 лltпня бр бiй з
нiмцями й шryдмaнaми Koлo Кopoстиulевa. Haйбiльший бiй бyв
пiд Устинiвкoю Пoтiiвськoгo paйoнy нa Малинщинi. .ЦДя цьoгo
бoю нiмцi змoбiлiзрarrи знaчнi сlшtи нiмецькoi жa}ЦдPмrpii i lцкorry нiмсцькoi фoльксдoйнсpськoi ж.l.:{дapмсpiiiз с. B'язoвецЬ' вr.
ликoi фoльксдoйнеpськoi кoлoнii в Пyлинськoмy paйoнi. У зaвзятoмy кiлькaгoдиннoмy бoю нiмцiв poзгpoмили дoщrнry. Boни
Bтpaти.липoнaд сoтню вбит!tми, Ba>lкoпopaнсними й пoлoнeни.
ми. 3дoбyгo тpoфсi: кiлькaнaдшять кpiсiв, кiлькaнaдцятЬ мaцIи.
нcвиx пiстoлЬ, кiлькa кyлемстiв' гpaнaти й великy кiлькiсть aмy.
нiцii. I{с бyлo 26 лltпня.
oстaннi днi липня пoвстaнцi вiдпoчивaп,r в Чoпoвицыоrx i Мa.
линсьKиx лiсaх. Тщ нaпaлa нa них бatцa лейтенaнтa Гpснoвa, нa
якoгo тpивaлий нaс безyспiцlнo пoлюB:UIинiмцi. БarцУ poзгpo.
|у1|4лt|.
У бolo зaгинyB лсйтeнaнт Гpенoв.
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У Mшrинсьlсlx лiсax пoвстaнцi oдсpxiurи нoвi нaкaзи вiд ГK
УTIА" oдrra cильHa сoтHя пiIцлa в peйд нa Cxiд i дiйшtд лo Чop.
нoбильських лiсiв нaл Пpип'яттlo. IIя гpyпa мшra бiй з бiльIцo.
виKaми пц с. Kpaсилiвкoю. ПoвсpгaloчI{ з pсйдl, сoтttя мшIa бoi
з бiльlцoвицьKl{lt{ипaplт{зaнaми кolto м. Хaбнe (мiсцс rraPoД|(eння Kaгaнoвинa) й y Hapoдицькolvfy paйoнi. Koлo Kopoстеrrя pейдyloчий вiддiл мaв бoi з пoсилснolo гPyпoю пaPти3ilнiв кoлo
с. 3aблoцькс.
У сеpпнi силЬ}Ia гpyпa пoвстaнцiв пoчirлa пoвopoтний pсйд нa
п3y3. IIд гpyпa orlpимiula нaкaз prйдвaти чсpoз сIdльнo зaсмi.
чснi бiльtцoвl{цьKими бarЦaми paйoни. Boнa псpсйIшta з бoшди
Ушolшtрькi лiси, oмоьlшинсысий paйoн i встyпилa в ГoPoдrцaць.
кий paйoн. Haселrrшя цьoгo paйoнy пepсбyвaлo в)кс тpшвarий .raс
пiд бiльIцoBицьKoIo влaдolo. Пpoнистивlllи з бoями Гopoдницький paйoн (пoвстaнцi мa.питщ lшiсть бiльlдlоt бoiв)' вiддiли УTIA
нaпpикiншi сеpпня пoBсpнyлися в Пyстoмитiвськi лiси нa зaсJry.
жсний вiдпoчинoк.
У всpсснi в Хитoмиpщинi oпсpyBiUIи двa вiддiли пoвстaнцiв,
вiд pейдytoчt{х чaстиtt. Arщpy'шiвський вiддiл мaв
щo з:UIицIуI'Iи|cЬ
рсr l20 бiйцiв, oзбpoениx 4 кyлсмстaми, 6 фiнкaми, дссяти3a.
pЯдкaмI{ i т. д. i aктивнo дiяв в ArцpytltiвсЬKoмy' Kopнинськoмy
й БpyсилiBсЬкoмy.paйoнax. У цей xс чaс нaд p. Ipшa oпсpyBilв
дPyгий вiддiл (кoмarциp Лeв), щo пoстiйнo pсйд1вaв пo Мa.пин.
щинi й Kopoстснщинi. Biддiл мaв 9 бoiв з чcpвoними пaprизa.
нaми' в тoмy числi oдин бiльший бiй в УIшoмиpських лiсaх. Цей
вiддiл oтpимaв нaKa3 вiдiйти нa Зaхiд. Biн виpylшuв 29 сеpпtш нa
ПзyЗ . 7 xoвтня' мaк)чи нa цIл'txy сBoгo пoхoдy 5 бiльlциx бo.
iв в oмельчиtlсЬкoмy й ГopoдницЬкoмy paйoнaх.
ПoчyвaючИ N|Я ссбo зaгpoзy в Хитoмиpщинi, бiльlдoвиlсt ки.
нyли 3 Бiлopyсi 24 зaгoни 3 пapгизaнськoi гPyпи Хyкoвa (нc rшyтaти 3 мapш:rлoм). Цi зaгoни пiцr.пи 3а мapшpyгoм Мoзltp-Ko.
poстrнь-Шrпетiвкa.
oкpемi зilгotlи пiдсилювa.пи бiльlцoвицькi
сили в ГopoдниuЬKoмy paйoнi, iнlцим зaгoнaм стrлився lII,t'D(нa
Cлaвщськi лiси, щoб дiстaтись нa Borинь. Пpoтс гoлoB}Io3авдaн.
ня цих зaгoнiв бyлo зpoбити зilслottt{ нa цIJrяхy 1п<paiнськиxIIo.
встaнцiв нa Cxiд.
y дplтiй пoлoвинi xoвтttя 1943 p. кoмaндиp Енrй знoвy ви.
слaB 3 ПyстoмитiBсЬKиx лiсiв lцiстЬ сoтснЬ УпA в poitд нa Cхц.
17 xoвтня тpи сoтнi з цьoгo peЙдyroчoгo вiд.цiлy зaaтaкyвaлo
м. Бapaшi й пiсля чoтиpнaдц,IтигoдI{ннoгo бoю здoбyли йoгo.
Пoвстaнцi спiUIl{Jlивсi 1pяшoвi й пoлiцiйнi бyдlнки й цi.lткoмpoз.
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гpoIt,{IUlи
oбoPoнцiв. Бiй цeЙ мaв Bеликo пpoпaгaндистськe знa.
чrння: нiмцi й бiльIцoвикI{ зaгoвoplrлlr пpo тисячi yкpaiнськllх
n63gтaцт{iвi вгiкшrи пеprд ними нaввипrpeдки. Koпи.x 20 xoвтrrя
пoдiбнa дoJIя вI{пaJIaBсликoмy фoльксдoйнеpськoмy сrлy B'язo.
вецЬ (зaгинyлo пoнaд l00 нiмцiв), щqpaiнськi пoвстaнцi йIцлll вxe
бсз пеprшкoд. Ha
сBoгo пoxoдy вoни гPoмили кoлгoспи й
'IIJIюry
poздaвirли збholся yкpaiнсьlсlм
сrл,rнaм. Бyлo бaгaтo oxoчиx встy.
пaти дo УTIA Haселення кaзaлo: "якбu УПA зpoбилa мoбiлiзa.
шiю (тaк, як цr poбилtl нсpвoнi пapгизaнtl), ми всi пilдпи б, як
oдиt{''. У бoяr<з УT[A бiльtдoвицькi пapгизaни Bтpaтили пoнaд
сoтню чoлoвiк у6ttтlам*r,77 кpiciв, l0 фiнoк, 4 дrсrrпrзapядки, 3
Kyлсмстtl' 9 пiстoлiв' гPaI{aти. A втiм, з ixньoгo бoкy нaвiть нс
бyлo ссpйoзнitцoгo спpoтиBy' тiльки нa пoвopoтtlolt{y IцJlя(y вiд.
дiлiв тaюlй спpoтив пoстaвилo 3'€днaння Arщpсевa (Гopoднllшь.
к.rй paйoн). Tyг, нa пiд<oдaхдo мiстоvкa, пoвстaнцi B3,lли B пoлoн бiльIцoBицЬКy зaстaвy. Пiсля цьoгo poзгop}ryвcя бiЙ, y якolvfy
зaгинyB oдин бiльlцoвицький мaйop i ..arЦpеeвцi'' вiдстyпили.
y дpyпй пoлoвинi xoвтIlя й пrpшiй пoлoвинi листoпaдa нa
Xитoмиpщинy знoвy пiцrлo бaгaтo вiддiлiв yПA. Пoвстaнцi по.
бyвaли в БapиIшiвськoмy' Яpyнськoмy, 3в'яг€ л ЬсЬкoмy, Бapaнiвськoмy, БсpсзлiвсЬкolvfy й МapxrrсвсЬкoмy paйoнaх. Cильнi бoi
бyли в Бapишiвськoмy paйoнi (с. Cимoни (лвiнi), Кляpин, БopcзЬкa, Кипtкa (двiнi)' Aннaпiль). Пoчyвaючи 3a сoбolo силy ЧA,
бiльцloвицькi пapгизaни зaстoсyвшtи нrщaдний теPop пPoти нa.
сrлrння' вбивaючи тих ссля}I' щo дoпoмaгaли щpaiнським пoвстaнцям. Ha швlцкy pyКy пoч:rли пpoBoдити мoбiлiзaцiю в ЧA
i нaклaдaпr кoнтингrl{ти нa нaсслсння.
IЦyбpaвцям УПA чинилa piшщий i зaвзятий спpoтиB. furе 6
листoпaдa apмii мapulaлa Baтщiнa зaйняли Kи.iB i пiдiйIцли дo
Хитoмиpa й Кopoстeня (l2.листoпaдa). Хov нa деякий чaс нiм.
цi вiдбили цi двa мiстa, пpoтr' oд?pxaвцIи пiдсилrння, бiльrшo.
виKи пoвслI{нoBy oфrнзивy, внaслiдoк якoi Xитoмиpщинa oпи.
нилaся в ixнiх pyкaх. Toдi нiмецькo-бiльlIIoBицьKиЙ фpoнт пс.
pсйIшoвpейдyloний кypiнь УTIA (кoмaьrдиp.(opoш) i двa мiсцсвi
пoвстaнсЬкi вiдцiдц. Цо бyли вiддiли yПA, щo дiяли в нoвiй, пiд.
сoвiтськiй дiйснoстi.
Кoли ми гoBoPI{мo пpo пoцIиpсння yкparнсьKoгo BизвoлЬнopевoлюuiйнoгo pyхy нa Cxiд, Ми I{e мo)кемo нr 3гa,цaтидiяшьнoстi yкpaiнськoгo пiдпi.тшя нa oCУ3 i сy3 пiд чaс нiмецькoi oкy.
пaцii. HaйсильнiIдим бyлo yкpaiнськe пiдпiлля в Пiвденнiй УкpaТнi й y Tpaнснiстpii, пiд pyмyнськoю oкyпauiеto. oснoвy дlя
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пiдпiльнoi opгaнiзaцii в Пiвденнif,t Укpaiнi дaла ..Пiвдсннa пo.
хцнa гpyпa'', якa нaлiчyBaлa дo 1000 чoл. i Dпpoдoв)к дa.пЬlIIих
poкiв oтPиDrшllrлaщо силЬнi пiлкpiплсння. Heзвaжaючи нa oд.
I{oчaснy бopoтьбy з нiмецькиМи oкyпaнтaми i iх бiльlцoвицьки.
ми пiдпoмaгaчaмll тa нa знaчнi Bтpaти' yкpaiнське сaмoстil.rницЬкc
пiдпiдпя в Пiвденнif,t Укpaiнi щopaз бiльцlс poзBиBiuloсь i yкopi.
}tюB:uloсЬ.Пiдпiльнa opгaнiзaцiя oхoпlrлa всi oблaстi Пiвденнoi
Укpaiни й нaйбiльlllс пpoцBiтaлa в oдeсi, Kpивoмy Poзi тд
.Цoнбaсi. .[o peнi, пiдпiльнa мrprxa мaлa oблaснi пpoвoди в yсiх
oблaстяx i paйoнoвi пpoвo.u,имaйxс в yсiх paйoнax. opгaнiзaцiя
пoпoвtlилaсь знaчнolo lrlipoto мiсцсвltм нaсслr}I}lяtvf'нr викJlIo.
чaючи poсiян i гpскiв (Мapiyпiль) i щoдo стyпсня пiдпiльнoi op.
гaнiзoвaнoстi мaлo вiдpiзнялaсь вiд зeмrль Зaхiднoi Укpaiнlt, в
якiй пiдпiльнi opгaнiзaцii мaли вxe бaгaтopiннy тpaдицilo. Tyг дi.
яли BaжJIивi пiдпiльнi oсepедки, 6улtа пiдпiльнi хaти' пЦпiльнi
лpyкapнi, якi н:tвiть дpyкyвaли лiтсparypy дтrя 3axiднoi Укpaiни,
бyлa влaснa пiдпiльнa пPeсa (..Biстi'' -.[нiпpoпrтPoвськ, ..ЧoP.
I{oмopсЬкltli Biсник'' - oдrсa) Й бaгaтo пЦпiльникiв, щo нi в
чoмy нe yстyпaли' a в бaгaтьoх Bl!пaдкaх псPеBицtyBaли свoiх зa.
хiлнoyкpaiнськltх дpyзiв. Цс й стaлo пpичиtloю тoгo' щo бiльlцo.
вtlцЬкe пiдпi.lшя (якщo rrе paxyBaти нaйбiльttl пoмoскoвленoi Bo.
poцIltлoBгpaдськoi oбл.) бyлo в Пiвдсннiй Укpaiнi лpсе слaбким
й, кpiм спiвпpaшi з гiтлepiвcькIt}lи oкyпaнтaмуI NIЯ пoбopювaн.
ня yкpaiнсЬкoгo BизBoльнo.pевoлюцiйнoгo P}жУ, нiчим oсoбли.
BI{м}IспpoяBилoсь. Фaкт, щo п'д нiмецькolo oкyпaцieю Пiвдсннa
Укparнa, patloн степoвиЙ i пpoмllслoвий, стaлa дo бopoгьби пpoпl
н i м е цьки х o кyп aнтiвпiд нa цi oн a л Ь} I I { м и п pa п o pa ми '€
дy,(с пpoМoBистим.
У |94з p. в Пiцденнiй Укpaiнi ствopюrться УTI.A.Пiвдень. oс.
tloвolo цiеi гpyпи бyли двa пoBстaЕIсЬкi вiддiли:- Koстя в ХoлoднoяPщинi тa ocтaпa в Умaнщинi. Bлiткy |943 p. пpийш:to
пiдкpiплен|I'I N|Я циx вiддiлiв вiд УПA-ПiвнiЧ, a тaкo>к oдиtl
пoвстal{cЬкий вiдцiл' щo пoстaв y Пoлтaвщинi. Bсi цi вiддiли
пoчiUIи пoпoBttloBaтисЬi з чaсoм oдrpx:Цt{ нaзBy УПA-Пiвдень.
Iх кoмarциpolt{ стaв oмелян Гpaбешь-БaтЬKo.Boсrни 1943p. УTIA.
Пiвдснь псpейшлa в Гaйсинщинy й неprз Tpaнсiстpiю (Хмсpин.
кa) в Лiтинщинy й Лстинiвшинy. B Умaнщинi гpyпa ця l{:rлa
сyгичкy з нiмцямlt пiд Cемидyбами Гoлoвaнiвськoгo paйoнy
(14 xoвт;lя), a в Лiтllнщltнi нaпшlд нa стaнцiю пoлiцii в Лiтинi.
П'ятoгo гPУдня для пiдсилeння гpyпI{ виPylцив з Крм'янсччt{.
ни к1piнь УПA (кoмa}ЦIrp Бистpиl,r).Кypiнь псpеl"tlшoвчеpeз сеJIa
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Кpивovиlп1i, Hoвa Гyгa, Koзrнlоl, Лисoгipюr, Яцкiвцi. У с. Яц.
кiвrtя
зyстpiвся з псpqдoвиrдr вiддiлalм УTIA.Пiцдcнь щo
згiдro 'qpiш
з нaкiвaмI{ мapцr},Daлинa 3axiд. .(o кoмa}Циpa Бистpoгo
пpибр кoмaндиp Бaтькo (l5 гpyдня).24 гpyдня зaгинyв шсф
Штaбy УT[A.Пiцдщъ кoмaнД{p Arrгoн i вiйськo вJlaцгIyв:rлoйoмy
вeпrчaвий пoхopoн. l сiчня |944 p. вiддiли Бистporo poззбpoiпи
кoздкЬ нa нiмeIъкiй crцгllсбi, a 9 сi.пrя poбшпr нiмцiв 6iltя c. Лlteoгipки (тpoфci: Ц)и aвтoмaцlиllи' 7 кyлeмстiв, 2 мiнoмeти'
l0 pщ'lпшдь, 30 0(ю aтvrFrЦii, 500 гpaнaт, 3 pqдioaпapaти тa бaгaтo
мaйнa). 13 сilпtя oдшa сoтHя (кoмarциP Бypyн) пiшлa в Гaлининy,
a iншi сoтнi пoвсpl{yлись 20 сiчня в Кpсм'янe.пIинy.
Пц кiнсlр гPyдllя 1943 p. з Boлинi, чсPсз Гaлининy, пoмaнД)y.
вaE y Kaм'янсць.Пoдiльськy oбл. к}piнь yпA (кoмarциp Кpyк).
Мaplш вiддiлЬ кo}ral{диpa Kpyкa чrpсз Гaли.пrнy виKпикaв Brликy
пaнф ссpqД нilдtiв i пoлякЬ. У БopшЬuинi, кollo lвaнкoвa, нiмцi
oтoчruIи пoвстaнцiв. Biддiл УTIA мaв Егpaтн у6ltтttмtt' a тaкox y
збpoi (l гapмaта) й бoeспopяlдlсеннi (пoльoвa aптекa). Hiмцi здo.
бylи тaкox вiз з пiдпiльнolo лiтеpaт1poю. Caмi ж пoвстaнui виpвaлtt'cЯ,зкiльця й пiIдrrи в Чopгкiвщинy й 3arriщиччи}ly.
7. уTIA-oPгAIIIзAтoP

ФPoнTУ

пotl ЕBoЛ ЕtI их IIAPoДl B

oДlим з нaйцiкaвiIцих стaпiв стa}Ioвлrння УПA бyлo пpисд.
нaнHя д.ltя спi.lьнoi 6opсrгьби пpoги нiмцiв i бiльlцoвикiв - вoякiв
з piзнlок нaцioнaльниx вiдцiлiв, щo iснр:UIи пpи нiмсцькiй apмii i
сKпaдirлися 3 кoлиlllнix пoлoнeниx ЧA. Цi вoяки pспpoзс}гryBaли
мaйxс вci пoнeвoленi нapoди CPCP. Тaким чи}lol{' y pядax УпA
бopoлись oцpiм щpaiнцiв тaкoж aзсфaйлкaнui, вipмсни' гpyзI{tlи'
a тaкoж пPедстaвники piзнltх тloPксьKиx нapoдiв: тaтapи' рбски,
ч}вaIцi тoщo. Hс бpaкршro бiлopyсiв i нaвiть poсiян, xoч цi нapoДI{
}Iс твopиJl}l oкPrмих нaцioнaльних вiддiлiв УTtA. Зyстpiнaлися тa.
кo)к пPeдстaBниKи iнlдиx нaцioнaльнoстей.
Taким чинoм' УTIA, щo нiяк нe мoглa пopoзрliтись з iнIцими
yкpaiнськlrми гpyпaМИ дltя спiльнoi бopoтьби пpoти oкyпaнтiв,
лeгкo знaйшлa спiльнy мoBy з пpедстaBникaмI{iьtцих нapoлiв.
Мaб1ть, пopцIимlt псрбiжrикaми дo УIIA бyли стapi coюзt{иKl{
y<paiнськoгo нapory - тaтapи. Boни вKпIoчI{.лисьy вirytiди УПA
щс }IaвссI{iв 1943 p. i нс xoтiли вiдoкрм.lIювaтиcь в oкpсмi вiддi.
ли. 3дaеться, нo iсщвilлo вiддiJry уTIA, в якoмy нe бyлo б тaтapсь.
кшс бiйцiв' гoJIoв}Ioкyлrмстникiв. 3aвзятylшi вopoги бiльlшoвикiв,
вot{и oхoче встyп:rли в бiй з бiльlцoвицькими пapгизal{aми.
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Kpiм тaтaPськI{хвiддiлiв, y нiмецькiй apмii нa Boлинi бyли шo
нaцioнaльнi вiддiли кaвкaзцiв i кoзaкiв. Увary ГK УTtA пpивсpнщ фaкт, щo хoчa цi вiддiли здrбiльlцoгo е небoе3дaтнимипpoти УПA, пpoтc пepeбixникiв з них в УIIA д}Di(rм:rлo.Пoлoнснi

пoяснюв.UIи цей фaкт нiмецЬкolo пpoпaгal{дoк)' IvtoBJIяв,
УTIA знy.
..бaтaльйoнцями'' i poзстpiлloе iх. I{е й бyлo пpичи.
щaeться нaд
}toю' щo ГK yПA в неpвнi 1943 p. Bидaлa свiй пepший зaк.ltик
poсiйськoю мoвoю дo ..бaтaльйoнцiв'' - гpy3инiв. Успiх цьoгo
звсpнr}I}lя бщ нaдзвичaйний: дo вiддiлiв УIIA згoлoсилI.tсь гpyзини й пprдстaвники iнIциx кaBKaзьKих нapoдiв зi збpoеlo в pyкax. Пеpебixчики гpyзини й вipмсни пiдгorryвarrи 3aKпиKи lt{o.
вolo свoix нapoдiв i цi зaкликu 6улvt нaдpyкoBaнi в oдесi. Kpiм
тoгo' Bид:UIиpoсiйськoю мoBoto зaKпик дo ..apмян I{ дpyгиx Ha.
poдoв Kaвкaзa'' (неpвень 1943 p.)' a тaкo)к дo ..рбекiв, кaзaxiв,
т1pкмснiв, бaIшкиpiв, тaтapiB, нapoлiв Уpалy, Boлги й Cибipy, нa.
poдiв Aзii тa дo poсiян.
БiЙцi нaцioншtьниx ..бaтa.пьйoнiв''вiдгyсryлися }Ia зilK,Iик УTIA
й пoчaли псpеxoдити дo неi, спoчsтKy irrдивiдyaлЬнo' a пoтiм мa.
сoвo. Hсrrбapoм пpи УIIA бyли стopенi нaцioншtьнi Biдд'JII{гpy.
зинiв (кoмarциpи Kapлo й Гoгiк), yзбeкiв (кoмarциp Шipмaт), a
тaKoж вipменiв i пiвнiчнo.кaBKaзьKиx нapoдiв. У липнi 1943 p.
нaцioнaльний вiддiл, щo iснрaB пPи зaгoнi кoмa}tдltpa Kpyкa в
Kpсм'янeнvинi, вЦзнaчився в бoяx пpoтl{ бiльtдoвицЬKиx пapги.
зaнiв iз з'еднaння Mихaйлoвa B Cypaзьких лiсaх кoлo с. Tepeм.
нo. B склaдi цьoгo вiддiлy бopoлися гpy3ини' вipмени i нepксси.
У липнi й сеpпнi |943 p. УПA вrлa iнтенсиB}ryпpoпaгa}Iдyсo.
..Kyбaн.
Pсд кoзaKiв y нiмсцькiй apмii. У липнi видaнo листiвry
цi, пoтoмки зaпopiзьких кoзaKiв'', a тaкoх листiвкy дo дoнсЬкиx
кoзaкiв. У псpluих д}Iях сePпня в УПA 3'яBилися пеplшi кoзaцькi
пepeбix.rики в бiльtдiй кiлькoстi, Щo зBrpнyлися дo кoзaкiв з oк.
pсмoю листiвкoю: ..Бpaтья-Kaзaки''. L[я листiвкa м:rлa знaчний
yспiх: в УIIA пoчllли дi,lти кiннo.кoзaцЬкi сoтtti (двi)' щo дlulи
тaкox Bсликy дoпoмory в фopмрaннi yкpaiнських кiнних сoтrнь
УПА, якi згiднo 3 нaкaзo}l гK yпA вiд 3l сepпня 1943 p. мaЛи
дiяти пpи кoxгIiй гpyпi УПA.
Tим чaсoм, кiлькiсть пеpебixчикiв з нaцioнaльних бaтaльйo.
нiв нiмrцькoi apмii дo УПA пoстiйнo зpoст:rлa.З циx псpебixни.
кiв ствopенo oкpемi нaцioнaльнi вiддiли, Щo бopoлися пfi пpo.
Boдoм свoix кoмaндиpiв i пiд свoiми нaцioнaль}tими пpaпopaми.
Cпoнaткy цi вiддiли бyли змiIшaнi, aле в веpсснi 1943 p. Boяки
oкpемиx нaцioнaльнoстей пoч:UIи oб'еднщaтися в oднopiднi пiд
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лoм пoнaд 60 вoякiв убuтtlмtt. Haпpикiншi сepпня |943 p. a3ep.
бaЙJи<aнський вiддiл poзгpoмив нiмцiв У ГoщaнсЬкoмy paйoнi.
29-30 жoвтItя дo УTIA пеpсйшoв цiлий aзePбaйдкaнський бaтшtьйoн iз 3дoлбFroвa' щo вжс 3l I(oBтня мaB вeлиKuЙ бift у c.
ГoчЬкa oстpoзькoгo paйoнy' в якolv(y pфгpoмиB oстpoзькoтlo лян.
Двipгa нa чoлi кapнoi скспсдицii, скllaдснoi з нiмсцькиx лiтy-riв.
У цi x lшi aзефaйдкaнцi й yзбсш iз загoнy кoмal{диpa Енrя дaсr
yспiшrнo пoбopювaли чсPвo}tиx пapгиз:lнiв, щo з.пoзa p. Crгщ,
чrpeз Пyстoмитiвськi лiси нaмaпlлt{сЬ пpoниIсryп,r в лiси нaл pi.
кaми Гopинь i Cгиp.
Hсзвaxaючи нa збiльlцення кiлькoстi пербixникiв в УПA, ГK
УIIA нi нa oд}ry хBилиrry нr пPипи}lялa свoеi пPoпaгa}Iди сopсд
бiйцiв нaцioнaльних бaтaльйoнiв. У всpсснi вI{дaнo зaкJII{кI{дo
тp}Bи}tiBi "синiв T1pкмeнii'', a тaKo)к дo ..дoбpoвoлЬцiв''. IнIцa лlr.
стiвкa 3веpгaлaсьдo ..кaзахiв, бaшкиpiв, кaлмикiв й yдмypгiв''. У
жoвтнi пPoгoJIoшснo зBсPнrння дo вipменiв, yзбецьlсlх *acксpiв'' i
дo тц,окикiв. У листoпaдi дo "Kyбaншiв' слaBHих пpaвгщ<iвзaпo.
piзьких лицapiв'', дo aзсpбaйдкaнцiв i дo гopцiв. Kpiм iснylovиx
yжe лиcтiвoк гpyзинсЬкolo i вipменськoю l{oвaми, з'яBилaся щс
листiвкa дo }вбекiв тloPкськoю мoBoк). Усi цi листiвки зBсРгaлися
дo гсpoiннoгo минyлoпo oкprмих нapoдiв, Дo iХ визвolIьнoi бopoтьби пpсrги мoскoвсЬкoгo iмпсpiaпiзмy й пoяснroвaJти' щo гiтлepiвсь.
ким iмпсpiшriстaм цirп<oмдirлсKc li н1aссiх визвoлснrш. Toмy УПA
зirKпик:Цa шi нapoли I{e Bмиpaти зa iмпеpiaлiстичнi плaни Гiтлсpa
й нe дaвaти ссбо BикoPистoByBaти в бopoтьбi Hiмоччини пpoтI{
визвoль}Iих pщiв евpoпeйських нapoдiв' пoнrBoлсних Гiтлеpolv(' a
зi збpoeю B pyкaх пeprхoдити нa бiк yПA' щoб paзoм бopoтися
пPoти гiтлеpiвськlо<i стшriнсЬKих iмпсpiaлiстiв, нaйлютilших вopo.
гiв вoлслюбниx нapoдiв, вopoгiв дсмoкpaтii i пocтщy.
Haслiдкoм uiсi пpoпaгaндистсЬкoi кaмпaнii, a тaкox спiльнoi
бopoгьби пo}IсBoлснlтхнapoдiв y лaBax уTIA, i дальцtим стaIIoм }la
цrляxy змiцнeння дpylкби пoмix пoнoвoлсниIr{и нapoдaми бyлa
I Koнфеpенцiя Пoневoлсних Hapoдiв Cxoдy € в poпи й Aзii, щo
бyлa ск.ltикaнa 3a iнiцiaтивoю УПA й вiдбyлaся 2|-22 листoпa-
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Цa |943 p. нa тсpитopii' зaйнятiй УпA. B poбoтi uiсi Koнфсpсн.
uii yзяли yчaстЬ' oкpiм yкpaiнських дслегaтiв (5 oсiб), дслсгaцii:
гp}винсЬкa - 6 oсiб, вipмс}IсЬкa _ 4 oсoби' oсrти}tськa - 2 oсo.
би, кaзaхсЬкa - l oсoбa, чеpкrськa - l oсoбa, aзеpбaйдкa}Iсь.
кa - 6 oсiб, кaбapДlнсЬкa - l oсoбa, тaтapсЬкa -4 oсoби, тy.
BaсЬкa - l oсoбa, бarшкиpськa - l oсoбa, бiлopyськa.2
oсoби, yзбrцькa _ 5 oсiб, Paзoм 39 делсгaтiв. Heoфiшiйнo бpaв
}пIaстьв Koнфсpенцii геtlсp:Ц Тapaс Чyпpинкal.
Koнфсpеншiя виpoбилa pяд пoлiтичних i пpaктиннo.opгaнiзa.
цiйних пoстaнoB' спpямoBaних нa пoшиprння спiльнoi бopoтьби
пoнrвoлених нapoдiв сPсP i щвалилa звсpI{с}Iнядo всix нapoдiв
Cxiднoi €вpoпи й Aзii, в якoмy Bичсpпtlo пpoaнaлiзoBaнo пoлi.
тичнe стaнoBиIцe пoнeвoлe}Iих нapoдiв, зaвданtlя' Iцo стoять пс.
pсд ниIvlий псpспсктиви спiльнoi бopсгьби.
Beлlrкy пoлiтиннy poбoтy пpoвeлa УПA й сepед сoroзникiв тa
сaтелiтiв Hiмrччини: iтaлiйцiв, мaдяPiв, pyмyнiв' a тaкo)l( тих
фpaнuyзiв, бeльгiйшiв, гolшarццiв, loгoслaвiв, vсхiв, слoвaKiв, лtt.
тoвцiв, щo rх силoмiць зaгнaJlи дo нiмсцькoi apмii aбo нa вoеннi
poбoти. Pсaльним нaслiдкoм шiei poбoшt бyли ниоtеrшri фкги, кoлll Boяки шиx нapoдiв вiдl'.toвляrмсявiд бopoгьби пPoги УПd a тo
й aкп,tвнo Bистyп:tлI!пpoтl{ нiмцiв. Бaгaтo пpсдстaBникiв цllх нapoдiв бopo.тпtсьB лaвax yпAz. [o рнi, нс бpaк1в:Uloв УпA й нiмцiв, щo вiддaвaли yПA свoi здiбнoстi й yt'tiння, a нaвiть життя3.
Пoслiдoвнa пoлiтичнa poбoтa yпA сеPсд сoloзникiв Hiмrччини
дoвeлa дo тoгo' щo нiмцi мyсили вiдкликaти' нaпpикJlaд' мa.
ляpськi вiддiли з фporrry пPoтI{ УпA (|943 p.). Piк пiзнiшс в Kap.
пaтaх KoмaI{дyBaння 6.i мaдtpськoi apмii зilKпIoчиJIoз УПA дoгo.
вip пpo псpсмиp'я й нсйтpaлiтст, щo бр зaтвсpдксний Гoлoвнolo
кoмaндoю мa.ц,lpсЬкoi apмii. Тaкox з Гoлoвнolo кoмaндoю py.
мyнськoi apмii гK УTIA BeJIaпсpсгoBopи' якi, oднaнс' poзJlaд}IaлI{сЬ' тoмy щo pylvfyl{lt }raстиpJlltBo BимaпUrи вiд ГK УTIA дeкJrapaцii пpo зpечcнtlя yкpairrсьюrx пpстснзiй дo Бyкoвtцнlt ft Бcссapaбii.
Haперлoлнi пoвepнсння бiльtцoBицькltx oкyпaнтiв нa Boлинь
пpи УПA iсrrрarro l5 piзниx нaцioнa.пьrтих вiддiлiв. Korrи x пol .Еlив.:Oуgur Лoryu "КoхalЦиp Чщpшшlкана юшфсpeшtfi пoнGroлrншx нapoдir" /Дo
збpoi' l):0 p.9/2 ГK УПA. Лoгyш вiдlФшвarl-шу Koшфршцiro ПoневoлeшxxHapqд'isi
хaв дoпoвiдь t{oт}r}': "Пoлiтtчнi зoц&1trlrrпoнеroJleнrrxшapoдiв".
l .[ив.: B.г. "сxiдt{як'' Тapaн (ст. 5б) i Бoян: .Cлдвкo" (ст. 69) y sipнику: "У бopoть6iзa
вoлю пiд бofioвичи пpaпopдrrи УПA", a тaкox: "Aвцlстrrн .Цoшшiнi-Мяxдсь''/[o 3бpoi.
|9sз.ч. |9|32.
l Hiшeць - пop}чtrикУПA "Лис" пpибyв з peПryючишltвiддiJllЦ|r'iншlfi нiхeць стapшишaУПA заrиlryвy pcfиi.

м2
вrpнyлись бiльIцoвики' зa Bи}tяткoм oднoгo aзepбaйдxoнсьKoгo
вgд,лy (кoмarЦиp Чaшri), нс зpaдиB yПA
oд"?"oцioнaльний
вiддiл. .(o pснi, aзсpбaй.окaнцiЬкrrючились'iв ЧА й пiIцли в pяii
цaх гpoмI{ти нiмцiв i нa Iдкoдy УIIA нe дlяли. Iншi ж вiддЬи
зiUI-иlIIIdлись
i в Pя.ЦaхуТIA вoloв:lли пpoти зaгoнiв FIKB.II i HKгБ.
У бoю пц ГyPбaми нaцioнaльнi вiддiли бopoлись пpoти бiльlцo.
викiв пщ пpoвoдoм сBoгo кoмaндиpa Ястpyбa i пpЬти них бyлa
спPямoвaнa гoлoвI{aaтaкa вopoгa. Чеpез кiлькa лнiв y вrликoмy
бoю вiддiлiв УTI,A з HKBД в с. 3aлiзниuя (Kpем'янеччинд) взялй
}лraстьi вiдзнa.шJIись 3нoBy нaцioнaльнi вirц.iли кol{a}rдI{paЯстpy.
6l (29 чеpв}tя |9Ц p.). Boни пpoдoшкyвaли бopoтьбy i тiлькll пiсля
зaкiнчення вiйни в € в poпi ry УПA в пopoзyмiннi з oкpемI{мl{
кoмaндrtpaми вiДцiлiв зaпиIцилa iм свoбoлy вибopy.
Пiд чaс Дpyгoi свiтoвoi вiflни не бyлo yмoв' щoб спiльнa бopoтьбa пoЕtеBoлснlоснapoлiв в лaB:D(уTIA мoглa зaкiнчитисЬ тpиB.
ким yспiхoм. Пpoте i д o я спiльнoi бopoтьби пoнеBoлених нapo.
дiв пpoти Мoскви, щo нapoдилaсЬ щс B rпoxy Bеликoi pевoлroцii
|9L7 p. i скpiпилaся пiд чaс oстaнньoi вiЙни в oгнi бсзпoсepедньoi
бopoтьби цих }IaPoдiвпpoги oзвipiлих iмпеpiaлiстiв, спoнaткy гiтлсpiвськиx, a пoтiм стaлiнських' BМеpти нс }vtoже.Bllpaзoм ii xивщoстi ст:UIaдiя Aнтибiльlдoвltцькoгo Блoкy Hapoдiв (AБH) й iн..Пpoме.
lцих пoдiбниx opгaнiзaцiй (..Iнтеpнaцioнaл Cвoбoди'',
тсй,'), шo iснрaпи нa смiгpaцii. Цi opгaнiзaцii зyмiли зrypтyBaти
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д;lя спiль}roi бopoтьби пpoти Moскви пPсдстaвникiв yсiх пoнrвo.
лсtlих нapoпiв. fulс кyшt бiльtцим дoсягнeнI{ям бyлo пoсиJIrн}Iя
пpсгибiльtцoвицькoi бopoтьби ссPсд пoнeBoлeних нapoдiв сPсP.
3 цьoгo пoгл,tдy DKпaд УпA y Brликy спpaвy €днaння пoнrвoлe.
}Iих нapoдiв зас.lrщoByeнa нaйбiльuly yBary.
8. Ptк БoPoTЬБи

УTIA 3A oIIAIIyBAIIHя

I(APIIAтI

Koли пзУс (Boлинь, Пoлiсся) спaJIirхtryJIиy вoгнi пoвстaнськoi
бopmьби, в Гa.пичинi пarrрaв poзмipсний спoкiй. Гa.пичинaввa.
ж:UIaсь зaпiл.ltям УпA й пoвиннa бyлa пoстaчaти шrя бopoгьби
людсй, збpoю, aмщtiцito, бoeпpипaси й мсдикaмrнти. Cвoe зaв.
дaння зaпiльнoi бaзи для пoвстaнськoгo pyry Гaличинa Bикoнy.
Biula зaдoвiльнo.
Пpmr й в Гarrичинi вiдбylтися пoдii, щo зIvfyсиJIиfr бсзпocсpсд.
нЬo BKпючlITl4cяв бopoтьбy. Bxс нaвеснi 1943 p. з'яBtUI|кcЯ,
бiльlцi
вiддiли пoльськoi Apмii Кpaйoвoi, щo iх псpекинyли сIoдlt 3 це}I.
тpaль}lих пoльськиx зrмeль. Boни poзтaцIyвaлись' гoлoвнo' в
пoльськиx сслax дoBкPyги Львoвo (тpикyпrик: Coкiльники_3yб.
pa-Бaсiвкa' тaкo)к Cсмeнiвкa кoлo II{иpця, Cвipxс нa Псpсмиlш.
ляншинi) й пеpствopuлуtiх в сильнi фopгсui. У зв'язry 3 пoяBolo
циx вiддiлiв пoсилилисЬ пPoтиyкpaiнськi Bистyпl{ пoльськoгo пiдпiлltя пo всiй ГшIичинi. Пiдrrrслo тсx пoлoBy бiльlшoвицькс пiдriл.
ля' щo пoчllлo opгaнiзoврaти бoйoвi гpyпи т. зB. Гвapдii Hapoпo.
вoi i здiйснювaлo дивеpсiйнi aкцii в KapпaтсьKих гopax. .Цеякi
спpoби кoJIo м. Cкoлe й нa кopдoнi з Мaшtpllп{Holo нaTpaпиJIинa
пpoтилiю yкpaiнськoгo сaмoстiйницькoгo пiдпiлля. Цс й бyлo
пpичиttoю' lцo B)кr в неpвнi 1943 p. opгaнiзoвaнo в Kаpпaтax чo.
тиpи виIшкiльнi вiйськoвi тaбopи, Щo бyли дoбPс зaкoнспipoвaнi й
м:UIи зaвдaнI{явиlIIкoлити мiсцсвi вiйськoвi вiдп.iли,щo мoгли б
пPoтидiяти piзним пoлЬсЬким i бiльrцoвицьк}lм aкцiям2.
Бсзпoсеpедньolo пpичинoю яв}toгo вI.Iстyrryyqpaiнсьlсtx збpoй.
них вiддiлiв y Гaли.lинi бyв pсйд бiльцIoBицЬких пapгI{зilнiв гс.
нepirлa Кoвпaкa. Ця гpyпa з'явилaся в Гшtичинi в псpших дн'.[к
l Кpiм звiтiв, шo збepiгаlсгъся в apxiваx зп утBP' пpи oпparЦoвllннi rtrоm poздiлтувикopи.
стalto rtapис пoпt(oвшиtG1
Гyrylltд, хaшиlroпис яхom пiд iдerrпrчним зlnoлoвкoн бepiгастъся
в apxrв:ц.
t Цi тaбopи бщи poзташoванi: в Cам6ipщиlli, кoro с. Heдiльнoi, в fiolrrrнщинi шix сс;tами
Лyг i Cщoлiл, в Чopttoнy Лiсi тa нa пoпorrиlrдх xoJlo с. Koсмaч. Moбiлiздцiя, пpoведeнa нa
дo;tах пiдlli.luшr, збiльrшrоштиoю тaбopiв Дo дeвlяти. Oсь нaзвш пepш}tх кrpпaтсьlolx вiддi.
лiв УHC: .Бyлaьr.', "Лсви.', "Xypaшri'', "CipoмдlIцi.', "3aгpaвr.', "Мeсllики.', "ГаЙдомд.
ки.., "Чoplto.ltiсш" (кoшalщшp Piзyll) i сoпtя кoмalциpa Peшa.

r

лIrKi l}ro)gtивoстi для вrдrнH,I lllиpoкoi дивеpсiЙнoi aкцii в гли.
бoкoмy тI{.IryBopoга (CлoвaччиI{a' МaдяPщинa, Tpaнсильвaнiя),
a тaкox змory пapaлiзщaти yкpaiнсЬKy BизBoльнy бopoтьбy в Гa.
личинi. Cвiдoмiсть цiеi небезпrки змyсlrлa кеpiвнllкiв yкpail{сЬкo.
гo пiдпiлля нaспiх мoбiлiзщaти нaявнi збpoйнi вiддiли тa кинy.
тlr iх пpmи пapгизaнiв Кoвпaкa.
Ш(oб вiлвсPrryгI{ yвary нiмцiв вiд цих вiддiлiв тa псprнести
сyгI{чKи 3 нI{ми нa пiзнiIцr' видaJIи листiвкlt yкpaiнськoю тa
нiмецькoro мoвaМи' B якtlx стBеpДlq/BiUIoсЬ'щo нiмцi нс мaloть
дoстaтнiх c|4J|N|я зaбезпечeння yкpaiнсЬкoгo нapoдy пrpед бiль.
llIoBицЬKими бaндaми i щo 3 цllx пpичиI{ yкpaТнськиf,tнapoД
Ir,fyситьтBoPити влaснi сaмooбopoннi вiд,цiли. Biддiли цi ндзвa}lo - yHс (Укpaiнськoю Hapoлнoю Caмooбopoнoю).
пoтpiбнoi cуIлуt'шoб зaщи.
oчсвиднo, вiЦцiли yнс нr IVIaJII{
мaти пoхiд великoi гpyпи Koвпaкa. Boни пpoбyвaлl{ пеpеlllКoди.
ти бiльlдoвикaм пеpейти p. .Цнicтсp (с. БopтниКIt Toвмaцькoгo
пoвiry), a.псбоз yспiхy. Кoвпaкiвцi пilцли в гopи.
Тим чaсoм нiмцi зpoзyr'liли небезпrкy, щo д,lя них ствopюDaлaсЬ' кoли б гpyпa Koвпaкa зyr'riлaoпaнyвaти Kapпaтaми, li зiбp.rли зl{aчнi сили вiйськa й пoлiцii, tцoб знищI{ти цю гpyпy. Bottи oтoчIdJIиii в.(aпятинlшинi й y бoяx poзгpoмили. Koвпaк BтPa.
тив yсi свoi oбoзи й, PoздiливIIIи гpyпy нa мaлi вiддiли, пoдaвся
нa Cхiд. Hiмeцькi пrPrмoжцi, нeзвaxaючи нa яBнy Bopoxiсть yк.
пapгизaнiв, нс зaбаpи- paiнськoгo нaсrлrнI{я дo бiльtцoвицьких
yкpaiнським
нaселе}Iняlvt
лися вчиI{ити кpиBaвy po3пpa3y нaд
с. Бiлi oслaви. Пoстpiляли чoлoвiкiв, xiнoк, дiтей нiбитo зa спiв.
пpaцю з пaPтизaнaмI{.

лoсь нiчoгo iнIшoгo, як пoспilцнo втiкaти нa Cxiд. Плaн oпa}ryвaн.
ня Кapпaт бiльlцoвицЬким пaРгизaнaм не вдaвсяl.
l ,Цив.спoгаJtBoлtoдимиpа
Чapськom: "Paдiсllo ulyмiли лiси'' /HauiollшtьlIaTpибyшa.HьюЙopк l950. Ч.l5.
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Тим чaсoм нiмцi ссpйoзнo зaнспoкoiлисяпoстaнням i дiями
yнс в Гaпичинi й пoчшtиплa}Iyвaтиfr лiквiддщю. Kolrи x 18 ссp.
пня 1943 P. стaDсяпеpший пpoпrнiмrцький нaпaд yнс нa кaP.
ниЙ тaбip "бaв.Цiнcry''в кaмoнoлoмнi кoлo м. Cкoлe, в якoмy
звiльнснo вciх в'язнiв i пoкapaнo нa гopлo oхoPoнy тaбopy, uдo
3}rylцirлaся нaд B'язtIяIrДI' кoJIи yсrtЦ з:l циIvr стaB:UIись щopaз чaстi.

lIIими збpoйнi сyгички ytlс з нiмцями (нaл P..[нiстсp в Koлoмийщинi, кoлo Cкoлюпo), нiмцi виpilшили зpoбити збpoйнy ви.
пpaBy нa виIrп<iльrий тaбip yHс, щo poзтaцryвaвся в roPa,( мiж сс.
лaми Cцoлiл i Липoвиця.(oлlнськoro пoвф. Кirькaдсннi бoi зa.
кiнчилися пoв}Iим poзгPoмo}r нiмцiв 30 всpссня 1943 p. Biддiли
yнс зpoбили зaсiдry нa Bopoгa' щo пoBсpгaBся Byзькoкoлiйнolo
зa.пiзничкoro.3aaтaкoвaкий BoPoг з:lлиltlив цьoпo дня I{a пoлi бoю
пoнaд 200 вбипос i пorclнyв гoPlt. Йoгo псpшa спpoбa силolo пpи.
дytшl{тl{1п<paiнськийпoвстaнний pщ зaкiнчилaся нсвддчrю.
У ссpсдинi xoвтня нiмцi пoч:lли силaми CC нoвy aкцilo пpo.
ти УHC в Koлoмийщинi. Boни зaaтaк}'в:rлI{oднoчaснo з Беpсзo.
вa й Koсмaчa iншиЙ виIцкiльний тaбip нa г. Тapниця. Кiлькaгo.
динний бiй пpинiс oбoм стopoнaм трlскi Bтpaти' a.пстaбopy нiм.
цi нo qдoбyли. Ha пoнaп<yлltстoпaдa Boни пoвrгopили сBoю aкцiю,
пiдтягнyвlци вiDккy пiхoттty збpoю i apгшtсpiю. Псpсд нaтискoм
псpсBaxaючиx сил вiддiл з:lлиlllиB тaбip i, poqдiливtllись нa двi чa.
cпllr;|l|'вiдiйIцoв в Чopнoгopy тa в Чopкий лiсl.
ГoryIoни нoвi aкцii пPoти yHс, нiмцi пoчaли зaстoсoвyвaти
lшиpoкий тrpop сyпpoги yкpaiнськoпo IIaссJIсння. l0 жoвтtlя в Гa.
личинi пpoгoJloшсtlo *Bин'Iткoвий стaн'' i введсtto в дito т. 38. нaг.
лi сyдl пoлiцii бeзпеки. 3 цьoгo дня пoч:rлaся кpивaвa ссpiя пpи.
людниx poзстpiлiв 1п<paiнськoгoнaссЛсtlttя' якa тpиBirлa дo oстa.
тoчнoгo вЦстyпy нiмцiв з Гaличиrrи. 3a чaс вЦ l0 xoвrгня 1943 p.
дo кiнця чrPBня |944 p. зir Bиpoкoм цих сyлiв poзстpiлянo пpt{.
люд}to |5.770 yкpaiншiв. Tpимoвнi oгoJlolДсння з пpiзвицIaми poз.
стpiляниx i пpининaми poзстpiлy збcpiгaroтЬся в apxiвi 3п уTBP.
3poзyмiлo, Щo, гorryloчl{ Brликy aкцilo пpсrги вiддiлiв УHC нa
Cтaнiслaвiвtцинi, нiмцi сaмс в цiй oблaстi B.Дlrлисядo жopстoкo.
гo теpopy пpoти 1,кpaiнськoгo нaсслсння. [{им мaсoBим тrpopoм
BoPoг стaPaBся зilлякaти yкpaiнськс нaсслснtи тa ствopити пpi.
pвy мbк ним i вiддiлaми ytlс. Пo мaсoвих oблaвax' зoкpемa в
Cтaнiслaвoвi (теaтp - 14 гpyдня), Koлoмийщинi, Hnцвipгинццlнi, пo мaсoвiй дспopгaцii дo кoнцтaбopiв i нa вaжкi poбoти лo
l Есeсiвцi мyсшlt| бyп'r зливoвrlti, xomr пoбo.пl.п'tнoвiсiяькi сoснoвi 6rpaюr з п1х'тoчнoю
EoJloЮl lцo с.Irрк}Ulи з:l кдз:lpмy шlя вiддi'tу.
l9lФPiя

уrPaшсшrc

вiйcш

546
Hiмсччинt{' пoчaJlaся сepiя кpиBaBиx poзстpiлiв y CтaнiслaBoвi,
Ямницi, Кoлoмиi, кд'Ц''цi. У Kдщ''дi нiмцi poзстpiляли 15 щнiв
тopгoвeJlь.tloiЦIкoJtи, в Кoлoмиi стiльlсl x юнaкiв з ..бaпцiнсry'',
в Cтaнiслaвoвi 25 члснiв oyн, щo iх зJIoBилl{в oблapaх в тсaтpi
й великiй oблавi в м. Haдвipнa (l l гpyдня). Пiсrш ulо< poзстpi.
лiв пoчшtaся всликa aкцiя нiмсцьких збpoйниx c|llt у Kapпaтax,
щo нaпepсдoднi зими мaлa зaвдaти пopaзкц вiдцiлaм УHC.
27 лlцqorraдa нiмцi oтoчили вoл!lкимI{ силaми тaбopи УHC в
Чopнoмy лiсi мix сrлaми Пoсiч i 3aвiй. У кiлькaгoдllннoмy бoro,
зaмкrrенi тiсним BoPo)ким пrpстснсм, вiпдiцц ytlс пpoлaмaли
йoгo i, зaв.цaloчl! вopoгoвi вaxкиx Bтpaт' змyсили oкyпaнтiв лo
пaнi.пroi втсчi. У лiсi дoхoдldлo дo зaвзятиx pyKoпarцrrих бoiв. Пopaзкa кoшrг1вaлa нiмцям 60 вoякiв yбитими. Biддiлaм УHC дo.
пoмoглo тr' щo здoбyли нiмсшькy paлioвисильню й циIvlyl{eмo)клl|BlIJ|lIнiмцям пpaвиль}tий зв'язoк y лiсoвoмy тсpoнi. Kpiм pa.
дioвисильнi, qдoбyли бaгaтo збpoi i aмщtiuii.
Чеpгoвий yдap }Iiмцi спpя}ryB:UIинa Caмбiptщ{Hy. 4 rpyлrш знa.
чнi нiмсцькi сили aтaЦ|вaли тaбip yFIс Koлo с. Hедiльнa. У вaxкo}"fyцiлoдсннoмy бoю, в якo}vtyвopoг вtrpaтив 160 фllтими, йoгo
змyrцснo дo вiдстyпy. Пoвстaнui втpaтltли 34 бiliцil. Тpстя aкцiя
нiмцiв кoЕIцснтpyвaлaсЬнa тrбopи yFIс в .[oлlrншинi. l l i 12
гpyдtlя вopoг пoвiв }Iaстyп нa тaбopи мiх сслaми Мiзyнь-Kaльнa-Cлoбoдa й Липa. Псpшoгo дtIя йoмy пoщaстI{лo здoбyгlt oдI{}I
тaбip i спшlити йoгo, aJIe кoли нaстyпнoгo дня двa силЬнi вiддi.
ли УHC зaйня:tи дoгiднi Ntя ceбc пoзицii, вopoг нo нaBокltвся
нa нaстyп i внoчi непoмiтнo вiдстyпив. II{o paз, вpaншi 24
ня' вopoг пpoбyвaв нaстyпaтIt нa Чopний лiс, :rле ця aкцiя,'pудщo
..3oндеpдiнсry'',
3aii гестaпo Bслo силaми нiмецькo.пoлЬсЬкoгo
кiнчилaся йoгo poзгpoмoм. Taд<имчи}Ioм' нiмецькi спpoби лiквiдyвaти вiддiли yFIс в Kapпaтax зaкiнчилися пoвнoю нсвдaчеIo.
Haкaзoм ГBIII 27 ciчня L944 p. Укpaiнськy Hapoлнy Caмooбopoнy (yнс) BкJIIoчснoдo Укparнськoi Пoвgгaнчoi Apмii (yПA)
й ствoprнo з нсi apмiйськy гPyпy УПA.3axiд. KoмaнлиPoм yПA3axiд пpизнaчснo мaйopa, пiзнiIцс пoлкoв}tикa Poстислaвa Bи.
lцитoгo. Ite бyлo бoйoвс пссвдo Bизнaчнoгo стapцIини УПA, щo
мaв всrикi зacлyп{ в opгaнi&:lцii УТIA fI yкpaiнських збpoйних сил'
пoJIKoвtIиKaBaсlшtя Cидopa (IШелсстa), яwtЙ бiльIдr яK п''lтЬ poкiв
| Учaсшик фю Е. Biрtиtlий пoдa€ в свo€ м y спoгадi пpo бiЙ пц Hсдirьlloю (див.: "Пам'ягaЙ''
в "HaцioншtьlliйTpибyшi''. Hью Йopк, ll.2. l95l) Bтpaтивopoгa 3lб вбrгих' пoкп}tK1юrtисЬ
нa звiт кrпiтalta шi.rrецькoiхаlшapмepii Бpalцeltбyprcpа. Biрrиlrий пoвiдoмив, rцo B цЬoмy
бою загиllyв зrсryпt|ик шerф дpoгобицЬкoгo гcсгапo - Ляyфмalt.
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KoмaHдyBaB apмiЙсЬкolo гpyпoю УПA.3axiд' iDN(IIoKи 17 квiтня
|949 p. нc зaгlrнyв смсpгto гсpoя в бoto пpoп{ вiддiлiв МгБ.
У зв'язкy з нaблrпсctltlям бiльlдoвикiв дo тepенy дiй apмiйськoi
гpyпи УПA-Пiвнiv в Кapпaти пrPсKи}Iснo виtцкiльний пcPсoнirл
I Cгapшинськoi lIIKoли УTIA. Ha Borинi ця lцкoлa пiдгoтршa
дDa випyски пoBстaнсЬKих стapшиtl. Biдбивши yспiIшнo всi вo.
poxi нaстyпl{, вiдцiцц УTI.A.3axiд пrpeйшли нaстyп}Ioпo poКy дo
oфeнзиви. Псprш 3a всc нa теpeнi свoiх дiй вoни лiквiдyвшru uлi.
геншaфи''. Дo кiнця бсpeзня |944 p. в Chaнiслaвiвщинi лiквi.
дoвaнo пpиблизнo 30 "лiгtнЦIaфiв'', y Кoлolrийщинi мaйoкc всi.
Taким спoсoбoм вiддiли УТIA 3дoбyвarrи збporo, щo ii вfiбиparrи
вiд oxopoни' a тaKox xyлoбУ, кoней, хapнi, iнlдс мaйнo. Haдмip
xapviв вимiнroвaлll зa лiки. Гoспoдapський peмaЕIснтдiлили мix
сеJlянaми.

лi.
.[шrьrшoюaкцiеlo УIIA.3aхiд бyлa aкшiя пpoти or<yпatrтськoi
сoвoi aдмiнiстpaцii i eкcплyaтaцiiлiciв. Iз лiсy пPoгнiUIивсiх лiсo.
вих poбiтникiв. II{oб зaбcзпечrпl лiсoвi poбoти, нiмцi пoствoplo.
BaлlIдoвкpщи лiсiв свoi ..цIтюцпyнKти'''в якиx 3.rлoгoloстoяли
бrльгiйськi дбo гolшarrдськiдoбpoвoльцi. Biддiли УтI.A пpисIyпиJIи
..lцтюцпyнктiв''.3вичaйнoбсльгiйцiвчи гoл.
дo aкцii пpoти цих
пpo свiй пpихiд, внaслiдoкчoгo цi
лaндцiв вoни пoпrpe/Dк},Baли
вiддiли qдaвaлисЬбeз пoстpiлy.Тaюtм ttи}loмшtiквiдoвaнo*цгтloц.
п5|tIKти''в Mислoвi, Мaйдaнi, 3aвoroi т. д. ЛiквiдoвaнoтaKo)кпсс.
зi Cхoдy тa пepeб1вaвy кoлoнii
тaпiвський вi/vtiл,щo eвaк},Baвся
Ляrцеcтpoй нa Kaлyшинi.
3 Чopнoгo лiсy вiддiли УПA щopaз бiльlцс пoсyвirлися дo
p. .[нiстсp' oпaнoByloчинoвi тсpсни. Heзaбapoмп.rлицькийi сy.
мixнi paйoни бyли вxс пiл кoнтpoлсм УТI,d Ha дoвпlй чaс цi
paйoни.ст:Ulигoлoвtloюxapчoвoюбaзoю Чopнoгo лiсy. Hiмcшькi
}IaскoKинa сслa (Пyкaсiвшi,Гaнiвцi i т. д.) зyстpiншrисЬ3 пPoтидieю iз стopoни УпA Й пiдпiлltя. Гepoi.rнotooбopoнoю пpoти
нiмсцькo.пoльськoi бartди,щo пaцифiкyвa.пay<paiнськiсслa' Bи.
знaчилoся с. Бoвцliв' якc дoбpс зopгaнiзoвaнoюсaмooбopoнoю
зрriлo вИбити Haстyп бaндИ, пiлгpиlryвaнoi пaнцl{ptlими aвтa.
мш (16 бсpcзня).
У беpeзнi |944 p. з тaбopy пoлottс}Iиxy Cтaнiслaвoвi втiкшta
гpyпa гoллaндсьKих стaprцин. Hсдaлcкo вiд псPeпpaви чePrз
paйoнi цIo гPyпy зaтpимaв вiддiл УпA
P. .Цнiстсp y Гa.lrиuЬкolvfy
в нiмецькiй yнiфopмi. Гoлrrarцськiвтiкaчi бyли певнi, Щo цe нiмцi.
Maбyгь, бyлo шrя ниx.щ2кспpи€Ir{нoюнсспoдiвaнкoю' кoJIи3'ясyBДЛoCЯ;
щo вotll{ B pyкaх щpaiнськl{x пoBстaнцiв. Koмalциp вiд.
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дilтy вiдпpaBиB пoJUIaндськl{x стapцIин дo Чopнoгo Лiсy, дe Boни
tеяwtit чaс гoстк)вilлI{ B тaбopi. Пiзнilцс кoмal{дa гpyп'{ УПA
"Чoprrий Лiс'' пoдбаJra пpo тс, щoб Bottll дicтaлцcя to Бyдaпеш.
D, tC й дoчcкшtись кiкця вiйнк. .Цсякi з цt{x стapши}l anймaють
сьoгqшti висoкi пoспt B пoJUIatцIсы<iйapмii. Boюr з:UIиrцrd,IиcяtцI]1.
пiдпiлrrя, щo щиpo цpбpa.
Pllми дP}вямI{ УTI.A й y9aiнськoгo
лись iхньoro дoлею в гpiзlrий.ц,tя ниx чaс.
Tим чaсoм фpoкг пi.lксrгився пiд КаPпaти. Hiмrцькo.мaдЯpсь.
шй вiдстyп y бсpсзнi-квiтнi |944 p.вiддiли УTIA-3axiд Bl{KopI{.
ст:UIи дtя щoбyггя збpoi, aмщiuii i бoeпpипaсiв. У цЬoмy вo}Iи
мiulи знaчнi yспiхи. Tiльlсl otЦrн вiддiл (кoмarщиp Koзaк) y Кo.
лorд,lйщинi здo6}в тoдi 3 гpaнaтoмrти, 27 кулeметiв; 400 кpiciв i
12 вaгoнiв piзнoгo вiйськoвoгo мaйнa. У псpulloс дняlt квiтrrя бiльIцoвицькi фpolггoвi чaсти}tи миl{yли м. Cтанiс.тraвiвтa oсягI{yлl{
лiнiro Чopнoгo Лiсy. Хoчa УIIA стap:rлaся нс BстpяBaти y вiйнy
oбoх вopoхих iй iмпepiдлiстичнlо< сl{.л' пPoтe вol{a нiяк нc збиpiЦaсЯ пyскaти бiльlцoвикiв y IGpпaти й пoчдлa oбopoняти пo.
нaд 3O.кiлoмсцloвий вiдгинoк Чopнoгo Лiсy, нa якoмy не бyлo
жoд}It{xнiмсцькиx сил. Цс й стa.пo пpичиtloю, щo oбидвi вolo.
юнi стopoни пoч:lлl{ poбrrти зaxoди' щoб схиляти УПA нa свiй
бiк. У листi вiд l l квiтня бiльlцoвицький гснepaл Бaлarцiн пoздopoBJIяB"yкpaинскиx пapгизirн'', ви3нaючи iхнi вeликi зaслyги
в бopoтьбi пpoти "спiльнoгo'' Bopoгa й пpoпoнyBaв пеprгoBopи'
щo м:UIи вiдбyгися в йoгo цrгaбi в Лисцi. 3 пoдiбниМи пpoпoзицiями вистyпили пo paдio й нiмцi. 3poзy'riлo, yПA нaвiть не вiдпoвiлa нa ixнi зirлиtgt}ttl,я.
У зв'язtсy з псрмiшдснtlям фpoкгy в Klpпaти нa тсрнi дiй УIIA
з'яBилaсь нoBa сиJIa.ДДЯ oбopoни свoix кopдoнЬ Мaдяpщинa Bи.
слaлa свoi дивiзii. Ha теpснi дiй УпA.3axiд 3'яBились чaстини 6.
гo apмiйськoгo кopпyсy пiд кoмaндrвal{}tя}.l гeнеp.rлa Феpенva
Фapкaura дс KiсбapнaKa' згoдoм oднoгo з чiльнltx дiячiв AБн.
yпA I{c мaлa нaЙмrншoi oxoти стBopюBaти сoбi нoвиЙ фpoнт i y
вiднolцсннi дo мaдяpсьKoгo вiйськa збсpiгaлa нейтpaлiтст. Пpoтс
пЦ тискoм Bopo)Kих нaм oлrмсктiв мцдяlpськi вiддiли пoчaJIи Dи.
стyпaти пpoти УTIA it poбl.пп гpaбixнишькi випpави нa щpaiнськi
сrлa' сп:UIюIoчиiх тa вбивaючи свящсникiв (o. ГaвpилIoк y Мi.
зyнi _ 6 vеpвня). Poзгopiлися бoi з мaдЯpaми в.(orrинщинi, Kалyrцинi й Haлвipнянlцинi. B Kalгщцинi iх poзгpoмлrнo двiчi мix ll i 15 квiтня. Poзгpoмлсtlo DraдяPський вiддй, Щo п:UIив
с. Кoпaнки (сеpсд кiлькaдeсяти вбитиx зйaйдснo кirлyсьKиx пo.
лякiв i пoльoк y мaдяpсЬкiй yнiфopмi), нacтyпнoгo дня poзгpotr{.
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лrнo мaдщюькиЙ вiддiл з дDoмa пaнциptlими aBтaми' щo вибpaBся
нa вiдплaтI{y aк{iю, йoгo oгoчи.rпrй мaйxc в пoвtloмy сюlaдi BзяJIи
B пoлotl. Ha щaстя, сrpед мцд'IpсЬких вl{сoKих стapцIи}Iзнaйцuи.
ся лк)ди' якi зpoзyмiли вce бсзглyqдд тoгo' щo мaдяpськс вiйськo
нa н1оt<iйзомлi ствopюe сoбi нoвий нспoтpiбний фporrг бopoть.
би. Тi стaPцIиtIи зp"riли зв'язaтися з KoмatЦoю УTIA.3aхiд i пo.
ч.rли пrpегoBoPи' якi й дoBсли дo фopмaльнoгo пеpсмиp'я, зaKпIoчrнoto lrtbк кoмarЦoro УТlA-Зaхiд i кoмa}цoю 6.гo apмiйсЬкotт)
KoPпyсy мa-щ1pg6кgiapмii. oшc пеpсмиp'я зaтвеp.Qкенo пiзнiIцс в
пepeгoBopax ГК УпA з ГK мaдярькoi apмii, якi вiдбyлися в Бy.
дaпеI.тrтii дoвeли дo з:rKпIoчсгtHяпсPrмиp'я нa всьoмy кapпaтсьKoмy фpoнтi. ПсpIшим нaслiдкoм пepeмиp'я стaJIo тс' щo в дpyгiй
пoлoвинi квiтня УПA.3aхiд дoзвoлилa BслиK!!м мaдяpським чa.
rтинaм пеpeмapшyвaти чrpф Чopний Лiс i влapити нa тили бiльцIoBицьKих чaстиtt' якi вoювaпи пpoти мaдЯPсЬKиx дивiзiй, щo
oбopoняли Тaтapський пpoxiл лo Мaляpщ!lt{и. Цс дaлo змory мa.
Iulpськoмy вiйськy вiдкинщи бiльlдoвикiв дo м. Koлoмlця it to
p. [нiстсp.
МaдяPський нaстyп нa бiльuroBицЬKoмy фpotггi зaблoцyвaв вiл.
стyп oлнiй бiльrцoвицькiЙ дивiзii, Щo oпсpyвaлa в Haдвipня}Iщи.
нi. Ця дивiзiя oтpимaJla нaкaз пеpсйти нa пaРгизaнськi фopми
бopoтьби. .Цдя неi пoстaвлrнo зilBдaння зa Bсякy Цiнy oпaнyвaти
Чopним Лiсoм, щo зaвдaB стiльки клoпoтiв бiльIцoвliкaм. oднс
3'еднaння з цiеi дltвiзii пИ пpoвoдoм lllyкaевa пiшlto в Мaйдaнськi лiси мix Cкoлeм i Т1pкoю, цrи з'eднaння вдaPилu 23 нepBня нa Чopнltй Лiс'.
Haстyп нa Чopний Лiс бщ пoчaткoм вa>ккихбoТв УTIA.3aхiд з
бiльlдoвицЬкими пaРгизaнaми 3a цю лiсoвy бaзy, щo тpив:UIипoнaд п'ятЬ тиxнiв й закiнчилиcя | чеpвt{,l L944 p. пoBt{oю пrpсмoгoro УПA. oсь oкpемi стaпи цьoгo бoю. 23 чrpBHя vеpвoнi пapгизaI{и зilxoпили Чopний Лiс. 3aпaснi й виIдкiльнi нaстини, щo бyrти
в лiсi, вiдстщlrли пrPrд нимI{ дo с. Гpaбigкa.27 чсpвtlя пapгизaни
нaстyпirли нa с. Гpaбiвкy, aле iх вiдбили. Poз.гlloченийневдaчсю
вopoг пi.Цтягнyв cllлlц trtпoвiв нoвий }Iaстyп (29 неpвня). Пiсля
кiлькaгoдlrнних бoЪ пoBстaнцям вд:rлoсяpoзбип,r нaпaсникiв i ви.
ки}ryп{ iх iз сслa. Чaстинy солa бiльlцoвI{ки спшIиJIи' зaстpслиBlllи
23 цивiльнi oсoби, щo пoтpaпили B ix p}п<и.Мiж iнtцими зaгинyв
тoдi o. Микитюк, пoльoвий кaпе,Iaн нopнoлiсьlсгх вiддiлiв УТIA У
I Koмrlutиpoм цiсi гpупlt бр Кyлaгiн Гllm Crвпaшoвиv ("Хopa..), fioro шфoм цгтaбy ТeлеIшкo l.pиrоpifi Baсlutьовиv, пo.ltiткoмiсаpoЦ - Apтaмoltoв Cepгifi Пrтpoвиr. Гpyпa бyлr,Цoбpeoбpoсltа (arгoмапlики) Й мшa вe,rикии oбoз.
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IIьoмy бoю зaмн1в чoтap Мopoз - oдE{}rз нaйкpaIщrх вiйськoвикiв Chaнiслaвiвщиюr. Щс.щa вoпrкi нaglyпи пoвq,Iи пaPII{зilни нa
вiддiли УTIA в с. Мaйдaн (l i 7 тpaвня), aлe в oбox випaдкax' 3:lзнaвrши дoцIкyльttих BтPaт' }fyс!tл!I вiдстyпити.
Тим чaсoм зa:Urяpмoвaнi бoйoвi вiддiли гPyп[t "Чopкий Лiс''
(кoмarциp Гpeгiт.Piзyrr) спirпшlми мapшaмI{ пoBсpтaJгися дo свoei
бaзи. B ссpeдlнi тpaвня чoтиPt{ .lopнorriськi к1peнi УTIA здблo.
к}вaлI.tЧoprий Лiс нa лiнii сiл Миoriв-hlп'Еlt(д-Явopiвr<a-3a.
вiй- Гpaбiвкa-Хмслiвкa-Лссiвкa-Глyбoкo-ГpcнiвкaHсвo.пrн-Пoсiч i Мaйдaн. Щс oди}t к1piнь стoяB y Пopoгaх. Tarим
чиtloм' дoвкpyп{ Чopнoгo Лiсy зiбpаrиcя c|4II|4уTIA, дoиaтнi дltя
лiквiдaцii тPьox з'€днaЕIь, зaмKнсних y Чopнoмy Лiсi. Кiльцс вiд.
дiлiв УTI.A щopaз бiльlде зBy)кyвirлoсяй вiднoсиtlи в тaбopaх.repвotlих пapгизaнiB стaвaJII{з кo)кI{им днсм гiplшi. ПPo цс свiдчaть
щoдcнники, Щo iХ знaйшли пpи вбитих i пoлoнeниx пaРгизaнaх.
Унaслiдoк блoкaди в тaбopaх IIoчaBся гoлoд.
Haпpикiнцi тpaвня' кoлlt йIшra пiдгoтoвкa лo виpilll:lлЬ}toгo
бoIo зa Чopний Лiс, poзвiдкa дo}tсслl, Щo нiмцi гoтyloть всли.
кий ..aйнзaц'' нa Чopний Лiс, я<ий мaB пoчaтись 3l тpaвня i мaв
бyп,t вслсний силaми oднoi пaнцсpнoi дивiзii з дoпoмi:lсtими вiд.
дiлaми. Maючи тoчний плaн нiмeцькoi aкцii, вiддiли УTIA пеpe.
гpyп}'Ba,Iися,щoб нr стBopI{ти сoбi лвoх фpoнтiв, i пpoвeли eвa.
кyaцiю Bсьoгo voлoвlvoгo нaсrлeння iз зaгpoжrниx нiмцями сiл
y безпе.rнc мiсцe. I.{их яoлoвiкiв псpевезсI{o I{a Bal{тaxних aвтoмaшинilх УТIA.
3l тpaвня нiмецькa 7-мa пaнцеpна дивiзiя пoчшta сBoю aкцiю
нa Чopний Лiс пo цUIлry Мислiв-Зaвiй тa 3aгвiздь.Пyстoпoлr.
Taнки й лiтarо пoчilлI{ oбстpi.lшoвaтиЧopний Лiс. Чсpвoнi пapги.
зани зiбpшrи всi свoi сили й, нaмaгaloчись пPoPBaтись з Чopнo.
гo Лiсy в гop[t' aтaКyвirли l нepвня вiддiли УIIA нa лiнii Гpинiв.
кa-Гpaбiвкa. Tр BoHи пoтpaпилt{ пiд вoгoнЬ скoнцr}гтpoBa}Iих
гpaнaтoмстiв УTlA. Cпyстolшення' якс BчI{}tилигPaнaтoмстИ, 3У.
пIltIlIлo нaстyп вopoгa й вiн пoчaв щiкaти. Пapгизaни з:UIиIIII{ли
весь свiй oбoз iз бoепpипaсaми' сoтнi вбитих i пoлoнсних i в пaнiшi вiлсгyпllлl| B ЧopниЙ Лiс, де пoтPaпI{лI{в paйoн дiй нiмсць.
Kих пaнцеp}tих чaстин. ПapгизflI{и зaзнaли цiлкoвитoi пopaзки i
тiльlоl небaгaтьом 3 них' щo poзпoPoцtl,!,лисЬ'пooдинцi aбo мaли.
мI{ гpyпкaмI{ Bд:uIoся вvtitтуtxиBими 3 цьoгo пoгpoмy.
Пoчaлaся aкцiя пpoчищyBaння тсpснy вiл недoбиткiв пapгизaнiв. Цю aкцiro знaчнolo мipolo yскJIaднювa,Io..гoстюBaньIя.,
нiмецькoi пaнЦсpнoi дllвiзii y Чopнoмy Лiсi. Тpебa бyлo мaневpy.
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вaти тaк' щoб нe нapaзитисЬ }Ia yдap псpсвaxaючих нiIиrцькIIx
сItл. 5 чеpв}tя' poзгpoмивlllи oltиI{ Biд.цiл бiльlдoвицьKих пapти.
зaнiв, щo втiкaв вiл нaстyпaючиx вiддiлiв УпA, пaнцrpнa дивiзiя
зaбpaлaсь гсть з Чopнoгo Лiсy. Boнa пoчaлa псpсвoдити aкцilo
нaбopy yкpaiншiв дo дивiзii CC ..Гaличинa'' в селaх Пцкapпaття.
.Цo ссpсдини чсpBня вiддiли УIIA цiлкoм пpoчl{стили тсprrt
Чopнoгo Лiсy вiд зaлишкiв бiльlшoвицьких бaнд. Пiсля зaсл}ry(e.
нoгo вiдпoчItнкy кoмoндyBaння УПA.3aхц виpiIшилo пrpсBrсти
нopнoлiськi вiдцiли УпA в CкiльщинУ, tЦoб пpoчI.lстt{ливiд бiль.
tцoвицькoi бaнди Шyкaевa тсpeн мaйдaнськиx лiсiв. 30 неpвня
тpI{ чopt{oлiськi кypeнi виpylшили в пoхiд нa Зaхiд.
lvlapш, щo свoiми забсзпсчerшями й poзвiдкaми oxoпJIIoвaBтe.
pе}t зilBlIII{pцrкидo l0 км, itшoв чepез сeлa Гpaбiвкa-ЦiневaЛ oп'янкa-BсщixМiзyнь-Кa.пьнa-Cлoбoдa- Бoлoxiвськa-Бpя.
зa-Kaм'янкa й вiлбyвaвся в бiлий дrнь' битими lllляxaми' вtlKпикaв енryзiaзм сeprд нaсслrнн,l й пaнiкy сеprд вopoгiв. Щoй.
нo чеprз кiлькa.пнiв, зopi€ l {тyBaвшIисЬ B пoлoхсннi, нiмцi пoчaлlt блoкyвaти шIлЯхвiд Cиневiдськa дo Poжalrки, щoб пrpст'Iти
нaцIим вirЦiлaм дopory. 6 неpвня тpи aBтa з нiмцями пiд пpoвoдoм лсl"tтснaнтaпoтpaпили в пoлoн y Кaм'янЦi. B'д цI{х пoлoltс}Iиx кoмa}tдиp Piзyн дoвiдaвся, щo tliмцi гoтyють всликy aкцilo
нa сслa Kaм'янKa, Бpязa, Poзтiнки, Cлoбoдa-Бoлсxiвськa, Л1ot<ки
й Липa. Koмarциp Piзyн виpilшив пpийняти бiй i чcкaв вopoгa B
Kaм'янцi. Bнoчi нa 8 нсpвня нiмцi пiдгягнyли свoi сили з Бoлe.
xoвa й },paнцi Bдapили нa Kaм'янкy. ix зyстpiли кyлемстним й
гPaнaтoмeтниlvl вoгнrм i нaстyп зaхJlи}lyвся.
Тим чaсoм iз Cкoльoгo пoчaв нaclyпaти пoлк мaдяpiв. ik oбстpi.
Jl'Iли Кyлrмстaми й воtсlсtми гpaнoмстaми' пoки вoни щс нс встигли
poзгop}tyгI{ся3 мapшсвoi кoлotlи в бoйoвy лaBy. Цьoгo Bl{стaчилo'
щoб вorrи вiдстyпили }laщддo Cкoльoгo. Пpoте з Либoхopи й Грбс}Ioвaпoчilпи }Iaстyпaти нiмцi. BiДд.iли УпAвiдстyпили й зайняли
стaнoвиltlд нa гopi Лoпaтa й Мaтaгiв (|220 м). Ha цIo( Bсpxilх пpoхo.
дI{лaзaпaснa лiнiя yкpiплснь, збyДoвaниx lvraдяpсЬKoloapмiею.
9 сеpпня Bopoг пoчaв кoнцrнтPoвaний нaglyп нa гopy Лoпary
сI{лaми двox дивiзiй. БiЙ зa Лoпary нaбиpaв з гoдI{}IиI{a гoдиrry
щopaз бiльrдс зilтятиx фoPм. Увrvсpi, мaючи вaхкi BтPaти в люляосi збpoi' вoPoг вiдстyпив. Унoчi пoвстaнцi' псpeлaдyBaвцrи всc
мaйнo з вoзiв нa D'юки, зiulиlllили гopy Лoпary й пittшtи в МaЙ.
дaнськi лiси лiквiдoвyвaти бaндy Шyкaевa.
.[lдя oбopoни з:lлиlIIилися мiсцсвi вiддiли УтIA й CтapшинсЬкa
цIкoлa' щo сilмс мaлa зaкiнчити псpшIиЙ випyск стapцIи}t.Bopo.
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xi вiддiли в кiлькox мiсцяrt пoтPaпиJu{ в зaсiдки УTIА" Haйбiльlд
yдllлolo бyлa зaсiдкa нa нiмсцькy aвтoмoбiльнy Koлotly мix с. Пo.
Jlя}IицсIoй Tисoвoм' пpoBсдeнa вiддiлoм ytIA ..3arpaBa''. Тyг вo.
poгoвi зilцддtto бiльцlиx BтPaт' спaJIсIlo кiлькa aвтoмaцIин i здoбyтo збporo тa бoeпpипaси. Toгo x д}Iя сoт}Iя Koникa iз
Chaplшинськoi lдкoltи poзбилa BoPoгa кoлo гoPи Maгaтiв, здo.
бyвши 2 кулeмаtt, бaгaтo p}^I}IихгPaнaт' нaбoЬ. ,Цo 15 липtUI
тpивaJrи бсзнaстaннi сyпl.п<и з нiмцяlдr y чoтиPtrKyгHЦKУ, щo зa.
микaвся лiнiеlo, якa пPoxoД{лa чсpсз с. Либoxopy й Poxaнкy, но.
pф Brpхи I{aд p. Cyкiль, Мiзyнкoю й Бpязoю. Кoли x щc oднa
бiльrцa нiмецькa aкцiя (l3 липня) нc дarra Pсзyльтaтy, нiмцi, нo
oсягнyвlци свoiх шiлей, пoчiUIи внoчi з 15 нa 16 липня вiлстyпa.
ти з гip.
Tим чaсoм псpсмФ|(цi в бoю нa г. Лoпlтi нopнoлiськi вiддiли
УTIA (кoмarшиpи Piзyн i Блaгий) бyли вxс в МдйдaнсьKих лiсaх.
Тyг дoвгo бсзкapнo pсй.щвa.пaпo сoлax Cкiльщини й Тypнaнщи.
ни бarщa lШyкaeвa. Мiсцевi вiддiлlt yпA бyли зaслaбi, щoб ii лiк.
вiдyвaти. Boни встиглtl тiльки пPoг}laти бatцУ з пiвнiчнoi чaстини лiсy. 15 липня вдaPиJII{пo бarцi бoйoвi нopнoлiськi вiддiли.
У бoяt, щo тPиB.UIи цiлий дснь i цiлy нiч, пaщизaнiв Шyкaeвa
pфrpoмIdJlи вщсI{т кoлo сiл Pllкoвa, 3aвaдки й Poсoxaчa. Tiльки
нсдoбитки цiеi бatци' щo зiUIищили нa пoлi бoto свoю fpoю й
тaбopи, зylrliли втeкти в Typнaншинy.
l8 липня вiлбрся пеpIший випyск Cтapшинськoi lШкoли в
Kapпaтaх. Пoнaд 250 мoлoдих стapцIин вiдiйuшro дo свoiх Bo€}t.
rrиx oкPyг, Щoб oчoлити BизвoлЬнy бopoтьбy в лaвax yПA. Ha ix
мiсцo нa.Ф(oдI{лltвxе нoвi loнaки' щo в lцкoлi мiUII{пoчaти }laв.
чaнtul. Кpiм Cтapurинськoi lШкoли (..oленi''), пpaцювaли в Kap.
пaтax тaкox ПiдстapIциtlськa lЦкoлa (..Беpцrги''), paдiolшкoлa й
к}Pси мсдссстrp.
Липнева бiльlцoвицькa oфснзивa |9Ц| p. нapoстtЦa нa всiх вiдти}Iкaх. .(iйшto дo бoiв з УПA тa вiдстyпaючими нiмсцькими й
мaдяpсьKими чaстиttaми. ЙцuroсЯ пpo збpoto й бoeпpипaси, якi
УпA xoтiлa вiдiбpaти вiд цих чaсти}I. Тaкi бoi мaли мiсцc в
с. T1p'е (24 липня), дс poззбpo€нo мaд,IpсЬкy вaлкy й нa шляхy
мix с. Cмiльнa й Хдaннa' дс нaстyпив бiй з нiмцями (27 лllлня). I тyг нiмцi втpaтили oбoз. Цiкaвий епiзoд: бiльIцoвицькi лi.
тaKи впPoдoвx кiлькoх гoди}I aтaКyвaJlи нit'tцiв, якi були в бoto
пpoти yпА.
Унaслiдoк бiльtцoвицькoi oфeнзиви знaчнa чaсти}ta вiддiлiв
УПA.3aхiд псpейшrш фporrг i oпинилaся в бiльцloBl{цЬкoмy зil.

553
пiллi. Пo нiмсцькoмy бoцi зaлиЩилaсь тiльки I Cтaplшиttськa
Шкoлa, щo сaмo пpaцIoв:UIaнaд дpyгI{м Bипyскolvl стapшин, i .Цс.
кiлькa кapпaтських вiддiлiв уTIA пiд кoмarЦoю пoJIкoBrикa oлек.
cи Гaсинa.Лишapя. ПpийIшoвlши в Kapпaти, бiльlшoвикaм нс зa.
лиlц:UIoсьнiчoгo iнlшoгo, як Dи3нaтИ, IЦo спpaвxнiм гoспoдapеIvl
Kapпaтських гip с уTIA. oкpeмi гipськi теPrни (..Гoвepля'', ..Чop.
ний Лiс'', ..МaKiвкa'') ще дoвгo 3:UIицIiUIисЬнспpистyпниlrм фopтrця}lи УTIA й не легкo бyлo нoвим мoскoвськo-бiльlцoв}.цЬкlIм
oкyпal{тaм пoдoл:rти iх. Taшй 6yв пiлсyr'roк oднoгo poкy бopoть6и
yпA 3a oпa}ryвaння Kapпn.тaми.
9. IIЕIIoтPIБIIиЙ тPEтIЙ ФPoнт

-

пoЛяки

Hсмaе нaйменIцoгo сylrнiвy' щo цьoгo фpoнтy нr бaхaв сoбi
yкpaiнський нapoд, нс бaxали йoгo yкpaiнськi пoлiтичнi opгaнi.
зацii, не бaжaли йoгo УTIA й yкpaiнськe пi.щIiлля.Укpaiнськa стo.
poнa po3ylvliлa,щo oб'ективнi вимoги нaцioнaльI{o.деpxaвнoi пo.
лiтики вимaг&пи жити B пpия3них взa€ м иtlaх iз Пoльщeю 3 },Baги нa Bсликoгo спiльнoгo Bopoгa - Мoсквy. Boнa бyлa свiдoмa
тoгo' щo пеpсд нсбeзпскoю' яKa 3aцpoxy€ yсiм пoнсBoлrl{им нa.
poдaм l-(снтpaльнoi й Cхiднoi € в poпи вiд нiмrцькoгo й мoс.
кoBськoгo iмпсpiaлiзмiв, тiльки спiльний фpoкг € € д инolo пpaвI{лЬнoю пoлiтикoю пoнсвoлсttих нapoдiв. I тoмy 1п<paiнськaстo.
poнa бyлa пpoти бopoтьби нa пoлЬськoмy фpoнтi i зa миpнc
poзв'язaння iснylovoгo кoнфлiкry мi:r<пoлЬськl{lvl i yкpaiнським
I{apoдaми.Taкy пoзицiю Bислoвлeнo цiлкoм BиPaзнo нa II Koн.
феpснuii oУH в квiтнi |943 p., нa якiй зaяBJIсttoпpo стpемrriння
oУH дo миpнoi лiквiдaцii всiх фpoкгiB' зil виняткoм бiльlцoвицЬкoгo й гiтлсpiвсьKoгo. У свoiЙ пoлiтицi пopoзyvriпня з сyciднiми
I{apoдaми oУH бyлa пoслiдoвнa i, слi.цсKaзaти' щo вoнa дoбилa.
ся знaчниx yспiхiв (пoнсвoлснi нapoди сPсP' мaдЯpи' pрrщи).
Tiльки }Ia пoльськoмy вiдгинкУ Циx yспixiв нс бyлo, xoн poбилl:.
ся кoнкpeтнi спpoби пopoзупriння в iм'я спiльнoгo пoлЬсЬкo.},кpaiнськoгo фporrry пPoти Гiтлеpa й Chaлiнa. Усi нaмaгaння УIIA
й yкpaiнськoгo сalиoстiйницькoгo пiдпiшrя в цьotufyнaпpямi poзбились. oб цiлкoвитс не6aжaння ltoльськoi стopo}Iи пopoзylriтись
з yкpaiншями. .[xсpслoм тaKoгo нaстaBлeння 6улu нr тiльки iм.
псpiшIiстиннo. загaф rrицькi aпститI{ й нoгopiй ни й пoльсьlсl й tдo.
вiнiзм, aле й цiлкoм фaльurивa oцiнкa сиryaЦii, в якiй oпиtIиBся
пoльський l{apoд yнaслiлoк вiйни. B oпнoмy пoлЬськoмy пiдпiль.
нoмy видaннi з 1943 p. читa€ м o: "Мbкнapoднoi пoзицii Пoльщi
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гoдi зaxитaти. Ми e нaйстapшим кoмбaтaнтo},l oб'еднarrиx Haцiй. 3.пoмix себс ми I{e вI{д:lли )t(oд}toгoЛявaля чи Квiслiнгa.
3.пoмix yсix нaцiй €вpoпи, oкyпoBa}Iих нiмцями, ми oднi вiд.
мoBI{.'Iисьнaвiть вiд пoлiтичнoi i вiйськoвoi cпiвпpдцi. Hi oднoгo
лсгioнiстa нc дiula Пoльщa нa xoдсн iз фporrгiв вiЙtlи''l. L[с нс
б}в пooдинoюlй пo,Ioс' цrй гoJtoс вi,Ц.пзеpкaruoвaB
загaJIьнy пoJIьсЬкy пpl{лIoднy oпiнilo. I сaмс цeй ..poxсвий'' otгтимiзtrt пoльськoгo зaгalry i йoгo вipa в псpeмo)кнс закiнчeкня вiйни, в сильнy
Пoльшry B Pфrциpсних KoPдoнaх, бр oднiеIo 3 гoлoв}Iих пPичиI{'
чoмy пoлЬськс пiдпiлJIя вiдмoв.пяrroся Biд пopoзрriння 3 yкpa.
iнсьlсlм пЦпi.rrтям2. Увaxaroчи oстaтoчI{y пеpeмory Пoльuti як
спpaвy цiлкoм oчrBи.щty' в yсiх пrpсгoBop.rх пoльськс пiдпiлltя вIrмaпulo вfi yкpaiнськoгo пiдпiлля пoвнoi кaпiryляцii i пiдпopядкyвaння пiд пoльський пpoвiл' як гoлoвнi yмoви, I{a яKиx мoглo
б дiйпr дo пoPoзylvriння. oчсв}lдHo' yкpa.iнськe пiдпiлля тaKш( ytvloв
пpийняти tlc мoглo й тoмy пoлЬсьKo-yкpaiнськi взaемини пoгipцryв:rлися 3 дHя нa дсrrЬ. Haпpylксння пepсйшшro в oдвeРгy Bo.
po)кtloчy' якa пpoяBИЛacя'B нaдзBичaйнo кpoвoпpoлитrriй вiйнi мЬt<
дBoмa пiдпiльними apмiямИ, Щo тpI{BiUIaдoBцIe PoКУ, нa Bслllкy
втф iстopичHиx вopoгiв oбox нapoдiв, Щo, бсз сylvlнiвy' BIvtaк:UIи
в неi i свoi пa.пьцi.
Biйкy цю пoчaJIIt пoJIяки. I{с нc мo)кc BI{Kпикaти сytvtнiвy в
кoxнoгo' хтo пoз}Iaйoмиться з вцпoвiдними дoкylreнтaми й дaтaми' )сгo пpoстyдiloс пiдпiльtгy пpссy' пoльсЬKy й щpaiнськy' цlo
з'являлaся в Poки вiйни. Koли стyдiюeмo yкpaiнськy пцпiльнy
пpссy цих чaсiв, тo цiлкoм виpa3Ho пPoяBляrться B нiit бaжaння
yкpaiнськoгo пiдпiлlrя дo пoPoзylvtiння 3 пoлякaми. Haвiть кoли
вiднoсини зaгoстpюIoться' ми зyстpiнaемo в цiй пpссi зaкJIиKи
дo пoльсЬкoгo здoPoBoгo гJгy3дy3,вкaзiвки нa бсзвЦпoвiдaльнicть
сщaснoi пoльськoi пoлiтикиa' poздytvtи нa тrмy iстopиннoi poлi
oбoх нapoдiBs, a в нaйгiplшoмy paзi пoпePсДксtlня дrяким пoльським кoлalи, щo }кpa.rнсьtоtЙнapoд нс тсpпiтимс пPoвoкaцiй i мoP.
дiв6. 3нoвУ ж, У пoльськiй пiдпiльнiй пpeсi цих чaсiв iктонсивнo
l ,[ив.: "Cвсктo HспoД.rrсглoсцi''.Пiдпiльнa газeтa .Бlo.гtcтишlнфpмaшiйllи 3емi Чepвсltьскей''. ll листoпадa l9{3 p. Cтaттi пoльськoi i yкpailtськoi пpeси нa тeмy пoJlьськo.ytФaiнсьюrх ки€yи}l
- див.: БiФtioгpaфiя.
t y l943_l9.l4 pp. тpиd вiдбyлись пeperoвopl{ мix кepiвllйкrми пoll}ськoгo i yкpаiltськoгo пiдпirця. l[ив.: "Чи пoltiт:rчниЙpoзyм пepeмoжc?'' в пИп. xypн. .Бю,пerешь'',v. ll/
l9{3 p.
l ''Hа фздopiлoкях бeзвЦпoвiдшlьщиltи''.
"l}iстi", .l. l зa 1944 p.
. ''Укpaiнa й Пo,тьщa'', .lдeя i Чиш'', ч.4 зa l9-l3 p.
5 ,Цив.:Cадoвий o.C.: "Kyди пpямують пolшки?.', "Lп,еяi Чиlt'', ч. 7 за 1944.
. .Цив.:пiдп. cгaTтяв.Haшe 3смс Bсxoдltс.', Ч.l &1 lI. l9.|3 p.
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пpoпoвiдyв:UlисЬ нrl{aвистЬl i пoгpoмництвo2 y вiлнolшсннi дo yк.
patнuiв тa нaвiть зaгapбниЦтвo oсt{oBних yкparнсЬKих 3емель (пo
p..Цнiпpo, Чopнс мopе)3 i зaпеpенрlulись' пopyч стapoi пiсеньки
пpo ..нiмешькy iнтpиЦ''a, УKPnfuськi нaцioнaJlЬtto.визвoльнi змa.
гaнняs, пpичolt{y Bo}tи тpaKryBaлись як псpшa й нaйвaxливiцra загpoзa д,Iя стBopсн}tя нrзaJlеxнoi Пoльlцi6. Haвiть oфiuiйнi звсp.
нсl{ltя вepxiвки пoльсЬкoгo пiдпiл.llя дo yкpaiнськoгo нapoдy7, щo,
пo pснi, зyстpiлися 3 гoстPoю кpитикolo сaмиx пoлякiв, нc бyли
пoзбaвлснi oбpaз i нсгaцii. Ho мoжнa дивyвaтисЯ, Щo пiд впли.
вoм тaкoi пPoпaгarЦи fi нe бсз тoгo lцoвiнiстичнa пoльсЬкa мeк.
lцинa зaйншta пo вiднolдсннi дo yкpaiнськoгo нaсrлення i йoго
визвoльнoi бopoтьби пoстaвy' якa пpoстo тaKи пPoBoКyвirлa yкpaiнuiв нa aдrKвaтнy вiдпoвiдь.
Звинaйнo, пoляKи викopистoByloть пoдii нa Boлинi як пpичи.
нy пoлЬсЬкoi ..вiдплaтнoi aкцii'' нa Хoлмщинi. Цс нс вiдпoвiдae
фaктaм. Пoлякlr пoч.rли пepIшi свoi збpoйнi aкцii пpoти yкpaiн.
цiв щс в l94l p.' кoли нa Хoлмщинi I.l Пiдrrяrцшi з,ЯBИл|4cя
пoльськi теPoPистичнi бoiвки, якi пoнaли вбивaти yкpaiншiв i rи.
щити yкpaiнськi селa. Maсoвi вбивствa пpoвiлних yкparнцiв нa
Хoлмщинi пoляки пoчiutи Bжr в квiтнi |942 p,' тoдi, кoли 3 yк.
pa.tнськoгoбoкy нa lI Koнфеpснцii oУH бyлo ствсp.окoнo пpaвo
пoлЬсЬкoгo нaPoдy нa влaснy дrpxaBy тa бyлo зaяBлеtlo пpo пpaг.
}tсння oУH дo пopoзyl'liн}tя 3 пoляKaми. Bинищeнн,I щpaiнсьlсtх
сiл нa пoчaткy 1943 p. (y зв'язкy з нiмецькolo кoлoнiзaцiйнoю
aкцiеto в 3aмoстиншинi), тoбтo тoдi, кoли нa III Koнфеpснuii
oyH (|7-2| лIoтoгo 1943 p.) стBrp.IDкyвaлaсЬ
пoтpебa лiквiдaцii
...ЦpщopяЦнltх''
всiх
пotlсвoлеHиx
нapoдiв в
фpoнтiв, rypтyвaння
oдиtt фpoнт 6opoтьби пpoти Гiтлсpa й Cтaлiнa i т. iн. oневиднo,
дo цЬoгo нaсy цiяких бiльlциx yкpaiнськиx aкцiй пpoти пoлякiв
нс бyлo.
Пpo poзмipи пoльсЬкoгo тrpopy нa Хoлмшщнi свiдчaть тaкi циф.
ри: вiл ссpпtlя |942 p. дo сrpпня l943 p. пoJUIки в6vtли нa Хoлм.
l
l
l
.

.Ц,ив.:"ТpателИ Boлиllя тpьl''. "Haшe 3смс Bсхoдне'', v. 5 за vlll.x. l94з.
..Hаше 3сме Bсхoднс'', ч. l за II. l9a3 p.
.Ц:tв.:встyпrtaстaття в
Див.: "Укpаiньци'', в "Bс.пьlо Пoлrcкr'', ч. 18 здltя l9.И. 1943 p.
.[ив.: "Пшtlюшципpoб,rсм''в "LЦаltсцKpесoви',здltя 2l.III. 1943 p.
.Укpailluи сп€ ш lorrссн з лiстoпщleм,' _ ''BiutьlФ'', 38 з 6.Х.
ч.
1943 p.
|ив.:
6' ]шв.: "oдс3B!l Кpaйoвсй Pспpeзеlггauii Пoлiпrчшей дo Hapoлy Украiltськсгo.' з дttя 30.Чl.
l9.l3 p. llсpеДpyкoвзlla в багaтьoхпИпiльllих Dидaltllях'ltaпp. "Бю.пcтишiнфpмашиЙши'' з
ttltя l2.Vlll. l943 p.
.lислeltlti m.loси в пiдпiльшiй пpeсi HC3 (Hаpoлoве CИи 3бpoйшe) в "Clroвo Пoльскe'',
'.Bслькr
l]oльскr., i т. п. oкpeмo: ..Лiст oтвilpтll мaлoпoJlян дo КpaЙoвeй Репpeзентaшii
Пoтiтичltей'' з )кoЕtllя 1943 p.
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lщ{нi 543 пpoвiддтlтxyцlafuцiвl, дo кiнЦя |Уl3 p. цс чIlслo зpoсJlo
дo 5И oсi6. Пpи llьo}ryтpсбa зазнaчитIl' щo сюД{ BxqдЕгь визнaчнi
пpoвiдникr yкpairrськoпo xllття нa Xorn'пцинi -свящсI{ики' Bчи.
тслi, кooпсpaтoptl' лiкapi, кorиIцнi стaprцинIl yкpaiнсьlсtx apмiй
як' tl:lпpt|K,Iaд' сeнaтop I. Пaстсpнaк' пoлкoDl{ик Якiв Boйнa.
poвський, дoктoP Микoлa Cтpщинсьlс{Й, сoтник сс Ф. Бopис,
сoтнI!к o. Мap.ryк, Д{pclстop лiчницi з Любаpтoвa oстaп Б1pкa,
який, дo pевi, нiкoли нс вiдмoвляBcя вiд дoпoмoги пoльським
хлoпttяl; з "лiсf'. 3a ддниlrдl пaстиpсы(oгo пoсJIaння МитpoпoJlитa
Хolпrськoго i ПiдIяськoпo lлapioнa вiд 4 юiтrrя |944 p. нa Хoлмщинi зaгиrryлf 14 свящeкикЬ i l0 дЯКiB, дrлсi з цiлими poдинaми'
пPl{'чor,fyпсPсд смсpгIo ix xaшп,tвo тopqyp}|вaли.3a ддrими цьoпo x
пoсJIaння в Хolпдrшнi загинyлo з пoльськoi pши 5000 миpя}I - д'.
тей, rсiнoк, CTaPЦiB i чoлoвiкiв. B oднiй тiльки Гpyбсшiвшинi, зl
дaними цьoпo пoс.пaння' зайrтyлo 2000 пpaвoслaBних vкpaiнuiв.
Усi цi цифPl: вкaз},Ioть нa IIлaнoвий пoльський теpop r:oдo
щpaiнськoгo нaсeJIенtIя нa Xoлмщинi. Пrpulий стaп цiei aкцii
(|942- 1943) oбiймaв знищrння щpaiнськoгo пpoвi.Цtlицькoгo aк.
тl{By' дpyгий (|943-|9ц)
- плaнoвc зtIищсння цiлих сiл й ви.
piзрaнrrя yсьoгo нaсrлe}lня paзoм з xiнкaми й дiтьми. У вели.
кiЙ пoльськiй тсpopистиннiй aкцii мix l0 бсpсзня й 5 квiтня
|944 p. сп:lлснo 36 yкpaiнських сiл i замopдoвaнo 875 oсiб2.
oдноraснo пorьсьюtй теpop нс Bщy,o€ i нa зсмляп<'щo тBopиJIи
т. зB. Гснсpaльнy Гyбсpнilo (вбивствo пoлкoвtlикд ПoгoтoвKa в
Baplшaвi) й псрнoсWTЬCЯ дo Гa.lпlчи}Iи'дr тaкo)к вбивaють пpoвiл.
ких yqpaftпдiв (пpф. Лaстoвецьlоtй) i зaсyдк},loгь iнlшиx (дp. Пaн.
нltlшин)l. Iснyloнi в Гaличинi пiдпiльнi opгaнiзauii poзбyдyвaлI{
цiлий плaн мaсoвoi лiквiдaцii yкpaiнцiв тa з цiеto мrтoю пoчaли
}твoploвaти збpoйнi бaнди з мiсцсвoгo нaсeлеIlня, якi пiдсилили
вiдpяlдxен}tям сoтеtlЬ пoлЬсЬKиx бoiвкapiв з Bapшaви й Kpaкoвa.
| 3а дaшими УflК' Хorш i Гpyфtцiв. Iншi шlсepe'тrаiyxр-ulськr пiдпiльllд пpеса' rreмopiшl
Хo'пмськoi Paди з нepвrи |944 p', пoспiutшя xктpoпoJrштa lлаpiortа, rшстiвкr укpaiнських
кoмGrтaштЬ Ь сеpпttя 1943 p. i т. л.
l Hе чoxe бyп нafirreшшoro сyxнiвy, щo пpoтиyкpaiнсьЁ aкцii вшкoшyвaлдAК (Apмiя
Кpоf,oва). .E]кв.:"Глoс Хo.пшсxa'' з 2.lV. 1944 p., яюrfi пo,taс "xoмyнiкrт-: "B днi вiд 9_
12 бeрзш liддi,rи Aprrii Kpaf,oвoi пcpевeли чxм&'rу вiлruвпty дхцilo }tа Cаrpxнь i oкoти.
ш... дa,'i пpo alоrii шa oшiв i Хaбчe. Haпpикiнui хorlyнi|Фту зiцtr|aчeнo:"кiлька.Цeсггyкpa.
iнцiв вгpтгltлo юrття.'. Hrcпprпцi в oд}|oмy тiльки Crгpинi вбrrm кi.lькrсoг щрiнuiв. (Хypшшr
.Biстi", ч. 3 зa 19.И p. y стarтi: "Пo.пьськиf,
теpop шarriе..).
l 3а.цaншмн ИlК, дo кiшця 1943 p. затиlryлo з пoльськoi pyки: в Kpaкiвськoнy Дt|стpt|lсгi
l8 yрaiншiв' у Львiвськoмy l04' y Bapшaвськoшy 14, y ЛюФtiяськoмy (пoзa Хo.гlмшиlroю) i
PaДoмськoиy _ пo 2l. 3rдrними yкщiшськom пiДпiluи, чис,Ioт}tх' щo зllгиl|yJrиз пo,llьськoi
pytot в Гшшrтншi,дo пoвсpнeння нiмeцьхoi apмfi в лнпнi |9|4 p' бyв 52l щщiшeш. Цe pахy.
нoкAK i HC3' ми стrpalrисЬ otiмillyвrтl тих' lцo зrrиl|yлl| з пoльськo-бiпьtшoвиuькoi pyкя.
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Taким чинoМ' зopгaнiзoвaнo тсpop сyпpoти 1п<paiнськoгoнaселеll.
ня нa йoгo piлнiй землi. Ha пoчaтку |944 P. цi бarци пiдсилили
вilцiлaми пoльськoi пoлiцii з Boлинi, якi пoкигryли с.rгуoкбy
в нit*l.
i
пеpейцlли
нa
тa
B
Гaлиvинy.
Хoлмщинy
uiв
Koлll йдеться пpo Boлинь (пеpura бiльшa yкpaiнськa пpo.
типoльськa aкцiя нa Iвaнoвy.[oлинy вцбyлaсь yнoнi з 2| нa 22
квiтня 1943 p.)' тpебa пaм'ятaти' щo BoI{и бyли нaслiдкoм тoгo'
щo пoJIяKи Boлинi ст:UIи пpoстo дo пoслyг нiмецьким ol(yпaн.
тaм i бiльIдoвикaм y нищсннi yкpaiнцiв i ix кyлЬтypнoгo тa мaтс.
piaльнoгo дopiбкy. ПеPехiд yкpaiнськoi пoлiцii дo УTlA пoлЬсЬкс
нaсrлrl{ня Boлинi Bикopистaлo дJIя тoгo' щoб, сфopмyвaвши
пoльськi вiддiли дoпoмilt<нoiпoлiцii, пoBссти пpи дoпoмoзi нiм.
цiв сиcгемaтичнllй пoгpoм yкpaiнськoгo нaсФIення. 3нoвy x бiль.
tшoвицькi пapгизaни мaли свolo тBеpдy й певнy oпoPy в числrI{.
}II{хпoлЬсЬкиx кoлoнilп{, з яких мoгли poбити свoi нaпa.щl нa УTIA
й yкpaiнськi сrлal. oсь гpyнт' }la якoмy зpoдилl{сЬ вoлинськi пoдii, щo, як i всi пoдii oстaнньoi пoльсЬкo-yкpaiнськoi вiйни, свoiми фopмaми й стpaхiтгями пrpеBищyloть yсс' щo дoсi твopилoсь
в iстopii oбoх нapoлiв. Biдxили iстopиннi пaлi й сoкиpи, пoбiч
мoдrpl{их зaсoбiв ниrцeннЯ: зaпaлЬних Kyль' aвтoмaтiв, гpaнaт...2
BинltЩyвaння yкpaiнсЬкI{х сiл нa Хoлмщинi здiйснювaлoся
згiднo 3 плaнoм гK AK ствopити "кopидop'' дo Львoвa. Iдщи зa
пpиклaдoм з l9l8 p., кoли iснyвaв тaкий ..кopидop'' мi>l<
ПеpсмиlIIлеЬ{i Львoвoм' кoмaндyBaння AK xoтiлo зpoбити тaкllй же
..Kopи.Ц,op''
вiд Бiлгopaйських i Хoлмськrlх лiсiв чеpсз Paвy foськy
й вil.tськoвiпoлiгoнll' з якIIх ще в 1940 p. бiльrшoвикиBисrлили
всr yкparнсЬкr нaсrлrння дo Львoвa. Haближення нiмецькo-бiльllloвицЬкoгo фpoнтy Bимaгaлo' щoб цей плaн Bикoнaти якнaй.
цIBидцIе.З цiеlo метoЮ ГK Aк скoнцентpyBaлo в Бiлгopaйськиx
лiсaх i нa Хoлltщttнi пoнaд 15000вiйськa. Узимкy |94з/ц pp. в'дl .Цo }цacгi в нirreцьких пpoтиукpаiнськи,( пoгpoмilJ( пoJrяки пp}lзн:Ulисьу пiдпiльнifi стдттi: ",[o пauифiкaшii вr.(ив{lютъltiмцi вvцiлiв' Щo скпaдaюп*я з .фoпьхсдoйчiв-, щo зlraють
пoJrьсьt(yмoвy. Йлeгься пpo тe' Щoб ствoprпr вpФкetttlя' нiби пo'lяк,{ нe тirьpr боpoшягь
свo€ )|(итгя' шe й бepyгь }Чaсtъ у вiдrшатllrп aкlriях' пoвeдel|и'( нiмцямt{ з нeoбДyмaшoю
жopстoкiсгю''. Пop. стaттo: "Пoxoгa rlа Boлиню'. в пiдп. гaзсгi "BсхyД''' ч' ll/l вiд 2l.IХ.
1943. Пpo спiвпpaЦю з бiльшoвикrми див.: Мeдвcдсв. "Cиltьншe д)rхoм".
l l[.тtя iлюсгpaшii aтмoсфpи, в яЁй вiлбyвшaсь uЯ вiйlrа, в:lpтo нaвe]ститaкиfi фкг. Ha
rсlтoJrицьl(еРiздвo 1943 p. пФUIки l|aпaJlи шa с. Пepесoлoвнчi. Haдтpyпaми з{ltr{opдoв{llll{х
yкpaillшiв спiвaли кoJrяJlи.Пpo ue пишe кoмatulиp пoltiuii безпeки й C.Ц в Люб,гlilti y свoiй
вiдoзвi вiд 7 сi.rlrя |944 p. п. ш. "Пo.rшки й yкpairrui!,'Пoминaючи всю oбlryлyfi нeшиpiсть
rсcгaпiвськoгo "сyпеpapбфa'', tцo "lte 19r1g,lцoб пoJUtкий yкpaillui виllицlyв:rлисcф взaсIr{llo'''ч}l тex йoгo oбуpсllltя з пpивoду "зltевдги й виклIикy,кинelloto в oблшгш всякoi
людськoi мopшri'' (!)' фа'сги' llавсдеlIi в цiй вИoзвi, з:lc'ryгroвyIoтьув:rги JUUIoцiltки yкpa.
lta Хoлмцtиlti в l9{3 p.
illськo-пoтtських ll.}:lсмl{|l
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дiJп{AK зaйнrши вlосiдrriпoзицii д,lя нacгyrryнa ЛьвЬ i нa пoнaткy

|9Ц p. BIIqу|III4лиIзниIIЦIги yкpaiнськi ссJIa в Бiлгopaйськoмy,
To.
ц1lпiвg51691'4yй ГpyбrlшiBськolv{y пoвiтaх, щo бyJи псpсцIкoдolo дJIя
BиKoнaн}lя пoлЬсЬкoгo плaнyl.
Ho мolсra кaз:l,ти' щoб yqpairrськe нaсеJIrння дaBаJIo сeбс piзатlt
без спpoтltвy. У бaгaтьox сrлaх (Уxанi, Мoлoдятинi й iн.) yкparнсь.
кi селпlи кинyJrись з BI{JIaмI{й сoкиpaми нa }laпaсникiв. У бaгaтъох

сrлax ствopились сaмooбoporшi вiддiли (кoмarщиpи oнеpст, Ягoдд

й iн.), щo чиtIилIl 3:lв3ятий oпip нaстyпaloчим бaтaльйoнaм AK
Caмooбopoннa aкцiя oхoпилa нaвiть 3iддaлснi пoвiти: Tapнoгopoдсьlоtй i Бiлгopaйський. У Бiлгopalo мiсцсвий Пoвiтoвий Coloз
KooпеpaтиB пЦ пpoвoдoм .[apмoхвaлa пrpствopиBся в нсздoбyry
фopгецlo, щo poзбилa нe oди}I l{aстyп пoльсьKих бoiвoк. .Цo всiх
цих пoдiй нiмцi стaBи.лисянейтpaльнo (пoляки пoгpoxyвaли iм
мapцIем нa Люблiн), вoни }Ir дo3вoлили нaвiть Гaлиuькoмy дoбpoвoJlьчolvfyпoJtкoвi, Iцo стoяв 3:lлoгolo в м. Гpyбeцroвi й 3aмoстi, ви.
стyпити нa oбopoнy yкpaiнськoгo l{aсrлeння. Ця зrбopoнa спpичи.
нилa знaчнi дезсpцii дoбPoвoльцiв дo УIIA; oд}Iим з тaких дrзеpтиpiв бщ кoмarЦиp Ягoдa-Чеpник, щo пpoслaBиBся пiзнitшo як
кoмa}Циp Кyprl{я УTIA _ ''BoвKи''.
Tим чaсoм ГK УПA виpiIшилa cтвopити нa Хoлмrцинi фpoнт
пpoти }IaстyпaloчoiAK. У ссpединi беpсзня |9Ц p. з'явились нa
..Tигpи''); в сеpецьot,fy фpoнтi пеprui вiд.цiли УПA (..ГaлaЙлa'',
цllнi l@iтrrя пpийurтIo Bеликс пiдкpiплення з Boлинi (з гpyпи УTIA
..Typiв''
- зaгiн УTIA iм. I. Бoгylra, кoмaндиp oстpiзький), куpiнь УПA (кoмaндиp Haливaliкo) i кypiнь ..BoвKи'' (кoмarЦиp
Ягoдa-Чсpшк), щo пocтaв з щiкaнiв iз Хoлмц{prни тa з Kapпат _
кypiнь УIIA ..Cipoмaнцi'' (кoмarЦиp Ястpyб). Taким нинoм, зiбpaJП4cЯдoстaтнi c|4II|4'щo мoгли зaтpимaти пoлЬсЬKy oфeнзивy й
пеprйти дo кoнтPoфензиви. I{i сили збiльцrснo ще мoбiлiзaцieю,
пiсля якoi пoстaлo кLпькa I{oвих сoтеI{Ьв Хoвкiвщl,lнi, Paвщинi,
ГK УTIA
Coкaпьщинi r"rKaм'янrччинi. [.rrя всiх ших збpoйt|уIх clи.li|
ствopилa ..Koмatщщaння ХoлмсЬкoгo Фpoнry'' (KxФ) пiд пpoвoдoм Iнспектopa ГK _ кoмal{диpa Cтепaнa Hoвlrцькoгo
(..Cпсц''). I{с кoмarц.vвaння дilшo спpaBнo й oбслщoвyв:rлoсЬтrлефнним' мoтoцикJIстниМ' кiнним тa пiшим зв'язкoм. Дyхe дoб.
pе дiяв poзвiдщaльний вiддiл urтaбу, щo мaв свoц iнфopмaтopiв
y глибoкoмy зaпiллi вopoгa, якi пoдaвaли Ba)кливi вiдoмoстi
телсфoнoм.
l jj,:tв.: €в tеu lipipu.
УпA lra oпepaтивlroмy тepeнi мiх piкlми Cяttoм i Бyroм в pp.
'ц'ii
|944-|947, ".[o 3бpoi'', .м. |6/29 i |7/зo зо 1952 p.
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28 бсpезня |94a p. вiдбyлaсяBслI{кaaкцiя нa пoльськe селo
oстpiв кoлo Угневa. Це селo бyлo oсiлкoм лoбpе озбpoeнlrх

пoлЬсьKIlх бaнд, щo I{aпaJIaJIиI{a yкpaiнськi сслa й нa вiд.цiлlr
уTIA. У rrвзяtтoмy бoto селo зIIиIцI{ли' llpичoмy спaJIили йoгo дoтлa. 3нaчнa чaстl{нa пoлЬсьКoгo нaсслсн}lя Bp'rгyвaJтaся в кoстелi,
якoгo пoвстaнцi не хoтiли зДoбрaтll. Ta всr )к пoльсЬкc нaсrлeння t"t бoiвки мxJIи знaчнi BтpaтI{. 3 y<paiкськoгo бoкy в бoю
впaв Tapaс oнltrшкевlrv (..ГaлaЙдa'') i l6 стpiльцiв з l"roгo вiддiлy.
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5-9 квiтrrя вiддiли УTI.A пoBсли нaclyп нa сслa ХapникиПoсадiв-ChсI{ятl{н' qдoбyли iх пiсrrя бoю, B якolufy BoPoг зirзнaв
вцPaт. Tiльrq в ПoсaдiвсЬкoму лiсi нapaxoвaнo пoнaд l00 тpyпiв,
мix ними тaкoж тPyп пoJtьсы(oпo кoмaндиpa вiддlнкy *3двitцi''.
3дoбyгo знaчнi тpoфсi: кyлсмсти й збpoю, пiстoлi, дaJlскoвl{ди'
сK,Iцдl{сaлa' щ/киl Ц}пqpy,кoнсй, Цtoбy тoщo.
15-20 квiтня lllиpoким фporrroм пott:Ulи rraстyпaти нa пiqДсншy
ГpyбеIпiвIшrкy вoлlttlськi вiддiли УTIA й "Boвки''. B pсзyльтaтi,
тсPсн пo P. Гrlвy цiлкoм oчищснo вiд вiддiлiв AK i бoiвoк.
Пoльськс нaссJIс}Iня втcKпo нa зшсiд. Уrсpairrшi зiпсryли 3 пoлсг.
шснflяIt{;втiкaчi пoчiUIи вrpгaтись з-пo}r Бyry дo свoiх спirлrних
сiл. Пiд oxoPoнoro збpoйшlх вiддiлЬ УIIA сeпяни pс}пoчirли сBoto
пPaцю. Boни poзбиpшrи xaти пoльськиx кoлoнiстЬ i звoзили iх
нa 3гapищa свoix сiл. Пoчин:rли гoспoдaPloвilтlt нaнoвo' BиявJIяloчи oсo6ливy пpив'язaнiсть дo piднoi земrri.
Успiiи УТIA нa Хorп*щинi вик.ltикiulи lllиpoюrй вiдгoмiн сcpсд нaсслсння Xoлмськoi землi. 30 квiтrrя в Хoлмi вiдбyлaся нa.
paдa пpсдстaвникiв yкpaiнськoгo гpoмaдянствa з lv{итpoпoлитoм
lпapioнoм нa чoлi. Хiд цiеi нapaди 6p гiмнoм Ha чссть УTIA Ha
нapaдi стBopI{JIl{Хoлмськy Paдl, зilвддн}lям якoi мaлa бщи oбo.
poнa ilrтсpeсЬ Хoлмцпlни.
Успixи УпА', oдHaчe' зaнeпoкoi.ltи нiмцiв. 19 квiтttя BoHи пrPсlllкoдпли в Лaщoвi псрмo>кдям бoю пiд Пoсадoвoм пpoйти пo.
за p. Гщвy. У псplшiй пoлoвинi тpaвня вotl}l пoвепи DсJIикyзбpoй.
нy aкшito нa з.rпiлля Хoлмськoгo фporrry i дoсягrпr тyг псвних yспЩii, тoDryщo нaтpaIUrяJIинa слaбo виIцкoltенi й пoгaнo oзбpoeнi
зaпaснi й вицtкiльнi вiддilшl. Boни poзбшшt сoтнlo Mopoзeнкa пЦ
Ifupoвoм (ll тpaвrrя) i нoвoзмoбiлiзoвaнy жoвкiвськy сoтнк) в Ky.
ни}Iськoмy бopi (l3 тpaвня). B oбoх циx 6oяс yкpaiншi BтpaтI{,ли
знaчнy кiлькiсть вoякiв yбитими, пoPaнс}tими й пoлo}Icнl{мI{'a
тaкo)к збpoю, BI{pЯДlбoепpипaси. Пpoтс ця дивсpсiйнa aкцiя, як
aкIliя бiльIцoвицьких пapп{зaн y Coкaльlцинi (нa с. Ястpyбиvi)'
нс вiдвePнyлa yBaп{ бoйoвшс вiддiлiв УTIA нд Хoлмськoмy фpolrтi
вiд oснoвrrrrx зilц.цaнь.
14-16 тpaвня вiддiли УTI.A псpсйuшtи p. Г}"lвy, пiсля 3ilв3я.
тих бoiз qдoбyли сслa Гoстиннс, Гoняти.lки, Гoнятинi й Чеpeмнo. Пoльськi вiддiли poзiпta.пи 3 кpиBaвими д,Iя ttl{x втPaтaми'
кoлoнii сп:lлилlt. У вiдпoвiдь нa цю aкцilo пoльськi вiддiли з
м. Tишiвцi пoвrли l{aстyп нa сслa Haбpyx i Cтapс Cс.lto. Heзвa.
>l<aloчI{
нa тс' щo пoJtякaм дoпoмaгaв нiмсцький лiтaк, iх нaстyп
бyлo вiдбитo iз знaчнимt{ tДЯ |lИx mpaтaми.
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l i 2 нсpвня вiдцiли AK пoвсли нoBy BeлиKy aкцiю B цьolvty
нaпpямi, дo якoi гoЦa:rлися дoвIдий чaс. Пo дopoзi вoни заЙrrя.
ли й спa.пили тaкi сrлa: зимнo, Cтенятин, Хеpники, Ульгiвoк,
Paтичiв. У цих сrлaх Boни сп:lлldли пoнaд 500 гoспoдapстB i вби.
ли IIoнaд l00 yкpaiнЦiв, в тol'fy числi 43 xiнки й l l дiтсй. Biддi.
ли УTIA пoвсли нa цю гPyпy кorrгpoфснзивy' щo зaкiнчилaсь fr
po3гPoмolvri вилвoрнttя}.l нaзaд пo3a p. Гyчвy. У циx бoяptoбидpi
стoPoI{и мaли BтPaти.
l2 нepвня вiддiли УпA (кoмaн.Циp oстpiзький) пrpeйшли
p. гyчвy й пoчaпl нaclyп y нaпpямi нa м. Гpaбoвrць. Haстyп цеЙ
yвiнvaвся пoBI{им yспiхoм; цiлиЙ тrprн пo лiнiro сiл Ухaнi-opнa.
тoвичi-Гoprшriв_Бyсьlolй-Чермrro
бщ пpoчищeний вiд пiдpoз.
Бiля
AK
i
пoльських
бoiвoк.
м.
Гpaбoвця
вiддiлш уT[A 3Brли
дiлiв
кiлькa бoiв з вiддiлдми AК й нiмцями, 3 яKих вiддiли УT[A вий.
lIIли пеPсмo)кI{ями..(o перхoдy фporrry в липнi L944 p. цeй теpсн
бyв y pyкaх yкpaiншiв. A втiм, },)кссalиa пoяBa вiдцiлiв УПA нa
Хoлмщинi знaчнo змсtIlIIилa xвиJllo пoJlьськoгo тePopy. B oстaннi
мiсяцi нiмeцькoi oкyпauii Хoлмщинa пoмiтнo зaспoкoi.ltaся. .
3aнспoкoснi вrликим сЦ,тIчсtttlЯм пoльськиx i бiльlдoвицьких
пapгизaн y БiлгopaйсьКих лiсaх, нiмцi пoBrлI{ пpoти tlиx нaпpи.
кiнцi тpaBня BслиКy aкцiю, в якiй бpaли тaKoж yчaсть двa кypeнi
..Гaличинa''. У
цiй aкцii зaгиHyлo пoнaд 3000 пapгизaн,
дивiзii
iнuli poзпopolшенi.
Tим чaсoм пoлЬськo.yкpaiнськa вiйнa псpснeсЛaсь дo Гarпrчш.
ни. Bсякi спpoби пopoзрliння tlс дaB:UIижoдниx pсзyльтaтiB' лI{.
стiвкa oyн дo пoлякiв вИ липня |943 p. бyлa спpийнятa Bopoxcl,
пpoгиp9airrськi aкцii зpoстiurи. 3aйrшття дсяких пoвiтiв Гшtичиrпl
бiльlцoвикaми B бrpсзнi.квiтнi l944 p. пoляки Bt{кoPистirлII'ДlIя
lшиpoкoi спiвпpaцi з t{oвими oЦ/пa}пaми B }Iищeннi yкpaiнських
сaмocтiйникiв. Цс всс бyлo пPичи}toю, Щo yкpaiнсьKr пiдпiлля ви.
стyпI{лo yсiмa силaми пPoти пoJlьсЬкoгo нaсE,Iснtlя. 3aцtaнням цi.
ei тepopистичнoi aкцii бyлo спpичинити BiДdд пoльськoгo нaсr.
лс}tttя нa кopiннi пoльськi зeмлi. 3 цiei пPичинI{ кo)снy тepopи.
стичtty aкцito пoпrPс.Dк},вiuII{зaKпикoм дo пoJlЬськoпo нaсrлснtlя
пoки}ryп{ yкpaiнськi зcмлi й псpессл[fтись дo Пoльщi.
l Ha riдoзву ЛФriнсьloro пlдпilшя пoлякr вiдпoвUпr лПстiвxoю, r якifi б1пи тaкi звеpшен.
ня: "Глyпе' 6eзнeпъшe, x.1l|скЕ бpeднe. Хдхoш qД.lgс€l{' xe пoгpaфfioш зрa.пiзoвaЦь свoс
mf,дrшшoсs rшяt|l{. He дoчeloцeссш' l!ди, тэH pеалiзaцii... Hе фtцзс нiгди Ущцiшx в Пorш.
сцel Пшшсsнгaшн цrr. тo шд Бoгa. 3oсгд'ь з шдri фlцoн щ' цo зeйдoш t{s дIх'rЕrr пoкyпr i
oпcl.€l{тaшн'l Peцгrт er збpyvt €сlti шс у.rншiшс rэro дoбpoвorьшe, зaсвсцiхи tаI пo'loпol{'
кr}тefi шe запoхшiцe дo к)нцJl дlli вrших".
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У пеpIшiй пoлoвинi |944 p., з iнiцiaтиви УПA й yкpaiнськoгo
пi.щIiл,Iяв Гa.пичинi пpoвeденo 20l вiлплaтнy aкцiю пpoти пoлЬсЬ.
кoгo нaселeнн,I.У хoдi циx aкцil"l 5l00 пoлякiв бyлo вбl,rтo.3нltщrнo низKy пoлЬсЬких сiл i кoлoнiй. Taк зaкiнчилaся спpoбa
пoльськoi мrнцIиI{и пoчиI{aти вiйнy нa yкpaiнсьKllх зсмляхl.
Biдплaтнi aкцii чaсткoвo .цoсягли мrти. Coтнi тисяч пoлякiв
paз i нaalвжди пoKltrryли yКparнськi землi. Пoльськi.шхсеpелaoшitIюIoтЬчI{слo пoлякiв, щo пoKI{нyли yкpaiнськi й бiлopyськi зеt*lчi
пrpсд пpl{хoдoм бiльцloвикiв, Ha 600.0002.Зa нaшимI{ дaн}tlllt'
,,Д|lKa''prпaтpiaцiя пoлякiв ЗУЗ
дo Пoльщi oхoпI{лa пpиблизнo
425.000пoльсьKoгo нaсrле}Iня (нa кiнець чepвFI,I|9a4 p.).
У свiтлi дaI{их цифp i пoдiй нr мoxнa скaзaтI{' tцoб пoльcьк:t
стopoнa B Il гp aл a вiйнy, tцo[i тaк неoбaчнo зaтiяutaз yкpniнцями в гpiзниri для oбoх нapo.Цiвнaс.
10. IIoлIтичIII

пoДll, пPoцЕсI{,

ФAктIl

Дpyгa свiтoвa вiliнa, зoкprмa вiйнa rrlix Hiмeччиtloю i сPCP'
зaстaJlayкparнськi мaси oб'сднaнi oдI{им бaxaнням: сKинyгt{ tIенaвисгIиl"lcт&пiнськltй pежиt't i нa йoгo pyiнaх збyлyвaти нoвItl"I
yкpaiнськoгo нapoдy. Це бyлa
лaд, щo вiдпoвiдaв бll пpaгнеt{I{'llvl
yкpaiнсЬKoгo
нapoдy в HI{зax,y ЕIapoднIrх
opгaнiннa кoнсoлiдaшiя
мaсaх. Пoзa ii засягoМ oпинltлI{сятiльки бiльtдoвllцькi зaпpoдaнцi,
явнi зpалникlt i сeKсoтtt.
Hit'lцi
Haдii yкpaiнськoгo нapoдy нa вiliнy нr спoBtII{лI{сЬ.
пpийuиlr в Укpaiнy }Iе як Bизвoлитrлi, a як зaгapбники. Boнl,t
пpиtlеслI{ нoBс пoгIrвoлеttня yкpaiнськoМy нapoдoвi, щo iнкoлtt
пеpеBищyвaлoсвoitrtltжaхiттями стaлiнcькс пoнrBoлення.
Пiд чaс нiмецькoi oкyпauii чiльнllм виpaзнIlКoм yкpaiнсЬкoгo
сaмoстiйницЬкoгo тaбopy стaJIa oУH, зBaнa пoпyляpt{o в нapoдi
..сaмoстiliникalr{I{''aбo ..бaндеpiвЦяl'lи''. Пи ii мapкoю i кеpiвництвoм велaся бopoтьбa пpoти нiмецьких oкyпaнтiв i цей фaкт
стBrpдxенo }IедBoзI{aчI{o
в yсiх дoкрrеI{тaх _ Bлaсних (листiвl 3a мaтepiшlaми' щo збсpiгaютьсянa apхiьrх зп утBP' пo,UIкизtlx|lllo пpибLrьulyютьсвoi
Eгpaти.У мeмopiшli' щo йoгo склав ryбеpнaтopoвiBсктcpoвi ltoльськиЙДoпoмoгoвий кoмi.
тuг y Львoвi 20 лютoгo l9{.| p.' пoдaвалaсЬцифpa 3000 пoлякiв, yбитих в диcгpиKгi Гaли.
iхttя пpcсa п:lчиItа.Taкoх свoi вцraти lta l}oчиlti пoJIяKизltaчttoпсpcбiльutyють.I-liдttiльttо
цaв{UIlпoJIьськirгpaти lra Borиlti ltr 50 000 oсiб, в самiй Гутi CтепaItськiй' зr дattими цiсi
пpсси, зrtиlryлo l0 000 oсiб. в Кисe,пинi l 500 i т. д. Усe цc зtta.Illiпсpсбilьulе}lltя' щo в сsiй
чaс lleм:uloспpиl{иltкл}tсядo lliдсltлеltltявзaсмltoiltсшзвиcгi.Tим llaсoм втpaтtlщpa.itсьхorэ
l{дссJlcllllяBoлинi вLt дiй ltiмецькo-пoлЬсЬкиххаpaтeлIiв
стaltoвJrятЬ
дссятKи тисяtl.
l ;]ив.: J. Polriatowski:l)opulatiotroг tll{.:Illtспnагiurna{lег tlrе Scсortc World War. (..Еаstсr:r
Lюndoп.Vol. lV. N 3. l95 l)
Qrrar1сr1у'''
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ки й пiдпiльнi вилaння) i н1alсиx(нiмeuькi листiвки, вiдoзви,
звiти). I{им ствеp.Фкrннямми aж нiяк нс xoчrмo пpимснlIIити
зaслyг iнlцих пoлiтичниx opгaнiзaЦiй y poзгorrгaннi визвoльнoi
бopoтьби yкpaiнськoгo нaPoдyl. Haм iдсться пPo тr' щo B poзбyдoвi УTLA oyH пiл кepiвництвoм Cтепaнa Бarцrpи2 вцiгpaлa
дiЙснo д)DкoBелиKy poлЬ' пPo щo йдсться в пiдпiльних видaн.
Hя)('щo 3'являIoтьсяв Укpaiнi3.
Koли Dxс lvtoвaпpo oУH, тo бyлo б вeлlкoto пoмилKoю зaкpи.
вaти oчi нa всJIикyeвoлюцiю,щo iТ пpoйцlлaц,r opгaнiздцiя пiд чaс
нiмецькoi oкyпaцii i в oгнi бopoтьби пpoти нiмсцьких oкyпaнтiв.
Hс мo>кнaзaкpиBдтиoчсй нa те' Iцo ця eBoJIIoцiястaлaся' B 3нaч.
нiй мipi, внaслiдoкпoцIиprнHядiй opгaнiзaцii нa oCУ3 i сУ3.
Уxс в lropцIихднях вiЙни нa Cxoдi зaхiднoyкpaiнськi pеBoлю.
шioнеpи пiIц:lи нa oCУ3 i сyз й зyмiли стBopити тaм силЬнy
пiлпiльнy opгaнiзaцiю'зoкpcмa в.[oнбaсi, Kpивopix.lинi й Tpaнс.
нiстpii. Лaви opгaнiзauii пoпoвнились тисячaМи yкpaiншiв i
yкpaiнoк з oCУ3 i сУз' якi бparrи aKтивtly }raсть y щoденнiЙ
бopoть6i пpoти нiмсцьких oкyпaнтiв i ix сoюзникiв з.пoмix бiль.
rцoвицькиx пiдпiльникiв i бiлoгвapдiйськoгooхвiстя. 3axiлнoyк.
parнськi prвoлюшio}Iсpимaли змory пеpeвipити бaгaтo Цеoлoгiч.
ниx i пoлiтичниxпpинципiв, щo }IимиKеP}вaлaсяoУH. У пpaк.
тичнiй poбoтi Bo}Iи вiдкинyли бaгaтo пpoгpaмoBих пoстaнoB'
тropстич}Iихдoгм' фiлoсoфcьKихдolоpин' щo бyли цiлкoм tIспpилaтнi д,tя вжиткy в бopoтьбi сеpсд нaPoдних мaс oCУ3 i сУз.
У сepпнi 1943 p. oyн сKпикaJIaIII HaдзвичaйнийBеликиЙ
Збip Укpaiнських Haцioнaлiстiв (HBЗoyн). У цьoмy Збopi, щo
вiдбyвся2|-25 ссpпня' BпrPшr взяли yнaстьy знaннiй кiлькoстi
нaцioнaлiстиз oCУЗ i CУз. Cxвшtенiuим 3бopoм ..Пoсtal{oBи''
вiллзеpкaлюютьyсi пpoцеси l"lзмiни в oУH вiд чaсy lI BЗУoH в
l Мaсмo шaдумцi, пepш з:l всд' oУH пi.д кepiвllицгвoн пoJINoBl|l|l!1Мq'rьниlcl. Iстopiя цiеi
opгaнiзauii зa poю{ Дpyгoi свiтoвoi вiйни мас свoi rеpoilшi стopiнки, яЬ нaпpиклад, бo.
poтъ6a зa yщabtський Kиiв, в якiй нaйкpaшi кадpи opгaнiзaufi (oлeнa Teлiтa й iн.) вияви.
ли мaксимylr{ peвoлюuiЙшoi пoсвгтlt fi пaтpimlrvнoi xepтвeншoстi. кaдpи opгaнiзauii нa
3У3 пiд кepiвниttгвoм д.pa oлeгa Кдlциби.oль:киv.e зpoбшlи знaчtиfi Dшeсoкy пiлrvroвку
збpoйшoi бopoгъби пpoги нiмeuьких i бiльtцoвицькlfl( oкyпarrгiв, в якiй бpшtи yчaсть.
l Фaкпtчшим кepiвllикoм oУH дo сepпltя l9{3 p. бyв Микoлa Лeбедь (Мaксим Р]баш). У
сcpпшi IIl нB3oyн oбpав кoлегiшlьнo Бюpo Пpoвoдy oУtl. Ha чolri цьоrо Бюpo, як Гorroвr
Пpoвoдy oУH, сгaв Poмaн lllцeвиv (rеllеpaл Таpaс Чyпpинкr). Пiс.ltя смepгi l,oманa Шy.
хсBичa викorlyючим oбoв.язки Гoroви llpoвoдy oУH бyв пo,tкoвl{иt( Baсrtпь Koьrль.
l
,.i,tв.: А. Ocutтцrкo. "Bклад oУH в poзбyдoвy УПA''. Cгrrтя в пiлпiльнoмy xypншri "oсepс;roк Пpoпaгatци й lltфopмaцii пpи Пpoвoпi oyH"' випyск l rrтpaвeнь 1948 p. пepедpyк
y збipцi пcpeлpyкiв пiдпiльних вкдrшь. Bидaншя зчoУH. Hiмeтlинa, * 2/48. Taкoх скopo.
чений пеpeдpyк y бpoш}Di "УПA в нaцiolrшrьнo.визBo,IЬl{ltxзмaгrнЕ,lx Укpaiни''. Haк.пa.
пoм l-[сlггpшtьttoтоБюpo Лiги Bизвolreltlи УlФaiши. Тoporгrо' 1950.
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квiтнi l94l p.' 3мiнш цi мoxшa на:}в:rтипePс,toмI{имlI в iстopii
opгaнiзацii.
Пpoгpaмa oyн, пpийнятa III }IBзoyгI' дa€ кottцспцiю спPa.
BеД,tивoпoй пpoгpссиBнoпo мbкнapoдrroгo i вrr1тpiIдньoгo пoлi.
тl{чlloгo й сyспiльнo.екol{oмiчнoгo лaдy. Boнa opiекryсться нa
нaйнoвiIдi дoсяIlIснIrя rшoдськoi.щ|мKt{ й лoсвi.ry нapoлiв y всiх
мaйrкс ПLIт}вяx:пoлiтllчнiй, сyспiльнiй, еKoнoмiвнiй, ryльт1pнiй.
Хapaктсpнolo пpиKмстoю uiеi пpoгpaмI, е мaйxс дo пoдюбиuь
кoнIФстизoвaнa сoцia.пьнo.скoнoмiчнa пpoблoмaTпKL.
Tим чaсoм сaмooбopol+rий P}4(пpoгI{ нiмeцьlсtх oкyпalrтiв, щo
пoчaвся з }IсвсликIlх сaмooбopoннltх arстiв, пePсpoдився y rциpo.
кий пoвстaнсьlсrй pщ. Укpaiнськa Пoвстaннa Apмiя (УIIA) пo.
пoBнI{JIaся тl{ся.laми мoлoдиx 1лсpaiншiв i yкpaiнoк' щo ви'lвиJIи
бaжaнrrя 6opoтl't'cязa УCCJI. Hi:rгo цих лtoдсй, щo бaxaли BKпюЧIlTиl.cядo збpoйнoi бopoтьби УПA, нe пt{тaв за пapгiйним KвIlт.
кoм i нс пrpсвipш ix пoлiпlчнI,D( пФскoнatiь. A втiм, y лaвax УTIA
вoюB:rли нe тiльки 1'кpaiнui, a.пc Й пpедстaвI{ики iнtциx нapoДiв:
нiмцi, iтa;riйцi, к)гoслаBt{' цPyзиrrи' тaтaPи' poсiяниz, xиди й бa.
гaтo iнIциx. Hi:стo iх нс питaB пpo нaцioнirльнy пpинaлсжнicть
чи пoлiти.rнi псpoкoнaння.
Talшм чиlloм' ссpсд *нaцIиx хлoпщв y лiсi'', як HaзиBirли УTIA
нa Boлинi, бyли JIloдI{piзниx пoлiтичних псPскo}taнЬ' щo в бpa.
тщськiй спiвпpaцi 3 чJIeнaми oУH бopoлися 3a всiм яснy й спpиятI|k|BУмстy - Caмoстiйнy й Coбopнy Укpaiнськy .[сpxaвy.
Paзoм 3 KoJIиlIIнiми стapшиI{aми Apмii yнP i УTA бyли в УIIA
кoлиlцнi стaPцIини Чсpвoнoi Apмii, щo Iи:rлиoсoбливi зirслyги B
fr змiцненнi3. Paзoм 3 члeнaми oбox oУH бyлl шени iнших пap.
uЛУT,,,*Плaст'',
тiй чи opгaнiзаuiй, зoкpемa тaKиx' як "Coкiл,,,
| пic,lя схepгi пolп<oвнпка € . Koнoва.ltьця oУH скrшкrrш lI BзytI в сеpпнi 1939 p'' нa
яlсoxy oбpaнo пoJIшoвника Aядpи Мelrьника I{a пoст Гoлoви Пpoвoду oУH. Пoстaнoв
щоro B3Уtt rre визtl:ltoть "бандePirru'', якi скrихдrпr lI B3ytt у квiтlli l94l p. Пoстaнoви ll
Укpa-rнсьlса
BзoУtI ("бqrцеpiвськoro'') rrадIl},кoвднoв бpoшщi "Пogтaшoв}t llt нBзoyH".
Дpyьrprrя iх. rэнepшв Тapнaвсьxoro в Cгpию. l94l. Пoстaltoви lII HB3OУH виfiцUtx дpy.
к)l. яt( пiдпiшrri бpoшypи ygaiшськoю й poсiйсьхoю ltoв:ll{}t.("Peшeния").,Ilив.: "Пoсгaнoви IlI }lB3oyн". Дpух.24 ст. Фopмaт l4Xl9 см.
t B.шваx УТlA бopoвся нaвiть oдин вiдorrиft poсiйсьlorfi пoeт' tцo в УПA пpиfiняв бoйoве
псецдo lвalr JleнiнrDадсьlorft. Hеддвнo газстa .oсвoбoxДениe'' (1953 p. l5.7)' нaдpyqrвaJul
цва fioro вiprшi, нaписанi у Kдpпaтaх в 1946 p.
l oднieю з rraftбirьlцrq вrtгaдoк воpo:кoi пporurra}rди € к:цlкд пpo те, щo утIA бyла "гaлиtlь!o0|'., rд1нaвiтъ "пiД'кrpпотськиy" твoporr. Haспpaцдi, утlA буlaЙ е всeyкрiltським в}fтвo.
poх. Heзвaх.шодr нa тe' чш iншe fr пorrtиprrr}ц в piзнi наси, rцo, qд'eбiльшono'дикryв:rлoсь
rеorpaфi.шиrrи ).}|oва}tll' DrпеIЕ}Iськoпo вклад5l уxpaiнцЬ з oCУ3 i CУ3 y poбyдoвy УПA
шe rroxнa зlпeD€чити. Цefi вклIдднe стocyв:rвся тiльxи вiЛськoвоi opгaнiзaшii УTIlЧ yФaiшцi
з oCУ3 i Cl(l шapгь вeлиЁ зaqlryги в oфopш.тlеннi E iдеfiшo.пoлiтичнoro oблитrя. Пpo ше
ще бyДe xoва.
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..opли'', ..Kaмeняpi''. Paзoм з нaцioнaлiстaмитaкox сoцia.lriстий
_ rtopaшнi кoм.
лiбсpшrьнiдемoкPaти.Paзoм з кo}tсеpBaтoPal',tи
сoмoльцi aбo й кoмyнiсти. Усi вoни пoгolDкyвirлисяз oснoвнolo
пoстaнoвoю oУH, щo пpo yстpiй i деpxaвний лaд мaйбyгньoi
УссД пpиймaтимс pirшснняyвeсЬ щpaiнський нapoд y мaйбyг.
нiй кoнститyrrii. I щo цьoмy pitшеннlo lvfyсятьпiдпoplщк}вaTllcЯ'
всi бсз Bиняткy пoлiтичнi пapгii i гpyпи.
Тaким чи}Ioм' iз пepвiсних дiЙ тiльки в oУH зPoдI{лaсявсе.
}Iapoднai пoнaдпapгiЙнa збpoйнa силa yKPaiнськoгo нapory УIIA. B oцiй УПA oб'еднaлись 1п<paiнськiселяни, poбiтники i
тpyдoвa iнтeлiгенцiя всix зeмrль Укpaiни в бopoтьбi пpoш oryпaгrтiвтa 3a вiдбyдoвy влaснoi дep)кaви.Бyлa uс opгaнiннa кoн.
сoлiдaцiя yкpaiнських сaмoстiйникiв бсз piзницi нa пoлiтичнi пс.
pекoнaннЯ, Щo визнaвaлипoтpeбy aктивнoi бopoгьби пpoги всiх
вopoгiв yкpaiнськoi Caмoстiйнogгi Й Coбopнoстi. Бyлo б пoмил.
гpoмaдянI{'щo нс бyли rlлeнa.
кoю дyмaт}r,щo всi цi 1п<paТнськi
ми oУH, шrс бyли в УПA aбo пpaцювiulив ii гoспoдapськиx'
чи пoлiтичниx yстaнoвaх' щo
фiнaнсoвиx' мeдич}Io.сaнiтapних
..пoвстaнсЬких
peспyблiк'', нl вt{.
зB.
т.
твopI{JIиaлмiнiстpaцiю
яBJ|яI|И
жoднoгo зaцiкaшtен}tяспpaвaми УTIA il 6улlt тiльки пa.
бopoтьби. Haвпaки' сaмс з iх кiл здiйснюсI{B}tими}дIaс}IиKaми
вaвся пoстiйний тt{сK нa гK УПA' щoб ствopитI{Bеpxoвнийпo.
кеpiвгrийopгaн' в якolvfyмyсиJlиб взяпt
лiтичний пol{aдпaЕ'тiйний
yсi,
бaГl.Ц1aсе,
якиx Bottи пoлiтичних псpe.
бopяться,
щo
}^IaстЬ
кoнaнь чи' мoжl' безпapгil.tнi.
ссбe ..нaйвищotoй единo сyвrprннoю
гK yTlA, щo BB:DкаJIa
BJIaдoIo нa звiльнrниx зrlvtлях Укpaiнц''l, пoЧiUla пiдгoтoвKy дo
ствopенltя тaкoгo opгaнy. 3 тiero мстoю гK УTIA виKltик:rлa aв.
тopa циx P'Цкiв2 й дopщилa йoмy в)кI{ти зaхoДiв дJIя стBoprнHя
Iнiцiaтйвнoi Koмiсii з wtенiв i нсчлrнiв oyн, щo бPa.lrиyraстЬ в
aкпrвнiй бopmьбi. Ця кoмiсiя мшra пiдrэTвaти opгaнiзaцiю кe.
piвнoгo пoлiтичнoгo opгaнy дtя УIIA .[opщсння цo aBтop orгpи.
мaв нaпPикirtцi сiчня |944 p., aлс нсгaйнo вI{Koнaти йoгo нс мiг,
бo oтpимaв iнIцс дoPrIсння - ixaти дo КишинсBa B склaдi дс.
l Poзпopя,Dкeння ГK УТlA нoсrrлrt зaвцди тal(e oзlraчeння: .Цив.: "Poзпopцщенrrя B зешgьшifi спpaвi, вrцщrЪ гк утIA як шafiвищoi i единo сyвepeннoi l,шдш нa звi.lьшешlц
зrrошx Уl9aiнш, вЦ t5.Vtll. 1943 p.' нqдpylФBaне в пiдпiльlrifi гaзстi "3д Crrroстйнy Уlga.
iшy" 1943 p.,24 xorпrя.
l Пiд цrс шiшеlьхoi 6ццлltii aшop ro{x pядкiв бyв чre}roш KBIII.Львiв. Цe бyлa вi.fiсьxoво
lt)Dкиx шoв' пepeвeпx дo P33
},qarloB:l oytl. y xoгтнi 1943 p. 8Eп)р1' 3 oгллдlt шa знal|шя
(Peфspeцг 3axopДoнниx 3в.язxiв) Пpoвory oУH. Heзвaxдр.шr нa лiяrьшy }П|дgтьв уgпrrro.
ваx oУH пеpшoID сtyпеllя' arгop тoлi чJrellol( oУH llе бyr. Цe шс бyв пooдиltoкий вшпqдoк
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лrгaцii вiд гK УTIA нa пrprгoBopи 3 ГK pрrщrськoi apмiil. Тiль.
ки пiсля пoвepнrння з цiеi пoiздlсl нaпpикiнцi лютoгo aвтop мiг
пpl{стyпити дo пpaцi.
У бсpсзнi |944 p. oстaтoчl{o сфopr'ryвaлaся IнiцiaтиBI{a Koмi.
ctя дltя ствopeн}lя вrPхoBttoгo ксpiвнoгo пoлiтичнoгo opгa}Iy дJlя
УTIA Кoмiсiя сKlIцд:Uraсяз 9.тlц чпeнiв i вибpaлa aвтopa свoiм
Гoлoвoю. Упpoлoшlс тpьoх мiсяцiв пPeдстaвники Koмiсii зyстpi.
ч:rлися з piзними пoлiтичними дiячaми й пpaцюBiUIи нaд пpoск.
тaми 3ilCДДl нa яKиx сфoplryвaлoся пoлiтичнс пprдстaв}IицтBo
УТIA oснoвнi пyнкти пoлiтичнoi плaтфopмИ, Щo стiUIa oснoBoк)
фopмщaння цьoгo llprдстaвництвa' буtшt:.l) бrззaстrpсx}Io ви.
знaти iдсlo УCCД як нaйвиЩy iдeю }ц<paiнськoгoнaPoдy; 2) вtа3нaти pсвoлюuiйнi мстoди бopoтьби зa УCC.Ц тaкoж дoцiльttиlvtи
мeтoдaми визвoльнoi бopoтьби; 3) зaдeкrraP},BaтисBo€ Bopo)кr
стaBJIсн}lя дo мoскoBсьKих бiльlцoвикiв тa нiмцiв як oкyпaнтiв
Укpaiшl; 4) визнaти дeмoкpaтiю як yстPo€вий пpинuип пpсдстaBництBa. Пiсля тpивaлoi дискyсii пpийнятo дJIя }toвoгo пpсдстaв.
ництвa }IaзByУкpaiнськa Гoлoвнa Bизвoльнa Paдa2.
Зaсiдaння lнiцiaтивнoi Кoмiсii пpoxoдили в icтopиннoмy .ФтIя
Гanицькoi вoлoстi 6yдинкy ..Пpoсвiти'' y Львoвi. Кpiм цьогo' пpедстaBниKи Koмiсii i rf зв'язкoвi ви.iх.ркilли }Ia псprгoBopи дo мiс.
ця oсiдкy piзних пoлiтичних дiячiв .tи центpiв. Пpaця Koмiсii нс
бyлa легкoю, бo тpебa бyлo дсrгpимyвaтися пpиtlципy срopoi кoнспipaцii. oневиднo, пoзa aкцielo мyсили oпинllтися пoлiтиннi гpyпI{' щo бyли вopoxi дo УПA, a тaкo)к гPУпИ, щo opiентyв:rлисЬ
нa нiмцiв чи бiльlдoвикiв. У неpвнi 19Ц p. пpaця Iнiцiaтllвнoi
Koмiсii бyлa зaвсptшснa3.
' Пoi.здха дeпeтaцii ГK УTIA дo Гoлoвшoi Koмаltди pyмyнсьхoi аpмii в Kишишeвi вiлбyлась
ttr запpошrншя pyкунiв' якi тдк як i мaляpи, б.1xдли н.Uraдllaти D(Ц€ м и}rи з УHA й yкpairtсьхиx ви3вФIьlll{l. pцoм. .[oteгaцiю oчo'тIювrвo. дp. lван Гpиньoх. У склlад дoreгацii
Exoд}Urищe' кpiм aЕгopil цих pядЁв, двi oсoби: пpeдстaв}r}lкгBllI i кepiвtlик пЦпiльrroi
opгaнiзаЦii в Тpaшснiстpii.
l Ha eмiлpaцii пepeбyпrли, кpirr arropa, п.
.Цapiя Peбgг, цo peпprзe}rryBa,raв lнiцiaтившifi
Korriсii Пpoвiл oУH i п. il{x. l,u'я Ciм.янvyк, щo в Koмiсii peпpeзс}rryвавroспoДapський
сeктop. ПЙ чдс пepеxoдy фpoкгy з.lгиl{yв в сepпнi 1944 p. .цcн Кoмiсii i Пpезилeкг lК
ьзутBР - Poстислaв Boлoшиш-Пaвлerlкo' oдиt{ з opгaнiзaтopiв УПA нa Borrинi й pепpе.
зе}ттaштBo,пинi в Koмiсii. Ha eмiрrшii пepeбyвав теж п. Poман Гшriфй, Щo бpaв акrиBшy
1пlастъy тeхнiчнiй poбoтi Кoмiсii.
l
ГенepшIТаpaс ЧyпpиllKr: ".[o rеlleзи Укpailtсьxoi Гo.пoвlloiBизвoльнoi Pади''. Пe^ив':
Fедpyк пiдпiльшoi стaтгi й oкpeмoпo видalllц в хrypшaлIi".Цo 3бpoi''' piк в}rд. lll, випyск 2
(l5)зaл'oтий1950 p.Уrшoмyмiсцiyгoчltюемo:пpeдстaвl|икиКoмiсiirlpoвФlипepсгoвopи
з !:pедсгaв}|Dttс1ми
екзиJlьl|oгroцеrггpy УHP, rrтьмаltськoгo цclггpy' з пpcдстrвr|икrми oУH
пiл кepiвниrггвoм пoJlкoвllикl Мeльttик.r i пpeдcгaвllиlоми l}сeyкpаiltськoi Hацioншlьшoi
Pшtи 1IJУHP)' з пpeдстaвшихдми УHfloltlrя й yPсп, з багaтьмa схi.Цltoyкpaillськими пoтri.
тиlll|иlf}l дшчaми' 3 пpcдстcllllиl(ltt{и гoсIloдаpсЬкoпoссктopa i з мrгp. Аllдpесм Щсrгпць.
xлм. Poзмoвш 3 митp. Пoлiкrpпoм l|c }|oглl| вiлбynrся з техllhltlих llpичи|| (евакyaцiя).
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l l липня |944 p. нa теpl{тopii oднiei з ..пoBстaнсЬKих pсспyб.
лiк'' B Kаpпaтaх (кoлo с. Hсдiльнa в Caмбipшинi) пiл oxopoнolo
пilдих i кiнних чaстиtl УIIA IIoчaB свoi нapaди l Beликий 3бip
Укpaiнськoi Гoлoвнoi Bизвoльнoi Paди. У шьoмy 3бopi бpaлo
}пIaстЬ20 oсiб 3 мaндaтaми дo УTBP. .Ц,сякaчaстинa oсiб, щo мали
мa}Iдaти' з piзних пpичин но бpa.пиyчaстi в Збopi'. Bелиlс{й 3бip
вислyхaв звiт lнiцiaтивнoi Кoмiсii, дoпoвiлi пpo мh<нapoднс й
вiйськoвe стaнoBищо тa .цoпoвiль пpo дoтспсpilшнi знoсини ГK
yпA з iнlдими дсPxaBaми. Bсликий 3бip oпPaцюBaв Унiвеpсaл,
Плaтфopмy й Устpiй уTBP тa yст:rлиB тrкст пpисяги вoяKa УПA
15 липня вiдбyлися вибopи Гoлoви Пpсзипii УгBP, wreнiв Пpсзидii УГBP, Гoлoви Гснеpaпьнoгo Cекpстapiary уTBP тa Гснеpaльнoгo Cyддi УГBP. Пiсля oбpaння Гoлoвa Пpсзилii УTBP скJIaB
пpl{сяry Гoлoвi Bсликoгo 3бopy уTBP. Цьoгo x д}tя Beликий 3бip
УгBP зaкpиBся й дслrгaти poз'iхaлися нa йсця свoеi пPaЦi. oсo.
би, pскoмсttдoвaнi дo 3aкopдoннoгo ПpсдстaвництBa уTBP, BпpoдoBж лt{пttя й сrpпня виiхaли зa кopдoгI
5 ссpпня пpиliняли пpисяry вiддiли УПA: ..Бyлaвa'', ..ЛьвII''
..Чoprrий
тa
Лiс'' (кoмaндlrp Гpегiт.Piзyн) i двi oкpемi чoти. Пplrзaсадa, щo тpeб1 пepemвopювати з eKзlolьllими цetгIpiш{ий iспopиvнимш пaщiяши, пepeшoглa тiльки пioи тpиьrлoi.Цискyсii, в якiй мeншiсть El{с'toв,lюв.uulсяпpoтl{ "шехaнiчlloi''
кoltсoлЦaцii uеlrрiв i пapтiй' i вистyпшa цr peпPезеllтaфю piзних пolriпtчrrrrx нaпpяrrкiв
,Iюдьм}l' Щo ш.(eпеpебyвaють в УTLA a6o пpaцюють д'ltя неi в piзниx oeкюpaх. Heгaтивниfi
нaслiдoк шepеroвopiвпpcдсI!вlrиtо Koмiсii з пpcдсrirвни&lхи УPCП спpкrotнипсядo пpиji}lятг'l кoDtпporriснoi пoстaшoви:пpoдoш.\Tцrтипcpeпoвopx 3 пpедсгaвникд}.tиuerrтpiв i пap.
тiй' шe oднoч:lсllo вссти пepегoвopи з дiячахи piзних пorriтшvних пapгi.fi i rэспoд.rpськoго
с€ t $opa нa irцивiдyшtьlliй базi.
I Ha eмiгpauii пеpс5yвали тaЁ }дtдсниюrI Beликoгo 3бopу УTBP в rшпнi 1944 p. (шфвiтний пopядoк): пpoф. Iвatl Boвчyк, o. лp. lвaш Гpишьох, Микoпr ЛeбeДь, п. Кaтepиша Лoryш' iлж. oмe;Iян Лoryш' мapш. Bасшtь МyдpиЙ' peд. 3eнorr Пoleнсьlorfi, irolс. Baсьть
Пgriшкo, дp. Миpoсrвв Пpoкoп, п..Цаpiя Рeбсг, Лев Шщtкoвсьlоrfi, щl. Пaвлo Шyиorсьюlй'
дp.i'rх. Пaшo Typулa' пpoф. Пcгpo Чyйхо.
3aгинyли в бoях пpoги бiльшoвшкЬ: мгp. Рoстиotaв Boлotuиш, Йoсип ПoзlrчаrrюЬ пeн.
Poмaн Шдсвин.
3 piзних пpи.оrн нe бparrи }"rдстi r I B3УТBP oоoби' lцo y:цl{ rrшrдттидo УTDP: рл. lвaк
trrpяний, €в rвн BpeЦьоlla, o. Микoлa Гaлякг, ппorпс Bapфoпortiй € в гxxoви.r, o. пpot. Мaлttнoвсьюrй, furж.lruu Ciм'янтyк, o. соtt. Tдтoшиp i тpo€ roсrвfi-oбоepвampiв, щo iх Цдв нo.
дiсlътпr екзильниfi yp'Ц УHP. Hини rrшrrr бyпr п. Boltкoв, п. КаpшayxЬ i п. Шкypст.
y 1945-1950 pp. УTBP xooпryваJlir шoвrtxчленЬ нa шiсцe тшx, щo зlllинyJrи. Koorrrовalti
члени УTBР - цe o. пpoф. М. Лaвpiвсьlotfi' пoлк Baсrrль Ko&tJtь, пpoф. Г.3otсttиfi, xaйop
pp. П.Пoltпвa.
П. Пomaва. Узннцy l95l-l952
Ha l B3УTBP чrrешиoУH були в шeшшoстi. Ha 8 члeнis oУH бyлo 12 нe,шeшiв.Koи 6
yсi нarriчснi !ч:rснD{киI B3утBР бpши }nасть y 3боpi' цe спЬвiднoщешня зpoслo б Щe
бi.lьше.
Члeни l BзУтBP p€пpeзe}гryшп{ oбrщrд ygaiнськi вipoвизнaшlrя i зaхiднi oсeрлнi й
сxiднi o6лrстi Уlgaiни. Boши вiдoбpaхши piзшi пorriтrrчшifi сyспiльнo.eкoнorriчнi пoг,lядl{.
Cеpeл yшсltикiв бyли пpaвi кoшс€pвдloplt, llаuioшшriстrr, лiбepшtьнi лсxoщtтrr f, сoцiдltiсти.
[с пpoяшlя'lloсь в oсoбливo xEillllx дeботцtt пiд чдс шapад 3бopy.
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сятaJIo520 вoякЬ. Haстyпнoгo дI{япPисяпUтll вoяки вiддfury*Мcсlш{ки'' (кoмarциp Блaшй) тa oднoi oкpcмoi чoти. Пpисягaлo 230
вoякЬ. 2| вcpccttя вiдбyлoся зirпPI{сEкснttя t(ypсaкгiв II випyскy
Cгaplrлrнськoi цп<oп,r*oлснi'', якG пpoвqдI{ввщс.пpсзlцсllт УTBP
o. I. Гpиньоx. 3 нaroди зaпpисюксння вiдбyлoся всснaPoд}Iссвя.
тol. Упpoдoшlс нaсIyпниx мiсяцЬ пPI{сяry пpийняrrи всi вiддiли
ytIA згiдro з тcкстoм' зaтвcpД|(сI{имуTBP i ввсдсним нaкaзoм
вiд 19 Jш{пня|944 p.2.
Цсй poщiл закiнчyeмo зra'щoro пPo щс qД{}tpспpсзснтaпlвний
пoлiтищий ксpЬrшй opгaн' щo пoстaв в Уlсpairri пiд чaс нiмсцькoi
oкyпauii. Tим opгaнoм бyлa Bссyкpaiнськa Haцioнaльнa Paдa
(ByнP). Чcpсз кiлькa днiв пiсля зайrrяттяЛьвoвa нiмцями збopи
гpoм:lдяI{мiстa oбpa.lпr3a пpoпc}ицieю Я. Cгецькa Pary Cсньйo.
piв пiл пoчссltиIYlпpmсктoPaтoм митP. Arцpся Шcптицькoгo й
пц пpoвoдoм Koстя Лсвицькoгo. Boнд мшra бyш дopaдчимopгa.
Hoм ypЯдy й дoвссти дo зilмиpсння oбoх вiдraмiв oyH. У дpщiй
пoлoвинi липня l94l p. Paдa Ceньйopiв пrpетвoPилaся B Укpa.
irrсьry Haцioнaльнy PaлУ й дoпoвнилa свiй ск,laд дo 30 oсiб, кooптyloчlr гpoмaдЯн з piзниx пoлiтичниx i пpoфeсiйниx гpyп. Taк
сaмo 5 жoвтttя |94| p. пoстaлaУкpaiнськa HдцioнaльнaPaддв Kи.
евi пiд пoлoB},&1ннrш
пpoфсopa Микoли Bсличкiвськoгo,дo якoi
вхoдItлt{пPсдстaBники всiх зelv{слЬ
Coбopнoi Укpaiни i якa бyлa
псB}Ioюмipolo aлмiнiстpaтиBнo.дepжaDним
цerгтpoмУкpaiни, пo.
скiльlсt бaгaтo oблaсню<i мiсцсвих yпpaшriнь пiдпopяtдкoв},D:rлoся
Уlqpaiнськiй Haцioнa:rьнiй Paдi в Киeвi. У pсзyльтaтiзaxoдiв oyH
пiд ксpiвництвoм пoлкoвникa Мсльникa цi цс}tтPиoб'eднaлись
22 квiтttя |944 p. y Bссyсpaiнськy Haцioнaльнy Paлy..Цoнei yBiй.
цIли:Укpaiнськa Haцioнaльнa Paдa в Kиeвi, Укpaiнськa HaцioнaJtнa Paлa y Львoвi й Укpaiнськa l.(errгp:UlьнaPaдa 3aкapпaття
пц пPoвqдoм пpoфссopaA. Штсфaнa. Пpoгoкoл oб'еднaння циx
Pцд в oдry Bссyqpaiнсьry HaцioнaльнyPary пirшис:ulи:М. Bсrrич.
кiвський, миц)oпoлит Arцpсй IЦсптицький i А. Штсфaн.
Пcргoвoplr пPo злt{гтяoбoх Paд - Bссyкpaiнськoi Haцioншrь.
нoi Paдш (BУHPa) й Укpaiнськoi Гoлoвнoi Bизвoльнoi Paди
(yгBP) пpoxoд![ли,щoнaймсHlllс' двiчi: в Бpaтислaвi й Мюrotснi, rpiм псpеПoвopiв,щo вiлбрaпrся пЦ чaс твopс}tняУTBP. oднi
пrpсПoвopизaЙцrлr вжr тaк дiUIсKo'щo ytaсники дисl(y-ryв:rли
нaд
l .Цшц:3.Ccлlеttiл,Дpyпtf, шrпуск gтapшинськoiIlпсorшr
УTl,A "oлeшi...Ж}pншIн".[o 3фoi-,
ч. |7130. лис.IDпcд 1952 p. Пpo пpисяry iшшиx вlддiлiв УTlA дrrв.: пiдпiльшиfi xуp}|дJI
.ПoщгдшeцD"'piк l. ч. l залrrqroпад19.14p.
l Telсст"Пpисяпt roякr УТlA" дt{E.rrypl|. "Пoвgtшlerlь.',Ч.l, я. &
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нaзBoю eдинoi Prпpвrl{тaцii Boююнoi Укpaiни. Пoгoдилися }Ia
I{aзDyBссyкpaiнськa Haцioнaльнo- BизвoльI{aPoдa.
Чсpoз l00 чи 200 poкiв, кoли зaбyлщься всi ..apгриенти'' piз.
нlлx,,бiлиx'' i ..Чopних'' книг, yкpaiнський iстopик мyситIrме poз.
кyсити вaxкий i твеpдий гopix, кoли стapaтимсться вiдпoвiсти
нa питaн}rя' чoмy цi двi Paди ogгaтoчI{oнe oб'еднaлися.
rl. кIIIЕцЬ tIIгиЕцЬкoI oI(yпAцlI

УкPAIIIи

У беpезнi |944 p. нa лiнii Кoвель-БPoДи-КoлoМия
зyпи}Iилaся Brликa зимoDa бiльrцoвицькa oфснзивa. Taким чи}Ioм' тсpeн дiй УTIA бyв poзpiзaний лiнiею фpoнry: пrpсвa)<нaкiлькicть
вiддiлiв УПA.Пiвнiч oпинltлaся пo тoй бiк фpoкry. Hевсликa чa.
стинa захiднoyкpaiнських земель здлиlllaлaсь ще пЦ гiтлеpiвськolo
oкyпaцieю. Tщ oпеpyBa,Iичa.стt{ниУtlA-Зaхiд. Чaстини УTI.A.Пiв.
цень вiдстyпaJlи нa 3axИ, щoб пеpсЙти фpoнт y смрi Beликих
лiсiв y Kpем'янoнчинi.
Пopaзкa гiтлеpiвськoi Hiмеччини бyлa вжс oчевиднa. ..H. py.
мoBищaх Cгaлiнгpaлa тa пyстсль}IIlхпoзицiях Е.ltь-furямaйнy знaй.
IIUIиМoгилy нiмеuькi сни пpo пal{yвaння нaд сBiтoм'',- писaли
в пiдпiльнiй стaттi. HсзвaxaючIl I{aнaблиxенtlя пoвтopнoi хвltлi
бiльlцoвицькoi oкyпaцii, yкpaiнськиli сaмoстiйницький тaбip збepiгaв спoкiй i мoлoдечtlй oптимiзм. ...ЦaльrдиЙxiд вiйни кPи€ y
сoбi мoxливoстi ствopен}tя цих зoвнilllнЬo.пoлiтичних пеpеДyмoв _ poзгpoiltдвox гoлoвних iмпсpiaлiзмiв,- щo неoбхiднi дtя
ствopенHя Усс.ц. Mи глибoкo пеpекoнaнi, щo в тих yvroвaxзбip}Iс' oдним цrнтPoм ксpoвaнr i дo мaксимaльнoi нaпpyги дoвсдr.
нс зyсиJrля цiлoi нaцii дaстЬ }Ialvlзмory дoсягнyгt{ тoгo' зa щo
KpиBaBI{лисЬ'aлс чoгo }Ir дoсяг}IyлI{нaшi пoпеprдниKи 3 спoxи
|9|7_l920 pp.; дaсть нaм praлЬнy' 3 теpитopii, нaсrлrн}Iя i влa.
ди злoxеtly щpaiнськy .Цеpx<aвy''l.
.Цля пoстaння УCCД пmpiбнa бyлa yкpaiнсЬкa силa' щo мa"лa
б змory BI{KopистaтицIo нaгory' щo ii пpинссс кiнцсвa стaдiя вiй.
tlll. ..Чекaти ..пpигoxих'' ytvloB - гoдi, бo твopити apмilo тoдi,
кoли тpебa бyдс вхс дiяти, бyлe зaпiзЕIo''. I тoмy oстaннi мiсяцi
нiмецькoi oкyпauii пoз}IaчaJIисЬBrликими зyси.Jrлямиyкpaiнськoгo
сaмoстiйницькoгo тaбopy дJIя тBopення збpol.lнI{xсил. Пiдпiльнi
Bидaння зaкJIик:lлиyкpaiнськс гpoмaд,I}IстBo:..B yкpaiнськi мiз.
ки мyсить вpoсти свiдoмicть, щo тiлькI{ влaснa apмiя yпro)olи.
l ,lIив.:Io, M. M<цlлк'Oдllим r}polгтомllaзyстpi.lмайбyпrьoму // "|ncя i Чиш.'' l9.|3' ч. 5.
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вить нaм qдDигI{сн}Iя i зaкpiплсння yкpairrськoi дсPxaBI{ тa щo
нaIIIID(диплoмaтiв сJr}осaтимесвiт тiльки тoдi, кoли зa iх cлoвaми стoятиIvf1тЬгoтoвi дo бoro apмii. .Цaймo iз себс всс, щoб вoI{и
стaлI{дiйснiстlo,'l.
3винaйнo, apмii нс мo:кнa бyлo твopити rцл$.oм пiдпiльнoi
кoнспipaЦii i тoму пoвcтal{сЬкий pр< в Уlqpaшri стaB мaсoвI'fin ЯBЙ.
щем. Унaслiдoк цьoгo нaстyпIdлa' oчrвидtlo, дeкoнспipaцiя opгa.
нiзaцii, щo й дoсi е щс пPсдмстoм кpитиKи' пеpсB:DKtIoз бoкy
тIlх' щo }"laстi в бopoтъбi нс бparrи.
Tим чaсoм нiмецький спoстcpiгaч пиlIIс пPo цi пoдii oстaннiх
цнiв нiмсuькoi oкyпaцii тaк:2
..Хтo &1лицIaBсянo мiсцi _ нo poбив сoбi xoдниx irпoзiй
щoдo
мaйбщньoгo: кoxсн бyв свiдoмий тiri вaжкoi дoлi, щo чeкaJla
l.loгo нa дoвгi poки. futе в цЬoмy бyлa й силЬнa Boля пеpетpивaти вarкKий чaс i пoдивy гiднa }Iсзлaмнa вipa в нсзнищенiсть
>tоlттевoiсI{ли yкpaiнськoгo l{apoдy... .(щ спpoтиBy' якoгo Bхс
нe мoxнa бyлo вбгaти в iдroлoгiю oУH vи УПA, oxoпив' дoслiвнo, Bсr нaсcлсння. opгaнiзoвaний спpoтив стaв всенapoд}IиIvrp}o(oм. Ha кoхснoмy кpoшi мoжнa бyлo вiдчyгI{ гapячкoBy
aктltвнiсть: лiси нaпoвl{ялися дoбpoвoлЬцями' щo йшлlt B пoвстaнцi; пoстaвirли.нoвi сKпaди' дr збеpiгaлaся збpoя, aмyнiцiя, вiйськoBс спop'lДке}Iня тa хapvi; opгaнiзoвa}IoвлaсниЙ пц.
пiльний aпapaт aдмiнiстpaцii. Щoпpaвдa' в кoлaх УпA iснy.
вшtи тoдi piзнi пoгл.rци нa мaйбщнi плaни. oднi дисKyryBaли
IIpo мoxJlивiсть всснapoднoгo пoBстaннЯ 3 мfioю пoтяrти 3a
сoбoю й нaселення iнIших, oкyпoвaних Чсpвoнoю apмiеlo тс.
pитopiй, для oднiei спiльнoi дii; дpyгi бyли зa oбмсxсними
вiйськoвими дiями, щoб висoтaти й пoслaбитlt сили вopoгa;
iншi вбaчали тiльки мolслltвiстЬ зaхищaти нaсrлення... Фopмa
i мEгoди pсвoлюuiйнoi бopmьби нс бyли yгoянrнi. futc кo)кс}l
спoстеpiгaB тBrpдy piIшy.riсть пo€днaти aктивний дyх спpoти.
вy з xиттrвolo BoJleю нapoдy: бopoтися i пeprмorти''.
Cеpсд нiмсцьких oкyпaнтiв y Гaлининi пaн1вaлa poзбbкнiсть
щ/мoк щoдo тoгo' як тpalсryBaти УIIA Biйськoвi кoлa схильнi бyли
нaв'язрaти кoнтaкти, пoлiцiЙнi кpщи i дaлi вистyпltли зa лiквi.[ив.: B' ,Ц. Чзrc t{e )кце. Кiльlо здввaг rta тcмy збpoЙшoi cwttt // "Iдея i Чин.'. 1943. ч. 5.
t' .(ив. сеpiro стaгefi y гaзстi: "CщrctIa Укpaitta'', Мюlвelt: .Hiмerшlоrми oчимд.'' ? стaтeй:
ч. l.26' 2-27' 4-29' l4-з9' 16-4l' 2|-46'22-47 зa 1952 piк. Цrгатд зi cгaттi "УTlA _ пoeдшaння бpoЙнoro пЦпiлI.ltяз нapoдoм'' (Cпoсrвpeжellrrя пpo пoстaltl|я' cгpу'оypу i лii yкpa.
iнськoro пiдпilutя (Иl) в "Cщrсlriй Ущailri.', t. 22/47 зд l9.Х.1952 p.
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дaцiю Pyхy спpoтиBy.Пoлiцiйний тсpop ..нaглиxсУдiв бс3пски''
дiяв безпеpеpвнo.
Aкцii вiйськoвoгo хapaктсpyпpoтt{УTIA нe вгaBiUIи.Iз пoмiтнiIдlтхтpебa нaзBaтивеликy oблaвyв Tеpнoпiльцшнi (сiнень 1944,
poзстplт y Cтpyсoвi 86 yкpaiнцiв),тpaвневi-неpвнeвi
aкцii в Poгaтинщинi (Cтpaтин) i Львiвшинi (бiй lцкoли paдистiв) ..)K1Д<apiв'' (y Пoлянi - l0 тpaвrrя)'Й aкuii ..Чopни1''zй y Хypaвrн.
щинi й Boйнилiвщинi в тpaвнi.vеpвнi 19Ц p..Цдя пiдсилoнttя
збpoйних cу|llу Гaличинi пpибщ з Кpсм'янсччиtlи бoйoвий кy.
piнь УТIA кoмaндиpaКpyкa (y xoвтнi 1943 p.)' щo yспitДI{opейд},Baвв Чopгкiвщинi, Koпинrччинi, Пiдгaеччинiй Бщaнsинi.
3 нaближеtltlяl{ фpoкry в Гaличинi мaсoвo пoчilли 3'яBлятисЬ
бiльlцoвицькi пapшrrни й пapauгyгисти. oднa бiльlдoвицЬKa гpyпa
пrpсйшлa з Boлинi в Coкaльщинy й дaJIьцIoв Paвщинy й Явopiвulинy, дc rj poзбив вiддiл уTtA..Пеpсяслaви'' (кoмarrдprpspц.д5).
Iнцra бrrrщa нa l40 пiдвoдax Bдrpлaся в Paдrxiвщинy (сiяснь L944)
i пoгpoмилa сслa Hивицi й Tpiйшю. У беpcзнi |9ц p. великиЙ
.цссaHтбiльtцoвицЬкиx пapaшryгистЬ висa,цI{Bсяy Пiдгaсччинi. Тyг
дo бoю 3 tlими ст:UIи кypiнь УТIA кoмa}щиPa Кpyкa й "ХoлoдHoяpцi'' з гpyпи УпA ..Лисoня'' й poзгpoмlцлц iх. Hсзвaжaючи
нa цс' пaPaцIyгисти зaBд:UII{Bтpaт пiдпiльнoidy aI(тиBy.
Biдcтyп нiмецькoi apмii вiллiли УТlA BикopистoByB:UIи.цIlятoгo'
шoб злoбщи якнaйбiльlше збpoi й бoепpипaсiв. Boни стaP:rлися
зaхoпитI{ великi нiмецькi сK,Iaди й oбoзи, щo iм тrж вдaBaJIoсь.
.Цo бoiв з вiдстyпaючoк) нiмецькolo apмiсto дiйurтlo тiльки кoлo
с. Hсдiльнa в Caмбipшинi, пpo який 1olсeбyлa мoвa' й нa Хoл.
мщинi. У с. HaбpУж дiйrдлo дo бolo вiддiлy УпA ..BoBКи,' (Ko.
мarЦиp Ягoдa.Чеpник), якolt.lyнa дoпoмory пoспiли Щr вilъцiдц
кoмaruшPiв Гpoмoвoгo й Гolryбa пPoти нiмсr(ькoi кoлoни. У цьor'ry
бoto пoвстaнцi зaхoпIIIIуIтpу| нiмецькi тaнK}l' aJIс BтpaтилI{ пoнaд 50 вoякiв.
Haблиxaвся нoвий вopoг. Poзбитi ним нiмцi пoкинyли влiткy
|944 p. Гaлиvинy. 26 луtпня DoI{и 3aлИ|l1l4lt|4
Львiв, 7 cepпня .Цpoгoбич. Щс тiльки oкoлицi yкpaiнськoi зсм:ti з:LпиIII:UIисьнa
деякий чaс y rxнiх pyкaх.
l .Цив': Poмar htлtatпurlL Bишкiльшi
фpaгмelmr // Дo Збpoi' ч.4. 3-4 1936 i "Гoмit: УlФa.
iни.'. Topoltтo, 4' 4on5.
.Чoplrими.'
l
шapoд l|цtив:rввoякiв тюpкськoro й нorrrшrt€ ькono пoхoД.(el|llя нa нiмeцькift
q'т}'бi. Poгarтшщиllу, Х5paвенЩинy й Bofitlилiвшишy пaцифiкyв:Urи х:UIмl{lIьЁ xiltlti с<rгrti
нiшerькoi apмii.
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ПPoTи БIJIЬIIIoBицЬI(oI МoскBи TA II сAтЕ.IIIтIB
,Я впeвпeпuй, бpoi,
яkу вu oОepжалu3 pуK tlа.
щo
цii, пe ,IocoponшmeЙ npuЙdeшпЙtttoкutituuuтnеpeОocmecвoe iм'я, вкpume бeзc'vepmпoюc!lавoto,,.
гЕ}I. тAPAс чУпPиIIкA
З нaкaзy Гoлoвнoгo Кoмarшиpa УTIA з
IIpиBoдy зaкiнчсння вiйни в € в poпi y
тpaвнi |945 p.
,,МIД,,як
дiloче нapoднr пoкoлiння' спoвtlя€ м o
свiй пoчссний oбoв'я3oк' нr3aлrxнo вiд тoгo,
чI{ нaм дa.щ/ть3a цo теpнoвttЙ чи лaBpoвий вi.
нoк. Ми вipимo B cуII|Уй вocкpесiння Укpa.
iни i 3нaeмo' lцo свoiми дiлaми нaближyемo
день нaцioнaJlьl{oгo й сoцiaльI{oгo визвoлeн.
ня. Кoли б ми впaлI/I'T) нa нaшiЙ кpoвi i лi.
лax зPoдяться чrpгoвi бopшi, щo пoчaтс дiлo
пpoBaдитltмщь.Цaлi, тaк як i ми пpoдoB)кyемo
тpyд i пpaцю нaцIих бaтькiв''.
3 ...{ек.пapaцiiПpoвoдy oУH''' нa Укpa.
iнських Землях, 1945 p.
..Пеpспективи нarдoi пrpемoги великi й не.цaлeюlй )Dксчaс' кoли свiт здIlвyrтЬсЯI{oBимсилaм' щo в сеprди}ti бiльlдoвицькoi iмпеpii
oфopмлятЬся B aвaнгapд бopцiв зa нoвий,
спpaBrд,Iивий пopяшoк y свiтi тa силoю свoiх
pевoлюuiйниx дiй нaблиxaтиМyгь дсtlЬ oстa.
тoчI{oгo poзв:lлy стaлiнськoi iмпеpii. Ha пpaпopaх цltх сt{л блищaтимyгЬ DслIlкi слoвa:
..Cмеpть бoльrшевlrцьKи
м iмпеpiaлiстaМ!'' ..Хaй
живс Boля l{apoдil'i людини!''
П. .цУМA
Пiдпiльнa бporшypa: ..БoльIдевицЬкa демoКpaтtlзauiя € в poпуt',. |945. Пеpедpyк з
пiдпiльнoгo )rypHaJIу,,Iдeя i Чин''.
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l. пoBЕPtIЕtItIя

БI.льIIIoBицькиX

oI0IIAIIтIB

B УкPAIIIУ

Бiльшoвшкий визвoлЬl|o.pеBoлюцiйний
pуx в Укpaiнi.
Щс пеpед свo.iм пoвсpнс}Iгtямв Укpaiнy бiльlцoвиlсl м.lли певнi
вiдoмoстi пpo yкpaiнський визвoлЬI{o-pевoлloцiйtнlцЙpyх в'д свoiх
pезидснтiв' пapaшyтистiв i пapтизaнiв. Boни зt{:UIи'щo цей визBoльнo.pевoлtoцiйний pyx мae пoвI{y пiдтpимкy цIиpoKих yкpaiнськиx нapoдIrих мaс' щo yкpaiнськa сaмoстiйttицЬкa iдея зaпy.
с;гwla глибoкo свoe кopiнt{я в нapoднi мaси, щo вoнa ст:UIa Bссyqpaiнськoю' BсrнaPoднoIo. Boни poзyмiли, щo тепеp }оr<с
гoдi бyдc
з:lмoBчyBaти визBoJIьнy бopoтьбy yкpaiнськoгo }Iapoдy й тpсбa бyдc
пoгoдитися з фaкгoм Гi iснyвaн}Iя тa вибpaти нaйкpaщi зaсoби
IJIЯтi пoбopювaння, щoб збеpегти еднiсть iмпеpii.
Cлoвoм, бiльlцoвики мtlли тpyдI{oщi з пPaгненl{ям lIIиPoKиx yкpaiнських мaс дo сaмoстiйнoгo дФжaBнoгo x(иття. Iснyвaнrи Циx
ТPУДнoщiв визнlBaB сaм Cтaлiн' кoли скaзaв sввельтoвi нa кoн..гoлoс
д.rrяУкpaiни (в oб'еднaних Haцiях.феpeншii в Ялтi, щo
Aвт.) е нсoбхiднL|IvlFДЯ,збеpеження еднoстi сPсPl. 3гaдyюvи пpo
цс' ylaсник нapа.цЕлваpд P. Cтcrтiнiюс rryвarкye: "Cгaлiн пoчy.
Bae сBoю пoзицito в Укpaiнi д}Dl(ст,DккoIoi нспeBнoю''.
orя<е, ..тяxкa й непевнa'' пoзицiя бiльrшoвllкiв в Укpaiнi змyсилa ix пiти нa пoстyпKи. Уxr в |942-|943 pP.' Bикopистoвy.
toчи нiмсцькi пoмилки в Укpaiнi, бiльrшoвики щopaз чaстilдс пoчaли нaгpaвaти yкpaiнсьКy пaтpioтtlннy }Iсrгкy.Boни виpaзI{oсхBa.
люBaли }IaМагaгIняyфiмськltx yкpaiнських смiгparггiB нaдaти вiйнi
yкpaiнськoгo нaPoдy пpoти Hiмсччини хaPaКтrpy бopсrгьби зa Укpaiнy. Boни зaoхoчyBaли yкpaiнських письIl,tснникiвдo нaписaння пaтpioгичних твopiв. Цr бyв чaс' кoли Bстaнoвленo opден Бoгдaнa ХмrлЬницЬкoгo' KoлI,tмiг з'явитись вiplш B. Coсюpи ..ЛIo.
бiть Укpaiнy'' i т. д.
oчевиднo, пoлiтикa Kpсмлл не oбмежlrIЛLcЯ o?дснaми i вipцIaми. Бiльtцoвики з:l Bсякy цiнy нaмaгшIися ствopити iлIoзilo ..сaмoстiйнoстi,. pa.Ц'янськoiУкpaiни й себс пPсдстaBити 3a €диних
oбopoншiв. З цiеlo lvtстoloвoни змiнили кoнститyrii CPCP i yPсP
(l лютoгo l9a4 p.) й ствopили l{apKoмaти (пiзнiIшс пеprйменo.
вaнi нa мiнiстеpствa) зaкopдot{tlихтa вiйськoвих сIIpaB й нaдaли
Укpaiнi пpaBo мaти безпoсеpеднi дI{IIлoмaтичнiзнoсинI{ 3 зaкop| Пop. Еdtrаd R. Stettiniщ: Roosevelt and tttе Russians. New York, 1949.
.Цrryсeдoбp}rй п
yдoкor.lueкп)вaниfi aнaлiз пpoблeми Укpaiши в oб'сдшaших Haцiяx дaв нa стopiнках
мюltхeltськoi "Cщaсшoi Укpaiши- Bсeвo.пoдГoлyб y статгi "Укpaiнa в Oб'с.днaшиx Haцiях"
(I.Ч' ч.9/60_13164 зд 1953p.
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дoнol{. I]i змiни ст:lли фopмaльнoю

oсtloвolo.LIIя пpийняття

Ук-

parнидo ooH (27 квtтня l9a5 p.) - фaктy,зI{aчrнняякoгo гoдi

3aпсpсчитI{.
Пpедстaвляючи себе зa € д и}Iих oбopoнuiв yкpaiнськoi ..сalr{o.
стiйнoстi й сoбopнoстi'' (...''Якa ж мoxс бщи нсзaлсxнa Уlqpaiнa,
кoлIl Bже тrпсp Укpaiнa е вiльнa, paдянсЬкa, лe yкpaiнцi e гoспo.
дapяL{исвoйoгo стaнoвищa''... l, бiльtцoвики IIoBели гoстPy бopoтьбy з yкpafuсьKим визBoJIЬtIo-pевoлIoцiйним pyхolrl' щo сaмс й бyв
нoсiем yкpaiнськoi сaмoстiйнoстi й сoбopнoстi. Цo бyлa виpaзнa
теrщенцiя вiдipвaти цrй p}o(вiд мaс, пpсдстaвити l.loгo яK aге}гryPy
ч}Dкиxi вopo>lсихcttл. !дя цьoгo бiльlцoвики й видylvlaли теpмiн
..yкpaiнськo-нiмецькi нaцioналiсти''. oсь як
пoясtlювaв М. C. Хpy..Укpaiнських нaцioнaлiстiв ми нaзиBaeмo yкpaщoв цсй тсpмiн:
iнськo.нiмсцЬKими тo}v{y'щo Boни e вipнi пси i пoмiчники нiмцiв
y пoнrвoлсннi 1п<paiнсЬKoгo
нapory''2. Бpеюlивiсть цЬoгo твеpДкеI{.
ня бyлa щя yкpaiнсЬких rциpoких мaс oчсBиднoю.
Бiльlцoвики скopo зopieьrryвaлисЬ' щo yкpaiнський визвoль}Io-pсBoлюцiйний pyх мar пoBI{yпiлтpимкy lIIиpoKих мaс, щo вiн
мa€ BпJIивнa ix гoспoдaPствo li кyльrypy. ..Бr3 цiлкoвlrтoгo й oстa.
тoчнoгo виKpиття yк.paiнськo-нiмецьких нaцioнaлicтiв тa лiквiдaцii iх впливiв нсмo)оIиBa вЦбyдoвa нapoд}Ioгo гoспoдapствa i
вiднoвлення кyлЬтyPИ,,,_ пIlсaB xypнaл ..Бiльцloвик''3. Toмy
бiльlдoвики виpilлили зa BсяKy Цiнy, всiмa мo)кJIиBItмизaсoбaми
oслaбити й знищитlr yкpaiнський визвoлЬ}Io-pеBoлloцiйнийpyх.
Hезвaжaroчи нa всi зyсилля, iм цr нr вдаJIoся.
Пepшi днi шoвoi бiльшoвицькoi oкyпацii
Багaтo дсчoгo oбiцялlt бiльuroвикll yкpaiнсЬKиl! мaсaм .чrprз
Paдio, в листiвкaх' шIептatтoюпpoпaгaгIдolo. Hс мoжнa кaзaти, щoб
ця пpoпaгaЕIдaнr м.UIa BплIrвy нa пpllгнiнeнс нiмецькI{мIl ..нoвими пop'IдKaми'' нaселення. Бaгaтo yкpaiнuiв вipили в oбiцянIсl бiльrцoвицькoi пpoпaгaндll й чекaли циx ..змiн'', Щo iх нa свoiх
бaгнстax мaJIaпpинeсти пеprмoxнa Чеpвoнa apмiя.
Koли ж пpийurлa oбдеpтa й гoлoднa, aлr дoбpе oзбpoенa Чеpвoнa apмiя й зa нею пpибyлo HKBC' тo нaсeленtlя ще paз псprкoнaJloся в скaжснiЙ бpехлlrвoстi бiльlдoвицькoi пpoпaгaнди.
.3вepllсltltя'' вц 27 лиcгoпaлr
1944 p.
[итaтa з дpymro
2' 3дoпoвiдi М. C. Хpyщoва rla з.rс[даltltiBepхoвltoi Pади УPCP l.IlI.1944, п. lI.
"Bизвoлcltltя
yкpaiнських зeмeль вiд lliмсцьxих загаpбllикiв i нсpгoвi з:l&latltlя ttapoдtronorоспoдapсткl
paДяllськoiУкpaitlи''.
l ''Бiльшoвик". l911.4.IV. с. l7.l8.

575
Пеplш зa Bсr нaсслс}Itlя ltdyсl{лopoзплaчyBaтI{ся зa лiйснy чи здoгaд}ry ..спiвпpaцю'' 3 фaЦIистсЬKимl{ oKyпal{тalr,lи.Лroдсй гtt:UIи
дo PеeстPaцiйниx пyнlсгiв, де iх дiлилп нa 4 кaтeгopii. .[o пepIшoi
кaтeгopii ндлr)кiUIи Ti, Щo aктиB}Io спiвпpaцюB:UIи з oЦ/пaнтaмI{'
дo дpyгoi кaтeгopii - т. зB. фoлькслoйнi. Пpинaлеx}Iих дo oбoх
циx кaтсгopiй poзстpiлювали нa мiсцi. .(o тpетьoi кaтегopii нiЦс.
xaJIи d, Щo пpaцюBtUIи пiд чaс нiмrцькoi oкyпaцii, дo нствеpгoi
кaтсгopii - всi iнlцi. ПpинaлежнI{м дo дBox oстaннiх кaтeгopiй
стaвилI{ в пaспopгaх цIтaмп ..3aлишIився нa зайнятiй фaшистaми
теpитopii'' i гнaли iк дo мoбiлiзaцiйниx пyнIсгiв. 3 Укpaiни зa.
бpaли всiх чoлoвiкiв, мoлoдиx i стapих' пPидaтних дo вiйськoвoi
сл1п<бий нспpи.Цaтниx..Ц}ryсeчaстo ix без бyдь.якoгo виlшкorry й
без ншtс>tсtoгoglбсзпсчсllня збpoсlo, oдежсю й хapнaми ..стaлiнсь.
кi визвoлитrлi'' гн:rли нa фpoнт, нa нiмецькi тaнки й кyлrмсти.
Зa нaймешrry пpoвиI{y пpизнaчaJlи нoвoзмoбiлiзoвaнIо( Дo ..шггpaф.
них бaтaльйoнiB,', B яких Bo}IIIкpoB'Io мa,lи вiлt<yпитивсi пpo.
винt{ пrpсд ..poдiнoю''.
Hс мolсс бyги нaЙмеtlllloгo сytvlнiвy, щo мoбiлiзaцiя yкpaiнuiв
лo Чсpвoнoi apмii i ц вiдсилкa бсз пiдгoтoвки нa фpoкг мaлa }Ia
мстi винищити фiзиvнi сили yкpaiнськoгo l{apoдy й тaким чи.
I{oм спap:Цiзрaти й звести нaнiвець сaмoстiйницькi змaгaння.
Ha тepитopirot, нa яких ДtяltlцУпA й пiдпiлltя, yкpaiнський нa.
poд зyстpiв мoбiлiзaцiю дo Чepвoнoi apмii opгaнiзoвaним спpo.
тI{вolt{.У дсяких paйoнax дo Чеpвoнoi apмii мaЙxс нilсгo нr пi.
Iшoв (fl,oлинщинa-l096, Capнeнщинa-l5%).Ti, цIo нс пiцrли дo
Чсpвoнoi apмii, ilцltи в лiси дo УTIA aбo хoвaлися. Koли спpoтиB
мoбiлiзaцii стaB мaсoBим, бiльtдoвl{ки oпoлoсIlJIизвсPнe}IIlя ..Пpolцс}t}tя oбдypсним'' i зaKликaли всiх гoлoситися дo вiйськкoмa.
тiв, oбiЦяючи пpoщсння 3a дсзсpцiю.
.цJtя гK уТIA uс бyлa ссpйoзнa пpoблсмa. Тих, щo хoвaлися
вiд мoбiлiзaцii' бyлo сoтнi тисяч i нс бyлo тсxнiчниx мo)Kпивo.
стсй, щoб iх yсiх вкrrючитl{ в УTIA. Чaстo тi, кoгo пpиймaли .Цo
УT[A, ви,iвJrялись пiзнiшo нeстiйrcrм слсмeнтolr.l' щo пepший вiд.
гyкyвaBся нa бiльlцoвицькi звcpнс}I}Iя'BlIxoдI{вз лiсy й згoлolшy.
BaBся 3 пoвиtlнoю.
Пpo те, нaскiльки сcpйoзнolo бyлa ця пpoблсмa, свЦчатъ нaстyпнi цифpи. У voтиpьox oблaстяx Гшtичини, нa l25 paйoнiв з
yсiх l40, лo Чеpвoнoi apмii мoбiлiзoвaнo l92l50 oci6, тo6тo 5796
тlD(' Iцo пoвиннi бyли зroлoситисЬ дo мoбiлiзацii. 3 }Iих нa фpotпi
зaгиI{yлo Ц 7з0 oсiб (вдвoe бiльlшс, як з:lг!tl{yлo в УTIA, дивiзii
..Гaличинa'', пiдпiллi i т.
д.)' a iнвшiдaми дoДoмy пoвepнyлoсь
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15 870. Цc тiльки 3 чoтиpьoх oблaстейГa.пичини(бeз Kpeм'янoч.
.п{}tи) * oд'" piк. A скiльки зрliлo Bp,гг}tsaтисявiд пrвнoi смep.
i
тi нa Carцoмиpськolvfyплallдapмi aбo нaд oдеpoм тolt,fy'щo нa
циx зсмJrя( iснрaв opгaнiзoвaний pщ oпoPy ffIIA й пiдпiлля),
щo зiroхoтиBнaсeлснHядo спpoтиBy пpoги мoбiлiзaцii'.
Пеpeхiд фpolrгiвi пеpшi зустpi.li УIIA з Чеpвoнoюapмiею
.[o пеpсхoдy фporrry yПA гoтyBaJIaсятpивaлий чaс. ГK УTIA
зaqдалсгiдьвI{д:шaнaкaзи шlя apмiйськoi гpyпи УПA-Пiвдень,

щoб вoнa зaJIиlIIaлaнeзa.пiснeнiтеpeни Biнничини й Кaм'яttецьПoдiльщини й вiлcтyпaлa нa Boлllнь. У цltх нaкaзax бyли зaзнaчeнi дoк.ltaдri мapIлpYrИ IДЯ oкPeмиx вiддiлiв i paйoни, poзтa.
rцoвaнi нa Boлинi, Дr Цi вiд,цiлltпoвlrннi бyли псpеГlти фpoнт.
.I[вaвiдлiли apмiйськoi гpyпи УПA.Cхiд тrx oтPl{мirли нaкaзи
вiлстyпaти нa Boлинь. oдин вiддiл мaB зUIиllIIlTuc'| в Чoпoвиць.
ких i Мalrинських лiсaх i тaм пеpеliти фpoнт. вiддiл цей збyд}вaв
зимiвник, :шe скopистaтися }tим }tс змiг. Caмс B цЬoМy лiсi зrйня.
лa пoзицii ЧA. Bcс x вiддiл пеpсйIшoвфpoнт y Хитoмиpщинi.
Чacтини apмii УПA.Пiвнiч в лiсoвiй смyзi Boлинi псprйшли
фpoнт нa лiнii piк Crrщ i Гopинь B дpyгiй пoлoвllнi сiчня i нa пoчaткy лютoгo L944 p. У тoй чaс бiльlдoвllцькi дивiзii Пеp.Iшoгoyкpa.iнськoгo фpoкгy пiд кoмaнryвa}I}lям мapшaJla Baтщiнa здiйснюBaли нaстyпaльнi oпсpaЦii, щo шкiнчLIл|4c'Iзal-{няттЯ}vl
Capн (y сеpединi сiння) i Piвнoгo тa Лyuькa (в пеpшiй пoлoвllнi лloтoгo).
Kypенi гpyпи УПA ..3aгp:lвa''' щo oпrpyвaлl{ в цЬoМy тсpснi,
псpейurпи фpoнт 3 д}D|(снeз}Iaчними втpaтaЬ{и.oднi пpoдиpaлисЬ
tIсBсличкими вiддiлaми - чoтaми' дpyгi псpснiкyвaли B сeлaх' a>K
пеpейлс пrpшa лiнiя фpoнтy, тpgгi пеpехoдили в бiльlдoвllцЬкс
зaпiлля пiд мaскolo чrPBo}Iих пapтtlзaн, Щo iнlлi пеpсхoвyBaлися
в бyнкepaх i кpиiвкaх. Ha стopoнy бiльlдoвикiв не пеpсйIшoв,зa
BинятKoм oдI{oгo вiддiлy aзсpбaйдхaнцiв, aнi oдltн yкpаiнський
чи iнIций нaцioншtьний вiд'цiл УПA.
Чсpвoнoi apмii вiддiли уTIA нe нiпaли, xiбa щo мyсllли бopoнитися. Boни тiльки кp}DкJI,rлисrprд вiддiлiв ЧA й пorцIrpЮBaлипцпiльнy лiтсpaт1py, щo булa зaгoтoBJlе}tay великiй кiлькoстi. Бiйцям
ЧA, сеpед яких бiльIдiсть стaнoвили yкpaiнцi з Лiвoбеpеxхя, Po3кид:rлилистiвки, пpoвoдllли з tlими poзмoви' зaпpoцJyB:lлидo хaт
l Мoi oбчислlel|нянa пИcгaвi звiтiв пpo .Пo,Ioжcltllя пiс.гIязакiltчсltшявiйllи, щo oбiймa.
ють тe)к псpепис llaсеJlеl|llя' щo йoro пpoвeпo пИпirшя 30 ucpвllя 1944 p. B apхiвах 3П
УTBP збepiгaсгься зllaчl|а чaстиr|д цих звiтiв, pcuIга в apxiвах зч oyн. .[сякi звiти бyли
oпyблiкoвrlli в пi,Цпiльшiftпpесl.
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нa гoстинy. lнtшим poдoм пpoпaгal{ди бyлo мaсoBo Bиписyвaння
Bи3BoлЬ}Io-pевoлlouiЙнуtх
кличiв i гaсел нa стiнax xaт' нa мypaх'
пapкaнaх' Kтyнях тoщo. .[скoли цi ..лoзyнги'' мaлIoвaличсpBoнoю
фаpбoю нa блясi Гt зaвiшyв:Ulи Bисoкo I{aдсpевaх. Уся ця пpoпa.
гa}Iдaмaлa пoмiтний вплиB нa чеpBoнoapмiйшiв.Boни цiкaвилися
нrю i дoбpс стaвилися дo УПA й нaселeння' знaючИ, Щo вiд них
нсмa€ iм жoднoi небсзпеки. Bиняткoм бyли тiльки т.зB. aBтoмaт.
ники' щo мaЙxr пoгoлoвнo скJIaдaлися з lцoвiнiстичнo нaстpo.
eниx мoлoдих кaцaп.гyкiв, якi гopiли нrнaBистIo дo Bсьoгo' щo yкpa.шrськe.Цi вiдвешo пoгpo)кyв:rлиyкparнцяМ, Щo, мoBJIяB'пpийдe
HKBс i виб'с всiм з гoлoви й дyмкy пPo сaмoстiйнy Укpaiнy.
3a пеpедo.вoloлiнiею ЧA пoсyBа;lися ..зaгopoддрaльнi зaгoни'' HKBC. Iх гoлoвним зaBдaнням бyлo бopoтися 3 пorциpеним
ссpед чrpBoнoapмiйцiв /lезrpтиpствoм. fuIс нa теpенaх дiй УПA
цi вiддiли пoчaJIи пpoвoдl{ти пильнi pФцryки склaдiв збpoi, xapuiв
тa iншltх пpипaсiв УПA. Taкoж poзlIIyкyBaJIичленiв oyH i УпA
тa членiв iх poдин. .Ц.екoлипpихoдили дo сrлa B)кo 3 гoтoвими
спI{сKaМи,щo lх злaдtlлaiм aгснrypa, й пpoвoдtlли apеrцти. Злoв.
лених iз сaмocтiйнllцькoю лiтеpaтypoю.aбo збpoеlo poзстpiлloвaли }Ia мiсцi. Biддiли цi вилoвлloB:UIитaкoж лloдеЙ, щo хoB.uIися
вiд мoбiлiзaцii дo ЧA. Цi лIoди пoчaJIи втiкaти дo УПA й склaд
вiддiлiв гpyпи ..ЗaгpaBa''B скopoмy нaсi зpiс нa 50/o.3бpoйнi сy.
тI{.IKиyпA з CKB з ц!lми вiддiлaми стаBaJIинeзaбapoм бyлrн.
нI{м ,tвIlщсм. Biддiли УПA й сKB пoчaлI{poбllти зaсiдки }Ia чеp-

У шпггяльltiй палатi УПA. 1946 p.
29

lmпiя укPаiнсшlD вiйсltr
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BotIих пoгpoмникiв, зyпиrrяrи aBтoмaIIIини з бiльtцoвикaмI{ тa
poззбpoювalм tц лiквiдвarrи iх yдснь i внoчi. oкpeмi пpeдстaB.
ttикI{ бiльцloвицькoi aдмiнiстpaцii, щo з'явJtялись в сслaхt зни.
кaJII{ в тa€мничий спoсiб. Ciльськa 4дr,riнiстpaцiя мaйxс }to дl.
ялa, нirоo нс xoтiв дoбpoвiльнo oчoJIIoвaти сiльpaли. I{с всс змyсшro бiльlцoвикiв oпeP}'вaти бiльIдими з'eднaннями, якi пoчilли
вclyпaтlr в бoi з УTlA-й сКB. 3 бoiв цIo( вiддiли yпA BI{хoд![лl{
пеprмo)кнol Щo знoвy спPичI{Itltлoся дo нapoстaння Peвoлloцiй.
rшIx нaсгPoiв 1'кpaiнськI{x мaс, ш<i зtlгPo)кyв:Ци пapшiнем дtя всix
пoспoдaPсьlоос зaхoдiв бi.lьrдoвицькoi в.lt4Дl.
.

Бoi УTIA в сiннi.беpeзшi 1944 p.

Пeprшolo збpoйнolo сyгшrп<oкrУTIA з вiйсы<aшl нKBс б}в двoгoДlнний бiй сo,гнi УТIA (кoмarцltp Bopoн) y Бpoнснcькoмy лiсi
18 сiчня |944 p. Цьoгo дня, пiд вoнip, бaтшrьйoн BB HKBC зpoбив oбдaвy нa Бpoненський лiс i зoкpсмa }Ia хyгip oстPiвoк, дe
бyлa poзтaщoBal{a сoтtlя УTIA Bopoн пpийняв бi'l i вiдбив yсi
нaстyIIи бiльllloвш<Ь' 3:lцддBlIIиiм знaчrпос BгPaт. Пoвстaнцi втpи.
IиaJII{свoi пoзицii оlс дo BсчoPa' a пoтiм вiдстyпили 3a p. C.тrщ y
Ленчинськi лiси.
У пеpIшй пoлoвинi Jlютoгo к1piнь УTI.A (кoмarииp Кopa) мaв
тaKo)к бaгaтo сyгI{чoK i псpсмoxних бoiв з BB HKBC y Boлoдr.
миPcцЬкoмy paйoнi. B oднoмy бoro пiд м. BoлoдиlvtиpсцЬ (6 лю.
тoгo) rнкaBсдI{сти BтpaтиJIи пo}Iaд 50 бiйцiв у6ltтuмu. Ha шл.всy
мix Arrгoнiвкolo й BoлoдимиPцсм y Pyки вiллi.lry пoтPaпив aP.
мiйський бiльlцoвицький гe}Iepirл з yсiеlo oхopoнolo (l0 лtoтo.
гp). Пiсля пpoпaгaндltстськoi poзIvroвI{пrнсp:Цa й йoгo oхoPot{y
вiдпyсти:tи.
У цей чaс aктивtry бoйoвy дiяlьнiсть po3виЕryв цpirь УТIA (кo.
мaндI{p Лaйдaкa) в Bисoцькol'fy й Дyбpoвицькolvfy paйoнax. Cтo.
лиtlсЬкy oкpyry бiльlцoвиюr висoлI{Jlи й к1piнь pсйлyвaв тyг пo
пopoxпiх сrлaх. У с. 3oлсrгс (l7 лютoгo) пoвстaнцi qдoбyJшrбiль.
lцoBицЬKI{й oбoз з aмyriцiеto й взшtи oдtloгo стaPшинy й 16 бiй.
шЬ y пoлoн. K1piнь пrpсxoдитЬ чеpe3 p. Cтиp i в МopoннянсьKo.
мy paйoнi poбить зaсiдки нa бiльlцoвицькi o6oзи й склaди, щoб
qдoб}п{ збpoю, aмyriцito й хapнi. I.{с всс дiялoся в пpифpolrгo.
вiй пoлoсi.
Iнший цpiнь УТIA (кoмarциp Яpcмa) дiяв y БсpсзнянсЬкolvfy
paйoнi. I]ей к1piнь мaв oсoбливi yспiхи в зaсiдкax i зaчiпних бo.
ях пpgгI{ "зaгopoдlс)Д:rлЬних зaгoнЬ''. Йo,"'y ццдJIoсязtшцptти вiд.
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дiли HКBC y cвoeмy paйoнi. 3a цr бiльtцoвики пpoгoлocttlll4 tIа.гopoдy зa гoлoвy йoгo кoмa}ЦI{pa.
У Людвипoльськoмy paйoнi дie кypiнь УТIA (кoмarциp IIIaвyлa). 3a p. Cл}"l зaгiн УTIA (кoмarrдиp .(yбoвий), y Пyстoми.
тiвських лiсax зaгiн УТIA (кoмartдlp Енсй). Усi цi вiддiли мaloть
yспiхи в бoюt пpoти FIKBс. У цeй чaс бiльlдi yспiхи бiльlдoвики
мarм тiльки нa тсpснi ЛyЦькoгo, CеккевиdBськoпo й Дешlдiвськoгo paйoнiв. У с. oзденix Лyшькoгo paйoкy вoни лiквiдyвaли пiдпiльний сaнiтapний пyнr<т (кoмarциp Пorrтaвкa); в с. Хpiники,
нa xщopi 3aгaйoк.Цeмидiвськoгo paйol{y зaгIII{yлипicля зaвзятoгo бoю пpoвiдник CБ Гpa6 i кoмaндиp кolцppoзвiдlсl Cкиф.
У пеpruiй пoлoвинi бrpсзня |944 p. дoxoдить дo бiльцrиx бoЬ
УTIA пpoги ..загopoIDк1в:UIьниx
зaгoнiв'', щo скJIaд:Lпись'пoлoвI{o'
3 пpиKopдoнtllо( вiддiлiв HКBс. Цi вiддilшt зaйншlи свoi дaвнi зa.
стaBи нa Koлиlцньo}ry пoльсЬкo-бiльlдoвицьKoмy кopдoнi й y лIo.
тoмy вoюв&'Iи пpoти IIoльських пapгизaнiB, Щo вiднoвили нa кo.
лиlllнЬoмy кopдoнi пpикopдoннi стoвпи. Бiльlцoвицькi пPикopдoнниKи зaлюбки вiшaли пoлЬсЬKиx пapтизaнiв нa цих стoвпax.
У бсpезнi |944 p. пpикoPдoнгIики вистyпили пpoти вiддiлiв
yПA, щo oпrpyBaли нaд p. Cлyч (зaгiн кoмaндllpa .(yбoвoгo).
6_l0 берзня к1piнь Яpеми мaв вaжкi бoi з цими пpикopдol{никaми' з якиx вийIдoв псprмo)шIсм. Biткoвицькi xyгopи н4д p. Cщnдц..
Pсхoдили в циx бoях з pyк дo pyк. Haстyп бiльlцoвикiв зilхJIиI{yBся.
Ha пiвнoчi, в Мopoчня}Iськoмy й Bисoцькoмy paйoнаx, бiльlIIoвиКи opгaнiзрaли aкцito пpoти кypеl{я УTI.A кoмa}Циpa ЛaйдaIс{. У псplшoмy бolo (l l беprзня) кypiнний Лaйдaкa poзбив пiл
Piчицеlo бaтaльйoн BB HKBс пiд кoмaндoro кaпiтанa IIIмaтoвa
й гнaв йoгo нa вiдстaнi 5 км, пpичoмy здoбyв 15 пiдвiд oбoзy,
збpoю, гPal{aтoмrт i 200 нaбoiв дJIя tlЬoгo. ПЦ с. Мyльvицi Pa.
фaлiвськoгo paйoнy кypiнь Лaйдaки Bстyпив y бiй 3 псpсBa>кa.
ючими силaмI{ BB гIKBс. Бiй бщ д}Dкс вaxкий. У ньoмy впаJIo
пoнaд 60 снкaведистiв i мaйже стiльки пoвстaнцiв, мi:tс tIиМи тaкoх< геpoйський кypiнний. Пopaнсний y лiвс плoчe' вiн стpiляв
щo 3 кoлiнa й кoмarцрaв бoeм, дoки нr Dпaв вiд дpщoi кyлi.
Кoмarщщaнн,t K},Prнсм пеpeйняB кoмa}tдиp IIIспель i пoвiв йoгo
нa з'€днaнI{я з К}Рrнrм кoмa}rдиpa Кopи. Бiй пiд Myльнишями
вiдбyвся l5 беpезня |944 p.
Ha пiвднi, B Kpсм'янrvЧинi, в пеptuiй пoлoвинi бcpсзня пе.
pейrпoв фporrт зaгiн кoмaндиpa Яceня. Пiд чaс пepехoдy фpoнтy
вiн зaв'язaв бiй мix }.,Ioщaницск)й oбгoвoм. 3aквapгиpyвaвцIись
в Гypбенськиx лiсax, вiддiли кoмa}Iдиpa Яceня пoчaJIи пrpслoB-
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лювaтlt бiльlдoвицьlож

poзвiдкикiB'

Ipaнспo[,т!l

3 хapчaми (с. Бi.

лaшiв), пщвoди зi збpoеlo тa aмytiuiеlo тoщo. y цiи .,o"
фpor.т
б}в вiддalretшtЙ
всьoгo нa 8 км.
Cпpoбaлiквiддцii УTlA в |944 p.
.(o квiтrrя |944 p. нс бyлo ссpйoзних aкцiй пPoти УТIA it ук.
pairrськoгoпiдIIiл,Iя.Cигнaлoм дo цiеi aкцii, щo м:rлaмiсцс в квiткi й тpaвнi |9Ц p. (oфiшiйнa}IaзBa.Чrкистскo.вoйскoвaя oпс.

paция пo лI{KBидaциI,r
нсмrцкo.yкPaинсKих l{aциoнaлистичесKих
бarщ в aпpeJlo.Ir{aемrсяцaх |9Ц r.''), булa, мaбщь, цд:UIaзaсiдкa
вiддiлiв yПA кoмaндиpa Енeя нa кoнBoй мapшaлa Baтщiнa
20 бepcзня |944 p.
3aсiдкa ц'l в:кe мirлa свoю iстopilo. Biдкoли нa тtprнi дiй УПA
з'шил}tсь дlвiзii цЬoгo бiльIцoвицЬкoгo гсpoя' кoIиaI{Д/DaнняУTIA
виpiшlилo 3a Bсякy шiнy зpoбити }Ia ньoгo зaсiдкy й, кoли цe мo)к.
лиBo' з.lloвити йoгo xивцем. Poзвiдкд УПA спpямyв:rлa всi свoi
lуctlЛля нa тс' щoб вислiдити мiсцс пербрaння йoгo штaбy. Bжr
6 бcprзня сoт}lя кoмa}lдиPa Bopoнa пpoбрaлa aтaкyвaти мypoвaний Iдкiльний бyдинoк,l в якoмy пеpебyвaлa чaстинa urтaбy
(с. Kapпилiвкa), aлo бyлa вiдбитa, пpичoмy сaIи кoмa}Циp Bopoн
бр пopaнeнutrt. Бiльlцo lцaстя мiUIи вiддiли Koмal{диpa Енея, щo
пoстiЙнo poбили зaсiдки }Ia цIoсс Kopеuь_Piвнс. Hедaлrкo Гorщ на зaсiдкy нaiхaлa aвтoк,oлoнa з мapшa"пoм Baтщiним. Пoстpi.
лaми yкpaiнських пoBстaнцiв маpIшaлбyB вD|(кo пopaнений i пoмеp кiлькoмa днями пiзнiшe в киiвськiй лiчницi.
3винaйнo, бiльцtoвики нiкoли t{с пpизнaJIисЬ'щo мapIлш Микoлa ФедopoBич Baтдiн, визнaчний бiльuroвltцькrrйпoлкoBoдrць
i гepoй т. 3в. дpyгoгo Cтaлiнгpaлa (бiй пiд Kopсyнем), зaгинр
вiд pyк yкpaiнських пoBстaнцiв. Boни цьoгo нe мoгли зpoбити з
тиx сaмиx пpичин' 3 яких нс мoгли цЬoгo зpoбити нiмцi, кoли
}tс пoд:UIипpaвдивoi пpичиtlи смсpтi шефa CA Biктopa Люце.
..Чекiстськo.вiйськoBa'' oпrpaцiя з метolo 3нищити ..нaцioнa.
лiстичнi бaнди'' мaйxo нiчим нс piзнилaся вiд пoдiбниx oпrpaшiй фoн дем Бaxa ни Пpiuмaнa. 3вичaйнo, пouaлoся 3 пpoпaгa}I..зBеpнення'' (пrp.
ДI. [Ia ByлиIUrxyкpaiнсьюrx мiст i сiл з'явилoся
Iце) дo т. 38. УПA й УHPA, пiдписaне Хpyщoвим, Гpенщoю
i Kopoтнсtlкoм. У цьoмy звсpнсннi бiльtцoвицькi веpхoвoди Ук.
paiни oбiцяrrи пpoстити всi ..пpoвиt||,|',Й зaKпиKaJIи..т. зв. УПA
й УHPA'' дo пrprхoдy нa стopoнy ЧA дo спiльнoi бopoтьби з
нiмцями.
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.Цля сaмoi aкцii бiльtцoвики BиКopистaли пepioд зaстoю нa
фpoнтi. [с yr'roжrrиBилoiм стягнщи знaчнi вil"lськoвi й пoлiцiйнi
cили ir кинyги iх пpoти УПA. B aкцii бpaли }ДIaстЬна пiвнiч вiд
зaлiзничнoi лiнii Кoвель_Piвнс_lllепетiвкa двi стpiлецЬкi диBiзii, oднa тaнКoвa бpигaдa, лвi бpllгaдll BB нKBC, дBa пpикopдoннi пoлки' неpвoнi пapгl{з:lний мiсцевi пoлiцit"rнiсили. Дo aкцii
бyлll вxитi тaкox лiтaки.
Bxс 26 бrpезня 206-Й бaтaльйoн BB HKBC pyцIиB з Koстoпoля нa с. Збyх i Япoлoть, Щoб пpoнiсщaти лiси нaд Гopинню. Кypiнь УПA (кoмaнлltp Гoстpий) чекaB y;r(oгoстеЙ нa пеprпpaBaх
чеpeз Гoplrнь. Зaв'язaвся BелиKI{I.{
бil'r, в якoМy енKaведисти,rPlтI{BIIIII пoFIaд сoтню

yбttтимll,

Мyсl{лI{ вiлстyпllти.

У uьoмy

бoю

вiдзнaчивсясoтенЕIийГaмaлiя.
Генеpaльнltй нaстyп бiльrцoвllкiв пoчaвся в пеptшiднi квiтня.
Haсaмпеprд pyllll{лll нa селa неpвoнi пapтизa}Iи.Pyхливi пapтизaнськi вiддiли lirцлlr нa всi стopoнl{ Й пеpехo.Цилимal"{xeKoхнr
селo. Гoлoвнlrм ж зaвдaнням бyлa poзвiдкa, пoцIиpсння пlнiки,
yкpaiнськllх Prвoлюцioнеpiв i iх poдltн, нилiквiдaцiя aKтI{I]FII{х
щеЕIняпpoпaгaндI{стсЬкllхгaсrл i клllчiв пo сrлax i, пеpru зa Bсе'
неl"lмoвipниirгpaбyнoк yкpaiнсЬкoгoнaселеtIня.Чеpвoнi пapтI{зaни зaбltpaлиI]сl' щo бaчlrлll:хapнi, KoгIlt"{'oдяг' Bзyгтя тoщo. Bи
дl,IкoiстpiлянltнItчеpвoнllх пapтl{зaнiвзaгинyлo бaгaтo сrлян.

Бoгoслужilшtяв лiсi. Лемкiвuцнa' 1945 p.
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l0 квiтtIя пoчaJlaся Brпикa aкцiя нa лiси нaд P. Гopинню. 3
yсiх стopiн с}нyли нa цеЙ тepсн всlпtкi бiлыrroвицькi сили..Пo.
встaнцi пoч:lJtи вiдстyпaти з бoями, a.rrсбiльIцoBикaм yдiuloся зaп{aти iх y "мiIпoк'' мix селaми )(rcпьнс i Бсpeстoвець Koстo.
пiльськoгo paйoнy. Tщ poзгopiвся зaвзятий бiй, щo тpивaв 9 гo.
.щlн. Пoвстaнцi й бiльlцoвики м:lли воlс<i втpaiи. 3aпlнyли тoлi
к1piшrий Гoстpий, сmtюпtй Bиxop, пpoвiдник сБ пзy3 Baсиль
Мaкap.Бeзpi.шrий i йoгo з:lglyпник lopй. Кoшr ЕIaстaлaнi.r, pеIш.
тки poзбитttx пoвстaнцiв пiд пpoвoдoм Гaмaлii, Мaксимa й oд.
Ilopoгa пpopBirлись 3 oтoчel{ня пiсля нiчнoгo бolo з бiльIдoвицькимlI зrстaвaми кoлo с. Kaмirrrra Гopa (oлексarrдpйський paйoн),
пеpсйIrrпи в Пyстoмитiвcькi лiси.
15 квiтttя пoчaBся нaстyп BслIIKих бiльIцoвицьKих сI{.JIнa 3a.
гotlи Koмaндиpa Енея i кoмarциpa.[yбoвoгo. Пiд ПyстoмитЬськi
лiси пiдгягrryлI{ в yсi сслa мaсy вiйськa. Biддiлaм УTlA гoдi бyлo
й пoкaзатися зil хapчaми. Ha всiх дopoгaх' щo Bсли в лiс, бiль.
ltIoBиKl{ пopoбили сильнi зaстaви. 15 квiтня з пiдгpимкolo тaнкiв i лiтaкiв бiльlдoвиKи pylllили в лiс. oднoчaснo зi схoдy нa
пoзицiюt Kolvraндиpa.[yбoвoгo пoчaли нaстyпaти пpикopдoннi
пoлKи. Bелltкий бiй тpивaв цiлий дrнь (l5 квiтня) кoлo ЛюдвипoJlя' зaкiнчився псprмo)|с{o NIЯ пoвстaнцiв. Бiльlцoвики Bтpa.
тltлуt |47 yбитиx, l кyлемст, 4 лrгкi кyлсмсти' l гpaнaтoмет,
22 пoлoнeнюс. Biддiли Енeя вiдбили тaкoж вrлиKy кiлькiсть бiль.
lIIoвицьKиx aтaк' Ilpичolvfy 3нищI{ли 5 бiльIцoвицьких тaнкiв i з
бoем вiдстyпили в глибинy лicу.24 квiтня aBaнгaPд вiдcтyпaючих
вiддiлiв Енся пiд Kolvtaндolo Квaпlpенкa.Пoльoвoгo вийIдoв з лi.
сy нa бiльlшoвицькi зaстaви Koлo с. Bиткoвич i poзгpoмив iх, вбиUIIIиIIoнaд l00 снкaведистiв. 3aгiн Енся мaв змory пepeпpaвити.
ся чсpе3 p. Clгщ y Лoннинськi лiси, в тrprн.[yбoвoгo.
У цi лiси вiдстyпи.lпl тaкox з.пЦ Лro.щипoля к1pснi зaгoнy.I[y.
бoвoгo. Tyг, пщ Ленчинoм, 26 i 27 квiлня вiдбyлись зaвзятi бoi з
бirьцroвицькltмl{ пpикopдoнtlикalии. Кo.lшr цренi Енея oхopo}t'tли
пеprпpaви чеpeз p. Clrщ' цpeнi.Цyбoвoгo маJIи змory Цiлкoм poз.
гpoмити бiльlцoвицькi сили в paйoнi Лrнчинa. У цих бoях бiльllIoBиKи зilзн:Ulи вrлиKих Bтpaт. K1piнь УПA (кoмarщиp IIIaкaл),.
щo псPllIий пPиЁlняв бiй, втpaпlв пoнaд 40.вбипlrvrи' y тoмy числi
сoтel{I{oгoБ}Pю. Пic.тя цих бoiв кypенi зaгoнiв Енея i.[yбoвoгo
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мilJIи пeprпoчи}toк нa дBa тиxнi. Бiльtцoвики звrpl{yли свoю гo.
лoвrry yвary нa пiвдсньl Дo B Г1pбенських лiсax зiбpaлaся Bеликa
силa yкpaiнсЬких пoвстaнцiв.
25 квiтня пorгpaпив y бiльuroвицьlqй мiшoк зaгiн УTIA кoмaн.
диpa Кopи. У Дeв,'tтlt:o,циннoмJwбoю мix сrлaмI{ ГoPoдець i Aнтoltiвкa, кoлo зaлiзtlичнoгo lIIJIЯry Koвель - Capни, B тpикyгt{и.
кy мix p. Гopиrь i p. Bipкolo, вiДцiци Кopи лpvtЙняtttабiй, з якoгo
вийшли пеpoмoxtlo. Biд зaпaльнIlx кyль зaгopiвся лiс. Пoвстaнцi
вмiлo lvra}IeBpyвiulив пiulaloчoмy лiсi й зaвд:rли бiльцroвикaм знa.
чI{иx вl.гpaт.Бaгaтo ix втoпилoсь y p. Гopинь i тpyпи пливли piн.
кoto бiльlцс ти)кtlя.
Ha пiвднi бiльlцoвики зpoбили Brликy aкцiю нa лiс Хpiни'l.
чинa.ЦсмидiвсьKoгo paйoнy. Tyг, нa хyгopaх мix сcлaми Лисин i
Cвищiв, 25 квiтня пpийняв бiй цpiнь УTIA кoмarЦиpа Юpкa.
Пoвстaнцi вiдбили всi aтaки бiльlдoвикiB, Щo вЦ)aтили 38 бiйцiв
у6lлтпмtа й бaгaтo бiльlце пopaнrними. У бoro зaгиЕr},вкoмa}Iдиp
Юpкo i щc l l пoвстaнцiв. Бiй, щo тPивaB шiсть гoдиtl' }raB д)Dкc
чaстo pyкoпaцIний хapaкгrp. Пiл вснip (a бyлa цe Brликoдня сy.
бoтa) кypiнь пh кoмarцoю сoт}Iикa Гipнякa пoчaB вiдстyпaти в
нaпpямi нa с. CвищiB.
Бiй пiд Гуpбaми 23-24 квiтtlя |944 p.
Biнцем пrpшoi бiльцloвицькoi спpoби шriквiлрaти УTIA, a тa.
кox нaйбiльlцим бoем yПA пPoти бiльIдoвицькltx oкyпaнтiв, бр
бiй пiд Гypбaми нa Кpсм'янсччинil.
Уxс нa пoчaткy квiтня |944 p. бiльtцoвики пoч:lлI{ г},prryвaти
вrликi сили нa лiнii 3бapuс-3лoлбyнiв-oстpiг,
Iцo Ilt:LтизaBдaн.
tlя знищити yсiх yкpaiнських пoвстaнцiв, щo пoтpaIIИJIkIB цrй
кoтсл.
Гoлoвнi clr.Л|апoвстa:rцiв - зaгiн кoмaндиpa Яceня й ap.
мiйськa гpyпa УT[A.ПiвдеtIь' щo згiднo 3 нaкa3oм нaдiйtшta сю.
ди з BiннlIЧlI|lkI' пеpсбрarrи в Г1pбeнських лiсaх.
.(еякi вiддiли УТIA-ПiвдrнЬ' нaпPикJIaд' сoтtlя KoмaгЦиpa Бypeвiя, мiulи вжc бoi з бiльlдoвикaми 9 квiтня (с. Беpсзинa), кoли
бiльlцoвики пoчilлI{ свoi мaнсвpи, щoб щс бiльIцс стис}ryги "кiльцe смеpгi''z. IнIдi 6d, (7 квiтrrя) мaти мiсцс в с. Ппtче f(1бенськoгo
paйoнy, дr пoвстaнцi здoбyли oбoз i пoлoнеI{иx.
| Пop. "C.пrьr Пoвстдшчoi3бpoi.Бift пiд Гyp6rми'' - стaття(пcpeдp},l(
з пiдпiльшom:куp.
нalry.Ha 3мiшy'''ч. 8) в ".Цo3бpoi..'ч, |0Р3 зa l95l p.
l Пop. "Kiльцe смсpгr'r".3бipшик:"У бopoтt5iз:rвoJIю - пiд фЙoвими пpaпoparrиУTLA".
пepeдpyкпЦпi'lьнoro видtrнltя.Ayrсбypг. l9.|9.с. 36.
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3гiднo з бiльlдoвицЬKимI{дaними' E oтoчеI{Iliпеpcбрa.lro4000
щpaiнських пoвстaнцiвl.
23 квiтня вpaнцi бiльIцoвики в кiлькoстi 30 тrrсяч чoл. 3 гap.
мaтaми' тaнкaми й лiтaкaмu зя,йtняttlц
стaнoвищa дoвкpyги г}|P.
бснсьlсo<дiсЬ нa лiнii oбгiв-ocгpiг-lllщ,rськ-Kpем'янeЦь. Цьo.
пo ж дltя вiдбyлися зaпeклi бoi в пiдrriсних сФIaхAнтoнiвкa, 3a.
бapa, Aщpyllliвкa, oбгiв. Пеpeд псprвiDкaючимисилaми вopoгa
вiддiли УTIA вiдстyпили в лiс та зaйншtи oбopoннi пoзицii пpиб.
лиз}toBqцoв)клiнii Мaйдднськi гopи-Г1pби-Мoсти- Cвятr-Moщarпrrryr-oбгiв.У лiсi lФiм вiддiлiBУTIA пеprбрaлa 3нaчнaкiль.

кiсть циBiльtloгo нaсслсltl{я' щo BтскJlo псPсд бiльцroвицЬKими
oблaвaми.
24 квiтня o 7 гoд. Paнкy пoчaBся псHсPirльний нaстyп бiльlцoвикiв нa oбopoннi пoзицii }л<paiнськихпoвстaнцiв. Haйбiльlдий
yддp бyв нa пiвнiчнo.сxiдttoмy вiдгинкy oбopoни (с. Мoсти-Бyдки-Хнiвкa-Гypби)l
ЦIo йoгo зaймaв кypiнь yПA кoмaндIlpa
Cгopнaнa. Пiсля сI{.лЬнoгoгPaндтoмстнoгo й гapмaтнoгo вoг}Iю
бfuьIдoвики пilдltи в aтaKy. Cтopнaнiвцi дoпyстили Bopoгa нa l50
мстpiв i зaсипдли йoгo вoгнсм 3 Kyлrмстiв, мiнoмстiв тa чoтиPЬox
гapмaтoк. Бiльlцoвики нe BитpI{мiUIи цЬoгo oбстpiлy й пaнiчнo
BтскJIи.

Пiсля кopoгкoi пrpеpBи бiльlцoвики пPи дoпoмoзi тaнкiв пpo.
всли дpyry aтaKy - вxo нa всiх вiдтинкax пoвстaнчoi oбopoни.
Boни пpopB:rли oбopoнy нa пiвденI{oмy вiдтинкy (кoмaндиp
яcгpyб 3 к},pсня УTIA кoмa}Iдиpa.(икa) й oтoчили стopнaнiвЦiв.
У гсpoйсьKo}ry бolo загинyли кolиa}Iдиp Cтopнaн, сoтсн.ний Byль.
кa' щc тpo€ стaPшин i 60 пoвстaнцiв.
3a цей нaс бyлo ствopеl{o дPyry лiнilo oбopoни. ШaлeниЙ бiЙ
нa всix вiдтинкaх тpивaв дo нoчi. 3aвзятo й пo-гepoйськи бopoнилa свoi стaнoвищa сoт}tя Шyмa i тiльки yвснеpi бiльlдoвикaм
yдaJroся пPи дoпoмoзi тaнкiв 3axoпити Гypбенськy гoPy.
Пiд пpикpиттям нoчi пoвстaншi пpopBaJIися чepсз вopoxi зa.
стaBи в тpЬoх нaпpямкaх. К1pенi .Цoвбснка Й Бщaлoгo пiIцли в
Cypaзькi лiси. Kуpiнь Мaмaя пpopвaвся нa пiвнiч i пiсля бoю з
бiльlцoвицЬKими зaстaвaми кoлo Бyщi пеpейrпoв залiзницю 3дo.
лбyнiв-Шlспстiвкa. Biддiли Яceня й .Цoксa пiцrпи в нaпpямi нa
Клевaнь.
У бoю пщ Гypбaми зaгиrтyлo80 пoвстaнцiв. БiльlIIoвиKи пpи3tl:tлисьдo l20 вбитиx, пoвстaнцi oцiнювaли ui втpaти знaчнo Bи.
| 3 paпopтy шav. uггaбy 18 стpiлeшькoi бpигали BB HKBс
1914 p.

ьrпiтallд БсpeзilIa за l5 квiпtя
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ше. Пpoте бiльtцoвики свoei цiлi нс oсягtlyли. Hезвaxaloчи }Ia
великi пpигoтyBaння й знaчнi cуIЛуI)
вxllтi дo aкцii, iм нr вдaJIo.
cя лiквiлyвaти oтoчr[Ioi гpyпи yПA.
Pейди нд oCУ3 (III) i нa пiвнiч
Пiсля великoi ..чеKigгсЬкo-вiйськoвoi''oпеpaцii пpoти УT[A нaстaB хBилrвий пеpспoчинoK. Пiсля велиKих бiльrцoвицьких yдapiв
нaстyIIaJIaдrKoнцrнтpaцiя в iД,цiлiв УIIA. B iддiли УTIA poзiй Iшлися
пo piзних paЙoнaх i oблaстяп<,
зaкoнспipoByючись i yникaюни бo.ш
з бiльrцoвиKaМи. Збpoйнa бopoтьбa пpитиxJla. Чaс пеpeпoчи}Iкy
викopист:tлIlN|'I opгaнiзauiйнoi poбoту|'N|Я вrдення пoлiтичниx
i пpoпaгarщистсЬKих aKцiй i д.пяпoсилeння вiйськoвoгo й iдеoлoгiчнo- пoлiтичнoгo Bиlllкoлy бiйцiв.
Дpкr пoбpим зaсoбoм декoнцеItтpaцii вiддiлiв УПA cгaли pейди
yПA нд oCУ3 i взaгaлi PeЙди в тrprнaх' в яКих не бyлo скyпчrнHя бiльIдoвltцЬких сил. У тaкoмy теpснi вiддiли УПA мoгли
пеprсyBaтисямatiхе свoбiднo. Зoкpемa, Мaнили yкpaiнських пoвстaнцiв pеtiдll нa Cхiд.
Ще взимку |%3_|%4 pp. oпеpyвaвy Житoмиpшинi к1piнь уTIA
кoмaЕIдиpaflopoшa. flopotш спoчaткy мaв деякi нсвдaяi, aле пiсля пеpемiЩення фpoнтiв дaльше нa зaхiд вiн пoчaв yспirшнo pей.
дyвaти нa Пpaвoбеpeж;<i,дoхo.цячичaстo пИ Kиiв i дo.Цнiпpa.
Узимкy в циx pat"loнaхoпсpyвaлaтaкoж мiсцевa гpyпa пoвстaнз ЧA i тих, щo хoBaJIисявiд мoбiлiзa.
цiв, пepевaж}Io.Цсзеpтиpiв
цii. ii oчoлювaB мaйop ЧA Tимorценкo. Boнa зyrиiлa uiлий piк
пpoтpl{мaтИcЯB Kиiвських i ЧеpнiгiвсЬKих лiсaх i fi злiквiдyBaли
бiльtцoвики Щoйнo BзимKy |9ц_1945 pp. Гpyпa ця здoбyлa шIиpoкий poзгoлoс' нaвiть зa кopдoнolvf'дс кpгlи,[ли пoгoлoсКи' щo
}rapцIaлTимoшrенкo oчoлив yкpaiнський пoвcтaнський pщl.
Koлll ж бiльtцoвики дoпекJIи УПA свoiми мaсoвими aкцiями,
кoмaFIдyBaHнягpyпи УПA ..Зaгpaвa''дaлo нaKaз piзним чaстинaм
пiти в peЙли нa Cхiд. .Цля цiсi мEти gтBopvlлtlpeйдpo.rий вiддiл
спецiaлЬниxдop}д{енЬ..Kpyти'' пiд кoмaндyвaнгIямкoмaндиpa
д,.тIя
Чщки (пoлтaвяaнI,ltl'кoлиrцнiй стapцIинa ЧA), дo якoгo yвiйtuли
ссrгнi з poзбllтoгo кyprня УПA Гoстpoгo, oдFIaсoтн,I з к1pеня Кo.
pll пiд кoМaн.utoюoлнopoгa тa кypенi уTIA Яpeми й Bеpеrшaки.
Цей вiддiл BI{pyцIиBнa Cxiд 22 квiтня i pейдyвaв нa Пpaвoбеpeжxi дo 30 чеpBFtя|944 p. 3a 70 днiв вiддiл пpoйu.тoв900 км,
' Пop. "Kpaкiвськi Bicгi'' вИ дltя 26.хI. |944, "Cлoкtк'' вiд 16.ХI' "Гpcнuбoте'' вiд 27.Хl'
"Гpватськi ltapoД. вiд l7.ХI. Й tlt.
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17 paйoнЬ' мaB ll збpoйшок сyгI{чoк i 3 бoi (нa зarriзнишi Kopo.
стсrь-Xитolrшtp - 2 щaвня., B C. Rосгa.(имrрькoгo paйoнy 17 тpaвrrя тa в,[eв'ягкшс ЧopнoбltлЬськorto paйotry - 28 тPaBня.
Ha пoнaп<y тPaBня |9Ц p.нa C}iд виPylIIиB к1pirь УT[A кoмaнД{pa Kвaпlpенr<a.Пorrьoвoгo. Цс тсx кoJlиlllнiй кaпiтaн ЧА.
У тpaвнi цсй pсйдпoчий вiддiл дiяв y БсPдичiвщинi й Хитo}"rиP.
uцнi, в .rrpвнi пilдoв нa Хмельничtlиtry' дr мaв вeлuwtйt бiй пiд
Catrдpaкalш.
Пiсля бoIo пц AнгoнЬкoro-Гopoдцoм
к1piнь yТI.A кoмaнди.
pa Кopи пirдoв y pсйд нa Пoлiсся. Зa чaс вtд27 квiтня дo 22 тPaB.
ня к1piнь мaв шiсть бoiэ з бi:ilъlцoвикaшl. У цих бoяс бiльlдoвики BтPaтI{JIп 465 бiйцiв у6птut"tu i l90 пoPa}reними, yкpaiнськi
пoвстaнцi - 85 yбитими i 80 пopaнснимI{. Tеpeнoмлй бyлa, гo.
лoвнo' Cгoлинlцинa й ср,rbк'ri paйoни.
Гaлшчшtlд пiд стalliнськoю зaймaнщнt|oю
У беpсзнi |944 p. apмii мapцI:rлa Xyкoвa пoBслI{ нaстyп 3 Pa.
йorry IIIспстЬки нa пiв.цснь i зaйняrrи Tсpнoпiль i Пpoск1piв. У
дpyпй пoлoвинi беpoзня apмii lvtapшiшa Koнeвa зaйняли з}Iaчнy
чaсти}ry Бyкoвини i пiдiйшли пiд Cтaнiслaвiв тa Bopoкry. Фpoнт
стa6iлiзрaBся нa лiнii Koсiв.Koлoмия-Бщaн.Теpнoпiль-3aхiднa
Boлинь.
У липнi |9Ц p. apмii мapцIirлa Кoневa пoвrли rtaстyп чсPeз P.
Бyг нa Львiв. .[o кiншя сrPпн8 L944 p. Гaличинa бyлa o.lиЩrнa
вiд нiмcцьKих oкyпalтгiв, нa змiкy яKим пpийшли бiльIдoвицькi.
Ha деякий нaс фpolrт стaбiлiзщaBся нa Bеpхaх Kapпaт.
Пеpeхи фpoкгiв y Гaлининi вiдбyвaвся згiднo з плaнoм, пiд.
rCIтoBлeнимпrнФ:UIoм Tapaсoм Чyпpиrп<oю.3oкprмa, вiдцiпl УTIA
rpyпи ..Лисoня'' пoмaндpyBaли B Kapпaти, дc псpсйtш.llи фpoнт.
Пiсля пеpсxoдy фporrry Bo}Iи пoвrpl{yли }Iaзaднa Пoдiл:Iя.
ПpoгoлoIшeнa мoбiлiзaцiя дo tIA м:rлa д}D|(смaлий yспiх. Ha.
сслrння *пoвстaнсьKих prспyблiк'' мaйxе цiлкoм нo 3гoлoсилoся
дo мoбiлiзaцii. Haпaди нa кoнвoi нaсI{льнo мoбiлiзoвaних i ix
звiльнeння бyли шoлеttнltм яBиIцсм.
CaмoстiйницьKa пpoпaгaндa aIсгивiзyвirлaся. Bсюди бyли poз.
мaльoвaнi пpoпaгaндистськi зaK,IиKи й гaслa. Koxнс вiльнo мiс.
цc бyлo зaлiплсне сaмoстiйницьKими листiвкaми й звеpнсtttшми.
3 листiвoк тoгo чaсy Bapгi yBaги: ...[opoпlй бpaтс!'', ..Чсpвoнoapмiйцi й кoмaндиpи'', ..КpaснoapмеЙЦЬIи кoмarЦиpы'', ..Kpaснo.
apмсйuы.ть[.лoBиKи'', ..Дo всiх кopнiйuyкiв, гpcчyх' тичиtI' бaxa.

s87

Гpща УТlA

..T}piв..,

Boлиrь.

нiв, сексoтiв, дoнoщикiB' лaкеiв тa iнших щe )киBиx aгеI{тiвстaлitlсЬкoгo кpиBaвoгo iмпepiaлiзIulу,,,,,ЛИcт
Koлгoсп}Iикiвдo кaтa
нapoдiB Йocипa Cтaлiнa'', ..Усiм слoням' кyцим' oслaм' цaпaм
тa всiй менaх<еpiiCтaнiслaвськoi oблaстi (вцпoвiдь пoвстaнцiB
нa ..звеpFIlннЯ'' веpхoвoдiв Cтaнiслaвськoi oблaстi М. Kyцa i
М. Cлoня дo ..щaсникiв УПA''), a тaкoж piзнi iлloстpoвaнi ви..Укpaiнськoгo Пеpulo''. Ha yвary зaслyгoвy€ бpoIшypa
нa
цaння
55 стopiнoк' дy)кr зpr{Floгo фopмary, п. }t. ..CлoBo дo бoйцoв и
кoМaндI{poвKpaснoй Apмии''.
Cеpед yкpaiнuiв пolIIиpювaJIитoдi листiвкy ..Укpaiнський Hapoде!'' й yнiвеpсaл Укparнськoi Гoлoвнoi Bизвoльнoi ?aди (yгBP).
Знoвy x бiльuroвики те)t(пolllиpювaли y вrликих кiлькoстяпt
.пrpшr
зBсpнсннЯ дo ..т. зв. УПA й УHPA'', a кpiм цьсгo' бaгaтo
мiсцевих звеpнень piзних пapтiЙних i пoлiцейсЬких opгaнiв. Ен.
кaвсдистськi звеpнеI{I{язaкликaли ..члснiв пiдпiльниx opгaнiзaцiй: бaьцеpiвЦiв, мельникiвuiв, бyльбiвцiв, oyH, УПA, уTBP,
CБ'', щoб вoни лoбpoвiльнo згoлolIIyBaJIисьдo opгaнiв бсзпеки
..3 пoBиннoto''. HKBC oбiцяв тиМ' хтo пoKи}lе ..бaнди''
й дoбpo.
вiльнo згoлoситЬся' пpoщення зa всi ..пpoвини''. Tим, хтo нс 3гo.
лoситЬся' зaгpo)кyвaBстpaцIними кapaМи, фiзинним знищенI{яil{'
BиBoзoМсiм'i тolцo.
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II{o6 спpaвитI{ пoзитивнr вpaxrння }Ia нaсслrння Гaлltнини,
бiльlдoвики дo3вoлили бaгaтьoм зaслaним в 1940 p. yкpaiншям
пoвеPrтyгися }Ia Pщнi зеtсlti. Hезвaжaючи I{a uе, yкpriнськi нapoднi мaси стaвvlЛl,lcЯдo бiльlцoвицЬких oкyпaнтiв 3 }IспpихoBaнoю вopolкiстto. У пеplцих свoiх aлмiнiстpaтиB}Iиx зaхoдax бiльlцoBиKI{ N|уcvIЛvI
oпrpГися нa пoлЬсЬкий слемeнт' щo paдo йшoв
3 ними нa спiвпpaцю. У скopoмy чaсi пoлякtl' 6улtлзмylшенi uiл.
кoм poзчapyвaтисЬy цiй спiвпPaцi.
Hсзвaxaючи нa cильнllЙ скoнoмiчнltЙ тlцcк нoвl!х oкyпaнтiв,
нaстpoi yкpaiнських Мaс бyли бaдьopi. Bигляш oблеpтoi i гoлoд.
нoi бiльIцoвицькoi apмii poзвiяв пеpебiльtшrнy yявy пpo ii c||I|У.
Ц{opaз бiльlце lloчaлo цIиPитисЬ пrprкoнaнн.я' щo бiльlдoвики тaкox'ДУ:кe oслaбленi й сaмi лсдBr диxaloть. Мaси пoчlUIи вiplrтlr,
щo' незв:Dкaючинa псpсIl4oгинaд нiмцямll, бiльlдoвицькa iмпе.
piя лсдвс виЦ)имa€ тиск piзних внщpilшнix сил, щo дiloть для ii
зниlцсl{}tя.Мaйбyпrс пoкaзaлo, щo цi спoдiвaння нс спpaBдиlIуIcь'
aлr но мo)кнa кaзaти' щoб цi спoдiвaння }Ir мirли знaч}Ioгo BплиBy
нa спpийнятrя 6iЙцями i стapIшинaмиyПA нoвoi дiйснoстi.
CтaвлРння шиpoких нapoдних мaс дo opгaнiзoвaнoгo yкpaiнськoгo caмogтil"rницЬкoгoтaбopy, зoкpсмa дo УПA, бyлo в yt'loвax нoвoi oкyпaцii дyl(e пpиxилЬнr. Зoкpeмa, aктиBt{oдoпoмaгaли УПA xiнoцтвo й мoлoдь. Пoгoня зa злoбyггям збpoi (y чеpвoнoapмiйцiв) нaбp:Цa цIиpoкиx poзмipiв i кoжен хJIoпецЬ чи
дiвчинa BвDкaJII{здoбyггя збpoi зaсoбoм д,tя вияBлrння сBoгo
спpитy й вiдвaги.
Пеpшi бoi i aкцii в Галичшнi
Улiткy i вoсени |944 p. бiльtдoвики po6lалtl,нaскoки нa селa'
вiд мoбiлiзaцii дo чA. Пiд
щoб лoвити чoлoвiкiв, якi Уx|lлуtлуl.c'|
чaс тaKих нaскoкiв пoгpoмниKи диKo беIшкетyвaли,гpaбyвaли i
вбивaли людсй. Bipним пoмiчникoм бiльtцoвикiв y цих пoгpoмaх бyлa пoлЬськa мiлiцiя. Здaсться, нrмa€ селa B Гaлининi, в
якoмy нс бyлo б нaбiry opди пoгpoмникiв, :UIсBxо нal"tбiльlцспoтtpпiлo вiд пoгpoмy с. Гpaбoвrць Бoгopoднaнськoгo paйoнy. У
ЦЬoмy сoлi бiльtдoBики й пoльськa мiлiцiя з Haдвipнoi вчинили
дикий пoгpoм (29 сеpпня |9Ц). Cпaлили 300 гoспoдapств, yби.
ли 86 yкparнцiв, зaapсцIтyв.Lпипo}Iaд 70. Гoлoвy сiльpaди бiльlIIoBики B xopстoкий спoсiб зaмopдyвaли.
У Koлoмийщинi бiльlцoвики еBaкyЮBщ.и селa' в яKt{х iм не
ццaв:rлaсямoбiлirrцiя. oснoвнolо мcтoю бiльlцoвицькltx евaкyaцiй
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бyлo зpyIлити 3 мiсця нaсслrння' знищити йoгo мaтеpiальнo й y
тoй спoсiб пiлipвaти pyх спpoтивy. HaсeлrI{Ilя еBaКyloвшtив Crш.
тинщиHy й ГopoденЩИHУ,a B хaтaх евaкyйoвaних poди}I кBaРгиpyвaлo вiЙськo, щo негaйнo poзтяг:rлoBсr знaйденr дoбpo.
Евaкyaцiя бiльlцoвикalr.l нr Bд:UIaся' бo нaселе}I}tяпoстaвилo
piшyний
iй
спpoтив. Haселення втiкaлo в лiси й гopи i пpи пеpшiй нaгoдi пoвеpгaлoсь дo piдних дoмiвoк. .Цo aкцii втpyгилися
вiддiли уTIA й сKB.
У тoй чaс вiддiли УПA пpoвoдили' гoлoвI{o' зaчiпнi aкцii. Зa.
BдaI{ням yПA бyлo нr дoпyстити дo зaкpiпле}Iня бiльrшoвикiв y
теpенi, не дaти iм мoxливoстi poзбyдрaти aдмiнiстpaцiro i мoбiлiзрaти нapoд дo ЧA, a тaкoж }Iс дoпyстити HК.ЦБ i HKBC дo
зopгaнiзyвaн}Iя меpежi дoнoщикiB сrprд мiсцсвoгo }Iaсrле}Iня.
Щoб викoнaти цс зilгlп.Aння'УПA poбилa }IaскoKи нa paйoннi цен.
тpи бiл ьrшoвицькoiaдмiнicгpaцii.
Дрсr мaJIo б1иo в Гaличинi paйoнних центpiв, якi нс булlа 6
знищснi вiддiлaми УпA. Ha деякi цrнтpи нaскoKи poбилlt тpуI iI
чoтиpи paзи (Cтpiлиськa Hoвi, Бoлшriвцi, Бoгopoдvaни, Лиссць).
Пеpruими yспituними l{aскoкaми нa paйoннi цсHтpи бyли нaскoки
нa Бyкaнiвцi (l0 сrpпня), Koмapнo (l7 ссpпня), Koпичинцi
(28 сеpпня). € з yпiль (30 сеpпня), Лисeць i Бoгopoднaни (2 aбo
12 веpесня), БoлшiвЦi (27 жoвтня) й iн.
Пiсля Bдaлoгo нaскoКy пpaця paйoнy бyлa нa дeякltйt чaс пa.
paлiзoвaнa. Haселснttя мaJIo спoкiй мiсяць, a тo й бiльшс. Ha.
скoки нa paйoннi цeнтPи зв'язщaли вiйськa HKBс, щo мyсили
oxopoн'Iти paйoни, a oтжс' Hс мoглt{ poбити aкцiй y теpснi. Haскoки теpopизфaли пapгiЙний i aдмiнiстpaцiйний aпapaт' цIo нr
пoчyвaв себr певнo нa yкpaiнських земJtяхl.
Iнurим poдoм зaчiпних aкцiй бyли зaсiдKи' гoлoB}Io нa цIля.
хaх. Iх poбили сиЛoю нrBелиKих вiддiлiв УТIA, atte 6ули Bo}Iи дy.
же yспituнi. Ha зaсiдки lloтpaпляли aBтoмaцIиtlи 3 piзним лoб.
poм' пpедстaвниKи бiльrцoвицькoi aдмiнiстpaцii, нKBс тoщo. Тa.
ких засiдoк влiткy i вoсени бyлo д}т<eбaгaтo.
.[o зaнiпниx aKцiй нaJIеж:UIитaкoж P с й д и вiддiлiв УПA пo yкpaiнських зеl'tJl'гх.Pейдt мaJIи зaвдaння нищити мriлi бiльuloвицькi
вiдд.iли й aлмi н iстpaцi ю, пoцIиploвaти п iдцliльнyлiтеpaцpy й пpoвoдити мiтинги, зв'язрaти вiддi.гги}IKBс ypaйoнaх i вiдвсpгaти ixнlo
yвary вiд мiсцrвoгo теpсtry' a з}fylllyвaти дo пoгoнi зa рйдпoчим вiдl Пpo ue евiдчить кl|игa хo,Iишньom бiльцloвD|цькoпooфiшеpa aвiaцii Петpa Пiporoпr п.н.
.Чoму я вгiк?'., видашaallглiйськoю мoвoю в Hью.Йopкy. Пiporoв пepeбyвaв1947i l9a8 p.
в Гarrичиlti Й oпoвiдaс пpо паrli.пti ltасгpoi oryпalпiв.
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нy, PaдоxЬщиrry (l8 всpcсня), 3бopiвшинy (псpсмoxний бiй гpy.
пи ..Лисoltя'' пiд fuiьбaнЬкoto, 27 веpeсня), Пepeмиuutянщиl{y
(псpсмoxнуtft 6fit "Cipoмaнцiв'' Kapпенкa.Ястpyбa пЦ Унсвoм
30 веpссня' B якolvfyвiдбитo 22 aтawt l8-i бpигaди BB нKBс,
Бepexaшrщнy (Уpмaнь i Byлькa 19 всpocня), ХoдopiвщиI{y (Бy.
кoвиI{a23 вepecня), Poгaтишrlинy (Дiбpинiв i Пiдгopollд,r 23 вe.
pcсня), Тoвмaччинy (oлсIшa 24 зepaсш), Cнятинщишy (Tpiйшя
23 вepecня),Hадвipнянщи}ry(Мoлoлькiв 19 вcpесtlя).У Цих бo.
пс 6iльlцoBиKиBтpaтиJIи37 oфiшepiвi l 126бiйцiв убитlлмlаtц 6aгaтo бiльtцe пopaненими. Bтpaти lloвстaнцiв бyли меншi y Blд.
нolIIcHнi l:ll. БiльIцi втpaти мaв вiддiл УTIA кoмa}IдиpaIIIpaмa
в Toвмaччuнi (24 всpесня), кoли вiн мyсив бopoтись пpoти поpсвaxarovИxcИIIвiддiлiв HKBс. Cсpсд 35 yбитих пoвстaнцiв 6yв
oкp1,жнийпpoвiдник 3apсвин-Бap.16 пoвстaнцiB пoп:rлoB пo.

лoн, бiльlшoBиKи iх пoвбивiUIи пoстPiлoм y пoтилицю.
У всpсснi |9Ц p. бiльlцoвики пPoвели псpuli всликi aкцii нa
Чopний Лic (l2-l4
всpссня), нa Бoлexiвськi лiси (l5 веpесня)
тa нa Пcpсгiнськi лiси (l9 веprсня). Aкuii ui бyли всдснi Brли.
к!ttt{I{сruIalvlипiхoти, кaвa.псpii, тaнкiв i лiтaкiв, aлс бaжaнItх pсзyльтaтiв бiльlцoвикaм нс дaли. Пoвстaнцi вмiлo мaнсвpрaли i
ix втpaти бyли мiнiмaльнi. 3битo oдиH бiльIцoЬицький лiтaк, a
пiлoтa - лrйтснaнтa oлсксa}Цpa Пpидaчинa взятo B пoлoн.
Бyли тсx бoлючi невдaчi й втpaти. БiльIцoвики Poзгpolv||t'луI
кi.lькa пi.щti.lьнlос шпtитaпЬ, пpl{tloмy зaгIrнyли лiкapi й сaнiтapний
псPсoнiш. 3aпlнр гoлoвний лiкap УTIA-Зaхiд _ ''Дoн'', зa пiд.
пi.lьlлllдr звiтalпt, 2 cepлня y Bитвишi Бoлoхiвськoгo paйotry 3aги.
нyв Юpiй Липa. У Б}pгiвui в Cтaнiслaвiвщинi poзгpoМJlrнo lцпи.
тaль' щo сBaкyIoBaBся з Пoдiл:rя в гopи' зaгиrryлo близькo 60 xвo.
pих i пopaнсних пoвстaнцiв (27 twtп}'я).У Гotцевi poзбитo Bщеt{т
двi сoтнi пoвстaнцЬ (5 всpесrrя). Д1aсс бoлIoчolo втPaтoю бр poз.
гpoм urгaбy й oднoi чoти I Cтaplшинськoi lцкoли УТI.A, щo стaвся
15 xoвтня внaслiдoк зPaди oднoгo з iнстpyктopiв Iшкoли oсстинa
Кацo.3aгинyrшr тoлi мaйop Пoль, кoмaцщ{p цIкoJII{хopyrп<ий Ткa.
ч},к' кoмaндиp )(ддн, кaпrлaн o. Paфaiп, Byйкo, 3в'я3Koвa.[звiнкal.
| Пop.: 3. Ceмeнiа.:Дpyгиn виrrускстapш.rцxoпиУTIA "oлeнi'' в "!o 3бpoi'', ч. |7/30'
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Бщoвшшськr Укpaiнcькд Cдмooбopoннa фмiя (БУсA)
Пiсля мaсoвих apешrгiвyкpaiнцiв нa Бyкoвинi в сеpпнi 1943 p.
Bсякa нaцioнальнo.пoлiти.пta пpaця зaвмrPлa. Taк тpивaпo дo Bес.
нlц |944 p. Tим чaсoм' нa Бy<ови}ty зlloBy нaсyв:rлa бiльlцoвицькa }Iaв.UIa.
Тiльки y lоiтнi |944 p. зopгaнiзщ:Uloсь нa Бyкoвинi yкpaiнськc
сaмoстiйницькo пiдпi.lrтrяз Hiзеto Гaлицькolo (..Moцlеlo'') y пPo.
вoдi (зaпl}Iyлa в тlopмi в Koлoмиi, |945 p.). Пo сrлaх i мiстaх
Бyкoвиrи з,яBЦlwlcЯ сaмoстiйницькi rистЬки й гaслa. БoЪки пo.
чa.пи aкцii нищёння кorvryliстiв' pytvtyttсьКI{хдoнou1икiв й iнIцих
вopoгiв.
ПеpIдy alq{ilo пpoвrдrЕIo в с. Лyкaвешь CгopoxиI{rцЬкoпo paйoнy (9 квiтrrя). Koмyнiстlt 3 цьoгo сeлa вивiсltлvt 6улlа неpвoний
пpaпop' кoJIи щс бiльlдoвики бyли зa 30 км вiд селa. Iх шIiквiдy.
в:UIи' a мaйнo знищили. Cпa.пили фiльвapoк y селi. Пoдiбнi aкцii
пpoвсли в сrлax Бaгнa, Мaлiiв, Kapaпнiв, Чopнoр, Bилaвче й iн.
З бoiвoк ствopили двa збpoйнi вiддiли' щo нa3ивали себc Бy.
кoвиtlсЬкolo УкparнсЬкolo Caмooбopot{нolo Apмieю (БyсA). oдин
з вiддiлiв opгaнiзyвaв виIдкiльний тaбip y с. Мiхoвa, який згoдoм псpснссли дo с. [IIипiт. Ha пovaткy ЛЦrftIя |9Ц p. y цьoмy
тaбopi бyлo 400 пoвстaнцiв. Koмarrдиpoм вiдцiдy, a тaкox yсiei
БУсA бyв Лщoвий. l0 IIуIIIь|Я,
1944 вiн звiryвaв, щo вiдцiл мaв 30
збpoйниx сyгичoк з бiльlдoвикaми.
Дpщий збpoйний вiддiл пiд пpoвoдoм Пaлiя (кoлишнiй стap.
цIиI{aЧA) нapaxoByвaв 200 пoвстarшiв, дoбpс oзбpoених. Цeй вЦлiл oпеpyвaв в oкoлишяоt Бсpгoмстa i мaв знaчнi yспiхи. Унaслiдoк чaстиx збpoйних сyгичoк втpaти цЬoгo вiддiлy бyли дoвoлi
всликi.
Улiтry 19Ц p. нa Бyкoвинy пpибyв вiддiл УТIA зi Cнягинщи.
нlл Й Гopoденшини (|40 бiйцiв). Biн пoчaв oIIеpyBaти в Мiлi.
iвських, Cпaськиx, Бepежницькиx i Bслoпсцькиx лiсaх, aлс бщ
poзбитий бiльtдoвикaми. Perцтки вiдцiлy псpейш;tи в Гaлиниrry.
Bлiткy сфopt.:рaвся тpстiй збpoйний вiд'Цiл, Щo дiяв y гopaх кoлo Bиxенки пlд пpoвoдoм кoмaндиpa Бypсвiя.
Бoi шa Boлинi й peЁщшна oCУ3

(IY)

Пiсля BеJт}IKихбiльtцoвицькиx aкtiй в квiтнi.тpaвнi l944 p. пr.
PrпoЧинoк тpивaв дo 3елениx Cвят. У дpyгiй пoлoвинi тPaвня
|9Ц p. нa нapaлi oблaсниx ксpiвникiв HКДБ i нКBс Cтaлiн дaв
нaкaз: ..3a всякy шirry з.пaмaтипoBстa}Iняв 3axiднiй Укpaiнi". Згiд-
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i пoвстaнцiв (викoлювa}Illя oЧей, вiдpiзyвaння язикiв' стягaння
oдяry) мa,Io вxс в сoбi щoсЬ питoмe - мoскoBськс.
3 нoвих anсoбiв з:lстoсyвirлI{ п:rлснI{я лiсiв (MaЙлaнськi лiси
нa Кpем'янсvнинi) й гpyпoвy пpoвoкaЦiю. Пo селax пoчaли з'яв.
JIяTI{сьснкaBсдl{сти, псpсбpaнi зa yкpaiнськиx пoвстaнцiв.
У дpyпй пoлoвинi чеPвtlя бiльlцoвики пpoпoлoсили нaбip >t<i
кoк
дo poбoти в.Цoнбaсi. Тoмy щo нiхтo дoбpoвiльtlo нс згoлolIIyBaBся'
бiлыrroвики пoчiUIи poбитtл нaскoки нa сrлa й вилoв.пювaтидiвчaт.
Бoi УTI.A i сKB пpoти пoгpoмщикiв poзгopiлucя 3 нoвolo сltлoю.
Улiткy i вoссни |944 p. нaйсильнiIцi бoi мlUIи мiсцo в Cвинa.
pиttсЬкoмy лiсi (кypiнь УПA кoмa}щиpa Гoлyбa, сoтнi УПA кo.
мarщиpiв Kpиги й Bopoнa 3 гpyпи ..Тypiв''), в Kaмiнь.Кaurиplщlнi (зaгiн УTIA ..Пoмстa Пoлiсся'', кoмaндиp BеpxoвинеЦь), в
лiсi кoлo с. Бpaнь Беpeстеvкiвськoгo paйoнy (сoтня Бaзapенкa i
сoтttя 3алiзнякa), y Гopoхiвщинi (лiс Фyсiвщи}Ia' сoтня Гpoмa).
Цi бoi Beлися в ссpпнi й вrprснi |944 p. B iнших paйoнax бiль.
tIIoвики poбили пoстiйнi нaскoKи' aлс бiльIдих бoЬ нс бyлo.
|944 p.сoт}lя уTIA пlд пpo.
У пеpioл вfi 4 вrpесtlя дo 7
'pуд,o
pсйдр:UIa
пo Kaм'янeць-Пoдiльськiй i ХиBoдolt{кo}raндиPa B.
тoмирькiй oблaстл<.IIIлях pей.uyцiсi чaстини йIцoв чеpeз paйoни
Бсpсздiв, IIIепстiвкa, Пoлoннс, Бapaшi, Мapхлсвськ, Яrщшпiль,
УлaнЬ, Хмiльник, Лiпlн, Лятинiв, Мсдкибix, Cтapoкoстякпrнiв,
Гpиuiв i Cлaвyгa. Pсйд бр yспiIшний. Бyли двa бoi: кoлo с. Лiснa УлaнiвсЬкoгo paйoнy й y лiсi кoлo c. Bеrмкi Мaневичi Гpицiвськoгo paйoнy. B oстaнньoмy бoю пoвстaнцi в3яли пoлottсниx'
я<rо<звiльнlци. Pейд мaB пpoпaгal{Д{стсЬкий хapaкгеp. Пoвстaншi
бyли лoбpс oдЯгнснi й oзбpoснi, a в нaплgчникaх мшrи бaгaтo листiвoк i бpoшr1p, якi poздaвaJlи нaсrлrнI{ю.
У липнi L944 p. нa Boлинi y бolo з бiльtцoвикaми зaгинyв
.(митpo Kopенець (..IЦтe.lutсP''), У cеpпнi пPи пeprхoдi фporrry в
Гalпrчинi - Poстислaв Boлorцин (..ПaвлrнKo''), .urен УTBP i пpe.
3I{дrнт I BзуTBP . визнaчнi ксpiвники yкpaiнськoгo Bи3BoлЬ}lo.pсBoлюцiЙнoгo P}r,ryй УПA нa Boлинi.
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Бiльшoвшtркi звеpшeнняй пiдluтoвкд
..oстaтoчнoi лiквiддцii' УIIA
ПеpIшi yдapl{ пo УTIA нr зirвд:rлиiй ссpйoзrих BтPaт' BoЕIинa.
вiть нс зpoбили iй oсoбливoi цlкoди. Biддiли УTIA зpoсли нa силi в пiдбiльlцoвицЬкili дiйснoстi й здoбyли д}Dксцiнний бoйoвий
дoсвiл y бopoтьбi пpoти lloвих oкyпaнтiв. lllиpoкi нapoднi мaси
aктивнo питpимyвaли УПA в бopoтьбi й нe дaли ссбс з:lлякaти
гoстpими бiльIдoвицьКими pепрсiяt'шl. Успilцнi дii уTIA нa oCУ3
дoкaзyB:rлИ,Щo й тaм yкpaiнськr нaсeлсн}tя щиpo симпaтизye yкpaiнськiй визвoльнiЙ бopoтьбi. Пooдинoкi тpyднoщi, щo iх ствo.
PI{.лa}Ioвa oкyпaцiя, цe бyв дoсить дoцIкyлЬний yлap пo сaнiтapнiй чaстинi УIIA Bпaли лiчницi, лiкapi й сaнiтapний пеpсoнaл,
яKиx BaxKo бyлo зaкoнспipyвaти. Bнaслiдoк бсзyпинних бoЬ бy.
ли пopaненi, яким тpyднo бyлo ствopити вiлпoвЦнi ylvroBи дJIя
лiкyвaння. Biдчyвaлaся' зoкpeмa нa Boлинi, гoстpa нсстaчa лiкiв
i пepсв'язoч}Ioгo мaтеpiaлy. Bлiтry i вocсни |9Ц p. вся снеpгiя
пiдпiлля бyлa спpямoвal{a нa opгaнiзацiю сaнiтapнo.мсдичнoi
спpaBи в УTlA.
oчешидl-lo,всi ui рнi бyли дбpr вiдoмi бiльIцoвикaм. Boни зa.
в)кдI{лpuдtлялуl BслиKy вary yкpaiнськolvfy BизBoльlloмy pщoвi, a.пс
й тoй фar<т,щo цей p}4(3 eнryзiaзмoм пiдгpиlryв:rли цIиpoкi мaси
1кpaiнськoгo нaсеJIсння, бyв ДлЯ t|lD('деякoю неспoдiвaнкoю. Borшt
зaвxди звaxаJIи нa тo' щo цi мaси мo)кнa бyдс Poзкoлoти. oгже,
симпaтii нaсслсllнЯ oсУ3 дo pyхy зaст:Lпиix знснaцькa.
I{е всс бyлo пpиvинoю' щo бiльшoвики пoчaJIи зaдylvryвaтися
нaд ссpйшними зaхoдaмI{щoдo лiквiдaцii Pyхy. Псptш зa Dсe вo.
ни виpilшили пpoвести цIиpoKoзaкpo€ н y пpoпaгaндиcгсьKy кaм.
пaнiю пPoти yкpaiнськoгo визвoлЬHo-pсвoJlloцiйнoгo pyxy, дo якoi
зaдylr:rли зaJIyчити uвiт yкpaiнськoi iнтслiгенцii. Цим вoни ба.
)|(iUIиствopитI{ BPaжсння' щo бopoтьбa пpoти УпA - цo Bнyг.
pilшньoyкpaiнськa спpaвa' a не бopoтьбa мoскoвсЬKиx ol(yпaнтiв
пpoти yкpaiнськoгo нaPoдy.
27 лиcroпaдa |9Ц p. з'являсться ДPУтe ..звсpнrння'', нa цeй
paз aдprсoBaнe: ".[o нaсеrtсrтнязaхiдких oблaстсй Укpaiни''. 3всp.
нrння бyлo oпpaцьoBaне сoлiднo. Цiшtlo йoгo бyлo poзбити iдейнi
oс}toви yкpaiнськoгo визBoльlto-pсBoлloцiйнoгo PУxУ, i oднoчaс.
нo Bкaзати нa безпеpспективнiсть yкpaiнськoi визвoльнoi бopoть.
би. Цснтp:UIьниIt{пyнктo}r ..звepнсttгIя'' бyлa oбiцянкa шиpoкoi
..aмнiстii''
д.ltявсiх тих' xтo пrpей.Цс нa стopoнy бiльlшoвикiв.
Пoявa ..звеptlсння'' бyлa сигтI:lJIoмдo IIIиpoкoi пpoпaгaнД{стсь.
кoi кaмпaнii. УЛьвoвi, a тaкoж y всix oблaсних цснтpaх 3aхiднoi
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Уцpatш сK,Iиrс.r,tи
мaсoвi збopи irrгсrriгrшrii, poбiтlлtкiв, сrrtян, )<iнoк i т. п.' нa яKID(сxвaпюB:UIи
pсзorrюцiiвдyсi .звepнcння''i писa.

JII{з:lKtIики дo ..зrбrтyдкснIo{'', дo тt{х' щo B ..сцloнaх'',

в лiсаx тoщo.

Дyxс гoсц)o пpoти .y<paiнськo.нiмецькrтх нaцioншtiстiв'' ви.
стyпt{B нa збopaх щитe;riв y Львoвi (6 сiння 1945 p.) нapкoм Мa.
нyiльський. Bикaзрaв aпrlfг}Pнigtъ P)жУ, нapiкaв нa кpoBoxсpt{y
жopстoкiсть 1псpaiнських пoвстaнцiв, xвaпlв HK.ЦБ i HKBC, щo
бсоt<шtьнoпoбopюе ших вopoгiв нaPory. .Cвящcнний цс }lсч' щo
вi.щгинaе.гoлoBи цим UIoчинцям'',IФичaв нa збopaх нapкolt{
Мaнфьсьlсltц i utя нiкoтo нe бyлo нaймoнIцoгo ср,rнiвy, щo бirь.
IItoBикlI BxиIoть yсiх зaсoбiB, щoб зrriквi.щдaш yкpaiнськиtц вu.
зBoJlьtlo.Pсвoлroцiйний p}o(в нaйкopoтlrroмy нaсi.
Beшrкий iсrшrт УTIA й пiщliлля (лшстollдд l944-квhеlь

1945)

Бiльtцoвики виpilшили Bикopистaти зиIvfyдrя бopoтьби пpoти
УTIA й пiдпiшrя. Boни зH:UIи' щo 3имa - цс Bopoг пoвстaнцiв i
пiдпiльникiв, щo вoнa в)кr сaмa oбмoкyе iх дii тa мoжливoстi.
Haкaз бp пoкiннlfти з УTIA i пiдпiлляшrдo 15 беpoзня 1945 p.
.Цдя цьoгo нс цIкoД/вaлI{лIoдcЬKих i мaтеpiaльнюс anсoбiв. 15 нo.
вих дIrвiзiй i oкpемих бpигaл BB HKBс з'яBилoсь тiльки y Гa.
личинi.3 Kиевa пpиiхшrи 3oлoтoпoгoннi rснсpaли й спсци пo бopoтьбi з "бaндитизмoм''. Caм Cтшiн pщкaвся з ниIl{и i бaхсaв iм
yспixiв. Гoлoвний пpoвiд aюrii бyв y pyкaх М. Хpylrдoвa.
oтlкс, щoнaймerпrrе 200 000 бiльlдoвицькoгo вiйськa бyлo пpизнaчснo в сaмiй тiльюr Гarптчинi дo бopсrгьби пpoтt{ уТIA й пiдгliлltя.
HсзвaжaючI{ нa тo' щo вiддiли УпA зpoсли нa силi y пiдбiльlцoвицькiй дiйснoстi', цс бyлa десятикpaтнa псpсBaгa. Kpiм тoгo, вiд.
дiли УIIA бyли poзпopoшrенi пo всiй Гaличинi. Кoли дoхoдилo дo
пpoтистaвI{тись Кyбoiв в oкpсмих тсpснilх' тo BiддiJIи УTIA Iv{yсl{JIи
бyлo
звичaйним
яBищrм'
бiльIцiй
пеpсвaзi.
I]с
щo слaбий к1piнь
щ
УTIA стaвaв дo бoю з Bopoгoм' Iцo виclyпaв пpoти tlЬoп) в силi ди.
вiзii aбo й бi.пьrцe.I xaй нaм пpoбa.raть yсi вiйськoвi специ свiту бpaли BипaдKи' щo цrй кypiнь Bиxoдив 3 тaKих бoiв пеpсмoжцеМ.
3винaйнo, oця пеpllla вrликa oфензивa пpoти УIIA й пiдпiлля
pyз:lвдд.,laвсJIиKID(Bтpaт yкpaiнськoмy BизвoJIьtIo-PсBoJIIoцiйнoмy
' Biддi,D{УТlA зpooшr пepeсi.оro вгpи.ti. Hапpиклдд, ".{pyхинниюr'' в Бpцщинi сфpмyвalut два нoвi вiддiлrr: "f[py:юrнllиtоt II'' i ".Цpyrotнники lll',. .Пepeяotaви'' в Явopiвшинi
сфpмyвдли тat(oxдва нoвi вiц,ltiли.Цiкrвo' rцo взимкy 1944_1945 pp. пoстaлo бaгaтo нoвtок
вiддiлЬ УТId нaпpиклaл, сmrrя .Бисгpиllя.'(пop. Tисa, "Як opгaпiзyвалaся сoтllя "Бистpиrи'' в ".['o 3бpoi", v. l8/3l за 1953 p.). Пpoтe вiддilшt УПA в Гaшчипi шa l листoподa
1944 p. нaprцoвy&lлt{ нe бiльшe як 20 000 стapшrtн i бйцiв. [е бeз CKB.
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xoDi' a,Iс Boнa дirлекo нo oсяг}ryлa тoгo' чoгo хoгiли бiльlцoвики.
Boнa lro пpи}Iсслa бaxaнoi лiквiдaцii УTIA й пiдпiшrя, aнi пrpeд
15 беpезня 1945 p.' як IIлarryBiUIoсь'aнi пiзнilде. Бiльtцoвики l,fy.
сI.t.лищo }to oдI{y oфснзивy poбити пpoти УTIA й пiдпiлltя' aЛe
тaк i нс спpoмoглися нa йoгo oстaтoчнy лiквiдaцiro. He мoxнa x
гaplиaтaмI{ й кyлсмстaми вбити i д с i, щo xиBr B мaсaх i пopoДrf/Baтимс Bсc нoBих бopцiв.
Пoчaлaся Bсликa фснзивa l листoпaдa |944 p. oднoчaсни.
ми yдapaми пpoти гpyп УTIA ..Чopний Лiс'' (кoмa}щиp ГprгiтPiзyн) i ..Лисottя'' (кoмarЦиp oстaп). l-6 листoпaдa B Пiдгaeч.
чинi вiддiли гpyпI{ ..Лисoня'' встyпиJIи y бoi 3 чaстинaмI{ дBoх
бiльlдoвицькиx дивiзiй, щo нaстyп:rли нa МoнaстиpисЬк' Бщa.l
цIиpoKllм фpoнтoм..[rякi чaстиtlи FIKBс й ..виниIщДaльних бaтшlьйoнiв', 6уЛt| oдягнснi в нiмrцькi й мaдяrpськi lvtyl{диpи' a тo
й y шивiльний oдяг..[еякi чaстини гpyпlt ,,Л|lcoня,'вiдсtyпили з
бoями (с. 3aвaлiвкa) зa p. 3oлory Липy, iнIдi в нaпpямKy нa Koзoвy-Koшiв
i дalьrцe нa Boлинь. Aкцiя пpoти гpyпи *Лисotlя''
зaкiнчилaся Beликим цiлoденним бoсм пц с. Лoпyшнa Пoчa.
iвськoгo paйoнy, в якolvfy кolиatЦиp oстaп зyмiв виBrсти свoi вЦ.
дiли з oтoчe}Iня (l l листoпaдa).
oднoчaснo poзпoчiulaся aкцiя двoх iнlцих дивiзiй нa Чopний
Лiс (l.7 листoпa.цa)i вфaзy нд Бoлсхiвськi лiси (l0.lпtстoпaлa).
У Чopнoмy Лiсi тiльки пrpцIoгo дня бiльцloBиKи мiUIи yспix, кo.
ли неспoдiвa}Io нaп:UIи нa тaбip кpaевoi CБ. 3aгинyли тoдi кy.
piнний Гaмaлiя, Baсиль T1pкoвський (Пaвлo), Миpoслaв Гoлoд
тa T.Галiв (Cкaлюк). Biддiли УПA, зHaIoчи дoбpс лiс, зpщним
мaнсBpoм oбiйш:rи Bopoгa й нaпaли нa йoгo TwIl|. У вiсьмoх бo.
r, Щo мirли мiсцo в лiсi зa ти)Kцснь, бiльIшoвиKи lr{aли.ЦD(r Bс.
ликi втpaти й срlнi тa з пpoPi.Фtсеними лaBaМи вrpг:rлись з цiei
нoвдшIoi aкцii.
y дpщiй пoлoвинi листoпaдa бyлa великa aкцiя в Kpсм'янснчинi. Утiкaючи пrPrд бiльlдoвицьKolo пoгoнeю нa тrpсн Гaличи.
ни, сoтlri УTIA кo},ra}Iдиpiв.Цyнaя, Мeчa й Coкoлa пoгpaпили B
бiльIцoвицький *мiцIoK'' пiд Пaнaсiвкolo 3aлolсtiвсЬKoгo paйoнy
(l3 веpссня). Tyг Boни пplttrtнялtlt,бiй з бaгaтoкpaтнolo пepсBaгolo вopoгa. У м. 3шto>lсtяt e бpaтня мoгI{.лa' в якiй пoхoвaнo
60 пoвстaнцiв, щo Bп:lли в Цьoмy бoю.
.Цвa мiсяцi (l5 листoпaдa-lS сiння) ц)ивiula вrлиKa 6iльцro.
вицькa aкцiя в теpенi мix piкaми Clтщ i Гopинь. Бiльцroвики нa.
стyп:lлI{ oднoчaснo iз нoтиpьox стopiн. Бiй iшoв зil кoхI{y п'ядD
зeluli, зil кoxeн кy'ц y лiсi. B бoяx зaпtнyJII{ слaвнi кoмaндиpи
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мl{pщиl{i B бoях 3:lrин},Bслaвний кoмa}IдI{pytIA oстpiзький, кoлиIднiй стapurинa пoльськoi apмii. У бoю пЦ Kpaснoro (Kaлy.
цlнa - JIистoпaI,' |%|) заги}tyли кoмaнJц{pи УTIlu Koзaк i Яpe.
мa (oстaп Лиtщa), в 3oлoчiвщинi - Koник з iнстpylсгopськoгo
сKпaдy I Chaplшинськoi цIкoлl{.
y дpyпй пoлoвинi листoпaдa всликi бiльtдoвицькi сили зaaтaKyв:rли Paвщинy - теpс}t дiй вiддiлiв "Гa.lraйдa'', ..Тиrpи'', ..Ko.
чoвики''. y цьo}"ryтсpeнi пrPrхoдI{ли фporrт тaкox ..Cipoмaнцi''
Яcтpу6a. У лpсе скopolvfy чaсi встaнoвлeнo тyг кopдoн мbк Пo;rь.
..Cipoмaнцi'' немaгaлись нс
щсto й сPсP. K1pснi "Гaлaйдa'' й
.цoпyстити дo стBoprння кopдoнy й aтaкрiulи пoгpaнзаcтaви. У
всpеснi ..Cipoмaнцi'' вiдiйцrшt в Хoдopiвщиtry дo диспoзицii ГK
УTI,A Бiльцroвики зЦpoмa.щ{лиBсJIикy кiлькiсть пoгpaнвiilськ i пoвсли всликy aкцilo пpoти УTIA. У вoликиx бoяx кoлo сiл Kapiв,
Piчиця, Гpyшки fr Яcтpу6uчi бiльrцoвикaм yд:UIoсьpoзпoPolllити
вiддiJп{yпA нrзв:u(aloчи нa вJIaснi вс.lшlкiЕrгPaти(пoнaл 500 вби.
.тими). Biддiли УTIA тex м:rли Bтpaти: з:lги}Iyлo кiлькa кoмa}Utи.
piв, мix tlимI{ мaйop Cгспaн Hoвицький (..CпсЦ''), Щo бyв кo.
мa}Iдиpoм цьoгo вi.шгинкy. Kypiнь УПA ..Гaлaйдa'' poзбився нa
тpи вiддiли: ..Гшtaйдa'' I (кoмaндиP Псpсмoгa) пiIцoв y лiс 3i.
бorrпцинa, "Гaлaйдa'' II (кoмaндиp Кyлiш) i ..Гaлaйдa'' III - в
Любaнiвшинy.
Ha пoнaткy гpyдня пoчiulaся вrликa aкцiя нa тrPснax Cтpiли.
щaнськoгo, Хoдopiвськoгo' Бiбp.laнськoгo й МикoлaiвсЬкoгo pa.
йoнiв. Itс бyлa пФllttl всликa aкцiя нc тiльки пpoти УпA, aлс й
пPoти пiдпiлля. B aкцii yзялo }Цacть 20 000 бiльlцoвицЬкoгo
вiйськa пlд пpoвoдoм гснrp:Цa Фсдopoвa' щo пpи нез'ясoBa}Iиx
oбстaвинaх з:lгиrr},Bпiд чaс aкцiil. Цi вiйська poзлiлились нa вiддiли, якi oсaдI{ли всi селa ft лictt блoкoвaнoi oкpyгI{. Гapнiзoн.
}IиKи пц пpoвoдoм спецiaлiстiв lшyкaли пo сeлax зa бyнкеPaми'
кpиiвкaми, скJIa.цaмиxapнiв. IнIшi пpoвoдилt{ apсцIти oсiб, спискI{ яких lr{aли з сoбoto. 3нyщaннями й тoРгypaми витягaли вiд
! Hаш нo цдaJroсь yстat{oвl{ти' .оr rrcй пcнepaл Фeдopol бyв вiлorrшм ц]тaжхol{ чepвoних
паpп{зaшis Федopoвиrr.Чepнiгiлськrrrr. Пoхopoк r€}rеpаlr.ll вiдбyвся у Львoвi пpи yrастi нafiвищих дoсrofiникiд )/PCP з lrl. Xpyщoвим rra чoлi. € лвi вeрii пpo пpl{чиt|и Йoro x1гисЕлi:
oдl|a' цo вiн зaп{}ryвy сyп.пri з "Пolrгдвцями" Мaксимa, iшшa, щo з pуки aтeШтaтчикr(?)
в xунДиpi стapшri}rп пoгpat{вiйськ HKBC. Цi peчi мoюra бyдe yстaнoвити щoйшo тoдi, кorвr
rсi аpхЬш УтlA f, пiдпiruи, a тзкox аpxiви HKBC бyдyгь лoступlti дЛя дoслiдxеllltя.
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aprштoвaниx i тих' щo iх 3нaйшли в кPиiвкax, вiдoмoстi пpo пiд.
пiльнy opгaнiзaцiю. oкpемa гPУпa, шo пpиiхшla з Kи€ D a' шlyкaлa
пoвстaнчy дPyкapню' aJIr цю гPyпy poзбилa сoтня уTIA ..Пoлтaв.
цi'' (кoмa}rдиp Мaксим). Цiлий теprн бщ зaблoкoвaний, вц сr.
лa дo сrлa нo мoxнa бyлo пеpсхoдити без пеpепyстки' всюlц{ cтo.
яrпи гapнiзoни й бсзyпиннo стe)ffiли; ltIл'Dи й лiси пaтpyлюBaJIи
пaнцсpнi сaмoxoди' кiннoтa, тaнкrтKи. Bсликими зaстaвaми oб.
стaвилI{ цiлиЙ блoкoвaниli теpен, зa Bиняткoм Микoлaiвськoгo
paйoнy, дe пpигoтyBulr|4N|я вiлстyпaючих вiл,цiлiв УTlA й пiдпi.'ьникb ..мiцIoк''. III,oб..зaв'ЯlaTИ,,цеЙ мiIцoк, y МсдиrицЬкoмy Pa.
йoнi.[poгoбицькoi oбл. стoяли нaпoгoтoвi BB нKBс (пiхoтa, кiннoтa' мoтopизoBaнi вiддiли) пiд кoмa}utoю гснсpaлa Caбypoвa.
У тяхких ylvtoвaxuiеi пepшoi всликoi зимoвoi блoкaди вiддiли
УTIA..CipoмaнЦi'' - Яcгpyбa Й ..Пoлтaвцi'' - Мaксимa paзoм з
мiсцсвими вiддiлaми CKB пoкaз}aaJlи чyдrсa хopoбpoстi й вмiння
мaнеBpyвaти в сKпaдних oбстaвинaх. Biддiли цi вели Bиpaзнo 3a.
чепнi oпrpauii; Boни нaмaгa.лися звеp}Iyги yвary гapнiзoнникiв нa
ceбe Й вiдвеpнyги u вiд пpидyшrнoгo сслa. Цс iм цд:rЛoся;бiльIдo.
Bики opгaнiзрaли пoгo}Iю зa ..ПoJrтaвцяlr,lи'',якi сaмс poзбили зa.
гiн oфiuсpiв з Киeвa' щo цIyKaв пiдпiльнy дpyкapню. 17 гpyдtlя
Яcтpуб зpoбив нaскoк нa paйoнний uеrrтp Cтpiлиськa Hoвi. Poзpaхyl{oк бyв дакс пpoстий, нaскoк нa paйoнний цerrгp y теpенi Bелl{кoi блoкaди мyситЬ вiлвеpнyпr yBary Bopoгa вiд пoгoнi за ..ПoJггaвцяМи'' i вiд сaмoi блoкaди. Ha xaль, сaм вiн зaгин}a У Цьolry бoю,
пiд чaс вiдстyпy, пiсля цiлкoм вдaлoi oпеpauiil. ..Пoлтaвцi'' р'язa.
лися B бiй кoлo с. Кopeлич (27 гPyд}Iя),в якoМy зaги}IyBкoмaн.
диp Maксим i 37 пшстaplшин i стpiльцiв цьoгo вiддiлy, щb, гoлoв.
ним чиtloм' скJIaдaBсяз ypo.IDкенцiвoсУ3 i сУ3.
2l гpyдня, вiдбивaючи aтaкy кiннoти I{aпoля( кoлo с. Ющкo.
вичi Хoдopiвськoгo paйoнy, з:lгин},вЙ oси п ПoзичaнIoк (..IШyгaй''),
член УГBP i кеpiвник oссPсдкy lнфopмaцii i Пpoпaгaнди УГBP'
oдин з нaйвизнaчнiurих чltснiв yкpaiнськoгo визBoJIьнoгopyxy нa.
ших чaсiв' ypoд)кrнсць CУ3. 3 ними зaги}lyлt{щс Koсть Цмoць
(..Мoдсст'') i Б. Biльшaнсьrcrй (..oрл'') тa щс кiлькa пpoпaгaнД{.
стiв. Цс бyлa спpaвпi.щDксBсJlикa Bгpaтa шrя 1кpairrськoпoпiдпiлrrя2.
l Цo бyв oдl|l{ 3 шдfiвизнarпriдlшx бofioвtоt кoмalщиpiв УTIA' кolrишttifi стapшиfi лefrrвшarrт
rlA. Cсугrrик.ЦмrrгpoKapпeнкo ("Ястpyб.') бр пiсltя смepгi yдoстoсlrиП зцrltltя rraйopa i як
пepшиfi стapшшшaУТlA вiдзначениfi 3oлoтrrн Хрстoм БоЙoвoi 3aoтyпr l кrвсу. Йoro.ryхo
шo6шur стphrшi. Див. спoгцди пpo llьoro: зhLс,"C.gnluк яcгpyб'' - пrpqДpyк з пiд,пirьнom xyp}|aпy "Cгpirrerшкi Bicгi.'ч. 5 зa 1945 p. y гaзстi "Гoмiн Укpaiни'', Topоrrm, .н. 5y' i
6/8 зa 1949 p.
l .Цшв.:Лce IЦatкorcьюih "Пpo oдиlt piд збpoi УПA.'. ФеfuЕroн y взстi .Cвoбoдa'',.Ц'жeР
зrr Clстi. чч. 12, 13, 14, l5, 18, 19 зa 1953 p.
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5 сiчrrя 1945 p. пoчaлaся всликa блoкaдa Гaлицькoгo й чaсти.
rш BoйниrrЬсы(oгo paйoнЬ, якa тPиBirлa цi,п{й мiсяlь. Бiльlцoвиlсl
зtl:UIи' щo цG пoсIloдapськa бaз.r .Чopнoгo Лiсy''. Aсtiя пoчaлaся в
ссл:lx Б.rryдrики i Cслиськa. Bxc псpцroпo дrя блoкqдl бiльlцoвики з:lхoпIdJIиxивцсм кoJlиrцньoпo сoтrнl{oгo УTIA Михaйлa Дapaбaнa.'''.[oнa'' й нaймoлoдцIoгo з БapaнoвсЬKих. 3лoвлснi пitцли нa
спiвпpaЦro з oкyпal{тaми й видaли бaгaтo тaемниць пiдrriлrrя. To.
бaгaтo пiдпi.rьникiв (кopiвник бaзи дi загинyлo в бyrп<оpaх.щ/)кс
''Cipкo'', вiйськoвий кoмarrдatп ..Bopoн'' тa iн.), a тaKox бyлo ви.
кpl{тo знaчнy кiлькiсть ск;raдЬ з хapчaми й бoепpипaсaм}t. Бaгaтo
пiдпiльникiв зaхoплrнo )ffiвцем. Пiд кiнець сiчня oдI{aчaстинa
HKBс пoсyнyлa в Хцlaвснщикy' iншa - в Б1pшlтинщикy й Бy.
чaчiвщинy. тyг yxс бiльIлoBIlки нr Iи:UIитaKиx yспiхiв. Biддiли
yпA й сKB встyпилI{ в бiй пpoти гapнiзoнникiв. 28 ciчня пiд
с. KopнЬкoIo би.lпlся з бiльIцoвикaми жypaвeнськi "Х1paвrri'' (вц.
дiл УTIA, кoмarrД{P Лиyн)' i xoч вiдцiл мaB знaчнi втpaпl (38 вби.
пlх пiс.пя oДtoчaснoi aтaKI{тaнкiв i лiтaкiв), пpoтс вiн вiдстyпив y
лiси нqд p. Cвiнoю, дс щpимaв свoi пoзицii. 3нoвy ж пlд с. Геpб1p.
тoвoм (Poгaпдrlщlнa . 16 лютoгo) дйшlo дo Bс,lиKoгo цiлoденнoгo бoю вiддiлiв УTIA з бiльlцoвикaми' щo нaстyпаJIи oднoчaснo
з Poгaттrнa, Бyкa.riвuiв i Бypшггинa' B якoмy бiльIцoвикЬ гpytrтoвI{o
poзгpo}dленoй вoни вiдстyпили. Ha бoeвищi нaлiчснo 69 бiльtцoBицькI{x тpyпЬ i qДoб}'гoтpoфсi. Тpи вiлдiли yПA шo бparrи },чaсть
B цЬo}'ryбoIo, втpaтили всьoгo 5 yбитих i 8 пopaнених.
oднoчaснo з aкцiеlo нa Гшtицький paйoн 5 сiчня пoчaлaся тa.
кoж aкцiя BB HKBс.Цpoгoбицькoi oбл. пiд кoмarщyвa}I}tямгснс.
paлa Caб1poвa нa Микoлaiвський i Bдкiвський paЙoни. Пoгpo.
мивlIIи paнiIшс Мсдицaч.'цднy, бiльlшoвиKи пеpейшли p. .I[нiстеp i
пoчaJII{oд}Ioю гpyпolo пpoнiсрaнrrя Mикoлaiвських лiсiв, a дpy.
пolo гpyпolo мapш нa TaтapинЬсьrq{й лiс i нa с. Гopoжaнкy Bсликy.
У МикorraЪсьКltх лiсax пoчaBcя зaвзяпlй лiсoвий бiй вiддiлЬ УTtA
("Hепoбopнi'', ..HаrylЦiстpянЦi'' й iн.) пpoти нaстyпaючих кoлotl
Caб1poвa. Бiй цсй пpoдoB)кyвaвся.la пol<нi й пoвстaнцi мaли вe.
.гпrкiyспi:оr' Bикo}tyючи ttеспoдЬaнi нaскoKи нa бiльlцoвикЬ. Irпцa
кoлoнa нaтpaпилa 9 сiчня в Гopoxaннiй великiй нa к1piнь УIIA
..3yбPи''. Бi;ьIцoвиlсt aтaКyв:tли
пoвстaнцiB 3 тpьoх стopiн, irлс 3а.
3ll:lли пopaзKи' BтpaтиBцIи B Boсьмигoдин}toмy бoю всликy кiль.
кiсть вбитими й пopaненими' тaнк' тaнкстKy' l l aвтoмaшинl. 3arин}'в кoмartдиP нaglyпaloчoгo бaтaльйoнy BB нKBс мaйop Kyкa.
t oпис rвоro бою в п[дпiльнoшувидaшнi:"Лiтoпис УтIA'' |947 p..[ив. пеpeдtyк.Лiтоэ
пис УTlA'', видд}rшя
зчoyн, Hiмewинa, u.||/49.
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У сiчнi пoчaлaся BеJIикaaкriя бiльIдoвикЬ нa Гyщlrьlrprнi й нa
Бy<oвинi. Boнa тpивaлa тpи мiсяшi' :UIснc.Цarraбaxaниx yспixЬ з
oглЯдy }Ia спPиятJIивltЙ дltя oбopoни тсpсH. K1pснi гpyпи ..Гoвеp.
лa'' (..Гaйдaмaки'', ..ГyЦyльський'', ..Kаpпaтський'', "Псpсмoгa'')
лoгKo дaB:UIисoбi paдy з бiльIцoвицЬKими пoгpoмникaми. Бyли
цiлкoм BдaJIi бoi, в яких пoвстaнцi гpo}rl{Jlи вopoгa. У бoIo зa
с. Koсмaч (30 сi.*rя) цpснi ..Гaйдaмaюl'' Й .Tyt{yльсЬtс{й'', щo бa.
зyв:rлися в Koсмaчi' впpoдoвx 6 гoд. вiд6ившrи,всi нacтyпи бiль.
IшoвиKiв, щo пiдiйIшtи дo Koсмaчa 3 цIeсти piзних стopiн, зaBдa.
loчи iм тEккиx BтPaт (l40 вбитиx)' i вiдстyпI{лIt iDк тoдi, кoли всi
цшитa.пi 3 пopaнrнпмu trtпiдпi.lьl*tlсt свaк},B:rлисяв гopи. 3 лtoтo.
гo Bopoг з:rIIЛaтиBщс бiльlцими yгpaтaми зa спpoбy Bики}tyги пo.
встaнцiв iз пoзицiй нa г. IОlивi, щo iх oбopoнялЦ Tp.Икypcнi.
.Цвoм пoпоpoднiм пpийIшoB I{aдollo}rory пrpеillo)кець в 6oю пiд
Бpyстypaми 20 сiчня кypiнь УпA ..Kapпaтський''l. l l лютoгo кy.
pirь УIIA "Псprмoгa'' вiдбив yсi aтaюl бiльlдoвикiв пц пpисi.lп<oм
Cсlъкiвським бiля с. Гpиняви. БiльцroвиKи RтPaтиJIив цьомy бoro
l04 вбитими i 90 пopaнrними. Бiй тpивaв цiлий дснь2.
Ha Бyкoвинi вoсеrпr 1944 p. сlшти УTlA й пiдпiлllя знaчнo зPoс.
ли. Бyкoвинський вiддiл уТIA (кoмarщиp Пеpебийнiс) yспiшtнo
pейдyвaв пo гipcькiй i пiдкapпaтськiй чaстинi Бyкoвини. 3 Гa.
личиlIи пpибр вiддiл УTIA t.Cipi BoBки'' (кoмatщиp Бистpий),
щo pейдрaB пo пpилнiстpянсьKих сrлaх Бyкoвини. У Toпopiвсь.
кoмy лiсi в бoto з цим вiддiлol{ зaги}IyBнaчaльник Чеpнiвeцькo.
гo HKBC Мopoзoв. Biдди УTIA (кoмarциp Лiсoвий) рйлрaв р.
дoвж p. Чсpемorц i спсцiалiзyвaвся в бopoтьбi пpoти бaтa.rrьйoCпrцвiдцiл .6Aвaнгapд''(кoмatЦиp Пaвленкo,
нiB ..Bи}tиЦryвaнiв''.
iдеlтгичниЙ з Пaлiем) pейдрaв пo Хoтинщинi. Пoсилeння УTIA
i ii pейли пo Бyк.oвинi й Хoтинщинi в сrpeди}Ii лaгiднoi зими
(.pyд.""."iнсньl зiсpнyли yBary вopoгa й йa цсй зaKyгoк yкpa.
iнськoi зсмlti3.
y дpyгiй пoлoвинi сiчня HKBс y Чеpнiвцrш пoчaв BeлиKy aк.
цilo пpoти yкpaiнськoгo пoBстaЕIськoгo Pyхy в Бyкoвинi. .Цo цiei
aкrii зaлy'пl.lпl спeцвiддiли , сфpмoвaнi з кoлишrнiх неpвol{их пaР
l Oпис бoiв зa Кoсшдчв пiлпiльнoхyвrrддннi:"У 6opoтъбiзil вoJlto _ пiд 6oftoвинипpa.
зчoyн' Hi.rreтоrнa,Aвrсбypг 1949 ч. o5/49,cr, 52-56,
пop:rмшУПA.. ПepедpyкE}rдrн}rя
Amop oписy BipлинЬ.
l oпис бoю пiд Cенькiвсьlоlм - y пiдпirьнoмy вrЦaншi"Чopниft Лiс'', v. 7-8 (l0-ll) за
l94E p. Пepeдpyкy жyршшti:".Цo3бpoi''' u. |7/3o зд Jrистoпaд1952 p. дgтop flgдoбкгий'
кoмarщиpt(ypeняУTlA "Пepeмoгa''.
t Див.: "Бyкoвишaв бopспбi''' l-IV. "Укpaiнсьto Тpибyнa'',Мюlпeн. w. l0, ll, 12, l3 за
Лiсoшfi зaгикyвy lоiпri 1945 p.
1948 p. КorrarциpиЛiсoвиfi i Пaшrенкo - нац/tнiпpянцi.
в |947 p., Cpiбltим Хpeстoм Бofioвoi 3aшyпr I шlaсy.
Пaшreнxoбyв вi,ЦзнaнeнtlЙ
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тизaнiв. CсPсд ниx oсoбливolo xopстoкiстю вiдзнaчдлиcя illtttlц
..ц6aхи'' i
"Чеpвoнoi Мiтли''' щo нrмилoсepд}to знyщ:rлI{сь нaд
yqpaiнським нaсслrнням. fuio Чepнiвецький }IKBс мaB пaтrнт
щo й нa iнший зaсiб пoбopюBaння пoвстaнськoпo P}оry - цe п.{ф.
Haпpикiнцi сiчня |945 p, yсi сслa, шo бyли oпoPниlt{и пyнктaми
УТIA, юopiли тифoм. Цей пtф пpoPiдrrв б1кoвинськi вiддiлrt yпA
пoKи пЦпiльний yчx зyrvriвшoкaлiзyватlt епiдемilo.
У сiчнi 1945 p. Bстyпилa в бoi з бiльlцoвикaми гPyпa yпA
"Чopний Лiс'' (кoмa}Циp Гpeгiт-Piзyн). 6 сiчня Piзyн зpoбив нaсKoк нa сильtly з:rлory IIKBс y Pип'янЦi. Бiй тpиBaB вiд l0 гoд.
вeчopa дo 3 гoд. paнкy. Бiльцroвики м:lли всликi втPaти. 7 ciчня
кypiнь УПA .Cмеpтoнoсцi'' (кoмarциp Чcpник) знишили B с.
hlбнo 80 бiльlдoвикiв. 3 iшrrиx бoЬ гpyпи тpсбa 3г4ддти два вe,Iи.
кi бoi мbк соtaми Ca'Фкaвa й Г.lпlбoкa Бoгopoдvaнськoгo paйoнy. B
пrpшoмy бolo (2l сiнrrя) к1piнь УТIA ..МссниIс{'' (кoмaнJЦlp Блaпlй) poзбиB тpи pсrм BB нKBс, ЯKl4,(У нaстyпi на пoзицii пцгpиIvryвaлилiтaки. Пoвстaнцi знищили oдин лiтaк. Haстyпнoгo дня
бiльlцoвикaм i пoвстaнцям пpибyлa дoпoмoгa. Poзгopiвся нoвий
6itrt,У яI(o}ry..МссFtики'' й ..Пiдкapпaтський'' (кoмarЦиp Пpщ) зa.
Bд:UIивopoгoвi вa)кких Bтpaт i 1тpимaли свoi пoзицii.
Удpyгiй пoлoвинi сiчня бiльIдoвики блoкyвшlи вслиKимIt cИЛn.
ми Бpiлшинy, PaдсхiBЩИHУ, CoкaльцIинy й сyvtiя<нipaйoни Boлинi. У Бpiдщинi блoкyвaли 70 сiл. Kyprнi УпA...[pyxиннИк|,|,,
(Бpцщинa), ..Koнoвики'' ( Paдсхiвщинa), ..Пpoлoм'' (Kaм'янснни.
на) й .Тигpи'' (Coкaпышrнa) - всi з гpyпи УTIA "Бyг'тa чaстиtlи
гpyпи УIIA..T1piв'' нa Boлиlri, Леtшнiв,Paдвaнцi, Cмикiв (Гopo.
xiвський paйoн), Гpyшrевaнa пiдстyпax дo 3aвидiвськoгo лiсy (Iвaницький paйoн) - мiсць зaBзятI{xбoiв вiддiлiв УПA в цiй aкцii.
У лютoмy нaйбiльrцa бiльlдoвицькa aкцiя пpoти yПA вiдбy.
лaся нa Boлинi. Бoi poзгopiлись oбaбiч зaлiзниць Koвель-Piвнe,
гoлoB}Ioв l.[риaнськиx лiсax i в Клeвaнщинi. Бiльшloвики пpoвo.
Д|4лI4тyг aкцilo BсликимlI силaми й ссpйoзнo пoгpoмили вiддiли
УTIA, щo псpебр:UIи в I{yмaнських лiсax. Пoвстaнцi мaли тяplскi втpaти. 12 лютoгo нa opжiвськиx xyгopa,( зaги}Iyв y бoю кoмaндиp УПA-Пiвнiч Клим Caвyp (пoлкoвник .[митpo Клячкiвський), y Чеpвoнoмy Бopi (l4 лютoгo) кypiннi Kpилaн i Бopис iз 25 пoвстaнцями. Haйменtшi втpaти y цiй блoкaдi мaв зaгiн
кoмaндиpa Яceня, якиtrtвiдстyпив нa 3aхiд.
He вгaвaшr бoi тaкoж нa Пйкapпaттi, в Чopнoмy Лiсi, нa Пoдiл(кoмaндltp Iскpa) мaв Kpoвo.
лi. 4 лютoгo кypiнь УПA ,,СkIBуЛп|''
пpoлитtlий бiй y Пapишal{ськoмy лiсi (Лaнvиt{ськoгopaйoнy), в
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пoвстaнцi втpaтили 4l, бiльtцoвики 50 вбитими. У БpaтиIшe.
'rкo}fy
вi (Тoвмaтнинa) в бoю з пoBстaнцями (14 лютoгo) зaги}Iyвкoмaн.
диp бiльlшoвицькoгo бaтa.пьйoнy.23 лютoгo пoвстaншi зaмiнyвaли
вiйськoвий тpaнспoРг нrдшtекo ст. Гoлинь в Ka.lщцинi, a нaстyп.
}Ioгo дI{я 5 сoтснь викoнaлo вдaлиЙ нaскoк нa зaлory HКBC y
с. 3бopa, якy лiквiлУв:UIи з BrлиKими Bтpaтaми дl1я Bopoгa.
Ha Пoдiллi ..Бypлaки'' yспilшtlo oпrpyв.rли в Бyдзaнiвськoмy,
ТеpебoвслЬсЬкoмy' Cтpyсiвськoмy Й МикyлинeцЬкollty paйoнax,
Bсюди винищyloчи бiльIцoвицЬкy aлмiнiстpaцiю i ..стpибкiв''. У
Пiдгarцькoмy й MoнaстиpсьKoмy paйoнaх тaKy сaмy aкцilo пpo.
вrли ..ЛiсoBиKи''. У с. 3aстaвцi МoнaстиpсЬкoгo paйoнy iм y pyки IIorгpaпиBгoлoвa Мoнaстиpськoгo paйвикoнKoмy й нaчшlьник
PB нKBс
ЯK|4хз.тriквiдoвaнo(20 лютoгo). Чopгкiвщинa _ цс
'
бaзa кyprня УПA кoмaндиpa Kpyкa, якtlit пoстiйнo prйдyBaв yздoвx p. .Цнiстсp i p. 3бpщ i псpеxoдив цi piчки нa тсpсни Toвмaччи}tи' Гopoлeншини Кам' я нсць. П oдiльськoi oблaстi. Бсзyсп iIш.
}tими бyли пoгoнi й зaсiдки' щo iх бiльlцoвиKи poбили нa цсй
слaвний кypiнь; вiн мaв бoйoво щaстя й вихoдив з бo.iв пepe.
мoжl{o. У бoro бiля с. Cтiнкa 3oлoтoпoтoцЬкoгo paйoнy (14 лю.
тoгo) пoгPoмив бiльtдoвикiв, щo Йoмy нaмaгaлися пеpсlIIKoдити
.iм
B псpсхoдi неpсз p. .Цнiстеp' зaBдaBцIи втpaт (90 вбитиx).
.Цo l5 беpезня L945 p. бiльцroвики пoвиннi бyли закiнчитI{aKцiю лiквiдaцii УIIA. Taкi бyли виpaзнi нaKaзи Cгшriнal. Якi x ri pс.
зyльтaти? Бсз срrнiвy, УПA мaлa cеpйoзнi втpaти' зoкprмa B лютнсвiй aкцii нa Boлинi, irлс пPo лiквiдaцiю нc вapгo бyлo й гoBoPити.
Hезвaxaючи }Iaто щo цю aкцiю пpoвoдили дyЯ(eвrлиKими силa.
ми' щo нею кеPyBaв сaм Хpyшoв, pезyльтaти 6Улtцдllя бiльIцoвикЬ
цiлкoм нсзaдoвiльнi. Хpyщoв' Мoxе' викoнaв плaI{нa |096, a, мo.
xс, Й нi. Koжен iнrций бiльlдoвицькиЙ сaтpaп бyв би пoкapaний зr
тaкс нсBикo}IaнHЯплaнy' aлe нс Хpyшoв. Hедapмa ж Йoгo сrстpa
бyлa xiнкoю Мaленкoвa - пpaвoi Pyки сaмoгo Cтaлiнa.
Koли ж нс BдaJIaсяйoмy пrpшa aкЦiя, Xpyшoв нсгaйнo пoчaB
гorryвaти дpyry вeликy aкцilo пpoти УПA. Ha 3У3 спpoвaд)кeнo
нoвi дивiзii i бpигaли BB HKBс пiд пpoвoдoм 5 нoвих гrнrpa.
лiв. Кpiм цЬoгo' дo бoю BиlIIикoвaI{oчислсннi вiдцiли кoлицlнiх
чepBoнllх пapтизaнiв, opгaнiзoвaнl{х y спецiaльнi бaнди, щo tУ.
xe чaстo вI{стyпa.пив нiмецьких, aбo мaд,rpських yнiфopмaх, aбo
мaскyв.rлись пц yкpaТнських пoBстaншiв (в мyltдиpaх yкpaiнськoi
l B аpхiвrх зпутBP збсpiгaсться illстpyкltiя секpстapя Bо.пиltськoro oбкoмy KП(б)У l. Пpo.
фiлаmвr вц лютoro 1945 p. п. н. "Чеpгoвi зaцдоltltя пo сeJliu('.'якl tlaitивll€ цcfi тrpмiя ''сotюpшelltroсcкpстtla'' iltстpyкuiя.
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пoJliцii, y вI{IIrиBaнкax' 3 тpl{зyбaми нa цlaпк.D( i т. п.), д тaкox
вiддi.lцt т. зв. .стaлiнськrо( дiтeiц. - BI.D(oвaкriв бyдцffi
utя 6ез.
пPI{тyJIьIrиx' яKим дoзвoлlIJIи гpnб}гвaти й здiйснювaпt безкapнo
всякi зJIoчини' щoб тiльlсt зaoхoтI{гI{iх дo бoю. Уфaiнськс нa.
сoJIrнпя нaзивil,lo цID( мoJroдIo( кaцaпчд<iв "стaлiнсьlсlми .Eс.Есa.
ми,'. 3нoвУ Х, B пepшI{х лaвaх мiUIи йти мiсцевi "винишцрa.пьнi
бaтa;ьйoнп,, (ucrpпбки''), щo сKпцдuI|4cя,iз зpaдникiв з.пoмix
мiсцсвoгo нaсcлeн}lя' всякoгo цЦ/мoBин}tя i з.пaмaниx мopдлЬ}lo
oдlt}tицЬ. [e бyлa гснiaльнa xpyщoBськa спpoбa лiкliiдyвaти yк.
paiнсьIий визBoJIьI{иЙ pух yкpaiнсьlоlми P}'кaмI{.
Hoва всJII{Kaalсriя пpoп'r УTIA (дpyгa xpyщoвськa oфнзивa) пo.
чaлaсЬ 20 беpeзня нa Львiвцпlнi, 5 неpвtlя нa Пoдiшri Й7 квiтня
нa ПцкaPпaттi - вц м. C'тpия дo Хaб'е. Пoпсрдlсyвaли fr aкrii
мiсцeвoгo знaчrIIня: 5-l9 бrpезlrя нa БyлзанЬсьlсlй й сyмbrcri pa.
йorи i в цьoltly x сaмo}fy чaсi нa X1paвeшuинy й ПсрIl,tиlll,lяtllци.
нy. У БyдзанЬщинi бiльrцoвиKaм цДaлoсяpoзбити (в с. Кoбшroвo.
лolц |2 бс'paзня)сoтнк) УТIA..opли'', пpичoмy з:lги}ryвfr сgгснrий
Кoд. У ПсpемиIшltянщинi цo сaмc ст:UIoсяз сoт}tею УTIA..ЧopнoIt,topцi''(зaгиrтр ссrгсrший Cич). Tiльюt в Х1paвrнщи}ti aк{iя бiльllloBикaм нe вдirлaся. У бoю пiд с. fliдylшиншi МaЛi кoмatщиp Ле.
тyrr poзбив вopoгiв, 3нищиBIIIи4 aвтoмalциttи (l3 бrpсзня).
ПсpIлий yдap бiльlцoвицькoi дивiзii бyв нa лiс 3aбoлтщинa' B
яI(oмy тaбopралa сoтня ..Гaлaйдд I'' (кoмarщиp Пеpсмoгa). У вiл.
пiлi бyлo тoдt |67 пoвстaнцiв (тpи чoти' Кyлeмrтнa тa гapмaтнa
лaнкa й piй poзвiдникiв). 20 бсpсзня oднa дивiзiя BB HKBC oтoчилa лiс зaстaвaми Й 22 6epeзня пoчaJla нaстyпaти }Ia сoтllю пo.
встaнцiв, якiй пiзнiIшe пpийшлa нa дoпoмory щe сoтня ..Гaлaй.
дa II,'. Pсзyльтaт бoю, щo тpивaB y лiсi цiлий дснЬ' тaкий: пo.
40 вбитими i l8 пopaнeними, a бiльtшoвlцкуt470
встaшli BтpaтI{.JIи
вбитими, в тolvtyчислi 38 oфiuеpiв, яких пoхoB:UIив м. Хoвквa.
У бoro бр пopaнeний кoмaндиP Пеpeмoгa. Унoчi пoвстaнцi вiд.
стyпI{JIидo PaдвaнrцьKих лiсiв. БiльIцoвикt{ щс кiлькa днiв тoв.
KЛl|cя,пo лiсax, цr}'кaloчи пoвстaнцiв. 25 бepвHя Bo}Iи пpoнiсyвшtи лiс ..Cтo Мopгiв'' (Moсти Bсликi), irлc нaтpalfl4lll| y ньoмy
тirьюr нa oдин piй пoвстaнцiв, цIo в чaсi пpopиBy гarraйдЬцiв бiля
с. Bepoни вiдбився вЦ пoвстaнсЬKиx чoтl.
oднoчaснo всликi бiльlцoвицькi сили пoчaJIи aкцiю нa селa й
лiси oбaбiч Boли}tськo-гiulицькoгo кopдoнy, вi.Ц Бpoдiв дo Boлoчисленнi бpидимиpa. Biд м. .(yбнo пo ст. Кpaснс виlIIиI(yв:tлисЬ
l Дlо.: B. К. "Пpopltв.'. У пiдпiль}|oмy видalr}li: "У бopoгъбi з вoлю
пpaпop:l}tl|УTlA'.. пepедpyк вид.1ння:Aвrсбypг' Hiмewинa, 1949.

пЦ бoйoвими
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гa.щ{й бaтaльйoни BB HKBс з yсiмa дoпoмiхсrими силaми й пo.
ч:rли мapш чсpoз мiстoчкa й селa. П'ять лaв oднa за oд}tolo з пlд.
ц)имKoIo всiх poдiв збpoi пpoхoдI{JIиКaм'янсччинy, Pадсхiвщи}Iy'
[yбонurинy, Гopoхiвщl{tty .Dк пo CoкaлЬщI{t{y' BoлoдимиPщи}ry.
Cлiд скaзати, щo tioвстaнцi дoбpe пiлгo,ryвшrисЬдo alс{ii, пpo яry
знaлI{' бo пiдгmoвкa нa зшriзницi 3дoлбщriв-Кpaснс тpиB:rлaдoвIдий чaс. Borш з}lикJIи з лiсЬ i сiл, нс чиttячи пepевaxaloчим силaм oпopy. Cщиvки пoч:rлися нaпpикiнцi квiтня 6tля с. Cпaс
(24 квiтня), дe вiдцiл ..Пpoлoм'' пpopвaвся чсpc3 бiльrцi 3ilстaвI{'
a тaкoх нaд P. Бщ i в Paдвaнrцькиx лiсax (28 квiтня), тa пiсля
Bцilлoгo нaскoKy вiддiлiв УTIA нa м. Paдехiв (26 юiтrrя)l. oткe, сe.
pсд BслиKoi блoкaди' щo oхoпилa цсй теPсн' вiддiли уTIA "Гaлaй..Пrpебийнiс'' (кoмatЦиp [Шyмський),
Д:tI'',
"Tигpи'', (кoмaндиp
(кoмarциp
Poмкo), *Пpoлoм'' (кoмarщиp Чсpник), ..Koнoв|4|<уI',
[IIтиль) i бoйoвa гpyпa CБ.Юtея зiбpaлись нспoмiтнo пiд м. Paдrxiв i неспoдiвaнo нaсKoч}lли }Ia }Iьoгo' звiльнивlци 550 лIoдей,
пPизнaчснl|х FJIявиBoзy нa Cибip, зl{ищиBlIIи бyлинки HKBс i
вiйськкoмaтy й вбивIци 24 eнкaвeДистiв. Пiсля нaскoКy' щo ви.
кJIикaB сгpaшнy лtoть y бiльuloвиKiв, вoни KинyлI{ся в пoгoню 3a
вiлстyпaючими вiл,цiлaми УTIA й пpинeвoлили iх дo бoю У Paдва.
30 пoвстaнсЬKих кyлсмстiв зaцд:urиiм сеp.
нсцЬKиx лiсax, в
'Iкolvfy
йoзниx втpaт. Koли в)кс смrpкаJloся' бiльIдoвиюr пpипинили нa.
cryп чepв бpaк aмyнiцii. Цо BикopистaJIи пoвстaнцi й, пoхoвaвши
в лici 37 убvtтvtхдpyзiв, нспoмiтнo вiдстyпили з лiсy2.
Ha Boлинi в тoй чaс бiльlцoBики пpoчiсрaшr лiси XpiниЧWHУ,
Фyсiвщинy, CкaбapiBщи}ty й 3aвlцiвський лiс..[o збpoliних сyп,t.
.чoк дiйшлo тiльки кoлo м. Cвинtoхи й нa пiдстyпaх дo 3aвa.
дiвськoгo лiсy (с. Caмoвiль). Пo селax B pyки pсйдyoних вiд.цiлiв
HKBс пoтpaпилa дrякa чaстинa пiдпiльникiв. Aкцii мiсцoвoгo
знaченtlя бyли opгaнiзoвaнi в Kpсм'янeччинi (Г1pбенський лiс i
Cypaзькi лiси), тoмy щo з,яB|4'|ItcЯсвixi вiддiли yпA щo pбили
нacкoки нa paйoннi цеrггpи (Лaнiвшi, Ляосiвцi, Bеликi .Цедсpкa.lrи).
5 квiтня бiльlцoвики пoч:lли вrликy aкцilo пPorги УTIA ..Лисoня'' нa Пoдiллi. Aкцiя пoчaJlaся aтaкoto oдI{oгo пoлI(y нa Cлa.
вщський лiс, мiсцo пoстoю вiддiлy ..Лiсoвики''. 15 квiтня "Лi.
сoBики'' пoтpaпили B oтoчеtlня мix Ciльцrм i.Цiбpoвolo. Пoчaвся 3aв3ятий бiй, в якotvry зaгинyлo l70 вopoгiв. Бiй ц)I{вaв дo
Bсчopa й зaкiнчився пpopиBoм "ЛiсoвиKiB''. У uьoмy бoю "Лiсo.
l .Ц,ив.:"Пo.xoзацDlo{''. oпис нaскoкy шa Pадeхiв. Я. ъ. ct.67-7|.
l .['ив.: .Лelггд зt лeштою.'. oпис Pадвalteцькono бoю. Я. з. 12-77. Цифpи звiльнeниx у
Pqдeхoвi в'язнiв i вбrmx y бoю пoвстaltцiв пoддю lr звiтaми.
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2|4KI4,,втpaтили 27 в6итим|I' aJIeпopaнrних зyrvriли зaбpaти з сoбoю. oднoчaснo,P-opoг aтaKyBaB вiддiлll yПA
*Ь,oд*oяpцi,,
в
Беpexaнщинi тa *fuбaнi'' в Tepнoпiльщинi.
цl oйЬ'
oстaннiм

кi втpaти в бoto пiд oлiевoм (8 квiтня). lнIшi вiддiли BI{I-{lIIлll3
aкцii бсз сеpйoзнlrх втpaт. У Cлoв'ятиI{ськoмy бoю зaгlrнyв хo-

pрrжий БaГl(Mихaйлooсoвськиr"r).

7 квiтня пoчaJlaся вrлIlкa aкцiя бiльlдoвltкiв нa Пiдкapпaття й
Kapпaтськi гopи, якa oдHoчaснo oхoпI{лaтrpсн вiд зaлiзнllцi
Cгpий-Лaвoч}Iс пo Бyкoвинy. Цiлий мiсяць Цеtl теpен бyв свiлкoм
зilBзЯтI{хбoiв УПA пpoти нaстyпaючltx бiльrцoвикiв. IJ.ебyлa BелItкa oблaвa, дo якoi бiльlдoвltKll

дoвlllllt"l чaс гoтyвaлисlt.

Ужr

зa

кiлькa тиxнiв пrprд aкцiею з''IBt{лIlсЯ
в тсpенi дiй УПA ..ЧopнIll-l
Лiс'' i ..Гoвеpлa''ссrгнi бiльtшoвицЬKихIIIпI{ryнiв,зaмaскoвaнltx пИ
пoвopoтцiв з Hiмеччltнll, втiкaнiв з тюpем i тaбopiв, дезеpтltpiвз
ЧA, гoлoдyloних i xебpaкiв тoщo. Зa нllмlt пoсyнyлIt B тrprн ..пoBстa}IсЬKихpеспyблiк'' пpoBoкaцiЁrнiбoiвкlt HКBс' щo пiдцrltвa.
лись пiд poзбltтих нa Пoдiллi aбo нa Boлинi пoвстaнцiв i tuyкaли
в теpенi ..3B'язкy''' дoпo}r{oгlli т. л. BltкopItстoByючll дoсвiд
Бpiдськoi aкцii, в якiЙ бiльtцoвllкlt цiлкot'{яBtlo зoсеprджyвaлI{
свoi вiйськa нa стaнцiях зaлiзнltцi Здoлбyнiв_Kpaсне, вiддiлlr
уTIA гpyпи ..Бyг'' пiлгoтyвaлI,Iс'I
дo aкцii, бiльtшoвltкltтrпеp зaстoсyBaлимxсЦaaнHя тpaнспopгiв вiI"lськoвихвiддiлiB, Щo бyли пpиззi Львoвa
нaченi дo aкцii. Bil"lськoвltйтpaнспopт iIшoв,нaпpI{KIIц.ц,
дo Cтpия, пoBеpтaBнa Хoдopiв, вltсaджyBaBсянa ст. Чеpнiiв i
внoчi.спitц}Ioмapшyвaв бiчнlrмI{ lIIляхal{I{aж дo ст. Бo.Цнapiвнa
ltлiзн ичнolvfylIIл'D(yCгaнiслa вi в_ КaлyIл, шo бyлo й olry пpl,tзнaчеI{r яK вI{пaднaToчкa в aкцii нa Чopниl"tЛiс. oсь тaк Boгlll oтoчилI{
цiлий теpеtl' y яКol{y нa свiтaнкy 7 квiтняIпoчaлl{сBoIo aкцiю.
Aкцiя нa лiси пoч}Il{aлaсязвIrчaliнoвiд дiй силЬнltх poзвiд.1111
вiд.цiлiв,якi йtцлll зa пpизI{aчсHttММapulpyгol{' вI{кpIIBaючI{
пoстoi вiддiлiв УПA. Кoли тaкlrй вiддiл yв'llзщaвся в бit.l, I"{oмyнrгal"{нoпoсилaJIи дoпoмory, aле iнrui poзвiлнi вiддiлlt пoвиннi бyлtцЙтlцзa свoiьtи мapцJpyгaмlt без зaтpI{МKI{.I кoли вже цi вiддiлI{ пpoстrЖИл|l,yвесь тсprн i, вltслiдltвшlr мiсця пoстoiв вiддiлiв
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УпA, з}vryцIyвaJlи
rх дo бoIo, y лiс pyruaлa гoлoBнa силa. Boнa мa.
лa зaгI{aти вiддiли УIIA в зaqдaлrгiдь пiдгoгoвлений ..мitцoк''. Пiхoтa йшлa poзстpiльнolo нa вiдcтaнi 5-8 кpoкiв oдин вiд oднoгo лaBoю' пaлилa всi бyдiвлi в лiсi, шyкaлa зa кpиiвкrми й
сK,Iaдaми (щя uьогo в)кивaли ст:rЛrBихдpoтiв), злrrкa тpyсилa сrлa
нa cвoемy цrляхy. 3a пiхoтoto пoсyвaJlaся apтилеpiя й мoтopизoвaнi вiддiли, в пoвiтpi ryдiли хIvtapилiтaкiв. Кoли в тaKих yмoвax
3iд,цiлиУПA гpyп ..Чopний Лiс,' i ..Гoвеpлa'' Bихoдили цiлими з
oблaви, тo слИ зaBдячyвaти }Ir тiльки вмiннlo мaнсBPyвaти пe.
prд пrprBaxaloчими силaми вopoгa' ше й великiй пiдтpимцi, якy
дaBaB пoвстaЕIцям нapoд' зaбrзпенyloчи бiйцiв xapчaМи' poзвiд.
кoю' пrpсxoByючи iх y свoiх кpиiвкaх. У цiй великiй oблaвi бiльlцoвиKaм Bд:UIoсяpoзбити тiльки oднy сoтt{Io3 кyprня ..Мес}tиKи'' i тo B псpший день oблaви. I{я сoтня пoстaBилa в лiсi ..3aпygт'' БoгopoднaнсЬкoгo paЙoнy pilшщий спpoтив l{aстyпaloчoмy
вopoгoвi, зaбезпе.щочи вiдcгyп BJIaснихвiддiлiв. У цьоlry бoю впaли кypiнний ..Месникiв'' Блaгий, сoтник Bepшник i 50 бiйцiв
йoгo сoтнi. A втitrl, сoтня' мoжс' й вpятрaлa всIo гpyпy вiд зaгибeлi. З iнцrllх втpaт' щo lx мaлa УПA в цей чaс, слiд згaдaти пoгpoм штaбy B с. Бpинь Гaлицькoгo paйoнy, в якoМy зaгинyB кoмaндиp ..КoлчaK'' (7 квiтня). Iнrдi вiддiли гpyпи ..Чopнtlй Лiс''
вийtцли oбopoннoЮ pyкoю з небrзпски. Boни скopo oсвo.lлися з
пoлoxeнням i пoчaли нaпaдaти нa бiльtцoвllцькi вiдцiли тaм' дo
rх нaЙменrпс спoдiвaлllсЬ. Koли гoлoвнi сили бiльrцoвикiв зaйrшли глибoкo B гoPи' вiд.цiлll УПA зpoбили (l7 квiтня) неспoдi.
вaний нaскoк нa BипaдгIyтoчKy в Пoсiчi й пoгpoмили iх, зaвдaвши бiльцroBикaм BrлиКих втpaт i взявtши 16 пoлoнениx. 3нoвy
жс 28 квiтня пoвстaнцi poзгpoмl{ли poтy бiльtцoвикiв y с. Лесiвкa БoгopoднaнсЬкoгo paйoнy. I кoли бiльtшoвики IIoчaJIи3a.
лишIaти гopи й г}IaтисЬв БoгopoдчaнщI{нy' якy BotIи Bжс дaвнo
..пpoЧесaли'', пoвстaнцi неспoдiвaнo нaскoчили нa paйoнний
цerrгp Coлoтвинo (29 квiтня), poзгpoмиBrЦи дoщентy бiльцroвиць.
кy aлмiнiстpaцiю i двolta днями пiзнitшс paйoнний цrнтp Пеpегiнськ (l тpaвня). Haвiть тaкa BелI{кaaкцiя tlс 3l{oглa вiдiбpaти
iнiцiaтllви 3 pyк щpaiнських пoвстaнцiв.
Ця iнiцiaпlвнiсть € уaPxKтсpнolo пpиКметoю пoBстaнськoi тaктики пiд чaс всiх велиiих aкцiй бiльlдoвикiв у |944 i 1945 pp. Пoвстaнцi нr втpaч:UIиii нi }Ia мI{тЬ.У сaмoмy poзпaлi вeлиKих хpyщoвсЬких фeнзив, щo скJIaдaлисяb пoстiйних Улapiв, oдI{I{3a oд.
ним' oднoчaснo в yсix тrprнaх' oxoIIлеtIихпoвстaнчим pyхoм' yдa.
piв, щo дyхo чaстo бyли вс.шенiвсiмa зaсoбaми мoдеpнoi вil.lни
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(тarши, aвiaцiя, xiмi.дra збpoя) й oсягarшrpoзмipiв спpaшсrьoi вiй.
ни' нrвe.пикiпoвстaнськi вiддi.тпl,oзбpoенi пiхoгrroю збpoеlo, зyт"ri.
JIи витpиIvfyвaтI{
сKa:кrний тиск пepевiu<aючихсиJl Bopoгa' y бa.
гaтк)х вltпадкirxpoзбивапl йorrc,з:rЦд,lnaти
йor"ryтюкKих щpaъ ви.
ссбс
з
в:Dккt{х
сltryaшiй
i атarqвaм т:lм' дс iх нaЙмсшrrc
PятoвyBaтIr
чrкiulи. Чyдo? Hit 3aкoнoмipнiсть. 3a пoвстaнц,tми 6улu:пrpевa.
гa в iдсйнiй псpскoнaнoстi, бeззaстсpoкHirпiдцpимкa свoпo HaPo,щl,

дoK,Ia.щtсз}IaнIIя TФснУ, xсеpгoвнiсть i пoсвятa, pilшllмiсть дopoгo
пPoдaтП свoe rtсиття. I кoли 6 clалtцбyли xo.r пpиблизнo piвнi, тo
пrPсмoгa бyлa б зir пoвстaнItяlм. CЪiдoмiстЬ всJlстeнськoi пrpеBaги
B лroдp( i в oзбpoсrшri бyлa €дIrним кGlиPем.бi.lьlцoвикЬ, y тoй .raс
вoнa бyлa i ттrм фaктopoм' щo гнaв бiйцiв BB HКBс y бiй.
.Цля iлloстpaцii iнiцiaтивнoстi пoвстaнсЬкoi тaктики y пеpioд
вrлI{киx xpyщoBськI{x aкцiй пoдa€мo зiстaвлення B,ц:rлихнaсKo.
кiв вiддiлiв УТ[A нa paйoннi цсrrтpи й нa сильнi oпopнi пyнкти
бiльlцoвикiB 3a чaс вiд l листoлaдa |9Ц дo 30 квiтня 1945 pp.
Ha вiйнi, як нa вiйнi, бyли тс>lс}IeвдaJli ЕIaсKoки' кoли вiд.Цiли
УТIA мirли знaчнi Bц)aти' aбo кoли нe мoгли oсяггtyгt{ пoстaBJIсних сoбi зirвдaнь. oтя<с, цимlt B д a II И In И нaскoкaми бyли
нaскoкt{ нa paйoннi цeнтpи й oпopнi пyнкти: Tисьмениця
(a гpyдtя), Тoвмav (20 гpyдцtя),htп'яrл<a (6 сiння)' Глубiнoк Bе.
лиwrfа (2| сiння), Бyдзaнiв (8 лютoгo), 3бopa (24 лютoгo)' Пiл.
кaмiнь (30 бepезня), Лaнiвui (4 бсpезня), Bеликi .[сдеpкaли
(7 квiтttя), Лссiвкa (28 квiтня), Paдехiв (28 квiтня), Coлoтвинo
(29 квiтня). Iншolo iлroстpaцieю oфензивнoстi пoBстa}IcЬкoi тaктики бyдс зiстaвлення P o й д i в вiддiлiв УTIA, щo вiдбyлI{сЬ y
з:u}нaчrl{ийпЪpioд. Тaюrх poйдЬ бyлo 5 нa тrpитoPii yPсP, a кpiм
цьoгo' PeЙшl в Пoльtшy, нa Бiлгopaйшинy i нa ПiдляlIIlIIя' пpo
якi мoвa в д:UIьrцихpoздiлaх. oсь pейди нa тepитopii УPCP.
3-8 листoпaдa |944 p. pсйд нacтиtlи з кypс}Ul Kpyкa нa тo.
pитopilo Кaм'янець.Пoдiльськoi oбл. Pейл пpoйцIoв чсpе3 Cмoт.
.Caтaнiвський
pицький, .(yнaiвський, ЯpмoлинeцькиЙ i
paйoни.
Бoi: 4 листoпaдa - мiхс сrлaми Hiгин i Бaлинiвкa .Цyнaевець.
кoгo paйolry,7 Bepeсня - в ТypниtlецьKoмy лici (Caтaнiвський
paйoн). Мстa: poздaчa пpoпaгaндистськoi лiтсpaтуpи' нище}I}Ul
спopyд oКyпa}fгa.
l0-l8 листoпaдa - Pейщ спецвiд.цiдy..Тpикщник смеpгi'' нa
3aкapпaття. 3 Гoвеpли нa с. Лщ (l2 л!tстoпaдa), Бoгдaн (l3 ли.
стoпaдa), Пoгopiлeць (l4 листoпaдa), Ясiння (16 листoпaлa). ПiсJlя двoгo.цин}loгo бolo пiд с. Ясiння вiлстyп y Чopнoгopy. Хapaк.
тсp: пPoпaгaндI,lстський pейд.
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27-29 Jlистoпaдa - Pейд спецвiддi,ry3 к}Prн,r Кpyкa - ''сi.
pi Boвки'' нa Бyкoвинy. Бoi: с. oпyг (28 листoпaДa),Toпopiвцi
(29 лиcтoпaдa).Пoвrpнення y Чopгкiвщиrry.
5-26 лIoтoпo.Успiцrrий Pейд двoх сoтень з:lгot{y"Пoмстa ПoЛiccЯ',BздoBжpiк Пpип'ять-Bетли-Boликa Глylшa-Hсвip. Бoi
з бiльlцoвикaми в .I[ивинськoмypaйoнi.
У rоiтrri 1945 p. вiлбрся всликий Pсйд кlтеttя УTI.A"Хoлo.щro.
Яpцi''l (кoмarщиpГpaл) з Янiвських лiсiв чeprз Cyдoвy BиIцнloKpy<oнинi-Фельцrшн-Лtoтoвиськa' дaлi нерз пoльський,,тPtt.
цrгнItк'' нa Уxoк_Cяrшg й дшьrце нa Зaкapпaття.K1pilъ y склaлi
тpьoх сoтс}IьPейдyвaвдBдттrxнi пo Bсликoбеpсзнянськiйi Borro.
вrцькiй oкpyгaх' yлaцIтoвyloчимiтингI,|IJ|Янaсeлrння 3 пpиBo.цy
спpaшсrьoi сщi вoзз'еднaнняKapпaтськoi Укpaiни з УPCP2. Пiсля
yспilшнoгo pсйлУ к1ryiнь"XoлoднoяpЦi'' пoвePIr},Bся
чсpе3 CкiльщиI{y' Cтpийщиrтy,Хидaнiвщиrry й Гopoдснни}IyB Янiвськi лiси.
Пpo xapaктrp пoвстaнськoi тaКтики свiдчaть тaKo)к зведенtlя
бoЪ, цto iх пoдaвaли Koмa}IдиoкPrмих тaKтичних вi.щгинкiвзa
пеpшс пiвpiння 1945 p. Haвoдимoдвa тaкi зBrдснttя:
3всденнягpyпи ..Чopний Лiс'' (4 бoйoвi lgpснi) пoдa€ тaкi пiдсylrки ia пеpioл вiд l ciчня 1945 дo 30 квiтня 1945:Bикoнaнo
ll0 бoйoвих aкцiй, B тoмy числi 5 нa paйoннi цснтpи. У бoюс
вopoг втPaтиBl852 вбитими, мi)с ними тpЬoх мaйopiв, 8 кaпiтaнiв,27 лейтснaнтiв,12 нaчaльникiвHКBC i нК.цБ тa Bизнaчниx
пapгiйuiв. Кpiм у6итlаxBopoг мaB щo v| 9|9 пopa}Iених.УIдкoд.
жеI{ooдин вopoжийлiтaк, пiдмiнoвaнo i знищенo 5 лoкoмoтивiв
тa кiлькaдссят вaгoнiв. У бoяx кypснi здoбyли тPи arтoмaтичнi
пPoтипaншrpнiкpiси, l0 кyлемстiв, l8 десятизaPядoк'75 aвтo.
мaтiв, 245 кpiсiв, 30 пiстoлiв, l05 гPaнaт' кiлькa тисяч oдиttиць
ar"rрriшii,l30 пap взyття' a кpiм тoгo' вiйськoвi oлнoстpoi' хapчo.
вi пpипaси i т. д. Bлaснi втpaти l0l вбитими' B тo}ryчислi oдиH
кypiнний, 5 сoтенниx,3 Чoтoвllx, |6 стpiльuiв,якi, щoб нe дaти
ссбе xивими B pyки Bopoгa' зaстpслилucя a6o пЦipвaлися Цpa.
пoлo)кеt{нi.Пopaнснltх бyлo 58 .roл.,y тo.
нaтalv{иy бeзвюtiлнo},ry
мy яислi сaм кoмaндиp Piзyн3.
("Бyf.). Бyли шo "Хo,тtoднoяpцi"
B. o. ч. 3 ("Лисоltя'').У
' ''xo,Ioднoяpцi''з B. o. ч. 2
щlyгifi пoлoвинi 1945 p. пpoв€дeнo рopгaшiзauiюУTl.A i вiддi.rшoтpимаJIинoвi нaзви за
пop'цкoвими t{oмepar.D{.
.[,нв.oсгaннiЛpoзliл.
l БiльшoвиюrписдJD|тoдi: "Boзз'qднaнняKapпапськoiУlgaiнш з УPCP.' пpoвeдeнeтo}ry'
"щoб вoшанiкoли вxe нe пpaвклirзд t(1pтyв arpeсивнi.fiгpi peакцifiниxсlUt' cпpямoв.lltttх
пpoпr CР9P".
дii Цrpeнiв".[звoни'' (xoмatциp Хмapa)' "Cивy.
' 3вeдeшнягpyпи "Чopний Лiс'' oбiймaе
(кorralшиpЧеpник), .Бeсюtд'' (кoнalrлиpДoвбyш).
ля'' (кoмarЦиplскpa), "CмepmoнoсЦi'.
"Мeсшики.'

(кoмalциp

Благий) сюдl{ шe rlaJlехaли.
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Biддiли тpyпи *Гoвсpлa'' (4 к1pснi) викoнaли зa цсй чaс l8l
бoйoвy aкцiro, B тolufy числi нa 8 мiськиx paйoнниx uентpiв. Bopoг BTpaтив 3975 вбитими, B тoltdyчислi 6 мaйopiв, l0 кaпiтaнiв,
30 лeйтенaнтiв, l7 нaчa.пьникiв HKBс i Hl(ДБ i знaтнilших пap.
тiйцЬ, пopaнсI{иI{I,t- 1383 чoл. 3нищснo 2l aвтoмaIцинy i 5 лo.
кoмoтивiв' вис4lФкснo 9 мoстiв, qдoбщo 22 кулeмeтu, l03 aвтo.
мaтп' 29 дecжцзilpядoк' 32l кpiс, 38 пiстoлiв тa iншиx бoeпpи.
пaсiв. Bтpaш гPyпt{ *Гoвepлa'' стaнoBи,Iu 2|5 в6птuмlа, з яKих
20 пЦipBaлп ceбc гpaнaтaми, Щoб нс пorгpaпитl{ B pyки Bopoгa;
пopaнel{их 6улo |29|.
Тим чaсoм y тpaвнi 1945 p. закiнчилaqя вiйнa в € в poпi. Hi.
мсltчи}Ia кaпiryлювaлa. БiльlцoвиKt{ нсспoдiвaнo закiнчили свolo
вoлиKy aкцiю пpCIти уTIA Й стягнyли вiйськa дo мiст. Щс тiльки
в Хaб'iвськolvty paйoнi i в oкoлиIgrх с. Koсмaчa йцrли бoi дo лiтa
|945 p. Tyг бiльlшoBиKи зilстoсyвaлп cтapuЙ, iстиннo мoскoвський
спoсiб тсpopизyBaння нaсrлeння'- пplшtloлнi кaтyвllнt{я. Ha плoнa дoпит злoBJlсtIиx
щy з пiлвищс}I}Iям згaняJIи }IaPoд ДtIв,k|TLlcЯ,
вoякiв yПA й пiдпiльникiв. Пpи дoпитi лIoди}ry кaтyB:UIи в ди.
кyrський спoсiб: вiдpiзaли нiс, вцa, викoлюB:UIи oяi, здиp:rлIr
lДк},pyi т. п. Бyли випaлKи' щo люди' якиx змylllyвaли Дl|B||T|4cя
нa цc oгидtlc BlЦoBищo - бoxевoлiли...
3aкiшчeннявiйни в € в poпi
Пiсля oстатoчнoi кaпiryляцii Hiмеччини бyлo пoмiтнс хвилю.
вaння в p,lддx УTlA, пiлпiшrя, B цlиpoких мaсaх yкpaiнськoгo нapoлy. Haсparrись piзнi питaння' щo бyдс i як6утu.цшIi. Чи бyДенoвa
вiйнa сPсP iз ..кaпiтaлiстичним oтoчсH}Iям'' i чи бyдс вoнa скo.
po? Чи бyдe дoвtцa' чи Kopoтlцa пеprдишкa' чи' мo)кl' стaбiлiзацiя
iсrщoнoгo стaнy? [I]o poбити дaтli, чи сKпaсти збpoю, визнaти ссбо
псprмoжrним i пiти з пoBиl{t{oloдo HKBC, як цЬoгo бaжaли бiль.
ltloвиKи' чи д:UIЬцIеBести бopoтьбy пpoти вiдвiчнoгo вopoгa i як?
Кoжен qдaвaBсoбi спpaвУ, Щo пiсля зaкiнчення вiйни, з якoi сPсP
вийшoв пеprмoжцем, вiн мaтиМe 3мory кинyги дyжс Bсликi сили
нa бopoтьбy з yкpaiнсЬким визBoлЬtto.pевoлloцiйнllм pщoм i шo
псpспсктиви в цiй бopoтьбi € дyxr мiнiмaльнi. oце хBилIоBaнгIЯ
пoчaлo стBoploвaти психoз' щo мiг бщи лyхс BaxкI{м yдapoм пo
yПA, п iдпiллi, взaгaлi пo l}изBoльгIo-pеBoлloцi
й нiй бopoтьбi.
l Цe кypeшi "ГаЙдaмаки'', "Гylryльський..,
"KapпaтсЬкIй.' i "Пepcмoгa... У rrзlIа.Iсlloмy
нaсi злгиrtyвтiльки кypilrltий Cтrпoвий, кoлишltiй стapшиlra тa||кoвих вiйськ ЧA й ilr.
сгpytсop l Cгapшиllськoi lЦхorrи УПA.
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oчевиднo, бiльrцoвики негaйнo Bикopист:lли стaн непевнoстi,
який нaстщaв пiеltя зaкiнчення вiйни, й виcтyпltгlи 3I{oBим 3всР
нrннЯм дo УПA й пiдпiлля. I{c бyлo чеPгoвс тpст€ звеpнення й
.oстaнн€ ' '' як пис:UIи бiльlдoвики. У
цЬoмy звсpнeннi (l9 тpaвня 1945 p.) Хpyщoв i кoмпaнiя чвaнилися псpемoгolo нaд .нaй.
бiльtцolo пolryгoю свiry - гiтлеpiвськoю Hiмсччинoto'' i, пеPr.
стеpiгaюни "гopсткy пiдrих нaймитiв Беpлiнa'' псprд "пtЬoм нa.
poдy", Bизнaчили як oст:lнtliй peнинець згoлoltlення .шtснiв УTIA
..чесtloгo спoкyryBa}I}Iя cвoiх з,Ioчинiв'' .
.4тIя
дrнЬ 20 липrrя
1945 p. Пiсля цьoгo pсчснц'l нiяких 3гoлoцIе}IЬбiльlцe пpиймa.
тllсЬ н€ бyде, a всi ..вopoги нapoдy й бaтькiвщИHL|,, бyлщь бсз.
жaлЬнo знищенil.
I{е звеpнонtlя чaсткoBo дoсяглo свoеi мстI{. .Цo HKBC згoлФ.
сI{лися бiйцi УTlА'' пiдпiльники' знaч}Iaчaстинa лroдсй, щo скpt{.
B:UIисЬвiд мoбiлiзaцii тoщo. нKBс вiдпyскaе iх дoдol'ry' визнa.
чнitцим пhпiльникaм дar пoсaди в aлмiнiстpaцii, вiд iнIших беpe
пiдпискy нa дoбpoвiльнс пepссrлеHня нa Cхiд. У пpссi 3'яв,lяIoться численнi зaяви тих' щo згoлoцIyютЬся 3 пoвI{ttttoю, Mk
}tими тaкox зaявa кoмaндиpfl гpyпи ..Тypiв'' Bдoгo2. .Цеякi згo.
лotденi.лaМаються' пoчиI{aloтьвoдити снкaBeдистiв пo тих cслax
i xaтax, дс бyдь-кoли квapгиPyвaли' a тaкox BикpивaютЬ кpиiв.
ки' сKпa.ци тa дoпoмaгaloтЬ apецIтoвyвaти poди}tи бiйцiв УIIA i
пiдпiльникiв; Мaючи yспiхи в цiй aкцii, бiльlцoвики пpoдoв)ки.
лl{ Pечинrць 3гoлolцснь пiсля 20 липня 1945 p.' a кpiм цЬoгo'
y<paiнськy irпeлiгенцilo впливaти нa бiйцiв УпA
зtloBy пpиIvfyс}r,Jrи
й пiдпiльникiв, щoб Bиxoдили з лiсy, бo *всякa бopoтьбa'' в нo.
вих yмoвax *е безвигл'Iднa''l.
Тим чaсoм, oснoвнi кaдPи yпA тa пiдпiлля й нс.ryмдпи Bихo.
д!tти з лiсy й виpilшlшtиз:lлиltlитисЬ дaJri пpи свoiй pобoгi.. У кox.
нo}ry paзi, сиryaцiя, щo ствopилaсь пiсляt зaкiнчення вiйни в €в.
poпi, виIvfaгaлaнeгaйнoгo Етp}Цa}Iняз бoкy кеpiвниЦтвa УПA й
I Heзвaясдючrrна ypоtцtg1gз:lпевl{ctlrtя' Цe шe булo osтat|шGзвepнeшня Дo УтIA. OстaннG,
вiдoмe шам зЕpll€l|tlя' пpoпoпocl{в пctlеpаJrKoпeльтук Ю гpyдt.я 1949 p. l.le булo з чep.
rою сьoмe звсpltettllядo УПA.
l КoмоlЦиp Pyдиfi ше зfшr(ю}lвся з "пoвlдlш!oto.'. Хвоpиfi шa тtlф, пiд час зrrirrш мiсltя
пoстoю пoтPaflив y зaсurкy i сcpед зaмirдaltltя (спoлorшeшiкolli пoнocпи йoro пpoстo вpyюr
бiльшoвиЁв) нeпprrroмший п<rгpaпивy пoпorr..[ив пiлп. видatlllя "CамoстiПшiсть'', opraш
УтRP, пepeдpyк3ПУTBP' Мюнхcн, 1949 p.' с. 3l.
l статгi д.pa Михаfuш
}ДшиЦькorо.
. (e piшeпшя ксpiвllих чиншикiв УпA ft пiдпirшя мaс 6rгaтo кpитикiв шa емiгpauii. Цi кpн.
тиюr пopiрltюють цe piшeшllя з piшеllllям кepiвlnrrпвa пoJrьськonoпiдпirця (lraкrз rеш. Бo.
pа-Koмopoвськoro), яxиfi з:rкJtикдвпoJtьсЬl(eпЦпiшlя дo вияIшetuш сcбc (т. зв. yявtle) i.Цo
зпoлorшctllulдo ypшriв ftзпeки, ltцtив{lюltl{цe пoJlЬське piшcllllя poзyutlим iдotriльllим. .Ц'o
uiсi спpaви шle пoвсplleмo' зпl.jЕlвlltитiльки в Цl,oмy мiсtti пpo iсltyвallltя тaкoi mlкк зopy.
21 lmpiя уxpaiнсюювiйсю
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пiдпiJLпя, якIцo BизBoJttlФpсBoJlloцiйнa бopoгьбa мaJIa пpqtoшry.
BaтисЬ' IIсзв:Dкilюllи нa склq.щ{i рroви. Цими зaхoддми стaлa aктивiзaцiя з6poйнoi 6opoгьби й пpoпaгalциglсы<oi дiялыroстi в нoвiй
пiйснoстi, щoб пФсд rциPoкими 1,кpaiнсьlсrми мaсaми зaмaнiфe.
стyвaп{ вoJllo дo ддльIцoi бopoгьби, a тaкo)к шIa}Iyвaння й miлrюrя
в xl{ття IIoBиx мстoдЬ i фopм бopoгьби, щo бiльlllе вiдпoвiддrпr б
зшriнснltм oбclaвинaм. 3 цiеIo мстoю в дpщiй пoлoвинi тpaвlrя вiд6улпcя вaxливi нaPaдI{ гK УпA пiд пpoвoдoм гснсpirлa Tapaсa
Чyпpиrпсr. 3'явився Hдкaз гK yтIA дo "Бiйцiв i Koмarщиpiв Ук.
рiнськoi Пoвстaнчoi Apмii''l), B якo}fy neнсpiur Чyпpинкa пI{сaB:
"...Щс зaвзятiшa, щc yспiurнiIшa бopщбa е BaIцolo вiдпoвiд.
*звrpнення
yPсP". Bи дoбPс пa}t'ятa.
щo нa всi пiдстyпнi
}Pядy
rтс' щo тaк сaмo стaP:rлaсь poзKпaдaти Poсiя вoiнiв Мaзeпlt, тaк
сaмo *дapoв1вaлa,' пpoBиI{и yкpairrським пoBстaнським зllгoнaм
.нaгopoДlсснo'' кa.
у |920-|923 pp. Усiх, щo д:lлися oбмarryпl,
тop)кними poбoтaми чи Poзстpiлaмш, як тiльки Bo}Iи пrprстilлIl
бyги пoтpiбними Poсii. Koли Bи paз встyпиJIи нa цIJtях бopoтьби
зi стшtiнським Pexимolvl' тo нo нa тс, щoб пrpед ним кaпiryлю.
BaтIl' бo з вopoгolvl' щo зaгpo)кye iснрaнню нaцii, тpсбa бopo.
тись нa хиття aбo смеpть. Я впевнсний, щo збpoi, якy oдep)к:tлI{
Bи з p},к нaцii, нс пoсopoмитс й пpийдсIшнiм пoкoлiнням пrPe.
цaстс свo€ iм'я, вкPитс бrзсмеpгнoю слaвoю''.
Пpo псpспсктиBи бopoтьби в }loBих y}loBax гrнсpaл Чyпpинкa
писдв:
"...У свiтi щс нс зaiсrryвaв миp. Pсвoлloцiйнi P}г,(ипoнеBoлс.
нюс нapoдiB тa пPoтиpi.rня мix зaхiдrrими дrpжaвaми i CCCP зpo.
стaютЬ. Poстс в yсЬoмy свiтi свiдoмiсть, щo tIесс з сoбoю iдея
"дlrсгaт1pи пpoJlстaPiaтy'', гolIoцIе}Iaз Kprшtя... Pяцll бopшЬ пpo.
ти сxiднoгo сaтpaпa Poстyгь. [c всс стBoPю€ спpи,Iтливi ylroви
цля нaшoi дд.ltьlцoi бopoтьби й нaблиxar мoмrнт pфв:rлy сссP''.

".цoTPиМAТи зБPoIo B PyKAx Дo тIeI xBИЛИHИ l
стATи HA чoлI BoIoIoчиx ПPoTи стAJII}IA МAс - вA.
шЕ сBящЕннЕ зAB.цA}IHJI.BIPю, щo BиKoFIAeTЕ Йo.
гo з чЕстю I ФAнAтизМoМ, ЯK BиКOнyBAJIИ BсI ДoтЕпЕPIшн I зABДAI{н,I' HoB иМ и М ЕТoДАМ и БoPoтЬБи'

BIД.цoстoсoBAниМиДo HoBoIoьстднoвKи,ДАtrtТЕ
ПoBI.цЬBoPoгoBI HA Йoгo HAсTУп''.

oднoчaснo з Haкaзoм гснсp:rлaТapaсaЧyпpинки з'явилaсямa.
...Цек.пapaцiя
сoвиlr{инaKпaдalr,lи
Пpoвoлy oУH пiсля зaкiнчeння
1 opигiпш "Haказy" t{aдpукoв:rшo
в xypшшri"Пoвстaнець'',ч. 5.6, a тaxox мrсoвим тиpa.
xrЦ olФeyo. Iсlryс 6rгaтo пeрлpyкiв йorо' в т. ч. altглiйськoюмoвoю.
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..Cлoвo oyH
дo УкpaДpyгoi Cвiтoвoi Biйни в €вpoпi'.l' a тaкoж
iнськoгo нapory''2. Kpiм цьoгo' з'яBи,Iaсь мaсa пiдrriльнIa( видaнь'
щo тpaкт},B:lлипитaння бopoгьби в }loвtfx y}roв:D(i fr пepспсктив3.
...ЦскrrapaцiяПpoвoдy oyll'
- цс ссpйoзнo oпpaцьoBilний дo.
кyмeнт нa l8 стopiнкaх, щo B 9 чaстинaх aнaлiзyе iдеЙнo.пoлi.
тичнi oс}toвlt P)жУ, пiдсyмки вiйни, iмпсpiaлiстичнс oбличчя
сPсP' aнглo.paд'Iнськi сyпсpсчIloстi, мiяснapoднc й вrтщpiшнe
cгaнoвище Укpaiни тoщo. Hе зaмoв.ryloчи тoгo' щo p},х мyсить
бyги гoтoвltм *дo нaйгiptшoгo'', aлl Bихoд'Iчи з aнa.пiзy вгцтpilшньoпo i мixнapoлнoгo стaнoвищa Укpaiни, aBтoPи *.Цсклapaцii''
piIшення, щo .нaм тpебa й ми мyсимo вeсти д:rлЬцIe
пptаtrll+яttlt
збpoйнo.peвoлloцiйнy бopoтьбy''. 3мiнилися тiльки y}roви: тpс6a
ввiйти *B tloвий, пiслявoенний cтиль poбoт[t'', "виpoшtрaти нo.
вi кaдpи''' псpекJIIoчaтися...3мaсoBих фopм пiдпiльнoi poбoтlt''
нa ..в}псvi, irщивiдyaльнi фopми кoнспipaцii'', *з кiлькoстi нa
якiстЬ'', 3 eкстс}Iсивнoi нa irпенсивнy poбory, ..вглиб, a нс BtIп{p''.
oyFI - цc PУx, щo зpoдиBся в нapoдi i з нapoдolr,(пpяIvfyeдo
свoеi мrти й тoмy тpсбa ..лiквi.ЦyвaтидPyгoPяднi фPorrм й дpiб.
нi нrпopoзylvliння з iнlцими спiвзвщними сt{лaми в iм'я спiль.
нoi зaтяpкнoi бopoтьби з спiльниIrt Bopoгoм''.
oднoчaснo з пoсI{лrнн,lм пpoпaгaндрrстськoiдiяпьнoстi в дpщiй
пoлoвинi тpaBня й y пеplшiЙ пoлoвинi неpвня вiддiли УПA poз.
пoчaли зачiпнi aкшii пpoги Bopoгa. ЮIiмaтичнi yмoви спpияuпl iн.
тснсифiкauii збpoйнoi дiяльнoстi. Ha всiх тсpcнaх дiй УTIA fr вцлiли poзпoчllли }Iaстyп. Haйсильнiшi бoi poзгopiлися в Гyuyль.
Щинi, в Кapпaтax, y Coкaльщинi, в Kpем'янrччинi i зa p. Cлyч.
Haскorcr нa paйoннi цснтpи: Haлвipнa (l7 тpaвня), Га.шtч (l0 чеp.
вня), Явopiв (l3 неpвня), CoлmBи}Io (l3 .rеpвня)' .Целяmн (16
неpвня), Paдсхiв (l8 неpвня), Гpимaлiв (2l нсpвня), yддplr нa pa.
йoннi цrнтpи Хaб'e, Яблoнiв, Лaннин, Яpемнс нa Гyшyльшинi,
й нa Гoщy, Бсpсзнс, Лtoдвипiль i Kopсць нa Boлинi, щo м:UIи
l lсlryс щoltaЙмcltшe oдrte дpyкo&ltte Й loтиpш rиxлoстrцeвi пiдпiльшi El{,цд}lня".Цepшpацii''. 3a кopдo}roи с ii пеpeдpуки: в xypllшri "Bи3вoльнa Пorriпrкr'', ч. l/l8 зa 1948 p.' a
пlкox olФ€}.|o.
l opигiшшl y пiдпiльнoмy xypншti "lIIлп дo Пeрмoги", вид.1ннягpyпи УTlA "Гo!€ pл.t.', Ч.
6-7 g 1945 p. Kpiм uьom, щollafiмeшшe oдlle Дpyкoe1нe й двr циклoстrшeвi пiдпilьtti
вшllrн}rя.
l 3 вaх'пtвilцltх t|ttв:tти шиpoкo вiлoхy (шoшafiшeншc lшiсть piзних вилань) "BiДoзвy дo
нaсeлel|llя зaхiдшшх oбrвсте* Укpaiши' сeлян i poбiшикiв схЦниx й oссщднix oФtдctвfi
Укpaiши.'тa rуuopl|стrfiш}' "!]o земликiв Гpcтщи, Kopсгreнlo, Pясltolo iЛшtдlсд в Kнeвi lla "звсpшotttlя.' дo poбiпlшкiв, сrrиlt, irrrgirelIцii здхiдlIиx oФngrcfi Уlqaiшш з дш l9.5.
1945 p.' ltд Haкдз Hаpкoнa BP yPсP 20.5. 1945 p. i шо пepqдoвицю .oгиднi i шiкrerrнi
кiлыo слЬ пparшr"' вхiщerrу
бolшrrпr фryгь зшишlclli. Biд ylФailrсьt<oro пoвgгaнця6alцФЬця
в .Pflляl|ськoнy otoвi.. 22.5. l9{5 p.
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й"ц" в неpвнi 1945 p., бyли пpямolo вiдпoвiдtlo уTI.A й пiдпiл.

ля нa *звсpнсlttlя,. Boни вIIIKI||,IъaIIr
пaнiкy в стaнi вopoгa, пiД.
несений нaстpiй y свoiх. У нaскoкaх вoPoг }tilB вцpaти: в.(сляти.
нi знищснo бyдlнoк нKBс, в Гpимaлoвi зaгиrryли гoлoв:l paйo.
lry й йoгo з:rстyIIник, в Лaн.rинi нaчa.пьrrик PB [IKBс. Успilцнi
бoi в CoкшtьIrцrнi, oбaбiч кopдol{y дoпoBI{IoIoтькaРги}Iy нaстyпy
yТIА" Bдшrий нaскoк rra Bap'юк i Хopoбpiв (26 тpaвня), вд:rпa
засiдкa I{a 3P4дникa Юpнснкаl й йoгo пoкpoBI{тсJIяЛroнoвa, yс.
пiшrпдй бiй УTIA пц Дiдшroвoм y Coкшrыrдlrкi' в якolvty пoвстaнцi
зaстoс}ryши сBo€ пoBстtll{ськc V.l2, щo ttим вllKпI{кiUIивeликy пa.
нiкy в Pя.ЦaxBol}oгa (б vеpвня;, pейлrr вiддiл.iв yПA пo всiх тo.
pитopiяс дiй, на яrих po.iдaBаJIи пpoпaгaндистськy лiтеpaцpy й
opгaнiзoврarrи мiпlrтп,t' маJIи Bепикr знaчсн}lя дrrя пiдlесен,ня нa.
стpoiв yкpaiнськoгo нaсслrнrrя y цей чaс.
Мaла УТI.A y цrЙ чaс й тяxкi втpaти. Ha пoнaткy Ц)aI}}IяBе.
ликi бiлыцoвицькi oуIIUД'щo poбшrи oблaвy обабiч p. Cсpст, пopcl(oчyвll,lи в Чoprгкiвщиt{y' щoб зниlцитll к1p'iнь уTIA кol'aaнди.
pa Кpщa. Пiд CoсyлiBкoю вiдбyвся пrprший 6iЙ (7 щaвrrя), B якo.
мy зaгинyB кoмaндиp Kpyк. Poзбитий trypiнЬ вийшoв з oтoчснttя
й пoчaв вiдстyпaти y Бyкан.rинУ, Щф чсpс3 p..Ц,нiстеp пеpсйти в
Toвмaт.пlнy. Тим насoщ цЬoгo зpoбrм нo мiг, зaве.ltикi 6ули cuttlа
Bopoxa. Hеддлекo мiсця свoлo кoлицIньогo тpiyмфУ 6:|JIяс. Cтiнкa кpфвшi дirли oстaннiй бiй вopoгoвi. l40 пoвстaнцiв бopолись
дo oстaкньoгo нaбoro. Пoлoнеtlих нc бyлo: 20 oстаннix бiйцiв пo.
cтpшяltll'cя oстaннiми нaбoями. З нiмим пoдI{Boм xoдили псPс.
мolкti пo цЬoмy пoбoeвиrцi (l3 тpaвня)3.
Taк закiнчив свiй бoйовий цIл'lx кypiнь yПA кoмаtulиpa Kpyкa. oдин з нaйстapших кypенiв УПA, зЕIaмс}Iитoвиlцкoлений i
дoбpс oзбpoсний' rцo здoбyв с,Iaвy свoiми pейлaми пo Гaлининi,
Бyкoшrнi, Kдм'янcць-Пoдiльськiй oбл. У знaчнiй бiльlдoстi цс бyли ,}'pq,ФкснuiKpсм'янcччиtlи, aлe 6уlп тaкox пlлич:lни' бyкoвинцi, нaдднiстpянцi й ..ндцмrни'', УCi вoни тBopили зг11gгoваний
кoлсктI{в' цIo знайшoB таI(y слaвI{y смсPтЬ y,Цнi,стpoвих яPax.
l КmlarЦиp УПA, щp поlгpдIIиE y бiлышoвlпшоrй пoлoш i пoчав спiвпpauювaпl з вopoпoм
нa Цrtсoд}'yIIА fi пiдпirшю.
l Пoвстarrсьre "Фay.l. - цр
фли стpiльшa нiиeцрrqх "ltc(вльвеpфpiв'' (pакстrorкiв), шю
iх вiддilttt УTlA qДoбyли пiд час rrjмeцьxoro вiдcгyпу в Хo.пмщишi. 3бpoяpltя УTlА пpи ТB
".Ц'atrшriв" (xor.aндиp Cщlкo) ск{яrстpyюв:Uta тopпe'д}|l|Ь пpш Дoлoмвi яюro висгpiшoвa.
lшt цi стpiльнa. Hнхш зниlценo 6yДиlroк HKBC y Гpyбсшoвi (2E тpдвltя 19,16 p.)' a тaкoх
стaницi пoпrюьюi мiпiцii y Bap"пжi, Чеplrктишi тa Kpистинoпoli.
t Пiдпoлxoвник tlKBC схДцtв с€ l rяtmм с. Ctювrцoвa: "Пoхoвaftrе fo з чсстю. Borпr rra це
здc'ryroвyloть. IIо rеpoГ.
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У бoях нa Boлинi з:tгI{нyв(4 кеpвня) пiдпoлкoвtll{к Миxaйлo
Мсдвiдь.Kpем'янeцьKий (Kapпoвин), щo бр нaтштЬtlикoм Штaбy УIIA.Пiвнiч вiд 27 квtтtlя |944 p., a пiсля смеpгi пoлKoв}tи.
кa ЮtячкiвсЬкoгo Bикoнyвaв oбoв'язки Koм:tlIдI{pаУ[IA.Пiвнiч.
19 неpвня з:lгинyв шф шrгaбyУ[IA-3aхtд - мaйop Baсиль Бpи.
лсвський-Бopoвий.
7 uеpвня вiйськa нKBс' щo дI{слoкyDдJIисяy Львoвi, п,Poво.
ли aкцiro нa теpсни Гopoдoцы<oгo й Явopiвськoгo paйoнiв. Уп.
poдoBх oдI{oгo дня зaблoкyвaли тсPсн мiхс пyнктaми ЛьвiвЯнiв-Гopoдoк-Любiш-Hдвapiяl.
.(oвкpyгlt заблoкoвaнoгo тepснy
oднi вiддiли oкoпaJII{ся, a дpщi псpсхoдили йoгo poзстpiльнorо в
кiлькoх piзниx лaвax' цIo зilв>кдимoгли зpoбити tloвy бoйoвy лi.
нiю. Пepeхoдили IIoля' лiси, селa. B o6лaвi бpaли'yчaстЬ: пixoтa,
кiннoтa, мoтopизoвaнi вiддiли, apгилсpiя й aвiaцiя. ПсpсxoBатI{.
ся без кpи.Ьки бyлo пpoстo I{емoxJIивo. 9 чеpвt{я oблaвa дoсяг.
лa ЯвopiвсьKoгo paЙoнy, дiйшoвIци a)K дo пoльсЬкoгo кoPдolly.
..Пepеяслaви'')
.{ислoкoвaнi ryг вiддiли yпA (..Хoлoднoяrpцi'' й
нr пpllйняли бoю i вiдстyпили. 3a вiддiлдми вiйськa пpибyли нa
сrлa циx paйoнiв гapнiзoнниKи' Iцo пoч:lлI{aKцiIo пpoти пiдпiл.
ля. Bтpaти пЦпiльникlв вц цiei aкцii бyли дpсс великi. Tpсба
згaдaти' щo yпpoдoвx цiлoгo тPaBI{я дiялa в цьoмy й y сylvtixниx
тсprнax (Хoвкiвшинa) т. зв. стaлiнськi дiти, щo нсмилoссpднo
тrpopизyв:lли мiсцевс нaсrленI{я вбивствaми, гpaбщtкoМи, :fig1ц.
KстaIии' aнтиpелiгiйними aкЦiями, зpiзрaнням xprстiв нa мoгI{.
лaх i т. д. циx стaлiнськиx дiтсй пiдпiлля нищилo безпoщaднo,
кoли тiльк|4 N|'I цьoгo бyла нaгoдr, хou i бaгaтo пiдгtiльникЬ Bпaлo
в цiЙ ]бopoтьбi.
У сaмoмy poзгapi aкцii гapнiзoнникiв нд Явopiвшинy вiллiл
УIIA ..ПсpеяслaBи I'' (кoмaнлиp Бpиль) зpoбив нaсKoK нa Явopiв (l3 .rеpвня). Biдстyпаloчи з мiста, вiд,цiлlloтpaпив y лiсaх бi.
ля с. Haкoнсчtlе в нсбсзп,счttс oтoчrння. 3aвзятим нrстyпoм вiд.
дiл poзбив чoтиpи вopoжi зaстaBи i вiдв'язaвся вц вopoгa. Бiй
тpиBaB чoтиpи гoд,иt(и. Bбитo 50 бiльцloвикiв тa злoбщo збpolo.
Iз pейл,iв утIA зaслyгoBy€ yBaгI{pсйд кypеня ...('зBoни'' (кoмaн.
диp Хмapa). Цей нopнoлiський к,y;piньвц 6 дo 30 чеpвtlя пPo.
йtцoв l6 мiсцевoстей Cтaнiславiвськoгo й Тoвмaцькoгo пoвiтiв,
BлaцIтоByючимiтинги' B тoмy числi чoтиpt{ мiтинги, в якиx брлo гIaстЬ 300-500 oсiб. oдин мiтинг yлarцтoвaнo ввенcpi нa
ст. Хpиплllн, бiля м. Cтaнiслaвoвa. llo зiбPаних зaлiзничникiв
пpoмoвляB сoтllик Псpеuь (нaллнiпpянець), yкpaiнськoto й po.
сiйськoю мoвa},tи.Цсй pейд пpoдoв)ryBaDсяB липнi, пpичoЬ{yпoB.
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стaшIi з}toвyпoвrpнy,lися дo Хpпплинa (l9 липrш), дc ix вiтшtи
яK стapиx знaйoмюс.
Кpизy, виKпикaнy зaкiнчснням вiйни, бyлo пcpc}toxс}to.Xви.
лсвi poзsap}'Baнняй знсвipa yстyпI{Jll{мiсцс нoвoмy пiднссcннro
нaстpoЬ. Hopoд з}Ioвyскoнсoltiдвaвся нaвкo,lo свoеi УТIA, a xoР
стoкi зaсoби бiльцloвшцькoпoтсPopy псpскott:lлшнaвiть нaйбiльIд
бaЙ.щпооl,щo вiд вopoгa iм чскaпl нeмa чoг1o.

2. БoPoTЬБA tIA )киття AБo сMЕPтЬ
Чеpвoнa фмiя шебoeqддт'|t
в бopсгьбi пpoтrr уTIA
Кorrи здкiнчилaся вiйнa в €вpoпi, бiльIцoвики зaдyмiulи B!r.
кoPистaти IIJIя УюpУ пpoти yТIA й y<paiнсЬкoпo пiжtutля ctллu
пФrмo)Gtoi Чcpвoнoi фмii. Boни спpяlvf},в:Ulидlвiзii yкpaiнсьtсtх
фpolrгiв нa зaxiднoyкpaiнськi зсмлi й визнaчили iм тaкi мapшpyr, Щoб пoстoi вiйськa викopистaти дrя бopoтьбш з yкpaiнсЬKиlt{
Bt{зBoJЬtlo.peвoлtoцiйним p},хoм. Цсй бiльlцoвицький IIлaн пpoвiUIиBся' бo Чсpвoнa фмiя BиявI{лaсьнебoеqдaтнoю пPoти УT[Al.
Упpoдoвхс тpьoх мiсяцiв (липеrrь.вePrсснь 1945) теpенaми'дiй
уTIA пpoхoдI,rли чaстини ЧA piзниx poдiв збpoi. Kвapгиpyвшtи
кiлькa днiв пo сrлax i вiдсoдили, щoб звiльнитlt мiсцo iнlцим. 3a
цi мiсяцi 90% clл нa зaхiднo1псpaiнсьlсoс зr}шях бyлo зайнrпo IGaP.
тиPyючиlt{I{чaстинoми Чеpвoнoi Apмii.
Уxс тpивa.пий чaс бiльlцoвики чвaнилисЬ тим' щo псpсмoxнa
Чеpвoнa Apмiя пpийдc нa 3aхiднy Укpaiнy li змстс 3 лиця землi
щpaiнсьlolх пoвстaнuiв. Kсpiвtlицтвo yкpaiнсьlсtlvl вI{звoльнo.Pe.
вoлюцiйним pyxo}t вpaxyB:Ulo тaКy мo)кJIивiсть i вiдпoвiдt{o дo
неi пpигoт1в:utoся. Як i пiд чaс пoxoдy Чepвoнoi Apмii нa 3axiд
yqдoBx yсiх шллсiB' яKltми йIдлll чrpвoнoapмiйцi, iх вiтшtи тt{ся.
ri пoвстaнсьKиx листiвoк, зaк.ltикiв i лoзyнгiв, poшtiплrниx пo
пpl{дopo)кних дсpсBaх' телегpaфниx стoBпax' пopyчtl,D(мoстiв, стi.
нax бyдинкiв, зaвiIшrниx BисoKo нa дeprвax чи дзвiницяос.Унoнi,
l ЧepeззахiшroрgaiнсьЁ зerrrrirrФцryЕUш{lo'ювнoдшвiзii I - lll лqаiнськrq ФpolпЬ..Цивiзii tV y9afurcы<oroфporrтуxФ'llyвo,o{ в Уlgailry rшoвнo нсpeзфrrшiю. .Цивiзiiбiлюpyськи'(
i бшпif,сьюп фpoшгiвпoвrpт:д,txсяvepeз Бiлopyсь i бшттif,ськilgaiши, де rвx iснyцrв си.lь.
шиfiпorстaнсьlоtfip},х - y Бi'юprсi (пiд кoшaнryвatrняшleltФaJla BiтyIшюr'xoJrишtlь'oюкo.
rrat{дDrpa
БiлopуськoiHapoдlloi crrrooбopolшloiApxiD i, зoцpeмa,в Литвi. ЛrrroвськaПo.
цтaшсьlсаApчiя пЦ кepiвниrпзoxЛиmвськoi Bизвorьнoi Pцдибyлapaзoн з УПA oшtиx з
шafiсиrьнiшlцi rlafiкpaшeopпalriзoвutшx
пoEспrlrсьtоtхp}тiв y Cхiдllift €вpoпi.
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нa пoстoях, пiдKид}валa iх неBидиIYfilпoвстaнсьKa pyKa. Листiв.
ки з'являJtll'cя B KиuIeI{ях стapцIи}t i вoякiв, в iхнix тopбaх i нaплoчникaх' в листax' гaзстax i книxкax. Здaeться, нс бyлo тoдi
чсpвoнoapмiйця чи стapцIини, щoб rrс пpoчитaв листiвlсr yкpa.
iнськolo ни poсiйськolo мoвaми' нс бaчив зilкJlикy. Hс випaдкo.
вo члеI{ Biйськoвoi paди пPикapпaтськoi вoеннoi oкpyгI{ гrнс.
paл-мaйop Hoвикoв висyttyв як псplшo зaвдaння пiдпищенrrя в
apмii "prвoлloцiйнoi пильнoстi'', бo ..нr цrебa нi нa хBилиI{y зil.
брaти, щo нaшa oкP},г"дяBJI.яетьсяпpикopдol{нoк)' щo P'Ц чa.
стин poзтaшoвaнi в oблaстю<Зaxiднoi Укpaiни, дс щс пpoдoв)кy.
loть дiяти н iмецькo.yкpaiнськi нaцi oншtiсти'' l.
I спpaвдi, УTIA й пiдпiлля дlгtлu.Boни яснo й пoслiдoвнo гoвo.
Pили чеPвoнoapмiйrшм ry пpaB.ry,якy oднi чiп<o yсвiдoмляrи сo6i,
a iншi лиlllс вiдч}вшrи. Boни пpoмoвJtяли дo пoчyгтЬ i пеpскoнaнь
чrpвoнoapмiйцiв, викaзyloчи ilr, щo iхня псpемoгa' I(yпленa цiнolo
xиття мiльйoнiв чсpвo}IoapмiЙцiв,I{с д:UIaнiчoгo нapoдaм сPсP,
пpaцюючим мaсaм' oкpсмiй paлянськiй людинi, нaBпaки' дaлa щr
бiльlдий гнiт i визиск з бoкy стaлiнськиx BrлЬмox. Пpиpoднor Щo
пеprд yсiмa чеpвol{oapмiйцями стaвaJloпитaння: 3a щo вoни бopo.
Л|4cЯ'3a щo вoни тсpпiли Й гинyлИ, Щo змiнилoся в iюrьoмy стaнФ.
вищi. Biдпoвiдь нa всi цi питaнrrя дaвaлa i'\,'УTIA в свoiх листЬкaх.
.....змiнилися
диKтaтopи-iмпсpia.тliстий зoвсiм нiчoгo нo змiнилoся в бсзпpaвнoмy стaнoвищi нapoдiв, пpaцIoючиx мaс. .Цалi
iснyе пroблення' rксп,ryaтaцiя, теpop''.
Пiсля тaкoгo тBеPд)кrння УПA зaKпикaлa чеpBoнoapмiйцiв:
.....BaцIa бopoтьбa зa тopжсствo спPaBсд,Iивoстi нa нaцIих зсlvtJuТх
нo зaкiнчснa. Bи ii зaкiнчитс спpaвдi псpемoxtto лиlllс тoдi, кo.
IIII' B свolo ЧrPЦ, пoв:rлитo диктaтopськиЙ теpopистичний скс.
шryaтaтoPський рxсlм нaйбiльlrrих вopoгiв нapoдry - pс>rс,rмCтa.
лiнa й йoгo бaнди''.
yПA зaкJlикaлa чсpвoнoapмiйцiв нe виclyпaпl пpoти ви3вoль.
нo.prвoлюцiйних pyхiв пo}Iсвoлсних нapoдiв:
.....Hl пoмaгaйтс стшliнськoмy oxвiстlo пoбopювaпl шlсс iсrryosy
нapoднo.визвoлЬнy pсвoлюцiйнy бopoтьбy oKpсмих пol{сBoлсниx
нapoдiв. Hс пoмaгaйтс стшriнсьKим гaйдкaм y бopотьбi IIpgгI{ви.
звoльнo.pевoлloцiйних opгaнiзaцiй yкpaiнськoгo нapoдy...''2.
Пеpед пpиxoдoм Чеpвoнoi Apмii нa тePен дiй УTIA пoлфщи й
всякi смеprшiвцi poзмaJIIoBaлиyкpaiнсЬкиx пoвстaнцiв в нaйтсмнil [rrгaтa з пвrти Пpикrpпaтськoro Bo "Cгшlиllскoe rшeмя.. вiл 2l сepпня 1945 p.
l Цrггaти з пoвстaltсьl(oi лиcгiвки "Бiйш i кoмaшlиpи Чеpвoнoi apмii, пeрмoxцi гiтлe.
piвськoi Hiмe.пlиltи''.
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шI{х ф'ap6aх. Гoвopшпи, Щo Цo *xopстoкi 6at|дtrпIrt,',(гiтлepiвськi
зaпpoдarщi'',' *Bopoг{l щqpвirrcькoгo l{apoдy''' gвбивники жiнЬк i дi.
тeй''. oпoвiдa;шl пI)o тс'. яс "бarщepiвцi', зницЕшtи всiх пoJlo}ieних
нсpвoнoaрtiйц.Ь пИ чa,с нiмецы<oi olqrпaцii, як стpiляltи iз зaсiдoк
в чepвo}logpмiйцiв пlд чaс пoxoдy ЧA нa зФdд й ftrшi тaкi вигaдки.
Пoвстaнцi зErаJI,I!пpo тo й писa.пи в свoix rrистiвкax:
"...Чepвoнoаpмiйшi й кoмarщиpи! Укрiнськi пoвстaнЦi нe вo.
юютЬ пpoтll сltнiв,тP!ДoBoгo HaPoЩ нaсильнo мoбiлiзoвaних чсpвoнoapмiйцЬ i кoмaндrpЬ! Уlсpairrськi пoвстarщi зниtщ/IoтЬ тiльки
бi.lьlдoвltцьюrй теpopист'rтщrий спapaт - tIКBс, пa,pгiЙниx Bсp.
хoвoдЬ, чсpвo}tих ryбсpнaтopiв, гpqдoнa.raпьникiв i iнrциx стaлiн.
сьKих lr{сpзoтItикiв...''l
"Чсpвонoaрliйшi! Укpaiнсъt<i пoвстaнцi нс бoptoться пpoтlr Baс,
JIицleпpoгlr нKBс, ьII(ДБ' стшIiнсьlсlx aгснтiв в пapгii, aдliнiстpaцii! HKBC' HI(цБ i пapriйнi нaчaльtl}tкl{ - нашi cпiльнi Bopoгш.
Cмсpпь Cтaлirry й йoгo бslЦi. ХaЙхивеBoJIя Hapoдaм i людинi!.,2
}Ia мшtеньких лDtсткirх пallсpy звичaйнoro "гщснбеpгiвKolo''l
нaдPyкoвaнi бyли кopoлкi 3aкIrиKш]
"Бiйцi i кoмarщиpи ЧAP! Hс вистщaйтo пpoти нaс, бo ми пPo.
ти Baс нc Bисryпaемo! Пoмaгaйтс. нaluf збpoеlo, aмyнiшiеro, Po3вiдкoю, iшфpмaцiсю! Хaй xивс сoю3 pевoлюuiйнoi пpoтистaлiнcькoi УTlA з prвoлюцiйнoro ЧAP!,
A вгiм, згiднo з trнстpyкцiсю Гoлoвнoгo oссpедкy Пpoпaгaнди

мaлaBr.
(гo.гDytIA 20 ссpпня |945p., сrpсдчсpвoнoaPмiйцiв

стись пpoпaПдrЦa p}Dry нe тiльки lllJl'Iхo}t пoIIl'l{Pс}I}Iя чи пiдкидaн.

ня листiвoк, зaк.пикiв, лoзyrrгiв. Iнстpylсдiя звсРгaлa всJIикy yвary
rra po3мoвrr yкpaittськlоt пiдпiльникЬ й 1жрiнськoпo нaсс'ltеIt}tя
з чФвo}IoilРмiйцmд,l й пoдaвaлa piзнi вкaзiвlоl, як iх вeсти i в якo.
мy нaпpЯtвtiiнфprсрaти стriвpoзмoвцiв. II{е пеpсл пpиxoдoм ЧA
I|а теPсH.цiй yTtA з'явилaсь iнстpyкшiя: "Пpo щo чеpвol{oapмiйшi
lt{уcятьвiд наc дoвiддтися'', IIIл'D(olr{мiтинriв з нaсслснttям пPoпa.
гaндист}l УтlA й пiдпi.llля lloшt{pllли ulo iнстpyкuilo ссpсл yкPaiнськoгo шaс€Jlсl.tttя й дaвarrи пoтpiбнi дoпoвнеtlня.
oт:кe, зтiднo з l{aвeдсними iнстpyкцiями, yкpaТнськс нaссле}lня пoDt{I|EIoфлo пepекolryB:rги чepвoнoapмiйцiв, шo (a) миP дol 3 лrстЬюt: .tleрoяorprriltцi
* кoпalцшpr'' yкpaiнсьхoю i poсifiськoю }.loваr!rи.
1 3 лшстЬвt "тoDoPxщDl,
Dycсюrc; xpaсшoaprreйrш и xo}|oшдиpьr!- "Пop. тaкox пiлпiльну
стarтю o. Гoнrиpylo "Ут[A - цoсift Цеfi визвoJrellшя i дp}'хби нapoлit',. Пiлпiльшиf, жypmш "Cамoстi*'tiстъ'', вiц. УTBP. Пcpelpyк Мюшeш' 1949.
l "ГFи{6GpтiEt(ф''
нoзDt&l,ttt в УПA чepellкlt' вlrpiздшi з дРPeш. ,Цpyкyвдllпя хopoткl{х
листiвoк' зa,к,nrкii) 6 тat(ox лoзyl|гЬ .цrrэш6epгЬкoю" бyлo дrxе poзпoEсto,ц(eнe, бo хoxен
пpoпilпlшдrrctсьхш* oсcpeдoк l*iг пprцfuти сo6i .дtlyкrplIю!.. lшстpyкшiю, як piзати чepe|lкDr
3 д€ p eEа' пiшвrryвов вцoмнй х}|спeць yкрiшськoro пiдпirця гpoфiк Hiл Хасeвич.
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ти tlсмoхсrtиBий y свiтi, дoKи iснyють щс пoнeBoленi нapoли, (б)
тpyд,lщi мaси нe скopистil.ли }Iaтoмy, tцo poзбитo Гiтлеpa, бo iс.
нУ€ щe диктaтop Cтaniн, (в) кpивaвi вiйни дaлЬцIr зaгpo)кyвffтимyгь лloдствy, бo в свiтi нaкoпичyються нoвi пpoтиpiнvя мix iм.
псpiалiстaми' I{емa€ спpaвrд,Iивoстi i т. t., (г) життя € д}Dкr т,Dк.
кс' t{с3BDкaIoчинa пcPeмory нaд Hiмoччинoю. Tюккo жити в мi.
стi й нa ссЛi, tlсмa щo iсти, висoкi пoдaтKи й пoзики, зaгoтiвлi,
кaтopжнa poбoгa нa фaбpикaх, бpaк oд'Iry й мaкyфaкrypи, (д) всe
це змiнитЬся' кoлI{ влaДУ вiзьмщь y свoi pyки тpyдящi мaси. Тo.
д,i нaстaнс миp' пop'Iдoк' спpaBrдJIивiсть...
I нстpyкuiя зaбopoняшtaBстPяBaти в дисIlyгt{'рл'iгiйнoгo хaPaK.
TePУ, хiбa щo poзмoвrць дoбpс пiдгoтoвлсншй дo BсдeнI{я..[oзвo.
л'IЛocяxiбп вести пpoпaгaндy в oбopoнi pелiгiйнoi свoбoди. "п'д.
кpеслIoючи неKyлЬтypнiсть пoбopювaння pслiгii як нaйirпимнitцoi
пpивaтнoi спpaви кo:lсtoi лIoдиl{и' пiлкpeс.пloloчи pеaкцiйнiсть бo.
poтьби з peлiгiеlo взaгaлi, тpебa вистсpiгaшtсЬ BЦ гJtyзyвaнI{'l3 сo.
ветськoi лIoди}tи' сoBeтсЬкoгo пoбщy' сoвrтських пopящкiв i нс
хBaлити миI{yJrих..дoбpих'' чaсiв зa Пoльщi пiд чaс нiмецькoi oкy.
пaцii i т. д.'', - пiдкaзyвaли iнcтpyкuii.
Cвoею цIиpoкoю п poп aгaнди стсЬкolo дiял ьнiстto сеpcд чePвoнo.
apмirluiв уПA, щparнськс пiдпiлпя, всс yкpaiнсЬкс нaсФIеttгtядoсяг.
ли з}Iaчних yспiхiв. Boни пoпyJlяpизyвaли сepeд rцllpoKl{x чrpвotlo.
apмiйськиx I{aс спpaвx<нiцiлi свoсi бopoтьби й piutщo впJIинyли }Ia
пpl{хильtlс стaвле[Iнячrpвoнoapмiйцiв дo УПА. Чеpез чеPвoнoap.
мiйцiв УПA й пiдпiлля попyлЯpи3yB:lли вl{зBoльнy бopoтьбy yхpaiнськoгo нapoдy' poзttссли вiдгoмiн пpo нri в 'ндйдaльlшiзaкщки
с Pс P. Ч сpвoнoapм iй цi, щo спoчaткy 3 oсгPoxolvr.iшедoвip'ям диви.
лися нa змaJIьoBaнI{хy чopнoмy свiтлi.пoвgгaкцiв, ПЦвIUIиBoм прo.
пaгa}ulи i безпoсеpсднiх зyсгpiней 3 ниNllt п,oчaJIизмiнroвaти свoе
I{aстaвлrt{нядoних. Уxс чсprз кiлькaднiвпеpсQрaнrrя нa тсpенiдiй
УПA вoни знtuЦl' Щo пoвcтoкцi rrс.стpiдяlrшь;B.Чipвo.}rCIlpМiйцiв,
rцo
вoни бop.loть'сятiльки зi знpнaвЩркс}IиItiи'llKBс i HI(Д,Б тa,B.oя,кl!.
..т'илoвltlvtикpиgoмш''. Bopo;кi нtстдli llqpBoнoqpшtiйщiв пoч{Uтlt
'шfit
змiн,loвaтиeя lla.llpиlfi4]rЦti.Koли ж дo.чaс:I'иtlЧA пoчaлrr.вopгaтися
,Цqpвoцo&PмiЙцi,Цto:II0TpilПл'tJIl{
в пqJlo}lдo ytIA й oпoвiдaли пpo
..бarцЁрt''
flaгoдДaли, нaпolпи тa пycгили вiльнo зi збpoeю
E, lЦo ж
тa лiто.paт,yPolo'чgpвoнoapмiйui твеpдo виpiruили' щo вotlи пpoти
У.IIAвoювaти не бyдyгь. I цьoгo pilлення дmpимaлиl.
I B утIA дiя.rrдllrстpyкцiя гK уTIA в спpавi пoJlolteних. Пеpшa pcдrюriя Цiсi iястpyкц1i gц
5 ссpпlи l94{ p. Й дpyгa peдaкцiя вИ 26 квiпlя 1946 p. дop}^lд,ulвiддiлaм упA й сKB'
пiдпirшю "мaксимyм poз.
спcttвiддiламi боiвкдм CБ та псьoмy визBoJlЬlto-pcвoлюttiйttoмy
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У звiтaх УIIA й пiдпiшrя, в пpoгoiorralсблoIс1д,y пiдrriпьпдосви.
дaнняx e тrrсячi зraдoK пpo тс' щo чaстиtlи tIA вiдмoшялись вoювirпl пpoгI{yпA a кolrи вolпr ix дo rlьoпo зltfy'IryBаJп{,
тo poбиrrи

тilьlсl вI{д' щo Bororolъ tIиJlь}Io сrriшс}лo.пr3:l тl{м' щoб нc 3ilЦддтl{
ytIA л<oi цдсqди. Bипaди' кoJlи чaстиtlи ЧA здпсIд:Urи пPt{ вiщсoдi з ссlla збpoю й aмщiшilo,6Уtшt tlспoqД{}Ioкl{l'и. Tparшяrroся' щo
пpoстo з вoзiв кI{дaлI{ сcJtянaм скpиньKI{ з aмшriцieю' кiDк},чи:
.тш, lr,loл,знalцtь' чтlo з стiм qteлaть'. Бyли пpoг'{Pс)ш{rilнi вистyпи
чcPвoнoapмiйцiв i збpoйнi сyпшIюI чсpBoнoapмiйцiв з снкaвсди.
стaми. 3 п'lсяч пoвiдoмлснь тaкono змiстy ви6иpaeмo тiльки нaй.
бiльlд )@Paктсpнi. У цьor*y мiсцi xoчcмo з:l3l{дчитI{' щo llс зilшкдп
мoвa йдc пPo чФвol{oapмiйцЬ.y9aiкдЬ.
Удивiзiяt т.зв. yqpaiнсь.
кш фpotпЬ yсpaiшri бyли в пepсвшctiй бirьrцoстi, iulс нс виK,lюч.
нo. Кpiм yкpaiнuiв' в цих дивiзiях бyли yсi пiлpaлянськi нaцioнaпьнoстi. Усi вoни' ttc BиK'lк)чaючи poсiян, y свoiй бiльlцoстi
пoзитI{вtto стaвIdJtися дo УTIA й yqpaiнськoгo пiдпiлrrяl.
oдtieю з пepшиx чaстиH ЧA, щo бpaли rtaстЬ в oблaвax Й aк.
шiяс пpoгtl yпA 6улa 27| стpiлсцькa дIrвiзiя, щo fi B)китo дo aкцii
нa Гyщlльlщltti. IIя aкцiя пoчaлaсь 15 щaвня 1945 p. i пpo неi ми
в)кc писiUIи. АIсtiю пpoBoдtr{BпoJIкoBник HI(JцБ Щсpбинa; Koмa}I.
Jцtp дtвiзii пiдлягaв йoгo нaкaшм. Еrцдoбiсти чиtll{,lи стpaшнi шlo.
чиttствa' вotlи з:lстoоoB},вaJIипpltпloльri Kaт},BaнHяi т. iн. У цeй чaс
ч:lсти}tи 27| cтpлeцькoi дrвiзii всrи ссбс кoPeктнo й виpaзнo yни.
кaли бoЬ i cщинoк з пoBстaнIUIмl{.У с. Чopнi ocлaви кoмaндиp
27l швiзii звiльrцrв 80 заaрштoвaниx сс,lян' пpl{чoмy чсpBoнoapмiйцi пoбили снкaвсдltстiB, Щo oхopo}tялl{ зaapсцIтoBaниx.
Koли тaкy пoвелiнкy чrpвoнoapмiйськoi чaстинt{ Ivto)Gla нa..
зBaти дo псвнoi мipи пaсивtlим спpoтивolt{ вiйськa пPoти пoлi.
цii, щo, мaбyгь, iсrryвaв i iснye y всiх пoлiцiйниx дсp)кaвaх2,тo
iншi нaведeнi нaми пPиKпaди свiднц,цn.,"ь вxo пpo aктивнy iнi.
uiaпlвy вiйськa пPoти }чaстi в aкцiяx пPoти УTIA й дo псвнoi
&tшtoстi, pФуrry fi тaктy" в пoвeдiшцi з пoлo}rеt{l|l|l{. Bсi цi вiддilttt зобoв'яз1rвuвrся "дo
щrхe veшнoi пoвeдiяюr-; вoнx пoвrrrrнi бyrпt "пеpев.яшти пopaнеI{ltx,&lспoкoiтlt iк y дpl':к.
нif, poзшoвi, дml iсtи, пеpевести пepecпyхдt{ltя' пepeд.lти opгaнЬацif,нин в,lilстяx нa пepr.
CJцт'at{ня., пiсrц чom пoлoненi, якDlш нe дoкiцtанo xoднoi пpoEx}rи у вiднoщеншi дo yкp:liнськom HaPoДУ,пoвиннi буrш бyпr нeгaйнo звiльнешi.
l 3a ндrцихи пфоryншхи,
в Чepвoнiй apмii бyлo 54 стpiлеuькi лшвiзii, 2 кiшшi, 2;3 тaнxoвi ft yororreхднiзoвaнi дивiзii (бpигaли) й l apгшrepiйсью дивЬiя, щo xir,rи рgаiшсьюrй
oсoбoвиft скпад у бiльшoстi. [е шa пpиФrизнo 9(Xl днвiзif, ЧA пiд .raс xxшyлoi свimвoi
вiйни. oгrсe, с1тo yкpaiшськi чaстини pадянськoi аpнii стaнoвrrrrrrдещo бiльtце як696' xotlп
уlgаiнськс l{доeлrння CPCP стalroвruro згiДro зi стaтrrстикoю 16,5% усьоm шдсслешrя CPCP.
l .Цoсrrгь зriцirтн юpoxнечy xix .вeprrахтoх.. i "lестaпo.'. Paдянсьlоrfi лiтрl Пиporoв
у
свo-rf,юtизi atrглif,ськoю r.oвoto poзtgцty€ , як oфiшepи aвiдцii пpoтвстyвaпr в |947/|948 pp,
.ц
пpoтш 3:ur}Цeння дo oблдв УТIA. У цих oбrrдвaх вo}rtr пoEoди,Iися цiлкoч пaснв}|o.
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мipи зapaxснI|я Biйськa pсBoJпoцiйними нaстpoями' щo пpoяB.
ЛяIIIIoьв дсякoмy бpaтaннi з УТIA.
Бyли бсзпoссpсднi зyстpi.li вiч.нa-вiч пoвстaнцiв i sщвoнoap.
мiйцiв. Tpи днi (20-23 липня) в с. Пiдпеvapи (Cтaнiслaвiвшинa)
квapгиp}'вaли мaйxс пop}дI стpiльцi з вiддiлy ...[,3Bo}tи''й нсpвo.
нoapмiйшi. oднi oДrих но чiпшtи' хoч пlx) себе знaпr й взaемнo
ссбс oбссpвyвaJп{. 30 ссpпrи з:rстaвa сoгнi iм. I. Бoгщra oбсrpi.тrяra
кoлoнy чФвoнoaPмiйuiв, щo нaблolсaлaся дo пoвстaнськoi застaEи
в с. Пстpилiв (Toвмa.rнинa). Чcpвoнoapмiйцi зaйншtи пoзицii й
згЦнo з вiйськoBllми стaтyгaми вислaли пapлaмrнтapя дo пo.
Bстaнськoгo вiддi.lry' Bимaгaючи, Щoб пoвстaнцi звiльнили сслo'
в якolvfy чrpвoнoapмiйськa чaстинa бyдс квapгиp},BaтI{дo нaстyп.
нoгo дl{я. Пoвстaнцi пpийншtи вt{мory' бo нс хoтiли вcтpяBaтI{y
бiй, i вiдgтyпили. Ha дpyгий дснь чсpвoнoapмiйськa чaстинa
вiд'iхaлa дaлi, нс пpoвiвlши в сслi xoднoгo тPУсУ, пPичoмy пoвc.
дiнкa цiei чaстlни в сслi бyлa дa<c кopсктнa.
Бyли випaдки бсзпoссрдньoi дoпoмoгI{ пoBстaнIиIv{. 9 ссpпня
чсpвoнoapмiйськa чoтa нaтpaпилa бiля с. Hевoчин нa пoвстaн.
цiв. 3aв,я3aлaся poзI}roвa.Чсpвoнoapмiйцi ддJIи пoBстaнцям дoшaдri дднi пpo pФтaцr}tsaння снкaвrД{стсЬкlп( спсцвiддiлiB y oкo.
лицi й зaoхo(ryвirлl{,Щoб B o н ц 6wпt тtlх *свoлoчiB''. Пoгoмo.
нiвlши, ..Bopoги'' миpl{o poзiйtшlися.
Bипaдсl псpсхoдy чсpBoнoaPмiйцiв дo УTIA бyли тaкox д},xс
Чaстi, oднaчo з цЬoгo уTIA нс кopистirлa. Boнa сaIис пpoхoдI{лa
пеpioд дeмoбiлiзaцii i пpистoс},вaння дo lloвltx ylt.loв' щo Bимaгa.
ли зB}Dксннядiй тa пcpскпючGнIlя нa пiДпiльнi фopми бopoтьби
Bлaсними первiprними кaдPaми. Пpoтc фaкги зiuIиlIIIdлисьфaк.
тaмI{ Й yпiвськi чaстинt{ }fyсI{.JIипcpекorryвaти пepебirкrикiв, щo
тrпrP нс пopa нa poзгoptaння бopсrгьби й xoч з xiuloм' aлo вiд.
cllЛu||4 iк нaзa.цдo чaстиtt. Haпpикл^t, |7 ссpпня l9t5 p. з пoстoю в с. Poгiзнo втсKIto 28 кyбaнськиx кoзaкiв пiд пpoвoдoм
лrЙтснaктa, якi цryкaли зв'язкiв з УПA, a кoли yТIA iх но пpий.
t|Ялa' пoixa.пи нa Kapпaтсьry Укpaiнy й щo 3 }Iими стilJloся нoвЦoмo. 3нoвy ж' нa Borшнi пpинaймнi 50 бiйцiв з l02 сцpi- .
лецькoi дивiзii шyк:lли пpt{стaнoвищa в лiсi, aлс кoмarциp .(y.
бoвий yсiх ix вiдiслaв rraзqд.
Hемae ср,tнiвy, tшo пaфйнi й пoлiцiйнi чинниKи IYfyсилибoparucя з тaки}l стaнo}l' з пpoявaми дсмop:rлiзaцii й poзк.lla.щrв
ЧA. Hcбaгaтo iм ця бopсгьбa дoпoмoглa, бo щe в xoвтнi l9l5 p.
кo}raндиP пoBчaB чсpвoнoapмiйцiв, Iцo йцUIи нa з:lстaвy: ..Кoли
пoбaчито пoвстaнцiв' a вoни }Ia вaс нс l{aпaдaloть' ltе стpiляйтc
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дo lt!tх' бo вони фporrтoвикiв но чiпaють. Cтpiлlггш y пoвстarrцiв
lДo)кнaтiльки Toдi, кoли Botlи }m Baс нirпaдaють''. oцс *нe чiпa.
ють фpotlтoBltкiв'' дoвгo щe з:urицIa,roсь зo6oв'язyloчolo з:l,сoдoю
tll\' й УTIA. Haпpикrraл' чepсз piк (28 лI{пI{я
.E стoqf}rкaх мbк
1946 p.), кoJtr{HKвс poбив BеJII{KимисиJIaми o6лaву нa лic "Я6лiЕ{кa'' (Cтpfurкiвсьlсtй paйoн.(poгoбишькoi oбл.) й пoвстaнцi пiд
тискo}l пrpсвaх(aючfi,( cI|Jt ltуcwnД з:UtиIlIитI{ лiс тa вiдстyпшrи
чФсз с. Harпi.lпсy' пoкl них пpoixaв вiддiл нepвoноapмiйськoi кiн.
tloгti. Еrtкдвсдисти спoдiЬaлиeя' щo цeй вiддiл 3аaтaKye пoвстaнцiв, шrс вoши нaвiтъ нi paзy нe вистpслплlr tr пoвстaнцi 3мoгли
вiдстyпltти. Кoли пiсля тoгo снкaBедиrти cтIИTa:лuкiннoтникiв
пpo пPlдI}rнy iх вниккy, .лrpвoнoapмiйцi *rявnш Bиlхlзtlo' Iцo BoDlи
3 пoEcпшIцями

llс вoloкlтЬ.

Щ6 зrшutlrш прlязнi дo пoвстaнцiB нaстPoi сеpсл чеpвoнoaP.
мiйцiв, бiльIцoвики пoч:lлl{ Po3пiUlюBaти в них poсiйськиЙ шoвi.
нiзм. BiдсилaючI{ Porry чсpвoнoaPмiйцiB, Щo сKпaддлaqfl псPсBIDKнo
з yqpaiщiB' кoмaндиp батaпьйorry IIoвчдB poт}Ioпo кoмa}Iд}rpa:..Ты
x Pусскltй. Тьt.цoлxEн хopoшo смoтpgгъ' rпoбы gгlt х.Dоlьlдoблсс.
нo дpllJтись с бarцеpaми. BсДь тЬI pyсский, сaм xr пoнlrмarцIЬ' 3a
чтo мы вoloсм''. fuic цс нс бyлa тaкa лeгкa спPaBa ..смoтpстЬ'' зa
тиl*д,щo6 бiйцi ..Дpaлись'', кoJти дo цьoгo немae oxoти. Зaвжди
xтoсь Ivtoxo пfiстpелити в бoю i нe знaтимеш нaвiтЬ, BИ якoi кyлi зaгшнyв. Cсpсд фpoнтoвикiв бyлo сltлЬI{c пoчyгтя взarмнoi
дp}гжби, Paзoм BoI{и пфe)tоIли всi стpaхiття нiмецькoгo фpoнry,
po$efiJти ссбе пpекрснo й ваJ(кo ik бyлo poslyлити яKимисЬ гaснс poз1т'tilпt. ДJlя Щос фoктoвикiв вiйнa вxе бyлa
лaМи' fr<lr'(вjoIJIit
зaкiняеrтa, й вoни ttс м:UIи жодtloгo бaжaння щс paз pизикyвaтI{
)китт,tм в бopoгь6i пPoгlI уTIA, дo якoТ, з piзниx пpичиtl' пoчyвiulи
симпaтii. PoзyмiЛи цс й кaпiтaни й дflplиa' Щo ..pyсскис'', нс спillI[xJтItгI{aти свoiх бiйцiв дo бoю й збеpiгa.тrидo УПA лppкнiй нейтрлhст. Haпpикiнцi ссpпня' нaIIpикItaд' чrpвoнoapмiйui вiлпy.
сrIIIJ|wзi збpoсlo 12 стpiльuiв сoтнi кoм:lЕIдиPa Яcмина (Poгaтин.
Щинa), ЯKllх wЯлуI в пoлoн. I кqпt чеPвoьrйtpмiйцiв 3}tyIryB:[JIII
6pxтп yчaсть в oблaвaх' як' lIапpt{кJIa.ц'y Cхiльшиtti, кoлo
c.TIлaь'е (22-25 ссpпня), вo}fи свo.iми гoлoсltи}tи смiхaмш fi лr.
pcK,rиIqrвaншlм пo лiсax тд бсзлaднoro стpiляlоrнoto *ttсбoвi y вiк.
нa" 6iльцlc пoДIкaBИли псpсбiгoвi ofuiaвш, яx дoпoli,toпIrи.
Псpсл пapгieю й уpялoм пoсталa сс'pйoзнa п1roблeмa, щCI Po.
6lmr з Чс'pвонoю фмiею. У aщi.вt пpgгll УтIA Boнa BияBltлa свoк)
цiлкoвиry небoеqдптнiсть. Тpeбa 6улa Ti тим скopirшс зaбиpaпt з
тФеIry дiй yпA' щoб дo peЦITу|Irс pозlоI:Iлaсь. BиpiIшtалw звiль.
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III{ти дrсятЬ нaйстapцIиx piчникiв й зaстyпити iх мoлoдими дo.
B зaпaснIlx пoлкaх' :UIcпo.
пPизoBникaми' щo Bжс BиlIIкoлL{лuIcя
yкoмплrктoвaнi
poхy щe не нюx:UIи. Taк
дивiзii, гoлollнo 3 yкpaBислaJIинa.(aлекий Cxiд, де вiйнa з
iнським oсoбoвим скJIaдoIvt'
Япoнiею й oкyпaшiя Мaнь.п<ypii стaвилa пеprд ниIl,lи нoвi пpo.
блeми мiлiтapнoгo хapaктеpy. Дo кiнця 1945 p. фpoнтoвi дивiзii
Чеpвoнoi фмii з:Utиltlили зaхiлнoyкpaiнськi земJli, нa iх мiсце пoвaли пpибyвaти з Cибipy й uентpaльнoi Poсii свixi дивiзii BB
нKBс' цIo мirли бщи вжитi пpoгlt УTI.A B нaстyпtтих aкцiях.
.ЦсмoбiлiзoвaгIи,(з ЧA yкрiнuiв бiльlцoвицЬкa Bлaдa стap:rлa.
ся викopистaти дJIя пoпoвнrння мiсцевих *виниrцyвaльних бa.
1945 p. УTIA звеpl{yлaся дo дсмoбiлiзoвaтaльйoнiв''. У
..Гiтлсp хmiв пi.Цкopювaти пo}IсBoлс}Ii нapoдI{
'pyд''i
l{их з листiвкolol:
тa pяryвaтI{ цrryчI{o poздyгy iмпсpilo бarтдaми "фoльксдoйчiв'' тa
янинapiв. Cгцiн хoчс пottсBoлIoвaти тa виц6лювaти yкpaiнський
rrapoд пPи дoпoмoзi сaмих тaки нrсBiдoмих aбo злoчин}Iих yкpa.
iнцiв'' i псpестсpiгaлa: "Koли ж xтoсь 3 вaс }Iс пoс,t}o(aенarцoi
бpaтньoi пrpестopoги й стaнс кaiнoм-я}Iичapoм' 3 тим бyдo нa.
шa мoвa кopoтKa _ кyля!''
.Цaльllli пoдiТ дoBrли' Щo спpoбa з:UIyчит!(демoбiлiзoвa}Iих вo.
якiв ЧA дo бopmьби пpoти уTIA зaкiнчилaсЬ дJlя бiльtдoвикiв
}rrвдaчrю. ,Цдя цiеi спpoби не булo гpyнтy. Bзaгaлi бiльlдoвицькi
спpoби PoзKoлoтl{ yкpaiнський нapoд i викликaти гPoмaдянсьI(y
вiйнy в Укpaiнi зaкiнчилися }tсBдaчсю.
Чepвoншйтepop в Гялшчшшi
тд llt Boлиrri
Bикopистoвyючи зaкiнчення вiйни i зв'язaний з цим пеpсхiд
чaстин ЧA псpсз зaхiднoyкpaТнськi зсмJti, бiльlrroвицькi веpxoвoди
виpitшили Bдapити з yсiею силoю пo 1кpaiнськotvfу BltзBoль}to.peвoлloцiйнoмy pyсi. Дpщa пoлoBинa 1945 p. _ цr oДIa Bсликa с]rpiя блorcrд i aкцiй tlpсrги уTIA й пiдпiлля. Гoд бyло б iх yсiх lввiть
пеpсPaхуBaти. Безпсpсpвнi Фtoкaдш пoс.щtaнi 3 дикимI{ пoгPorдtrш!
yqpaТнсъкoп} }IaсеIIенняl,l:UIиrra мстi злaмaти .щД(спpoтивy й бсз.
нaстa}IHим тrpop}r3yвa}Iняlt{oстaтoчнo йoгo зггиrцити.
oблав i блoкaд бyлa oднaкoва нa всiх теpeнДхдiй
Tеxнiкa
yПA. [c oзнasaлo, Щo плaI{ цих oблaв i блoкaд бyв oпpaцьoвaний в oдtloМy шсrrгpi. llсpulих кiлькд днiв пiсля кBilРгиpyванI{я B
l Лиgгiвкд "Д[oдeмoGiлiзoвattих вoякiв Чфвoнoi Apмii''. Пiдпис: "Уlpaiнськi
Гpyдeltь, 1945p.

ПoвgгaшцГ.
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сeлi cl{кaBcддz.ктrl4,
вI{кopистoвyBiUIинa Beдс}t}lяPoзвiдки:
oб.
ссpB},BaJIилloдей, poзгJlЯд:lли дiUIскoBuДaIiШпсpсtrtiЩсння лloдсй
i тpaнспop,ry y тepснi, кoнтaKЦtsаJIись зi свoiми ссKсoтaмI{' xoщIIJI!|нa нiчнi пiдgrylсoвyвaнЕя; 3:lapсЩтoByвшtи й лoпиryвaли пi.
лoзpi.lпос. Зaмiнoв1вiulи стcжкl!' ниIIд{ли хPссти й мoгltли, 3ilти.
PtUIl{пpoтt{бiльlцoвицькi гaслa. 3iбpaвши пoпpiбнi дaнi, oднa aбo
лвi спсцгpyпи з 8-l5 бiйцiв пpoвoдruIи в сrлi oбшцпr.и Ir пpп
тoмy гpaб},BaJIивсc' щo iм пoдoбaлoся.
oкpемi гPУIIи, пo 6.20 дoсвiдчrних rнкaвсдttстiв, poзIшyкyвtulи
кpиiвки. ПoслщoвyвaJlИcЯ дpoтaмI{ тoBщинoю нa 5.l0 мм i д9.
в:ки}loю вiд пiвтoPa дo дBoх мстpiв. Кoли дpiт нaтpaIIляB }Ia щoсь
твcPдс' тo B цьoму мiсцi пoчи}I:uIикoпaти. Первipивlllи сслa' пo.
ч:UII{пФeвipяти oкoлицю. Poзшt1ки пpoвoдl{ли сoлiднo, нс пoспi.
Iцaючи. 3всpгaли }вary нa нaймснlцy дpiбницю: стoлoче}IyтPaвy'
всolt.lпrйкщд i т.д. Пiсrrя пpo.riсyвaнrrя лiсiв шryкaли кpиЬки тaкo)к
y лiсax.
.Цдя пpoчiсyвaнHя лiсy, звиvaйнo внoнi, шкивiUIи бiльIцих вiд.
дiлiв, a тaкox чaстиHи ЧA, зaвдariням яких бyлo тPимaти зaстa.
Bи нaBкoлo лiсy, пo дopoгax i пpoсiкaх.
БсIшксти, нaсшлЬствa, пyблiннi кaтрaння' гoлoB}to знaйдсниx
y кpиЬкax пoвстaнцiв' мopдyвaння лloдей пiд чaс пoгpoмниx aк.
шiЙ бyли чaстим явищrм. Apеtuтoврaли it вивoзили Poдини пiд.
пiльникiв i бiйцiв УTIA. У бaгaтьoх сслaх' зa гiтлсpiвсьKим 3ви.
..бr3.
чa€}l' бpaли зaклaдникiв, якi свoiм )киттям вiдпoвiдarrи 3a
пскy'' вiддiлiв гIKBс.
j нaйвu<rrивilдих блoкaд i aкцiй FIKBс пpoги УпA слiд згaдaти тaкi: |) 9-2l лI{пня 1945 - вrликa блoкaдa Чopнoгo лiсy й
oкorrицi пpoведе}raHKBс й вiйськoм y сKпaдi 5000 бiliцiв з пiд.
тpимкoю aвiaцii, щo l l липня цiлий день бoмбapдyBaЛaЧopний
лiс i oкoлицi.
[я блoкaлa пpaктичнo нс зaвц:Цa жoднoi цIкoди вiддiлaм УTIA
гPyпи "Чopний Лiс'', Bтpaти ЯKу|хB сyгичкaх бyли мiнiмaльнi.
2) Блoкaдa CaмбipшI{ни B дpyгiй пoлoвинi луIIlt|яй пеpшiй пoлoвинi сеpпня 1945p. Haйсильнiшс бyли заблoкoвднi ДoбpoмилЬIци.
нa Й Устpiччинa (95%), мrншe Cгpiлкiвський i Crмбipський paйo.
нl,t(70-80%).oблaвa бyлa opгaнiзoвaнa силaми вiйськ HKBC. Мrтolo блoкaди бyлo виr<pитимiсцe тa6opрaння вiддiлiв, iхнi кpиrвки
тa всiх лloдей пo сслaх' Iцo м:UIи 3в'я3oк з пoBстaнцями. Пiд чaс
блoкaди зaги}ryлo lФ бiЙцiв уТIA й пiдпiльникiв. 3) Блoкaдa Гa.
лицЬкoгo й сy'lixних paйoнiв, rцo тpив:tпaвiд 16 липня дo 2 ве.
prс}Iя. Boнa oxoпилa paйoни: Гaлицький, Boйнилiвський, € з y.
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пiльський i CгaнiслaвiвськиЙ,B яких дiялrrтpи oпсpaтивнi гpyпи
нKBс. Мgroю iх oпеpaшiйбyлo poзгpoмt{тиopгaнiзaцiйкy сiтry,

BиIФI{тицpиiвlсl, вилoвити всiх, )стoщс скpt{B:l€ГЮЯ,тa виявprпl й
зI{ищIlтl,tвсi збpoЙнi вiддiли нa тсрнi циx Paйoнiв. У звiтi-пPoтo.
кoлi з цiеi блoкqди пqдaloтЬся тaкi вцpaти: l) 3aпlнy.ти в бoяп<,
сy.
тичкax' кpиiвкax l l бiйцiв УПA i 5 пiдпiльниKiв, 2) Пopaнснo 4
бiйцЬ yпАЬ 3) 3лoвltснo бirьlцoвикaми l09 пiдпiльrrикiв, 4) 3гo.
Jloси,loсь дoбpoвiльнo "3 пoBиtlltoю'' - 14 пiщtiльникiв. 4) Блoкд.
дy Кoлoмийщини й Гyшyльшиюr пiд кiнсць ссpп}tя i впpoдoвxсвс.
pcсня тaкox пpoBсJIипpl!кopдorrнi вiЙськa HKBс, fr цеrrгpoм бyлo
с. Кoсмaч i oкoлиця. 3 oглящy нa тrprн' бiльlдoвики з:lстoсyв:rли
тyг тaкпIKy PсЙдiв. PеЙдшoчi чaсти}tи бiльlцoвикЬ бeз yпинy мap.
цr},B:UIи
пo теpснi, псPсBiDкI{oнoчaми' псpсBoдяни бeзнaстaннi тpy.
си пo хaтax' зaaPецIтoвyючилloдей, poбляvи зaсiдк.r. БiльIцi вi/rЦi.
ли пpoviсрarrи лiси й гipськi мaсиви. Блoкaдa HцддrriстpяI{Iщ{t{llB
цpyпй пoлoвинi сepп}lя й пrpшiй пoлoвинi всpссHя вiд Гopoдeн.
щI{tIи й Toвмaщинt{ дo CaмбipшиI{l{ мirлa нa мстi зaблoкрaпl вci
сслa нa пpaBoмy 6сprзi p..(нiстсp, Щoб нс дoпyстити вiд.цiли УTIA
з Пoдiлrrя в Kаpпaти. Кpiм ЦЬQГ0,блoкyюнi вiддiли мiulи з:lцдaння
бopoтись з УПA нa тсPrнaх блoкoвaних paйoнiв. Гoлoвним цeн.
тpoм uiei бopoтьби бyлa МикoлaЪlщlнa (|9-22 сepпня), дc бiльlцo.
вики мiUIи yспiхи, викPиBllIl{ гoлoвнy пiлпiльнy дpyкapню УTIA
якoi, дo peнi, uryкaли вiл нaсy свoгo пpl{хoдy нa зaxiднoyкpaiнськi
зсмлi. oднoчaснo бiльlцoвики блoкyва.lпlвсе Пoдirшя' пPичoмy мo.
тopизoBaнi бpигaди BB нKBс пpoкoчyвirлись дскiлькa paзiв пo
всiй тсpитopii, дикo poзryлIoloчI{пo лiсaх i сслaх. Блoкaдa тpиBaлa
дo кiнця l945 p. i пiсля lO.деннoi псprpBи пoч:Utaсянaнoвo B
|946 p. У гpyднi 1945 p. tIKвс oсoбливo xopстoкo пaцифiкpaв
Koпичинcччинy' Бopщiвlщtнy, 3arriшиччиlry й Чopп<iвщинy. oчс.Tс,
Bидrць писaв тoдi:
щo B нaс дiеться, цc oдIt}txш<.,.Bтpaти пiд.
пiлля нa Пoдiллi бyли знaчнi. oсь цифpи 3a дpyгy пoлoBt{}ty
1945 p.:Tеpнoпiльщи}Ia . ll9, Беpе>кaнщи}Ia_ 225, Пiдгaеч.
чинa _ 66, ТеpсбoBrлЬщI{нa - l04, Чopгкiвшинa, Koпинl{Hсчttи.
нa, 3шiц.ulчrlинa' Бopшiвшинa - 728. I{ифpи цi вклloчaшгь бiйцЬ
УTIA li пiдпiльникiв, poдolt.tз ц}o(пoвiтiв, щo зaгинyJIи f дpyгiй пo.
лoвинi |945 p. y бopoтьбi з бiльtцoвикaмиl.
У xoвтнi 1945 p. бiльlцoвики пaцифiкрaли Cтpийщинy дo
кopдoнy Kapпaтськoi Укpaiни й y uей сaмий чaс . Львiвшllнy.
Упpoдoвx дpyгoi пoлoвини 1945 p. тpиBaJIa бсзпеpсpвнa блoкaylpaiнсьxoro пiдпiruи. Bкпючalotъ тaкox
' Цифpи пoдaшo 3д кtrшгauш ft списlсaми rтpт
тrq бiйцiв утI^ fi пiдпiльltикiв, щo зап{l|yлl{ llr тepсttrх illшкx пoвiтiв.
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дa Boлlнi, oсoбливo К1rем'янrтниний тсpeнiв мix P. Cлщ i рn.
pt{Irьтa ltрrarrськltх лioiв. У пiцдсннiй Boлинi 6iльцroвики Poбlrлшпoстiйнi п'poviс1вaння3aвlцiвськoпo лiсy. B гPУДневiй,пo.
oи.ltснiй блoкaдi paйoнiв Гoщa, Можlpiк.rя, Kо'pсць бiльlдoвиюr

зilстoсyв:r,ти нoвий мстqд: BI{сJIIUIинa сс.пa пPoвoкaтrвнi вiддiли
HKBс B oДtiogгpoж yqpaiнськиx пoBстaкцiв, якi poби;rи нaскo.
ки нa e,eлaЙ xyгopи' звичaйнo вl{oчi' й нсми.ltoссPДнo гpaбршrи
.зaмд,lo'' пiд1кpaiнсьюrх ceлЯI| i зrrрцaлися нaд }Iи}lI{з:l тG' щo
тpиIvf},loтьyкpаiнсьtсlй визвoльнo.pсвoлIoцiйний PУx. Цсй мEтoд
мiг спpи.пrнит[I пoвiDкtti шкoди д,Iя pyxy' як6уt нe iснyвa.lrи вiд.
дiли УТI.A й пцпiльнa сiткa, шo iнфopмyвaли 1кpaiнськc нaсслсtt}Iя пpo спpaвжнiй хapaктep цих ..вi/u{iлiв УпA". Toдi HKBC
yвiв y дiю свoi вiдДiци, якi кигrp пpoпr Bлaсних пpoвoкaтt{вrМх
6дrЦ, щoб дoкaзaттr yсpaiнськoмy нaсслrннIо' щo в цЬol{y випqдI(y
fiдYrюя пpo спPaшсrli вiддiли уTlA, a тс' щo пpo ui вiддiли oпo.
вiлaе щpaiнське пi.щriлля, e тiльtсt шliсrшм нaKпrпo}l нa paд'Itlськy
B,IqдyЙ IIKBс. Мh( HKBC тa йoгo x пpoвoкaтиBгll{м}l бaндaми
Bслись бoi, нrдoбитlq бatЦ щiкшrи }Ia селa й xщopи й пpoхa.пи
дoпoмoги й зaюlстy в yкpailrськoгo }Iaсrлс}Ittя.
..звrpнrння''
дo yt<.
.[o зaсoбiв тсpopизyвaння tlaлOкaJIи тaкoж
paiнськoгo HaPoДV,дo УТlA Й пiдпiшrя i т.д. 3 нaгoди сBятa Хoвт.
невoi pевorпoцii 5 ;истoпaдa l9{5 p. з'явилoся чстBсpгe звеPI{енHя
Bл4д!r дo l{aсrлсння Зo Укpaiни. uЯк зaцькoвaнi звipi гaсaють шi
бarци лiсal.,tи'',писilли бiльrцoвицькi всpхoвoди y звеpнсннi й гpo.
3или: "Укpaiнський нapoд мar дoсить cуIл' щoб знищити xilлю.
гiднi за.lпlцlrcl фaшистсьKoгo пaдJIa - yкpaiнськo.нiмецькиx }Ia.
*З&пI,tцtки
цioнa.пiстiв''.
Poзгpoм,Iсних бaнд бyдrгь знищенi в нaй.
блиxсчolry чдсi'' й тoмy yкpaiнський нapoд .в iм'я сBoгo щaстя i
цIaстя свoiх дiтeй'' пoви}tсн ..щс aктивнilцс вклroчитисЬ y бopoгьбy
за цiлкoвитy лiквiдaцiю oхвiстя Poзгpolvшrних бaнд yкpaiнськoнiмсцькиx нaцioнaлiстiв''.
oднoчaснo 3 циМ звсpI{сI{нямХpyщoвa й кoмпaнii з'явився
ofilaкaз llapкoмa вн1тpirшнiх спpaв Укpaiнськoi PCP генеpшt.лeй.
тUl{дltтaB. Pяснoгo вЦ 15 листoпaдa |945 p.,', B якolv{y'випpaвд).loчи пpoдoвжeння минyлoгo Peчeнця 20 липня тим, щo piзнi
oсoби, якi дaвнo шlсс бaxaпи пoPвaти 3B'я3oк з бaндrtтaми... пpaK.
ттrчI{oqдiйснитrt цьoгo нс мoгли'', бo ..знaxoдилися в тaKиx ytvlo.
Bдх' .пpи яких виxiд з бaнд бр нrмo>кltИBИI!,, нaкaзy€тЬся, щoб
'
"yсiх щaсникiв бarц, якi пpипиtlltли бartдllтськУ Дiяльнiсть... i тr.
псp дoбpoвiльнo 3,яBt|лИcЯ,ltiяким рпpесiям нс пiддaвaли' a нс.
гдйнo хс пiсля яBки }Iaпpaвлятt{нa мiсцс пoстiйнoгo мецIKaння,'.
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Haкaз uей poзвiшyвll,Iи пo сeлaх' звичайнo нa хaтaх oсiб, яких
пiдoзPiвшlИ, Щo BotIи симIlaтизyloть абo опЬпpaцюIoть з УTI.A й
poбили iх oсoбистo вiдпoвiдд.ltЬ}tимизa йoгo збеIюxснlrя. Нeщaснi
ссJIяrIи }toчBми тPим:uIи вap,гyбiля нaкaзiв, щoб iх кгoсь нc пopBaв чи зltllщив.

.цii ytIA B дpyпfi пoлoвшшi'1945 p.
.цii yпA B дpyгiй пoлoвинi 1945p. бyли спpлмoвaнi нa збrpс)ксн}lя opгaнiзaшiii вiйсы<oвиxвiддiлiв пеprд yдaPдми вopoгa й
жсpтвaми' }IapeopгaнiзaцiroуTIA й пiдпiлrrяй пpистoсрaння iх
дo дiй в tIoBих yмoвax' нa пiдЕIссeнHянaсц)oЬ i мopшrьнoi пo.
стaви нaсrлсн}tя'щo пoч:UIизa}Irпцдaтивнaслiдoкxopстoкoгo тe.
PoPy, бсзпсpepвнlтxoблaв, виBoзiв, apеurтiв i poзстpiлiв. .Цo зa.
I{eпaдyнaстpoiвнrм:UIoспpичи}Iилисязгoлoшrння ..з пoвинtlolo'',
якi бiльlдoвI{ки

спpитнo

pскJIaмyвiUIи'

пoKaз}'loчI{' нaпPикJIaд'

*Як здaroтъся бaндrpiвцi?''.
фiльми
УтIA дiя:ro згЦнo 3 зaгaлЬнoю iнстpyкцieю ГК "Haцri зaвдaн.
ня нa нaйбЛиxч|4f,t чac,, вiд липня 1945 p. Ha пiдстaвi цiеi зa.
гaльнoi iнстp1псшiioкpемi вiддiли ГK, кoмarrдвaння B. o. й пpo.
r BoДП opгaнiзaцiйних oсеpс.Цкiв oпPaцIoв:tлI4дoЮIaдЕIiiнстpyкцii.
У зв'язкy з цим дii УПA й пiдпiлля }Ia DсЬoМy тсpснi пoзнaчa.
лисЬ плa}Ioвiстto.тa сднiстlo дii i кеpiвнI{I.ггBa.L[e немaлo спpI{.
чиttltпoся дo yспiхiв УIIA B зa3нaчrнoмy псpioдi.
Cгoяшo Pyбoм питaння' як вистoяти пlд нaс бcзпсрpвниrк oблaв
i як пoвести нapoд дo бopoтьби в тaкиx yмoBax. Iнстpyкцii пц.
кPrсJIIoвiUIи'щo кoжrн вiддiл yПA кox(сн пiдrriльник з a B )к д Il
мyсить бщи гoтoвий дo нaйгipIшoгo.
Hoбезпсr.rrимпoмi.шпtкoмвopoгaбyлa сск с oтс ьк a зa p a 3a .
Як6tц tIс зPaдд' якби нс iнфpмauii, Щo iХ дilвirли ссKсoтlt вopoгoвi,
УTIA й пiдпiлltя нс мaJIи б i дссягoi чaст}Iни тI{х вЦ)дт' щo iх вoни
мшtи пiд чaс oблaв. уTIA й пiдпiлля ltfyсиJrиз yсieюtr iцrимiстro ви.
cгyпип{ пpсrги uiсi загpoзи й зtшltl{ипr fr в сaмolvty шpqДry. фпpo.
ти зPaдникiв нa всъol{y тсpснi дiй УIIA пpoBсли нсщaдгrий тrpop'
ix лiквiдyвilли чaсoм з цLrими poдинaми, ilсIi гoспoдapствa спaлю.
вaJIи..[схтo пpoбye пPсдстaBляти цi пoдii як бpaтoвбивтy вiйнy, як
гpoмaд,Iнськy вiйнy мiж сaмими yкpaiншями' щo' oчсBид}Io' ltс
.t

вИiтoвИae дiйснoстi. I{i зaхoДи, I{aпPиK,IцД' t{с стoсyвallklcя' лloдей
злaмaнID(' щo iх бiльlцoвикI,! зIvfyсили лo спiвпpaцi свo.iми нoщiв.
сЬкими мстoдaми' шo бyли стrpopи3oвaнi тaк чи iнaкцс дo пiд.

писaн}Iядеклapauii пpo спiвпpaшю.furr вiдвсpтих стaлiнських
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пpI{с.It}D|сtикЬ,щo aктllBtto дoпoм:rпaли бiльlдoвикaм' спpoвtЦD|(y.
ючи ix.Цo lФlliвoк чц{дo pqД{н пiдпiлшrикiB, Щo x&lлrutl{ся свoilrдl
BчItЕIкaми й пoгpoxршrи УTIA й пiдпiльникalr{' oсЬ' мoшtяB' ми
Baм тGпсP пoK:Dксмo, бyлo нс тaк ax бaгaтo, Щoб гoBoPитI{ пpo
бpaтoвбивчy чи цpoмaдянсьry вiйкy.
Haскiльки yспiшrнoю бyлa aкшiя УTIA Й пiдrriшrя пPoти зPaд.
rrикiв i ссксoтiв, свiдчить фaкт, щo УTIA виBqпa з дii т. зв. ви}Iи.
uryъшIьнi бaтaльйoнП, Щo lloчaткoвo бyли всликoю зilгpoзolo д,tя
УTIA й пiдпiлля. Bсдцц в вi.цнolденнi дo "стpибкiв'' пoсttiдoвнy
aкцilo, кapaloчt{ ссpcд нlтx вiдpсpгrос стaлiнських Bис,т}акrrикiв нa
пopлo' звiльняroчи iкlших, УтI.A зр,riлa пoстiйними нaскoкaми }Ia
стaницi "стpибкiв'' дoBс9п{ ix дo тoпo' щo вotlи збcpiгшrи щoдo
УTIA нейтpшriтст. Цьoгo вx<eбyлo зaбaгaтo сaмим бiльIцoвикaм i
вo}It{B |947 p. poзфoplryвaли бirьIшy кiлькiсть "бaтшtьЙoнiв'', за.
лицIaючи pсlцтки дo BaPгoBoi сл1псби пo зшtiзнl{цяx' завoдaх i
кoлгloспirx. Пoдiбнс ст:UIoсь i з iнlцими стaлiнськимt{ висJlyx}lи.
кaми з.пoмix мiсцсвoгo нaсслeння.
Hсмaе сylr,tнiвy,щo пpичинolo явttoгo вl|сл}Dк}lицтвa'щo пPo.
явI{JIoсЬB дpyгiй пoлoвинi 1945 p. i тiльки тoдi, бр зaгшIьний lr.
}tсп4д мopaльнoi пoстaви нapoдy' знrвipa й дсмopaлiзацiя, щo iх
yмiлo пiдситyвaли бiльцroвИw| У зв'язкy iз зaкiнчctt}lяlvlвil.tни в
€вpoпi й псpсмoгolo нaд Hiмeччинoro. .[oвгoтpившlий тсpоp i oп.
pичницькi мстoди HKBс нe мoгли зaлицIитись бeз нaслiдкiв.
Бirьlцoвики oтoч},B:rлистapaннoю oпiкoto сслa' B якиx нaсслеtlня
Po3юIaд:rлoся бiльtцс, нix в iнlдиx. Cyпpoти тaких poзкJlaдc}tllх
сiл бiльIцoвt{ки зaстoсoвyB:UIи€хltJЕIy тaктиKy лaгiднoгo цяцЬкaння. У тaких сeп:rx вorи звiльняrш всiх заaршrгoв:lнl{х' 3l{снцryвirлI{
зGiхorсrвiKo}Iтl{}Iгс}Iтий пoстaвки, звLtьtlяltи вiд пoддп<iв i пoзик,
нc гpaбра;пr й нс зaстoсoв},BilJlирпpссiй. oгaкс "yпpивiлсйoBatll''
сrпo мiUIo бyпt пpик.п4дoм нa Bсю oкoJIицIo' як тo дoбpс зaнсxaт,I
кoxtty.uyl{кy пpo дapсмний oпip i стaти нa спiвпpaцю 3 Bлaдoю.
Hr мoxсra ск:l}lти' щoб yсi цi захoд,r бiльIцoвикiв нc мшtи впл[IBy'
нe poзвiloвшrи симпaтiй дo УT[A, нe oбмc>крirлI{xeРгoвнoстi нa.
сспсttttя в пiдгpимцi. oскiльки 3a дoпolrory УТtA бyли гoстpi pепpeсii, нaс9лсння пoч:UIo ухllЛя ltl|cявiд нсi, тI{Ivlпaчс стaBaлo дyЯ(с
чaстo жсРгBoIo пpoвoкaцiй, кoли 3a тaкoю дoпoмoгoю дo ссляt{
3гoлoцr}aaJlисьпсpсбpaнi зa пoвстaнцiв снкaBсдисти.
Тaкс стaнoвиIцr вI{мaгaлo пorшиprння дiit УпA, ii oДвеpтoгo
вистyпy д,I,I зaмaнiфестрaння фaкry, щo УПA iснye й бopсть.
ся. Тaкi дii пoчшrися вжс в тpaвнi |945 p. i пpoдoвxкyвaлисябез.
псpсpDнo' yпpoдoвж дpyгoi пoлoвиttl{ цьoгo poкy.
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oдним з yспiIшних зaсoбiв мaнiфестauii iсrryвaння УПA бyли
вн}тpiIшнi P с й д и всix вiддiлiв. Biддiли УTIA pсйдyвшlи пo сслax
Гшlичини й Boлинi, PфдaB:UIи пPoпaгaндистсЬKy лiтсpaтypy нaсG.
лo}Iню й, дo цс бyлo мoxrиBс' BлaцIтoв}в:lлимiтltнги..I[o рd' рйвiддiлiв уTtAбyлo пoeлнaнс 3 pсopгaнiзaцiею
УTIA,
.щ/B:l}l}rя
згiднo
3
нaкir:}aми
fr
вoнa
тoлi
пpoхoдшla
гК
УtIA
iсrrрaн.
щo
fuя
ня бiльlцих 3'€днaнЬ УTIA, нaвiть кцlснiв, нe бyлo yмoB y пiдбiль.
цroвицькiй дiйснoстi. Kypенi УпA пrpeoPгaнiзoвщa.пись y вiддiли
(вд) i пiдвiддiли (пвл). Koжен вiддiл (мeнul.бiльlll силoю сoтнi) i
пiдpiддiл (в сшti нoпl) o/гPимirлисвoi числa й свiй тePс}tдiй. У цьo.
мy тсpенi вiддiли й пiдвiддiли мaли ствopитlt свoю бaзy дiй, a пoзil
тиIvlзастoсoByв:ulи p}o(JtиByмaнrвPoBy тaктиКy' мo)olивo yникaти
вiдlФltтltх бoЬ, шlе пoстiйнo TpимaтI{ вoPoгa B }Iaпp}Dкrннi.Biддiли
й пiдвiддiлll Bxe бyли зopгaнiзoвaнi й вiдxoдилI{ нa нoвi тсpени
свoгo oсiдкy, чaсoм л1тсс вiллarrенi вiд пеpвiснoгo теpeнy дiй.
Бyлo б нсмo)olивo нaвiть кopoткo згaдaти пpo всi p с й д И, Щo
вiлбyлися в липнi.всpсснi 1945 p., кoли вiд.цiлий пiдвiддiли УTI,A
мa}IдPyBaлидo свoiх нoвlо( йсць пoстoю. Мiтиrrш, щoiх пpoBoдиJIи
prйдyючi вiддiлll yПA, м:rличaсoм великий yспix. Ус. Kpaснс Бo.
pинсЬKoгlopaйoнy (9 xoвтня) бyлo нa мiтинry 5Ф oсiб, y с. Гoлyбiuoк
Бopшiвськoгo paйoнy - 300..(o pснi, в цьol}ryсeлi вiдбyвся всли.
кий мiтинг щo B тpaвнi |946 p.' нa якoмy пoвстaнцi пoяснIoвiUIи
стaнoBищo yкpaiнськoгo пiдпiлля дo .вoзз'€дttaння'' yкрiнськoi кa.
тoлицькoi цсpкви,3 pyськolo пpaвoслaвнoюl. Pейдпoний пo Чсpвo.
нoapмiйськoмy' Koзинськoмy й Бсpeстeнкiвськoмy paйoнax вiддiл
Koмaндиp Пrвний) пpoвiв 16 мiтингЬ з
УпA (..ДP}оlсин}rицЬlс{й'''
нaсФIсtl}lям, y Хaб'iвськoмy paйoнi вiддiл уTIA iм. Бoгщla _ |4,
нa Зaкapпaттi вiддiл УIIA *Бoйки'' iм. Б. Хмс.lьницьKoгo - 4. Ha
Бyкoвинi yПA ..Cypмa'' (кoмaнлиp Бiлий) пpoйшoв pсйдпoни
300 юr. У цсЙжe чдс вiд,ЦiлуTIA (кoмaндlp IIIprський) pсйш}вaвпo
Boлoдaвщинi й нa Пiдrяшi (ссpпень), a пoтiм пеpейшoв за piкy Бщ
нa Пoлiсся. Тaм цей вiддiл poзбили бiльlцoвики' пpltчoмyзaги}ryлo
l8 стpiльuiв i кoмaндиp вiддiлy. 3 iншиx Pсйдiв слiд нaзвaти Pсйд
вiддiлy УПA..Пoмстa Пoлiсся'' пo Бiлopyсi i вiддiлy УIIA Пiвнiч
(кoмaндиp[yбoвиЙ) нa ХитoмиpщиHy2. Цr й бyв чaс' кoли пiIцoв
псpший зaкoPдoнниЙ peЙдУпA нa Cлoвaчнинy3.
| 3о слoвarrиoчcвDщtl,t Щo пepeбyвaeтeпep з:rxopдot{ol(.
'
l Koюloro pory' вiД 1945
дo 1950pp.' вiдФвaвсяpeЙлстapимиЦulя'Цuпнa Хrtmмшpщrr.
xopуro(onoPoмaшaпpoйшoв в 1949.1950pp. чеpeз
ну. oстaнlriй peйл пiл кoxrнJsrвд}|шях
Чoпoвицький,Мшrишський,Пmiiвсьlotfi, Кopoсrrнський i Boлoдимиp.Boлинсьlolfipafioв apxiвах3п УтBP. 3 piзшttxпpичxrt пpo цi pеllди нe
ни. 3вh шюro pеtщy збepiпaстъся
Цo)шa цle пoдaвдтl| пoдpoбиl$. 3aлишaсмo
l Пpo ueЙ
рiЦ y pоздiлi: "Pcfци.'.

тiльки слiд ди

нaйбyпtьoro

дoсltiдllикr.
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3l сеpпtlя 1945 p. всi вiддiли й пiдвiддiли УПA сBrткyвlrли
*Cвягo бopoгьби''. У накaзi з нaгoдI{
цьoгloд}tя писaли: .....Ми

t|c УIlЯfir'4' }Iс зpqдI{лt|, t|e зФш,tтilлDlсь.Mи BI{дePx:rлш веi удapп,
yсю тy uiлopiпнy скФкrlry oфнивy чrPвol{пx' пeкe,IьнI{х ewt тI4paнii i сьoгoднi нa цiй iстopиннiй вiдпpaвi стoiмo 3 ч!rстиI{ сеP.
цeм i гopД{м чoлoм I{е як псPeмoxенi, пoкopенi нeвiльtlltки, a
як вiльнi, нeшraмнi, дo смcpгi вipнi Бopцi Cвoбoдl,,. Пpн нaгoдi
вiддiли opгaнiзoв1вaли цс сBятo нa спiлкy 3 l{aсeлснI{яlt.
Kpiм IIpoпaганJЕ{стськlIх p с й д i B, вiддiли уTIA чaстo opгa.
нiзoврaпи нaскoки нa бiльlдoвпцькi пyнKтIt oпoPy й зaсiдки нa
BoPoгa. У зaзнaчснolvfy пrpiqдi вЦбyrмсь вдa.пi нaскoки нa бiль.
tдoвицькi цerщPи: Яблoнiв (27 лппtlя), BoйнилЬ (25 лшпня), Пс.
pсгiнськ (27 мmtя), Coлoтвинo (28 липня), Пергiнськ (6 ссpп.
ня), Хaб'е (9 ссpпrи)' oг',rнiя (5 rшrстorr4Дa)z,
Пpoбiхшa (4 гpyд.
ня). Кyльмiнaцiйнolo тoчкoю цих нaскoкiв бyв нaскoк гPyп!{
"Чopний Лiс'' нa oблaсний цeнтP - Cтaнiслaвiв 3l xoЕтltя
|945 p. Biддiли гpyпи пiд oсoбистим кеpiвництBoltt Гpсгoтa-Pi.
зyнa вTхaпl пiзнir'r BrчoPoм нa пiJшoдaх дo CгaнiслaBoBa. Tpи oпс.
paтивнi гpyпи пoвстaнцiB пPoвrлIt нaскoк нa мaгaзини oблспo.
xивспi.lп<и, меди.tнi скJIaди й нa нaйбiльur oсop}Dкt{ихпapгiйшiв
й снкaвсдистiв y iх пoмеlдкaннях. Cпoнaткy ця aкцiя пpoxoдилa
цiлкoм непoмiтнo, a.пспiзнiIцс нa вyлишi мiстa Bистyпили снкa.
ведисти й пoчaлись вyлиuнi бoi. Biйськo зaлицII{.лoсяB кaзapмax'
вoнo тiльки poзпoчiulo rygry стpiлянинy 3 aBтoмaтiв i ryлемстiв.
Cеpед веJIикoпoзaмiцraння в стaнi вopoгiв i нсбрarroi pцдoстi мiс.
цrBoгo }Iaсслен}lя пoвстaнцi пoч:ult{ плaнoвий вiдстyп' вI.{Bo3яч}I
з мiстa тpoфеi. Bopoг цiлкoм poзгyбився, бo oднoчaснo 3 нaсKo.
кoм I{a Cтaнiслaвiв нaдiйшли пoвiдoмлсння пpo тaкi ж l{aскoки
нa Лисець, Бoгopoднaни, Coлoгвинo й €зyпiль. Цс бyли дсмoI{.
стpaтивнi, вiдвoлiкaюнi oпеpaцii iнrцих вiддiлiв.
Biддiли УTI.A opгaнiзyвaли тaкox цiлий Pяц 3 a с i д o к. У
oд}rolvtyтiльки ссpпнi тaких зaсlдoк opгaнiзoвaЕIo нa теpенi ytIA3axiд 23,нa тepснi УПA-Пiвнiч - 17. HaйбiлЬшrBц'rлI4}fизасiдкaМи бylп,tзасiлкa вiддiпy УПA ..Cтpiлa'' (кoмarщиp Явip)' нa IIд,Iя..Бoйк,t'' нa
ry Cтaнiслaвiв_Kalгyrш (l ссpпня), зaсiдкд пцд УПA
paйoннoгo rrpoК}тopa зi Фtaвсы<a, якIttrIзaгин},Bз yсiм свoiм пoчтoм (l2 xoвпня), тa зaсiдкa }Ia вaлкy HКBс l{сд:rлскoвщ с. Hoвшй Cтaв Юlсвaнськoгo paйoнy, в якiй здфyгo дyхс цiннi мaтс.
l Trxст Hа'кaзy riл 3l сеpпня 1945 p. }r.цpyt(oвд}ro в xуpu.тri .Blввoльrtий lI!их''' J[oн.
цo'{' ч. Ч35 g 1950 p. Taюx в Цrш}о(пхteт:ц.
l oпrtс нacкoкy нa oгrrrlirо див y х1ryllarr,i..Цo 3бpoi.'' s. |}f26 за l95l p. lIе пеpедpyк з
пiдпi.гьнoro )r]rpшalrу"Чopший Лiс-, .l. 5_6 зо l}|8 p.
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piaлIt B пopгфrлях 3дбитих oфiцеpiв tIКBс (l5 листoпaлa). 3a
ttспoв}lими зBeдеI{нямI{зopгaнiзoвaнo зa пiвpoкy пpиблизнo
200 зaсiдoк' в яких зirги}ryлo пoнaд 1000 воpoгiв, сеpeд них бa.
гaтo oфiшеpiв i знaтних пapгiЙшiв.
.Цo щaсливlтx бoЪ тpсбa зapaxyDaти бiй вiддi.тryУТI.A "Cipi' (кo.
мaндиp Чopнoтa) мbк сслalш Хoxoнiв i.Цrгrгин (Poгaтшп.uuнa 0 липня), в якoмy бiльIцoвики втpaтилI{ 36 yбитиr"rи й 28 пo.
paнrниIr{ий збpoto, липневi бoi в Cтopolоtнсн.lинi, нa Бр<oвинi,
бoi вiддiлy "Гaлaйдa" (кoмarщиp Пеpемoгa) в oкoлицD( Мaгepo.
вa (2 i 13 вepссня), бoi в 3aвидiвськoмy лiсi (l7-l8 веpссня) тa
пepемoxllltfа 6iil вiллiлy ..Пpoлoм'' бiля с. Ciлець.Бснькiв
(l0 xoвтня). Пiл чaс блoкади Гaлицькoгo й сyrvrixнoгo paйoнiв
вiддiли УпA зBeли бoi з HKBC в сслaх Гaнiвцi (8 сеpпня), Koлинцi (16 сepпня), Kiннaки (27 сеpпня). 19.22 сrPпня пo.
встaнськi снaйпеpи зaвдiUIи тя>кких Bтpaт бiпьlцoвикaм y МикoлaЪських лiсax, вшстpiлloloни oфiшсpiв HKBC. 9 ссpпня y бoю
пiл Гpинiвкoю кolvfa}Iдt{PХмapa poзгpo}tив спецвi/vtiл y силi oд.
нoi сoтнi, 3 яKoгo Bp'rryBaлoсьтiльки l0 бiйцiв. Успilсl мaB теж
вiддiл УпA ..Бoйки'', яwttrl'Bлarдтyвaв yспiшlнi зaсiдки в CкiльцIинi, a 14 жoвтня знI{щиB y Хiтapi бiльlцoвицький лiтaк. У лltстoпaдi й гpyд'i 1945 p. бyли vaстi бoi й сyг!{tlкlt в Пyстoмитiвськиx лiсaх нa Boлинi i в тернi .Цyбoвoгo 3a P. Cлyч. Бyли
тaкo)к невдa.пi6oi.29 листoпaдa закiнчив свiй бoйoвий шл.япtвд
УпA ..Бyйнi'' (гpyпa ..ЛисoLIя''), щo йoгo вopoг PoзгpoмиB пlд
с. .[oвжaнкa. Зaгиrryв кoмaндиp вiддiлy Cтепaн Мapкiза (..ГoP.
дiй') i мaйxс всi стapшини, пЦстapцIиllи й бiйцi цьoгo вiддiлy.
oстaннiй бiй "Бyйниx'' ц)ивaв 9 гoдllн.
Bтpaти УПA й пiдпiлля, бсз сyмнiвy, 6улu тяxкi. У ссp.
пнi 1945 p. зaги}t}'Bпpoвi.пник 3aкapпaття Юrсмпylш.Лoпaтa, нa
Бyкoвинi зamнyли (l l сеpпня) пpoвiднi члеttt{pyxy oлег, Baсlotь
i Cсpбiенкo..[вa oстaннi пoгpaпили т,DкKo пopaнrнi B I4rки снкa.
всдистiв i iх кaтyвaли ltpltJllo.щro B xopстoKий eпoсiб y с. Kaбснь
Baшкiвськoгo paйoнy. Baсшль i Cсpбiенкo бyли наддriпpяrтшями.
|7 вг,pеаlя y Tеpнoпiльцurнi зirгI{н},Bпpовiдlий чJ[rн p}осyIt вutзнa.пий rфлiшист пiдпiлltя Якiв Бyсс.lt (olftliвсъкий,)'. Bтpaтилa
уTIA кiлькоx кoмaндI|PЬ вiддiлЬ i лiкдpiв, сФед rшх мorroдrос йс.
вЬ Chaщпснськoi IIIкoли .oлснi": флt'( (l7 rцтня), Irоp (5 всрсl*я), orсс"ltян (27 вepectlя), Дoн (9 всpосня - кolиa}Iд!!p вiдti.
lry "Хoлoшroяpцi"), лirep Cмеркa (2З xoвтт+я).Зaгиrrр кoпиrпнiЙ
кoМa}IдIrpвiддiлУ *ХoлoднoяpЦi", тспсp кo}t:tнДtp BT УПA Гpaб
l ПФсдpyк пiДIri,ъttolorо бpoшypx .C;оrтcrхиf, rrrщiсгшзrr" з'gэliвсп в Hiистопй
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(26 всpссня). Ha Boлlнi зilгI{ttyJlи Koмalrдиpи: IЦylrсьюlй, 3aбoлoтrrий (Pqдoм з KиЬцшни), Poзвalreшfi, нa Пiлкapпaттi кoмaндиP Hсчaй. Дyлсc нGlцaсливим днс}t шя УIIA й пiдпiлrrя бyлo
19 гpyлшя lgtS p.' в якoмy пo дopoзi нa 3axiд нa чeськo-нiмeць.
кo}ry кopдoнi з:rгиI{yлПДмитpo Мaiвськиfi (..Tapaс,.)l i;снepaл
Дшtтpo ГPшцaй ((Псpсбийнiс'') _ Iшф ПЦ УTIA, визнaчнi.utс.
ltи визвoJtьtloпo P}жУ, якi йш.lпl як дGлeгaти гK УпA й Пpoвoдy
oУн &1 кoPцoн. У цсй дrнЬ зaпп{yJtи тilкox: визнaчний члсtl BI{зBoJtьltoгo pylty Apпaл.3oлoтap i мaйop Baсиль Baвpyк ("Baпo.
гa'') - шсф вiддi.lry пpoпaгal{д}r lШтaбy yIIA.зaxiд.
Шиpoкa бoЙoвa дiяльнiсть УTIA Й пiдrriшrя B шyгiй пoлoвинi
lИ5 p.' псy тiльlсt фpaгмсlrгaPrro псPсдa€мo B нarцiЙ iсtоpii, пo.
D:DкtIoспpичи}tII,lиCЯ дo ttсзillulямoвaнoi мopшlьнoi пoстaви бiй.
шiв УTIA, пiдпiльникiв тa BсЬoгo l{aсе.пeнн,я..цii УтIA пiднссли
.щr,(нaсqпeння й нaкprс,Irdлrr пepсд ним нoвi мoxливoстi бopoть.
6и. Bopo>lсийтсpop пcpстягнyв стpy{y' замiсть стpaхy вiн викли.
кaB нспplДмиpеннiсть i кpaйню вopoxiсть нaсGJIсtl}lя дo бiльlшo.
Bицькoк) pс)шIYfy. B рtoвax цЬoгo тcPoPy всi нaдii пoв'язрaлися
з УIId з пiдпiлltя't' .utc }IaPoстiЦa тaкox свiдoмiсть, щo еднiсть
нaPoдy з УTIA й пiдпiлltям - цс нaйкpaIrшй засiб пpoтидiяти
цЬo}ry. I ця свiдoмiсть зpoстaJla щopa3 д},)t(чc..[o нoвиx BcлиKиx
iспитЬ ilшoв нapoд, oб'eднaний з УT[A.
Bglшкд

б.lloкадд

3 нaгoди псplшoi pivнишi *визBoлсttня'' Укpaiнськoi PCP вiд
нiмцiв (l8 rсoвтня 1945 p.) Хpyшroв скaз:lв: "Укpaiнський нapoл
нс пoв[pив xoд}rolvfy слoвy бpсxнi yкpaiнськo.нiмсцьlotх нaцioнa.
лiстiв, Bикpивlциi знIlщи
вltl и ix,'. Мaйбyгrriпoдiiпoкaзa.
лl{' щo Хpyllцoв тaKи qдoPoвo пpoбpсxaBся' кoJll{ пoвopl{в пpo Bи.
кpиття i знищсння УТ[A й yкpaiнсЬкoгo пiдпiлля. Ha пopoзi
|9Ц p, Boнl{ пPoдoвxyва.lи iсrr1вaпl' нeзв:Dкдк)чинa сиrьнi yддpи
й знaчнi щpaти. Усi мaсoвi тсpopиcтичнi зaсoби' зilстoсoвaнi бiль.
lltoвикalvtи вш .laсy iхньoгo пpиxoдy нa yкpaiнськi зсмлi' BияBI{.
лися бeзсилими, щoб викpити й знищити ix.
3 yпеpгiстto }toтopичних злoчиI{цiв i з rсopсгoкiстto деrэнepaтiв
вotlи пoBqпи в псpuriй пoлoвинi |946 p. нoвий нaстyп нa УTIA й
пiдпiлля. Пapaлrльнo зi збpoйнo.тcpopистичним нacтyпoм нa
УTIA Й пiдпiлltя тa нa yкpaiнськi нaPoднi мaсI{' щo iм спiвнщaли
l .Цив. спoraд пpo ц!ою вllзнarпloгo peвoлюцioшepа IJIюдиrrа ([иrтгpo Ма-rвсьlorfi.
"Haцiol|д,lьtlдТprrбyнa'', Hью.Йopц ч. 30 зд 1950 p.).

63t
i iх пiдгpи}ryвiutи' BoPoг пoвiв скоlссний пpoпaгa}Iдистськo.пoлi.
тичний нaстyп нa iде й нi п o3и цii 1,кpaiнськoгoBизBoль.
tto.pеBoлloцiйнoгo pщy. Biн пoвiв нaстyп нa yсpaiнсьlсy iстopиннy
нayкy' нa yкpaiнськy лiтсpaцryy й мистецтвo' нa yкpaiнськy цrp.
квy. Пo вciй Укpaiнi пoчaлaся бopoтьбa з .iдсoлoгiчними yхилa.
}tи'' B бiк "щpaiнсЬкoгo нaцioншtiзмy''. Гoстpo aтaкyвlult{ *шлсolry
ГpyшевсьKoгo'', щo' нa дyмкy стaлiнцiв, бyлa "iнкyбaтopoм'', B
якoмy ..вигpiвшtися нсбсзпечнi яйця'', Щo 3 tIих *виJтyплloвiUIися
бarцepЬськi гopлopiзи..l. IШиpoкa бopшьбa з "iдеoлoгiчHими пpo.
pивaми'' нa piзниx "фporrтaх'' бyлa нaйкpaщиIvtдoкaзoм'тoгo' як
iдеi yкpaiнсьKoгo BизвoльI{o.prBoJrloцiйнoгo p}rхy щoбрaли сoбi
гPyнт сеprд yкpaiнськoгo нapoдy нa всiх йoгo земляос,який Bслt{.
lс{й вплив мшa тсpoiннa пpoгибiльlцoвицькa бopoгьбa уTIA й пц.
пiлrrя нa шиpoкi yкpaiнськi нapoлнi lr{aси2.
Hoвa збpoйнo.тсpopистич}Ia aк{iя пPoгI{ УпA й пiлпiлltя тpиB:rлaдoвгl{х шiсть мiсяuiв, a кoли B3яти дo yBaги фaкт, щo B дe.
якиx oблaстшс (PiвнсlIсьKa' Tсpнoпiльськa) сaмс в oстaннi двa
мiсяцi 1945 p. бyли всликoгo мaсЩтaбy теpopистичнi aкцii й бoйoвi дii, тo й дoвlцс. B iстopii УпA й пiдпiлltя цсй пеpioд зirлиlllиться пh нaзвolo .B rл и к oi б л oK a ДlI,,. Beликoiнс
тiльки 3 oглядy нa вeликi сиЛи Bopoгa, вжитi дo тiеi aкцii, нс тaK
3 oглядy нa велстrнськi ii poзмipи, яK 3 oглЯ.цyнa чaс тpивaння i
}Ia тсPитopilo дii, нс тiльки 3 oглЯдy Ha Bслстснськi й нeбршti
дoсi o p г i i eнкaвe.цистськoгo rePoPУ, с тaкoж з oглядy нa всIo
вФIич гсpoivнoi пoстaви бiйцiв yпA пiдпi.ltдs, всьoпo 1п<paiнськoгo
нapoдy' щo в нaйтя>кrих ytvroвaxзрliли пpoтистaBI{тI{сьстpaцreн.
Hoмy тискoвi псpсBaжaючиx сt{л Bopoгa i нс здшtи пoзицiй i бa.
pикaд yкpaiнськoгo Bи3Boль}Ioгo pyхy. I{сй гэ-ooiзм y свoiх
м a с o в и x пpoявaх тaкий вслинний, щo стae ax нcймoвipним, i
сeprд нaс € бaгaтo тaкиx' щo йoгo зilпеprчytoтЬ. 3aперщцqть, *.пpиKпaд' ф a кт з б o й к oтyB a H H я BсJIиKoIoбiльцliстю
y<paiнськoгo нaсслсння зaхИниx oблaстей Укpaiни в и б op i в
дo Brpхoвнoi Paди сPсP (l0 лютoгo |946 p.), незвaxaючи нa
тс' щo iснye нaвiть 3a кopдo}taми Укpaiни мaсa дoкyrиeктiв, звi.
тiв, пpoтoкoлiв, oписiв, стaтсй y пцпiльниx Bидaннях, якi пЦ.
твсPДк},IoтЬ фaкт Bсeкapoднoгo бoйкorry вибopiв, щo стaBся сс.
1 .Цrrв.:Яpoспrв Гшшr. "Haцiorrшriстшrшi
oшrpi.. "PeДянсьlсaУlФaiнa- вiд 14 сеprпrя1916 p.
l y si,цo3Biдoнaсeпeнняoс}4l i CУ3 Хpyшoв пис.rв:"ГшlицьЁ Grщrгп.f,дrтъ нa УlФaiшy'
бшraиyгттьrrюДeЙякoloсь "с.rнoстiЙнoр УlФдittoю"... Хiбr x шeшaссаxoстif,ttoi f, сюФpнoi
Уtgaiши?'.i т. .ц.Taк сilхo писirв...фoн деш trx.
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PеД нaйбiльllloгo PoзryJry нaйстpaшrнiцroi бiльlцoвицькoi oблави
нa зaxiдroyкpaiнсьrсrх 3смл'D(l.
.(o "великoi блoкaди', бiльlдoвики зoсеPrдили всликi cul||I|3a
пiдpaхyrrкaми пiдпiл.llя . 5s5 0002, псpeвiDкtlo дивiзii i бpигaди
BB HKBс i пpикopдoнI{иx вiйськ, a тaKox apмiйських ливiзiй,
щo пpибyли в 3шсiдтy Укpaiнy 3 цeнтp:lльнoi Poсii, з Cибipy й
I{снтpaльнoi Aзii. I{с вxс нe бyли "фporrгoвI4wl', piзниx нaцi.
oн:lльttoстQй, япсlx пpoбpшrи з:uryчитI{дo aкцiй 1945 p., a свixi
дивiзii, щo сKпaдaJIись з мoлoдoгo мoскoвсьKoгo' .щD|(сIдoвiнiстичI{oпo' слoмolfry. Цeй пpoДдсг Paд,IIIськoпo Bихoвaння гopiв
нeнaBистк) дo 1гкpairrськoгo }Iapoдy' a зoKpeмa дo УПA й пiдпiль.
ltикiв, пpo якi мaв пotlяття, Щo Цo *измrнники poдlll{ы'', ..гiтлe.
piвськi rrпpoдaнф'' i ..висщrЛ<нИwI,,,щo пlд чaс нiмeцькoi oкy.
пaцii дoпoмaпaли нiмцям зrгyrцaтllсь нaд нaPoдoм i т. д. .Цсякi
дивiзii сKпaдiUll'Iся 3 яЦ/тЬ' тщrгрЬ й iнцlих ryбiльних сибipських
нapoдЬ aбo мoнгoлiв i з tIими Itс мo)кl{a бyлo нaвiть пopoзyltli.
тltся poсiйсьKoю aбo y<paiнськoю мoвaми. Це бyв тiльки дpiб.
ний пiдpoqдiл з всликoi кtlиги пiд нaзвolo мoскoBсьKий гснoцид
yсpaiнськoгo нapoдy зil poКи йoгo пoнсBoлс}ItIя.
HrpЬнiсть мoсKoBсЬкI{xi yкpaшrсыоrx вI4JIB цьoмy бoю бyлa вo.
личeзнa. |32 тlлc. мoскoBськoгo вiйськa з yсiх poдiв збpoi, з вaж.
кoto пiхoгнoю збpoеIo, apпlлеpiеIo' тaнкaми' пal{цсpl{ими aBтaми'
лiтaкaми, пpoxсктqpaми' мoдepниIv{изaсoбaми зв'язкy в Cгaнiслaвiвськiй oбл. гpyпи уT]A ..ГoBepлa''i ..Чopний Лiс'' мoгли пpoтистaBити BсЬoгo 2655 пoвстaнцiв, oзбpoениx лсгкolo пiхoтнolo
збpoero, y вiддiлaх УПA, й двiчi стiльки - y вiддiлax CKB. oчеBи,цtto' щo пpo мiлiтapнe пpoтистaвлeн}Iя й мoви I{r мoглo бyги.
Пpoтс УTIA й пЦпiлля' зap}дIиBцIисьпiдгpиIvlкoю цIиpoкиx yкpaiнськrо<мaс' пpoти стaBились бiльцroвицьким oк}п aнтalr,rп oлiтич.
нo й iз цЬoгo пoлiтичнoгo бoto нi в якoмy paзi нe вийшли пеpeмo.
xенi. I{с визнaли й сaмi бiльrцoвики' пpoгoлoсиBlllи п'ятс
3всpнo}Iня
дo yкpaiнськoгo нapory зaхiдrrих o-блaстейУкpaiни
26 лroтoгo |946 p,, B якoМy Bжe пrpест.rли гoBopити пpo зHищeн.
l .Цив. стaттi в пiдпiльнlц видaш}их: .Гatlьбa ХХ.rэ стopiu.rя.', qCвoбoдa пpeси в сссP",
"Bибopн.r тpaгixoмeДiя'' в rypltшri: "CaмoстiйIIiсть'' за 1946 p., д тaкoж "lдeя i Чин'', ч. l0,
.Пpoпагallдшст'', v. 6,
.Пoвстаlteць'', Ч. 8-9 й ill.
"3a Bo.пюУкpaiни'',
"Ha змiшy'', v. 3,
Bидднrrя: oсип Op.тIешкo:.frольtцcвшки y бopoтьбi з yкpailtсьlоtм pcвoлюuiйlto.визвоJtьl{иIr{
PР(oм'', пЦпtьнa бporшypaз lИ6 p. i пЦпiльlre видаl|}Iяаllглiйськoю мoвoю: "Еleсtions in
tlrc USSR", 1947.
l Boлиttськr oбл. _ 75 000, PiвltоlIськд _ 90 000, Львiвськr _ 77 sDD,.(poroбишьrсr
8l 000' C\'ашiошвiвсьlo - l32 000, Тepltoпirшсьlo - 95 000, Чсpltiвcuькr _ 35 000. Бiльlцoвl{ки здблoкyвали тrrкox пpикopдoнlli pafioxш Kaм.яlleць-Пoдiлl*ькоi й 3aкrpпrтськoi
oб,ltдстей.

633
ня ..бar{,цj,':UIl' нa ,циBo' пoч!Ци iдеrlнy дискyсilo з *пiдrими зPaдникaIии''. 3aбyли тaкoж пpo всi мшryлi pененцi й дaльIцс зilкJlикaЛ|,|.,тIIх,хтo пpoдoв)кyeхoвaтисЬ Biд opгaнiв paдянськoi B,Iaди' 3г1o.
лorц}tsaтись'' i oбiцялИ, Щo Paдя}rськr влaдa iх пoмилyе.
Bсликa блoкaдa пoчaJlaсямaйxс oднoчaснo нa всiх теpснax лiй
УТIA й пiдпiлля. 10-20 сiчня |946 p. в yсix селaх Зaхiднoi Укpaiни
з,ЯBИЛИcЯгapнiзoни в силi 25-l00' a iнкoли нaвiть 200.500 бiйцiв
нa сслo. Ha гapнiзo}Iи пo сеJIaхбiльlцoвиlоt пpизнaчaли пpиблиз.
}Io пoлoBиt|У c|lJI,пpизнaченI{xдo alодii, дpyгy пoлoBи}ly пpизнaчи.
л|4IJ|Я ствopснНя мoбiльrrиx гPУп, щo пoстiйtlo pейдyBirли пo пpи.
знaчснiй NIяt|l|x теpитopii. Пpиблизнo oднa тprтинa pсйдyючих
гpyп видaвarгиссбс за щpaiнсЬкиx пoвстанцiв. Цi гpyпи вс.пt ссбс в
тсpенi кoнcпipaтиBtlo' Pцкo зaхoдили дo сiл, yнlrкaли зyстpiнсй з
y лiсax i дo детaлей нaслiдyвaли пoбщ
лIoдЬIvtll'псpсхoByBa.IIИcЯ
УIIA. Чaсoм тaKим гpyпaм DдaBшIoсян:rлaгroд}lти3B'я3oк з м:lлимll
пoBстaнськими вiддiлaми aбo гpyпa}м пiдпiлыrикiв iтoдi вotпI зt{снaцьKa нaпaдaлш}Iaних i бpaш B пoлott aбo знишр:lли B Pyкorraш.
нor,ryбoю. Усi oдягненi пo.пoвстaнськoму' гoвopиJlи yкpaiнськolo
мoвoю' пеPсд }Iaсolен}lяlr{BидaB:Uтпce6e 3д чaсти}tyяKoпoсь вiдoмo19 вiд'цiлy yПA, якa вiдбилaся вiд }lЬoгo пiд чac бoю i тепrp цryl(a€
3в'язкy. Ha Boлинi (Koзинський, .(еpaxненський pзйoни i iн.) тaкi
пPoвoкa цi йн i гpyп и вI{кopистoByвaлисвoсpiдний вapiarrг тaктиKи.
Boни }Iaпaд:rлI{
нa сслa' звичaйно внoui, дoмaпrлися хapliв, oД'lЦ,
гpoшсй, гpaбрaли лloдей, бllлlt iх, нapiкaли }to кoмaгииpiв i нa
пiдпiльникiв i свoeю бaндитсЬкoю пoвсдiнкoю стaPaлися нa.
стpoiти люднiсть пpoти УпA i вiдтягнщи ii вiд сaмoстiйrrицькoi
бopmьбиl.
BелlIкa блoкaдa дiлилaся нa Bиpaзнi т p и пepioдl. Псplший пopioд _ Biд пoчaтKy зaкBaРгиpyвaнHягapнiзoнiв дo вибopiB, дpy.
rиЙ - вiл вибopiв дo кiнця квiтrrя. Haпpикiнцi квiтltя гapнЬoни
вiдiйtдли з сiл, aJIr пеpспotlиtloк'tpивaB ДDкr кoPoткo; Ha пo.raткy
тpaBIIя з,'|BуUIу|I'|нoвi гapнiзoни й квaРгиp}лв:Ul[lдo кiнця чepв}tя.
Тaюlм чинolvl' yпPoдoвx( пеplшoi пoлoBиttlt 1946 p. yся 3aхiднa Укpairra бyлa oдrим Brликим вiйськoвим тaбopoм. Haл yсiеlo кpaiнolo
з:lпaнyв:Ulдцiлкoвитa сBaBoJIяHKBс. TеpoР нaбyв нaдзвичaйнo гo.
стpих фpм, дiйtцoв дo нсбyвa.lтихpoзмipiв. ..TaкPrxстpaxiть щe нi.
кoли в свoiй iстopii нr пrpсxl{вaлa нr тo жoдI{aкpaiнa в свiтi, a нaвiть Укpaiнa, якiй с}Цtt{лoсябaгaтo бaчити й пер>юlти 3a ввесь ч:lс
чит:lли ми в пiдпiлЬнoмy ви.цaннi2.
свoеi iстopii",l .Цив.пiдпiльшyqгaтпo: "Гдшl'6r )o(.ro стоpitпtя''в xyprrшi "Caмoстifiшiсm"
l Тaм xe.
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I цi видaння пpoбyloть нaкpссJtитt{ нaм нaйтrrпoвirшy кapги}ry
uиx стpaxiть.
Tсpop нс змeнцr},Bався й пiсля вибopiв. нKBс мстилo }гкPa.
iнськoмy нaсcJleннк) зa бoйкoг вибopiв, за пiдгpимry УПA й пiд.
пiлля. У бсpсзнi |946 p., пiсlrя пpoпoлorцсн}tя *Bo33'еДнaння yк.
paiнськoi катorиЦькoi цсpкBI{ 3 pyськolo пPaBoслaBнoIo цepl@olo'',
гapнiзoнниKи пepсK,lIoсII4IlIIcЯ
нa ..pOлiгiйнy пpoпaгalцy'', пoчaли свoiми мстoдaмI{ 3lvfyшryBaтиy<paiнськс нaссJlrнЕя, щoб вoнo
пrprxqдиJlo нa стiш.iнсы(с пpaBoслaвiе. Tqдi бaгaтo свяпцеш,rкЬ ки.
}ryлIr B тюpми' зilкpили бaгaтo цсPкoB. IItoб змyсити yкpai}IсЬкc
нaсс.пeння дo псpexoдy нa стaлiнськe пPaBoс.lIaв'я, гapнiзoнники
IIo.BaPBapськ[r зкylцiЦися, гpaбyв:Ulи цсPKBи' PoзгaняJIи лloдей з
Бoгoсrтyхснь' tttttцI{лиoбpaзи сBятих' Pyбшrи xpeсти i т. п.
Упpoлoюlс yсiei всликoi блoкaди Ц)иBaJIaтaKoж гoлoдoвa блo.
кaдa кapпaтських i пoлiських сiл. Boни вBa:кaлися центpaми пo.
встa}IсЬкoгo pyхy й дo ниx нc пpиBoзtlлн aнi хapнiв, aнi xoдниx
iнших тoвapiв. Цим зaсoбoм xmiли бiльцloвиKи змyси.1ц 3iДцiли
УTIA вийти 3 кapпaтсЬких лiсiв тa пoлiськltх нстpiв.
IЦиpoкo зaстoсoв}'Baли бiльlдoвицькi шIoчинцi тaкoж зaсoби
б a к т c P i oл o гi ч н oi вiйни, дapмa ' щo Bo нa зa бo po ненa
мixнapoдними }гoдaми. oдним з нaйбiльlц пolllиpсниx зaсoбiв
цiеi вiйни бyв пpoдaяс нa чoptlolr{y Pи}tкy зaтPyrних зaстpикiв.
Бiльlцoвики знiulи' щo УIIA й пiдпiл.lrя кyпyloтЬ лiки й 3aстPики
нa чop}tolvfyPи}Iкy й кинyли Brликy кiлькiсть зaтpy€}Iиx 3aстPи.
кiв, щoб oтpyiти }tиIvtипoвcтaнцiв, пiдпiльникiв i всix тиx oсiб,
щo кoPистaloтЬ 3 дoпoмoги пoBстa}Iськиx лiкapiв. Щoб здoбщи
пpoтитифoзнi зaстpики, пiдпiльний Чсpвoний Хpест opгaнiзщaв
скспrдицii 3a кopдoн (Бyдaпешт, BapIлaвa).
Ha Boлинi HKBс poqдaвaB сексoтaм oтP)Ц, щoб винищyвaти
бiйцiв УlIА, пiдпiльникiв, a гoлoB}Io кoмaндиpiв i пpoвiдникiв
пiдпirurя. 3aмaхи I{a кoмaндиpiв УПA й пpoвiднi кaдPи пiдпiлля
}tilлсxiЦ}t лo випpoбyвaних метoдiв HKBс. Iз тiею мeтoю вottи
нaсa.Dкyв:ulи вн1тpitшнiх aгентiв дo вiддiлiв УпA Й opгaнiзaшiйнy
сiткy 3 зaBдa}I[lямлiквiдyвaти Koмaндиpiв i пpoвiлникiв пiдпiлля
зpaд}IицЬKими пoстpiлaми ззqдy. 3a вбивстBo BизнaчгIиx кoмaндиpiв i пpoвцникiв пiдпi.пля BиплaчyвaJIивеликi гpouroвi нaгopoди.
Алe нaвiть зa дoпoмoг1oloцих чopних спpaв' зir дoпoмoгoю нaЙ.
бiльlцolo мipolo бarЦитських' зJIoчи}Itlихi гaнебниx мстoдiв нс
пoщaстI{лo бiльlдoвикaм 3нищl{ти yкpaiнський визвoльнo-peBoлюцiйний pyx, нс Bдirлoся злiквцyвaти УПA й пiдпiлля, нe зyмi.
ли вo}Iи пoстaBити yкpaiнcький нapoл нa кoлiнa. Блoкaдa зaкiн-
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чилaся' a },кpai}Iський визвoльнo.peвoлIoцiйний PУх дiяв. Бiль.
IIIoBиKи пpoпoлoсl{ли в пpесi, пo paдio, плaKaтaМи й oгoлolцснl{ямI{ пpo йoгo лiквiддцiю. Мaйбyпri пoдii пoкaзiulи' щo цi пpoгoлolllсttltя бyли шс д1'жc псpеднaснi.
УTIA й пiщliлllя у вqllшкiй блoкадi
У великiй блoкaдi бyлo 1500 бoiв i збpoйних с).тI{чoк' B яKиx
УТIA й пiдпiлltя втpaтили 5000' бiльlIIoBиKI'tl5.000 вбитимиl.
Biддiли yпA мa,Iи пopiвнянo нrвсlшкi щpaти' нaпpиKпaд, BЦ.
.Чopний Лiс'') м:UIи l55 вбипrми, 28 пo.
дiли УТI.A (uГoвсpлa'' i
paнrними; вiддiли УпA B. o. 3. (..Лисottя'') - 225 в6vtтttмtц,
27 пopaнc}Iими. Bсликi втPaти мaлo пiдпiлJtя, кoли пiсля вI{кpи.
Baння кpиiвoк, пiд чaс oблaв гиI{yли пiдпiльники й пaдaли сaнi.
тapнi чи зв'язKoвi пyнlсти. oскiльки oстaннi oбслyлoврilJlисЬ' гo.
лoв}to' дiвчaтaми, бiльlшoвики спpямyB:UIи Bсю сBolo JIloть нa }rк.
paiнськс xiнoцтвo, oсoбливo псрслшУroчи йoгo пiд чaс великoi
блoкaцll.

Чaстo }Iaдoтoчrними кpиЬKaми з кiлькoмa пiдrrirьrикaми тPl{.
вaв кiлькaгoдинний бiй, a чaстo й цiлoдснний aбo цiлoнiчний.
Кoли бiльцroвики l{aЦ)aпляли нa кpиiвкy, oтoчyB:UIи fr тa спoчaтKy кPикoм нaмaг:UIися нaмoвити схoвaниx лIo,цейздaпlся. Iз
кpиiвoк лytlaли звичaйнo зaвзяlтi pевoлloцiйнi oклики aбo гrтyr*ливi xapги' a згoдoм сеpii пoBстa}Iськихaвтoмaтниx чсpг чи ви.
бщи гpaнaт. oднaкoвo гrpoiннo ги}tyли хлoпцi й дiвчaтa. У Trp.
нoпiльщинi сaнiтapки.Цoзя ПiдгaЙнa й € в гснiя 3вapиs ("Мypaш.
кa'') oбopo}tяJlи свoi сaнiтapнi пщrкти дo oстaнньoi мoжливoстi,
викa3}4oчивсликий mPг,ЦУЦ, в Cтpийшинi (с. Tpщaнiв) кoмaн.
дaнт пiдпiльнoi лiчницi, лiкap УПA Кyм спoкiйнo кepyвaB свa.
кyaцiеlo xBopих i пopaнениx B гoPи' сaм стpиIvryIoчиKyлсмст}tим
вoгнем нaстyпaloчих бiльlдoвикiв. Пiс.тIязакiнчснoi евaкyauii зни.
..CлaBa Укpaiнi!'' нa
щиB yсc свoе мaйнo й зaгинyв 3 oKпиKoм
yстax. Bипaдкiв, кoли хJIoпцi чи дiвчaтa пrнyли геpoiннoю смеp.
тю y викpитих кpиiвкaх, бyли тисячi нa yкpaiнсЬKих зсмJtях. нaд
тpyпaми пoбитих синiв чи дoчoK мop.щ/B:rлизвичaйнo Ьсriх бaтькЬ
aбo гoспoдapiв хaти, в якiй знaйдснo кpиiвкy. Гoспoдapствa пц.
п:UIюB:LIIи'тPУпи Kид:tлI{ B вoгoнь' д}Dкe чaстo 3нyщaloчись нaд
тpyпaми згiднo iз стapим llloскoвським oпPич}tицьKиl{ зBичa€м.
1 Цi шr(рш пoлдt]o в пiдпiльшoмy вшдaltшioшглiПськoю l|oвoю: "Еlесtiors in thе USSR'''
виддt!o}|у в |947 p., кФlи шкc пiдсyrrюt rgшкoi 6лoкдди булш лoбpc вЦoшl. Hдшi o6rшс.
лcшltя' пpoвc.,lclli lla пiдстдвi xprсвПх xarepiaлiв, пiдтвcptuкyptъ' y з:lпUlьt{ou}''Ш lцфpи.
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Ддя вiддiлiв УTIA бyлa пpoблемa вийти цiлими з всликoi блo.
кад!{. Ъ ввссь чaс тiеi блoкадrr, пoлоBt{o в зимoвi мiсяцi, вiдбy.
Baлися пporiсyв.rння лiсiв, полiв, гylцaвIrн. Пo лicaх бeзпеpеpвнo
нищпoPиJIи спсцвiддiли HKBC, цt,yк.ltoчислЦiв нa снф. 3нaй.
дсним сдiдoм itш.пиiнкoли дrсЯтKI{ кiлoмстpiв. Koли нaтpaпляJII!
нa с.lrц бiльrцoгo повстд}Iськoгo вiддЦу, нсгaйнo cтягilли cI|л|I'
щoб замкнyги шeй вiддiл y кiльЦc, зlt{yсштlt йoгo дo бolo й знlt.
щитlt. Iнкoли iм цс цдaвaлoся й дскiлькa вiдoмих вi,гiдiлiв УTIA
зaкirrчшtи свiй бoйoвиЙ шлях y дI{i всликoi блoкaдиl.
3нaroчи звиvкyбiлыrroвикiв йти пoслiдaх, вiддiли УПAв "Чop.
rroмy Лiсi',, в Чopнoropi, нa Полiссi i т. д. виpoбили тaкпш(y зaпtparr.
ня й мшtення слiдiв. Чaсoм слiл oбpивaBся нa пoтоцi aбo в гylцaви.
нi. Koли снкilвсдист!! бpелr пoтoKotr{'щoбзнaйти, дс вiддiл виl.ttцoв
3пoTolry' Eo}IиI{oтp:ЦIлfItиpilптoмнa мirш. Пoчинaли шщ<aтrrмiнlt
в пoтoцi aбo в гylцaBHиKy' a зa тoй .raс вiддiл вfipивався вiд пoгoнi.
Чaсoм нa дrpсв:rх з:ulиllftlлl{сьlxoвстaнсы<iснaйпеpи, ttкi, вистpiлto.
ючl{ с}IKaDсдltsтських3oлoтoпoгонникiв, зaтPимyв:rпиIIoгoню' як3
пoчиI{:шaцIш<атиснaйпеpiв..Цoклaдне 3l{aнняЕPсHУ, бiлi мaскy.
вaльнi xaл:rтипoвстaнцiв' yмiлa пaPгизil}tськa тaктикa дaв:rлидy)кe
чaстo зt{ory виfuи зi сrqpyпtoпo стaнoвищa. .Цoцьoгo тpебa Iцс дoдaтtl
бсззастсpс:lсty п iдjpимкy нacслсн ня, poзбyдoвaнy сiткy кpиiвoк, нo
тiпьlсl пo сrлa,(' шteй пo пoJID(i лiсах, iсн1вaння тaкoгo пoвстa}IсЬкo.
гoкo3иPя' як ..нiчка }Iaцlaмaтt{'. - Bсr те6улoпPI|чиHoIo' щo пo.
встaнськi вiддiли тaKox BиxoдилI{ без втpaт з oблaв i пpoяiсщaння
лiсiв i poзбив:Uп{свoiх перслiддa.riв, зrцдaючи.iм т'DкKих втpат. Ko..Чopний
л!l ми вiзьмсмo, нaIIpиKпaд, бaлaнс боi.Bi сyгичoк гpyпи
Лiс'' зa пiв1roкy,тo пoбaчимo' щo в27 6oяlс,ЩoiХ зBсли вiддiли цi.
сi гpyпи, дсякi бyи ui.lп<oмyспilцнi. Taким б}в бiй вiддiлyУTI.A ..CиBуIIя''нa гoрi Юlим (2 сiння), в якol}ty BoPoг вТpaтив 28 вбитlrми i
24 пoрнсними' poзгpoм llpl{Kopдoнникiв вiддiлoм "ПiдкapпaтсЬKиЙ,'
y с. Гpaбiвкa (6 сisня), бiй вiддiлy УПA ..,{3вoни'' 6tля c. ГpинЬ.
кa (23 сivrrя), 0iй вiддЩyпA
iм. Koлoдзiнськoгoв Мoлoдятинсь.
кoмy лici(21 сi.rня), бiй вiддiлу,,IIttунu'' бiля селa Тyp'я Bсликa
(l4 шoтoгo)' бiй вiддiлy "ПhкapпaтськиЙ,'бiля сiл Майдaн i Пoсiч
(|2-|7 сiння), бiй вiддiлy ..oпpиtшки'' пiд гopoю Бiлa Poстoкa
(9 квiтня), квiтневi бoi вiддiлy УПA..Пolr,tстa Пoлiсся'' в Любеlшiвськoмypaйoнi, д oсoбливo бiля селa II{iтеuь (26 квhня), бiir зiлтяxкi вгpaш вiплilv УTIA "ПЦшpпaтськиП.' пЦ час всликoioбrraвш
шaЧopllиfi Лiс,
' .[,}exe
щo IэивlUlдФзпcрpэнo вЦ l0 сiщrя дo l0 квiпrя тa вiддiry УПA ".Ц,p}хинllикlt..шiд чaс
rшикoi oбrввx нa пo,тtя,
лiси й сeлдЛoпшlttlськoпoй сyмixtrиxpaйolliв' Щo Iteюxoмal|ryкrв
пepшиfiсекpempЛьвiвськotooбкoмy паpтii ГpyrшеuькиЙ,
вiл 8.шo15квiпrя. oбшtвaвi.lцiлrr
BIPrтиJrПсвoix кoнaltдиpЬ i бiльlшiстьстapшиl|тa бiйцЬ.
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дiлy УПA Cipoмaнцi'' бiля мiстa Cвсp;с, y якoмy бiльlIIoBиKи втpa.
тили 30.тoнний танк (8 тpaвня), бiй вiддiлy УПA..Бoйки'' бiля
с. Bеpсшькс нa Зaкapпaттi, B ,[кoмy зrroBy знищсtlo вopoжий лiтaк
(l2 т'paвня)iбiй цьoгoжвiлпфп'iдс. Poжaнкa Bюкrrя (25 .tсpвrи).
Haвiть пiд чaс вeликol блoкaди дii УIIA нo oбмсxyвaлиcЯBII.
KпючtIo oбopoнolo. Biддiли yпA Bсли тaKoж oфснзивнi aкцii, пoлiпrчrroгo й вiйськoвогoxaPaктсpy. Boни вeпи' пrPш 3a Bсс' зilвзяry
пpотr.rвибopнy aгiтauiro' BлaцIтoByBaлимiтинг!I' Poqдaвa.пилiтсpa.
тУPУ, тIис:UIипpoтивибopнi лoзyпги. 9 i l0 лroтoгo 1946 p. в с i
вiддiли yпA брли },qaсть y бopогьбi пpoгI{ Poglaш'oвaниx пo ссл:D(
I{aсKoгapнiзoнiв. Haпpикпaд, вiддiл,, Лcту|t||l,,пpoвiв цфрaльнi
ки нir гapнiзoки тaKих сiл: Cгaнькiв, Чеpгix, Kopяiвкa, 3бopa, Лис.
кiв, 3aвa,Цкa,Тyp'я Bсликa (шi селa poзтaцIoвaнi в т p ь o x paйoнax Cтaнiслaвiвськоi oбл.), вiд,цiли KoмaIIди.pа Яceня в paйoнaх
Koлки, I{prlaнь, .[еpаrolсеi т. д. Унoчi з 9 нa l0 лютoгo вi/t,цiц..Pи.
сi', нaскoчив нil гapнiзoн y с. Петpaнкa фaйoн Псpeгiнсы<). Mix
е}Iкaвo.ц,истaм,I{
пoстaЛa пaнiкa, oднi втiкaли дo льoхiв тa iншиx
схoвкiв, iнlцi в бiлизнi BскilKyB:rлидo стpiлсцЬкltx poвЬ i вiлстpiлюB:UIися.Цiеi нoчi вiддiл кoмд}rдI{PдБ. висaдив y пoвiтpя зaлiзниннy
стaнцito в с. Koлoденцс (Kyликiвський paйoн), 3нищиBцIи тaKo)к
yсi тслефoннi спoлщснttя. Тi тслсфoннi спoлучgн}Iя 3нищили тoдi
мaйxс нa Bсьoмyтсpенi дiй УПA
У дpyгомy пфoлi блoкaди вiддiли уTIA BиgryгIиJtи з IIIltpo.
кolo пoлiтPtчнo.пPoпaгal{дI{стсЬкoю aкцieю пpoти :}loсильнoгo
..Doзз'€днaння yкpaiнськoi KатoлицЬкoi
цеpкви 3 pyсЬKoю пpaвo.
сJIaBнoк}цсpкBolo'', щo бyлo пpollcдolllснo l8 берзrlя 1946 p. Toпi
пoцIиPloвaли листiвкy: "Укpaiнцi, гpeкo.кaтoлики!'' Й yлaштoвy.
вaли мiтинги й збopи, ttа яKиx пoясlIIoD:UIипoзицiю yкpaiнськo.
.Bo33' ед.
гo Bld3Boльt{o.pсBoлIoцiЙн.oгo
P}r}ryдo цьoгo tIасиJIьЕIoгo
нан,ня''. Ta цiero KoPoтKoIo aкцiero не зaкiнчиJlocя' Boнil пPoдo.
вrкyвaлaся в нaстyп}li poки.
Пiд чaс всликoi блoкaди yПA Й пiдпiлля пpoвeли всЛиKy aк.
..9IpибKiв''.
цiro пpoти
..Cг1rибки', 6улu opгaнiзoвaнi в стaниЩ, щo пePеBiDк}Iopoзмiшалися тaI{' дс кoлисЬ Yto'IJ||4стaницi пoлiцii. Iхнiми Koмaнд:lflтalr.tи
бyли дiльничнi HKBC. Kpiм цьoгo' в paйuснтpax бyли вiддiли
.9цlибкiв''.
Aкцiя пpoти "стpибкiв'' бyлa пPoдoвxс}ш{'lм aкцii 1945 p., aле
нa цей Paз Boнa бyлa бiльlшc плafloвa й спpямoвaнa' гoлoBнo' нa
стaницi ..стpибкiв''. Haпaди нa станицi "стpибкiв'' рalкaлись тех(
Ba:кJIивимзaсoбoм lloстaчaння збpoi i aмyllЦii.
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У псpшiй пoлoвинi |949 p. уТIA fl бoiвки пiдпiлля пpoвeли74
Цдшriнaскoки нa стaницi "стpибкiв'' нaтернiлiй УTIA B цшхнaскФ.
кaх вiддiлиУTIAЙ бoiвlg{пiдпiлJlязлoбyли55 кyлeмстiв,l32 aвтo.
мaти' 1260 кpiсiв, пoнaд 2000 гpaнaт,пiстoлiв, знa.lнyкiлькiсть
aмyнiцii. Пiдчaс aкцiй нa стaницi "стpибкiв'' шliквiдoвaнoпoнaд
200 дiльнич}IихHKBс й aктивних висл}Dк}Iикiв
вopoгaз-пoмh<
стpибкiвipoззбpoенoтapoзiгHaнoпoнaд500мшroaктI{BHиx
"стpиб.
KЬ'', пoпс1юдивtци
iх пpo rвс}rryшьнi нaслiдкиiхньoi orpсби. AKцiя
пpoтt{стaниць "стpибкiв'' зaхитaлaBсю систсмy "стpибKiвстBa''.
Пapaлсльнoз aкцiеto пPoти "стpибкiв'' бyлa opгaнiзoвaнaпеP.
шa бiльlдa aтснтaтнaaкцiя. Aтснтaтнa aкцiя бyлa вiдпoвiД.цto
нa
бiльIцoвицькi

cпpoби opгaнiзyвaти

aтсHтaти нa Bи3нaчгIих кoмaн.

диpiB уTIA й пPoвiдникiв пiдпiлля' нa зpaдницькi пoстpiли в кoмarциpiв зaдy. Aтснтaти BиKo}tyвirлись irци вiдyaльнo п hп iл ьн и.
кaми aбo бoiвкaшt. 3 pyк aтснтaтгIикЬ УTI.A й пiдпiшrя Bпilлo в тo.
мy нaсi i в нaстyпниx poкaх сoтнi й пlся.ri oсiб, щo pепpсзс}Iт}вaJIи
бiльtцoви цьки й тсpopи стинни й Pс)ким нa yкpaiнс Ьких 3сtvfJlях.
Пpoдoвжен}tям aтсrrгaтнoi aкцii бyли засiдкtl вiд,цiлiвУTI.A й бo.
iвoк пiдпiлля Ha вopoгiв, дсякi 3 яKиx бyли oсoбливo ycпiшнi.
Biддiл УпA *Pисi'' зpoбив (8 сiння) зaсiдкy нa цIляхy Хypaвнo.
Кalщш 6tля ceлa Мoнaстиpсць' yнaслЦoк якoi вбитo 4 oфiшеpiв
нKBс i пapгiйшiв, якi незaбapoм пoвIr{иpaли.У зaсiдцi нa хрopi
.[oвxoк бiля сслa Бaшкoвцi ([Шyмськиl.l paГroн) вбитo кiлькoх фiцePiв нKBс, a 2 взятo в пoлoн (3l сiння). Ha зaсiдкy в с. Kpилoс
(8 квiтня - вiддiл УпA ...(звoнlt'') нaiхшto aвiгo з снкaведI{стalr.lt{'
вбитo всiх, здoбщo збpoю, aBтoll{aшIиtty
спaJlеl{o.24 квiтня нa зa.
..Cтpiлa''
сiдкy пiлвiллi.iy
нa цIляхy 3aвil"r.Гpaбiвкa пoтpaпI{лo
25 снкaвсдистiв. fuiе нaйбiлЬlll Bд:rлyзaсiлкy BлaцrryвaвпЦвiддiл
УпA "Мссники,, б.tлязaлiзнlrчнoi стaнцii Tязiв (3 тpaвня), кoли
нa зaсiдкy пoiхaлo 4 oсoбoвi aвтa й зaгинyли гrнrp:Ul.пoлкoвtlик
Мoскaленкo' oди}I пoлкoBник i двa мaйopll HKBс. Мoскaленкo
кoмaндyBaв yсiмa вiйськaмlt блoкqди нa тrpt{тopii Cтaнiсrraвiвськoi
oблacгi. Biддiли уTIA кoмa}Iдиpa Яcetя зpoбили yспilшнy зaсiдкy нa
aвтoмaцIиl{иенкaведltстiв нa цIл,D(yKoлки-Бщчс' a цЬoгo сaмoгo
пня (l5 тpaвня) 3iдцiли кoмaндt{pa.[yбoвoгo нa шляхy Кopсць.
Piвнс poзбили 9 вopoжих aBтoМaшин, здoбyли збpoю i aмyнiuiю тa
затpимaJIитPa}IспoРг iз l50 кotlеl.{.I-(iж вiллiлll зpoбltли нaскoк
нa м. Мrxиpiн.lя Piвненськoi oбл., дс зaбpaли мiськy лpyкapнюl.
l У псpшii пoltoвишi 1946 p. пiдпiльlli Bидtttllя
дpyl(yвir,Iит. зв. гyrеllФpгiвкoю aбo lla циклoстrцi. Фaпoх sДoбyггя Мсriиpilл,кoiдpyкrplli, qдrстI€ я ' тpc(в пoясllrгпr пoявy t!oв]tхдl'y.
rФцlшшxпiдпiльltих вrцatrь впpугifi пo,lювиlti l}16 p.ПiдпirьlrиЙ )qФl|cJl "l.Дсяi Чиlt.., н. l0,
з.яBllвся воссши 1946 p. дt'yкo}| лa72 ct. rфpм. 20х28 см. Тcж "Пoвстallcць.., v. 8-9.
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l0 нсpвня вiддiл УпA *C1pмa'' зpoбив зaсiдкy нa rДляxyКoсмaч.
Яблoнiв, вбивцrилвoх oфiшсpiв HKBC й p'цouoгo, здoбyвши
збpoю й вaxливi пoлiцiйнi дoкyмсl{ти в тopбi oдЕtoгoз oфiцсpiв.
Mи щс бaгaтo нc вPaxyвaли3 yсix зaсiдoк' aдI(c x тiльки нa тc.
pитopiii B. o. 4 ("Гoвсpля'' i ..Чopний Лiс'') тaких зaсiдoк бyлo 14,
B яких yбитo пoнaд 70 oфiшcpiв i Pядoвикiв HKBC, a в пoлott
взжo 22.
Hс пoлиlцa;rивiддiли УTIA й свoсi дaвнiцlньoi тaкгIlK}l' a сaмс нaскoкiв нa paйue}rгpl{i peйдtrвaнняпo yкpaiнсьlстx 3eмлях.
oднaчс тспсp нaскoки нa цснтpи мirли iнший хaPaктcP; пiд чaс
вeликoi oблaви нe бyлo дoцiлЬ}topoбити нaскoкiв бiльшими вiд.
дiлaми й rpoмити вссь paйЦснTp.Tепrp нaсKoки вiлбpшrися мaлими вiддiлaми tа мutu oбмexснy мcry: aтснтaт' Poзгpoм якoiсь
yстaнoвl{ни фaбpики, qдoбyrтя xapнiв чи лiкiв. Haпpиюla.Ц,нaскoк нa Poздiл (4 сiння) пpинiс тpoфi' a сaмс - rцкipy й взyття,
нaскoк бoiвки вiддiлy "ПiдкаpпaтсЬKиЙ''}Iaм. Cгaнiслaвiв (l лютoгo) лiки з мiсцcвoi лiчницi (9 сiчня, 9 лtoтoгo).Мoжнa згaдa.
ти тaкo)к нaсKoки нa Псpегiнськ (9 лютoгo), Яблoнiв (4 квiт.
ня), нa Boлинi нa Межиpiнuя, Koprць i Людвипiль - y тpaвнi,
тa нa Бy<oвинi, нa Cтopoxи}Icць - y квiтri. Iз pсйдiв свiтoвy
слaвy злoбр Дpyгий pейд нa Cлoвavнинy, ПPo який бyдc мoвa в
iнIшoмy poзлiлi. Biддiли yПA pейлyвaли тrx y Пiнськy, Бсpcстoйськy й 3aкapпaтсЬкyoблaстi.
C a б oтax е в i aкцii вiддiлiвyпAй пiдпiл:tям:lJIинa мстi
нс тiлькш екoнoмiчний сaбoток' aJIoЙ здoбyrтя пoцpiбниx хap.
чoвl{xпpипaсiв.
oкрмa пpoблrмa стBopилaсьIJIявiддiлiв утIA, кoли бiльlцoви.
ки пoчilли вип:lлюB:lтuлicu, щo дoсi бyли пpиryлKoм д,Iя вiддiлiв
УTIA. Haвсснi |946 p. в цrй спoсiб спaлrнo бaгaтoсoснoвих лiсiв
нa Bоrrинi (т. зв. I{yмaнсы<ийлiс спiulltJll{uiлкoм), a тaкox y пЬнiчнo-сxiднiй чaстинi Львiвськoi oблaстi тa лiси в oкoлицяr<Cтa.
нiслaвoвa(Чopний лiс). У лiсoвoмy кotvtплсксiЛoпaпlн-ГpицсBoJlя
вигopiлo пo}Iaд3.600 мopгiв лiсy, мix Toпopoвoм i Tpiйшсю
9.000 мopгiв. 24 квiтня пoчaлися всликi liopoжi aкцii нa теpeнi
Paтнснськoгo, .[ивиt.J;кoгo' Iвaнiвськoгo, Мopo.tнянськoгoй iнurю<paйoнiв. Гpyпи с}Iкaвrдистiв,пpoхoДЯ.пlлiсoвими мaсиBilми'
п:uIилилiс. Цe сaмc бyлo в тpaвнi нa тсpенi ЛюбсIдiвськoгo,Ka.
мiнь.KaшиPсЬкoгoi MaнсвичaнсЬKoпopaйoнiв.Пiдпarrююнилiс,
rнкaBсдистиpoзмiшa.пинa вcix пpoсiкaх й дoPhq(aх зaстaви,щoб
знищyвaтивoп{rм пoвстaнцiB,Щo вiлстyпaлиб з пiдпaлснoiчaсти}tилiсy. Paзoм з лiсaми бiльuroвикl{спirлIoB:rли
тaкoж пiдлiснi
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й,(yгop}i'

a тaкo:к rшlpoкo

зaстoсoв}.BaJlи мgгot ви.

сrлсII}tя ylтafuщiв з пiдriсrих сiл i ryтopiв Й замirry ix нaссленням,
сгIpoвaJDксrrшмз Бiлopщi, МoскoвIlryfttl4 aбo I]ентpaгьнoi Aзii. Iн.
шa спpaв:l' щo цlE( *пoсслеttцiв'' дyxo скoPo уTIA BI{к}тилo 3 пlдлiсних сiл i хщopЬ, aлe, пpoтс} yllpoдoBx poкiв бiдьцroвицькoi
oкyпaцii дсякi пiдtiснi ссlв (нaпpик.ltaд с. Пoсiн) uiлкoм змiнlшtи
свoiх мrЩIcl}lцiв. У пiдтiсtlиx сrлax Чopнoго Лiсy e сьoгoднi нaй.
бiльIцс |0-2o% пеpвiснoгo tI:lсQlIе}Iнясeпa.
Korrи x iдсться пpo Kapпaтськi лiси, бiлшroвики пoчiutlt iх iн.
теtIсиBtIo виpy6yвaти. 3 Kolroмиi' }IaпPиK'Iaд' пPoKпаJIи дpi цirгкoм
нoвi зaлiзницi в гopи дJIя спpoвaдxyвal{I{я виpyбyвaнoгo лiсy.
Iнтенсивнo йoгo сплaBJIя.Jtl{
i piкaми. У |946 P. вOнI{вислaпи бa.
тaльйoни "лiсopyбiв'y кapпaтськi лiси. I{i ..лiсopyби'' 3дймались
виp'yбщaнrrrn,rлiсЬ, irлс нacпPaЦдi цG бyли вiддiли HKBC, цIo' мaс.
I(yloч}tсЬпiл "лiсopyбЬ", }fiUIислiдкyвaти 3x вi/иiлaми УПA. Biд.
дiJшtУTIA й бoiвlсl пiдпirшя пoчirли ндвеснi 1946 p. IIIиPoКyвiйнy
3 тllмlt ..лiсopyбами'', tlpoгaняю.пl ix э лiсiв. Щoб хoч ч:lсткoЕo yнrмo)кJll{Blfтl|бiльцroвикaм вивiз лiсy, вiддiли УПA пoстiйнo }IицlилI{
зrrriзнички: Kpсxoвинi.Лщ, Bигoдa-Лyг, Hn цвipнa-Pa.
в},:}ькoтopoвi
фaйлoвa i т. д 23 ciчllя oснoвнo 3нищснo B}вЬкoтoPoвyзалiзкинt<y
нa вiдгllнlсy Kдм'янец# Пеpегiнсы<, 24 .lepьня нa piзниx вiдпrrrкдх
мiхс с. Paфaйлoвolo i Зeпенoro тa Paфaй;roBoк}i Haлвipнolo. Пapш.
лсльtlo з цieю aкцieю нищили телефoннi i телегpaфнi лiнii yпpo.
дoBж yсЬoгo vaсy блoкa.Ци.
3aвзятa й тяlскa бopmьбa уТIA й пiдпiлля спp}tчи}tилa знaчнi
Bтpaти' цe piн сaмoзpoзyмiлa. .Цo нaйбiльlдих вTpaт тpебa зapaхy.
вaпl вбивствo кoмaндиpa Piзyнa, кoмarЦиpa гpyпtt ..Чopний Лiс''
25 лютoгo |946 p. Йoгo зниIцlfли бiльцroвики зpaдoю' нaдiсrtaвши вбивникa' якolvty oбiцrrтlи BсJIикy гpaцIoBy Bинaгopoдy. Дo
oдчaйд}щнoстi вiщaяспl й, знaменитий пapпазaнсьlс,tй тaктшк' кo.
мatЦI{p.Гpсгiт.Piзyн виЙшoB псPrмoж}Io з.пoнaд l00 бoiв. Тiлo
сJI. п. кoмaндиpa Piзyнa деpx(:rли чoтиpи днi в Cтaнiславoвi, дe
oгл'lцaли йoгo piзнi бiльrrroвицькi всльмoxi. Йoгo спpaвxне пpi.
зBищe бyлo Baсиль Arцpyсяк i бyв вiн pолoм зi CнятинщиIII{.
HaдзвичaЙнo rпoблений стpiлсuтвoм, хopoбplr й кoмaндиp, вiдзцxчсний 3oлoтим Хрстoм Бoйoвoi 3аслщи I клaсy, чoт}lplt paзи
пopaнсний, бр зaвХли тaм' дc йoгo нaйбiльшr пmpr6yвaлll. He
.цивнo' Щo йoгo бoйoвс псrцдo ст:lлo лrгrкдoк)' щo пpo ньoгo cпi.
BaIoтьпiсень i poзпoвiлaютЬ пpo йoгo хopoбpi вчи}lки.
У цей чae зaгиI{yли щr дв{r визнasнi стapIшI{ни' щo бyли зaс}Ioв}Iик:l},tlI
каpпaтськиx вiддiлiв УПA. [е мaйop КoзaK, щo зa.
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гинyв 29 ciяня' i мaйop Пpyг, кoмaндиp слaвI{oгo Kypr}Iя' a пo.
тir'l вiддiлy ..Пiдкapпaтський,'. 3aгинр l бсpезня y вaxкиx бoях
свoгo вiддiлy пpoти пеpевDкaloчиx бiльlшoвицьKих сил. У Кapпa.
тaх зaгинyли чoтap Бyйтyp (2 сiнняl), сoтник Bивipкa (7 сiння) з
кyPсня ,,C|4Bуля,,i хopyнxий Гoнтa, кoмaндиp вiдцiлy ,,P|lci',
(ll тpaвня). Ha Пoдiшri: кoмaндиp Iвaн Питльoвaний (..Гoнтa''),
кoмalЦиp д}ol(с вaжливoi зв'язкoвoi лiнii ГК УПA (лiнiя K.B)
(l3 сiння)' xoPytDкий Koсaч _ кoмaндиp вiддiлy ..Cipoмaнцi'',
тa Гopдieнкo (кoмarциp вiллiлУ' скJlaдrнoгo 3 сaмих нaдднiпpян.
цiв), який вiдстyпив iз Boлинi й пoцpaпиB y вopo)кe oтoчсння бi.
ЛЯ caJINliтькiвui Bоликo.Глyбovoшькoгo paйoнy. oбидвa зaгинyли в беpезнi. Ha Boлинi зaгI{I{yвy сiннi кoмa}Iдиp Дyнaй.
Деякi визнaчнi стapцIини УпA пoтpaпшли B пoлo}t. У oбoх ви.
пaдкax бiльlцoвltки з:lгaзyB:UIикpиiвки, дс псprxoDyBaJrисЬцi стap.
lIIинl{ зi свo.iми пoчтaми' poзвiдaвIшидoбpе пpo iх мiсцс. Цc бy.
лo чистo бiльrцoвицЬким мстoдoм - бpaти кoмaндиpiв i взaгa.
лi визнaчних пЦпiльникiв живцeм. oсь тaк пoтpaпIdлll B пoлo}I
кoмa}IдиpAlцpiенкo' кoмaндиp TB УПA ..МaKiвкa'', oдиlt з нaйбiльIц вiдвaxнlrх стapцIиtl yПA, сиtI пoлкoвникa .(митpa Bi.
тoBсЬкoгo i нa Boлинi кoмaндиp fiopoIш, вhoмий пoвстaнський
кoмaцдиp i кеpiвник pсйлiв нa Cхiд.
Haпpикiнцi неpвня |916 p. гapнiзoнники пoч:lли з{UIицIaтиyк.
paiнськi селa. 3 цЬoгo пpиBoдy в пiдпiльнolvty видaннi читaемo:
..3aмщeне селo I{a хвилЬкy вiдiдtнyлo. БлЦi
ЛIoди пPиBoдили
дo пop'Iдкy зiulиlцеtty бiльlцoвикaми pyitty, шyкirли пo пoляx'
лicaх тpyпiв свoiх близьких, бaгaтo 3llлиltlилoся кaлiкaми' тюккo
xBopими' нa3aBХци tlепpaцсздaтними' мaйжo в кoxнiй хaтi бyлa
xaлoбa. Ta oднoчaсI{o' лrдBе з}tиKпa 3a пoвopoтolrt мaцtинa 3
вiд'.iж.ФкaючимибiльIдoвикaми' B ссJIo Brpг:ulися пoвстaнцi, зв'я3.
кoвi дiвчaтa дoбyвдли iз сxoвкiв пiдпiльнy пolДтy' зaтpимaнi
Bopoжими дiями к1p'epи вiдкoдили пo зв'язKy; сльoзI{ зa BмeP.
л|4tiуIмilцшtися з paлiснимl{ слЬoз:lми пpивiтiв iз синalлl й дoчкa.
ми' пoBстa}Iцями' якi щaсливo пepсжltлп ЦeЙ стpaшний .raс.
Мaси цIBидкo псpскoнyB aли|cя' шo yкpaiнський BизвoльHo-prвo.
люцiЙнllЙ pyx xивс. Тpсбa стDepдити' щo нa всьoмy пpoстopi
блoкoвaнoгo тrpенy нiдe нс дiйrшлo дo зaсaдничoгo зilлoмaн}и
мaс. HaвпaкI{, в бiльtцoстi випaдкiв зиtиoBa блoкaдa стiUIa Baж.
ким бoЙoвим xpещсtlням' чин}lикoм зaсaдничoгo пеpeBиxoвaн.
}Iя' зPrBoлtoцioнiзyвaння iх''.
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п tДсуIvtки xPyщoBсЬкI,il( oФЕH3 иB
Пiсля зaкiнчення всrшкoi блoкц.щr бiльIцoвики пpoгoлoсI{лI{ B
пpeсi й вepез Pцдio пPo oстaтoчI{y "лiквiдaцilo'' *oзбpo€tIID( бaнд''
нaцioнaлiстiв',. Бaгaтo oсiб, щo бpa.lrи
"yцlaiнськo.нiмсцьких
y
нaгopoДкeнo
opдснaмI{ за бoйoвi зilсJtyгI{.
}ДIaсть "лiквiдaцii'',
Hсзвшкaroчи нa всlo сйфopикy цl{х пpoгoJlorrrень' вotlи зoвсiм нс
вiдпoвЦaли пpaвдi. Boни бyли pатпс.щlмoвoю зaслotloю FJIяУк.
Pl{ття цiлкoвllтoпo пPoвaJry хPytIIoвськI{x oфcнзив.
Haспpaцдi, мaсoвi тсpopltстlrщi aк{ii нc дДJI}rтlос нaслiдкiB, Щo
iх спoдiвa.lrися бiльlцoвицькi lvlo)кtloвJlaдцi. Пpo лiквiдaцiю yкPaiнськoгo Bизвoльнo.pcвoлlouiйнoгo pyхy нc мoглo буlп It lvtoBи.
Borпr спPичиI{иJII{вцpaти в pяtшс УIIA й пiдtiлltя' aJIс нс нaдщсpбилш fr opгaнiзaцiйнoi мcpсxi. Пiсля закiнчення aкцii пpoдoB)кyвшrи дiятll: ГK УTI.A з yсiмa свoiшr вiддiлaшl й oкрlrлllrшl oсФeд.
кaмI{ (нaпpик.пaд, ГoП - Гoлoвний oссpe.Цoк Пpoпaгaнли i
т. t.), кoмa}Iди двox вeJIиких гPyп УпA (УIIA.3axiд, кoмarrдиp
IЦслcст, УTI.A.Пiвнiч - кoмarциP .(yбoвий)' Koмa}Ци вo€}Iних
oкP}т (Bo) i кoмirЦ.щ|тaкт}IчнI{хвiдгинкiв (TB). 3нaчнa бiльцliсть
вiддiлiв УпA вийш.пa з aкцii oбopoннolo pyкoю i пpoдoвжyъaJla
свoi зaЦдaння. Bтpaти циx вiltдiлiв пiд чaс всликoi блoкaшl бyли
мcнIшi, нix y piзниx aкцiях 1945 p. пiдr'iлJtя збсpсглo свoю oPгa.
нiзaцiю нeпopyllrнolo: Гoлoвний пpoвiл пiдпiл.lrя, кpaeвi пpoBo.
ди, oблaснi пpoвoди i т.д. фyнкцioнyвaли нopмiulЬнo; пiдпiл:lя
oxolulloвaлo знaчнi пPoстopи 1п<paiнськихземcль' втpиlvfyloчи нa
них свoi opгaнiзauiйнi oсrpcдки piзнoгo стyпrня i piзних opгaнi.
зaцiйrпос дiлянoк (сБ' )/чx' пpoпaгa}Цa, 3B'я3oK тoщo). Бсзперp.
внa блoкaдa' з мстolo знищити пiдпiл:lя, зaBд:UIaйoмy вTpaт' iUIс
цi втPaш oхollлIoв:rли' псpцI зa Bсo' низoвi opгaнiзaшiйнi oсepед.
ки, CKB, мilJlo зaчiпaючи Bищi opгaнiзaцiйнi oсеpслки. Пoлiтич.
шlй пpoвiд УTI.A й пi.щtiлля - уTBP дiяв тaкo>кбeзперpвнo' Bи.
слoвJIюIoчисЬ пpo всi вaжlIивi пoдii (вибopи, .Boзз'€днaння'' цсp.
кoв i т.д.) й вистyпиBlIIи з oбшиpним *Cлoвoм дo yкpaiнськoгo
нapory пiд мoскoвськo.бiльrцoвицькoю olсyпauieю.,l пiсля зaкiнчrI{ня вс.lцlкoi блoкцДl. Цe бyв дlЙcнutrtстaн УTlA й пi.щliлllя пiсля
зaкiнчсrшя всrикoi блoкaди i цей дiйсний стaн бщ дoбPс вiдoмий
Хpyuroвy й irпцим бiльlцoвицьKим мoxнoвJlaдцям' нсзвaxaючI{ нa
всIo iх пpoпaгal{дy пpo .лiквiдaцiю''. Hсмaе сylvlнiвy, щo цсй дiй.
l ''Cлoвo Дo yрaiхсьxoro наpory пЦ

oкутauiсю.'зa пiдписoм

УlФдiясьxoi Гoлoвшoi Bизвoльшoi Paдш з'явrrлoсь дPyxoш y листoпaдi 1946 p. Фopмaп
l3'5xl9 сrr. 5 стоpiнoЬ E чaстин. ПeрвrrД'aнo дlyкoш в 1948 p.
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cнцIt стaн' щo BияBив ссбс, мix iнlшими, пoявoю в дPyгiй пoлoвlцнi |946 P. цiлoгo pцry пiдпiльних вI{дaньl, б1в пPичиl{oю знa.
чних PoзxoДкeнь й нспopoзрrriнь мix сaмими бiльlцoвицЬкимI{
мo)кнoBJraдцяIt,lи.
Biдпoвiддль}IиIr{зa .xpщдoвськi oфензиви'' бy,, oчсвl{дllo' сa}l
Хpyuдoв. I.{cвiн з МaнyiпьськI{м зa.щ/мaJш{
жax,Iивим тgpopoм зtlи.
щI{ти yкpaiнський визвoлЬнo.Pсвoлloцiйний p}'х. xpyцtoв yзm нa
сeбс вiдпoвiдшrьнiсть пepсд Пoлiтбюpo з:r пpoвсдсння цiei alсrii.
Biн oсo6ист0 ксP},Btlв нeк)' poзЪкпсaючи пaIfl{иP}lI&{ amoмoбiлсм
пo 3axiднiй Укpaiнi й iз йoгo нaкiвy пapгiйнi cсlgстapi piзrиx oб.
лaстсй ксpyBtlJlи aкцreю y свoix oблaстяс. Talqм чинoм' пPoBeдrнrrя цiсi aкшii ряв нa ссбс пaщiйrшЙ апaPaт. У пеplшoмy стaпi alщii
цoпolиaпaли йoмy мiсцсвi вiддiли бeзпски, щo пiдrягшrи пapгiйнoмy aпapaтoвi' B дpyгolt{y - стapaлпcЯ, пpитягrryги дo aкцii
в i й с ьк o в i з'еднaння. Tiльки нaтpстЬolufy стaпi aкцii Bl{иy.
пt{Jlll бiльIцi сlt,Цeбiстськo-вoеннi з'еднaння. Koлl взяти дo }вa.
ги фaкт, шo тaбip poсiйськoi вoeнщиtlи' pспpсзeнтoвaний псвни.
Ivll{кoлaми M.ЦБ й apмii, сl{лЬtlo пopiс пip'ям пiд чaс oстaкньoi
вiЙни, It{oжнaзpoзyt'liти, щo цеЙ тaбip злopaднo нaсмiхaвся з бrзпopaднoстi пapгiйнoгo aпapaтy з ХpyшoвиI{ ЕIa чoлi в бopoтьбi з
УTIA й пiдпiллям. Koли }Ia тPстьolvfy етaпi IIpoти УTIA й пiдпiл.
Jtя вистyпили бiльlцi еlцдсбiстськi й вiйськoвi з'€дHaння' тo мIt цc
пoясtllorмo фaктoм irrгepвеншii Хpyшoвa пeprд нaйвиIrПrм пpoвo.
дoм CPCP' щo Bипpaвдoв}'вaB yсi свoi нсвдaчi в бopшьбi пpoтlt
УTIA й пiдпiltля tlсдoстaтньoю пi.шгpимкoю aкrii зi стopoни сlt.tдс.
бiстськo.вorЦнoпo тaбopy й бpaкoм бirrьIцlос сил' щo мoгJIи б пpи.
дylllитl{ P}о<.Toдi, згiднo 3 нaкaзoм цьoгo пpoвoдy' oб'еднaнi
cnш М.ЦБ i apмii пPистyпIoIи дo aк{ii. Iх пiлrropЯдK}'BllлI{Хpylцo.
вy i мiнiстpoвi дсpxaвнoi бcзпски yPсP B.Pяснoмy. AKцiя зaкiн.
чlolaсь пPoвiUIoм i з цьoгo пPивoдy тaбip сlидебiстськo.apмiйськoi
Bo€tlщинI{ мiг вистyпити 3 oдDсpгиIvtI{зBиЕryвaчcнtlямI{Xpршoвa
i йoгo ..сopaтникiв'' як чaстинI{ Bсeсoюзttoгo пapгiйнoпo aпapaтy'
щo пpoяBилI{ пoвtly бсздapнiсть y бopoгьбi пpoти yтIA й пiдпiл.
ля. Ha нaЩy tУ.мкУ, тiльки висoкa пpoгeкшiя Г.М.Ma.пеЕtкoвa вpятyBaJIa Хpyшoвa вi.Цтoгo, щo вiн вJIaснoю пoлoBolo }Iс 3aIIJIaтиBза
пPo&rл свoiх oфнзив2. У кoxсroмy paзi, тaбip вo€нцц{ни пepсйrшв
спpaвy бopoтьби пPoти yпA й пiдпiлля в свoi pyKи. I.[е пpoяви.
t yдpугifi пoлoвишi1946.p. з.явtglись:"Cдчoстif,нiсть",ч. l, "иcя i Чиш.',v. l0, "Пoвстa.
нeць..,ч. 8.9, "Ha 3rriшy.',v. 3, "ПpoпaвнДшст"'ч. 6' a кpirr ц!om, цUrиfipяд qднoдt{ilotq
бpouryp,лrrстiвoк'кlpиктryp iт. л.
l .ЦpyxинoюГ.М. Мцeшкoвo бyлr piлшaсестpaМ.C. Хpyщoва.
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лoсь' пФIIr зд вoc' y змiнax нa ксPЬниx пoсад:rх: в бсpсзнi |947 p.
нa пoсaдi псPшrono сeЦpстapя Kп(б)y Хpylцoвa зaмiнив л.М.KaгaнoBI{ч; вiдiйшoв y зaбyття, a мo)кe' й нсз.rбyття Pясний, IIoчa.
лa бляrстyпl зipкa Мaнyi.lrьськoгo. Cпpoби пoбopюBaнн'l уTIA й
пiд'iлltя пеpeйшли B KoмпстЕнцilo Iv Biддiлy Гснurтaбy - цrн.
тpy poсiйськoi вoеннoi oмдсбiвщини. 3a пoдaнням цЬoгo цrнтpy
мiнiстpoм фзпrюr УPсP стaв Drнсpшt.лейтснarrг М.K. Koв.r.lьтyк,
щo в спpaвaх пoбoproBa}I}lя УTI.A й пiдпiлля бyв пiлrropялкoвaний
бсзпoсepeддъo кеpiвникoвi всeсoюзнoгo tvflБ _ Aбaкpvroвy' oд.
нiй з нaйвизнarшtilдиx пoстaтей poсiЙськoi вoеннoi eмдсбiвuцtни,
шсфoвi CМЕPIЦy в poки вiЙни. Нa чoлi CМЕPШy IV Укpaiн.
ськoгo фpoнтy. стoяв сaмr нoвий мiнiстp бсзпски УPсP М.K. Koвшtьчyк. Пеpсхiд бopoгьби з yкpaiнсьKltl{ BизBoль}to.pr.
вoлloцiйним Pyxoм y кoмпeтcнцilo стaлiнськoгo вorннo.с}lдcбiстськoгo тaбopy (нoсiiв тpaдицiй нoгo poсiй сьKoгo iмп сpiaлiзмy)
пoзнaчaвся в Укpaiнi псpIш 3a всс пoсилеl{t{ям pyсифiкaцiйнoгo
K},pсy' всJtиKolo чl{сткoю пapтiйнoгo aпapaтy' poзгopгaнI{ям KoJIск.
швiзaцii нa 3У3 тoщo. Щe paз нa пoст пrpцIoгo сскPrтapя KП(б)У
пoвсprцвся Хpyuдoв - }la uсй paз 3 нoBI{м плaнoм бopoгьби пPoти
yкpaiнськoпo визBoльнo.peвoлюцiйнoгo pyхy -з плitнoм ..yкpyп.
нrння кoлгoспiв''. Koли x цсй плaн IIpoB:UIиBся'йoгo вже oстa.
тoчнo пpoгнaлI{ з Укpaiни' пpизнaчивlllи псPrцим ссKprтapсм
Л.Г. МслЬtlикoвa' людинy'' шo opiентyвaлaсь нa Boeннo.смде.
бiстський тaбip.
Як 6u Botto }tс бyлo, пpoвiл yкpaiнськoгo визвoльнo.prвoлIo.
uiйнoгo pyхy мyсиB зaйняти вiдпoвiднс стaнoвищс й виpilшити,
як йoмy бyги дшli. У нcpвнi 1916 p. сK,Iикaнo Koнфpеншiю Пpo.
вory oУH' якa B oснoBнoмy пpoдискyгyBirлa мixнapoлне стaнo.
вltщс' стa}Ioвищс в CPCP i стaнoвищe в Укpaiнi й oпpaцюBaлa
дoклaднy Iнстpyкцiю Пpoвoдy oyH дrrя пiдпiл;rя. Biднoснo мixнapoдtloгo стaнoBrtщa пoстaнoви KoнфсPенцii стBrpдxyBaли iс.
кyвaння дBoх нrпpимиpeнних блoкiв y свiтi й нapoстa}I}Iякoн.
..
флilстiв мix ними. Iснyюva пoлiтичнo-диплoмaтиннa бopoтЬбa'',
ствеpДKyB:UтoсяB пoстaнoвax, ..бyДo пPoдoB)кyвaтися Д0TИ, дoки
oднa зi стopiк tIс ви3нa€ ' щo дirлЬЦIе..tpaнFlя нa чaс'' зaйвc чи
нскopис}tc li нс вхие дtя виpilшення спipних питaнь вo€ н ниx зa.
сoбiв, щoб змyситI{ пPoтиBtIикa aбo зpoбити йoмy ссpйoзнi зa.
сaдничi пoстyпки й визнaти йoгo пaнiвt{с стaнoвищс, aбo цiлкo.
Bитo скaпiryлювaти... Щoдo стaнoвищa в CPCP пoстaнoвI{стBrpд)к},BiUIlt'щo "IV п'ятиpiнний плaн - цc Bo€ н нa пiдгoтoвкa
сPсP". У зв'язкy 3 Bикoнaнням плaнy зBcpг:rлaсЬyвaгa нa тшк.
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кс фiнaнсoвс стaнoBllщc в сPсP тa нa *нeспpoмolкнiсть пapгii i
},pяДy вийти 3 кpизи''. Щoдo стaнoвищa в Укpaiнi, пoстaнoви
стBrpДкyв:UIи' щo ..тtpoiннa бopmьбa нapoдy' opгaнiзaцii i УпA
ix висoкд iдсйнo.мop:Ulьнa cгiйкiсть дaш piшrщий вiдпip ol(yпa}I.
тoBi'', i lцo ..oкyпaнтoвi нc Цдirлoсьнi зниlципr pсвoлloцiйний pщ
i oУH, нi зaлякaти }rдPoд pспpесiями i змyсити вЦмoвитися BЦ
},.laстi в PсвoJIIoцiйнiй бopoгьбi''. Пoстaнoви ствrpДк},BiUIитaкo)к'
щo "pyсифiкauiйнa пoлiтикa в пoBo€tIЕIий пеpioл кottсекBeнтнo
пpoдoB)lrylться' змaгaloчи дo тpиBlrлoгo зaкpiплення "зlr1т<и''Ук.
paiни з Poсiею''l.
.[oклaднa oцiнкa мixнapoднoгo стaнoBищa й стaнoвищa в
сPсP i в Укpaiнi бyлa виxiднolo тoчкolo дJlя пoстa}Ioв' щo нop.
IvryвaлI{
нoвy т a кт пКУ pсвoлюuiйнoi бopmьби. Укpaiнський
BизвoлЬtlo.pсвoлlouif,tнvtЙ Pyx rra piзних стaпax бopсrгьби зilстo.
сoвy€ piзнy тaктикy' якa B дaний нaс нaйкopиснiIдa. Мoмеtlтoм,
lцo визнaчa€ тaктикy, e пoлiтl{чнa ситyaцiя: сyкyпнiсть спpиятлиBих i нeспpиятливих фaктopiв, щo зBoдяться дo oцiнки як
вJIaсниx сил' тaк i сил Dopoгa' ix кiлькoстi i якoстi, a тaкoж i
спPoмoxttoстi iх дiяIти тaкoж дo мixнapoдttoгo y<лatУ пoлiтич.
I{иx сl.tл. Бсpщи цс всe дo yвaги' Пoстaнoви Koнфернцii oУH
ствepДкyB:UIи' щo "iсн1пo.ra пoлiтичнa сиryauiя в ylиoвaх бiльlцoBицькoгo тrpopy в миpнiй oбстaнoвцi вимaгaе зaстoсyBaнIIя Taкoi тaктики' метoю якoi е: a) пpoдoв)к}'вaти визBoльнy бopoтьбy
щpaiнськoгo HaPo.l, tIс дo3вoлити вopoгoвi пpитyпI{тlt нaцioншlь.
нo.мoPirльнi вapгoстi нapoДy тa йoгo вipy в oстaтoчнe DI{звoлсl{.
ня; б) збеpсгти вiд знищсння oс}toBнi pсвoлloцiйнi IIIЛIц'як oпopy
визвoльнoi бopoтьби B чaс нaйсильнilltoпo тискy й як кеpiвний
oссpсдoк визвoльнoi бopoтьби''.
Тaким чиl{oм' Кoнфернuiя Пpoвoдy oyH виpiIшилa пepeйти
з пoBстa}FIoi тaктики нa пiдпiльнУ й цlo змiнy пpoBссти пoслiдoвtlo B пoBстaнсЬKих вiддiтax тa в opгaнiзaцii. "Гoлoвнс в тiЙ тaк.
тицi'', читa€мo в lнстpyкuiяlсz, uЦe пoлiтичнo.пPoпaгarЦивнi дii,
a) нa пoшиPcння pсBoлIoцiйниx iдrй i кличiв ссPсд
спpяIr.roBaнi:
yкpaiнськoгo й iнtциx пo}IсBoлсних нapoлiв' ссPсд piзних сyспiль.
ниx клaсiв; б) нa oбopoнy iдейнo.пoлiтичниx тa пpoгpaмoвиx 3a.
лoxeнЬ yкpaiнськoi pсвoлюцii вiд зaкидiв вopoгa; в) бeзпoшaлнc
п oбopювaння дсp)кaвнo.ycгPoeвих' пoлiпlчниx тa сoцiшlьtlo.скo.
нoмiчниx oсttoB вopoжoi систсми як pеaкЦiйних i lцкiдливих;
I .Цив. Пoстalloви Kolrфршшii Пpoвoлy oУtl в vepвшi 1946 p. (непoвниfi текст). У пЦпiльшoмy:lсypllшli "lдся i Чиш", ч. l0 щ 1946 p. (пcpeдpyt( - Hiмe.r.тишa).
t .[ив. "Уpивкrr з щrсвoi iшстpyкuii Пpoвoдy oУH з lЧ6 p.. в:кypшшti "Bизвoпьlrд ПoлЬ
Tl|lo", r;. l/l8 за 1948 p.
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г) пpиеддt1вarrrrяi зalryчyвal{ня дo pсBoJlloцiйнoгo p}осyнaйвaPтiсшiцlиx iншlвiдyarrьнoстсй... Бoйoвi лii пpи пiдпiльнiй тaкпlцi мa.
ють BI{piвний пoлiтltчI{o.пpoпoгal{дивtlий xapaктеp i зaстoсoвy.
ютtся вiдпoвiднo дo пoлiтllчнo.пPoпaгa}tдиB}tиx BиIuloгi пoцpeб.
Poбoтy opгaнiзaцiйнy, пoлiтич}Io-пpoпaгaЕIдI{B}ry
тa бoйoвoпo пo.
pЯдкy вeсти тaк, щoб }tc пPoBoKyBaпl pcпpесiй''.
У зв'язкy з цими iнсцpyкцiямI{ в липнi 1946 p. Гoлoвний Ko.
мaндI{P УTIA гЕнrPaJl Tapaс Чyпpиrп<a пPoгoлoсив "Biдoзвy пoлoвtloпo кoмaнД{pa to УTIA'', в якiй стBePДкyBaв' щo "сьoгoднiщнiй
мoмcl{т' цc тiльlсl lt.to}tсI{тпсprстaнoBKl| cvlл' цс мoмоt{т пrPсxoдy
3 oдIlltx фopм бopoтъби в дlщi''. У цiй ..Biдoзвi'' ми читaлиl:
"Я псвrий, щo Bt{, нeзлaмнi бopui.гсpoi, вмiлoзaсвoiтс сoбiтi нo.
вi зpaзки бoro з вopoпolr{'тaк' як скopo й вмiлo oпaнyB:UIимистrцтBo
yдapaми' i бyдстс BдaPягlI Bopoгaтaм, де вiн тoгo }Icспoдiвaeться. З
пI{тoмolo Baм oдraйдylllнiотlo i витpивa.пigtto, пpo якyxoд'[ть Jrсгсн.
ди пo uiлoмy свiтi, пPoдoB)кyвaтп 6удcтe й дa.гrьIдiслaвнi тpaдицii
УTIA, BttxoByBaтибyдстс свoiми геpoйськими чинaми }IoBс' пцpoст:lloчc пoкoltitшtя, щoб i йoгo вклroчити B Pевoлloцiйнy бopoгьбy. Bи
дoкaxiть вopoгoвi щr paз i Щc paз, шo Укpaiнськoi Pсвoлюцii пoдaBlfтtt нс мoxнa' щo фopми бopmьби, якi ви сьoгoднi пpиймaeтс, цe
tвltltсвi фoрдt; щo нсзабapoм пpийдo чaсчrpпoBoпoпOpсxoryдo цIиpoкl{х пoBcтaнчих дiй, якi зaвrpIшaтЬсявжo пoBнolo пoбiдolo стBopсtlням Уlqpaiнськoi Caмoстiйнoi Coбopнoi .[сpxaви.'.
3гiднo 3 нaкaзaми ГK УПA, нaстyпилa чеpгoвa pеopгaнiзaцiя
yТIA Бiльlцiсть пoBстaнських вiддiлiв poзфopмoвaнo' Й бiйцями
уT[A пoпoBнOHo пiдпiльнy мсprxy. Тспcp y цiй мсpсжi poзpiвня.
ли .пoвglaнцiB'', щo пpийшлц 3 3iдцiлiв УПA, й ..пiдпiльниКiB',,
щo дoсi бyли шeнaми пiдпiлltя. Biддiли УПA пpoдoв)|(yBaлидirги фoi i .loти) тiльки в Kapпaтaх i нa Пoлiссi. Pсopгaнiзaшiю
пpoвiв нoвий IIIсф гIII УTIA мaйop oлeксa Гaсин.Лицap' щo 3aмiнив нa цьoмy IIoстy гсtlсpirлa.(митpa Гpишaя.Пеpсбийнoсa. Ta.
ким чи}loм' Boссни |946 p. пoчинa€ м o iстopilo зБPoЙHoгo
пIДпIлJUI в Укpaiнi, щo нr мoнlц слaBнa' нbк iстopiя УIIA.

3. УTIA tIA 3AкЕР3otIHI
Mдсoвдбopmьбaшл3акеpзoннi
3aксpзoнням пoпyляpнo нaзивaютЬ yкpaiнськi зсмлi зa т. зB.
лiнiеIo Kepзoнa, тoбтo Лeмкiвщинy, Пoсянrш, Яpocлaвшщнy, Лю.
1 [ив. rвlсст "Biдoзви- в xуpшшri .Bизвollьlta Пoпiтиlo.., ч. l/l8 зa 1948 p.
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бaчЬIщlнy, Беrtз,пlнy (дo l%5 P.) тa Хoлr*шщlкyй Пiдrяшшlя. Пic.
ля вiЙни цi зсм;ri oпинилися y кopдoнaх Пoльщi, нa пiдстaвi
пoльсЬKo.PaдЯ}IсЬкoгo дoгoвoPy вЦ 16 ссpпня 1945 p. ltей пo.
гoвip визнaчив лiнilo пoльськo.paдяI{ськoгo кopдol{y' щo B oснoвнoмy вiдпoвiдaв т. 3в. лiнii Kсpзoнa з |920 p. з Di.IDиJIoнrrям
нa шI(ory Укpaiнi. Тaким чинoм' сPсP вщстyпив пpиблизнo 15%
зaxiднoyкpaiнсьlоrх 3rIисль Пoльlцi.
У furn зaxiднi пorryги д:rли свolo згory нa пPoBeдrHHя кopдo}ty
мix CPCP i Пoльщeю мeнIц-бiльlII }Цдoвx лiнii Kсpзoнa й нa oбмiн нaсoлення мiж цими кpaiнaми. 3гoдoм y Мoсквi вiлбyлaся
зyстpiн Cгшriнa з пPeдстaвникaми пoльськoгo aпelfl}т}toгo ypя.

дy' нa якiй зaтвеPДилиплaн цьoгo неб1вaлoгoв свiтi мopry. fuя

викoнaвцiв - aгeнт}Pнlоt }Pядiв Пoльщi й Уlqpaiни - }lс знaйlllлoся нiчoгo iншloгo, як зaкpiпити цсй Iшaн дoгoвopoм Пoльщi
тa Укpaiнськoi PCP пpo prпaтpiauiю пoльськoгo }Iaсeлeння з
пiлpaляrнськoi чaстини зaxiднoyкpaiнсьlсlx зrмсJIь i висotення yкpaiнськoгo нaсeле}Itlя Лемкiвщини, Пoсяння, Хorпицlини i т. д.
лo Укpitiнськoi PCP.
Укpaiнськo нaсслен}Iя ttе хoтiлo пoкI{дaтI{ свoiх piдних yкPa.
iнськиx 3rмслЬ i пеpссслятись дo сPсP. Haсильнa псpссrЛс}lсь.
кa aкцiя зpaзy x викJIикaлa якнaйPiшrщiц"д спPoтl{в yсiei yкpaiнськoi сyспiльнoстi. Ha бiк нapoдy стаJIo yкpaiнськe Peвoлюцiй.
нo пiдпiлrrя' a нaсaмIlepел збpoйнi вiйськo3i 3iдп.iли упA. Cпpoтив po3гop}т},BсяB мaсoBy збpoЙнy бopoтьбy y<paiнськoпo нapory
нa 3aксpзoннi пpoти нaсилЬнoгo висeлeння' щo тpивiula 1 P и
poки й xoч зaкiнчилaся пePсмoгolo Bopoгa, якltft зa дoпolvtoгoю
IlсpсBalкaloчиx сил тPьox деpxaв тaки зр,tiв виKиHyп{ щpaiнськс
нaсслeнI{я з пpaлiлниx зrмeль' пpoтс вoнa рiн.liutaся Ц)иBKl{ми
пoлiтичними yспiхaми. Boнa звеP}ryлa yвary цiлoгo свiry нa ви.
звoлЬ}ty бopшьбy y<paiнськoгo нaPoДy' a тaKox дoвслa дo пoлiп.
цIrння Bзa€миlI мix пoльсЬKим i yкpaiнськиIr{ нapoдaм}I' зilвсp.
lIIllBllIись дoгoвoPoм кoмaндyBaнь пoльськoi Й yкpaiнськoi пЦ.
пiльних apr.liй пpo встaнoвлrння лсмapкauiйнoi лiнii i взaемнy
спiвпpaцю oбoх пiдпiльниx apмiй y бopoгьбi пpoги спiльнoгo вopoгa. Ha нaшy дy}rKy' спiвпPaця двox пiдпiльниx apмiй, щo щc
piк тoмy кpивaBились y зaBзятиx бoях, мaлa DeлI{кeiстopиннс й
пoлiтичнc знaчен}tя. .(oгoвip зaKпIoчe}Io18 тpaвня |946 p. пiсля
тpиBaлиx псpегoвopiв мix дслсгaцiями oбox apмiй i неpeз дeсять
днiв пoльськi й yкpaiнськi пoвстaнськi фopмauii бpa.llи rlaсть y
cпiльнiй aкцii нa м. Гpyбешiв (yнo.li э 27 нa 28 тpaвня l%6 p).
Cпiвпpaця Poзвив.rлaсь yспiIшнo дo poзгpoмy пoлЬськoгo пiдпiл.
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ля вapшaвсЬкoю aгrнтypoю Кpсм.тIяй мaлa Iшиpoкий вiдгoмiн нa
Bаprшaвськoмy пpoцrсi пoльcькoгo п iдпiлltя'.
Hсмaе нaймeншoгo срtнiвy, щo мaсoвa збpoйнa бopoтьбa нa
щpaIнсьlсlх зrмJтю(зa лiнiеlo Ксpзoнa мaе глибoке вiднolцrння дo
цiлocтi yкpaiнськoi визвoльнoi бopoтьби в нarцi чaсI{. [я бopoть.
бa - цe poздiл iстopii упA й yкpaiнськoгo збpoйнoгo пiдпiлля.
Цеli poздiл тpaКry€мo кot{спскп,lвнo. Пpo бopoтьбy УTIA й пiдпiл.
ля нa Зaкеpзoннi iснye бaгaтo звiтЬ, мaтеpiarriв,спolтдiB, свiд.rень,
пpесoвиx нoтaтoк i кoментapiв. Mix }tими € знaчнa кiлькiсть мa.
тсpiaпiв, пiдг1oтoвлсниxyчaсниKaмI{ uiei бopoгьби. Цс всс дae пiд.
стaви спoдiвaтись' щo мaсoвa збpoйнa бopoтьбa нa Зaкepзoннi
скoPo стaнr пprдмстoм oбtшиpних i ви.rсpпнпx gтудifitz.
Пеpед.висeпенськпйтepoP
Bиселснськa aкцiя пoчaлaся' як i все в бiльtцoвицькiй систr.
мi, вiд бpектlивoi пPoпaгaнди й жopстoкoгo теpopy. Bхе oстaннi
мiсяцi |944 p. пpинeсли пepIшi )кеpтBи теpoPy пoльсЬкo.бiльlдo.
вицЬких бaнд. Цi збpoйнi бaнди, щo сK,IaдaлисЬпrpeвaxнo з
пoлЬсЬкoгo кoмyнiстичt{oгo i tдoвiнiстичнoгo елrментy й oчoлю.
в:lлисЬ псрбpaними сlrщсбiстaми з т. зB. пеPесслснсьКихкoмiсiй,
пoч:UIивжr пiд кiнець |9|4 p. чинити збpoйнi нaпaди нa yкpaiнськi сслa й вимopдoвyвaти yкpaiнське l{aсrлeння. Цi бaщи BI{It{opдyвaJIи'нaпpикJlaд' в сслax Пискopoвичi _ 2000 oсiб, Пaвликo.
мa .300 oсiб, ЛюблинrцЬ - 200 oсiб, Беpезкa -l02 oсoби3.
oднoчaснo з цим баrци мaсoвo гpaбщaли мAl"lнo' п:UIили ceлa. Як
y lvtopдyвaннi, тaк i в гpaбexax бaндaм дoпoМaгaли чсpвo}Ia
пoлЬсЬкa мiлiцiя i вiйськo. Hс залиIд.lлисЬlloзaдy в цiЙ гaнсбнiй
poбoтi тaкo)к пoлЬсЬKr пiдпirшя i пoльськr сyспiльствo' lцo щr вi.
pw|уI'нiби бiльlцoвики пpийшли яK пoлЬсЬкi сoюзники.
Cлiд скaзaти' щo yкparнськa стopoнa oцiнилa сиryauiю яснo i
тBсpсзo. .Цдя нсi бyлo зpoзУМiлo, щo бiльlшoвl{Kl{ xoчyгЬ poзпa.
лити пoлЬсЬкo-yкpaiнськy вiйнy. Ta тaк нс стiUIoся, як хoтiлoся
Мoсквi. УПA зyr'riлa вилyчити з бopoтьби пoльськиЙ нaPoд i пiд.
l ПpoЦeс ГK пoльськoi пiдпiльltoi opгalriзauii: "Boлlьltoсtlь i Hспoд.гlсглoсць'' ("BlH''),
т. зв. пpoцeс Гoлeмбйoвськoгo й mвapишiв. .Цив.: "Пpoцсс пoJrьсЬкom пiдпiruи.', гaзстa
"Чoс'', Ч. 70 за 1947 p. У цiй гaзетi: "TparеДiя пoльськoro лiсу'', v. 75 g |947 p. Пpo
пеpеювop}| fi ,пoroвip: €. Пpipва: "утl^ i "BIH'' скopиryвaлrи т. зв. лilliю Kepзollа'' в ".[o
3бpoi"' * |op3 за l95l p.
3адaткoм тaких сryдiй с пpaшl € . Пpipви ".цii Утl^ }|aoпcpдтиDtIoмy тсpclti мix piкrми
'
Cяшoм i Бyroм в pp. 1944-1947.', >кypllaл".Цo 3бpoi'' +l |6/29 i |7/3o зa 1952 p.
l fu пiдпiльшим видaнr|я}tпoJlьсьxoю мoвoю:
"Kpвавим шUlяхoмстшlilloвсксй.цcмoкpaшii''.
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пiJtля. Boнa пiшлa пo дaBнo oбpaнoмy цIляхy - пo lшляхy бopoтьби пpoтrl мoсKoвсЬKo-бiльrцoвицькI{хoкyпaнтiв як гoлoвЕIoгo Boрoгa.
Пpoтилilо пpoBсденo B дBoх нaпpямax: l) збpofiнo.oбopoннo.
му i 2) пoлiтlrчнo-пpoпaгa}IдистсЬкoмy.3бpoйнy бopoтьбy opгaнiзoвaнo тaк' щo в yсix селax ствopили сKB, a тaкo)к пrpеKIrHy.
ли в тrprн сильнi вiддiли yПA. Цi вiддiли в квiтнi 1945 p. poз.
гpoмили вopoжi пoлiцiйнi стaницi тa пpoBсли aкцii нa пoльськi
бaндитськi селa. У цих aкцiяtх Kap:UIитiльки Bинних y мopДУ.
вaннi ни гpaбщaннi yкpaiнськoгo нaсrлсI{ня' a з pсцIтoю нaселrння poбилlt збopи, нa яких з'ясoврaли сyгь бiльrцoвицькoгo
пеpссслення тa BкaзyвaЛинa шкiд,ливicть взaeмнoi бopoтьби мiх<
пoлЬським i yкpaiнсьKим нapoдaми пeprд спiльним вopoгoм. Ha
тиx xс збopaх yкpaiнськi пoвстaнцi зaкликiUIи пoлЬсЬке нaсслrння дo спiльнoi бopoтьби пpoти бiльlцoвицьких iмпеpiaлiстiв.
oднoчaснo з цiеlo aкцieю iцrлa пoлiтичнo-пpoпaгarЦистсЬKa aKцiя, в якiй poзкoлЬпopтoвyв:rлиDеликy кiлькiсть пpoпaгaндистськoi лiтеpaтypи пoлЬськoю мoBoю. У листiвкaх дo пoльсЬкoгo нaселення BкaзyBaлoся нa зryбнi нaслiдки взaемнoi бopoтьби дlя
oбoх нapoдiв i зaкликaJloся пoльськe нaселrння лo спiвпpaцi з
yкpaiнським BIlзBoлЬнt{мpyхoм. Тpeбa Bизнaт!I' щo oбидвi цi
aкцii мaли знaчний yспix. Ухr зa кopoткий чaс IIoлЬсЬKaстopo.
нa цiлкoм пpипи}rилa тrpop i мopли. Цей к.пин y пpoтиyкpaiнсь.
кий пoльськo-бiльцroвицький фpoнт пorциpIoB:UIисllстсмaтичtlo
i, вpеlлтi, дoBeли дo poзмoB 3 пprдстaвникaМи пoлЬськoгo пlдпiлля, яKi, в сBoю ЧеPIY, пpиBсли дo зaKпючrння дoгoвopy вiл
l8 тpaвня |946 p.3нoвy х oфiцiйнi бarци вapцIaBськoiaгенry.
pI4 _ вiйськo й пoлiцiя, дiстaвIци Дoбpoгo пpoчyхaнa' нr нaвa.
жyBeлl{ся пpoдoBxyBaти свoю бaнлитськy poбory. Biл тpaвня лo
сepпня 1945 p. }Ia землях зa т. 3B. лiнieю Kepзoнa пal{yвaв' здrбiльшtoгo,спoкiй й iснyвaлa ..пoвстaнськa prспyблiкa'', лaд i пop,Цoк в якiй вopoг нaBD|(yBaBсяпopytllити тiльки тoдi, кoли вxo.
диB нa ii тсpени з бiльrцoю вiйськoвoю силoю.
Пеpшв мaсoвa Bисe,teшськдaкцiя
ПеpIшiй мaсoвiЙ DисслеlIськiЙ aкцii псprдyB.rли всликi oблaви
нa сrлa Й лiси, в яких бpaли }l.{aстЬзнaчнi вiйськoвi сили. Цi
oблaви нс дaли вopoгoвi бaxaних pсзyльтaтiв. Пpининoю цЬoгo
бyлo нсвмiння пoльсЬкoгo вiйська бopoтися пpoти пoBстal{ськoгo pyхy, lIIo мaB вeликy niдтpимкy мiсцевoгo нaсeлrн}Iя' a тaКoж
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BиPa:}нa нcxiть пoльсьK}tx стapшин i вoякiв 6paпr rlaстЬ y тaKиx
aкцiя<. [tc змyсшro вopoгa.Цo псpсrp1ц},вaнIlя сил i дo ствopeння
спeцiaлшrш( чaсти}t' сфpмoвaнlц з бalrдитсы<oпo й шrрr,roви}ltloпo
Qпсмeкry' знaчIIoю мipolo зirPокrнoпo бiльцloвицькoк) пPoпДгaн.
дoю. 3a дoпoмoпoю цlос вiддiлiв l всpссня 1945 p. вoPoг Poзпo.
lmв свoю пФIIIy мaсoBy BисGлGtlськy aкдilo. Biйськo вt{кttдtllo JIIo.
цeй з xaт i пiд дyлaми aвгoмaтiв пIaJIo ix нa зд.lriзничнi стaнцii
aбo дo кopдotry. Пpи шьoмy гpaбрa.lrи мaйнo в нaцtих сслян i
жaхливo зttyIц:UIись HaД нllмI{' зI{yIД},Ioчl{пiдпис}вaти зilяви пPo
"дoбpoвirьнc пеpGсGJIeIIIIя''.Усc цс дiяrroся пiд нaглядoм i кoмaнцoю GiльIдoBицьKих пepссс.пcнсьKl{x кoмiсiй.
УIIA зirKпиKiUIaнaPqt дo спPoп{вy й бopoгьби. HaссленtIя Kи.
l{yлoся в лiси, aбo нa пoльськi сслa' дс нa цей pa3 дoпoмaпiulи yк.
paiнцям, пrpexoв1вaли збholся, ЦДфУ, a тaKox ддB:UIизaхист yк.
paiнсьrом poдинaм' чиi бaтьки vи бpaтrr пiIдли в УПA Biддiли
уТIA вдapшrlr нaЙпсprшс пo вopoxiй кoмyt.tiкaцiйнiЙ систсмi. Bи.
caП|лt' в пoвiтpя i спa.lrили сorгнi мoстЬ i мiсткiв, зaмiнрa.пи й
зниIIIIIJIIIдссЯтKI{ кiлoмстpiв зшtiзничниx pейoк i толефoннlrх лi.
нiй. Ha дopoгax BикoII:UIиPoBи' нaсI{п:lли нaсипи' з:lвirлиJlиiх дс.
peвoм i кaмiнням, бyлрaли бapикaли. Haстyпним кPoкoм бyлo
IIищсння псpсссJIснсьtсос кoмiсiЙ нa чoлi з стaplllинaми.сrцдебiстa.
ш. Biддilшl УTIA пpоBсJIи цiлий p,Iд нaстyпilлЬнIо( oпеPдцiй пpoти
вopo)ких вiйськ. Poзгpoм BopoжIo( з.tлoг y сслax Tисoвa, Хoгaтин,
Kрьl.пrн, IфистинoпoJIь' qдoбytтя й знищrння з.rлiзничtпlx стaн.
цiй iз зaJloгaми в oлcшичax, Coкaлi-3aбркi, Hoвiй Грблi i т. д.,
нaстyпl{ нa Бipvy (22 xoвтня - кoмaндиp ПpУг,29 лt,t,ctoпa.
дa - кoмaндI{p Б1pлaкa), нa ПеpсмицIль (26 гpyдня) - це oд.
нi з бiльlцих aкцiй'. Kpiм цЬoгo' вiддiли уТI.A pсйдyвa.пи пo всiй
тсpитopii, зoкpolr,raнa ПiдrrяIцшi (..Boвки'').
oднoчaснo пPoBeдсI{o цIиpoкy пpoтсстauiйнy aкцiю в yсiй
Пo.lьщi й нa тсрн:ц з:lкoPдotlниx пprдстaвниI.tгB y BapIшaвi. oпyблiкoвaнo "oдвсpшй лист дo цiлoгo KyлЬтlPнoгo свф'', якlttt в}rдa.
llo всJIиKими тиplDкaшl piзtrrrми мoBaми. Пpистyпили дo iнфpмa.
цii пpo yraсть в yкpaiнськiЙ визвoльнiй бopoгьбi.rркинцiв lII,UD(oм
псpеK,Iq.цyyкpaiнсьrсш пiдпiльних вI{дaнЬiнoзсlдrими мoвaрrи. Пo.
дii зa лiнiеIo Kеpзoнa yпсpшr пo.ЦpщiЙ свiтoвiй вiйнi пpиBep}ryли
yвary свiтoвoi гpoмaдсЬкoстi дo yкpaihськoi визвoльнoi бopoтьби.
Cеpйoзнiсть ситyaцii мyсиB Bизнaти сaм бiльlцoвицький мaprцш Пoльщi Poля.Xимeркi нa сiчневiй сесii (|9ц p.) т. зв. кpaйэвoi paдI{ нapoдoвoi (нiбитo пoлЬсЬкoгo пapлaмсrгry). Пoльсь.
l .[ив.: "Biд Кapпrтдo Пepeмишшtя.',"Укpairrськl Тpибрlr'', v. l зa l9{8 p.
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кo.бiльtцoвицЬкa пpссa' щo дoсi мoвчiula пpo yкpaiнськy збpoЙ.
нy бopoтьбy' пoчlrлa цIиpoкo пpo неi писaп{.
Beсшянi пepeмollt утIA |946 p.
lИ5 p. нс пpинiс пrPемoги вopoгoвi, oзбpoeнoмy тaнкaми й
лiтaкaми. Ha пopoзi |946 P. IIлaн пePсссJIсн}lя нс б1в викoнaний; бiльIцiсть }п<paiнськoiлtoднoстi зiUIиIIIiUIaсянa свoiх мiсцяt.
Тolry |946 p. пoчaвся нaдзвичaЙнo пoсtolrниIии дiяtvп,tпФIьськoк)
вiйськa й piзниx oзбpoениx бarц. Cкpiзь вiдб}вaлися гeнepшtьнi
пpoviсрaння лiсiв, мaсoвi oблaви й нaпaди нa yкpaiнськi сeлa.
Пoльськo.бiльtцoвиuькi oпpичникI{ скaxoнiли' BoнIl в.ц:rлисядo
мaсoBих мopдiв, стpiляloни тиx' кoгo UIoBruII{.HaйбiльIц мaсo.
виIl,tимopди 6улtа в сrлax Зaвaдкa Мopoxiвcькa, Мopoxiв, Мoк.
р, Paтнaвиця, БеpсзoBeць' KoмaнЧa, Boля Hиxня.
3вшнaйнo, вiддiли уТIA нa 3aксpзoннi нс мoгJIи бсзчиrшo спoстсpiгaтrr UIoчинстBa. Boни BиgIyпили нa всьolvfy oпrpaтиBнo}fy
теpeнi мix piкaми Бyг i Cян тa нa Лeмкiвщинi дo пpoшaкдii.
Пoчaтoк цrtх пpoтиaкцiй нс вiшрaв нiчoгo дoбpoгo. Haстyп нa
Бipчy (6 сiння 1946 p.) нr Bдaвся, в бoю загиrr},Bкoмarциp пiд.
стapцIинськoi lцкoли Koник, чoтap opський, стapшиЙ бyлaвний
ПaшIeнкo й кiлькr стpiльшЬ. Cильнo 1кpiплснoi Бip.ti нс цtluloсь
qдoбyги.
Пpoтс Brснy |946 p. пoвстaнцi зyстpiли Ц,чнимI,t пePсмoгaми.
Biддiли УTIA нa Лсмкiвщинi (кoмatциp Xpiн, кoмa}IдиP Миpoн,
кoмa}Iдиp Дiдик) poзбили всi вopoxi пpикopдoннi зaстaви i тс.
peнoвi гapнiзoни. Бoi, щo тpиBiull{ тyг yпPoдoв)к 6cpcзня, зaкiнЧl|I|llcя пoBнolo псpсмoпolo пoвстaнцiв. 20 бcpeзня в пoJIoн дo
вoякiв УПA пoтpaпI{лa вся пpl{кopдoннa зaстaвa в Ясслry в сшri
79 вoякiв. У iнIциx гapнiзoнaх B3ятo дo нoвoлi пoн4д l50 вoякiв,
якиx пiсля poз'ясt{Ioв:UIЬнихpoзIvroвзвiльнснo' a кapoю смсф
пoкapaнo тiльки тиx' щo бpшrи безпoсrpсдlлo }дIaстЬy мopдрaннi
щpaiнськoto нaсслrгIrи в 3aвaдшi Мopoxiвськiйl. Be.lпllo кiлькiсть
пoльськиx вoякiв в|.гсюIaнa Cлoвaччиtry' дс iх poззбpoiшl й iн.
тсptryвaли. Boни тaм poзпoвiдaли, щo "1псpaiнцiв тaкa сnпa' щo
нc мo)кнa встoятI{ пpoти них''. Фaкг щeнi пoльськoгo вiйськa нa
тсpитopiю iнuroi дrpxaви пpивсP}ryв yвary кopсспo}lдcкгiв свiтol Algriю шa 3aвqдкy Мopoxinсьry пpoвollиз 3l.fi пoпк пixoтш 3 Cяшoв. CеpqД gтapшшш
цьom пoJlt(y бyлo 6rгстo t(o,тишшiх paД'l}|сьxшх стlprшDrн' щo тrпep toюD:Urи E пoJtьсьx}rx
yt|iфopr.aх. Пoляlоl iх llцtиEutи "пoп'' - .'пeлнюнцlt oбoвЙoнзЁ пo'тtякt''..Цeкiлькl з шrx
"пoпЬ" пoтpaпПJrив пФtot{дo УПA; воши скпir,rи шшpoЁ пpстoкolьнi свiДleння пpo }|op.
дyвtll|l|я люлefi y 3aщдцi Mopoхiвськifi.
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вoi пpoси, шo пcprбщaли B Пpaзi й BapIшaвi, й вoни y великiй
кiлькoстi пoiхaли нa тсpeн бoiв, щoб зiбpaти пoтpiбнy iнфopмa.
цiю. .Цеякi 3 них пpибyли, I{aпpиKпaд, Дo Лyпкoвa 3a кiлькa гoдин пiсля 3нищен}tя цiei стaнцii вiддiлoм кoмaндиpa.Ццикa. Тoдi
сaмс в свiтoвiй пpссi з,яBИЛk|cЯпсplшi ulиpoкi prпopгaxi пpo бopoтьбy yTIAl.
Пiсля лyпкiвських бoiЬ y квiтнi |946 p. oднс з'eдIraння УПA
виPylllилo B. tp уrшЙ
P e й д нa слoBaччинy. I цей pей.Цстaв
пpичинolo тoпo' щo свiтoвa пpссa й paдio пoчilлI{ пoдaвaти бaгaтo
iнфpмauiй пpo УTIA i пpo yкpaiнськy визвoJlь}ty бopoтьбy взагaлi.
ЗoвнiIцньoпoлiтичнa сиryaцiя цьoiДy спpи,[лa. Ha пoнaткy бсрзня
|946 p. свiтoвa ЦpoмaдсьKiсть бyлa poзб1pхaнa фylпoнсЬкolo пpo.
мoBolo Уiнстoнa Чopнiлля. Haстpoi lциpoких мaс вiльнoгo свiтy
нaбиpшlи нспpиxильtloгo шrя бiльlцoвицькoi Мoскви хapaктсpy.
Cвiт пoчиIraB Poзylvliти небeзпекy' якa звiдтiль йoмy зaгpo)кyвaлa.
Пopящ з пrpемoгaми нa Лемкiвцtинi тpeбa 3гa,цaтипpo пеpr.
мory B oпrPaтI{B}Ioмyтrpснi мix piкaми Бyг i Cян. 8 беpсзня мaлa
мiсцс д1,lкc yспiIцнa aкцiя нa м. Любинa, 22 квiтня - нa Угнis. 24 квiтня вiддiл ..BoвKи'' зpoбив yспilшнy зaсiдкy нa цIoсo
ГpyбсIшiв - Bap,юк, в якiй пoвстaнцi знищили 19 aвтoмaшин i
тaнксп(y. 25 квiтня УTIA пpoBсли вiдплaтнy aкцito нa пoлЬсЬкo
ссrto B'язoBницIo (Яpoслaвщинa), в якiй дoщс}tтy poзгpoмиJlи вo.
poгa' спiUIили двi тPrтиI{и бaндитськoгo селa й зниrцили пoнад
500 бarцитiв. HapеIштi, внoяi з 27 нa 28 тpaвня пpoвrденo 3 чaстинaми пoльськoгo пiдпiлля спiльний нaскoк нa м. Гpyбеrшiв,
щo зaкiнчиBся пoвним yспixoм. 28 тpaBI{явiдстyпaroнi iз Гpyбе.
цIoBa вiддiли УпA Bстyпt{,лив бiй 3 rнкaBсдистaми в Мстелltнсь.
кoмy лiсi. 14 чеpBtIя вiддiл УПA BзяB y пoлoн 78 вoякiв з пц.
стaprцинсЬкoi шкoли 9 дивiзii пoльськoi пiхoти ..Чсpвoни Штaндap''. Пiсля poззбpoення пo кiлькaгoдиннiЙ бесiдi iх звiльненo.
.ЦpутaнaсиJlьшaBисeпенськДдкцiя
Пеpшa висeпrнсЬкa aкцiя спpичI{}tl4пaнaйбiльlrri шкoдll Пеpемишинi, з якoi Bисслили пpиблизнo 70% нaселrння. Дpyгий
yдap спp'IмyBiuIи нa ЛемкiвЩИHУ, Яpoслaвшинy, Любaнiвщинy,
Toмaшiвщинy й Гpyбсшiвшttну. Ддя пpoвrдення aкцii Bисrлення
бyлo r..вoprнo спецiaльнi вiддiли нa чoлi з ерrдсбiстaми. II,е бyв
т. 3в. KБB - ''кopпyс безпечсньстBa BсBнrнтцIнегo''. Цi бaндlll Гoлoси свimвoi пpeси зiбpaнo y видaltlti: .Чуe<ишui пpo Укpailly'', Щo з'явшIaсЬ 1946 p.
у
Hiмcтrинi.
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тI{ зaстoсyв:Ulи }IaдзBичaйнo xoPстoкi мrтoди в "пiдгoтoBцi'' yкpaiнськoгo }Iaсeлe}Iн,tдo Bисrлeння. B aKцii зaстoсyB:UIибiльцro.
вицький дoсBiд т. зв. всликoi блoкaди.
Kopпyс пpиgryпиB дo aкцii в тpaвнi |946 p. Ha всьoмy пpoстopi yкpaiнсЬкиx 3oмсJrЬзa лiнieю Kсpзoнa вiдбyлися великi oблaви й
теpoPистичнi aкцii i iх мaсцrтaби пеpeвищyвtlли всi дoтепеpiIшнi.
Bпсpшrс пi.щtiлltямшto сrpЙoзнi втpaтиl. BopoгKин},B yтepсн всrшrкi
вiйськoвi ct|ЛII'якi блoкщaли лiси й сслa, п:lJI!t,Iилiси, y бeшiснrш
oкoлиц'[х пil,Iили цiлi сqta. "J[iнiю Kсpзoнa бyлo вшцro 3дaлeкa _
внo.ri вoнa п:Ul:Цaбeзпepсpвtlим пoясoм пoxexнa нсбoсlсl.гti,Цдсrь
Bидaв:UIaсяцIиpoKим цBинтaPИЩсм''2. oднoчaснo з мaсoвI{ми oб.
лaвaми тa дiями пpoти yпA й пiдпiлllя BoPoг пpoдoшк},вaвy тpaвнi
й vсpвнi |946 p. мoсoвy псpссeлснськy aкшilo. Ha псpIшиЙвoгoнь
пiцroв вeлпкufц yкpaiнськutц кltuн мix piкaми Бyг i Coлoкiя, дoтe.
псp щc зoвсiм м:UIoвисrлсний..ЦшIьIцc пilдltи ЛюбaчЬlщlнa, Яpoс.
лaвщинa' Л rмкiвllцl нa. Бiльrдiстъ нaссленtlя' якl пrpехoByB:UIoсьy
лiсax i пoлях, пiд чaс oблaв бyлa шoвлснa й силoto пePrгнaнa чepсз
кopдo}t.Tеpен бyв нaсинений всликolo кiлькiстto вopoxих вiйськ,
i вiддiлaм УIIA бyлo вaжкo Brсти oбopoннi aкцii. Hсзвaxaючи нa
цo, УПA й пiдпiлля пoстaBI{.лиспpoтив yсiмa свoiми сt{.лaми.Haй.
бiльIцi бoi вцбyлt|cЯB мiсцевoстях: Яселкo, Koмaнva, Лщкiв, Bисoчaнкo' Ш|aвнe,Мoкpс, Лyкoвс нa Лсмкiвllшlнi;ХopoбpЬ' Люблинeць' Kopviв,.(oлгoбинiв, Paдaвa, Гpебеннс, Boля Кpеuiвськa в
oпсpaтивнoмy тсprнi мillс piкaми Бyг i Cян. Kpiм цЬoгo' вiддiли
УПA нIlщили Мoсти' зaлiзницi, дoPoги' opгaнiзoвyвaли нaскoки й
зaсiдки нa пrprселснськi кoмiсii, стaнцii, тaбopи тoщo.
Пrpсселенськa aкцiя тPиBirлaдo кiнця чсpв}UI1916 p.Ii закiнvили бpyгirль}tиIt{Bикинr}Iням 3 €пt{cкoпськoi рзидсншii в Псpс.
миlдлi 27 яapыlя стapеньKoго €пискoпa Йoсaфaта Koциltoвськoro'
йoгo пoмiчникa €пискoпa Лaкo.ry, свящсникiв Kри.ra, PсIшсtилa,
Гyшyлякa й iнцrих. Бaгaтoвiкoвy кaтсдpy в Пермиtшlti дoщскry пo.
гpaбoвaнo тa знищrнo.
ПiдбивIши пiдсyr'lки цiсi aкцii, слiд скaзати, щo ПсpeмI!щинy
й Яpoслaвщиtry Bисrлснo мaйxс пoвнiспo, Белз.rинy й Гpyбешiвщинy - д}D|(свисoкий пpoцснт' Boлoдaвщинy нaвiть дo 90%.
Знaчнa кiлькiсть yкpaiнськono нaсслeнн,l з:UIиIIII{лaсь
щс нa Лсм-

кiвщиfiii нa Пiдrяrцшi.

t У тpaвшi зirrlшyлl{ y бoto шaд p. Trllвr or. п. Пeтpo .Цзьобo (Cypмaч' с.тa,rь)' пpoвiдних
olgyry "Бстypиш.. i Пстpo llaси.пьчetlкo.Bo;toш (Гсгьшaшeць),arтop бipюt "Мoi пoвgгlшсь.
Ё маpшi... Чepeз тияЦeltЬ з:lгиr|ув кoмalt.пиp Бшlafi'
l Цrгдгa з пiдlliльшoi стaттi "3 yкpailtських зсмeпЬ зll лiшiсю Krpзoнa'' в xypшшli "Caмo.
стiйшicгь''' ч. l.
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Псрсotснсы<a aкцiя зaкiнщl.пaся. Haссrrсння' щo здJIиlциJIoсь'
Bи3нaнo пoJtъськиIrt' aлG бiй пpmlr УTIA й пiдrri.llля пPoдoвxy.
вaBся. Cсrrяни пoчшtl{ пoDсpTaтися нa згapищlr сiл i пoчшlп з6uPaти lraдзвичaйнo бaгaпlй тoпo poЦy вpoxaй. .(o xнив Paзoм з
yqpairrсьюlм нaсaпснItям gгaлI{ вiддiли УTIA Й уca yсpaiнськс pc.
вolцoцiйно пiдпiшrя.
[с, звиvaйнo' tIG спoдoбшroся пoJlьсЬкo.бiльlцoвиlъкиIul lulox.
нoBJra.щ{Ям.Boни знoвy lg{}ry,п{вiддirпr вiйськa пpoти УIIA й пiдпiлltя. Berrиюос yспixЬ Itс мiulи. 26 нсpвня пцстaplди}Iськa цIкoJIa
yпA iм. Koникa
Poзцpoмилa пoлЬсьKy стapцrинськy rцкoлy
9 пixoтнoil{ивiзii. .Чсpвoни lЦтarцap'' в лiсi бiля сiл Koнюшa Кopмarиvi, a24 лl|Ilrlя 28 пorrк цiei дивiзii в с. Явipникy (Бipнaншtнa). 3l сФпня lgpirь УTlApoзгpoмив Bopo)|(yгPУIIУ, сфpмoвa.
нyз бi.lьlпoвикЬ i пoltяt<iвв кiлы<oстi пoнaд 2000 бшцllтiв, ш<aнa.
clyпaлa в T}тницькoмyлiсi 6iля сслa Ямнa.ЦoлiIцня нa плolщ/' дс
мaлo вiлбyшся Cвятo 3бpoi. Пiсllя poзгpotvfyвoPoгa Cвятo 3бpoi
вiдбyлoсь в зalulaнoв:lнoмy пoPЯДry. 17 листoпцдa вiддirи УTIA пЦ
кoмa}Iдoю мaйopa Пстpa Микoлcнкa ("Бaйлa'') пiшли нa,Цинiв i
IIьoпox.щIя вiддiли УTIA TB .Бaстiott'' - нa м. Любaчiв. У нсpвнi
й лrпнi вiддiл УТIA пiд кoмaндoю Б1pлaюt рй.uyвaв пo пoJlьськoмy
3acянtпo, a вiддiл Хpiнa пo 3axiднiй ЛсмкЬщинi й срliхниx paйoнax Фtoвaччини.
oсташrя Bшсeпeшськд дкцiя i геpoiтнr бopmь6a УIIA
Успiхи УTIA нa 3aксpзoннi, a гoлoвнo fr пoлiтичнi yспiхи, бyли
нc дo впo.цoби кpсмrriвсьKим вeJIьмoжaм.Cтaлi}Iнaкц}aв свoiй вap.
шaвськiй aгсI.lт1pi 3a всякy цiнy шriквiдyвaти УIIA нa Заксpзoннi
aбo хoч зaгнaти ii глибoкo в пiдпiлля. З iнiцiaтиви Bapшaвськoi
aпс}rryPи Chаrriнa виiхaв нa 3aксpзoння вiцс.мiнiстp пснсP:UtKapolь
Cвеpщсвський (..BшIЬтlp''), щoб нa мiсцi poзpoбити плaн лiквЦa.
цiйнoi aкцii.,(a.пскo зaixaти йoмy нс BдiUIoся.28 бсpсзня |947 p.
вiддiл УпA пiд кoмarцoю Хpiнa poзбив Biддiл Cвepшсвськoгo i
зниlIIl{B йoгo сaмoгo нa цIoсс бi.lrя Ба.lпlгoPoдд. У Baplшaвi лaксi Cтa.
лiнa спpaвили CвеpщrвсЬкolvfy вeличaвий пoхopolt пpи щaстi всiх
бiльtцoвицьlсlх 1pяиiв вK,IIoчнo з iспaнськиIl.tи кoмyttiстaми, яки м
тaк пpисJt},)|швсяцсй мiхнapoдний кolщriст. oчсвид}to' ця спpaвa
нaбpшa мbrcrapoдroпo знaчс}tня itуcя свiтoвa пpeсaтa paлio пoддJIи
3 пpивory зaгибслi Cвеpщевсы<oПoсвoi пoвiдolvl.лсtltlяй кoмекгapi.
У зв'язкy з цieю пoдiеlo Cтalriн нaкaзaB свoiм anrкIyPним },pя.
Дaм y Kисвi, Bapшaвi Й Пpaзi пiдписaти лoгoвip пpo BrдснtIя
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спiлЬними силaми aкцii пpoтl{ УпA. Цей "пoтpiftнuйt пaKт''
спpaвдi зilKпючс}Io в Bapшaвi, ПPo щo пoвiдoмI{в пoльсьIс{й мi.
нiстp зilкopдoгIнI{х спpaв МoдзeлсвськиЙ 7 тpaвня 1947 p. 3гiл.
нo 3 цим дoпoBopoм знaчнi c|Iлu patянськoi i чсхoсttoвaцькoi ap.
мiй пoвиннi бyли зaблoкyвaти yкpaiнськo.пoльсЬKий i пoльськo.
чexocлoвaцький кoPдottlt' кoлI{ Bсликi ctцлttпoльськoi apмii мa.
JII{пPoBeсти oстaтoчtly лiквiддцito уTIA нa 3aксpзoннi й oстaтoчtlc
вI{сслсн}и yкpaiнськoro нaсслc}ttlя 3 цI{х 3eмсль.
Biстки пpo ..пmpitrtнuйt пaКг'' пPoтlt УIIA BиKп}tкilлt{ знoвy пo.
вiнь пoвiдoмJlснЬ i кoмerпapiв y свiтoвiй пpесi Й paдio. 3aкop.
дoннс Пpслстaвгпlцтвo УTBP сK'I:rлo пФсд ypядaми зaxiднlтx дep.
жaB нorry пpoтcстy з пpllвoдy цьoг1oпaкry.
.Цдя oфснзивI{ пPoти УпA Пoльщa KиHyлa цbry aPмilo. Aкцi.
€ю кepyв:rли нaйгoлoвнilцi стa.пiнськi aгcнти в Пoльщi - мap.
цrдл Poля-Химсpскi тa мiнiстp Paдксвич (шсф пoльсЬкoгo снкaвсдс). Biйськoвими oпcpaцiями ксp1вaв гснrp:Ul Cтeфн Мoссop,
кoмa}Цaнт Kpaкiвськoi вoeннoi oкpyгl{' якoгo в сеpпнi l95l p.
зaсyдили нa дoсмсpгнс р'язЕIeння 3:rrцпигyl{сшo й ..змoвy'' 3 мс.
тoю пoвirлитl{ нapoд}Io.дсlt{oкPaтичний pexим y Пoльшi.
Пiдгoтoвкy дo oфензиBи пpoвeли тaк' щo BелI{KиIиисилaмI{
вiйcькa зaмK}tyли ByзснЬKy сIvryryyкpaiнських 3смrль y Пoльф,
вiдсiкlди йoгo вiд пoлЬсЬких тсpитopiй i псpстrrpши фporпoви.
ми лiнiями 3 oкoпaми в piзниx мiсцяrс. Тaким чинoм' з:lМKнсtto
oкpсмo Лемкiвщинy' oкprмo Пoсяння' oкprмo Любaчiвщинy й
Тoмaшiвщltну trtГpyбсшiвшинy.
Aкцiя пoчaJтaся мaйже oднoчaснo нa BсЬolvfyтcpенi вiд Пiд.
лЯ|ll|IIядo зaхiднoi ЛeмкiвIщlни. Гoлoвний yдap вopoгa б1в спpя.
мoвaний нa Пеpсмищинy й Лсмкiвщинy. УпpoдoB)к oдHoгo дrrя'
28 квiтня, Bopoг oчистиB дo oднiei дylцi всi сrлa' poзмiщснi дo.
Bкpyги лiсoвих кoll,lплсксiв. BисслюBllли гoлoвнo 1п<paiнськcй
пoлЬськ9 нaселсн}tя з yсiсi тсpитopii, oxoплeнoi aкцieю. Упpo.
дoв)t(oдt{oгo мiсяця схiднa Лемкiвщинa й ПеpсмI{цIинa пrpстBo.
pw|I4cЯ B пyсти}Iю. HaсeлснI{я зaгн:ЦI{ дo спrцiaгьних тaбopiв,
дс лloдсй зIltyltlyв:rлI{скaзaти всс' щo 3нaють пpo пiдпiлля й пo.
в стa н ц iв . lз тaбopiв oл них зaбиpaл и д o в' я 3 ни цЬ , д с ix
нaцIвI{дKoprt зaсyДK}a:UIи нa смсpTЬ aбo дoвгoтpив.Ulс yB'язttсн.
ня, зaбиpшtи нa пpимyсoвi poбoги дo IIIлфЬKI{хкoпiUIень' a pсцrry
вивoзиЛи стaпaми в Штстинськr й oльцrгинськс Bo€вoдстBa нa
пoсrле}ttl'l. .Цoслiвнo тaк сaмo пoвoдl{лися гaйд}п<из пoлЬсЬKим
нaсcлсн}tям, нiбитo кapaloчи йoгo зa спiвпpaЦю з yкpa.rнським
Bи3BoлЬним p}о(oм.Tiльки тi пoляки, якi дoкa3:UIи' щo BoI{и нr
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мaли нiчoгo спiль}toгo з пoлЬсьKим aбo }'кpairrсЬким пiдпiллям,
мoгли IIoBсp}ryг[Iсядo свoiх сiл. У зB'язKy 3 циIt{ висrлeнI{ям y
всiй Пoльщi пoчдJIи пpoтестyвflTИ,ДФlегaцii пoчшrи iqдити дo piз.
нl{х ч}Dlс.rхпPсдстaBництв i пiд впливoм цiеi пpoтrстaцiIiнoi aкцii нaгa.lIьнiсть всiеi aкцii дсщo змrншилaся.
Укpaiнськc нaсeлrЕIня гсpoйсьKи виЦ)и}ryBirлo всi yдapи дoлi.
УсIoди пiд чaс висeлrння нaсслeння хoвaJlo хapнi д,lя пoBстaнцiв
i вxивaпo oдvaйдrшних з:rхoдiв, щoб iх пpo цс пoвiдoмити. 3 тaбopiв i Пoмop'я пpиiздили сс;UlI{ий знaхoдlшtи спoсoби, щoб зy.
стpiтися з пoBстaнцями.
У зв'язкy з цieю сK,IaдI{oю сrrтyaцiеlo вiддiли УTtA oпиt{или.
ся в.щDкr тпкolv{y стaнoвицli. Haсичсння тrpенy вopoxиllи вiйcькaми бyлo тaкс BслI{кс' щo iм сaмиIvl бyлo вaхкo пoвrpгaтИcя B
}tЬoltdy.fuie пoвстaнськi вiддiли 3нaхoдI{ли спoсoби д,Iя мaнсвpy.
вaHня в гylшi вopoгa. Гoлoд змylIIyBaв здoбyвaти з бoeм xapнoвi
пPиIIaси. Bopoг стapaBся }тpyднитI{ хapчoвy сиryaцiю: вивo3иB
yсi xapнi з сiл, мiнyвaв пoля' poбив нa них зaсЦки; зilтpyloвaB
3eлrнy гopoдoвинy aбo вoдy в лiсoвих пoтoKaх i пoльoвих кpинI{чкax. oднaчс вiддiли УПA Bитpим:UIи всс з небyв:UIoю мyжнiстю. TвеpлiстЬ' tIеUIaмнiсть, Bисoкa бoйoвa мop:UIЬ' гopдiсть нa
слyxбi святiй спpaвi дaB:UIисилy псprмoхнo псPrнeсти Bсс' пoкoнaти всi тPyднoшi. ПapгизaнсЬкa винaхiд.пивiсть, спpитнiсть,
заpаднiсть бyли дoведснi в цi днi дo нaЙбiльrцoгo мистrцтвa. Biддiли уTIA кaдPи пiдпi.lшя й yкpaiнськс нaсс.,IснttяпoKaзaJIи в цiй
сиryauii стiльки нrмo)olиBoгo й стiльки гсpoйствa, Щo Цo Bкpилo нсBмиpyщolo сJIавoю iм'я УПA.
Плaн лiквiдaцii чaстин уПA нa 3aкеpзoннi нс BдaBся. Bopoг нс
дoсягнyв свoei мeти. Tpикщник вopo>кoioфензиви пpoлaмaли
пpизнaчrl{i д.lи цьoгo вiддirrи упA й вийIдли B цIиpoKий Pейд че.
pоз ЧrxoслoBaччинy дo Hiмеччини. Koмaндиp pейдшoчих чaстиtl
мaЙop Пeтpo Микoленкo (..БaЙдa'')пpивiв ix дo HiмсччинИ' ДО
вo}Iи сKп:rли збpolo пеpсд aмrpикaнськolo oкyпaцiйнolo Bлaдolo.
Tpи сoгнi УТIA кoмaндиPiв Хpiнa, Бipa i Cтaхa, сrгoчснi кiлькaнaд.
IIяII{кPaпIo псpсBa)(aloчими сI{лaми Bopoгa' Bсс x пpopBitли Bopoжc кiльцс тa пrpсйшли 30 нсpвня |947 p. Kopдoн Укpaiнськoi
РCP, щoб тyг пpoдoвxyвaти бopoгьбy з бiльlдoвицЬкo.мoскoBсьKими oКyпa!{тalvfи.Тiльки вiддiли УTIA нa Хoлмщинi й Любaчiв.
цц{l{i (TB "Бaстioн'' i ...['aнилiв'') зarrиIшилисьщe зимyвaти нa Plдних зсlvtJlяx,rЦ6 нaстyпнoгo poкy (l9a8) пеpейпr д:rлсKими Peйдaми дo Hiмсччини aбo в Укpaiнy. oдин вiддiл з цiеi гpyпи зpoбив
взимКy |947-|948 PP.дaлею.tй pейл дo Cхiднoi Пpyссii.
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20 веpесня |947 p. пiсля кiлькaдeннoгo oблoгoвoгo бoю y лiсi
6lля c. Гщa ЛюбицьKa зaгинyв сл. пaм. Яpoслaв Cтapщ (Яpлaн,
Cтяг, Cгoяp, Cинiй, Boльт) - визнaчниЙ yкpaiнський pсвoлюЦi.
o}tсp' пpoвhник oУH 3aкepзoн}Iя.У poки нiмсцькoi oкyпaцii пoтpaпt{Bдo нiмецькoi тюpмll й бyв тopг1poвaний вiдoмим сaдистolvl
Bipзiнгoм. 3вiльненltli з тtopми pдзoм з генepiшoм.[мltтpoм Гpltцa€ м -Псpсбиl"tнoсoм yнaслiДoк вдшtoi aкцii пiдпiльникiв, бр кеpiвникoм пiдпiльнoi paдioстaнuii ..Biльнa Укpaiнa'' (як дpщ ..Cи.
нiй',). П iсля пoBсpнrння бiльlдoвицЬких oкyпaнтiв пpизнaчениI"{
нa пoст пpoвi.пникa oУH 3aкеpзoння. Ha цьoмy пoстy po3гopнyв
всебiннy pсвoлюшiйнy дiяльнiсть. Пpoвiв вaжливi пoлiтичнo.диплoмaтич}Ii aкцii нa теpeнi Bapшraви,спpичиttиBся дo зaкJIIoчrння
пoлЬсЬкo.yкpa.rнськoгoдoгoBopy, вiдзнaчився пiдгoтoBKoю вс.ltикoi
ч}Dкими мoвaми. Hе хoтiв зaJIиlIIи.
кiлькoстi пiдпiльнoi лiтеpaт5,1pи
ти yкpaiнсЬких 3смrль i пoкинyги пpиз}taчсний пogт i зaги}IyBяк
Гepoй, 3 Koзaцьким ryмopoМ' тaк яK paдиB uс poбити свoiм пiд.
вJIaдниМ.Пaм'ять пpo нЬогo житиlv{сщo дoBгo сrprд yкpaiнцiв Зa.
кrpзoння' щo lх дoля poзKИДaлaпo piзнltх зaкyгкax cBiтy.
4. PЕЙ.ци УпA
3агaльнд хnpaктеpltстl|каPeйдiв
цrвидкi мapшi oKpe},tиxвiд,цiлiвпo
Pейдaми в УПA }IaзивaJII{
pyхoм. Тaкими pейдaми
тepитopiях' нс oxoплrнI{x пoBстaнсЬкиI\.(
y poки нiмеuькoi oкy.
oCУЗ
сУз
нa
i
бyли пoхoдlr вiдцiдiв утIA
пaцii i в нoвiЙ пiдбiльlцoвицькiй дiйснocтi. Taкими бyли пoxoДи
вiддiлiв УПA 3a кopдoни Укpaiни: нa БiлopyсЬ' B Пoльщy, y Cлo.
Baччиlly й Pyмyнiю. Уpешггi, pей.ЦaмиI{aзиBaлI{тaкoж пoxoди вiддiлiв УПA пo теPитopiях, oхoплrниx пoвстaнсЬкиМ p}о(oм' Koли
3iдцiли УПA м:UIи якссь спецiaльI{eзaвдaннЯ: пPoпaГalЦУ, сaбo.
тaжi, aтrнтaти тoщo.
Бiйцi УпA oхoчс trttuлtцв pейли. PeйдFoчi вiддiли дoбиpaли,
звиЧaйнo, з нaйкpaшo BиtIIкoлrних, oзбporних й oдягнених вiддiлiв УПA. Дyжo чaстo peйлoвi пеpедyвaв спецiaльний вицlкiл
пpизгIaчrнoгo дo pейлщaння вiддiлy.Тoчнi iнстpyкцii дJtя кoмaн.
лиpiв pеЙлiв бyли нopмaJIЬI{имяBищrм.
Pсйди н:шrжaJIидo кaтrгopii зaчiпнo.oфензивниx aкцiй УПA.
Iх тaкгичнa пеprвaгa пoJIяпUIay викopистaннi p У Х У, цьoгo нaйвaxливi lдoгo слсментy п aРгизaнськoi вi й ни. Пoстi Йни й tцвl,tдкий
pyx стBopюBaB мoменти неспoдiвaнки й з:lскoчен}Ul.PeЁцyючi вИ.
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дilп't з'являltl{сь зBичaйнo тaм, дс ix нaймсHlцc чсKaJlи. Koли вo.
Poг oтямJIIoвaBся вiд нсспoдiBaнKI{ й збиpaв иЦлIt ДIIЯпpoпrдii,
рйддoчi вiддiли зникaлI{ й з'яшrялися зil дeсятки кiлoмстpiв, дс
3нoBy ix нaймrнцIc чскaJrI{..{oбpс випPaцьoBaнa тaктикa Pсй.ry.
BaнIrя й лoбpс opгaнiзoвaнa poзвiдкa 3нilчllo дoпoмaпaJrи B пpo.
вcдсннi oпсPaцii.
3aцдalrrrям pсйдпoних чaстиI{ бyлa, гoлoBtto' пpoпaгarшa iлсi
yqpaiнськoпo BI{зBoJIьIIo.PсBoJrIoцiйнoгo P!D(У,пourиpсння пPoти.
PсlкиrДIIIо(нaстpoЬ ссpcд lltиpoKl{x мaс нirсc.пctlltя' cтBopeння псpщyмoB дIя дкпlвiзaцii pсвolrюffiних сIoI tlilддltlо( тrPенaх. PeЙдц
нa зсмлi сyс'дIriх нapoдlв бyли тaкox вDK'tl{вим здсoбoм змiц.
нeння дp},xсби мix yкpaiнсЬKим i сyсiднiми I{aPoдaмI{. Пpoпaгaн.
дI{стсьl(y po6oтy pсйдrпoчi вiддiли BrлI{ свo€Io пoстaвoк)' xиBим
сJIoBoм' пolIIиPс}t}tям пiдпiльнoi лiтсpaцpи. Iнкoли дo зaцдaнЬ
рilдrючок вiддiлЬ нaJIe)кaJIaтirкox oбopoнa ндoeлc}t}tяпrprд oкy.
пaIIтaми: aтeнтaти }Ia пPсдстaвrrикiв oкyпaцiйнoi aдмiнiстpaцii'
нищсl{Hя вopoxoi aпсIflypи нa мiсцяс. Чaсoм peй.ryloчi вiддiли виKoн}'вiutи сaбщaжнi aкцii. oднaчo мaйxе зilB)KцI{вo}tl{ пoвиннi
бyли щrикaти бoiв 3 Bopo)кимц 3iДцiлaми й встyпшtи в бoi тiльки
B Bипaдкy кpaйньоi неoбхiднoстi.
Пpoвoдд.tи pсйди пo свoiх i к1,lкиx зсмJI'яx' УTIA мшla цiлкoм
кoнкpстнi yспiхи. Boнa пPиBеpнyлa yвary BсЬoгo вiльнoгo свiry
дo BI{зBoльнoi бopoтьби yкpaiнсЬKoгo }Iapoдy й qдoбyлa ДДя ceбe
симпaтii y свiтi. У сaмoмy сPсP вoнa спpичиниJIaся дo пoсI{.
лotltlя пpoгибiльlшoBицьKих нaстpoiз i змiцнсн}tя PсBoлюцiйниx
cил сePeд пoнсBoлсttих нaPoдiв. Ha зеIvtJI'D(
сyсiлнiх нapoДiв вoнa
ствoPIoIa пrPrД/мoB|,I' tJlЯ кoнсoltiддцii мiсцeвих PсвoJIIoцiйниx сltlt
i вклloчсння iх дo eдинoгo фpoнтy бopmьби пpoти стaлiнськoгo
iмпсpiшIiзмy. 3poстаloнi peвoлloцiйнi сили piзних нapoдiв пoчaли диBитlIся нir Укpaiнy яK нil свoгo пpoвiлникa в бopoтьбi пpoти

Кpем;rя.
PсйдибyлиoснoB}toю
пpoпaгa}utистськoю
фopмoюдiй УПA

Bпpoдoшкyсьoгo нaсy ri icrrрaння. Пpo бiльlдiсть pсйдiв ми згaдy.
BIUIиBхc B пoпcpсднix poздiлax. У дiulЬlциx poздiлaх пpсдмстoм
poзглЯ.ryбyдyгь WЙдvtУT[A, пoлoвнo пo тсpштopiюtсyсiлнiх кpaiн.
ПepшшйpеЁцУTIA у Cлoва.rншну
Haвеснi |945 p. вiддiл УпA ..ГaлaЙдaII'' (кoмaндиp KyлiIд)
pейдрaв пo Пoльlцi, дoxoдячидo Bapшaви, вiддiл УпA.(ХoлoднoяpЦi'' (кoмaнд.rpГpaд) пo 3aкapпaттю.Улiткy вiддiл УПA ..Bo.
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вlс{'' пilДoв y pсйл нa ПiшtяIrшlя' кoмaндиp 3eнoн y Бiлгopaйши.

}ry'oдин вiддiлy ХитoмиPщи}ry.Biддiл yпA ..ПoмстaПoлiсся''

yспilшнo pейдвaв пo Бсpествйськiй тa ПiнськiЙ oблaстяot.Ta нaйyспilшнiulим з yсix ших pсйлiв бyв псplший pсйл y Cлoвaн.rинy.
У цьoмy peйлi B3яли yraсть вiддiли УTI.A.3axiд' зoкpемa кy.
Piнь "ПiдкapпaтсЬкий'' (кoмarЦиp Пpyг)' a тaкox сoтнi УТ[A кoмaндиpiB Coкoлa, Бpi й Mиpoнa. 3aгaльнс кoмaндyBaння pсйдoм qдiйсtfloвaB кoмa}IД{p ТB "MaкЬкa'' Alцpieнкo (Biтoвсьшй).
PеЙдпo.ti вiддiли зiбpшrись нa CамбipщиI{i 25 лltпtlя i бoз знa.
ч}lих втpaт пepeйшли пoJIьсЬкo-Paд,I}Iськийкopлoн. 8 сеpпrш вo.
ни зiйIrrшtся в лiсi кoJIo ссJIaЛoп'янкa близ Tiснoi нa Лсмкiвtrшнi.
.Цвaшxсri вiдб1вaвся тщ cпеuiaгьний вишкiл.22 cepпtlя пpoйшлa
}Iapaдaкolvra}Циpiв pейлшoчих вilt,цiлiв y с. Пoлянa C1poвиннa й
тiei x нoчi вiддiли пepсйIшли пoльсЬкo-слoвaцький кopдoн.
Haстyпнoпo д}lя пiд вeчiP pсйлyoнi вiддiли встyпI{JII{y пcplIIG
ссJтoнa слoвaцькoмy бoшi. Цс бyлo с. Cцс МсxшrябopсЬкoгo пo.
вiry (oкрсy). Мешкaнцi йoгo нaзивaлI{сrбс ..pyснaкalии гpскo.кaтoликaми'', aбo\. ЧссKo-слoBе}tсьKимI{кpaiнцaми', i 6у лtl Д/)кo скo.
мрtiзoвaнi. 3нaчнa iх чaстинa нirлсжaпaдo CКC (..Cлoвенскa кolщriстrннa стpaнa''). Boни спoчaткy д1a<сбoялtцcя "6aнwtтiв-бaн.
дсpoвцев'', aлс KyлЬтypнa пoвсдiнкa стpiльuiв, oсoбливo спiльнa
вeuiprш мoJIитвa' зaспoкoiпи iх. Ha нi.шtiг вiддiли вiдiйIдли дo лiсy.
З тaким сaмим yпеPeДкr}Iням пpийI|Ялl| нaцIих пoвстaнцiв
мешкaнцi с. Beлькpoп. Tщ пoвстaнцi скJlик:lлl{ збopи мiсцсвoгo
нaселсн}lя i кoмarщиp Kpyк зBсp}ryвся дo ссляtl з пpoмoBolo' в
якiй poз'яснив цiлi УпA. Пoявa всликoi гpyпи пoвстaнцiв y Мс.
x<илябopськoмy пoвiтi стPиBo)илa всю Cлoвaннинy. Мiсцсвi oP.
гaни'.цIтaтнсй нapoлнoЙ бсзпечнoсти'' нсгaйнo пoвiдoмили пpo
пoвстднцiв Бpaтiслaвy Й Пpary. fuic iхнi зaxoдI{' спpяIvloвaнi нa
те, щoб стpимaти пpoсyвaння пoвстa}IсьKиx вiддiлiв yглиб Cлo.
вaччиtlи' нс мilли xoднoгo yспixy.
Biддiли УTIA пеpсйшли цiлий Cтpoпкiвський пoвiт i, мix iн.
lцим' пoбрaли в сслaх Baprхoвцc, Pецсйoв, Capa.Цa, ЯкyrшевЦс,
Мiкoвцr, МpaзoвЦc, ПiнкoвЦс, Гpaбoвцс i .Цiяпirлoвцс. B кoxнoмy 3 цих сiл пoвстaнцi скликilли }Iaсrлсн}lя }Ia мiтинги й пpoBoдили з }tиlvlибссiди I{a aктyiшьнi тсми. Cкpiзь пo сслaх згoлo.
цryвaJlися числсннi дoбpoвoльui, Щo xoтiли встyпaти B pядptyTIА"
28 iсpпня в с. .Ц,iяпшroвцскoмa}Iдиp Arиpiснкo пoлiлив peй.
д}пoчy гpyпy }Ia тpи вiддiли. oдин вiддiл пilцoв y pсйл нa 3aкap.
пaття' oдиtl пoвсpнyBся нa ЛсмкiвЩинy, a oди}l щс пPoдoBxqrBaB
peйл пo Cлoвaччинi, пpямyючи нa пiвдень.
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29 cepпl+яблизькo пiвнoчi вiддiл сoтникa Миpoнa нaблизився дo p. orцaв. Бiля с. Keльчa BстyпиB y кopoтKий бiй 3 кolvfy.
нiстичнимl{ зaстaBaми. PoзiпraвIши iх, псpсйuroв P. orцaв мilс
сrлaми Бxaни тa Бaпькoв y Гiparгoвськoмy пoвiтi. Бiля с. Би.
стpo вiллiл пrpсйIшoв p. Тeпля i пoпpям1вaв y Пpяшiвськi лiси.
Haссленrrя Гipaптoвськoгo oкpссy' щo сKпaд:DIoсяз слoвaкiв, стa.
вItJloсь дo 1кpaiнсьKltх пoBстaнцiв дaсс пpихIdльнo' дaBдлo iм те.
pс}toвих пpoвiдникЬ, oстсpiгa.llo псpcд свoiми кoмyl.liстaми тa дo.
пoмaпaлo нa кox}loмУ кpoцi.
Korи pсйдпolпlй вiддiл бyв }окс нсдaJIскo Пpяшевa, в лiсaх бi.пя
гopи Шiмoнкa' чехo.сJloвaцЬкi opгa}Iи бсзпски стяг}IyлI{знaчнi
cIIлr.1з Бpaтислaвlr й Kolциць i пoчaли oтoЧ/вaтп Jticи, B яKиx
пеpсбрuи пoвстaнцi. Cкpiзь пo lllJlяrсaxiздили тaнKи' гapмaтI{'
мoтoциKпiсlи, в пoвiтpi ulyмiли лiтaки. Heзвaxaючи нa сильнy
блoкaд/, prйдyoниЙ вiддiл псpeйшoв спoкiйнo чеpoз сслa Чеp.
венiцa, Грiз i Лиссчoк' псpeпpaвився чсprз p. Tсpисy i пilшoв y
щc бiльlцi лiси.
15 веprсня вiддiл KвaPгиpyBaв y с. foскi Пекляки близ Пpя.
цIсBa. Тyг y пoлott дo пoBстaнськoi зaстaви пoгPaпилo 8 чсxoслoвaцЬKих вoякiв. Пiсля пpиязнoi бесiди iз ними пoBстaнсЬкиx
стapцrин iм видaли вiдпoвiднi пoсвiдки i звiльнили.
Пpoдoвxyloчи pсйд, вiддiл пеpсйшoв чrpeз пoвiти ПpяIшiвсь.
кий, Caбaнiвсьюtй (сслa Мiхшtяни, Пoдoльoк, Бa.пьпoтoк, Гpaдiс.
кo), Бapдiiвський, Cтpoпкiвський, Cнiноький i Гyменський. У
Cнiнськoмy пoвiтi пoвстaнцi дшtи кiлькa кo}rцсPгЬ y сслax Aцiдoв.
тaкox y селaх Яблoнки.Hиlсri й Bиlсri тa
це, 3yбнс, Пaнiнa. Бyли
.iепrлoвц',.*"*
в с. тспслoвцe. C.
нa вiдстaii 8 км Blд кopдo.
нy. Tyг щрirrськi пoвстaнцi вJlaцrryBirли пpoщ:lJlьнy зaбaвy, a пiс.пя
нсi, пЦ пpиязнi Bигyки мiсцсвoгo насслснttя вiдiйIдrrи дo кopдotry.
Tpебa пiдкpсслити' щo знaчнa кiлькiсть pейдyюних пoBстaн.
цiв бyли випyсK}Iики II тypнyсy I Cтapшинськoi цIкoли УПA
*oленi''.
Цi кoлиrцнi стyдскги Львiвськoгo yнiвсpситстy й щнi
ссIюднiх lшкiл opгaнiзpa.пи.щД(r гaPниЙ хop, щo дaBaв yсIoди кoI{.
цсpгI{ .щltямiсцеBoгo нaселення i спiвaв пo цrpKвaх. Biстки пpo
кyлЬт}ткy пoвсдiнкy yкpaiнських пoBстaнцiв пotциpIoBaJIися лс.
тoм блискaвки i cкpiзь }IaцIихпoвстaнцiв пpиймaли щиpo i пpи.
я3}Io. II{oб стсpги пo3итиBне вp:Dкснн,r слoвaцЬкoгo нaселсння
вiд зyстpiчей з пoвстaнцями' слoвaцькi бiльlцoвики opгaнiзyвaли
зa paдяI{сЬKим пpикJlaдoм пPoвoкauiйнy бaндy, якa видaвa"лaсr.
бс зa 1жpaiнських пoвстaнцiв i вoсенtц |945 P. .Цiяra в Cнiнсь.
кo}"ryoкpссi, гpaбщoни мiсцевс нaсrлс}l}Iя. Koмyнiстичнa пpесa
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зчинIdлa 3 цьoгo пpивoдy вrликий цIy}r i пoчaлa нaгiнКy пpoти
yкpailrсЬKих пoBстaншiв. Тpебa' oднaчr' сKaзaти' щo нaсrлrl{ня'
якс бaчилo УTlA, но пiдддвa.пoсьцiй пpoпaгarцi.
Дpугий pейд УIIA у Cлoва.lншшу
Дpyгий pсйл УПA y Cлoвaннинy' ulo дiстaв тaкий poзгoлoс y
свiтoвiй пpссi й пoкaзaв свiтoвi пoвстaнцiв iз нaйкpaщoi стopo.
ни, бyв стaPaннo пiдгmoвлсний. Biддiли, пpизнaчeнi дo pей.пy,
пpoйuшrи t6aЙлllвиЙ виIдкiл. Йoгo пpoBrли згiднo з спецiдльнolo
iнстpyкшiеЮ, Щo ii oдеpxaв кoмa}Iдиp Pейдyloчoi чaстини _ сoтник Миpoн 15 беpсзня |946 p.|
Pейц вiддiлiв УTIA y Cлoвaтни}ry в квiтнi |946 p. бщ тpiylrфaгь.
пilдi i кiннi вiддiли УПA, a тa.
нltм пoxoдoм. У ньoьry бpшrи }^{aстЬ
poвеpистiв.
Koли пoчaвся pейл i вiдцi.
кo>квiддiли мoтoциKпiстiв i
ли псpсйtшли y CлoвarгIи}ry'всЯ чeськa й пoльськa yP,Цoвa пpссa
тa paпio пoдaвaли oфiшiйниfl нrпpaвдt{вий кoмyнiкaт пpo тe' щo
вiддiли УTIA прl cпpoбi пеpейти кopдoн Cлoвaччинlt 6уlt poзбитi
й дo Cлoвaччини дiстaлись тiльки I{eчислс}Iнiгpyпи.нсдoбитки.
Tим чaсoм, вiддiли yпA yвiйurли в Cлoвaччинy бсз псpсtцкoд i
бiльlцoвицькx пprсa змylце}Iaбyлa й дaлi кpинaти пpo УПA, щo
мaлo свiй вiдryк y свiтoвiй прсi. Ha тсpсн ФIoвaччини виixaли зa.
кopдoннi кoPеспo}Iдr}Iтиз Пpaги й дбaйливo визбиp1вa.пивсi вi.
стки пPo пoвстaнцiв. Пoвiдoмлен}tя пpo iх кyльтypнy пoведiнкy,
пpo зpaзкoвy пoстaвy, пpo метy iхньoi бopoтьби пoчaли пpoникa.
ти в свiтoвy пpссy. Mopaльнo-пoлiтичнi yспiхи Pейдy бyли спpaвпi
д}DксвслиKими. PеЙдУlod вiддirги пpoЙIшли чсPсз пoвiти Меxиля.
бopський, Бpaнoвськи й, Грlенський, Гipaльтoвський, CгpoпкiвсЬкий, Бapлiiзcький, Пpяtшiвський, Caбiнoвсьlсlй i нa пiцднi дiйцIли aх пiд Михaйлoвцi й KoIцицi. У циx пoвiтaх пoвстaнцi вiдpi.
дaли 106 сiл, в тoмy числi l l Bсликиx oсepсдкiв, opгaнiзрaли
16 велиrcrx мiтиtrгiв, 40 гyгipoк i 69 poзмoB 3 пpсдстaвникalш iнтслiгснцii. PoзпoвсloДlли знaчнy кiлькiсть пiдrriльнoi лiтсpaцpиz Й
poзiolaш uю лiтсparypy нa всi стopo}Iи' нaвiть пoцIтoю. Tрбa пiл.
t ..lнстpyrqriл д,tя кDшaндиpa peЙДrючrц вiддiлiд- тa "Kopстt<i rкaзЬlol д,lя1т}lx' шo fиyгь
зa 1947 p.' a
y Peйд нr ФtoвrтIиlrу'' нaдpyкoвaшi в xypшшri ",EJ'o3бpoГ, ч.2-3 (l0-ll)
пlкox y збipщ дoкуrrеrпiв "3a Cвoбoлу HapoДiв'', вlц. AБн' 1946 p.
l Пoвстallцi pозпoвсюджувд.пштaкi мaтepiш:и чеськoю тa сJroвar$кoю }loв:lмl|: зl|axel!}гty
бpoшypy Мaiвсьxoro " Бiльlшoвицькr ДeнoкpmизaЦiя € вpoпи'. в пcршlaДi (" Большcвiшкe
дrЦoкpдт}|здцeЕвpoпи")' lla якy бyв ьe'пикиfi пoпlст, листiвку "Чeсi! Clювацil Boяlцl-, "Пo.
вiдoмлeшllя" (Bиглясш) та "oДвepгиft лисd' i "ДекляPaцiю-. Koxelr пoвстaшeць r.дв y свo€ мy нarurcчllику пo l0 пpимipttиxiв кoxtroпo poлy лiтеparypи' pештa бyлa в oбoзi. Tекст
листiвoк i пoвiдoилeшl|я _ у збipцi дoкyмelггiв "3а Cвoбoлy H.poдi.-.
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tФсслllп{

нaд3виllaЁпIo oepдсlпIс стaвJlснtlя дo yIФaiI{ськI{х пoBстaн.

цiв слoвartькoпo нaсслсння. otoвaки paлirпr' щo пoвстaнцi пpивс.
.щrгьдo пopяДry нqдoбrrпoк кoмyrriстЬ, .pyснalсl'' нaдiяJtись' щo цс
сaмс стaнстЬся з дoмopoбttими кolшyriстaми - ''вoждlм'' Укpa.
iнськoi Haцioнaльнoi Paди Пpяlшсвшини Каpaмaнoмl i свящсни.
кoм Iллеro IG.r1poм з Мipoluсвa Bюlсньoгo' пoB. Cвидник. Пpoтe
пoвстaнцi стaBиJIись дo мiсцсвиx кoмyriстiв сrpимaнo.
Pейд виявив' щo нaсФIс}ttlя Cлoвaччиttt{ зPoзyмiлo пoвстaнськi
зilKпики й щo вoнo цirп<oвитo нa бoцi утIA oroвдцькi вoяки нe Bи.
стyп:lлI{пpoп{ yqpaiнсьlсос пoвgraнцiв' a' I{aBпaKи' цIyкiUIи зв.язKiB
з }tими. У вибopaх, щo вiдбyлися l{rBцoвзi пiсля pсйlдy, слoвaцЬкr
нaсqпснItя 3ilЦtшto стшtiнським aгrнтllм iз слoвaцькoi кoмпapгii ссp.
йoзнoi пopaзrи2. Itс, як i oгoлolцсн}tя вo€нlloгo стaЕy в Cлoвaнvинi,
мaсoвi alюцпll' рпpссii, щo пoсипiurисЬ нa мiсцсвс нaсс,lctltlя пiсля
вибopiв, свiдuили пpo piстprвoлloцiйЦих нaстpoiв y Cлoвaччинi й
зaпoчaтк},BaннябopbтьбЦl Щo в fr вoгrri зPoстaB й змiцнiв спiльний
фpoнт пoнeBoлeних нaPoдiв пpoти мoскoBськиx iмпеpiaлiстiв,
фPorгг' Kotloчrry пoгpебy якoгo Bисyнyлa й гapянc пpoпaцв:rлa УПA
БoЬ пiд нac pейдy нe бyлo, бo слoвaцькс вiйськo й xarцap.
мrpiя пI{льнo yник.rлI{ зyстpiнсй з вiддiлaми УIIA. €динa зyстpiн
(16 квiтltя) з кoлиlшнiми нepвotlиIvlипaРгизaнaми' щo мaлa мiс.
цG B oI(oлиц'Iх ПpяIшсвa, зaкiнчилaся пoвI{иIr.lyспixoм пoвстaн.
цiв. Чеpвoнi пapгrrзaни пiсля псpIIIих пoстpiлiв пoвстaнсЬких кy.
лсмстiв poзбiглися i дaли вiльний пpoxiл вiДцiлaм УТIA
3a кiлькa тиr<нiв псPeд pсйдoм пoлЬсЬкo вiйськo, poзбитc вiл.
дiлaми УтI.A в paйoнi Лyпкoвa, тiкa.пo чсpсз C.видник нa Cлo.
BaтIиl{y' дс бyлo poззбpoенс й iкгrpнoBaнс. Cлoвaцькс нaсeпrн.
ня CвидничtlинI{ пopiвнювaлo пoльсьKе вiйськo з УПA й пopiв.
}lяння бyлo нa кopисть 1п<paiнuiв.Cлoвaки гoвopилll: ..Пoльськс
вiйськo . цc бyлa бarцa, oбдepгa, бpyДнa, гoлoднa. Haтoмiсть
УTI.A - цc спpaв)<rl'l apмiя, пoдiбнa дo нiмсцькoi aбo чrсЬкoi,,.
Haвiть слoвaцькi xa}щapми бyли зaxoпленi pейлyoними вilцiлa.
ми. Boни oпoвiдaли oдtlo}ry свящrникoвi: ..Билi y нaс щpaiнськe
вoзстiUIЬцс. Bсльме п€кt{e сс зaхoB:lлi. A нa нaшy збpaнь нaвст
нс смoтpсJli. oнi мaю лспцry збpaнь aмсpiцкy, a aнглiцKy...''l.
Bе.lпrкдскь |946 p. чaqгинa рй.ryюнoгo вiддi.гryпpoвoдилa в гprкo.кaтФMцькo},ry соri в Гipaптoвськolvty oкpссi. Пpo цей BoшKдrнь
l ПЬltiдrе зapаxoвrниfi Дo
"вopoгЬ нapoд/'.
l Peзyльтtт вибopiв y Cлoвawинi.. 6|,92% rвлoсiв бyлo за дeuolФaтичt{y пaфю, 30,72% g
xouyнiсти.оrу.' peцIтa - зa лpiбнi пapтii.
l 3rшgгa oДroro tperФ.ElтoJtиl&кoпo свящeшикl' opигltlаJl пФeхoвyстrcя в
фхiвaх 3ПУTBP.
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oпoвiдaв oди}I гprKo.кaтoJlицький сBяцIеI{ик' щo дlcтaBся нa 3aхiд:
.Hд сaмий Bcликдснь 2l квiтня o 4-It гoд.
PaнKy' сaмc кoли я
збиpaвся нa Лiцpгiю, пpийшлo нa цсPкoвкий мдйдrн 5 ссrгсrь пo.
встанцiв зi свoiм пoJIьoвим д}4(oB}Il{кoм.Пoвстaнський хop спiвaв
мeнi дo Cлркби Бoxoi. Cпiвaв ilpeкpaснo: мoi вipники IUIaкiuIиз
paдiснoгo зBopyшсння i xaлro, щo тi BoяKlt }Iс мo)кyгь сBятЦ/Baти
Пaсхи в свoiх цePKвaх. Пiд чaс C.lщкби Бolкoi пoльoвий джiвник
спoвiдaв свoix вoякiв. Мaй:кс всi вoни пPистyпилtl. to Cвятoгo
Пpинaстя. Пiд чaс свяrlс}lЕtяпaсoK y9aiнськi пoвстaш{i' oпyстив.
Iши кpiси дo нiг, спiвдли xopoм "Хpистoс Boскpсс iз мepпвиx''. Я i
мoi пapoxiяtll{ нс мoглt{ стPимaти слiз звopyurcнHя' сrrщaюни iх.
yкpaiнських пoвстaнцiв дo
}tьoпoспiвy. Bсi мoi вipниlсl зIlпpoct{,Jrи
ссбс нa сBятa. Bвснcpi пoвстaш{i Bивoдt{Jtиз дiвчaтaми кoJlo цrPKви
гaгiлoк, яlg{x мoi вipники щс нiкoли нe бaчили''l.
У нсpвнi |946 p. y<paiнськi пoвстaнцi щс paз з'явились y
CвиДrич.пlнi. 8 веpвня вiдвiдaли вo}lи с. ГpaбЬsик. Чеpсз кiль.
кa днiв бyли в сrлax Piвнс i Млинapiвшi. Пpo цей pейд зtloвy
з'яBилoся бailaтo вiстoк y свiтoвiй пpссi.
Bеllикий pейц УIIA |947-|948

pp.

Пiсля BисeлсFlttя Bсьoгo yкpaiнськoгo нaсoлoння 3 3aксpзoння
гK УTIA виpilшилo пpoвeсти великi Pейди y Cлoвaнvиtty y дpyгiй
пoлoвинi 1947 i 1948 pp. Biддiли yПA й пЦпiльнi кaдpи otPи.
мaJIи нaкaз IIoстyпoBo 3.lлицIaти yкpaiнськi зешri за лiнiсю Kсp.
зoнa й псPrxoдити в Укpaiнy aбo чсpс3 Чсxoслoвaччиrry дo нiмrччини й Aвстpii. HезвaхсaючI{нa вслиКy пеpсBary вopoxих сI{.л
тPЬoх дrpxaB' щo пPистyп|1л|4Дo лiквiдaцii УтIA, нcзвaxaючI{ нa
oзбpoення пoлЬсьKиx i чсxo-слoBaцЬKих кoмyнiстiв, prйдпoнi vaстиttи' xoч i з нr3нaчними Bц)aтaми, пpoйIш:tиз бoями 1500 км
i дiйrцли дo мiсць сBoгo пpиз}IaчrнI{я'виKпиKaючи пoдив свoiм
збpoйним чинoм B yсЬoмy свiтi. Пpo pсйл i пoявy oзбpoених вiл.
дiлiв УTI.A в Hiмсччинi й Aвстpii зaгoвopl{.лI{пpссoвi aгснцii й
paДio, iх кoмсrrryвaJlи B свiтoвiй пpeсi. У цiй прсi з'яB,IяJtoэящopaз бiльurс гoлoсiв, щo пpaвдивo висвiтлювilли yкpaiнськy визвoльнy бopoтьбy й пpoявляли дo цiеi бopoтьби свoi сийпaтii.
l Тдм xe..[ef, лист, a тaкol( пpстoкoпьшi свiДчeння пpo peйл' шo зGepiгaloтъсяE Apxiвaх
зпутBP, i гoлoси свiтoвoi пpесl{ пop'ц з пФroсами с'пoвaцькoi пiдпiльшoi пpeси свiд.шrь,
шo pеfцyюvа чlстt{нa (пpиб,пизшolф0 пoвстдшцiв) пiл пpoвoлoш ooп{иtсдМиpoнa гцнo i з
чeстю викoнaлit св(Е з:rцдcшня.KoмalЦиp pef,щl сoпrик Миpoн пepeflшoв.Цo УТ[A з дивiзii
.Га.пичиlIд..
Загиltyв 1946 p. yнaoliлoк шещаснoп) випaдкy' пiдмiнoвyючи залiзниwti pcfiюr.
3a pсFц }ta Cлoвr.пlиlty 6yв вiдзшaчеltий 3oлoтим Хpeстoм Бoйoвoi 3ас;ryпд l шaсy.
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_ - Koмarщиpollf pсйлyoнoi чaстltни ll |947 p. бyB мal-{opПeтpo
Микoлeнкo (..Бaiiдa''), oдllн з вltзнaчнitllих стapшин УПA-3ахiд. У
p. кoмa}rдyвaBprl"{дolt{
вiддiлill УпA ТB ..Лемкo'' (кoмaндl.tp
L9aa
Pен) нa Cхц. ПpoЁrшoв KаpпaтaМIl з ЛемкiвщиHI,lдo Чopнoгo Лiсy
й нaзад. Уpoлxeнешь CУЗ, пpltl"|llloвдo УПA з цiлlrм вiд.цiлoм,щo
ск,IaдaBсяз вoякiв poдolr{з oCУ3 i CУЗ. У ск.пaдpeЁtлyroнoiч:lстIII{l{Bхoдllли двi гpyпlr пiд кoмaндolo Гpot*lенкaГl Бypлaки.
Пepшrим BиpylIIиBще B тpaBнi |947 p. нa 3axiд Гpoменкo. Псpеlirшoвшrllauiднy Лeмкiвщинy, гpyпa Гpoменкa пpoсyвaлaс'IBa)ккo дoстyпI{ими .цoлинal{tl Bсликих Тaтp i пеpейшлa в Мaлi Тaтpи. тyг зacтyпили iм лopory oднa чесЬкa дивiзiя' стapцIинсЬкa
шIкoлaй мoбiлiзoвaнi дo бoрoтьби з вiддiлaми УПA кoлиrшнi пapти3aни. Гpoменкo poзчленyвaвсвoю гpyпy нa дpiбнi вiддiли li пoсyBaBся дaлi нa Зaхiд фpoнтoм цIIlpи}IoЮдo 50 км. Cepr,roзHl{мl{
пrpецIKoдaми нa йoгo rшляlхyбyлlr piкlr Baг, Мopaвa, Bлтaвa ii
iнlлi, щo lx пI{льtIoBapтyBal]Bopoг. Mapшpщot*t Пpеpoв, Пpoстейoв, Tpебiн, Пiсек, Пiльзнo гpyпa Гpoменкa пpoбилaсll дo Бaвapii. l l Bеprсня пepцIих 36 бiirцiв цiei гpyпи пrprтнyлI{ бaвapськo.чссЬKий кopдoн кoлo с. Biльденpaннa' пpol"{цIoBlIIIt
зa чoтllpи мiсяцi 1500 км i пpoвiвull{ нa цIляхy пl)oсyвa[Iнst22 бoi. Koжсн 3 цих 36 бiйцiв бр пopaнениli y pсйлi. Чеpез кiлькa днiв
псpстt{yли кopдoн всi iнцli бiIiцi peйлyroнoгo вiлдiлy.
Гpyпa Буpлaки BI{pyцII{лa
пiзнiцrе. Boнa тrx пpoсyBaлaся l{aplllpyгoм гpyпи Гpoтrtенкaaж дo Мaлих Taтp, aлr пoтpaпилa y Bеликy блoкaдy. Biддiли гpyпlt poзчлrнyBaлися й мapu-lyвaлllнa Зaхiд, yникaючи бoiв. Унaслiдoк зpa.цI{
лiсни.loгq Baсилrt lльuyкa в
pyки vехiв пoтpaпI{B кol{aндl{p гpyпI{ Бypлaкa з TpЬolt{аЧленail{I{
сBoгo Iлтaбyi зB'язкoвoю (4 веpесня).Чехи пolIIItPюBa.цl{
зaКлI,Iк,
написaнltЙ Bлaснopyчнo Бypлaкolo з l"{oгoфoтoгpaфiею i пеprкoнyвaли yкpaiнських пoгrстанцiв здaвaтис'I l] пoлol{. Пpoте бiльIдiсть бit,tцiвгpyпI{ Бypлaки TаКo)к пrpеl.{lllлaщaслI{I]oдo Aвстpii
й Hillеччинlt.

oстaнньolo pейдрaлa гpyпa пpauiвникiв oУH Леltкiвськoгo
нaдpaйoнУ пiд пpoBo.цoм Мapa. Boнa BI{l"{lIIлa
з Лемкiвщllни
2 сеpпня l"{чеpез ПpяlrшiвшlIнy,Kpiвaн i Мaлi Taтpи й .цалi.tеpсз Мopaвiro й Чехilo пpoiturлa лo Бaвapii.
Kaмaндиpa Бypлaку чeхI{тpиМaли B тaбopi бiля м. Korциць.
12 лIoтoгo 1948 p. Бypлaкa ti ще iнtцltх п'ятЬ пoвстaнцil} I}теKJIи
з тaбopy, aлe чеprз двa днi ii yпiймaли B oKoлI{цяхKorцltць.
Пiд чaс pейдy oкpемi шriнiстpипpaзЬкoгo уP'lДУкiлькaкpaтнo
зBеpтaлI{сядo cвoгo гpo'.{aдянстBaпpoтl,tстaBитI,tс'Iп oхoдoвi УПA.
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.ЦДяцьoгo чеський ypяц мoбiлiзyвaв кoлиIднiх чеpвo}tих пapтиз:l.
нiв. Пpoте кoPeспo}tдrнт..Cвoбoди'' пoвiдoMJIЯвl8 липня з БpaтисJIaBи:..Усi симпaтii i дoбpi пoбшсaння мiсцrвoгo нaсeлrння € нa
стopoнi щpaiнськoгo вiйськa. Cлoвaюr мaloтЬ чиМ:Urypaдiсть, кoли
oчoлIoвaним paд'IнсЬKиlvtиoфiuеpa ми чrсЬKим вiддiлaм пеpeпaдa€
вiд УTI.A. Як6tц yПA пpиЙмa.lla в свoi pящи iнlцi нapoднoстi, тo fr
зaк)}Iи вмить пoпoвнилltcя6 слoвaкaми' яким iмпoнyе дисциплi.
нa, ввi.lливiсть тa зaвзяття й вiдвaгa yкpaiнськoгo вiйськa''.
l0 xoвтrrя |9|7 p. мiнiстp oбopoни ЧCP гeнеpшt Cвoбoдд пo.
дaвaв кoмiсii пapлaмсIfry звiт пpo pсйл. Biн кaзaв, щo в бoяпспpo.
ти УTIA чсxo.слoвaцьKi вiйськa втpaтили l25 oсiб, в тoмy числi
39 вбитими, 8l пopaнс}Iими й 5 пpoпa.тIoбезвiсти. Bтpaти УпA
oцiнювaв y 300 oсiб, aлс йoгo oцiнкa бyлa д}ry(eпербiльlшrнoю.
У лlrпнi |947 p. мiнiстсpствa (вiйськoвc i внщpiIшнiх спpaв)
ЧCP иrпyстили спiльний кoмyнiкaт пpo тe' цIo в схiдrriй Cлoвaччинi вiд тpaвня всдyгься зaвзятi бoi чеських вiйськ i пoлiцii

якi силolo кiлькox сoтенЬзaйняливaжливi
пpoти..3iлпiлiu
УпA
пoзицiii yкpiп.ilсннячaсiвДpyгoiсвiтoвoiвiЙни.B кoмyнiкaтiпo.

щo вiддiли CHБ (неськe нквд) oтoчили бyнкеp УTIA,
.цaB:UIoсЬ'
зirлoгa якoгo скJlaдaлaся3 тPьoх бiйцiв й мсдссстpи. Koмyнiкaт
пoдaвaв' щo пoBстaнцi бopoлись дo oстaнньoгo нaбoю i зaгинy.
ли B pyкoпaшнoмyбoю.
Чсськa пpесa oпyблiкyвaлaцей кoмyriкaт i вдapилaнa спo.
лoх. opгaн цK кoмyнiстиннoi пapгii ..Tвopбa'' oпyблiкрaв стaт.
ЧCP знoвy
тю Baщlaвa Cлaвiкa пPo тr' щo в piзниx мiсцсвoстяпс
з''IBИлucЯмaлi, aлс дoбpе oзбporнi вiддiли УTIA, якi вкltloчили
ЧCP в тсpе}Iсвoiх дiй. Гaзетa дopiкua ypяцoвi й кoмarшрaнню
вiйcькa, щo ttс мo)кc сoбi дaти paди з нiulьoтaми УTIA. Tим чa.
УпA poзгoprryлитспсp свoю бopoгьбy
сoм, ..пiд кoмal{дyвaн}IяIt,l
пPсrгикoмyнiзмy тaкox чсськi й слoвaцькi нaцioншlьнiпoвстaнсь.
кi з'еднaння'',нapiкaлaгaзстa.
Улiткy 1948 p. пo ЧCP pейдyвaливiддiли УTIA з Xoлмщини
й ПiдrяшцIя' a тaкo)к prцIтки пoвстaнськиx вilvtiлiв i пiдпiльниx
гpyп з Лсмкiвщини й Пoсяння. Цсй pсйд теx пpивiв знaннy кiлькiсть yПA дo Hiмсччtlнlt trtAвстpii.
Шиpoким вiдгoмoнoмpсйдy бр пpouес бiйцiв УпA в Бpaтис.
лaвi, щo вiд6}шся|9-D листoпaдд|%9 p. Цей пpoцес зaкiнчився
пpисyдoм смсpгi д,tя чoтиpьox yкpaТнськихпoвстaнЦiв.Koли гo*бaнД{тiв''
лoвa сyдy Kapoль Б.pднo зBсpн},всядo пЦсyдних як дo
..Mи
е бiйщ
i "вбивникiв'',пiдDiDсяпiдсyднийIвaн Клiш i зaявив:
нa.
Укpaiнськoi Пoвстaннoi ApмiТ i як тaкi ми пpисягiulll сJт}o(aти
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кaзiв нalцoro кoмaнДвarrrrяl.Ми пPoгrстy€мo пpсrгI{тoro, щoб сyд
звсPтaBсядo нaс я( дo "бarцитiв'' i ..вбив}tикiв''.Пpoсимo дo нaс
звсPгaтllся як дo бiйцiв УпA Koли цьoгo нс стaнстЬся' кoли сyд.
нс вiддaсть нaм нaшиx qЩtocгpoiв i нaшиx вiйськoвиx вЦзнaк,
ми нс бyдсмo вiдroвЦaти нa питaння сyry''. 3aявaвиKпикaлaсrнсaцiю. фд пiIшoвнa нaPaдy й сxвшlив piшlсння, нeб1вшr в iстo.
pii нсpвoнoгoсyдoчI|l{ствa.Cyддi ЬиpiIшилипoвсP}ryгI{пiдсyдним
oднoстpoi й вiдзнaки й y дarrьцloмyxoдi пpoцссy зBсpг:lлисядo
tlих як дo бiйцiв yгIA PiIдсrшrясyry тpсбa poзцiнювaпr як пpи3.
нa}IняпoстaвI{1кpaiнських пoвстaнцiв. У свiтi ця пoстaвa спpaвиJIaтсx BPaxсння; в[дoмиfl гpoф. Беpгrгсмциryr цю пoдiю B oд.
нiй зi свoix кltи)кoк.
.Цoкiнця |949 p. пpибyвaлидo Hiмeччи}tищoPaз нoвi peйлУ.
ювi гpyпи УпA. Пiсля |949 p. мaндpyвiulицими тсpснaми чис.
лeннi зв'язкoвi УTIA й пцпiл;rя, щo йшли з Укpaiни aбo в Укpairry. oкpcмим бiйцям yкpaiнськoi pсвoлloцii вдaвaлoсьпpoбивaти
.шслсннi "зaлiзнi зaслoни'' нa пoJI,D(i в лiсax l{erпpшrьrroi€вpoпи.
[с мaлo, бoз сyмнiвy' Bсликс пoлiтt,tчней мopaльнс знaчrн}Iя.
Bаж.пивiшipейдшУпA в |941-1950 pp.
3 вuс.гtивiшlrxprйдiв, щo мaлI{мiсцс g |947-|950 pp., слiд
}IaзвaтиPсйди нa 3aкapпAття' дo CхiднoТ Пpyссii i лo Pyмyнii.

Пpo цi Pсйди згflдyeмo тiлькlr кoнспеt<тивнol.
Peйд дo Cxiднoi Пpyссii мaD нa мстi пepeвipити ylvtoви'B якиx
xивс yкpaiнськс нacслсн}UI' Bисслеtlс дo Cxiднoi Пpчссii. IIей рйл
вiдб}вся Bзимкy з |947 нa l948 p. Упсprшс виpyшlllлh в pсйд гpyпa
пiд кoмaндвaнням вiстщIa [Шщaя, Iцo мaлa вссти poзвiдкy i пiдгo.
т1вaп{ pсйtдoснoвнoi гpyпи. 3 oснoвнoi Цpyпt{Bислa}Ioпсplшlllrl piti
пfi кoмaндвaнIшм Шrпeля, щo дo CxЦнoi Пpyссii мaв prйдшaти
чеpсз Bapшaвськс DorBoдстBo. Гoлoвнa гpyпa вийIцлa з Paдзlrнсь.
кoгo лiсy l0 гpyдttя |947 p.l.t пiшлa чеpсз ПiдrrяrдIця,Maзoвlшс тa
мiж мicтсчкaми Мyшltнцсм й KoльдtloМ встyпилa B Cхiднy Пpyс.
сiю. Пoвеpнyлись yсi ui рl,rдyюнi ГPУПIl, Bикo}t'aBцIисвoi зaBдaнн'I
нaвеснi l9|8 p. Hецдoвзi пiсля пoвrpl{енtt'l пiIцлll в Pейд дo Hiмeч.
чIlни. Koмaндиpoм pейдпoчoi чaстllни дo Cxiднoi Пpyссii бщ сoт.
нllк € в ген Пpipвa i йoмy н:UIсжI|тЬдoбpиЙ oпис цЬoгo peйдy.
Улiткy |949 p. oдиl{ вiцп.iлyПA пiд кoмaндyBa}I}lямсoтl{икa
Хмapи qдiйснllв пoлiтичнo-пpoпaгaндистський pсйл лo foмyнii2.
. Пpo pсfiд lIа 3аlopпаття, Щo вЦбyвся 16_3l сcpпllя 1946 p.,
див. пiдпiльllшй rrypllaл
"Cамoстiйlliсть.'' .t. l, с. |72-|7з.
l Пpo pcЙлдo Pyмylrii.Див.:
",![o3бpoi'', ,l.9f22 зa 1950 p.
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[ей peйл вiдбyвся мi>к |7 i 2| лип}Iя 1949 p. Pейдyoчa чaстинa
пеpетнyлa кopдoьI нa гopi Paдескa i пiцr.пa oкoлицями мiст Birцсв i Cигiт, пеpсбрaючи в oкprмих сrлaх l-2 днi. Haсrлсння
скpiзь paдiснo зyстpiяaлo пoвстaнцiв. Boни пolllиpили тисячi ли.
стiвoк дo ссляtI' poбiтникiв тa iнтелiгснцii i пpoBrли p'Ц PoзмoB
i мiтингiв. 3aстyпниK кoмaндиpa pейдy Псpeбийнiс дoбpс Boлo.
Дiв pyцу.t'сьKoю мoвolo i бyв дylдсIo циx зyстpiнсй.
Пiсля дBox тlDкнiв пеprбyвaння B Bмyнii pyмytlськс вiйськo
зiбpaлoся, щoб зyпинити пoвстaнцiв. Тим чaсoм' pylv(yl{сЬKrнaсслснн,t дaBaлo iм всlo пoтpiбнy iнфopмaшiю i pейдyloчий вiддiл
мiг oминaти oблaви й зaсiдки. Koли вiйськ зiбpaлoся бiльrше,pей.
дyючий Biддiл вiдстyпив y лiсoвi мaсиви. Щс декiлькa тиxнiв вЦ.
пiл peйлyвaв пo pyмyнсЬких Кapпaтax i нaпpикiнцi липtIя щaсливo пoBсpHyBся в Укpaiнy.

5. зБPoЙHЕ пIДпIЛЛяI Йoгo AкцlI
.

I

ХпpaктepПстикaзбpoйнoroпiдпiлля

y дpyгiй пoлoвинi |946 i в псpшiЙ пoлoвинi L947 pp, вцбyвa.
лaсЬ вeликa propгal{iзaцiя УПA. 3гiднo з ГK УпA, вiддiли i пц.
вiддiли УПA poзчлrнoвyB:LписЬ i iх кoмaкдиpи й бiйцi вхoдили B
пiлпiльнy сiткy, oдrp)ryЮчи тaм нoвi зaЦдaння й фyнtсlii. He мox<.
нa скaзaти, щoб цеЙ пpouсс }to BикликaB внyгpilшньoгo тсpтя;
стaprцини й вoякlr УПA I{с зaBжди poзрriли свoi нoвi пoлiтиvнi,
opгaнianuitlнi, пpoпa гaндистськi' гoспoдapськi чи iнlшi пpизнaчrн.
ня, якi BBaжaлисЬ ..циBiльними'' пpизFlaчснttямИ, Дo яKиx вoни
як вoяки мaли yпсprд)кrння. ГK yПA мyсилo пильtto стеxити'
..демoбiлiзaцiЙнi'' нa.
щoб сеpед BoяцтBa УпA I{r пoцIиPилисЬ
стpoi i тoмy пoBrлa цIиpoКy poз'яснювaлЬнy кaмпaнiю пpo дo.
цiльнiсть змiни тaктики й пpo пepeхiд нa iнцri фopми й метoди
бopoгьби пpoти oкyпaкгiв. Пiд чaс рopгaнiзaцii y пiдпiльнiЙ прсi
..poлЬ
з'яBилoсЬ бaгaтo стaтсй нa цi тrlr{и' в якиx з'ясoврaлaсь
пooдиtloKoгo пoBстaнця l"|pсвoлюuioнrpa B цiлoстi Bи3BoльЕIих
змaгaнЬ yкpaiнськoi нaцii''l. Мyсилo бщи тaкox бaгaтo poзмoB
Ha цю тсмy. Koли ми пpo цi пpoцеси згaдyrмo' тo тiльки тoмy'
| .Цив.: Pатltик .Porи пooдиl|oкoгo пoвсгallшt Й peвo,тlюцioшepав цiлoсгi вlt3вoJtьшt{xзмa.
гallь yкpаiltськoi шrцii... Псpcлpyк з пiдпhьllom )rypllд,Iy"Пoвсгaltсць.. ч. 8-9 зa 1946 p. у
жaplrшri ".(o 3бpoi'', .l. 15/28. Pапlик _ цо кoлиtu|tiй illстpyкгop C}аpшиltськoi lЦкoлн
УПA, aвтoр пpaцi "oсlloвlli e'пемctmt пcpтизаrrськoi такпlки в УТIA''' пepeДpyкoвaшoi в
хTpшuli ".Цo 3бpoi.', ,rt. |4/27 i |5/2E. Кpiм ttьоro, в УПA пoшшpeшшй бyв пiдpyчник
сoтttикДБсpeзи "Паpтиanltlo... 1946 p. 78 с.
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щoб нaгoлoсIfтlt' lцo ни3oBi oссpсдки УTIA бyли зa пpoдoвxс}Itlя
збpoйнoi бopoгьби лoтeпеpilшнiми мстoдaми ii нePaдo ПopoХoflИ'
ли нa пiлпiльrry бopoтьбy Й щo сaмo ГK уTIA Й пpaгrryлo дo тo.
гo, щoб шю бopoпьбy oбмехgвaти' a ii мстoди Й фopми кpaщс
пpистoсoвyвaтlr дo нoBих yr.{oB.
У кollсtoмy paзi, вiд сrPeдини |947 p. зyстpivaeмo Bжс в звiтaх ГK УTIA м:Ulo згaдoк пpo вiццiли чи пiдвiддiли. Iх зaстyпaIoть 3гaдки пpo "пoBстaнцiв'' i ..пiдпiльникiB''. ..Пoвстaнцi" .
..пiдпiльники'', lЦo псpсйшли
цe нoвi
дo пiдпiл,lя з poзфopмoвa.
них вiддiлiв i пiдвiддiлiв УПA Пoвgraнсы<i вiддiли i пiдвiддiли
щo тpи poки iснрa.ти в Kapпaтaхl, aлl й тaм пpoЯBилaся виpaз.
нa тс}щснцiя oбмrжyвaти iх стaн i дii нa кopисть пiдпiлля. У
1950 p. згaдoк пpo ui вiддiли мaйя<снrмa€ .
Пpинини вн1тpilшньoгo теpгя пiд чaс pеopгaнiзaцii мшrи псиxoлoгiчний хapaктсp' oт)кс' й деякi пpoтизaxoди мiUIи цrй жo xapaк.
тrp. Щoб oстoтoчlto сKaсyBaти yпrpеДксI{ня BoЯкa УПA дo ..пlдпiльниKa'', УTBP сBo€ l o пoстaнoвoю 30 тpaвня |947 p. виpiIлилa
пolllиpити ..нaдaBaння нaгopoд тa вiдзнaчень УПA нa всiх },ч:lсгtlt.
кiв yкpaiнсЬкoгo peвoлlоuiilнoгo пiдпiлля _ членiв oУH тa безпaрiйниx yкparнськиx пaтpioтiв i нa всiх цllвiльниx oсiб, якi вiдзнaчилися гсpoйствoм y бoях тa пoсв'Iтoю .Lтшвшзвoльнoi спpxtlи''2.
3нoвy ж' нaclyпtloгo poKy, 6 vсpвня 1948 p. yгBP сxв:lлилa пo.
стaнoвy пpo ..встaнoBле}I}Iямедaлi зa бopoтьбy в oсoблиBo тя)кких
..пpизI{a}Iняпpauiвникaм Cлyжби Бсзпеки
1rмoвax'',a тaKox пpo
стapцrинськl{х тa пiлстapшинсьKиx 3вaI{ЬCлpкби Бсзпекll aI{aJIo.
гiчнo дo вiдrroвiдтrtх вiйськoвlтx зBaнь B УПA''J. Цщlи пoстaнoвilмl{
пiдпiльникiв зpiвняt{o y пpaвaх i oбoв'язKaх 3 пoвЬнцями.
Пoстaнoви пPo oPдrни й медaлi I{с зitлиlllltЛ|4cЯнa пaпepi. Пpo.
скти opдrнiв i мсдалей пiлгoтyвaв вiдoмиl.t мистсць yкpaiнськoгo
пiдпiлля Hiл ХaссвиЧ, якttй тaкo)к пoдaв дoклaднi вкaзiвKи, як цi
opдel{и й медaлi BиKoнaти в пiдпiльнllx y}roвaх{.Hезвaжaloчl{ нa
цc' oPдсни й мrдшi згiднo 3 затBсPJDкeнимипpoсктaми Hiлa Хaсе.
Bичa BиKoI{aнoтaкoж з:l кopдo}Ioм li к1p'еpaми Bt{сJIaнoв Укpaiнy.
l Упpo,Цoвж|947 p. в Кapпатaх iсltyьvlи Iцc т:rкi вiдtiли та пiдвИдiли УПА: "Cypм:t.',
"Cipi''' "Pисi.., "Хopти..,"Бисгpиl(я'''"Жyprшi..' "iм. Xмgrь"i.rr.froryнa.',"Бескrr.Ц'''

ltицькoto'', "Булaьt", "ЬсеЙlt''. У цих llaзвах пiзllaсмo кoлишlli кypclli й сoпti ИIA, щo
дiя.ltиltа uьoмy тeрlIi.
l Teкст пoстalloви УTRP вiл 30
щaши |941 p. rlxJlpyt(oв:ll|oв бюлgтclli: "Бюpo lltфpмauii
УKBP"' виrryск Ч. I, кEiтellЬ 1948 p.
! Teкст пoстrtroв в бnrrетclli "Бюpo lllфpмдцii УTBP,', .l. 2, ссpпcltь 1948 p.
. .Ц,ив.двorroвшeвидalltrя: "Гpaфiкr в бyltкprх УПA''. Bшt. "Гlpoлoг'.' Фiпuorфiя'
|952 p.
У llьомy pl{сytlки пpoeкгiв i пoясllcltllя H. Хaссви.la, як iх вшкoltyвати.
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oтя<e,вiд дpyгoi пoлoBинlt L946 p. нa пеpIший плaI{y визвoльнiй
бopoтьб i пpoти мoсKoBськo-бiл ьlдoBицьких oкyпaнтiв вий шлo
з б p o й н с пiдпiлля. 3бpoйним Йoгo нaзивa€ м o тoмУ, Щo всi пiд.
пiльtтики, нaвiтьтi, щo викo}ryвaлицивiльнi фyнкцii' € o з б p o e н i .
Koжнaiхсщllнкa зoкyпaнтoм € 3бpoй нoю сyгичКoro,е збpol.l.
нoю бopoтьбoю. Бopoтьбa мстoдaми збpoйнoгo пiдпirшя Hс € зB}Dt(yвaI{I{ямвизвoльнoi бopoтьби, вoнa e тiльки зBрКyвaнняlr,fзбpoйнoi
бopoтьби вiйськoвими з'€днaнI{яlr{и' a oдI{oчaснor пoulиprнням ви.
звoльнoi бopoтьбll в пoлiтичнiЙ, скoнoмiчнo.сoцiальнiй тa Kyльт}Pнiй дiляlнкaх.A втiм' н i к o л и ГK УПA нс стaBилo сoбi зaвдaнням
збpol"lнoпеpемoгтt{сPсP' poзбити йoгo свoiми мiлiтapними aкцiямll. Д]lя цьoгo iT cилибулtлзаслaбi;[i iснрaння, fi бopoтьбa, нaвiть
з' едн aн гIямtл,6ули тiльки зaсoбoм п o.
збpol"lнa бopoтьба BелI{K l IIr,{и
цIиprI{няpевoлкlцiйних iдей. Бopoтьбa УTIA бyлa завжди бopoтьбoю
плoщllнi, нaвiтьтoдi, кoлll в рroвaх.[pщoi свiв iдеl"rнo-пoлiтllчнil"l
тoвoi вil.tниз'€ д нaнняt УПA нaмaгaлttсь мiлiтapнo oпaнyBaти деякi
oблaстi Укpaiни й oбopoняти iх вiд Bopo)кIlxiнвaзiй. Тaкi бyли ylvroBи
Дpyгoi свiтoв6i вiйни, .Ulеylvtoвимllpнoi стaбiлiзaцii пiсля вiйни пpoдиIсryBaлиiнrui фopми i мстoдpt,rцoдoстoсyвaлисядoзмiнсних yмoв.
У цих змiненltх yмoBaхбopoтьба мyсилa BестисязмсI{цIeнимисилa.
м!t' пpи бiльrцiй кoнспipaцii цих сил пrpсд Bopoгoм' :lлoцe щo нс o3нaчaлo' щo якiснo цi фopьrий мстoди бopoтьби мaJIибщи гipIшiвiл
пoпсpслнiх. Удaнolty BI{пaдKyнaстyпaлaтiльки змiнa кiлькiснllх
фaктopiв якiснltми _ ця ж }raснaгaвизвoльнoi бopoтьби, aлe менlIIиlttи сI{лaМl{.

.ЦJtяпoвстaння' дlrя збpoйнoгo зpиBy yкpaiнськoгo наpoдy тpсбa
кparцoгo yКлaдy piзнllх сил, якi пoлeгцIyB.lли б oстaтoчнy Poзпpaвy
з Мoсквoю. A.тlсщoб y вiлпoвiлнtlЙ мoмrнт цьoгo кpaщoгo yк,I:'дy
сил yкpaiнськi сили мoгли ссбе пpoяt]ити' тpсбa вxс зaздaлсгiдь
BплиBaтl{нa ствopеt{няi змiцнrнЕIя цих сltл. 3бpoйне пiдпiлля як.
paз i стaвить сoбi зflBдaнн'lм стBopити iдейнy oсtloBy' гPyнт дJIя
poстy цl{х сl{л. Умoвll МoсKol}сЬкo-бiльtцoвltцькoi oкyпauii тaкi,
щo якбlt нr бyлo збpoйнoгo пiдпiлля, тo зa 5-l0 poкiв зaпiзнo
вжс бyлo б гoвopитlr в Укpaiнi пpo сaмoстiliнy Укpaiнy, нo бyлo б
y)кe Дo Koгo гoBopl{тl{пpo неi. Cтapurе пoкoлiння' щo мaлo пpo
iдею сaмoстirlнoi Укpaiни яке-небyдЬ yяBлення, зil.lцrпoб iз цьoгo
свiтy, a нoBс пoкoлiння Bl{poслoб в yшoвaх oфiuiйнoi вopo>кoстi.Цo
iдеi сaмoстiЙнoi Укpaiнlt' вoнo стaлo б п poти бopцiв 3a сaмo.
стiЁlнy Укpaiнy' шo пpийшли б, нaпpикJlaд' з емiгpauii, як пpoти
..тaм
свotx вopoгiв. ...[.снсмae I{aс'', пишryгЬпiдпiльнi пyблiшисти,
е бiльtцoвиKl{' тaм e клyби й кoмcoмoл' тnм € пияцтBo' poзпyстa й
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дсмopaлi3aцiя. HaPoд }DксстaB нс тoй' щo бyв кoлись''l. I тoмy
зpoзрriлo' чoмy збpoйне пЦпiлrrя тaк зilвзятo бopoнить iдoйнi й
мopaльнi пoзицii y9aiнськoгo BизвoJIьtIoпopyxy Ha сBoeмy ..плaц.
цapмi'', щo бyB зaвoйoвaнпit дltя pyхy xeРгBсtl}tolo пpaцсю i бo.
poгьбolo пoпrpоднiх yкрiнсьIсlх пoкoлiнЬ' чoмy нс тiльlсr oбopo.
няe цей шralцфм, aлс й стaParться Poзlциpити йoгo зa Paxр{oк
щc ltсoпal{oBilttt{xpaЙoнiв Укpaiни.
Бopoтьбa збpoйнoгo пiдпiшrя пpoтш мoскoвсьKo.бiльlцoвицькиx oKyIIaнтiв волaся всiмa мo)|0IиBI{ми зaсoбaми. Boнa Bcлaся
xt{вllм i щlyкoвaним сJIoвoм' )кивим пpl{Kпaдoм i гepoйськoю пo.
стaвolo бiйцiв' BiDкJII{вoIoopгaнianцiйнoю poбmoю. I{я бopoтьбa
вслaся IIa oчaх нapoдy' пpичoмy нapoд нe тiльки бyв ii пaсиBHим
свiдкoм. Boнa BтpиIvryB:rлa
стaн aктивнoi вopoжнcнi мix нapoдoм
i oкyпaнтalдr. Boнa нc дoзBoJrялa циIvl oкyпaнтaм зaкpiпитис,I нa
щpaiнськiй зсмrri й пosyвaпt ссбс бсзкottтpoлЬним fr гoспoдaрм.
Пo змoзi вoнa бopoнилa yкpaiнськi мaси вiд знищeння, нe тiль.
ки фiзиннoгo,.aлсй дyх oB }I oгo. Boнa кapiшa мoскoвськo.
бiльIцoвицьких гaйдкiв зa злoчи}tи сyпpoти щpaiнськoгo нapoДy, бopoлaся зi зpaлoю i вислyryвa}Iням вopoгoвi. Boнa стapaлaся
Bтpимaти op гa н i3a ц i й н y стpyктypypyxy ti гoтyBiUIa
гpylfг д,Iя pсBoлroцiйнoi бopoтьби в мaйбщньoмy. Псpед свiтoм
бopoтъбa збpoйнoгo пiдпiлля мaнiфстрaлa Boлю щрiнськoпo нa.
poдy )кити вiльним i нсзaлoжним життям y свoiй влaснiй Укpa.
iнськiй Caмocтiйнiй Coбopнiй .Цсpxaвi.
Ko>ксн рaxний спoстсpiгaч iдейнo-пoлiтичнoi бopmьбlr yкpaiнськoгo збpoйнoгo пiдпiлля в Укpaiнi пpихoдитЬ дo BиснoвКУ, Щo в свo.й iдейнo-пoлiтичнiй oфензивi пpoти бiльtшoвизмy
зб p o й н c п Цп iлlt ядoсягнy л o 3н a чH и хyсп iхiв. Ha й кpa ш и м
пoкaзникoм цих yспiхiв е пiдпiльнa лiтeparypa УПA й пiдпiлля,
щo з'яBлялaся B Укpaiнi2.
Пiщiльшд лiтеpптуpа УTIA й пiдli.llля
CеPед зaсoбiв пorциpeння peвoлIoцiйниx iдей oднe 3 пrPшиx
мiсць зaймaють пiдпiльнi видaння. Boни свiдчaть пpo змiст i зa.
| Цигyto з пaм.ггi за пiдпirьltoю бpoшypoю П. Пo.lггави "БeзпoсepeДllьo 3.l ulo всдетЬся
нaш бifi.', вlщarloю в 1949 p. i пepcвrrдaltoю в 1950 p.
l .Цив.: Лcв lllаuкoюьюtlt.УПA
та Тi пiдпiльlla лiтeparypq''. БiФrioгpaфiя пiдпiльllиx ви.
.Aмеpикr''. ФiладeлфИ' 1952 p. Пpo боpoтьбy збpoЙнoгo
дa}Iь за l944-t950 pp. Bttд.
пiдпiruи з.яв}tлoся 6lгaтo стaтей у жypшшri ".Ц,o3бpoi... Цe пepш rr всe сгaттi М. flоropa
"Гoltoвнi мiлiтapшi пpoФterrи yкpaiнськoi визвollьшoi бopoтьби.. $r2\ 9/22| "Пpишtiипи
вoсншoi дotстpиtll{ ylqаiнськoi визво.ltьlloi (lopoпби'. (|2/25|з "oсltoвlti мopшtьlti пoтeшцii
УIIA" (l8/3l)., P, Лсlfuлrn ".Цcщo пpo сylaсllий пoбyг УПA.. (|l/24,.
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сяг iдrйнo.пoлiтичI{oi oфензиви збpoйнoгo пhпiлля пpoти бiль.

Т.
Iш o в из м y.Iх кiл ь кi стьli
як iстьсвiд ч a т ь п po т с' щo бo .
poтьбa збpoйнoгo пiдпiлля - цe свiдoмa, гсpoiннa й opгaнiзo.
вaнa бopoгьбa в тaкiЙ фopмi, якoi дoсi нo знaлa iстopiя лIoдстBa.
CеPед пoвснi piзнopiлних пiдпiльних Bидaнь нa спсцiallь}ry }.Bary
зaслyгoвyютЬ вiдбитки знaменитих деprBopiзiв мистlдя пiдпiшlя
Hiлa Хaсевичa' щo нeзB:rxaючи нa хвopoбy й кaлiuтвo' пpoдo.
вxq/BaB тBopити в пiдпiллi свoi мистсцькi твopи. fuiе нс тiльки
мистсцькi: в ylt{oвaх пЙпiлltя вiн opгaнiзyBaв мистсцьKy lllкoJry'
в якiй нaBчaB мoлoдиx aдoптiв мистrцтвa деpсвopiзy2.
Пiдпiльнa пyблiuистикa - цr яскPaBий дoкaз великoi зpiлoстi
пiдпiльних aвтopiв y стaBJIeннiпpoблсм, iх poзв'язрaннi, в пiдкoдi
цo piзних )киттrB}fх питaнЬ yкpaiнськoгo нaPoдy aбo питaнЬ yкpa.
iнськoi визвoльнoi бopoтьби. Щoдo кiлькoстi й якoстi пiдпiльниx
Bидaнь yкpaiнський pylt пoбив yсi pекopли й пopiвняпrня з iнцrими
pyхaми peзистallсy нa сBoIo кopистЬ. Мoxнa тiльки диByBaтися'
щo ylvroBинaцIoгo пapгiliнoгo poзмrжyBaння емiгpaцii спpи.rини.
лl|cЯ' мaбrьi дo тoгo' щo Diдгoмiн циx Bидaнь нс тaKий, як пoви.
нсн бщи, щo цi Bидaння кPaщс вiдoмi ч)ryинцям, нix дeяким нa.
rцим пoлiтикaм i пyблiuистaм. Мoжнa yяBити сoбi, як "пoлiтичнi
смiгparrти'' iнцIих нapoдiв зylvtiли б викopистaти й 3чи}lити p}o(iз
пpивory пoяBи тaкoi великoi кiлькoстi пiдпiльнoi aнтибirьIцoBицЬ.
кoi лiтеpaтypи нa свoix yяp}rЛсниx бaтькiвщинaх!
Пi.шliльнa лiтeparypa д1a<rpiзнopцнa зa фopмolo й зa змiстoм.
ПoP'щ з сеpйoзними пyблiкaцiями зyстpiнaeмo збipки сaтиp, лi.
тeparypнi тBopи' пoезii, нaвiть дpaми' oписи бoiв, спoгaди й xpo.
нiки' листiвки й кopoткi гaслa. Бyвaють Bидaн}Iя пepioдичнi й
нспеpioдиннi. БyвaютЬ дpyкoBaнi в пiдпiльних дpyкapн'D(' a тaкoж дPyкoвaнi нсpснкaми' piзaними 3 деPсBa' щo rraгa.щ/ютЬ
"Бiб.
лiю'' Гщенбepгa. Брaють Bидaння' poзмнo)кyвaнi нa циKпoсти.
лi, a тo й пeрпиcyвaнi нa дpyкapсЬKl{х мaшIинKaх чи нaвiть вpyчнy. Bзимкy y бyнкеpax тaк бaгaтo чaсy...У спiвaникy ..ПoвсmнсЬl B "утlA тa iТ пiдпiльlta лiтвparypa.. пoдat|o 2l нaзвy piзших пepioдиrotrх впдat{ь,60 нaзв
piзltих бpoшyp i кltихкoвих вlцallЬ тa 8l llaзвy piзllих листiвoк, цo з.явlt,Iись в пiдбiльшoвицьЁйдiйсltocгi за 1944_1950 pp' Цe пpиФtизt|o пoлoBи
l| aдoтotlo' щoз'явltлloсяв
Укpailli в цi poки. oстalllli видal|}lя' щo дiЙшutи дo }|aс з.пoзд l(opдoнiв УlФaiнш, бyли
видaнi в |952 p.' l|aпpикпад .A,tьMаl|аx.., пpисвя.rellиЙ ,Цeсгшpi.ню УTIA. ПoстiЙшo fiде
пprшt llaд дoпoвltelIttям"БiФtioгpафii''.
l .Е(ив.видrшltя: "Гpaфiкr в бyllкpax уTlA". B цьolr{yвt{да||lliтaxoж peпpoдylсtii пpaць
}"дtiв
Xaсcвичa: "Apтrмa'', "CвиpttД.t'', .Миpolla'.. Хaсевич ше бyв eдиltим lr.tистцe}|'щo пpaшo.
в:lвдJlя пoтIrеб УПA Й пiдltirця. Цi сaмi фyltкuii викolryшв в T(eхllivшorry) 3(вeнi) Б(ес'оtд)
вiдoмиЙ piзьбlp Миxоfuto Чepшllьoвський' шo пpибyв lta 3aхiд в 1947 p. з pеЙд1дю.rим
вiддiлoм УПA.

672
кий стяг,' тексти пiсень i лiнiГtки нa нoти }IaдpyKoвaнoI{a дpyкаpськiй мaцrинцi, aлс сaмi нoти н:lписaнi фioлетoBим oлiвцеt*l.
Цьoгo спiвaникa Bидaнo 500 пpимipникiв. У бaгaтьoх I}}I.цaнFI,lх
пop,Iд з текстoМ зyсlpiuaеlto тaкox pисyl{oK' щo чilсoм бiльrцс
гoBopитЬ' нix сaм Tекст. [нкoли BидaннJIдpyКyвaли нa pflд'яHсЬкI{х
rЦKiлЬнI{хзlIIиткaх' нa пaпipцяп<..сигApстo-брraxних'' сlrlбpllк. Cеprд aвтopiв пoлiтичнoi пyблiц||cт'|Klt зaпaм'ЯтoвyютЬся пpiзвlrЩa: П.[yмa ([митpo Мaiвський-''Tapaс''), Якiв Бyсел (..Kltiвсь.
кий..),Яpoслaв Cтapщ (..Яpлaн'')l, P.Мoх, oсип opленкo, Пeтpo
Пoлтaвa, oсип Дякiв (Гopнoвиri)' У. Kyхiль it iн. Зoкpeмa, пpaui
Пoлтaви, Гopнoвoгo, Kyхeля нaбyли цIиpoKoгo poзгoлoсy.
Aвтopaми лiтepaтypнlrх твopiв бyли Baсиль Boлorд-Baсиленкo
(..Гетьмaнець''),aвтop збipки пoезiЙ ..Мoi пoBстilI{сЬKiМapшi'',
пolт' нoвслigт i лpaмarypг Мapкo Бoеслaв, prдaKтop лiтеpaтypнoгo )Kypнaлy..Чopний Лiс'', Йoсltп Пoзll.laнюк (..Шyпtl"t'',..ШflблIoк''), Мapтa Гal"t,aвтopкa лiplt.lrll{х }t{lpltсiв,Бoгданa Cшiтлlrк
(М. Дмитpенкo) й iн. Aвтopl{ знa}rснl{тl{хсaтl{p нr зilзFlxчrнi; пo,IBляBсятaкoж )rypнaл гylr{opyir сaтltpи ..ПсplцЬ''. Перевltлaнo в
пiдпiллi тBopи oлеся Бaбiя, € . Мaлaнюкa, o. oлеся li пiдpa..н:lцiollaльдянсЬких yкpaiнських пoетiв i пlrсьменникiв з rпoхI{
в пiдпiллi ,.Kалендapець
нoгo вi.Цpo.uxlння''. Щopoкy IJи.цaBaBсЯ
2.
yкpaiнськoгo пoBст:lнця''
Пoлiтшчlli акuii збpoirшoгoпiдпiлля
iх хpoЯкцro б ми зiбpaли всi листiвкll пiдпiлл,t' yпoр'lдKyl}ilлI{
б п pекpa сн1 i i ст o p i r o
нo л oгiч н o й тем aти.lнo'TooTpLIIиа Лl{
пoлiтичнoi бopoтlби yкpaiнськoгo збpoГtнoгoпiдпiлляt.Якщo б цiii
збipцi дaтrr тiльки пеBнlll"tкoМrнтap' щo стoсyвaвся б зflгaлЬнoгo
тлa дaниx пoлiтичнlrх aкцiii, нiякoi кpaщoi iстopii нiхтo I"lHe пoтpaпив бlt нaпиcaтll. Зt*liстлlrстiвoк i пiдпiльнlrх бporшyp _ це iстopiя пoлiтrtчнoi бopoтьбll збpoйнoгo пiдпiлля пpoтll oкyпaнтiв.
oтlке, нa пеplIII{liплaн I]I{стyпa€ акцilt д o п o I{ o г II гoлoз oCУЗ i CУЗ, щo lllaлa ltiсце в лpyгiir пoлoвlrнi |946 i в
цyючl{tt{
пеprшiЙпoлoвинi L947 p. Piк 1946нa oCУ3 i сУЗ бyв бaпrтo в ленoмy пoдiбнlrй дo гopеслaвI{tlх|932_ l933 рp. B Укpаiнi poзiгpal Bидав, мirс illшlим, "Iстopiю Украiltи'' (..Тис:t.tltpокiп жи,t.l.яй бopсl.t.ьби
yкрltittськoго
lIapolry''),дpyкoм llа 230 ст., dюpм. l5х20 сlt., y tti.lttti.luti.
l l1po lliлпiльlti видаttltяJlиB. lltc: Пpi1uut€ . "Укp:riltськi lti,lttti.ltьtti
Rи,laltl|яrli,llltoскtlвсьjlctl.
кo.бiльшoвицькoю oкyпaцiсю.' в ..(o 3брoi'., ,t,l.2/l5, з/16' 6/|9' |950i lЦ:tttкlltlс'ькttii
"Пiдпiльlta пpcсa в Укpаilri'' в lOвiteйttoмy futьмalraхy..сDoбoДи''l893_1953' пи;t.Укрaillськoгo Hаpoдlloro Coюзy, lжсpзи Cитi й йolю ж "Ukг:riniaItUrrdсщгouпtlPubIiсlttiorвilt
Vol. VllI N. 3. l952.
UssR'' в "UkrairtinпQшnrtсr|y'''
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вдлaсЬ чеpпoBa стрхiтливa пoлoднa дpaмa. Hсзвшlсaючи нa xirхлиBс
знI{щrння сiльськoгo гoспoдapствa Укpaiни вiйнolo, нrзBaжaloчи
нa l{eвPoxaЙ |у|6 p., гpaбix кoлгoспiв нr пpипиI{явся. Уlqpaiнa нe
бyлa звiльнrнa вiд qдflвllння зеpнa' пpllзнaчснoгo нa хлiбoпoстaвкy.
.Цдя pеaлiзацii x.lriбoпoстaBoк нr Bистaчилo би всьoгo кoлгoспнo.
гo Bpoжaю i всьoгo Bpoжaю з пpисaдибниx нaдiлiв кoлгoспникiв.
Cтaнoвиlцr стaBiUIo щopaз бiльlц кaтaстpoфi.tне, a.lrс "pЦrry'' },к.
paiнськy paдянсЬкy влatУ цс зoвсiм нс rypбрaлo. Boнa нс збиpa.
лaся бopoтися 3 гoлoдoм в Укpaiнi, нaвпaки' Boнa явIlo спplt'lлa
йoьry.Як жс iнaкшe мo)кнa iнтеpпpстyвaпt зaбopo}ty DBoзy з6i:кжя з ГiшиЧuвl| нa oCУ3 i сУз нiби з oгл'ЦУ нa *зaxiднoyкPaiнськoгo paкa''.
Усе x 3aхiднr Укpaiнa, дe |946 p. вpoxaй yдaBся як нiкoли,
бyлa единим пoPятyl{кolr{ д,tя гoлoдyloчиx кoлгoспникiв oсyз i
сy3. l вже Boсени |946 p. y 3aхiднy Укpaiнy пilцли дrсятKи' a
тo й сoтнi тис'lч лloдсй зa хлiбoм. Iшли чoлoвiки в poзквiтi вiкy,
стapикlt' бaбyсi, жiнки, пiдthtq й дiти. Itцltи, }IrзBажaючи нa piз.
нi пepеIшкo!и й зaбopoнlr з бoкy ..piднoi'' BлaДи. IIш:tи,нсзBaжa.
toчи }Iil тс' щo чaстo чeкaлa iх нa зaхiднoyкpaiнських зeмляx
сIисPгЬ вiд pyк мoскoDськo.бiльlцoвицькиx oпpи.rникiв. A кoли
He смсpгь' тo знyщaння. Haвrcнi |947 p.цeй pyх кoJlПoспtlих мoс
нa 3aхЦ тiльки зpiс. Ha 3axiднy Укpaiнy пPlo(oдI{,lи нс тiльtсl кoл.
гoсп}tl{ки.з oCУ3 i сy3' aлe й з.ц:rлских цrнтpirлЬнrrx чI{ пpи.
BoлзЬкl|x oблaстсй.
3бpoйнс пiдпiлля виpitшилo пPoBссти lII}rPoкy a к ц i to дo.
пoмoги гoлoдyloчим з oCУЗ i сy3 i зaкликaлo дo нei yсе заxiл.
нoyкpaiнськс нaсслсння. Як пiд чaс пoхoдy Чсpвoнoi Apмii чсpс3
ЗУ3, тaк i тспеp, сслa 3axiднoi Укpaiнп 6улu o6лiпленi вiдoзвa.
ми' 3AкJIикaми' лo3yнгaми' щo B3иBilлI{дo дoпolvtoгl{гoлoдyloчltм
бpaтaм. УгBP Bt{дaлa вiдoзвy дo щpaiнцiв зaxiдних oблaстей, в
якiЙ закликaлa всiх дaти гoлoдyючим бpaтaм з Укpaiни яKoмoгa
бiльцly.дoпoмory збholсям i хapнaми. Iз пoдiбними вiдoзвaми Bи.
стyпили тaкox "yкpaiнськi пoвстaнцi'' й piзнi пiдпiльнi oсrpeдки. oкpемo нпДPУкoBaнo Bелl{киlt,tтиpa)ксм ..CлoBo лo бpaтiв yк.
paiнuiв з oCУ3 i сy3", B якotvfypoз'ясHюBilлI{ кoлпoспникaм' чo.
мy Bo}|и гoлoдytoтЬ' хoч yкpaiнськi зeмлi нaйкpaшi в свiтi. Усro
шю лiтеparypyl дpyкyвaли B BrлI{киx кiлькoстяx i мaсoвo ii пo.
I Oсь roлoвlliшli лиcтiвки, шlo з.явlоlися в mй чcс: "Bиo3ц1 дo l|асeпeшltя 3. o. Укщ.
illи.. - ltИпис УГBP.', "Cr!,lяllи 3. o. Укpaillи'. - пhпис "Укpaiшсьxi пoвстaltш"; "yx.
paillшi, бpати зi схИltиx oФlacrвй'' - вlдoзвr yxpаillцiв зaх. oблacrЕй дo roлoдlюurrх бptтiв
зi сxiдllих o6пaстей; "l}сi lla дoпo}|oгy пoпoдyючиrr|бpатaм-укpafulцям" - вiдoзва УПA
".[o yкpаillськoi мoltoдi схiдlloi Укpоillн.. - вiдoзцr oУH Й ill.
23 lmpiя1врiншю
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цIиpIoв:rлI{.I{i листiBки пoлoдyloнi poзпoвсIoдили пo всiЙ Укpa.
iнi й пpoтll'гшro iх yсс нaсeлrнI{я.
Haсслсння 30 Укpaiнш пpскPaснo poзylvliлo' пPo щo йдсться
в aкцii дoпoмoгl{ гoлoдyloчим бpaтaм зi Cхoлy. Boнo дiлилoся з
пPиixр|c{ttД{' чим тiльlсl мoппo. .Цавaлo iм збbprсяr'кapгotlшo' oвo.
нi, яpиrry, xapнi. Пpиймaлo ix нa нoнiвJllo, пrpeтPимщaлo дiтrй,
зirxиIIIaJIoiх псpсд гapнiзol+tикaми' якi эrбиpaли y пpи.ixлlсl{х 3a.
кyплeнi, зapoбленi чи Bипpoшенi пpoдyкпl. oця дp}D|о{япiлгpим.
кa i дoпoмoгa нaйшиPlцих зaxiднoyкpaiнських мaс спPaвI{лa нa
пpиilкюlоtх глибoкo вPaxeнIrя. Kpiм цьoгo' пpиixюкi бyли свiл.
кaми гсpoiннoi бopoтьби УпA Й пiдпiл.пя пpoти oкyпaнтiв' чyли
й читшtи нa кoxнoмy кpoui peвoлloшiйнe слoBo' зap:Dк.rлисьнa.
стPoями' щo непoдiль}ro пarryв.rли ссprд зaxiднoyкpaiнських мaс.
3нaчrння цЬoгo Bсьoгo' rцo стiшoся пalvt'ятнoi oсeнi 1946 p. i нa
пеpслнiвкy |947 p. i щo мaлo BплиB нa piст peвoлlouiйних нa.
стpoЬ сеpсд lIIиpoKиx yкparнськиx мaс' гoДi збaгнyгиl.
Мaсoвi пoхoдl{ кoлгoспниx мac в 30 Укpaiни нe мoглl{
спoдoбaтися бiльlцoвицьKим мo)кнoвлaдцям. Boни нe мoгли rх
зaбopoнити; цс пiIдлo б нaдтo вpoзpiз з бaxaнняIt{и lllиpoкиx мaс
i ix нaстpoяши. Ta Boни стap.UIися всiлякo тиi{ пoxoдaм псpсЦIкo.
Пpи шьoмy' як звичariнo, вдaвaлуIcЯДo piзниx пpoвoкauiй.
Ц|4T|1.
Cтapaлися нaстpoiти свoix ..стpибкiв'' пpoти ..сoB€ т iB'' i ..lлмipaкiв'' (!) i нaкaзршtи iм гoстpo Bистyпaти пpсrги пpи.ixшк,rх. 3гoдoм
пyстили пpoти них гapнiзoнникiв, aлс ссpсд с:lмих гapнiзoнни.
кiв нс бyлo oлнoстaйнoi д}пvlки'дrякi гapнiзoнниKl{' гoлoвьIo чrpвoнoapмiйцi, пoчшtи вистyпaтI{ нa 3nхист пplt.ilс.оких i дiйIшlo тoдi
пo piзних ексцeсiв, oписiв якиx бaгaтo € B пiдпiльниx пPoтoкo.
лax i звiтaх. Пoтiм з гoлoдyючиМи пoчaли Bисилaти шiлi хмapи
свoiх poзвiдникiB' щo мaли дotloсити нaстpoi нaсслеtlня, мiсцo
пеpебyвaння пoвстaнцiв i пiдпiльникiв i все, щo iм бyлo пoтpiбнe NUI бopmьби пpoти УПA й пiдпiлтlя. Дyмaли, щo Bl{K,Iичyгь
pепpесii УTIA й пiдпiлля пpoти пpи.iждких' .UIl це iм гIr Bдaлoся.
Toдi пyст|lll|lc'| нa цiлкoм гaнебнi пpoвoкaшii. Щoб ix пpoiлюстPyвaти' нaвrдемo тiльки oдин Bипaдoк. 29 нсpвня |947 p, в
с. Бyнiв (Kpaкoвeuький paйoн) шoвленo Емiлiянa Boilцoвa, щo
стoЯB нa чoлi смвсдI{стськoi бarци' якa мAлa вбивaти мiсцеве нaселе}tняпiд мaскolo гoлoдyloних yкpaiнцiв iз сУ3 i гoлoдyючиx
yкpaiнuiв iз CУЗ пiд мaскolo yкpaiнсЬких пoвстaнцiв. 3гaдaний
l Пpo д,oпoмoгу mпoдyючим з oCУ3 i CУ3 див. пцпiльrIi стaтгi: "Hoвий roлoд t|c CУЗ'' y
пiлпiльшoмy xqypшшti"Caмocгiйlligгь'', ч. l; "Hoвий пoJloд tta yкp. зсмJrях.. (oпoвiлallllя
сoтtrика УПA з Гшиvиttи) в гaзgгi: "Укpaillськr Tpибyшa''' Мю|lхell, ,l. 5/27 вiд 25 сi.ь
ш 1948 p.
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тип зaмopдyвaв l l KвiтнЯ |947 p. в c. Haкoнсчнс пЦ мaскoю
гoлoд}4oчиx сeлянKy Tстянy oбщ i ii 9.pi.lнy дoчкy Kaтepинy, a
19 неpвня |947 p. в с. Cслиськa тpьoх xitloк, дBox чoлoвiкiв i
ojttlУ дiвчинy з.пoмix пpиiж.D|с{х пoлoД/ючиx. Biн y кo)к}toмy Bи.
пaдKy дo3вoляв кmpiйсь iз нaмiченux N|Я вбивствa жсРгв Bтскти, щoб ..пpипaдкoBo Bpятoвaний'' мiг пoтiм poзпoвiдaти пpo
..бaндеpiвськиxвбивниKiB''.
oднiею з нaйбiльlцих пoлiтичних aкцiй, якy збpoйнc пiдпiшrя
зaпoчaткyвiulo B |947 p.3 Deликиl{ }IaкJIa.цoм
пoсв'tти й x<еpгвен.
нoстi, е бopmьбa зa дFIIy yкpaiнськoi мoлoдi. Ми пiдкpсслю€мo
вrличeзнc знaчeння цiеi бopgгь6и дltя мaйбщньoгo yrqpaiнськoi нa.
цii. Бiльtдoвицький pсxиIvr зBеpГaB нaйбiльIшyyвary нa мoлoдь i
стapaBся з неi викopiнити всi нaцioнaльнi пoчyгтя й вихoвaти fr
ягIичaPaми. Bпливaм бiльIдoвицьких Iдкiл i opгaнiзaцiй мoлoдi
(пioнepи, кoмсoмoл) збpoйнс пiдпiлля пpoтистaвляuIoшlaснi BIUII{Bи чсpс3 спсцiaльнУ пцпiльнy лiтеpaтypy' пpизнaчс}ry д,Iя lиoлo.
дi, нсpсз спсцiaльнi aкцii, щo мaJIи на мстi aкпlвiзyвaти roнaкiв тa
дiвчaт i, врurтi, чrpф Bлaснy геpoi.lнy пoстaвy' чepф бopoтьбy.
Bидaння ]UIя мoлoДi - цс нaйбiльlц пolllиpсtlий вид пiдпiль.
нoi лiтеpaтypи. Ha видaння }Iс lIIKoд}BaJIинiнoгo, нa iх пolIIи.
..Ha
PеI{I{яспPямoByвaли всi cltлu it зaсoби. Xypнaли д,tя мoлoдi
..Ha
чaтaх'' (дlя стapшoi мoлoлi) i
змiнy'' (дtя мoлoлlших) з.яв.
IIЯлl|cЯperyляpt{o як BидaI{ня oУH. УTIA видaJIaтaкoж свiй xyp.
нaл д,t'l мoлoдi ..3a BoлIo Укpaiни''. Хypнали д,Iя мoлoдi гorryвaIltl^cЯ
У вciх мox.ltивиx фopмax: дpyкoм' цикJlogгt{лeм' нa дpyкap.
ськiй мaшинцi. Kpiм opигiнaльних Bи.цaньбyли щс видaнкя' щo
iх псpеписyвaли i piзними спoсoбaми пolllиpювaли piзнi низoвi
oсePeдки. Кpiм xypнaлiв, щo 3'яBлялися псpioдиннo, бyлo бaгaтo
бpotшyp i листiвoк, якi тox пpизнaчiulvlcЯ N|Я,мoлoдi.
Bидaннlt дJIя мoлoдi вмiшyвaли' гoлoBЕIo' мaтrPiaли з iстopii
Укpaiни, спoгади i мaтеpiaли пpo бopoтьбy y<paiнськoгo нapoдy
пpoтlr Мoскви, життeписи геpoiв yкpaiнськoгo }Iapoдy' a тaкo)к
стaттi нa пoлiтичнi й вихoвнi тrми' гoлoB}Ioтaкi, B якItх викpиBarтьс,I спpaвжнe oбличчя бiльlдoвизмy. Бaгaтo мiсця пpисBячy.
€ться лiтеparypним мaтepiaлaм. Пop"д 3 тBop:lми пoвстaнсЬкI{х
пoетiв i письмснникiв, пopяд з нссфaльlшoвaнимI{твopaми yк.
paiнськиx ptaсикiв бaгaтo мiсця вЦвoдилoся пI{сьмсttЕIикaм'щo
ix Мoсквa знищилa (ХвильoвиЙ, Koсинкa, Bлизькo, Фшrькiвcький й iн.) i пpo iснyвaння якиx нс вiльнo бyлo знaти yкpaiнськiй
мoлoдi. Пpoпaryвaлaся тaKox paння твopнiсть Tинини, Pильськoгo' Бaжaнa й iнtцих ..фiцiftнltх'' писЬIrtснникiв.
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Юtaсичншм пpl{Kпaдo}l тoпo' як пi.щriлrrя бoporroся зa дyIшy yкpaiнськoi мoлoдi, хaЙ пoсrтркить вI{дaння ссpii ..Cлhaми Гсpo.
Ь'', B 1948 p. I{я сepiя o6iймае п'ятЬ вiдoмиx нaм випyскiв ([вaн
Бoгyrr, Baсиль Arшpyсяк (Гpсгiт-Piзyrr)' Фсль Чсpник, Михaйлo
Кpинcвcьюrй, Iopкo Бсpсзинський), видaними' як нa пiдпiльнi
ylr{oвI{'вiдмiннo в oбгopгкax з двoбaPвниlr.l дPyкo}r. Ця сcpiя e
вiдпoвilvtlo пiдпiлля нa iдеrrтиsнy сepiю *Гepoi'', щo iТ виддв
ЛьвiвсьIсlй oбкoм лKсМУ
в |947 p. oсь яKих ..кoмyнiстltнних
tЕpoiB'' знae тспсp кoмсoмorr в CPCP: князь oлoксarщp Heвс}
lсlй, вoeвoдa Мiнiн' Bo€Boдa Пoxapський, мapIшaл KyгрoB' Klt.
.{митpo .(oнськoй' nrнep:Ul Бpyсилoв, }rapцI:rлC1вopoв, aлмipaл
Haxiмoв. Cepiя ц,l BI{дaнayкpaiнcькoю мolloю. li цiль oчсBиднa.
Kpiм вI{дaI{I{япiдпiльнoi лiтepaт1pи' пPиз}Iaчcнoi д.пя мoлoдi,
бopoтьбa зa .Ц/lцy yкpaiнськoi мoлoдi, oтx(e' oбopoнa iТ пеPeд дyхoвним зtlищенtlям' BKпIoчaJIoтaкox пeвнi спrцiaльнi aкцii. .Цo
тaKиx aкцiй н:шrx:rли: Iд к i л ь tI a aкцiя, aкцiя пPoпr нaбopy
yкpaiнськoi мoлoдi дo lцкiл Ф3y, aкцiя пpoти ylaстi. yкpaiнcькoi
мoлoдi в пioнepських i кoмсolиoлЬсЬкllx opгaнiзaшiяx, aкцiя пPo.
ти зpa.tцrицтвaй BисJlyгoByDaI{няпepсд BoPoгoм' aкцiя пpoги B)ки.
Baння poсiйськoi tvloви i т. п. Усi цi aкuii сyпpoBo.Фкyвirлись вiд.
пoвiдними листiвкaми, бpoшypaми.
3 цих aкцiй нaйвaxливilцoю за свoiiми нacлiдкaми бyлa шкiльнa aкliя. Boнa пoлятaлa y BтP},чaннi пiдпiлля в xиття yкpaiнських
urкiл, y псBнolvfy' тaк би мoвити' нaглядoвi пiдпiлля 3a шкiльництвoм. 3aсaдничo, пiдтpимyючи пpaг}Iсння yкpaiнськoi мoлoд дo нaBчaння' пiдпiлля мaлo бaгaтo 3aстepсжснЬдo зftiстy нaвчa}IЕIяз piзниx дисциплiн. Cвoi дyмки щoдo змiстy HaBчiltlllя B
yкpaiнських lllкoпaх Bot{o виK,Iaлo B ltll{poкolt,fyслябopaтi, щo мaB
..Cлoвo
нaзвy
дo },читслiв, бpaтiв iз схiдних oблaстeЙ Укpaiни''.
I{ей cлябopaт' нa 8 стopiнкaх дPУKУ, щo бaгaтo paзiв пrPrBидa.
..мстoдич}lltм пoсiбBaBся i дoпoвнIoвaвся' бр, тaк би мoвити,
никo}l'' д,tя нaBчa}Iня B yкpaiнськiй шкoлi. У ньoмy цiлкoм виpa3нo викJlaдrнo д).Ivtкyпiдпiлля пpo тr' Щo тpсбa, a чoгo }Ioтpeбa вчити в yкpaiнських lllкoлaх.
..Cлoвo'' бyлo aдpссoвaнo Bчllтслям сxiднltх oблaстеti Укpaiнlr.
Пiсля пoвсpнсння бiльцroвицькиx oкyпaнтiв нa 3У3 тaких }'чl{тслiв, a PaДцс }пrительoк,пpийIшлo нa 3У3 6813 oсiб. Boнlr бy.
rпr в свoiй псрвокнiй бiльlдoстi дтьми yкpaiнськoгo сeлa в oCУ3
i сy3. Boни пpибyли 3 yпrpr}Фкс}Iнями дo зaхiднoyкpaiнськoгo
нaсeлснt{я' a гoлoвtlo дo УПA й пiдпiлля, ПPo якi iм пoлiтpyки
poзкaзyBirли piзнi чyдa.диBa. 3yстpiнi цих }пtитслiв з yкpaiнсЬKим
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сслoм нa зyз i з yкpaiнськими пiдпiльникaми зoкpсмa пoкaзa.
лt{' щo вiл Cянy й дo Tиси пo .Ц,iнi Kyбaнь )с{вс o д I{ н yкPa.
iнський нapoд' B якoгo спiльнi дylvfки й спiльнi пoч}'вaншI.
Дyxс BaжJIиBoюдiлянкolo пoлiтичнoi бopсrгьби збpoйнoгo пiлпiлля бyлa бopoтьбa зi зpaлoю Й виoty:lсtиIlтBoм yкpaiнськoto нa.
сeлe}Iня пеpсд Bopoгoм. [я бopoтьбa нe нaбиp:rлa тaких фopм,
як бtццr xoтiли пPсдстaBити вoPoгl{ yкpaiнськoгo BизBoJIьнoгopyoбсpс)кнo й лo гoстpиx зaxoдiв пiдпirurя вдa.
хy. Boнa Brлaся д}оr<с
B:lлoся тiльки пiсля числe}I}tихпoпrPrJDкrнь. Пoпеpедкrння бy.
ли oсoбистoгo й зaгaлЬ}|oгoxapaктеpy.
3 цiею aкцiею пoв'язрaлaсь aкцiя збиpaння 3Bи}ryBaч},вiUIь.
}Iих мaтrpiaлiв нa бiльtдoвицьKиx злoчинцiв. Boнa Bслaся систсмaтич}lo вiд |947 p. Baжливi мaтеpiaли з цiеi aкцii € 3:l кopдo.
нoм Укpaiни.
3 iнIцих пoлiтичниx aкriй збpoйнoгo пiдпiлля слiд нaзвaтlr бo.
poтЬбy пpoтl{ к oл e кти в i з a ц i i зy3тa бopoтьбy пpoти нaсилЬнprх B и B o з i в, a тaкoж пpoти ..дoбpoвiльнoro'' псрсrлснtt,l
нaсrленItя 3У3 нa Cхiд. Бopoтьбa пpoти кoлсrтивiзauii нaбиpaлa
д}Dксгoстpих фopм; щpaiнськс нaсслrння, пiдтpимyвaнс пiдпiл.
лям, бopo}lилoся пpoти кoлектllвiзaцii всiмa свoiми силaми. Cамi
бiльIцoвики BизнaBaли бaгaтo paзiв y сIioiх пoвiдoмлсtlltяx' щo
..кoлсtr(тиBiзaцiянa 3У3 пpoxoдI{лaсеpсд зaвзятoi бopoтьби пpoти
Prштoк yкpaiнськиx нaцioнaлiстичниx бaнд''. Ця бopmьбa мaлa
piзнi фopми: фiзиннe з}Iищенttя opгaнianтopiв й iнiцiaтopЬ кorгoс.
пiв, знищеttня кoлгоспiв i Мтс, rкпrвний спpoгl{B l{aсслeнн,t з:l.
кJraдaнню кoлгoспiв i т. д. Boнa пpoдoвxyBaлaсЬ пoBtIих тpи Poки
й закiнчилaся пoзipнoto псpемoгoю бiльIдoвикiв. Ha пaпepi кoJIск.
тивirrцiя oхoпилa 99% ctлюькl{х гoспoдapgгB нa 3У3. Haйгoстpilшi
фopми бopoтьбa пPoти кoлсктивiзaцii нaбиPaJIa B .[poгoбицькiй
oб.п.o(рмi стaпи бopoтьбlt пpoти кoлеrстllвiзaцii висвiтлсtto B ли.
стiвкaх yкpaiнськoгo BизBoлЬнoгopyхy й У пiдпiльниx видaнняxl.
Бopoтьбa пpoтt{ нaсllльнoi депopтaцii мirлa pцдlIIс пpсBе}tтl{вниЙ
xaPaKтeP. 3 дoсвiдy вllвoзiв бyлo вiлoмo, Щo тi, хтo щиливcя вiл
BиBo3y' м:UIи спoкiй, пpинаЙмнi, дo нagryпнoi дeпopгaцii. Пiдпiл}la poзв iдцi, якaмaлa Dстa}IoBJIIo.
JIязoсrpсдилoсвoi 3уc|4IU|я
вaти тсpмiн вивoзy й списки лloдей, щo ix бiльlцoвикI{ мiUIи BивoзитI{.Taкrrx людсй пoпrpсDЦ/Baлll, Щoб Boни lr{oппив ддний чaс
yхилI|тI{сявiд вивoзy. .Цo oсенi |947 p. нc бyлo вивoзiв, щo мaли
У.3."вбюлсlтэшi:
'.[ив.пhlliлlDr|yспlттx'.3бoльшlsвицькolкoлcкпtвiздцiПшoiакцiiшд3.
"OсоpcДoк Пpoпaгr}ци й llкфpмаltii пpи Пpoвoдi oУH'.. Bипyск 2 зa oepпettь 1948 p. Чиспeltttiлистiвюr пhпirшя пpсгrr кoлeкшвiздцiioписirtlo впpald: "УПAтaiiпiлпhыmлirътg0Da".
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б мaсoвий xaPaктсP. Псprший мaсoвий вивiз зaxiдrro}пqpaiнськoгo
нaссJIeн}Iяopгaнiзoвaнo 20-2| xoвiгt{я |917 p. Toдi зrrтлa}ryB:ulи
дo вивoзy пpиблизнo 800.000 нacслсн}tя' шIс зaвд,lкl{ тoмy' щo
пiдпiлltя мaJIo дoкrrqднi дaнi пpo тсpмiн вI{Boзy й списки лroдей,
щo м:UIи бyпr oхorшснi вивoзoм' зaцдякII пoпep$$(rl{ням i дкцiл't
пiд чaс вItBoзy' пpибrизнo 500.000 yqpaiнцiв зр.rfuи }осшtитися вiд
цспopтaцii. У бсрзнi й юiтrri |949 p. пoвтopснo мaсoвi Bl{вo3и 3axiднoy9aiнськoпo нaсqпснltя,.якi oхoпили пpиблизнo 200000 лю.
дcй..Ццшli вrtвoзи вiдб}вarпrсь }Dкcнa "лoбpoвiльгtiй'' oснoвi, нa.
ссJIс}Itlяз Гшlичпlни, Boлинi, Krpпaтськoi Уцpairrи .дo6poвiльнo''
зaпис},вilлoся нa вивiз нa Cxц, oстaн}Iьo тiльки в схiднi oблaстi
Уцpaiни, нa.Цoнбaс i в 3aпopiзьry oбл. нa бyлoвy кaншliв. Бaгaтo
за:сiднlосщpaiшдЬ пoсслrнo тсll( нa нiмeцы<rос i >lсидЬськI{хкoлo.
нiяк y .[нiпpoпсцpoвщинi, Хсpсoнщинi й oдсщинi'.
Пolшиpсння iдей yкpaiнськoгo Bизвoльtloгo PУхУ, викpиття
спpaвxньoi пoлiтики бiльlшoвизмy' стaвлсння пiдпiлля дo piзниx
xиттeBих питaнь дeprсaBнoгo бyдiвниЦTвo, дo мсншI{н (зoкprмa,
дo pociян) i пpaцiвникiв paдянськoi aдмiнiстpauii пPoпaryвaJloся
lltJtяхoм пyблiкaцii вeликoi кiлькoстi пiдпiльних Bидaнь. *Koxнa
нaшa листiвкa'',- писaB мaйop Пorггaвa в oднiй пiдпiльнiй бpoшrypi2,- *кoxнo нaшс fipoпaгarщистсЬKe peвoлюшiйHс Bидaння'
PoзпoBсIo.lDl(снснaми... цс' B)кивaючи шtя oбpaзнoстi пopiвняння
з вiйськoвoпo слoB}tикa' д:UIrKoбiйне стpiльнo, вистpiлене нaми в
глибoюtй тt{л Bopoгa. .Цiя цьoгo стpiльнa B пPoпaгaндистськoмy
вiдrrolценнi нe менцr сфrкпlвнa вЦ дii спpaвx}IЬoгo динaмiтнoгo
стpiльнa, кo)кнc нaшc prвoлroцiйнe Bидaння, вiдкpивaючй пцpaoчi нa BсIo злoчиннiсть бiльlцoвицькoi систсми,
д,lHсЬKиtvlJIIoд'IIvt
зaKпикaloчи iх дo aкrивнoi бopoгьби пpсrги бiльlцoвицьtg{х пtoби.
тotiв, Bкa3},ючиfu, Щo вoни пoвиннi бoporпrся 3:r3нищення бiль.
Iцoвицькoi 1рpм!t нapoдiв,- зttищye' тaк би мoвtlти' "xивy clДIry,,
пPoтиBI{l{кa - вiдбиpaс лIoдeй. Щo бiльIше,кo)кнr тaкс ..стpiль.
нo'' зaпaлюе aбo змiцнюe pевoлloцiйнy пoxrxy в ссpединi вopo.
жoгoтaбopy, в гл и б o к o м y тI4ЛУ пpoтиBtlикa.A цс щс
бiльIцс д,Iя вopoгa не6сзпсчнo' яK зHищсttttя :tоlвoi cuлI4нa фPoнпiдrvroшенo iнстpyкцiю' як збeрrпr
' .Цдшiпpo Bнrцtн з пЦпiльнrп звiтЬ. .Цля }roсeJIe}Iшя
себe вЦ вшвoзy fi Щo poбrmt, кoлш б xoднi lrxoди для з6epежeнEя нe !&1лися. oдшoчаснo
з lшстpyюriсю пoшиpювlшrirсялистiвlсa ".Е[oнaсrutьшo виEoжyшrнкx шa Cибip i шa болЬцIr.
виlькi ктmprcri po6oти"' зrцдa}r}rям якoi бyлo пiдФиrraтrr д)rx шaсеlleнlrя fi пoД'.тпr Йoмy
шейнeoбxiднiшi вlозiвкrr пPo пoбyг }ra нoвol|y rriсцi пoсeлeшlш. Листiвкr з бeрзня 1950 p.
"Уpaiшцil. пPoтЕстyвlulд пpсги дoбpoвirьнom пepcсeлeшlш в сxЦlti oблaстi.
| Пotпaц I/. "Бeзпoсepeдньo зд lцo l{и вeдeчo ндш бiЙ?'' Пiдпiльнe вrцaltшя з 1949 p.,
цpугиfi шaк'Iад 1950 p.
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тi. У цьoмy зв'язкy кo)кнa нaцIa пiдпiльнa дpyкapня..._ цс свoгo
poдy фaбpикa нaцIих дaлекoбiйних стpiлен, a B пepшoмy вiднo.
шrннi . i свoгo poдy нaшa дaлскoбiйнa гapмaтa''.
oбстpiл глибoкoгo тилy Bopoгa пPoпaгa}Iдистськими стpiльнa.
ми' }Iaчи}teнимидинaмiтoм пPoгpесиBних peвoлloцiйниx иeй yк.
paiнськoгo BизвoльI{oгopyхy' нe пpипиtIяBся. Bтpaт вopoгa вi.Ц
цЬoгo безпсpеpвнoгo oбcтpiлy щс Baжкo пiлpaxyвaти. "Бopmьбa
уПA, Ii кличi тoмy знaхoдять зaгaльнс зpoзyr'liння, бo вoни спpa.
всд.llивi, бo вoни пpoгpесивнi, бo uе бopoтьбa пoнсвoлeних пpo.
ти пol{евoлювaЧiв, експлyaтoBaних пpoти експлyaтaтopiв, бo це
бopoтьбa пpoгPeсивнoгo' Bсликoгo' свiтлoгo пpсrги гIl!I.лoгo'tIизь.
кoгo' пiдIoгo'',- писaв пiдпiльниl.t aвтop o.Гoннapy<l. fule й вo.
нa знaхoдитЬ зaгaлЬнo зpoзylvtiння тaкoxс тolly' щo пPoxoдитЬ нa
oчaх всьoгo нapoдy' щo дoKaзy€ lllиpoким мaсaм сPсP' щo бo.
poтьбa 3 pеxиMoм € тaKи мo)кJIиBai щo е щr нa нaшiй Укpaiнi тa.
кi пaтpiсrгИ, яKi нe xaлiють тpyry й x<ltття,щoб вести тaкy бopoгь.
бy. I шя бopoтьбa мa€ нс тiльки oбopoннllй, aлс Й нaстyпaльний
х:lpаКЦРp.3aлiгlди нa ..prBoлюuiйнoмy плaццаpмi'' й oбopot{яючи
нa нЬoмy ..Mopaльнo.пoлiтичнi Й opгaнiзaцiйнo-пoлiтичнi пoзицii
yкpaiнськoгo сaмoстiйницькoгo PУХУ'', oбoporшючи ..нaцio}IaЛЬ}ry
свiдoмiсть щpaiнськиx мAс'', oбopoняloчи тaм ..нaЦIyпiлпiльнy opгaнiзaцiю'', yкpaiнський визвoльний pyx Bикopистoвy€ ..кo)<нy
мox<ливiстЬ'кoж}ly Iшiлинy в oбopoннiй сllстсмi oкyпaъIтa'' FJI'ITo.
гo, щoб Bссти ..пpoпaгaндивниЙ oбстpiл lцr нroпaнoBal{иx Pat-{o.
нiв Укpaiни'', щoб ..poзгopтaтиBизBoлЬ}Io-pевoлIoцiйнyбopmьбy
нa всix щpaiнськиx стнoгpaфiчниx зсмJIяхвiд Тиси пo Kyбaнь'',_
пицIr мal.{opПoлтaвa в цитoвal{iй пpaшi. I в нiкoгo не мoxс бщи
нaliменrцoгo сylrнiвy' щo 3 yсiх пoлiтI{чI{иxaкцiЙ збpoйнoгo пiл.
пiлл.rIбopoгьбa цЬoгo ж пiдпiлля зa пoшIиpснt{я
рвoлюшiйнo.
гo плaцдnpмy нa всi зсмлi Укpaiни _ цo нaЙвaxливirцa пoлiтичнa
aкцiяl,
пpoвoдить збpoЁlнe пiдпiлля, бo вiд неi зaлrxaтимyгь
'tкyбaгaтoвiкoвoi визвoльнoi бopсrгьби yкpaiнсЬкoгo нaPoдy
п iлсyмкll
в мaйбщнЬoмy.
3бpoйнi aкцii пiдпiлля |946-1949 pp.
Бyлo б пoмилкolo.щ|мaти' щo дiя збpoйнoгo пiдпiлля звoдитЬся
тiлькtа дo ..пpoпaгaндив}Ioгooбстpiлy'' Bopoгa i йoгo TtIлу.Bсi пo.
лiтичнi aкцii збpol.lнoгo пiдпiлля BимaгaлI{ вистyпiв пiдпiльниx
гpyп i oкpсIt,{ихпiдпiльникiв. Кoxен тaкиli Bистyп бyв oДнoнaс.
l o. гoll.lapyк: "УTlA -

lloсif, iдeЙ вшзвo,пellllяiлpyxби ltapoДiв'.."Cанoстiйlticть''.
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нo збpoйним Bистyпoм' який випливaв 3 фaKтy, щo пiдпiлЬ}ll{Kи
oзбpoeнi. Тaкtм llинoм' PaзoIи з пoлiтичнI|N|t|BucтуI|aми нr мr}IцI
praлЬ}Iими бylи збpoйнi вистyпи нaцIиx пiдпiльникiв i iх пoстpiли
безпepepвI{oнa yкpaiнських зeмJIях i знaxoдили lшиpoкиЙ
JТyI{tuIи
вiдгoмiн в CPCP тa в свiтi. У шьoмy мiсцi бaxaeмo чсPe3 числoвс зiстaвлeння aкцiй дaпl хapaктсpиcrИKУ збpoйнoi бopoтьби в
Укpaiнi 3:r чaс вiд l липня |946 p. дo 30 нсpвня |949 p.' тoбтo
3a тPи пeplшi Poки бopoгьби збpoйнoгo пiдпiлля.
Trблшu l
Бдлшlс rбрПшшxшdf, yтIA П з6рlшoro шtшdшr
зr,шс rlд l лrlшlr 1946дo 30 .rсpшr |947 99.
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. Bpaхoьrшi тiльlоt oфiltеpи й сorцaти pa;шltськoi apмii i BB HKBC тд HкдБ. Hc вpaxoвrlli
.стpибки.
тyг пoltoltеlli
й паpтiliцi, як}|х вpш(orюllo.lto вбrrшx i пopаltettих вopoгiв.
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У зaзнaчс}Iolиy псpioдi Dп:Ulи в бolo такi вI{зltaчнi кoмaндиplt

уTIA й пpoвiлники пiдпiлля: (l) Koмarщиp Чopний, кoЬrarЦиp
вiддiлyутIA *Б1pлaюl'' (l8 сеpпня |9lt6 p, B бolo бiля сeлa Cтсг.
tIиKiBкa Bсликo.БopKiвcькoгo paйoнy, (2) Яpocлaв Mсльrтик ''Poбе1Уг'',пPoBiд}tикoУH Кapпaтськoto кpaю (3l xomня |946)'
(3) Юлiaн Cеpедюк - ''Яpri{a'', цpiнний пoлiтвихoвникiвгpy.
пи ..Лисoня'' (3 листoпaдa |946 p. нa хщopi Чaгapi), (4) пoл.
кoвl{ик Baсиль Лсвкoвич - ''Bopot||1Й,'- кoмaндиP гpyп}t
yпA *Бyг'' (l8 гpyдня |946,,(5) MикoлaApсснин - ''Миxaй.
лo'', гoлoвний пpoвiдник Cлр<би Бcзпrки (23 ciння |947)'
(6) мaйop Boлoдимиp Якyбoвський - ''Бorцapснкo'' - lttсф
штaбy гpyпи yпA ,,ЛIпcow(,,кoлишнiй стapшинa пoлЬськoi ap.
мii, пеpсмoжсць y бoях в Cлaв'ятиttськoмy лiсi пiд Лoпyurнeю й
fulьQaнiвкoю(l7 яеpвня |947, c. Biвсе Koшtiвськoгopaйoнy),
(7) Миpoслaв Boвк - ''€ ф peм'', пpoвiдник CБ Пoдiльськoгo
кpaю (29 неpвня |947)' (8) Яpoслaв Бaбiй - ''Шax'', oкpуоlсtий
пpoвiдник oyH нa Пoдiллi (30 неpвня L947).
Bсликa кiлькiсть oбopoннихбoiв y квiтнi_неpвнi |947 p. пo.
яснюrтЬся BслиKoю oблaвoю, якy з'еднaння М.Ц.БпPoBoдI{линa
Пoдiлrri,зoKprмa нa тсpснaxБщaшькoгo,3шtiЩиЦькotlo'Бopшiвсь.
кoгo й Чopгкiвськoгo пoвiтiв. У пopiвняннi з цимll мiсяr{яlди,зи.
мa 1946- |947 pp. пpoйIшлaспoкiйнo, I{cзBalкaючи
нa вибopи дo
Bеpхoвнoi Paди УPCP.
3 нaгoди Cвгг Piздвa Хpистoвoгo 1947 p. бiльrшoвиKипpoгo.
лoсили нoвr зBсP}trн}rядo уTIA й пiдпiлля й oбiцяlли*alr{}tiстilo''
всiм, Щo виilлщь з лiсy.
B oфензllвнltхaкцiях УПA й пИпiлля бaгaтoyспiхiв мaB пц.
вiддiл УпA ..БaсlЙн'' пiл кoмaнлyвaннямкoмarЦиpa Tapaсюкa,
щo сKopo злoбyв лсгe}IдapнyслaDy. 3 oбopoнниx бoiв нaйбiль.
шllм бyв бiй вiддiлУутIA iм. Koлoдзiнськoгoпiд Caдкaвкoю, Лaнчинськoгo paйoнy (8 нсpвня |947) i тpи бoi вiддiлy УTIA ..Бy.
лaвa'' (кoмarrдtp opлснкo) пiд чaс oблaвив Caмбipщинi (25 нep.
вI{я |947).
y 3l aкцii нa стaницi ..стpибкiв',здoбщo мiкolr{ст,9 кyлсме.
Лiк.
тiв, 15 сBт, l8 ппш i 35l кpiс, vимaлoгpaнaтi aтvrщiцii.
. Bpaxoвrlli тiльxrr тi бiицi уTIA ft пiдпiльllикrr. якi потpaпшlи B пoпol{ пlд чaс збpofiшшx
аюliй yltrotiлoк зilгcзyEillIl|я aбo цrхкoro пopatrettl tя.
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вiдoвaнo 54 завзггlоt стшtiнськrц виcп}ryffiикiв. У Ф засiдкax зни.
щrнo 8 aвтoмaцrин, 14 Dисoкиx стaprДин (мi:lс iнlшl{ми пoлкoB.
rикr lфшкrнoвськoгo - roлoB}Ioyпoв}loBiDкrнoпo М.цБ в 30 Ук.
paiни - 7 лцcroпaдa |946 p. нa цIJr'Ixy Львiв-Paдсхiв) i злo.
бдo збpoю, гpoшti, тpoфei. У ||7 aтентaтниx aкцiяx знищeнo
l3l вI{3нaчI{oгoпapгiйшя, aбo стaplшин М.ЦБ, щo lrf:tлифyнкшii
т. 3в. дiльничниx МдБ нa тсpснi дiй УTIА. Cеpeл них нaчirль}lики PBМ.ЦБ 3aбoлoтiв (мaйop Бeляев - 26 беpoзня |947 p.),
Яpcмнc (мaйop KpaвeЦ, Геpoй PaдЯнськoгo Coюзy -30 квiтня),
Bиxниця (кaпiтaн Киpилoв - l3 квiтня) й iн.3.пoмix BalкJII{.
вiIцих сaбoтaxниx aкцiй xoчсмo нaзBaти нaскoк нa фaбpиry пa.
пrPy в с. .[яткiвшi Koлoмийськoгo paйoнy, щo д:rлa тpoфеi, пo.
тpiбнi ДIIя щoдсннoi пpaui уTIA й пiдпiлля.
Тrfulоrя 2
Бшrшс збрПшвх.шdfi yпA П fрeшom шlД''!Цr
зrчrсr|д l лrrпшr|947 N 3ll rсpшlr r94t pp.
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У псpioд |947-|948 Pp. зaгинyлитaкi визI{aчI{ilцi
кoмarциpи
(..oстaп'')
упA й пiдпiльнI{Kи:oсип Безпшtькo
- кoмal{ДltPгPyпи
yпA ..Лисo}tя''
(3 сеpпня |947)'..opлrнкo''- кoмaндиpвiддiлy
упA..Бyлaвa'' (3 беpeзня 1948'в бoю бiля сФraгopдиняl.[yбrrянсь.
кoгo paйoнy),.6Лстyн''- кoм.ltЦиPвiддiлУУTIA(нсpвень 1948).
Tяxкolo втPaтoю для пiдпiлля бyлo BикPиття пiдпiльнoi дpy.
кapнi в c. МеДвеxc, .[yблянськoгo paйoнУ Q5 гPУдня |947). B
oбopoнi цiеi дpyкapнi зaгинyли всi пiдпiльники й пiдпiльницi. У
pyки вoPoгa пoтPaпив цiлкoм гoтoBI{й'нaдp},кoвaнпfti 3шитий
}Ioмсp пiдпiльнoгo )кypнluty..Caмoстiйнiсть'', ч.2. .Цсп<iмaтеpi.
llлtl цьoгo }loмсpa бyли в кoпiяx i тoмy в квiтнi 1948 p. мoxнa
бyлo вraaти дpyкoм пeplшийбюлстснь ..Бюpo Iнфopмauii УTBP',
у якпЙ шi мaтсpiaли BKпIoчс}Io.

3имa |947-|948 pp. бyлaдля пoвcтaнцiBспpиятливa.Bипaлo
бnгaтoсЦiry й зaгoни МДБ нс д}Dкcзaбiгaли нa сслa й y лiси. Цс
дaвirлoпoвстaнцям змory вихoдити з кpиiвoк й вссти пpoпaгaн.
дистськi й aтснтaтнi aкцii.
y 9l aтснтaтнiй aкцii, кpiм 6aгaтьoxпapгiйцiв й дiльrrичниx
aпapaтy.
MДБ' зaги}tyлoкiлькa ваxrтивiIцихпсPсoн сlидебЬсы<oгo
Cсpед ниx oдl{н пoлкoB}tикМ.ЦБ з Kиeвa, щo paзoм 3 нaчirльни.
кoм PB М.цБ Бpoпiвськoгopaйoнy Hiкiтiним i щс.loмa фiцсpa.
rryстoмl,lтiвсЬкoпo
ми нaТхaвarгoм нa пoвстaнськy мiнy, I{aчiUIЬI{ик
(l7
У
засiдцi
неpвня 1948)'якy зPo.
PB МBД мaйop Poманoв Й iн.
бив стaplшийвiстoвиЙупA opiх, зarин},Bпoлкoв}lикIиДБ Бaчсн.
PB М.ЦБ Poгa.
кoв. Цiкnвoю e iстopiя ..aтeнтnтy''нa нaчirль}tt{кa
ти}lськoгo pal.{otlyAнoсoвa, якoгo вбив зa нaкaзoм пpсдстaвникa
MiнiстеpствaМJlБ з Киrвa пpoBoкaтoPCopoкa, щoб тiльlq{здoбy.
тlt дoвip'я в пiдпiльнoi гpyпи, дo якoi Copoкa xoтiв Bстyпити 3
сlцдсбiстaAнoсo.
пpoвoкaтopськoюмgтolo.Убивствo 3:lс,t}D|(сtloгo
вa пiдпiлля Bикopистiшo
eмдсбiстiвl.

д,lя BI{дaння листiвки,

щo зBсpтaJlaсЬ дo

. У Цьомy пepioлi 6 пiдстapшlшlti вoякiв lr,t.[Б пoтprпшo E пoпoll. .E]rс звiльшсшo.
I Haзвa лшстirкн: .al .tтo пoп16 тoв. Altoсoв?" .Еlив. цс стrтпo r xypшшti .Cypxо": "Яx
зпil|yE lg1п. Alloсoв?" (.l. 25) m феfuстoll в "Уlqpailrcькifi Tpшфli": "3l .tю пorт6mц Alto.
сoв?" . ,l.7I49,
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Ha пoнaткy l%8 p. бyлo кiлькa бiльlциx бoiв, щo свoiми poзмipa.
ми нilI"J0/B.rлибoi 1945-|94'6 pp.7 сiчня lИ8 p. вiлбyвся вслltкlrй
бiй бiлыlloi rpyпи пiдпi.lьrrикiв iз з:lгo}IaмиМ.цБ бiля xщopa Bесслa
Гopa Пiлгa€цы(oгoPaйoнy. Кoлl x пiд пPикpl{тт'lм нoчi пiдпiльниlсl вiдстyпиlпl' вo}lи NrуcИlrлBстyпитrr щe вдp}тий бiй бiля ссrra K1ryщtбaнiвкa Бщaцькoгo Paйo}ry.Tщ нa oкoпи з чaсiв вiйни п'яrтъpaзiв
нagryпaли сlr,tдсбiстиi п'пъ paзЬ бylи в[щинyгi. У шшхдвoх бorш вopoг щPaтив 45, пoвстaнцi 14 yбишми. 3нoвy ж пц чaс вorтикoioблa.
вl.t6iltясшa oшьoвtцдlc4-|2
лIoт1oпolЧ8 p. iшшa гpyпa пiдпiль.
никЬ звGлa5 бoЬ. У бoялсв Мaйдднськrос лiсaх 8 лmorrr 1948 p.,
щo ix 38сли тpи пiдвiДдiли УпA з смдсбiстaми' oстaннi мaли
|20 в6wrпми' пoвстaнцi24.3 бсpсзня вiддiл УTIA *Бyлaвa'' звЬ вe.
пший 6iII6iJIясota Гopдlня,a1 беpсзня пiдвiддiл ..Бaсrйн'' (кoмaнпиp Tapaскo) -псpсмoxниЙ бiй в лiсaх мiж сe.пaми Лaвpoвoм, Ha.
нчiлкolo Bшсtьolo i Tиxolo. У псpшiй пoлoвинi 1948 p. щс дrсять
piзнlо<пiдрiддiлiв УТI.A oпсP},вaлoв тсрнi TB ..Мaкiвкa'' (кoмarщиp
мaйop Cтспaн Хpiн)' yтol}ryчислi вiддiли Cтaxa Й Бopa, шo пpибyли Pa3oм з кoмa}tдиpoм Хpiнoм iз 3aкepзotl}Iя.
У нсpвнi 1948 p. Гoлoвний Пpoвiл oУ}I вiдбУв чсpгoBy Koн.
фсрншilo Пpoвoдy. ПpoдиcкyгoB:ltlo мixнapoлнс пoлoжсн}rя' пo.
лoxсtlttя в CPCP, пiлсylvlки визвoльнoi бopmьби. Устaленo теKст
пPисяп{ ч,Icнa oУ}Il. Brrдднo ..IнстpyкЦiro Пpoвoлy oyFI" вiд нсp.
вня 1948 p.2
Tдфlпщ 3
Бшшlс брПшшх eшdЛ УIlA l з6рПшoro шlшl!шя
зr псp|ol rlд l лltпшr l94t дp 30 wршr 1949 pp.
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CаCmаюli дкцii .
Пpсrгшxoлгoспlti Й мтс
Пoпiтичlti Й пpoпaгalЦиcrськi aкцii

199
16
56
130
46
189

УCЬoГo:

495

B. BTPATИ:

BoPoxI - Убrгi
Пoщlleшi

2t9
79

160
24
29
42
l5

18
l7
77
3862м

I
I
58

I
170
4l
353
I

-2 1 5
189

ll0

l 16
56
8482
15
t2
t9
20
5470
61447

531
tr2
23r

ll0

t28
39

298
|67
61
99
5-3210

99
28

ll9
42

565
188

|27
7r

161
X4

75зc
255

У зaзнaчeнoмy пrpioдi УTIA й пiдпiлля зaз}I:lлltтDккlD( щpaт кo.
МaндHoгoсK,Ia.цy.3aгинyли: пopyчик ..Кapмсltloк.', кoмaндlp oдtloпo
з вiдцiлiв УПA (l8 сеpпня l948)' xopyrокий ..Гpрин'', кoмa}Циp
вiддiлy yПA iм. Б. ХмсльницЬкoгo (в pсйлi нa 3axiд - l0 всpес.
t|Я 1948)' пPoфrсoP ..Cтепoвий'', пpoфесop киiвськoгo y}IiBrpситстy й пpaцiBник Г(oлoвнoгo) o (сеpслrV) П(poпaгaндI{), B pейдi нa
3aхiд - 29 Bеpесня lЧ8,3инoвiй TсpIшaкoвrцЬ("Федip''),пpo.
вiдник oУH Львiвськoгo кpnю (4 листoпaдa 1948)' .Цмитpo .Ця.
кoI{' пpoвiдник Cлyжби Безпеки (9 листoпaдa 1948), Cтс.
пarr пPoкoпiB, пpoв. CБ KapпaтсЬкoгo кpaю (9 листoпaдa 1948)'
пoлкoвt|ик oлсксa Гaсин (..Лиuap''), шсф гIII уПA, нa Dyлиц,D(
Львoвa (3l сiчня |949), Пстpo Koзaк (..Cмoк''), пPoDiдIrик oy[I
пзУ3 (лютий |949)' пoлкoв}tик Baсшtь сt{дoP (..[Шсltсст''),кoмaн*3Aхiд'',y бoю нaд ЛiмницсIo (l7 кBiтня |%9).
диP yПA
У цеr:i чaс впaлI| тaкox двi пiдпiлЬнi дpyкapнi. oднa нa кo.
вслЬщиIli (24 rpудttя 1948). 29
1948 p. бiльцroвики нa.
скoчили нa дpyкapню oсеpелкy 'Plудno
Iнфopмauii уTBP в лiсax б. с.
Бpязa Бoлrxiвськoгo paйoнy. Пpauiвники oсepсдкy пiдпaлили
. Бirьlшoвиюr rтplrт}Utишtс24 пiпcгapшlиtlи i кrякiв пo,тюllcllими (7 ш 1948 p.' l7 в 1949 p.)'
lб пoлolIеIIихзвhьllcllo.

6E6
бyп<сp, y
мiстився oсepeдoк, й пoчшtlr вiлотyпaпt. Ha шля.
'п(oмy
хaх вiдстyпy
B l{aпpямi нa с. Либoxopy зaгI{нyлa спiвpoбiтниця
oссPcдкy пiдпiльниця .цoля (Бoглaнa Cвiтлик).
Ha тeрнi TB "МaкЬK^,, ДiЯlШ|щe пoBстaнськi вiддiли. oдин тa.
кий пiдвiддiл УпA пiл кoмaндвrнням Чopнякa заццдв вopoгoвi в
бoю в лiсi мix сrлaми Лoпщlarп<a.Xoминa i Гвoqдcць (фpiлкiвсь.
кlй paйoн) тяto<их ErгPaт.У бoto rмBсдисти lrlilли l l вбипtх' B тO.
мy нислi oднoпo мaйopa, i сiм пopaнeниx (4 тpaвня |%9).Iнший
пiдвiддiл пiд кoмalrдвaнняIvl opiхa вiдзнaчaвся Цд{lлиМll зaсiдкaми
й нaскoкaми. Цc вoHи зllищltли пoJIкoB}IикaМ.lIБ Koлoдяuсtoгo з

[poгoбинaй зpoбилиBдaJlyзaсЦrryв paйuеrrщiCгpiлки (!poгo.
бицькoi oбл.)нa вищиxстaPuIинМBс, щo пpиixaлиз Moскви й

Киева нa I(oIfгpoJIЬпPикoPдoнних вiйcьк (20 тpaвня 1949)' тa дPyry тaкy ж засiш<yмix сgtalдl Cтpiльбиd й Бi.'пlчi нa гpyпy смвсдI{.
стЬ i пaрiйцiв, щo пoвcpтaлися з кoлгoспнoi aкlii. 3нoвy x нa Bo.
lпtнi вiд pyк aтснтaтникiв УTIA зaгинyB нaчaлЬ}ll{к oблyпpaвлiння

}vrBДPiвненськoioбл. - Микoлaенкo(l бсpозня |949).
ДpyтaпoЛoвинa1948i псPшaпoлoвинa1949pp. - цe пеpioл

зI{aчнoгoпoсилснн'l кoлсктивiзaцii нa 3У3. Haсильнa кoлсктивi.
зaцiя пpибиpшa oсoбливo гoстpих фopм y.ЦpoгoбицькiЙ oблaстi,
дс нapoд чинив oднoстaйний спpmив нalripaм бiльцroвикiв зa.
пpягтt{ йoгo в кoлгoспнi rцopи. УпA й пiдпiлля }Ir цIкoдyвaли, iз
сBoпo бoкy, жe['тв' шoб затpимaп! цlo aкцilo. Kpiм пp,tмих пPoгl{.
кoJlпoсп}lиxaкIiЙ, y,tKl{x }lищI{.,IикoJIпoспи Й мтс, бaгaтo сaбoгок.
ниx й aтснтaтниx aкцiй бyлo спpямoBa}Io пPoти opгaнiзатopiв й
iнiшiaтopiв кoлгoспiв. Tс ж lllilли нa мoтi пpoпaгa}Iдивнl aкцii
пi.щti.ltля.oднoчaснo з нaсиJlЬtlolo кoлсктивiзацiеlo itшoв пpимyсo.
вий вивiз "к1pкyльсьKoпo rлсмс}щ/'', тoбтo всix тиx, щo пpсrгиBи.
лись Koлсктивiзaцii. БiльIцi Bивo3и бyли opгaнiзoвaнi в гpyднi
1948 p. тa нaвсснi (квiтснь.тpaвснь) |9|9 p.| У зв'язкy 3 пoсилс.
нolo кoлeктивiзaцiеro й Bивoзaми, пiдпiлля вI{дaлoнa Piздвo
1949 p. спсцiaльнy листiвкy дo yкpaiнськoгo нaсrлс}l}tя.
3a тpи poюr бopoгъби мстoдaми збpoйнoгo пiдпiлля уTIA й пiд.
пiлltяl rгPaтшJIи вп'ятсpo мс}IцIс' як 3:r пiвpoкy oдrriei ..вeликoi блo.

l .Цнв. "Cпoхиl|l{ чoп)вoto oиpoвеpxa..' вlщ.
"Дo.3бpoГ', 1953 p. Taxox "Cyспiльllo.
пoltiтt.шиft oгляд Бoлexircькoгo рfiolry зa липclrЬ 1949 p.'' в x1pllшli "Bизвolьllнft цIл'o("'
u.8/47 s l95l p. Пpo пoсrшerlllя хorreкmвierцii fi вивозшдl{в. тaкox niдnhьtlc Eидctrtrя"У
Гoлoвш Гrн. Celg. УтзP - P. Лoзoвськoro... Львiв 1948. Пpсrгикorшoспlli лиcгiвки пiдпiluu: "oб'сДl|ylшь у t(oлroспи., з pис. Hiлa Хaсeвичa, |947; "Чп бyne rв.пoд?'' ("rЛr:llфpгiвкr..); "Opraнiзrmpaм' rulсltcм iнiцiативllиx гpyп i npaшiliь кollloспiв!''' "l}cсllяlla сiвбд в
кoJtloспi'', з pшс. Hirш Хaсеви.ra; "Як cгa,riшськi Grlцrml пoспoдар'lть в Укpailri.' - з pис.
Hiлд Хaссвичa; "Xpнсroс Polцaстъся.. 1949., "Koлгoспlrики Cхiдlloi i 3axЦlloi УкpaТllи.
Paби- кpiпaш бiльшoвицьlо'tx всltьмoж'. ( l 950).

687
кaдll''. Цифpи цi, без сyl'lнiвy, свiдчaть пpo дoцiльнiсть псpeхoДy
УПA нa пiдпiльнi фopми бopoтьби. Пpoтc, aнaлiзyю.lи iх, бyлo б
псpoдчaсHo poбити oстaтoчнi BиснoBки. Piv y тoмy' щo УПA й
пiдпiлля мaли тrпrp пepсд сoбoю бaгaтo гpiзнilшoгo вopoгa' як
М.с. Хpyщoв i йoгo тсpoPистичнi зaгoни. Емдебiвськi зaгoни
М.K. Koвaль.lyкo, Щo псpсбpaли вiл Хpyшoвa спPaвy бopoтьби з
1кpaiнським вll3вoльним pyxoм' зaстoс},в:lJlt{yспilшнiIшi мстoдt йo.
гo пoбopювaння. Цi мстoдr пoJlяпutи в тoмy' щoб пoзбaвитrr УTIA
й пiдпiлля вссбiчнoi пiдтpимки нapoдy. Пеpсбщaючи нa тePeнax
дiй УПA' зaгoнt{ Koвaль.ryкa rre тсpopl{зyBitли тaк сoлa' як xpy.
щoвськi гapнiзoнники' нaвпaки' стapaлIlcЯ' BФтlЦ сe6r тaк, нeмoв
вoни e oбopoншями тoгo x нapoдy пepeд ..зaпpoдaнцяIvrиaмеpl{.
кaнських пaлiiв вiйни'', як тЕпrp бiльlцoвицькa пpoпaгaЕЦa псpсймсrryвaлa yкpaiнськo.нiмeцьprх нaцioнaлi.стiв. 3 бopoтъбoю пpoгI{
УTIA eмдебiвськi загoни не пoспilц:Ulи' вoни' пcplД зa всe' стapa.
лися пеpсBrсти гpyнтoвнy poзвiдкy тcPrнy й кoли нagtyпaли' тo
стaPaлltсь знищити веpхiвкy, вишi opгaнiзaцiйнi чи пoBстaнськi
oссp5:дкll' a не }tt{3l{.[x цiкaвили стapцIини УПA - кoмa}rдиpl{
вiддiлiв чи гpyп, пoвстal{сЬкi штaби, пpoпaгa}Цистськi oсrpсдкl{'
пiдпiльнi лpyкapнi, a нс pядoвi пoвcтaнцi чи пiдпiльники. IIloб
нaйкpaшe poзвiлaти тrpсн свoiх дiГl, rмдебiвськi зoгotlи стBopl{лI{
сBoю BJIaс}ryпiлпiльнy opгaнiзauiю, сфopмoBaнy з piзнoгo poдy
сeксoтiв, влaснi теpeнoвi вiддiли.Цля бopoтьби з пiдпiл:rям (т. зв.
чrPвoнoпoгoнники й нopнoпoгoнники) й вrraснi pейлyoнi чaстини, якi чaстo дiялtцпiл мapкolo yкpaiнських пoвстaнцiв. Cвoею
пiдпiльнolo opгaнiзаui€lo Bo}tи нaмaпrлися' 3:l всяKy цiнy, пpoник.
Еtyги B пiдпiльнy opгaнiзaцiю yкpaiнськoгo BизвoлЬt{oгo pyхy' Еtc
тiльки, шoб пpoвсcти дoKпaднy poзвiлкУ, ilЛс й щoб poзклaсти ii з
сrprди}tи. Пpиклaл вбивствa кaпiтaнa Aнoсoвa свiдчи,гь, щo дJIя
дoсягнення цiei мeти вottи нe гpeбyвaли xoдними зaсoбaми. 3a.
Bll(ци пi.Цкpеслювaли' щo мaloтЬ чaс i щo нe KвaплятЬся щс 3 пoD.
нolo лiквiдauieю pщy.
oднaк пPoтиB}lикaм емдсбiстiв з бiльlдoвицЬKoпo пapгiйнoгo
aпapaтy' a oсoбливo M.C. Хpyщoвy, ця пoвiльнiсть y бopoтьбi з
yкpaiнським Bt{зBoлЬtIимpyхoм сл}0килa яK aPгylrсЕг' щo oсь }Dкe
..BoзtrtЬc'I,' з УПA i не мoжщь сoбi
дBa poKи Boни
дaти 3 }Ieк)
paди, бo генepaл Koвaльнyк виtluroв 3 тrpпцю й нa пepслoмi
1948-1949 pp. пoвiв aкцilo стapимl{ мeтoдaми. Biн киrryв чoти.
pи дивiзii М.цБ y Кapпaти, Щoб 3нищили уTtA Й пiдпiлля. ПPo.
те фaкг тaкoi веltикoi мiлiтapнoi aкrii в миpниЙ чaс нe з:uIицIиBсЯ
непoмiченим. Ч1a<инсцькi aмбaсaди пoвЦoмили пpo нсi свoi ypя.
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wt' a вiд кltx дoвiддлrrся пpo alсфo lqpншliстr.
Пoвiдoмлсtlttя'
сtaттi, кoмснтapi пpo вI{зBoJIьHy бopoтьбy yкpairrськoгo нapoдy
o6iйшлrr тщi цiJrий свiт. HaйвизнaчнiIдi кouснтaтoPrr бpшк ro.
Jloс y шiй спpaвi, нaпpиклцд, y C[IIA визнaчний вoeнний кoмctl.
тaтoP Гснсoн B. Бolrдвшнl. Taюrм чинoм Bqпикo мiлiтapнa aк.
цiя Koвальчyкa, щo IIG зirццдлa мafuкс нiякoi lllкoдIl yпA й пiд.
пiлJIю' сttpl{lПrrlилaс.яД,Iяпoп}пяpизalrii yqpairrськoi визвoльrroi бo.
poгьби B цlиpoKoмy свiтi.

He шepoюмl|949-|950 pp.

Cшepть lrelrcplJlt Taprсr Чщpпlшol
Мaбщц нc тiJtькt{ пcнсP:lл Koвшrь.r}к BтpaтиB тсPпсць вiд бсзпсpспсктl{внoстi мoскoвсы(oi 6opoтьбп пPoти yкpaiнськoгo ви.
3BoJtьtloгo p}.хy. 3i l90 збpoйниx aкriЙ пiдпiltля зд тpи poки, йo.
гo пilрищснa пoJriп{чнo-пPoпaгalilц{стськa дigrьцriсть вiдбившrися
lцl|poKим вiдroмoнoм нс тiльки в вйьнoмy свiтi, шrо й y CPCP.
Пpo мoскoвськy бсзпopцдrriсть свiдчltв, мix iнlшими, фaкт, щo
вся пorryгa сPсP.шс змoглa oбopoнrш визнirчнoгo стaлiнськoгo
Bt{сл}aкнI{Ka
"yqpaiнськoгo письмltlttиKД' Яpoоtaвa Гшaнa - вц
pylоt пiлпiльнoгo aтoнтaтникa (23 )кoвтtlя .|949).3пlнyв бcзслaв.
нoю смcl'тlo Юй, Щo пPoдaв себс дпшrю й тiлoм вoPoгaм сBoгo
HoPoДl, щo нc тiльlсl пt{с:rв oмдrri пaсквiлi пpсrгIr Bсьопo' щo бyлo
сDятG д,lя цьoпo нapoдy' a.пс Й чиttнo дoпoмaгaв oKyпaнтaм ни.
щrrгI{ цсй нapoд i зtщшaтись нaд ним. У oдtloмy тiльки Бrpсзo.
вi, з якoгo пoxoдtllJla дp}Dкинa цЬoгo apxi.зpaдникa i дс вiк зa.
шoбки пеprбyвaв' KoJlll щс нc бyв "стшriнсьKим Bсльllto)ксю'', Biн
видaB нa смсpть i тoр1pи бaгaтo yкpaiнсы<lос oс.,lяtt' qдI{нolo пpo.
винoю якиx бyлo Е, Щo Boнt{ любили Укpaiнy.
Пiсля смеpгi Гaлaнa }твaBся тePпсць нaвiть y Кpсм:ti i звiдти
нaдiЙщtш гoстpi нaKa3ш пoспiшaпt з "лiквiдaцiйнoю aкцieю''. Ha
3У3 знoвy спpoвaдиJrи всrцrкi з'еднaння вiйськ МДБ i МBC, щo
}гпpoдoшкцiлoгo 1950 й l95l pp. Фroryва.lшt тсpен дiй yпA Й пpo.
Eqш'!,tи шсцilo зa aкtiеro. Пеpсд пoчaткoм цiei вeликoi блoкaди гс.
нrPaл Koвaльяyк пpoгoлoсl{в свiй "Haкaз'' М3|2 30 гpyд.
}tя 1949 p.' в яKoмy щe Paз звrP}ryвся дo .pcшrтoк PoзгPoмJIrних
нaцioншriстичtпo( бaнд'', Щoб Bt{xoдl{,Iи3 },IФиття i згoлoшryвarтися
.3 пoвиннoю''. Усiм' xтo зtoлoситЬдo opгaнiв дФxaвнoi бсзпеки
ся, сlaлiнський нaймит oбiцяв ttс пpитягaти iх дo кPимiнaльнoi
t .Циr.юхеrrгаp ГeшоotшB. Боtцпшraв газстi"Hью-Йopк Taf,хс. зд 15
цавrш l9{9 p. Toлi
з.tBиJкrсьбiльщr сoпri кoшeштвpiв
пpo УTlA в свiтoвiHпpфi' oсюбливoy швоfirврькifi.
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вiдпoвiдaльнoстi, }Iaдaти iм пpaвo вiльнoгo вибopy мiсць пpoxиBaння' дoпoмaгaти y пpaцrвлcшгryвaкнi тa пoBсP}IyгI{Poltини з Cи.
бipy дo кoлицIньогo мiсця пPo)киBaння. Усiм, щo *знaloтЬ бaнди.
тiв i пiлгpиIvfyloгь 3 l{l{ми 3B'я3oк,', oбiцяв нс пpI{тягaтI{ix дo кpltмiнaльнoi вiдпoвiдaльнoстi, ..якщo Bo}tи пPипиЕtятЬ зB'язoK 3
oщtiвським бaнДитським пiдпiшrям i пoвiдoшrrrть' дe знaxoдяться
бaндити, lltл,тхolt.l3aяB' aнo}tiмниx .lпtстiв aбo iнlцим спocoбoм''.
oсoбaм, щo ..qдсзсpгиpyB:rлиiз lцкiл ФзH i рмiски.rих }пIиJ[ищi
пeрйшли Hil HФtcПUIЬHсстaЕIoBищc'', oбitlяB *д.1тизмory пoвсpl{y.
тt{ся дo бaтЬкiв''..Цaльlцс пснePaл Koвшtьчyк DимaгaB вiд opгaнiв
бс3пеки, lцoб вoни пoсt{JIltлI{бopoгьбy пpoгl{ "бaнДlтЬ'', a oстaннiм пplrгpoзиB' щo кoлI! Boни нe скopистaються цt{м *oстaннiм''l
зDеptlс}rням, тo ..щрirrcький paдянськиЙ нapQД'' (читaй мдб) poзпpaBиться 3 ними й ..iх зaгибсль ttеми}l}ДIa''.*Haкaз'' 6ув Ntя
всьoгo свiry нaйкPaщим дoкaзoм' шo (l) нa пopoзi 1950 p. iсrryвa.
лo в 3. o. Укpaiни *oyнiвськс бaндитськc пiдпiлля,,i (2) yкpa.
iнський нaPoд знaе *бaндитiв'' i пiлцpимye 3 ними зв'язoк, (3) yк.
pпiнськq мoлoдь з:lлиlllилa цIкoли Ф3H i peмiснинi 1лlилишa й
пpи€ д н:шaс'I дo УпA, (a) y сPсP iснye кoлеlстt{внaвiдпoвiдшtь.
нiсть. 3a вчинки бiйцiв уTIA й пiдпiлля вiдпoвhaють ilсti poддrи.
Haкaз 312 не спpaBив нarlмскlдoгo вpa)кrння нa збpoйно пiлпiлля. У ньoмy 3aлицtилися,BжeдaBнo тiльки тi, щo бaxaли псpeмoгтll aбo зaгинyги. A втiм нe пpo Koвa.lrь.rш<oBc
зDсpl{снtlя дyм!lли нaшi пiдпiльнllки. Caмe пoBepнyлись iз Hiмсччинt{ кyp'epи
генrpaлa Чyпpинкlr й пpинесли тoчнi пoвiдoмлснtlя пpo стaнo.
Bищс нa смiгpaЦii. Цi пoвЦotv{лсtl}lянЪ бyли вссслi: Bзa€м}Ia гpи3.
ня, пapгiйнa бopmьбa, po3'€д}raння эмiгpaцii дiйшли дo зeнiтy. I
тoдi нapoдl{Bся y пiдпiлпi вокrrивий дoкyr{cllт' lцo дiйцroв нa смiг.
pauiro paзoм iз стpaшнolo вiсткoto пPo смePгь y бoю ГK УПA гr.
нсp:rлa Tapaсa Чyпpинки. Цим дol(y}rсrrтoм бyлo oпpallьoвaнс нa.
пpикiншi |949 p. "3всpнeння Boюючoi Укpaiни дo }rкpaiнцiв зa
кopдoнaми Укpaiни''. "3вepнсrпrяn 6улo l{aдp},кoвa}Iсмafuкс в yсiх
yкpaiнських гaзетаx нa eмiгpauii i свoiм BисoKoпaтpioтичним' a
oднoчaснo й poзyvrним змiстoм виKпltк:lлo великий pсзoнaнс сc.
pr.ц мaс yкpaiнських смiгpaнтiв. Piзним ..пaтpimaм пapгiй'' тpс.
бa бyлo }Iсмitлo пoпpaцIoваtTr|ДJt'tтoгo' щoб oслaбити BслстснсЬ.
кс Bpn)кrння вiд ..3веpнeння'.
[tefl дoкyrvrснтпiдписaли члсни УTBP: пpoф. o. Лaвpiвський,
гoлoвil пiдпiльнoi гpeкo.кaтoлицькoi цopKBи Poмaн Лoзoвський,
1 Цс вxcбyлo з pядy с ьo м о звcpttctllIя бirьшoвшltькoi влa,lшдo уTIA f, пiдпiluш. Koжнс
з цнх .звeplteltь.. iмcшyurлo ссф "oстallltirr...
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B. )htiль i зa гpyпy УTIA .Гoвcpлa'' мaйop B. Гpiм. Kpiм них
.3всдrнсrrrrя''пiдписa;пt
щG tUlсltи Гoлoвнoro Пpoвory oyЕI, члeнI{
кI'a€Bшx i olgyкпос пPoвoдiв oyH i piзнi визнaчнi пiдпiльники,
HaпpI{K,Iaд
Hiл Хaссвl{ч - ''Бсй.3oт''.
Дpyгa пoJIoBI{нa|919 p. пPиttсcпa тflqd Eтpaти уTI.A Й пiд.
пiltlш. 3aпlнщи в бoлс: (l) пoprщк Мюtafulo Кopxaк (*Caпep''),
oДlн з нaйиaplшltx .ropнoлiсьKltx кoмarrдиPiв (30 BсpссHя |949)'
(2) мaftop Cгспaн ХPiн, кoмaндиP Bт УTIA .Мaкiвкa'', oдин з
yпЬськllx кoмalциpЬ, yлюФteнсць Boяцтв:lЙ нa.
нaйвизlra.пriцшок
сaпснtlя (xoвтснь |949)' (3) пpoвiлник CБ l(аpпaтськoпo кpaю
.Митap'(гpисtь
1949)' (4) ''Фсдolшкa.Бpюс'' - pсфcpснт Гo.
лoBttoпo Пpoвoлy oyгI (9 всpссня 1949) i (5) iнxснep ''3шtiзниЙ', poдol{ з .[oнбaсy, виlшкiльний pсфсperrг пpи CБ. Пpoтс
нaйGiлыдolo вцPaтolo дя УTIA й пiдпiл.'lя, дtя всiх пol{eвoлсних
Мoсlooю нapoдЬ, бyлa смeрь Poмaнa Шщсвинa - Тapaсa Чyпpиtlки' щo стiuraсь y Бiлoгopщl бiля Львoвa нa свiтaнкy 5 бсpсзttя 1950 p. Чсpсз сiм мiсяцiB пpo цс дoвiдшtl{сяlIIl{Poкiкoлa щ.
paiнськoi смiгpaшii].
Уцpaiнський нapoд спpийняв звiстry пPo смepгь гсpoя yкpaiн.
ськoi визвorrьrroipeвououii з глибoким xaлeм i всrпrкoюц)l{Boпolo
в ссpцi. 3aгшн1вбo пpoвiдl{I{KBoюIoнoiУкpaiни, Гoлoвний Кo.
мaHдиP yпA Гoloвa Гснеpшtьнoгo Cсцpстapiaтy й Гoлoвa Пpoвo.
дy oУH, людиttд, Iцo Bсс сBor )киття i xиття свoix нaйблиxчиx
пoKпaлaнa вiвтap вelrикoi iдеi - BизBoлrння 1псpaiнськoпo}IaPo.
gшy,(сBич
3aгинyв y Бiлoгoptш, щo6 житlt Чyпpинкoю y вi.
дy;
кaх'', спiвдв тoдi:loltiбний пoст i д.lrянiкoгo нс мoxc бyпr сyr.,rнiвy'
щo йoro iм'я вoпtсннl{мl{лiтсрмш нaвiкr зaписaнс нa ii скpиxa.
ляx як дopoПoBкalN8 сrlaс}IoПoЙ мaйбщнix пoкoлiнь.
Гснсpa.lloвi Tapaсoвi Чyпpинцi тiльки 43 poки спoвHI{лoсь
пaм'ятнoi бсpсзневoi нсдiлi 1950 p. Йoгo xl{Iтя бyлo зaмкнснс,
l "Aссoшiсltпд Пpссс" пoвiдoшиrrдпpo сшeprтьcrr. пaх. rcнrpaJrаT. Чупpинюt 2l xoвпrя
1950 p. 3a цiсlo цrешцiсюпoвiдoxшltи пpo uе fi iшшi arвшцiillloп, x aбo шaсryпшoroдrи, fi
звiспсапpo сЦ€pIъ кoшшцxpа Apшii Бeзirreнrrихoблстilш вeсь свiт. Пpсrэ псpшoю areнцi.
Cl'' щo пq&lJraзвiстt<у'пpo сшeprъ сп. пaх. nerrepaJrа
Чyпpинюr, бyлo... TAPC. 24 бepeз.
нл 1950 p. ця tlЕltцiя пoJl.1,IД
зaявувЦe.прx.сpa KopшifiшdПPoЕ, щo "з6pofiшиПспpoтиE
в 30 Ущdнш зlriюЦoвонo''. Кoшyшiшт бyв успоtiзoваrrиПтaкrrrrиGJIoцll{}l'щo бyrц yafi.
lе пeвrriстьД'пяrсix, щo Пoro W{пUlltaбo .ryли (вiш пeрдaвaвсп тЕx пo pаtio), цo cтaл!Еп
щrxе цlllивir пoдiя в Ущa-шi.
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BJIaстиBo'двoмa дaтaми: poкaми |926 i 1950. ПсpцIa дaтa - цr
дaтa Dиз}taчнoгoбoйoвoгo чl{нy' a мix oбидвoмa дaтaми спoв}tc.
нo чинiв xl{ття. I{r oдне чвеРгьстoлiття слp<би plднiй нaцii. l в
шiй слp<бi piзнi стaпи: пiдпiльнa пPaця в УBo й oyH, лcпlлЬнa
пpaц'! в opгaнiзaцirн "Плaст'', ..Coкiл,'i в спopгoBих тoвapистB:lх'
дaлi пoльськa B'яз}t|4Цяу| пoльський кoнцcнтPaцiйний тaбip,
вiйськoвa сrщкбa в ..Kapпaтськiй Ciчi'' i в ..Дpyжинi УкpaiнсЬкиx
HaцioнaлiстiB'', кoмaндиpoм якoi вiн 6р. I, вpсurтi, с i м вaxких poкiв' тaких кopoткиx в iстopиннolvfy aспсктi, a тaкиx дoвгиx
y щoденнiЙ тяpккiЙ бopoтьбi, нa нaйвищиx пoстaх вoloючoi Ук.
paiни. I зa цих сiм oстaннiх poкiв пoвсякдсннa всликa нeбeзпeкa
й вoликa любoв дo Бaтькiвщини' якiй шtoжив yсo:.Цopoгoгoбpa.
тa Юpкa, Bизнaчнoгo пiaнiстa, закaтoвaнoпo B тсlpмi нa ЛoшIькoгo
в l94l p., лtoбляvиx бaтькiв' зaaPецIтoBaI{иxi вивсзсних з Piднoi
3rмлi, a пo}laд yсс - вiпдaнy дpy)шнy Haтaлкy з БepeзинсьKих
i двoе дiтoчoк Юpникa fr Мapiйкy...
Ciм poкiв ксpyвaв гсtlсpirл Poмaн Шщевин-Тapaс Чyпpинкa
бeзпoссpeлньо BизDoлЬнoю бopoгьбoro щpaiнськoпo нapoдy' з tтI{x
шiсrЪ poкiв бopoтьбoю пPoти poсif,rськoгo бiльlцoвизпry. Як вiйсь.
кoвий i пorriтичний кеpiвник цiеi бopoтъби, nrнеPlrл Чyпpиrп<aви.
,Iвив Bидaтнi здiбнoстi й вмiння. Cпpaвлi, гcнсpaл Чyпpинкa виявив себе як нoзpiвнянний opгaнiзaтoP пiдпiльнoi бopmьби i ii
знaмeнитий стpaтсг. Biн зyt'tiв пiлiбщтt сoбi штaб спiвpoбiтникiв
i пpи ix дoпoмoзi вмiлo ксpyвaв пhпiльнolo apмieю, щo нс тiльки
вслa aктиBнy бopoтьбy в миpнiй oбcтaнoвцi, aлс зylrliлa збсpсгти
свolo opгaнiзauiю. Пiд йoгo пpoвoдol|{упA й збpoйнс пiдгriшrя в
Укpaiнi дoбилися }toзilпсpсчниx пoлiтичtltfх yспixiв. .(o нaйбiль.
Iшllx yспixiB з:lpaxoBy€мo фrкт, щo щI бopoгьбa стaлa пoп(юнoк)' нс
тiльlсl в цIl{Poкoмy свiтi, aлс й y сaмolvfyсPсP i щo вoнa мoptulьнo.пoлiтичнo DипpaBддлaiдeю Caмoстiйнoi Укpaiни пеpeд шII{po.
кими мaсaми сPсP i пcpeд цiлим свiтoм. I.]eвсликс дoсяг}Iсння'
бo щс вчopa свiт нiчoгo }lc знaB пpo Укpai}ry i з yпсPсД|(снням стa.
Bився дo iдсi Caмogтiйнoi Укpaiни й щr сьoгoднi бiльшroвицькa
пpoпaгa}Iдa poбить yсс мoжливе, щoб oбплюгaвити iдсlo Caмo.
стiйнoТ Укpaiни Й oбплюгaвити yкPaiнських сaмoстiйникiв l.
У неpвнi 1950 p. oсиpoтiлi кеpiвники пiдпiлля зi6pшtися нa
чrPгoвy Кoнфсpснuiю Пpoвoдy oУH. Boнa займaлaсь aншtiзoм
l Див.: Koсть Kotlolleltкo: .B .loну iстopи.llliстъ пoстtтi rвн. Tapaсa Чyпplttlюt?" в гaзстi:
"Гoмill Укpаittи". ,н, ||/|47 i |2/L48з "Cвiтoвl пprсa пpo смсpть г. к. УтlA" r цifi xe
гaзстi, .l. 44П9. Л|rrcpgтуpa пpo rвш. Tapаса Чyпpиltlсy дoситЬ вxo фrттa fi roдi Флo 6
ttцtвaти бpoшlypи и стflтi' шo f,oму пoсвячeшi. Ceрл шшх вttдiлястrcя пporu BotoДшмиpa
Яllcвl: .Tnpaс Чyпpнlllo . Людиша-Cимвorr".
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зoBнirцrrЬoгo й вrr1цpiIшttьoпoпoлiтичнoгo стal{oвищa й oпpaцю.
BlrлaнoBy "Iнстpylсдilo''.4пя збpoйнoro пiдпiшrя. Kpiм uьoгo Koн.
фсpснцiя сxв:lлиJla yгoчнснtlя й дoпoвне}I}lя дo пPoгPaмнltх пo.
стaI{oBtll HB3oyH 3 ссpп}rя l9|3 p. 8 липня 1950 p. Бюpo lн.
фopмaшii Укpaiнськoi Гoлoвнoi Bизвoльнoi Paди пoвiдoмилo кaд.
pи пiдпiлltя i ввесь yкpaiнський нapoд пPo тe' щo пiсля смсpгi
с.п.пaм. пснсpaлa.xop},rDкoгlo
Poмaнa Шщeвинa.Лoзoвськoгo.Чyпpи}tKи пoст Гoлoви Генсpшtь}toгo Cскpстapiary УTBP тa Гoлoв.
нoгo KoмaHд(иPa УTIA oбняв пoлкoB}Iик Baсиль Koвaль. Цсй yк.
paiнcький вiйськoвик бyв oдним з нaйближних спiвpoбiтникiв гснсpaлa Чyпpинки EпPoдoBx oотaннix poкiв бopmьби.
Пiд йoгo пpoвoдoм бopmьбa yпA й збpoйнoгo пiдпiлля пpoти
It{oскoвськo-бiльlцoвицЬкиx oкyпaнтiв пpoдoBxyвaлaся щс
нe oдин piк.
Hr пopoзi oдпшлдlulтoпopol(y бopmьбш
Biце.пPeм'ep Укpaiнськoi PCP Kopнieць пoспilдив зi сDo€Io
зaяBoю вlд24 бсрзrш 1950 p. пpo "лiквiдaцiю'' збpoйнoi бopmь.
би в 30 Укpaiни, aлc вiн y цьoмy пoспiхy не бyв oдинoким. Ужo
чoтиPи Poкl{ псPсд }tим 3 пoдiбними зaяBaми вистyпив бyв
М.с. Хpцrroв. Мaбщь, o6oм стaлiнським Bсльмoxaм бyли ui
бpсшrивi зilяBи y свiй чaс дy)кс пmpiбнi. Тспсp для бpox,tивoi заяви Kopнiйця пoсrьa<илa смеpгЬ гrнеplrлa Tapaсa Чyпpинки, aлc
й цсй визнaчний yспiх сlr,tдебiвськиxoпPичникiв нс пoкJIaB щс
кit{xlя збpoйнo.пoriтшшriй бopoгьбi в Укpaiнi. У uьомy мyсилП скo.
po пrpскoнaтися бiльtцoвицькi всльмoxi' }IсзBa)кAIoчинa мaсoвi
сщестii пpo "лiквiлaцilo'' в Giльuroвицькiй пpссi.
УпA й збpoйнс пiдпiлля пPoдoBxyBaли дiяти в Укpaiнi. У
1950-1952 pp. з'явилoся бaгaтo нoBиx пiдпiльнllx Bl{дднЬ'якi нaй.
lФaщс свiдraть пPo тс' щo збpoйнo.пoлhичнa бopотъбa пpoдoшкy€ться' щo ц'l бopогьбa збepсглa свoi opгaнiзoв.rнi фopми. Bжс сaмa
пoявa пiдпiльнoпo видaння нaйкршc свiдчить пPo тG' щo мyситЬ
iсrryвaти якaсЬ op гa н i зa ц i я, кoтpa цi видrння пpoпaryс i
Bидael.

У жoшrri |952 p. всi yстaнoвий oсеpсДсr щрirrськoгo пiдпiл.
piншlшroiсrryвaнняyпА" 3 цiеi нaпoди
лясBятк},вirлпtCcЯTу
ytIA
гK
пoлкoBtlик Baсиль Koвaль пPoгoлoсивoкpeмий Haкaз.
l Cпrrсox вПДll|ьзa 1950-1952 pp. дxв. y гaзстi "Уlpliнськrrfi Grцoстif,ltиc. Мюlшe}t,
poзпoвiли"C}^шсltaУlФдw.25/|79. Пpo пoлoxення шаPiшtlq 3сrrляxв (Етaшt|ьo}|у.lдсi
iнa.. Мрrвeш: (ПoвЦouлешняз бстькЬцrишш),т. |6/69 тa "УкpaiшськиЙCrмoстiйшик",
тl 24 i 25 зa 1953 p. Taюx "Гoчiн Укpaiшx...
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Bllдaний тaкox ..A,IьМaнaХ'', Щo кpiм стaтей i спoгaлiв yмiстив
списoк нaпoPoJDкснихбiйцiв i кoмaнДlpiв УТIA тa wtенiв пiдrriл.пя.
Ix вiдзнaченo 3XБ3, 3xз i мrдaJIями з нaгoдI{ l0.pirня УпA.
Пeрл цieю знaмrннoю piчницсю УпA й збpoйнс пЦпiшrя пе.
prжили двi д}гxс тяш<кiзими. Упpoдoв:к 1950 й l95l pp. нa 3rм.
ляx 3axhнoi Укpaiни бyшyвaли смдебiвськi зaгoни, нaмaгaloчись
зaBдaти oстaнньoгo yдapy yпA й збpoйнoмy пiлпiллю. Ixнi aкцii
нaбиpaпи oкрмoi сили пiд чaс 3ими. Ha перлoмi 1950й l95l pp.
в Кapпaти знoBy KиHyли свixi дивiзii вiйськ MДь i MBC дtя
лiквiддцii цих ..pсЦIтoк'', пpo якi пoстiйнo гoвoPилa бiльlцoвицЬкa
пpoпaгaндд. l ця мiлiтapнa aкцiя нaбpaлa pфпoJloсy в свiтi. 2l ciчня l95l p.Дpy Пipзoн, oди}I з нaйкpaше пoiнфopмoвa}IихaмopикaнсЬKиx xypнaлiстiв, пoДaв звiсткy пpo цю мiлiтapнy aкцiю в
свoiй гaзетнiй кoлoнцi й y свoiй гoдинi пo paдio, пoкJlaдaючись
}IaIDкеpслo:aмсpикaнсЬкy aмбaсa.uyв Мoсквi, щo пoдaJla звiт пpo
цю aкцito сBoeмy ypядoвi.
Hсмae сyмнiвy, шo бopoтьбa пpmи емдсбiвських зaгoнiв вe.
лaсЬ' спpaв.Цi,B дркс т'Dккиx ytиoBax.!o звиuaй}Iих тPyд}loщiв,
щo h yПA й пiдпiлля мyсилl{ псpe)шBaти п'д чaс мaсoBиx oб.
лaв, дiйIдли щr тpyднoщi з хaPч}tsaнн,lм.УнaслЦoк нaсиJIЬtIoпpo.
всденoi кoлeктrrвiзацii, зoкpемa в .Цpoгoбицькiй i Chaнiслaвiвськiй
oблaстяrх, пa}IyBaBгoлoд. 3aгoтiвля хapнiв дJI,япoBстaнцiв i пц.
пiльникiв вимaгaлa нoвиx 3yсилЬ i нoвиx жеpгв. fuIо Й цi тpyд.
нoщi зр,riлa УTIA й пiдпiлля пoбopoти, й y oстaнньoмy Poцi стa.
}IoBищс пoлiпlцилoся.
3вичaйнo' зaвзятa бopmьбa, пo)кBaBJIeнaпoлiтичнo.пpoпaгaндив}loю дiяльнiстto B yl{oBax вaxкoi блoкaди, спpl{чl{}tилaся дo
нoвих xсpгв' нс paз д}Dкс бoлючих. Boссни 1950 p. з:lгI{I{yвBи.
знaчний пiдпiльний пyблiцист oсип Ддкiв ("Гopнoвий'), a Bзим.
кy з l95l нa 1952 p. - мaйop Псцpo Пolrгaвal. oстaнньolo пpийцrлa звiсткa пpo смсPгь пiдпiльнoгo пyблiuистa P. Мoxa й кpa.
€Boпo пpoвiдника oУH Бaйpaкa. Кpiм uьoгo' зilги}tyлo бaгaтo бiй.
Цiв з кyp,еpськoi сл1a<биoyH2.
y l95l P. всликy yBary в пpссi звсP}|yлинa l00 мiльйoнiв "сpiб.
tlякiв'', щo ix ..дiлoвитий''.Tpyмсн пPизнaчив нa кyпyвaння .pa.
д't}tсЬкtlхлк)дсй''t. Ця aкцiя Bслaсь безпepepвнoтaкo)к у |952 p.У
l .0[ив.lleкpoлoг пpo l|lопo: .Уxpailtсьlorfi Caшocтifiник',, Ч.20/|774' a т!кox gтlтm "Bo.
лrrпti лща fi .lншy. (amop H. lo. oлcxкo) ь газстi "Гoхilt Уxрillи'' ч. Э0/|D.
l Cписoк ткx' щo !паllиl в пlзстi "Укpaillськrrfi Caмoстiftttик-' u.24||?t.
l т}'г iдcться пpo т. зв. "Mшtuдl Sосuritу Fсt... з l95l p.' o зoкpоr.! fiom сrкцiю l0l (A) (l)'
пoпpcrt(у дo яxoi 3пoлocиr кolrrDeсчclt Kсpсrвш. Цefi aкт i Ця пoпpовв tшr'Iих:шtl буpю r
прсi CPCP i кpaill.сrrшiтiв.
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тcPс}ti Boнa пQ,lяП.шaв тotufy'щo бiльtцoвl{ки opгaнiзoврaли пpoвo.
кaцiйнi "пapalпyпri з:lпoни oyrr'', щo з'явJtЕltt{сяв piзниx oкo,Iиц,Iх
i л1гxc чagтo Bgryпaли нaвiть y "бoi. з *нсpвoнoпoгoнHикalии'' i
..Чoptloпoloн}tикaми''.
L(i *пapauгyпri ртoни'' бyrи зoдlгнeнi в aмe.
pикaнськi щнoсTpoi, з цpизyбaми IIa пiлoп<ax, чaстo y BиrциBaних
сopoчкax. Hoчaми Bol{и нaпaдaJlи нa сGJtяltськi xaпl, гpaбyoни ce.
ляH' BслI{ сcбс пo сGлax нaxaбнo fi шrщaли *сeксoтiв зpa.Цникiв'',
*пoкapaпto. oсraш{ix знaxqtиJlll' oчсви.щ{o'
сGpqДпop,Iд}tих
щoб ix
лoдсЙ i сиtипaтикiв пiдпiшrя. 3вiтll з l95l fi |952 pp. пGpспoвнcнi
oпl{с:lми тaкиx arсIiй, щo ix xrpтBoto впiulo бaгaтo }Ieви}гrиx людeй.
.Цo Pсчi, в звiтaх oДIoпo вiддiлy УTIA, щo peйдвaD пo Хитoмиpсь.
кiй oбл. в 1948.1950 PP., бyлa шсс в 1949 P. згaдк:l пpo ..пapaшrщнi
зalюt{и',, якiтaм Eиclyп:lли в aнглiйськI|х oдttoстPoяц. Mстolo цiei
aкцii бyлo вiдвrpнyги yкpaiнсЬке }Iaсeлснttя вiд спiвпplцi 3i
спрвlсrirпr "пaршryпrими зaпoнaми'', яtGI1oб тaкi з'явилися, i пo.
Kaзaти бiйцiв ltlос зaгoнiD y кpиBolrty зсpкшti, як людeй зпемoршiзo.
Botllfx сrPсд "кaпiтaлiстичнoпo oтoчсHня'', лoсиx нa пo)киBy й oxoчltx' пcplц зil BсG' чl{нштt{пrнcPiuънy poзIIPaвy з нaсqпeнI{ям зa спiвпPaцю з бiльlдoвикaми. Мoxсra сoбi yявltм, нaскiльки бiлышe 6yлo
б щкoди вiд тaкoi aкцii, якби нс 6yлo пiдпiлля, щo свoeчaснo iн.
uпapauryпrих зaгoнiв'' нсмal, a €
фpr'rpшro нaocлс}t}tя,Щo нiяtсlх
тiльки бiльцtoвицькa пpoвoкaцiя, щo € сBo€Pцнoю вЦпoвiддю нa
aмrpикaнсыotй зaкoн пpo *взaeмнy 6сзпскy''.

У.lсpвнi |952 p. вiпбyлaсячФпoва Кoнфрншiя Пpoвory oyH.
Кpiм дстшtьнoi oцiнки зoвнiцrньoгo й вн1цpiшlнЬoгoстaнoDищa'
KЬнфpсruiя зaймшtaсьтaкo)к нaбoлiлими питaн}Iямиyкpafiсь.
кoгo пoлiтитroпo xиття нa емiгршii. Piшeння Koнфрнцii й iн.
цlиx нapaд вiдпoвiддльних ксpiвникiв пiдпiлля гorryвaлися3il кopдoнaми Укpaiни й свoq.;xgнoбyли пpoгoлoIшrнi.
У l95l i |952 pp. з'явилoсЬ знaчHo бiльlцc пiдпiльних Bидaнь'
нix y 1950 p. Пoявa циx Bидaнь,ix пpий}tяттяyкpaiнськими мo.
сaми' нaдoк}Дrl{либiльlцoвикaм. 12 ссpпня l95l p. y встyпнiй
стaттi гa3сти ..PaдяHськaУкpaiнa'' PябoкJtяч скaPжиBся цiлкoм
Bиpa3нoнa тc' щo ..бatЦи }кpaiнськиx нaЦioнaлiстiв'',*глибoкo
вopoxi дo мapксистськo.лeнiнськoi теopii дp}гхбий piвнoстi нa.
potiв, стapaloтьсявiдipвaш yкpaiнсьюrй нapoлвiд poсiйсЬкoгoHa.
Poдy i вiднoвитl кaпiтшtiстичHyсистrмy в УкpaТнi''. Цe вoнlt poб.
ля т ь * в о i м a з a сo 6 a lr{l{'
вк л юч aюч и тaкoж iдсoлoг iчнi
(Пiлкp.
нaшс-ARт.)."
ди B epс ii
Biд бiльlцoвицЬкoгoбopзoписЦягoдi бyлo чrкaти бiльцloгo визнaI{I{я.Мaб1ть, пiдпiльнi Dидaння (iдеoлoгiчнi .Цивеpсii)мaroть
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тaки Bеликий вплив нa yкpaiнський }Iapoд' кoли бiльlцoвицький
писЬмaK lvfyсиBзгaдaти пpo }tиx i oхprстити ix ..iдеoлoгiчкими.щl.
веpсiями''' вeдсними ..Bсiь{a3aсoбaми''.
Ha пopoзi oдиHaдIl'lтoпo poкy бopoгьби УTIA й пЦпiлля пPoдo.
шqrBaли свoю збpoйнo.пoлiтиннy бopoтьбy. Heзвaxaючи нa всликi
жepгBи зa l0 poKiв бopoгьби упA Й пiдпiл.ltя збepсгли сBoю oPгa.
нiзацiIo, сBoю пiдпiльнy меpсxy. Пpoдoвlк1лoть дiяпд oсeрдсl шiеi
oPгaнiзaцiТ piзнoгo opгaнiзaui йнoгo стyпeня. Пiдropядкoвaнi вoни
пiдпiльнoмy кrpiвниrrгвy збpoйнo.пoлiтитнoi бopoтьби - Укpa.
iнськiй Гorroвнiй Bизвoльнiй Paдi. Hсзвaxaючи нa uеrrгpaлiзашiIo
кеpiвних пoстiв y pyкax пoJIкoBI{икaBaсиля Koвшtя, кoxel{ }'Ba:к.
ниЙ спoстсpiгaн знaв, щo цr ксpiвниЦтвo дiе нa засaдaх дe}rol(Pa.
тii, щo uс кеpiвництBo - цс кoJтсктиBI{езyсltJulя нaйкщlщтx lrtoзкiв пiдпiлля. Taк бyлo i 3:rсл. пaм. пrнсpaлa Tapaсa Чyпpинки.
Пo сме1rгiC'гaлiнa' кoли нa псpцIolшyстaпi 6opoгьби з:l влa.щ/пс.
pcмoглa п a p т i я, a бoнaпapгистсЬкий тaбip смдсбiвcькo.смсp.
Iцiвськoi вo€ } tщини зaзнaв' мoжс' тимчaсoвoi пopaзки' в Укpaiнi
кaстyпt{ли Ba)клl{Biзмiни. Муcплп вiдiйти л. г. Мcльникoв i
M. K Koвa.пьнщ, якi нс lt{oгЛизilпI{сilти дo свoiх ..бoйoвюс зaс.щЕ''
зtlищсtltlя yкpaiнськoгo BизBoJIьнoпopyхT. Пiдтискolt{ цьoro p}о(yй
пoстaвIt всьoгo нaсrлсння, П 1 P т i я бyлa 3}fytцcнa пiти, мo)сс, нa
тимчaсoBi пoстyпки. Пopял 3 цrиpoким вiлстyпoм вiд пoлiтllки
p y с и ф i к a Ц i i, щ9 пpoвaдилaсь бсзпеpеpB}toс}rдсбiвськo.смcpцriвськltми зaпpaвилaми' 3 дсякoю лiбсpaлiзaшiеlo ржимy' м!I стa.
ли свiдкaми пoлсгlцс|1|1яFJ|я,кoлгoспiв У ЧДaчix.lriбoпoстaвoк(дсякi
бiднiшi кo,lк)спи взагадi звiльняrися вiд rшoк)'звiльнскь вiд пoддткiв
тa Bизнaння poзмipнo зaдoвiльнoi плaтнi poбiтникaм. Усо цc
вiдбyвaлoся' в псpцly ЧсPtУ, нa тсpитopiяx дiй утIA й пiдпiлltя i гoд
шi фкти poзшiнювaти iнaкшс' як пoстyпкl{ нaсслсHttЮ, Щoб вiцipвaти itoгo вiд впливiв пiдпiлля. Пpoтс, якa нe 6yлa б мстa цих пo.
glyпoк' oднr 3aлI{шaстьсяпlвtll{lr{' щo Мoсквa ui пoстyпки IrfyсI{JIa'
3 тt{х чll iнlших пp[{чиlt' зpoбити. l цeй ф'aкг' ц[o всeсильнa Мoсквa
мyсилa пiти на пoстyпки ш Укpaiнi, BиK'IикaBcснсaЦiю
всвiтi.
3AМIсть 3AKIHчЕHHя

"KoЛи 3A BсяKy KPoB' пPoлитy FIA 3ЕI\,IлI'BпIM.
}IЕтЬся II plД' тo яI(A ПIМстA БyДЕ Зд кpoв yKPAIнськoгo FIAPoДy, пPoЛиТy BIД ГЕтЬМA}IA HNIиBAЙ.
КA .цo сЬoгo.цнI' ПPoлиTy BЕлиKиMи пoToKAМи
тIлЬKи 3A тЕ' щo BIH IIIyкAB BoлI' КPAIцoгo )Kиття
HA сBoIЙ pl.цнlЙ 3ЕМлt l дyМAB ДyМI(AМи BPO.DКЕ.
HИtv1.v|
BсI Й л ю.цсЬKoстI?...'
з "IстoPlI PyсoB"
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Poмаll KOЛICHI.IK, Mtpoutсtв MАJIEЦЬKI.IЙ

l.шa IrIеAIHсьIи

yIРAIIIськoI

.циBI3Iя

IIAIIIOIIА"IIЬHOIAPlt{il

(ДI{BI3Iя " гAIIIДIIиIIA")
Пеpепрroш стBopeшшядtвiзii

.Цдя зoбpaxeнн'l зaгaльнoi сиryaшii B чaс' кoли фopil{yвlulaся
..Гaличинa'', CЛiД пoBrP}Iyгися
дo псpeбiry свiтoвиx пo.
дивiзiя
yкpaiнськoi
збpoйнllx силaх
в
нiмсцькиx
бo
тBoPcння
дивiзii
дiй,
_
яaс,
кoлt{ диKтy.
бyв
бyлo
iзoльoвaним
нo
яKимсь
цс
фaктoм
вшta збpoя.
Piк 1939. l вrpссня. Пoчaтoк.(pyгoi свiтoвoi вiI1ни. 3 pештoк
..Bи3Boлllв'' Cталiн i
дo
тсpитopiй Пoльськoi дсPxaBи' щo ix нl
вiл
сBoгo Paйхy tIс пpилyчlrв Гiтлсp' нa oснoвi дскpстy Гiтлеpa
12 xoвтня 1939 p. стBopсtto т. 38. Гeнсpaльнy Гyбepнilo
(Gerrcгalgouvспrurеtrrrtrt)
з oсiдкoм нiмrцькoгo гвнсpшr.цбеp}IaтoPa
Гaнсa Фpaнкa в зaмкy Baвсль y Kpaкoвi.
B ГГ xилo пpиблизнo 750 тис. aBтoхтoнtlих yкpaiншiв, ч:lсти.
нa Korгpих бyлa спoлoнiзoвaнa. Tщ oпинилoсЯ }lсМilлo втiкaчiв _
yкpaiнськa iнтслiгенцiя, ялсни пoлiтичниx пapтiй тa iншi, Яки}l
y CPCP загpo)кyв:tли apецIти' BиBo3и в Clrбip, )кopстoKс псpеслi.
дyBaння i знищeння. Укpaiнськe opгaнiзoBa}Iс xI{ття в ГГ oбмсxyв:LIIoся rшкLпьництBoм l"lдoпoМoгoBиlr,{иaкцiямlr з бoкy yкpaiнськIlx дoпolvtoгoвиx кoмiтстiв. Пiзнitцс з них стBoPснo Укpa.iнсь.
Iсtй Цеrггpaльний Koмiтст (Ukraiпisсhсг Hauptаusсltus), €диtly Bи.
знaнy нiмецькlrм УPящoм yкpa.rнськyyстaнoвy в ГГ. Пpoвiдникoм
ytIK стaв пpoфссop Boлo.цимиp Kyбiйoвич.
Piк l94l. 22 uepвня. Hiмеччи}Ia poзпoчaлa вiйнy з CPCP. 3axoдaми opгaнiзaцii УкpaiнсЬкиx Нaцioнaлiстiв пiд пpoвoдoм
C. Бarцrpи (oУH тoдi пoдiлИлacЯ нa двi фpaкшii - oднa пiд
пpoвoдolvr Cтeпaнa Бatщеplt, дpyг.l _ пoлкoвникa A. Мельни.
кa) пo нiмeцькoмy бoшi стBopе}Ioдвa yкpaiнськi пixoтнi бaтaльйoни ..Haхтiгaль'' i ..Poлaнд'', яKi нaзиBaJIисебе flpyxинaмll Ук.
paТнськlгхHaцioналiстiв (,I[УH). 30 неpвня пiсля пpихoдy бaтaль-
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йorry ..Harсгiгaпь''дo ЛьBoвa oУtl пiд пPoвoдoм C. Бarщеpипpoпoпoсилaвiднoв.llснняУкpaiнськoi дrPжaBи. Hiмцi }lc Bиз}Iir,Iицьo.
гo aкry i вiдпoвiли нa ньoгo aPeцIтaмI{aкпlвiстiв oyн. *Poлa}Ц''
в тoй чaс пPoс}'BaBсяз нiмeцькими вiйськaми нa пiцДeннoмyвiлти}tкy фpoнтy.
Hiмсцькa пoлiтикa виKпикaлaHсцдoвoлeннявoяцтвa "Haхгiгa.
лю'', i цc спpичинилoсялo poзфpшrpaння oбoх бaтшtьйoнiв.Пiз.
нilшс y Фpaнкфyрi нaд oдepoм з дoбpoвotьuiв ствoprнo oхopolt.
ний бaтшьйoн 20l (Sсlrutаrrarrrrsсhaft.Bataillon
20|)' яwtЙ виqпaнo
в Бiлopyсilo. КoмarциPoм пpизнaчиJIимaйopa €вгснa Пoбiгytцoгo.
Poмaн Шщeвин бyв кoмaндиpolvtпrpшoi сoтtti й з paмсни oУH
пoлiтичним пpoвiлrrиKoмyсЬoгo бaтaльйoнy.Haпpикiншi 1942 p.
всi вoяки бaтaльйoнyвiд}roвилисяпiдписaтlr нoвий кoнтpaкт нa
oдropiчнy сlцoкбyй нiмцi бaтaльйoнpoзпygгили, a бirьшiсlъ }'кpa.
iнських стaPши}l зaapсulт}вaли.Poмaн IШщсви.l зylvliвyгскти i
Укpaiнсь.
3гoдolt,l
пiд iменем TapaсaЧyпpинки стaв кoмal{Д/Baчeм
кoi Пoвстaннoi Apмii.
Piк 1943.Cвiтoвa вiйнa BстyпIrлaB чстBopгий piк. Bц.r}вaвся
.doIцкyльниriбpaк лIoдськихпoпoB}tсньяк y веPмtrxтi(Welurrraсlrt),
збpoi CC (Waffеrt.SS),кoтpi y фporrгo.
тaк i в елiтниx чa.сти}Iax
вих бoяx зaBждипiдпoPlцкoвyвirлисявеpмalсгoвi.
Bepмan вiд пoчaткy сxiднoi кaмпaнii нaбиpaв з пoлo}lrниx.
чrPвo}IoaPмiйцiвтa мiсцoвoгo нaсeлeння людrй дo сBoпo пoстaчaнHЯтa oхopoннoi слpсби. 3гoдoм iх вишrкoлIoBaJIи
дo фpoнтo.
виx бoiв тa фрryвa.пи oкрмi пiдpoздiли, якi вкгloчilJtl{сядo сK,ra.
дy дивiзiЙ Dсp}rarry.3 пpoпaгal{дивнихмipк1вaнь нiмцi дшlи iм
вiдпoвiднi нaзDи: "foсскaя oсвoбoдительнaя Apмия'' (PoA) чи
"Укpaiнськс BизвoльнсBiйськo'' (УBB).
Чaстини збpoi CC, якi пoпoвнloв:UlисяBиKпIoч}Ioдoбpoвoль.
цям}t' KидiUIи y нaйвaжui пyнкти бoiв, i Boнl{ зaзнaв:Ulи Dсл}tчс3.
}tих BтPaт..[oбpoвoльцiв бyлo щopiв мсttlllе' тим пaчr' щс .цo них
стaBиJtися висoкi фiзиннi тa нopлiйськi paсoвi Bимoгt{. Toмy нaчilлЬник гoлoв}Ioпoпpaвлiння сс (s s. Hauptarrrt) o6еpгpyппeнфюpсp CC Гorттльoб Беpгep пoчaв всpбрaння пoзa мcжaми pat.lхy,
спoчaткy сepr.ц ..paсoBиx'' фoльксдof,lнiв (людей нiмецькoгo пo.
xoд)ке}ttlядo тPстЬoгo пoкoлiння), гoлoвнo в Pyмyнii тa Югoслa.
вii, a 3гoдo}l - y т. зв. геPмaнськЙx кpaяx - Гoллaндii, Hop.
всгii, .Цaнii, Бельгii. Тa й цьoгo бyлo зaмaлo. Ha чrpry пpийшли
бaлтiilськi кpai - з них сфopмyвaли двi естoнськi й oднy лaтисЬкy дивiзii. (Гiтлеp }rc дoзBoлив фopм1вaти лI{тoвсьl(yдивiзilo,
Bвaxaючи литoвцiв .пoлiтичнo нснaдiйними i paсoвo tlижчими''.
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A пiсля HI{х пoчirли стBopIoDaти фopмaЦiТ, з ..paсoBo }tи)GIиx'' нA.
poдiв',, зoкpelиa мyсyльмal{iв з БaлкaнсьKoгo пiвoстpoвa. Boсени
|944 p. Гiмм;rеp пpийнлв кoлиlц}Iьoгo poсiйськoгo геI{rPaлa Aн.
дpiя Bлaсoва, яlсlй пoцpaпиD y пoJIoн й згoдoм пеpeйIшoвнa спiвпpaцю з нiмцями i дoзвoлиDzфopмрaння з PoA двox poсiйсЬKих
дивiзiй B paмax збpoi CC. .Цo збpoi CC пeprвeли тaкoж кoзaцЬ.
кий кopпyс пеI{ep:rлaПaнвiцa.
У тoй чaс B шlстpиlсгi Гшtичllнa }P,I,дyBaBryбеpнaтop oтгo Box.
теp (otto Wiсlrtег), aмбiтний нaцистсьKиЙ фyнкuioнеp, poдoм 3
Biдня. Biн pящив y Гaлининi ..лloдянitцl'', нi>t<,
нaпpl{кJraд,XoPстoкий Еpix Koх y Paйxскoмiсapiaтi Укpaiни. Beхтrp poзylvtiв,щo
сxiднa нiмсцькa пoлiтикa пoмилкoBa й рaжaB, Щo спiвпpaця з
yкpaiнцями кotloчнa' a ствopсння вiйськoвoi фopмaшii D paмI(ax
збpoi CC бyлo б кopиснe. Taкa фoPмaцiя дoпoмoглa б вiднoвlrти
нiмсцькi BплиBи в Гaличинi й стaти зaсoбoм ..псpсBихoBAt{ня''
yкpaiнськoi мoлoдi, щo6 виплскaти в неi ..гaлиЦЬкy pегioнaльнy
свiдoмiсть'', кoтpa в мaйбщньoмy ..aтIилacяб y зaгaльнoнiмець.
ry'' тсЧilo,- писaB Beхтеp лo Гiммлеpa.
У бсprзнi 1943 p. Brxтеp пojхав дo Гiммлсpa й oтpимaв дoзвiл
нa тBoprння гaлllцькoi дlrвiзii. У листi вiд 28 беpезня 1943 p.
,Гiмм:rсp
писaB Bскгсpoвi, щo ..фюprp B oснoBt{olrlyпoгo.цl{l}сянa
твopснrul дoбpoвoльнoi дивiзii CC ..ГaличинA''. Bехтсp зBrpнyвся
дo УкpaiнсЬKoгo [ентpaльнoгo Кoмiтrтy 3a пiлтpимкolo, бo }to
бр певний, vи без тaкoi пiдтpимки згoлoсI{тьсяпoтpiбних 20 тис.
дoбpoвoльцiв. Йoмy,цyxr з:Ulrжaлoнa yспixoвi, щoб, з oднoгo бo.
кy, вибитисЯ B oчax сBoгo зBеpxникa Гiммлсpa, a з дpyгoгo дoпoмoгти Hiмеччинi нa Cхoдi € в poпи. Taкa фopмaцiя мoглa б
пpи}Irсти кopистЬ й yкpaiнuям.
Boлoдимиp Kyбil.loвич тс)K бр пpихllлЬникoм тBopенHя yкpaiнських вil"tськoвихфopмauiri. Бo з дoсвiдy Псprшoi свiтoвoi вiilни yкpaiнцi бyли свiдoмi, щo без влaснoi apмii вoни бyдщь тiльки oб'скtoм y свiтoвit.r пoлiтицi. У цiй спpnвi вiн 8 беpезня
1943 p. нaдiслaв лl{стa дo гrнеpaл-ryбсpнaтopa Гaнсa Фpaнкa, oд.
нaк нс olpимaB вiдпoвЦi. Toдirшнi пoдii Kyбifloвllч oписaв y свoiй
aвтoбioгpaфii ..Менi 70''.
,,3-гo
квiтня я вiдбyв дoBlцy poзмoвy з ryбеpнaтopoм [Bеxтepoм| i д-Po}r Бaвеpoм [йoгo зaстyпникoм| i вlrслoBI{BBoлIo opгaнiзoвaнoгo yкpaiнськoгo гpoмaдянстBa спiльнo з нiмцями бopo.
тися пpoти бiльlцoвикiв, aлс oднoЧaснo пеpсстеpiг, Щoб нiмцi не
пpoвoдttли в Гaли.lllнi веpбщaльнoi aкцii бсз oпrщя нa yкpaiнськy
сyспiльнiсть i бeз пoлiтичнoi бoйнi.

Blц ict дoбpoвoлыtlв
дo шtшкhыпlxтe6oplв.
JIьвiв,сеpпеtъ1943p.
Пoстaлo питaI{I{я'чи }Iaм сoлiдapизyвaтися з твopе}Iнямдивiзii,.ни це мa€ бщи тiльки iнiцiaтиBolo нiмцiв..Цyrvlки poздiлили.
ся. Бyлll зaстrPrхення' щo дивiзiя пoстae B чaс' кoли дoJIя HiмсччllнI{ мaйxo вllpirшeнa, щo 3 тBoprнI{ям дивiзii нr пoв'язaнi
пoлiтичнi зoбoв'язaння з бoкy нiмцiв, щo нiмцям Ho мoxнa дoвipяти, a вpеtuтi - щo iснyвaння дивiзii }тpyдtlить }IaIцr стaнoBt{щr в мal.lбщнЬoмy щoдo зaxiдних aльянтiв.
Зa aктивнy ylaсть yкparнuiв в opгaнiзaцii дивiзii тa зa спiввцпo.
вhaльнiсть yкpaiнських кiл пpoмoвл,tли тaкi мoмеtlти: ми xoтiли
тBopити yкparнськy збpoйнy cI|ЛУ'i тpебa бyлo викopl{стaти BI{гiдниЙ Чaс, ypaxoByючи DесЬpизI{к. .Цllвiзiя ..Гaличиtta'' пoстaлa б i
бrз нaс, aлr тoдi yкpaiнський чинник нo мaB би впливy нa il хa.
paктеp i нa anхист iкгеpесiв yкpaiнськoгo BoяцтBa. .Цивiзiя змiцнloTiльlсl в склaдi
вшla нaшi пoзицii в Гaличинi тa нa iнших зсIvt,лях.
нiмeцьких збpot"lних сt{л мoглo пoстaти pеryляptlе, дoбpс BиlIIкo.
лене i oзбpoeн.сyкpaiнськс з'€ д гIaння' яKc пpи спpи'Iтливiй сиry.
aцii мoглo стaти зapoдкoм щpaiнcькoi нaцioншIьнoi apмiТ, без якoi
}Irlvlислимa сyBrpеннa щpaТнсьKa деpxaBa; Ilroxнa бyлo спoдiBaти.
ся' щo шiею спpиятлиBoю ситyaцiею стaнс хaoс нa yкpaiнських
зel*t,л'rх
пiсля пpoгpaнoi нiмцями вil.lни. Зaв.цяlкlrдивiзii yкpaiнськa
спpaBa Bихoдt{лaдrякolo lrtipoю нa мixнapoдну apснy.
Укpaiнcькa стopoнa пoстaвl{лaнiмцям тaкi в и м o г и: yкpaiк.
сЬKlll"{хapaКтеpдивiзii (нaзвa й симвoлiкa yкpaiнськi, як теж yкpa.
iнськrll.t oфiuеpський ск.пaд);тBoprj{I{ядllвiзii в paмaх BeрIvraxтy
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(.laстиlти збpoi CC нс мilли свящеюrкiв, a 1кpaiнсьKotro tсlтсгoPич}IoIoвItмoгoro бyлa якpaз д}rxoвнa oпiкa); пoвIIa мoтoplrзaцiя; зa.
псBtIсtI}tя' щo дrвiзiя як цiлiсть чи пooдI{нoкi чaстини мoxyгь бyти вxитi тiлькlr нa фporrтi бopoтьби пpoтш бiльIцoвикiв.
Д aльш i B I{м o ги: звiльнeнпяпoлiтичниxв'язнiв i oфiцеpiв кoлIllцI{ьoгo лoгioнy ..Haхтiгaль'', aмнiстiя дrя дезeРгиpiв.
poбiтникiв y paflхy i в кpaю, пoЦpaщaння стa}Ioвищa y<paiнськoi
пoлiцii, пеpoдaчa пpеси в Галичинi в yкpaiнськi pyки, пoлeпrri в
дiлянкaх гoспoдapськoгo xI{ття. oднaк У Цих спPaвaх бiльцrе нa.
oбiцяли, нix дaли, бo Bсхтrp мaB .щ/)ксoбмr>кснi пoвнoB:DKotI}Iя'
a всi piшlсння, нaвiть нaйдpiбнiIшi, в пoлiтllчниx спpaвaх зaтвrp.
Ди(yBaвГiммltсp... oсь щo пl{шe B.Кyбiйoвиv:

.6y poзr.roвax з Brхтepoм

yстiйненo тaкi пщrкти: г:lJlllцькa
вiйськoвa фopмaцiя мaлa б бщи
дltвiзiя, й pсгioнaльний хapaктсp
мaв бyти зa3I{aчсI{иЙy нaзвi
...[ивiзiя ..Гaличинa'', fl B oднoстpoi i вiдзнaкaх пiдлягaлa збpoi
CC, як iнlшi нyжoнaцioнaльнi
бiльlцi вiйськoвi з'€ д нaння, нa.
бip мaв бyги дoбpoвiльний (йo.
гo пolllиpснo нa всю Генеpaль.
нy Губсpнiю)' рлiгйнa oпiкa бyдс B pyкaх дцoвникiB' prчникoм
дllвiзii пrpeд y<paiнськими i нi.
мсцьKими кoлaми мaв бyтп
yцK. oдгroчaснo 3 aктo}t пpoгo3 мeнiфстeцii дoбpoвo.тнtiв пеpq.ц
лolllенttя дивiзii з нiмeцькoгo бoвiцTlдoш нr вiйськoшtП шrшкiл.
кy мaв пoяBитися тaкo)к мiй зaкJIик дo yкpaiнськoгo гpoмaдянствa стaвaти B Pяди дивiзii. Haбopoм дo дивiзii, oпiкoto нaд хoвttipoм тa йoгo poди}Ioю м:UIa
кJloпoтaтtlся Biйськoвa Упpaвa, Чltенiв якoi нoмiнyвaтttlvrr ryбсpнaтop Bскгсp }Ia мoю пpoпoзицilo' пPичoмy' 3 oглЯдy нa Bary спPaRI{' oчoлк)вaтlr Bil"rськoвy Упpaвy мalo я. Cтаptшинський кopпyс
мaв бри змiulaнlll"t _ rtiмецький i yкpaiнський. [iлa }rизкa дo.
вoлi вaxлIlBI!х пoдpoбиць мaлa бщи yстiйненa в нaЙближчoмy
чaсi. Taкoж мaJIo пpllliтlt пpинal.tмt{i Дo чaстиннoi пoлiтичнoi aм.
нiстii (зoкpсмa, д.ltячленiв oyH).
Пiсrrя PoзIt.loвt{з Bехтеpoм i Бaвеpом я po3пoчaв po3мoBи 3 yк.
paiнськllми гpoмaдянaми' y пrpшy чсpry з кoмбaтaнтaми' члrнa.

'r0l
ми пPoBory yЦK. Arrс пepIшypo3мoвy я вiдб}в з нaйвищиIt{д,Iя
yкpaiнцiв aвiгopитeтoм - IvtитpoпoJlитoмArцрeм, i пoч}в з йoгo
yст: "Heмae мaйxe цiни, якy нc тprбa б дaти зil ствopс}tЕIя
yкPa.
iнськoi apмii''. Пoлiтичнi сepeдoвищaстaBилисядo спpaBI{дивi.
зii пoзитивнo aбo неЙтpaльнo(oбидвaвiдlaми oyH)".
BiйськoвдУпpавa
.(дя вeдeнняспPaB' пoB'язaнихз дивiзiеlo' стBoPснoBiйськoвy
Упpaвy. Cписoк кaндидaтiвy члrнI{ BУ бyлo сKпaдrнo нaпеpед,i
l5 квiтня вЦбyлoся пePшe зaсiдднняпiл гoltoвщa}Iн,IмKyбiйoви.
пPoскт пpaвильникa.стaтyryi poзпoлiлснoфyr.
нa. Бyлo сxB:lлс}Io
K{ii. Bсiх нaмiчeних.шtенiвзaтBrpдI{вBс:сгеp,30 ви}tятKoмпoлoBи.
3aмiсть Кyбiйoвинa вiн пpизнaчиBHa цю пoсaдyдoвipснoгo йoьry
пoлкoB}IиKafuiьфpедaБiинцa, пrлицьKoгoнhrця, щo пи нaс Пep.
Iцoi свiтoвoi вiйни сJl}oкивв Укpaiнськiй Гarrицькiйфмii' a тспrp
пpaцюDaBy пpaшiннi листpиt<тy..Гaличt{tta,,.28квiтня |943 p.
Bсхтсp пpийняв членiв i yпoвнoвa)кeнllxBiйськoвoi Упpaви тa
зiясyвaвiм ixнi зaвдaння' пiдкPеслюIoчI{'щo Boнa с ..opгaнoмry.
беpнaтopa''.Cтaтщ BУ oбмсxив ii пoвнoвФкeнняi пoстaвивfr пiд
бсзпoсеpе.Цнiй
кorrтpoльryбеpнaтopa.
3aстyпник ryбеpнaтopa oтгo Бaвеp пPoчитaB iмснa члснiв i
yпoвнoBшксЕIиx'
Членaми BУ
якi oтpимaлинoмiнaцiйнi гpalvtoти.
стilли:

furьфpeл Бiзaнц - к)лoBa
octtп HaвpoцькtlЙ - нaчiЦьник кaнцcляpii
Atupitl ПaлiЙ - дoпoмoгa poдиHaм
Bacиль Лaбa

-

MrхaЙлo Kуaнip
Boltoдиllllp

дylllпaстиpстBo

Бiлoзop

пpoпaгarщa

-

-

qдopoв'я

MихaЙлo Xpoнoв,ят Iвaп PудtttlцькtlЙ

-

opгaнiзaцiя i всpбрaння

IoPидиннi

спpaви

l.й зaстyпник нaчiulьникa кaн-

€вrcн Пиruryc цсляpii
Cтaпaн BoltинeЦь _ oсвiтa тa 2-tt зilстyпниK нa.

ч.tльtltlкa кaнцcляpii
Лtoбotttнp Maкapуuкa - спpaви oфiцеPiв, згoдoм
зB'язoк з дивiзieю
Iopiti Kpo:outurtoк - вiйськoвo.iстopипний вiддiл,
3гoдoll пrPснaзвaний нa iстopиннo-apхiвний
1eнoн ?eлeюrЙ - мoлoДь
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Бiзaнц щe дiбpaв дo BУ гaлицькl{х нiмцiв: сBoгo пpиятotя Cе.
вePинa Бaйгеpтa, Bлoлфa Мю.rшepa тa Бyp>кya.
Пoчecним гoJIoвoIoпpизнaнeнo кoJlицlнЬoгo гснеpirлa УTA Biктopa KypмaнoBичa' якuЙ )с{B y BИнi.
Усi wtени BУ бyли кoлиtднiми oфiцеpalии Й, кpiм нaймoлoд.
llloгo Юpiя Kpoxмaлюкa, бpaли yчaстЬ y BtlзвoльHI{х 3мaгaннях.
Пrpсд вiйнolo всi вoни бyли визнaчними пoлiтичними й гpo.
мaдсЬKими дiячaми в Гaлllчrrнi. oднaк нaйбiльlдий енryзiaст op.
гaнiзaцii yt<paiнсьroтхpеryJIЯpнихвiйськoвих з'еднaнь, вiдoмий пoлiтик i rфлiuист' сoтник.Цlrитpo Пашi.ш,кoтpoгo Kфiйoвиv щaxaв зa свoгo дopaдникa y вiйськoвих спpaвaх, вiдмoBиBся рiЙти
дo BУ, a 3гoлoсиBся дo aкгивнoi сл}aсби y дивiзii. Biн бщ y штaбi дивiзii вiдпoвiдaлЬI{l{м зa yкpaiнськi стapшltнськi кaдpи' слyxиB пopaдaми дивiзiйнoмy кoмal{диpoвi в yкpaiнських cпpaвax i
мaв бщи зB'я3кoBим з Biйськoвoro Упpaвoю. ПiзнiIцo теx згoлoct4JIIIcЯ
дo дивiзii Юpiй Kpolо,taлюк i Лloбoмиp МaкapyцIкa' який
зaйняв мiсцc Пaлiiвa, кoщий tIс пoBePнyBся 3 битви пiд Бpoдa.
.,ГaличиЕIA.'
ми. Удlстpltlстi
BУ мaлa свoiх yпoвtloвaжrниx _ 17 oкP},)<rIихi 33 пoвiтoвих. opгaнiзyвaли тaкo)к xiнoтy сскцilo, яlкa
зatiмaлaся дoпoмoгoю' гoлoBгIo зiбpaлa I"lBислaлa Boякa}f дивiзii
пol{aд l0 тис. пaчoк piздвяниx пoдapyнкiв.
HaйyспilшнiIдoto aкцiеlo BУ слiд yBaжaти веpбрaння лoбpoвoльцiв. Цю aкцilo пpoBoдили з пiднссснtlям тa снryзiaзмoм. 3aвжди пoв'язyвaли дивiзilo з Лсгioнoм yкpaiнських сiчoвих ст9iльцiв, пiдкpсслIoк)чи' щo кr мoxнa пpoпyститlt нoвoi нaгoди д,tя
стBopсння свoеi apмii тa здoбyггя yкpaiнськoi деpxaвнocтi. Щo
бyли свixi в пaм'ятi бiльrдoвицькi псpеслiдрaння' BиBo3и в Cибip нaпеpедoднi пpиxoдy нiмцiв тa xopстoкi мopди нeBиI{них
жеpтв пo всiх в'ЯзtIицях Гaличинlt, тpyпи l{aсrлrння бaчилo нa
влaснi oчi.
Пoльське пiдпiлля вбaчaлo y дивiзii зilгpoзy.цItяl}oюючoi Пoльщi. Boнo пiдoзpiвaлo, Щo oслaбленi нiмцi пoчинaють tIIyKaтинoBиx сoюзнrtкiв, a yкparнськi нaцioнaлiсти ..paдoпpl{l"tмyгьцrt.{пoдapyl{oк' якtrЙ мo)кo псpстBopl{тися нa пoвaжний iнстpрtент пiсл.rl
кaпiryляцii Hiмrччl|H||,,,_ пI{сaлoся B пoльсЬкil,l листiвцi, якa
пpoпaryB:rлaплaнl{ зpltBy веpбщaння дo дивiзii.
Пpoти тBopсння дllвiзii бyлlt тaкox дсякi нiмсцькi KoлA' гoлoBнo з Paйхскoмicapiary Укpaiни.
.[o 2 нсpвня згoлoсилoся 80 тис. [o пpизoвних кoмiсiй дiйш;ro 53 тис.' вI{зt{aнoпpидaтнимI{ дo вiйськoвoi слpкбlr 27 тll.c.,
пpI{зBaI{o19 тис., a l3 тllс. 3'яBилoся дo мiсць збopy. З них
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1500 бyли фiзиннo }Irпpидaтнiдo вiйськoвoi сл1aсбий ix звiль.
}lи.ти.Pек.пaмoвaнol400.

Пiсля yспiulнoгo пoчaткy кiлькiсть зпoлolllсних змс}tlllилacя.
BУ oбгoвoploв:Ula нaвiть мo>кпивiсть пPoгoлotIIення нoвoi мoбi.
лiзaцii дJrя пoпoвнrння дивiзii. Koли фporrт нaблизився дo Гaли.
rIиЕIи' зtoJlolцrння знoBy зpoсJIи' бo пoстaлo питalfiи: йти дo yпA
чrкaти нa пpиxiл Чсpвoнoi apмii тa пPимyсoвy мoбiлiзaцilo, чи
trtтtцДo дивiзii. Kpiм цьoгo' нiмeцькi чaстини' якi стaцio}t},BirлиB
Гaлининi, пPoDoдили ..дикi нaбopи'' д1я ce6e, a тo й шя PoA.
BУ пiдтpимyв:rлa 3в,я3oк 3 вoяцтвoм .Цивiзii, вiлвiлyюни мiсця
виlllкoлy чи пoстoю, opгaнiзoвyючи poзBax:rль}ti вистyпи, гoлoвнo тraтpy легKoгo xaнPy ..Bесслий Львiв''. Boнa теx<дoбилaся дoзвoJry видaBaти ти)GtrBик д,lя вo'rцтвa ...[,oпсpсмoги''. Гaзстa мa.
лoгo фopмary, 4-8 стopiнoк, виxoдилa вiд Piздвa |944 дo Piздвa
1945 pp. Hсзвaжaючи нa с}вopy цснз},py' в гaзстi бyлo бaгaтo ви.
xoв}loгo мaтеpiarry пpo щpaiнськi iстopичнi пoстaтi, пoJlкoвoддiв,
мислитслiв. 3'я в,lяltися prпopгaxi дtвiзiйню< вiЙськoвиx звiтoдaв.
uiв, гyrиop' oгoлolДсння тoщo. Гoлoвнl,tlt,tprдaктopoм бр писЬ.
Irlrннl{к
Михaйлo oстpoвеpхa.
.- Е .
Лiкapcькими oглядaми' тpaнспopгним зaбсзпrченHям зaймa.
лaся нiмсцькa yстaнoвa SS.Ецеhrrсurrgrrrt (CC.yP'Ц пoпoвнrн.
ня) - Львiв.
Koли нaблизився фpoнт, Biйськoвa Упpaвa зaйняlIaся rвaкy.
спo.
aцieю poдиtl дoбpoвoльuiB, a сaмa пеprl{еслa свoе }p,tд},Baн}U[
чaткy дo KPиницi, згoдoм дo Кpaкoвa й вpсlштi дo Paйxy, Дс tl.
я,Ia y тpьoх стaниц,D( - y Любrнi, Укpaiнський [errгpшrьний Ko.
мiтст пеpснiсся y Беpлiн тa y BЦснь.
Хoч сoцiaльнa oпiкa для poдиt{ дивiзiйникiв мa.пa бщи ..нa.
piвнi нiмецькoгo вoякa'', ii як слiд нс }I.rлaгoдили.Hiмсцькi влa.
стi не BстaI{oBили' хтo мaв oтpимyвaти дoпoмory, нс бyлo вiдпo.
вiднoi сiтки д,lя poзпoдiлy тoвapiв щoдrl{нoгo B)киткy' a з нaближснttЯм фpoнтy 3aпaнyвaв бсзлaд.
Пiзнilцс пpи нiмсцькiй слyxбi сс бyлo ствopснo мaлий yкPa.
iнський вiiцiл, якlцЙ зaймaвся дoпoмoгoю poдинaм вoякiв дивi.
зii, щo oпинилися пoзa Гaличинoю.
Biйськoвa Упpaвa м:rлa щo деякс вiднolшення дo т. зв. yкpaiнськиx CC.юнaкiв тa loнaчoк. I{e бyли l5-l7-piчнi хrroпцi й дiвчaтa,
яких нiмцi нaбиpшrи дo пpoтипoвфянoi oбopoни. Haбopoм дo цiеi
сл1aсбизaЙмaлaсяCтaниця Hiкель y Беpлiнi. Haвеснi |у|4 p. лp|4.
ixaв з Бсpлiнa oдин з Гi пpoвiдникiв oбеpбaннфюpсp Гayпт, щoб
пpoвссти aкцiю pекpyryBaння в Гшlичинi. УЦK тa Biйськoвa Упpa-

тu
Ba бyJIIt пPoгIД цьoгo. Пpoтс пoJIкoвник Бiзанц нa вJIaсI|ий poзсyд
BидaB тpи вiдoзви - двi бсз пi.щlисiв, a тpстю зi свoiм пpiзвищeм

тa пpiзвишвlrдl 3. 3сrrснoгo й o. HaвPolrькoпo' бсз ix згqци й вiдo.
мa. .Мстo,пt нaбopy бyли пpoстi - дiтсй пpoстo пlaлш дo вiйсь.
кa'', - звiцвaв З. 3сrrений нa засiдaннi BУ 2l чсPBHя |944 p.
Clryxбa мirлa тPI{B:lтt|дBa poки' пiсля чoпo loнaки псprхoдили
дo дивiзii. Taк з Гшtичини нa цiй слyxбi oпиtll{лoся близькo
7 тttc. юнaкiв i бiльlдс тисячi loнaчoк. .Цдя oпiки нaд нимIl
l0 липня |ш| p.Biддiл мorroдi yцK рopгaнiзoBaнo }ra Biддiл y
спpaвax к)нaцтDa' кoцpий oчoлиB 3. 3слений.
Cвящешшкll в дrвiзii
Пiд чaс псPегoвoPiв з Belсгepoм Укpaiнський l{сrrгpшrьний Кo.
мiтст пoстaBиB кoтсгoPшчнy Blrмory, Щoб д)r,(oвнaoпiкa вoякiв лс.
жaJIa в p},кaх yкpaiнськиx сDящс}lllкiв. Hiмсцькi дивiзii збpoi CC
зoвсiм }lс мiulи свяllсникiв i, щo бiльlшс, вЦ спpaвxнix члeнiв CC
нaвiть BимaпЦoся вiдrcнeння вiд xpистиянськoi вipи. Укpaiнський
нapoд бр тiснo пoB'язaниfl зi свoеlo цсPкBoю' i д,tя yкpaiнськo.
гo BoяKa вopoжiсть дo свoеi pслiгii бyлa нсмислI{мir. Mllтpoпoлит
IШсптицьlolй пpизнaниB дo Biriськoвoi Упpaви o.мфapa д.Pa Ba.
силя Лaбy' кoпиltl}tьoгo Haчirльнoгo дyхoвникa Гшицькoi Apмii,
кoпpий y BУ oнoлив вiдцiл дylцпaстиPствa.
Hiмcцькс ксpiвниЦтвo з недoвipoю стaвилoся дo yкpaiнськllx
мсrгивiв y дllвiзii, щo нr oмI{rryлo i священикiв. Шсф нiмсшьlрi
пoлiцii бcзпеки i сД oбсpгpyппeнфюpсp CC Kaльтенбpyннсp
28 нсpвrш l9l3 p. писaв дo ГiммrrсPr, Щo ..мtfц)oпoлит IШептиць.
кий стapaBся пpt{€днaти Cхiд дrrя цiлсй Baтикaнy. Biн, oнсви.Цнo' д0/мa€ пPoдoв)к}rBaтитaкy сaмy пoлiтикy в ливiзii'. Гiммлеp
вiдпoвiв Kaльтснбpyннеpoвi
липня й зaпевнllв'.lцo вIlкopt!.
.16
стa€

гprкo.кaтoJtицЬКих

сBяlцrнl|кlD

y диBlзll

д,tя }tllt{сцЬкl{х цl.

лсй тa дopyчI{B нflчiutь}tикoвi Гoлoвнoгo пPaBJIiння CC Бepгсpoвi
з'яс1вaти сDящrI{IlKaм iхнi зaBдaння: ..Як дoвгo свящснI{ки мa.
тимyгь дoбpиfl BплI{внa вoяцтBo' Bo}tи зaлl{ulaтЬсяв дивiзii. Як.
щo стaнyгЬ пiдбyPювaти вoякiв, ми iх yсyнемo' a Dсю Bи}ly киttсмo нa мItтpoпoлитa''.
У день св'tIхoBoпo збopy y Львoвi o. B. Лaбa вiлпpaвив Cлуa<бy
Бolкy в xpaмi св. Юpa i виfoлoсив пpoпoвiль. Цю пpoпoвiдь нiм.
цi зaписaли нa двoх плaтiвкax i пoслaли лo Беpлiнa, дe ii пеpe.
K,I:rлинa нiмeцькy мoBy. Caм БсpгсP стaв ..pсцснзснтoм'' i скJIaB
кopoткий звiт Гiммлсpoвi: y нili e деякi нсбезпечнi звopoти, aле
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'.ми зyбa DиpBсмo!''. ([o ..нrбrзпсчниx звopoтiB'' вiн, мaбyгь, зa.
paxoвyвaB тaкi вислoBи' як: ..Ha сьoгoднilшньoмy святi пoстa€ yк.
paiнськe нaцioншtьнe вiйськo, знoвy пoвсpтaloться Ciчoвi Cтpiльцi,
ниткy yкpaiнськoi нaцioнaльнoi apмii, ЯКУ тaк нaглo бyлo псpе.
piзaнo, зl{oDy зaв'язaнo'....).Беpгеp зaпpoсиB митpoпoлитa IШсп.
тицЬкoгo дo ссбс }Ia KBaРгиpy. Митpoпoлит дoP}'чив o. Лaбi пo.
ixaти нa ..pвaння зyбa''. Бсpгсp зttсpвoBaнo}"ryo. Лaбi вкaзав нa
йoгo зaвдaння в дивiзii, пiдкpеслloючи' щo "paйхсфropсp зpoбив
BrлиKy лaсKy' дoзвoляIoчи мaти в д}tвiзii священttKiв''.
У дивiзii мiUIo 6утlл |2 сBящrникiв, a iхнiй вiйськoвий виtц.
кiл вiдбyвся y ЗеннгaЙмi (20 сеpпня-3 xoвтня |943 p.). Cвя.
IцrниKи м:rли стaPцIинськi стyпенi й бyли пpидiленi дo rцтaбiв
пoлкiв тa звiryвaли дивiзiйнoмy кaпслaнoвi, щo дiяв y дивiзiйI{oмy штaбi пpи 6-мy вiддiлi (дyхoвнa oпiкa).
Cвящeники мaли тaкi Обoв'Я3ки: щoнедiлi i в бyднi днi, яюцo
нa цe бyлa мoхливiсть i нaс, вiдпpaвляти Cлyxбy Бoжy. Boякaм
дoзDoл,tлocя ltтlц нa Бoгoсл},)ксння i дo мiсцевoi кaтoлицькoi цеP.
кви. Бaжaнltм бyлo, щoб священик бpaв }ДIaстьy poзBaгoвo.Кyльтypних зaняттях з Boякaми, poбив iм oгляЦ свiтoвиx пoдiй; пoстiйнo нaгaдyBaв пpo гiднy пoвoдiнкy щoдo цивiльнoгo нaсeлrн.
tIя, неoбxiднiсть oбеpiгaти вiйськoвi тaемницi, пpиBaтнe мaйнo.
Кoли Boякa вiдвiдyвaлa сiм'я ни poдиvi' сBящсник пoвинсн бр
ними зaoпiкрaпlся. "Bсi нaмaгaння свящeникa пoвиннi зoссpсд.
жyBaтися нa злoбyгтi дoвip'я тa пiзнaннi xapaктеPy й лyшi вo.
якiв, щoб y кpитичний мoмент мaтI{ нa них вiдпoвiдний вплив
тa дoпoмolти кoмa}Циpoвi oсягнyги йoгo мстy'', - пис.rлoся y
pскoмсндaцiях для пoльoBих сBящrникiв дивiзii.
Тaкi ..зaвдAння'' нелrгкo бyлo викoнyвaти пpи нiмeцьких CC.
кoмa}Циpax, якi нс poзyrvriли'щo сBящеI{ик мae щr вищий дy.
xoвний oбiт пеpед сBo€ ю l{еpквolo i Бoгoм, Iцo мoжс пpизBссти
..мстolo''. ПЦ чaс бoiв пiд Бpoдaми
дo кoлiзii з Kolvtaндиpoвolo
дивiзiйнoгo }Iaч.UIьнoгoкaпелaнa o. Boлoдимиpa Cтеuюкa, нiмецький вищllй oфiuеp зilстpслив нa oчaх гeнoP:шa Фpaйтaгa зa
нiбитo ..нrвикoнaння нaкaзy''.
Cвящсники вiдiгPaли Bсликy Po,Iь y дtвiзii. Boни зв'язрaлисяt з
мiсцевими пapoxalv{ий вiлпpaвлЯЛ|цB iхнiх цеpквax ФIyxби Бoxi.
Цс вiдpaзy нaстaвл,tлo мiсцевс нaсr.пrннЯ дo пpI{ЯзHlо<стoсyнкiв з
yкpaiнcькиIr,{вoяцтBoм. Taк, зoкpeмa' бyлo нa вишкoлi в пoлкaх y
Фpaнцii, чи пiзнiIдc пiд чaс пoстoю y Cлoвенii, Aвстpii, a oсoбливo
y Cлoвaянинi. У нoвoсфopмoвaнiй шlвiзii пiсля бoiв пiд Бpoлaми
дltвiзil"rнllМ
24|mcв

l{aчaлЬнlll!

ухPаiнсюm вiйсю

кaпелaнol{

стaB o. Михайлo

Лсвенець.
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.[ля pелiгiйнoi oпiки пpaвoслaвниx вoякiв влaдикa Пaлrraдiй
пpltзI{arlltв o. пpсrto€Pея oлексarшpa Hoвицькoгo, пiдэиЩивlши йo.
гo дo сalry пpoтoпpезвiтеpa. Ta нa пpaBoслaвниx свящoникiв Гiм.
м,tеp }Ie пoгoдI{вся. II{oйнo в 1945 p. з BoлиЕIським лeгioнoм
пpийtштlll двa пpaBoслaвнi свящеЕIики - Па.lutaдiй .Цyбицький,
кoтpий скopo вiдiйшoв дo штaбy гrнrpiшa Illarцpyкa тa Ioв Cкa.
кaльський, якlttrt,бyв y дивiзii дo кiнця вiйни й oпинився з нrlo
в aнглiйськoltfy пoлo}Ii, a пo вiйнi стaB rпискoпoм y Бpaзилii.
УкpaТнськa Пoвстaнчn фмiя i днвiзiя ..ГaлПчПнa'
Кorrи пoчaBся нaбip дo дивiзii, oУH }vfyсилaвислoBитIl сBoe стaв.
лrння Дo цiеi спpaви. Пpинципсвo oУH пoбopювaлaтaкy кoнцrп-

цito, як твopекняфopмaцiiв .rисiй

apмii, Bllxoдяч}l3тoгo' щo бсз yкpaiнськoi дepжaBtl' без yкpaiнсь.
кoгo }Pя.цy}Ir мoх(e бщи й yкpaiн.
ськoi apмii. Korrи пoглядl{нa ..кoнцrпцilo щoдo дивiзii'' збiгшIися,тo
щoдo нaбopy пoглядI,tpoздiлltлися.
Koлиrцнi Boяки ДУH' щo сaмi
пpoйrшлlrнiмeцьки I.tвiйськoвllй
виlшкiл, B тoмy числi сaм Tapaс
Чyпpинкa, вiдстoloвали д).Ivrкy'щo
нaбopoвi нетpебa пpoтивитися' тa
нaвiтьз пiдпiлля Bислaти rонaкiв
нa вицrкiл дo дивiзii. Цiеi дylикIr
дoтpиlv{yвaЁсяi Кpaйoвий Biйськoвий lIIтaб. Пpoти дивiзiiзaпpoтсстyвaли гK УПA (пoлкoвник
Iioшaншrp дtвiзioшу ваlоroi аpпlлеpii
псцIшЕ }д УI{A найop Мшсшlп Пшioпсo. Юlим Caв1p, гснсpaлЛеoнiд CтyпниЦький), Кpaйoвий Пpoвiл oyH
3aгшшувпiд Бpoддмп. |9Ц p.
ПЗУ3 (Boлинь-Пoлiсся) тa iн.
Пpoфесop Лсв lШaнкoвський, пpoвiдний pевoлloцiйний дiяч,
oдиtl з зaснoв}lикiв i wIен Укpaiнськoi Гoлoвнoi Bизвoльнoi Paди' якиI.l пЦтpllмyвaв виrцкiл yкpaiнськoi мoлoдi в дивiзii тa й
писаB нa цIo тrМy B тoдiшrнil,t пpoсi, 3'ясрaB цIo спpaвy y стaтгi
"УПA Ёr.Цltвiзiя''(..Aмeprtкa,'.1954.l2_l6 лип.
..Пoркiлькlr тoдitцнil"{тI{мllaсoвий Пpoвiдник oyFI _
Мaксим foбaн (Mикoлa ЛебЦь) цiеi спpaви сaм виpiшrрaти }tс хoтiв, пoнaлoсь yзгiднIoBaнI{япpoтилrжних стaнoBищ' яке вимaгaлo бaгaтo кoнфеpенцil.l i нapaд.
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УзгiднювaнFIя стaЕIoBI{щдol}елo дo кoмпpoмiсoвoгo piIшення.
oднoзгiднo pituенo пoбopювaти Koнцeпцiю шrвiзii, yкparнськi твo.
pui якoi зaлюбки ulеpМyвaлипopiвня}lня з Легioнoм УCC i лoс.
кoтaли сеHтиМrнТи зaхiднoyкpaiнськoгo гpoмaд,янстBaлeгrндflми пpo пiднятгя ..Чеpвoнoi Kaлини'', aлс piвнoнaснo pituенo I{r
пpoBoдити бoГlксrгyнaбopy дo дивiзii, a, Щoбiльtцс,вiдiслaти пrвнy
кiлькiсть Kaдpiв oУH дo дивiзii 3 poзpaхyнкol*l,щoб нa кoхний
piГt стpiльuiв пpипaдaв' щoЕIaйменtuе,oдиt{.шен oУH..Цеякi визнaчнi чJIенIIoУH oтpипlали oсoбиcпrЙ }IaKaзген. Чyпpинки, щoб
Bстyпити дo дивiзii тa бщи в нiй зв'язКoBими oфiцеpaми мix ПpoвoдoМ oУH i дивiзiею l...] B спpaвi дивiзii oгoлoцIrнo статтю B
..Бюлетенi''(ч. ll, 1943 p.) п.н. ..[oвкpщи CC.Цивiзii Гaличинa'', яIкaDистyпilпa' гoлoBFIo'пpoти кoнцепцii дllвiзii. I нa цьoмy
aкцito ..пoбopювaння''дивiзii зaкiнченo.
У шьoмy ьriсцi нaсyвarтЬся дytvlкa'rцo спpaвa дивiзii пpиt"{нялr
б, мo)кr, ще кpaщий oбopoт, кoли б мix ПpoвoдoМ oУH i ПpoBoдoМ yцK бyлa кpaшa гapмoнiЯ i дiлoвс пopoзщliнH,t' ЯK цс булo
lttiж пpoвoдal{I{пoлЬсЬкoгo нелeгaлЬнoгoй легaльнoгo сектopiв.
Ha )кaль, y нaс тaКoгo пopoзytиiння нr бyлo. З piзниx пpичI{н
Bil'lськoвa Упpaвa пoBелa aкцiю нaбopy лo лltвiзii, як aкцito кoнкypенuiЁrнy.Цo..лiсy''..{,ехтoпoтirцaвсебе дyt*tкolo'щo aкцieю нaбopy лo дllвiзii пoтpaпI{тЬзлiквiдyвaтll пiдпiллlI''.

<fi

*

4tF4'

t;*:
Ila вшшкoлi в Hаiiгаме1li у цlnвlli 1944 p., пrд чдс вiдвiдlrш Д.pа Bехтеpа.
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Пеpенepш бeтapеi Bаxосrrх пoльoBtlх гаубниць напеpеДo.п.ltiвЦ.iзду
нs фpoкт пiд Бpoдt. |944 p.

Cлiд зазнaчI{ти'щo B чеpвнi l943 p. Maкapyшкa BибyB лвi poзмoBи з Poмaнoм LЦщевltнем. Шщевltч пoбoювaвся' щo дltвiзiя
в мoдсpнiй вiйнi мoxс мaти зa}I:l.цтoBrлllKi втpатll, бyлlr сylrнiви щoдo пoлiтичнoi дoцiльнoстi твopення дlrвiзii. oУH нe бyле
цiei спpaви пiлтpимyвaти' aлe й не бyлe il'l пеpсtшкoдxaтI{.(Пpoтoкoл з зaсiдaння BУ вщ22 сrpпня |947 p.).
Tим чaсoм пoчaвся вицlкiл. Мi:tс вoякaми бyли пiдпiльники,
якi iнкoли з}lиKilли з тaбopy paзoМ зi збpoeю' гoлollнo з тaбopy
..Гaйдслягеp'' бiля.Цембiци. I{с стaлo oднiею 3 пpt{чl{гI'щo вlllцкiл пеpeнeсли дo Hoйгaммеpa в Ciлrзii.
Hiмцi тrx нe м:UIи xoдI{l{х iлloзiй щoдo тoгo' чoмy yкpaiншi
йдУгь дo дивiзii. ..Ми (геотaпo) дyl(е лoбpо знaлt{' - гoвopиB
oбеpшгг1pмбaннфropсpBoлф пopytlгlt{кoвi opтинсЬKolly Bxе B пoлoнi, - щo пiдпi.lшя хoтiлo сoбi зpoбити з дивiзii. Ми бyли свi.
дoмi, щo iз стBopенt{ядивiзii впyскa€ м o сoбi вolшy дo кoxyхa''.
У беpeзнi |'9Ц p. дo Гaличинll пplrбyв 4-й пoлк, щo Bltlцкoлювaвся y Ельзaс-Лoтapiнгii y Фpaнuii: l -й кypiнь poзтaбopивс я y P a. Цех iвщи нi,2-Й- УБpцщинi, a 3 -й - yЗ б a pa xни нi, 5 -й
пoлк пpибр нa 3aмoйшинy тa Гpyбеrшiвщинy. Пoбoювaння
Biйськoвoi Упpaви, щo мoжo дiйтlt дo lиaсoBoгo пеpсбiry' нс мaли пiдстaв. Члени Biйськoвoi Упpaви вiдвiдaлll oкpеlntiкypснi й
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зBiтyвaли, щo нaсoлrння д}ry(rpaдo вiтaлo сBoiх BoякiB' a з УTIA
нe бyлo жoдних l{епopoзylvriнь...Hatшi есесlt r B кol{тaктi з ..лi-

..лiс'' вдoвoлениI"l,
сoм'' [УПA|;
щo BoIrIt пpIII.llIIлI{B ГaлIt.tltlry i
3a тиI\{' щoб нaшi Boяки тpимaлIIся в дltсцltплilti'', _ звiтyвaв
iз свoеi пoiздкlr,цo 2-гo К}Prня Мltхat"tлo Хpoкoв'ят тla зaсiдaltнi
BУ 7 бepeзня |9Ц p. Iз 3.гo K}?r}Iя' lIIo RсTyпIrв y бoi з (Iеpвoнoю apмiсIo пlд Tеpнoпoлеl{' зЕIaч}IaчnстItl{a пiдстaprшltн i стpiльuiв пеpсйцIлa Дo пiдпirшя i стaлa oсI{oRoIo фoplrрatr}{я гpyпII
..Лисoня''.
У 5-t"тy пoлКy бyли випaдки пеprхoдy вoякiв дllвiзii дo УT[A,
}Iaпpl{клa.ц,з 3a}toстя гpyпa вoякiв пеpсI"tlIIлap. Бyг i згoлoсltлltся дo зaгoнy iм.
пoлкoвникa lвaнa
Бoгyla.
Пiд
Бpoдaмlt
те)к бyлa пoBЕIa

спiвпpaцяднвiзiй-

нlrкiв з yпiвЦяl'tи.
Пiсля бlrтвlt бaгaтo Д ивiзil-tнltкiв
зltiцнltли
лaBи

yП A . o бч и с л l o -

IoтЬ' щo пoнaд тpи
тltсяЧi, як пoдa}Io
бyлo нa кoнферн-

цii в 1992 p. в Кие в i , п plrс вячен iй
5 0 - p i нu lo УПA.
( Д ля п pи клaдy

Пеpшttf, куpiшь 4-гo tloлку t{а вrцrкoлi.

lt{oж}IaпoдaтIl' щo в Cтаницi Гшlrцькoгo Бpaтствa в lвaнo-Фpaнкiвськy iз 196 членiв 33 булll в УПA. L[е тiлькlt тi, щo rце зaлI{IIII{лисяв xItBих в 1993 p.).
У пoльськil"t лiтepaтypi знaхoдl{Iuo' ulo дllвiзil"lнltкlt вiдiгpaлtt
вI{знaчнy poль в УПA. (C. Мltслiнськltl"t Stпaty pod Cislrq) пoдa€ ' щo УПA, пoзa зBllчatiнltьtlt пiдpoздiлal\llr' I\lAлa oкpеlrti сalrloстil.tнi вiддiли для oсoбливIlx зaBдaIIЬ тa т. зB. бol-toвi вiддiлlr
слyxбlt безпеки, в склaдi l0-l5 чoл. Ti вiддiли бyлlt lIе тiлькlr
елiтнrlми пцpoздiлaмlt УПA, aлr oсЕIoвIrltlt хpебтoм' }Ia якt{l"{спI{pa"пoся кoмaндyвa}Iня кo)кнoi сoтнi лля пiдтptlltlyвaння дIIсцIIплiнlt. liддiлll пoльoвoi xaндapМrpii i слyxби безпек.и
"*л'дoл,1"o
пoлiпepеBa)кнo з дlrвiзil"rнltкiв, Члеtriв веpltaхтy тa yкpaiнськoi
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цii. y сJr}ry(бi6езпскrr пpoвiднi пoзицii тaKox зaймaли дивiзiй.
}tиKи. B пеpевaxнiй бiльцloстi вoни бyли кoмa}IдиPaми poiв, нoт,
бyн.rp<ними, пoлiтичними Bихoвaтслями.
Дo УTIA пrpсхoдили дивiзiйники зi Cлoвaччини' нaпpиKпaд'
чoтa xopytDкoгo Пoтpoвa з 3l-гo пoлKy. ПPoвiд yпA й пiдпiлля
cГe>KЦII|4
3:r спpaBaми y дивiзii, бo зaвжди paхyB:rлися з мoxливiстю oб'сднaння ii з УT[A.
Koли бiйцi УПA зyстpi.laлися з дивiзiйникaми, вiднoсини зa.
B)кди бyли пpихильнi, пpиязнi. [е бyлo сaмoзpoзрliлe, бo x вo.
ни бopoлися 3a oдI{y спpaBy _ yкpaiнськy.Цсpxaвнiсть.
Cвятoслaв Лeвицький, стapIшинaapгилеpiйськoгo пoлкy дивiзii, нa зaсiдaннi члонiв Biйськoвoi Упpaви й стapшин 22 cepпня
|%:7 p. y МIorп<снiскaзав: ..Biднoснo щaстi членiв дlrвiзii в УПА,
тo мyllly сKaзaти' lцo 3a чaс мoгo l6-мiсячнoгo пoбyry в лiсi' я
нo зyстpiнaв нi oднoгo вiддiлy yПA, дr нr бyлo б бoдaй кiлькoх
хлoпцiв з дивiзii. Iз видaтнiцIих стapшин Дивiзii' щo пoлЯгли
'IK
пoвстaнцi УTIA, I{aзByтiльки д.pa oлесницЬкoгo' opгaнiзaтopa
lIIпит:rлIoпpи УПA' тa мгp-a Гвoздrцькoгo, якllй бpaв щaсть y
пеprгoBopaх з BH-oм [Boльнoсть i Hепoдлеглoсць]''.
Bшшкiл
Псpшими вiд'tхaли 17 липня 1943 p. гIa пrpсBl{tцкiлкoлиtцнi
стapцIиttи i пiдстаplлини: пiхoтинцi _ дo ЛetЦaн, apтилrpl{с:.Г|4- дo Бснсlцoвa в Чeхii, пiхсrгнi aРгилеPистIl _ дo БpесляyЛiссa в Ciлезii. Тi, цo зaкiнчили пrprBицIКiл, oтpl,tмaлllвiдпoвiлнi paнги' хoч нс зaBХци o.цнoзнaчнi з тимll, щo BoFIItМaлш B
iнtцих apмiях. Haйвищi стyпeнi _ мaйopa _ oтpl{мaлI{Мttкoла Пaлieнкo тa oвген Пoбiгyluиl.l.
Пеpший тpaнспopт нa prKpyгськиlt виtшкiл вiд'tхaв l8 липня
..Гal'{дедo Бpнa нa Чеxilo. Iнuri пorхaлIl дo виrцкiльнoгo тaбopy
лягеp'', бiля Дсмбiцtl в Пoльщi. Чеpез двa тlrжнi дo нI{хдoлуlилI{ся вх(e yмyндиpoвaнi pекpщи з Бpнa. 2 сеpпня нa вlrrшкiлдo
Беpлiнa вишaлa гpyпa Bo€ н }tI{х звiтoдaвцiв.
Згiднo 3 нaкa3oМ pеl,rxсфюpсpaCC (5 лt,tпня 1943 p.)' дo
l5 лI{пI{ямnлI{ згoлoсItтIlся:300 стapulttн, l300 пiдст:lplшltн i
800 aбirypiентiв нa пiлстaprшllнськtrйвишrкiл, 2000 стpiльцiв дo
виrцкiльнoгo бaтaлЬI-toнyв ..Гaйделягpi'', з яKoгo 3гoдol\{N{aB
сфopмщaпlся l-й пoЛк. Кpir,l тoгo' пеpелбaнaлoс,I
B лltпнi пpи3Baтl{Щс 12 000 oсiб i сфopмyвaтll нoвi (4_8) галltцькi .цoбpoвoль.li
пoлкI{.
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Ha 30 жoвтt{я нa ..BЦпpaвi oкpp<них УпoвнoвDкrниx Biйсь.
кoвoi Упpaви.' y Львoвi нaчaJlьttик Пiдстaницi пoпoвнення.CC
л-p [ШyльшсзвiтрaB, Щo нa Bицtкoлi е l l 578 чoл.:
y тaбopi (ГaйделягсP'', - 3208 (в тoмy числi l l39 aбiтypiентiв);
y пoлKax: 4-мy - |264, 5-му - |372, 6.му - |293, 7.му 1 6 7 l;8-м y _ | 573;
y зaпaснolrty бaтaльйoнi в Гaйдснay - 5425.
Мi:tс l i 13 листoпaдoй згoлolцyeться 6150 чoл.
Згiдlo з пiзнilдими звiтaми, дйсний стaн нa 3l гpyдня 1943 p.
бр тaкий: стapцIиtl _ 256' пiдстapIшин - 449, стpiльцiв l l 929, paзoм |2 634; нa 30 чеpв}I,l |944 p.,. стilplllин - з46,
пiдстapIшин - l l3l, стpiльцiв - |3 822, Paзolt,l 15 299. Ha
20 всpесня |9Ц P. стapцIин - 26|, пiдстapшиtt - 673, стpiльцiв . l l 967, paзoм |2 90|.
3гiднo 3 yстaBoМ' склaд дlвiзii мaв бyпl: стapцIин - 480, пiд.
стapцIин
2 587 стpiльuiв
l l 622 (з них дoпoмixних
' paзoм
(Hilfswilliвс)- 1854)'
- 14 б89.
У ..ГaйделЯгpi'' PrкpyгсьKиl"l виlцкiл пpoхoдI{By виlшкiльнoмy
бaтaльйroнi(SS.FгеiwilligепAusbilduпg Batalion z,ь.v.)' щo сKпaдaBся з 12 сoтень.
Haкaзoм вtд22 сiчня |9Щ p. дo дивiзii пеpеBrли yкpaiнський
oxopoн}Iи l.{бaтa.пьl"roн 204 (Sсltutarratutsсltatt.Ba tдi Шon2M), щo стa.
..Гaй.ЦелЯгpi''.
шioнyвaв y
Пiсля зaкiнчення pекpyгсЬкoгo виlllкoлy й скJIaденняпpисяги
..Гal.{делягpi''
в
вибpaнllх aбirypiентiв, стyдентiв li iнIдих здiбнilциx вoякiв вислiUIи дo пiдстapшIинсЬких lдкiл. Пiхoтинцi пoiхa.
ли дo Лявенбypгa нa Пoмop'ю i Paдoльфценlo (пц швейцapсьKoк)
гpaниuеro), пiхсrгнi apтилеpl{сти _ дo Бpесляry.Лiссa,пioнеpи _
дo Пiкoвiцr _ Гpaлiruкo, apтилepисти - дo Бенецroвa, iнтендaнти _ дo .[aхay бiля Мюнхе}Ia' зенiтнtlки - дo Mюнxснa,
пpoтItтaнKoвi apтllлеpI|gt|4_ дo Apнгaймa y Гo.тшarцii,зв'язкiвцi - дo Мецa, мaйстpи yпpяxi тa спop,Iд)кrнI{я.4пя кoней _
дo Беpлiнa' пrprкJlaдaчi _ дo opaнiенбypгa. Лiкapi пpoхoдили
виtцкiл y Штетiнi, a вoеl{нi xipypги - y Biднi тa Гpaцy.
Укpaiнськиx стapцIинсЬкиx кaлpiв бyлo мarro. .Цивiзiйrмй штaб
дoбlrBся дoзBoлy' щoб дo стapцIи}IськихIцкiл вислaти кiлькa co.
тегlЬ мoлoдI{х кaндидaтiв бсз пoпepедI{Ьoгo фpoнтoвoгo дoсвiдy,
як Bимaгaлoся y тaких Bипaдкax. У тpaвнi вибpaнi кypсa}Iти пo.
ixaли нa стapцIинськi Kypси дo Чсхii. Бiльlдiсть зaкiнчилa кypси
y веpеснi |944 p. Kpaшi згoдoМ вiлбyли нa виIдкiл кoмarшиpiв
сoтнi й пoвсpнyлися' Koли дивiзiя стaцioнyвaлa y Cлoвaччинi.
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rlеpвень|944 p.
Biддiл зв.язку.oл<илiв_Бpo.Цrr.
.Цpyгa гpyпa BI{lхaJI:lпiзнitшс д'o rЦКoлtl в Пoснi-Tpеск{ly (PosеrrTrеskau), a ii вltпyскнI{KI{ пoBrPHyлI{с,I' кoлII дlIвiзilt бyлa нa сppoнтi пiд Фельдбaxoм.
Ha pекpщсЬKl,lх BltlIIKoлaх i стapшltнсЬKllх Kypсaх yкpaiншi злoбщaлll вlrсoкi oцiнкlt l"t з{lслy)кенi вtlзнaння.
Пoлкll 4-8
Пoлкll 4-8 вIItцкoлювaлn пopядкoBa пoлiцiя (Gгdllullgspolizеi)'
..3 психoлoгi.tнllх i пoлiтlt.tнIlх пpl{чI{н'' пoЛкll oтpltI\tалI{нaзI}у
..Гa,чllцькi CC-дoбpoвoль.ti пoлKI{'' (Galizisсlrr SS-Fгеiwillige
Rеgirttеrttег).Bиrшкiльнi кa.пplt д,JI'IнI{х бyлll ствopенi з вoякiв нiмrцЬкoгo lтoлкy пеpе.цKoBoi пoлiцii.
Пoлкtt бyлlr poзтarшoвaнi:
4-I-tпoлк (лltпень l9a3 p.) _ y l.{rrбеpн(Zаlrегlt), Зaapaльбен

(Saaгalbеrr),
bсl Tгiег);
бiля Tpiсpa (Fсrsсlrwеilег
ФеpшвaГr.пеp

y paГroнiД.анцiг-Лян5-l"rпoлк з лllпня l943 p. BI{llIKoлюl]aBс,I
гфyp (Danzig-Larrgfulrг)
;
6-й пoлк вiд 6 сepпнst |943 _ у ФiхтснвaлЬДr6. Гylrбiннен
(Fiсlrtеnwaldе
bеi Gulrtbilltrеrt),
Cyлaвсн (Sudawеlt),Гpaевo(Gг:tjеwo);
7-l.tпoлк вiд29 Bеpесня 1943 p. _ y Cальс-де-Бсpн _ opтез (Saliеs dr Bеatttb. Bayoltttr _ ortlrеz) y Фpaнuii;
8-l"l пoлк, пlaбщь, не бyв сфopпtoвaнltt"t. Згoдolt{ з pеlllToк 6-гo
l,r 7 -гo п oл кi в в Ta p б i ( Ф p a н u i я l ) с T l } o p l r л I l зaп aсн llй бaтaл ь i,to н .

т |3
(Gеoщ Tessirц. Diе Stabouпd Тruppenеinlrеitеndег ordlrшцspolizеi,
l957 Koblеrtz).
У виtдкiлЬнI{хпoлкax всi iнстpylсгopи - oфiцepи й пiлстap.
IIIи}Iи бyли нiмui. Тiльки сBящeникaми l"t лiкapями бyли
yкpaiнui.
пop,IдKoвaпoлiцiя, тoмy пoдrl(yди
.ЦивiзiйникiввиlдкoлIoBaлa
..пoлiцiйними
iх нaзивa.тrи
пoлкaми''. .Цсякiдoслiдники пиlцyгЬ'
нiби щpaiнцi сaмi згoлolIIyBaJIися
дo пopящкoвoiпoлiцii. Haспpaв.
дi x це бyли дoбpoвoльцiдo yкpaiнськoi дивiзii i згoдoм всi вo.
ни пoвrpнулI|c'|дo неi: 6.lt i T-ir пoлкlr 3l сiчня |944 p., a 4-it,
5.й тa зaпaснийбaтaльйoн 9 .rеpвня.
Пiд чaс виlllкoлy цi пoлки пiдtягaли кolvraндyвaннюпoPядKo.
вoi пoлiцii. Тoмy 4-Й тa 5-й пoлки B лIoтoмy |944 p. пpибyли нa
yкpaiнськi зсмlti. 2-й кypiнь 4-гo пoлкy вpaнцi 28 лютoгo бpaв
yчaсть y нaстyпi бiльtцoгoнiмецькoгo з'сднaння нa пaРгизal{сь.
кy фopгецю сeлa Гщa Пеняцькa. Cтpiльui бyлll в сслi дo l l гo.
ди}tи.Пiсля iх вiдхoдyoкpемий нiмецький Biддiлдoщентнoспaцифiкyвaвсlлo' звiryвaвнa зaсЦaннi 7 бсpсзttячлен Biйськoвoi
Упpaви Mихaйлo Хpoнoв'ят, щo y цiй aкцii бщ спoстepiгavсм.
Пpo 3.й кypiнь писaв пiдпiльниl.lх<ypнaл..3aУкpaiнcьry.[сpxAвy'':.'5 бсpсзнячaсп{нaCC дивiзii..Гшtичинa''зyпиtlилaсябi.
ля стaнцii 3бapax, чrкaIочI{нa пoiзд. Бiльlцoвицькi вiддiли бyли
Bжr недaлскo.ПЦ чaс poзтaшyвaн}шстpiльuiв пo кBapтиpaхстapIцини-нiмцi сiли в пoiзд i вiд'ixaли...Paнкoм пiд бiльlцoвицьким
oбстpiлoм стpiльшiвiдстyпили нa Тсpнoп.iль,пmiм нa с. .(oбpo.
BoдI{.B тoй чaс дpyгa гPyпa кoпaлa oкoпи бiля Збapalсa. Ix нr
пoвЦoйилИ, Щo бiльlцoвикt{Bxс в сyсiдньoмyселi i всi вoни пo.
тpaпили в oтoчeння. Пiд вoгtlсм бiльlцoвицькoi пiхoти i тaнкiв
дyxo 6aгaтo стpiльшiвзaгинyлo,,.
Член BУ Юpiй Kpoxмaлюк вiдвiдaвy тoй чaс 3.й кypiнь i звiтJ/Baв'щo дo пiвсoтнi вoякiв вiд'ixaли пaнцrPним пoiздoм iз 3бa.
paxa дo Тepнoпoля.
8 бсpезня Гiтлсp нaкaзaв пrpствopити тсPнoпiль y фopгeЦюзaбopoлo,в якiй вo,lKI{InуcлДNЛ
бopoнитисядo oстaннЬoгo.У Тсp.
нoпoлi oпи}rил}tся3 стapIшини,30 пщстapшин i l20 стpiльшiвз
4.гo пoлкy. 3aлoгaв силi пoнaд 4000 бopo}tl{лaся
дo 15 квiтня.
17 квiтня 3 oтoчrння Bиpв:rлoся55, з них 2 з 4-ro пoлKy.
B oднoмy з цI{x пoлкiв y Tapбi сл}Dкивoсип Kpyкoвський,
якlrй пrprд вiЙнoю жlrв y Фpaнuii. Пiд чaс псpсiзлyдo дивiзii в
липнi |944 p. пoiзд в paйoнi Typ пoтpaпив пiд бoмбapдшaння.
KpyкoвськиЙз кiлькaнaдцятЬмaтoвapицIaмикl'tли з сoбoю збpoю
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й aмyнiцilo i залицrlrлIrcЯу Фpaнцii. Згoдot*tвiн зв'язaвся з
фpанцy3Ьким пiдпiллям, i l"toгoвiддiл дoлгIltвся дo гpyпI{ пiд кoiraнДoю паpaшIyгoBa}Ioгo
з Aнглii мaйopa Лсгpaнлa. Kpyкoвськltй зi
свoiм вiд.цiлoм бpaв щaсть y всiх aкцiяlх гpyпI{ вiл 4 сеpпня дo
30 веprсня.
Фopмрашшядивiзii
У нaкaзi пpo фopмyвaннядlrвiзii (30 липнlr |943 p.) вiдпoвiдaлЬним зa фopмщaння пpllзнaченo CC-бpllгaленсlltopеpai гe.
неpaл-мaйopa збpoi CC [Iir*raна.
У нaкaзi зilзI{aчaлoсЯ,
Щo кoмaндHoю }t{oBoюв дивiзii мaлl бщll
..гaлицькa'',a нaкaзoBolo _ нiмецькa. Ha хAлЬ' кollaHдyl]аHнЯ
..гilлицЬкoi'' Koмnн.цнoiмoвlt, a ввелo нiдивiзii нr дoтpимyвaлoся
IlrецЬKy.Гiмt*lлеp,нrзRaхaючI{ нa 3aстеpеженшtBехтеP:l,oкpеI\{I{Il{
в дl,lвiзiiслoвa
нaкaзoм вiд 30 лI{пFIяl943 p. зaбopoнllв IзxI{BaтI{
..щpaiнськI{й'',..Укpaiнa''. I{е бyлa iroгo oфiшiйнa пoлiтикa.
FIllкilз
нa.Цil"trшoB
Ha пoчaткy лIoтoгo |944 .p. дo ..Гal"tделllгpy''
BI{щoгoфюprpa CC i пoлiцii (Dег Hoеhегег-SSurrd Polizеifuеlrгег)
B. Koмyнa з Kpaкoвa: дltвiзiя фopмye бol"toвyгpyпy в сltлi o.ц,}Ioгo
i пpoтllпoлKy' скpiпленy.цllвiзioнot*l
легкoi apтltлеpiiтa сaпеpHItlrt
тaнKoвиМ вi/т.цiлaltllдшI пoбoplоBaннЯ бiльtцoвltцЬKItх пapтlrзaнiв.

Bаrккa артилеpiядивiзii в пoхoJ.i.
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IIIтaб дивiзii негaйнo пoвiдoмив' щo тaкoгo aбcypлнoгo l{aка:}yнe
в стaнi викoнaп{. Ha цс пpийIшлa вiдпoвiдь - цe нaкaз paйхсфю.
pеpa! (3гoлoм з'ясщaлoсЯ, Щo paйxсфюprp тaкoгo нaкaзy He дa.
вaв). Haкaз вiдклик.lли' iUIс чсpсз кiлькa днiв знoвy пoвтopили.
Koмarшиpoм гpyпи стaB пoJtкoвник Бaеpслopф, пiхoгlпlм к}Pснем
кoмatЦyBaв сoтl{ик Бpiurтoт, a бaтapеeю гapмaт - мaйop Пa.rriен.
кo. Гpyпa вiд'iхшa тpЬoмa rцIеJIoнaми й вк.ltloчплacя'в бoйoвi дii y
paйoнi пiвнiчнo.зaxiднoi Гa.пичини й Хoлмщини. HезвaxаIoчи нa
непiдгoтoв.тIснiстьдo бol.loвих дlй, Boяки нaбyли цiнний бoйoвий
дoсвiл i неpсз 4 тюr<нiпoBеP}ryлисядo дивiзii, якa Bxc пеpемiсти.
лaся дo Hoйгaммеpa. (Псрмiщсння дивiзii дo Hoйгalшеpa вiдбy.
B:lJIoсявпpoдoвж тpЬoх тиxнiв y близькo 30 сulслoнaх.)
. Haпpикiнцi 1943 p. дo ..Гafiдeлlrrpy'' пpибщ пoстiйний кoмaн.
лиp ливiзii CC.oбеpфIoPrP Фpiц Фpaйтaг. Biн бр oфiцсpoм oхo.
poннoi пoлiцii (Sсltuиpolizei), кoмaнд}вaB пoлкoм У 4.Й CC.пoлiцiйнiй дивiзii (4. SS-Patrzеrgгепadiсц.Divisiorr).I xoн 3нaB вo€ t l.
нy тaктикУ, iUIe бр яестoлюбивий, дpiб'язкoвo.бюpoкpaтичний
й д1oкс сyвopий - Paдик:rлЬнo кapaв зa нaйлpiбнiшi пpoстyп.
ки' oписye йoгo нaчaль}tl{к oпrpaтиBнoгo Bi/l,цiлУ в шrвiзiйнo.
мy Iштaбi мaйop Boльф-.Цiтpix Гaйкс, кoтpий пpибр дo дивiзii
3 Brpмaxry в сiчнi |9Ц p. Ha кoмarЦиpa yкpaiнськoi дlвiзii вiн
нr нaдaBaBся.
oкрмi пiдpoздiли дивiзii фopмpaлися щс в "Гaйделягсpi'',
зoкprмa пixoтнi пoлкl{ |.I|,2-Й,3.й. Пiзнiшo нytисpaцiюзмiни.
ли нa 29.14,30.й, 3l.й. fute сеpйoзнo Koмплeктyвaння i фopщ.
вa}lня пoчaJloся в Hoйгaммеpi.
Hе всi нiмсцькi стapцIиtlи й пцстapIцини нaдaв:UIисядo с,r}Dк.
би в yкpaiнськiй дlвiзii. Пpoбломa бyлa в тoмy' щo iнспeкцii, якi
кoнтpoлIoвaли й poзпoдiляли oфiцеpiв дo oкprмиx poдiв збpoi,
неpaдo вiдпyскaли дo дивiзii дoбpих oфiцсpiв, кoтPих' y з:lпUIь}Ioмy' в тoй чaс },)ко}Iс Bистaч:UIo.KoмarЦиp дивiзii тсж вЬ сBoк)
пoлiтиннy лiнilo - вiн хoтiв мaти якI{aйбiльцlс нiмецькoгo pa.
мoBoгo пеPсo}Iirлy' }lсзBiDкaючи нa йoгo якiсть.
.Цдя oзнaйoM,IеI{I{яз Biйськoвolo Упpaвoro Фpaйтaг пpибр.Цo
Львoвa нa двoдrнний вiзит |9-20 листoпaдa 1943 p. Члсни yп.
paви iнфopм},в.rли йoгo y 20-xвилинниx pсфеpaтaх: xpoнoв'ят пpo нaбip, Maкapршкa . пpo спiвпpaцю Biйськoвoi Упpaви з
дивiзiсlo, Пшtiй - пpo oпiкy нaд poди}laми, Kylrrнip - пpo
кyлЬтypнy oпiкy, Kpoxмaлюк - пPo apxiвнi спPaви.
У тpaвнi |944 p. дивiзiя закiнч}вa.пa свiй виIцкiл. Ii вiдвiдaв
paйxсфюpсp Гiммлсp. У свoiй пpoмoвi дo стapшI{tlськoгo кopпy.
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сy BiI{ нaгaдyвaB пpo спiлЬtloгo DoPoгa - бiльlцoвикiв i зaкrrикaв дo дP}ryсбиltbt<нilrцями й yкpaiнuяr*rlt..Цo вoякiв звеpтaвся
..yкpaiнцiB'', a
нe ..гaличaн''.
}Dl(сяI( дo
У vсpвнi дивiзilo вщвiдaлa дслегaцiя членiв Biйськoвoi Упpa.
ви' ЦpoмaдсЬких дiячiв й бaтькiв вoякiв, пiл пpoвoлoltt пoлкoв.
никa Бiзaнua й пpoфесopa Кyбiйoвинa.
Haзвy ливiзii, кoтpa в цсй нaс бyлa SS-Fгеiwillсlligеrr Divisiorr
..Galiziсtt'' (CC-дoбpoвoльчa
..Гa.пltчинa''),в неpвнi змi.
дивiзiя
t|I|лtIнa 14. SS.Fгсiwilligсrr.Grспadiсг-Division (galizisсlrс Nг. l) l4.тa CC-дoбpoвoльнa Цpенaдиpськa Дlвiзiя (гa;rltцькa v. l); a вiл
27 uepвня - 14. Waffеlr-Gгсrtadiег-Divisiorrdег SS (galizisсlrс Nr.
l) - l4-тa гpснaдиpськa дивiзiя збpoi CC (гaлиuькa н. l).
У сеpслинi нсpвня фсльлмapшaл МoделЬ' гoлoвгIoкoмa}Iдyвaч
гpyпи apмiй ..Пiвнiчнa Укpaiнa'', зaпpoсиB KoмaндIrpa дивiзii тa
йoгo штa6oвцiв дo свoеi кBapтиpи нrд:rлекo Львoвa нa oбгoвopеI{ttямaйбyгньoгo вBeдення дивiзii в бol.toвi дii. .Цдя дивiзii вiн
пpиз}Iaчивфpoнтoвий вiдтинoк сxiднitце Cтaнiслaвoвa.
Cкllд.ц дивiзii
Boeннllй yстaв' згiднo 3 якI{м фopмoвaнo дltвiзiIo як пixoтнy
кiннo-зaпp,D(}tyдивiзilo (тltп 44 з пеBtlими мoдифiкaцiяtvtи),мaв
дaтy 4 сiчня l94l p., змiнснy пoтiм нa 15 чеpBня |943 p. Дивiзiя мaлa числo ,,|4', i ск,Iaдaлaся3 тpьoх пiхoтниx пoлкiв (29,30,
3l.й)' пoлКy apп,rлеpii,дllвiзioнy зB'язкy, KyPrHя пioнеpiв (сaпеpiв),
кypеня фюзилеpiв, ДИвiзioнyзенiтнoi apтилеpii,дllвiзioнy пpoтlt-,
тaнкoвoi oбopoни, кyPеня пoстaчaння' oднoгo кiннoгo ескaдpoнy, вiлдiлy пoльoвoi жaн.цapмrpii (пiсля бlrтви пiд Бpoдaми збiльlцrнoгo дo ссrгнi), мриннoi rloти' двoх технiч} I{х ^oтень'дBoх сaнiтapних сoтеt{Ь' цrтaбoвoi сoтнi, Bстеpинapнoi сoтнi, пoлЬoBoгo
зaпaсHoгo кyPсня i сaмoстli1t{oгo ви lllкiльнo.зaпaсHoгo п oлкy.
IШтaбдивiзii скJIaдaBсяз тaKих вiдлiлiв:
I a -тaкгичнi зaвдaння,вoеннiд,ii, пеPсoншlьнi спpaЁlrстaPцIин;
I b - пoстaчaчнч дмyнiцii, збpoi, спop'цДкrннЯ' Ц)aнспopтy;
I с . кoнтPpoзBiдкa, пеpеслyхoByвn}IгtяпoлoнrнI{х' гсrцiтич.
ний кoнтpoль;
Il a - Kapгoтскa стapшl{I{;
II b - кapгoтrкa пiдстapIшин i стpiльцiв;
III - пoльoвий cУД,ulstпoлiтичнихi кpимiнaлЬнlfхспpaв вoякiв;
IVa . oбмyнлиpyвaння' хapнi;
Iv b - сaнiтapниl"r;
IV с - Brтеpl{нapниl"{;
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Iv b - зyбoлiкyBaлЬI{ий;
V - aвтoкoлoнa i мехaнiчнi сoтнi;
и - д}o(oBнaoпiкa: рлiгiйнi спpaви' пprсa' теaц)' paдio, пси.
хoлoгiчнi спpaви' пPoпaгaндa (сюди н:rлеx:tлo 6 вoенних звiтoдaвцiв, 2 pисщaлЬниKи' 2 фoтoгpaфи' фiльмoвий oпеpaтop' pa.
лiooпеpaтop, 2 paлioтеxнiки, б aвтoвoдiiв).
Koмaндrpoвi дlвiзii бyли шe безпoсеpелнЬo пцпopяцкoвaнi ди.
вiзiйнa штaбнa сoтня' пoльoвa xaндaPмrpiя тa пiзнiшr - }DкrB
Cлoвaччинi - пoльoвий шпитaль. (Пiсля бoiв пЦ Бpoдaми нo.
вoсфopмoвaнa дивiзiя oтpимaлa дoзвiл нa свil:i влaсний пoлЬo.
вий Iцпит:lль - нiмrцькi дивiзii тaKих нe м:UIl{'a пopaнrнi iхa.
ли дo rцпитaлiв y свoi Piднi мiсцсвoстi).
У штaбi бyлa oлнa шифpрaлЬI{a мalцинa ..Енirтrta'', кolpa м&пa
сIlpoмoxнiсть нa 22 мtльяpли кoдoBиx кoмбiнaцiй без пoЕгoprння.
Уваxaлoся' щo KпIoч дo fi кoдiв бyв нe дo poзв'язання. Ii вxивaли
дJlя пеPссилaння кoдoвaнI{хпoвИoмлень дo виIциx штaбiв.
Bся збpoя i всс спop'llDкення бyли нiмецькi. B yкpaiнськiй ди.
вiзii вoнo нe бyлo oднopiднe. П'д чaс пoстoю y Cлoвaччинi дивi, зiя oтplrМ{Ulaчи здoбyлa бaгaтo збpoi чeсЬKoгo виpoбниЦтвa.
Пiхoтнi пoлкI{ сKпaд:rлt{сяз дBox кypенiв (бaтarrьйoнiв) псPсд
бoями пiд Бpoдaми (тpьox - пiсля Бpoдiв) тa l3-i i l4.i сoтr}Iь.
Cклaд штaбy пixoгнoгo пoлкy (в дрскax пoдa}Io вiдпoвiднi вiд.
дiли дивiзiЙнoгo штaбy):
Koмatщиp зi свoiм штaбoм:
|. А,Ц'toтaнт - тaктикa' кaнцrляpiя, рдaryвaнHя нaк:Biв, тa.
емнi дoкytиеI{ти'вoенний щoден}tик (Ia' IIa).
opгaнiзaцiйнi спpaви, iнспек.
2. Cтapшnlнa ДJIяДoprleшЬ шii, poзбyлoBa стaнoBищ, збPoя i aмyнiuiя' стaтистикa (Ib' IIb).
3. Cтapaшнa IIocTaЧaHIIЯ(iнтсrцaнт).
4. Лiкap - сaнiтapнa сrтpкбa (IvЪ).
5. Beтeprнap - BстеPиHapнa crцокбa (Ivс).
6. Iroлъoвuti aBЯIЦzIIIIK(кaпcлaн - вiддiл vI).
7. СTapшпнa ДJIя DIIIIЯTKoBIIr,цopJлloIIЬ.
8. Пiлсzapшrнa-юpl{cT - oпPaцювaн}rя сyдoвlо( спpaв тa пс.
prдaвaння iх дo дивiзiЙнoгo сyлy (Il}.
lШтa б н a с oтн я: чoтa пiхoти, чoтa сaпеpiв, чoгa зв'язry.
(B цiй ссrгнi бyв цiлий p,Ц BиlIIкoлr}Ioгo тсxнiчнoгo псpсoнirлy'
вiд rцевцiв тa кpaвuiв iDк дo збpoяpiв тoщo).
У пiслябpiдськoмy псpioлi пpи пoлкax' яK i пpи Ц/pен,rх' ствo.
pснo т. 3B. мисливськi (егэpськi) ч0ти' в oснoв}lo}ry д,tя poзвi.
дyB:rльних зaBдaнЬ.
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Haймrшдolo тaKтич}toю oltllницсIo бр кypiнЬ, Щo сK,Iaдaвся

Bетсpинap i вiдтtoвiдний теxнiчкий пepсoнaл.
сoгI{я сK,Iaд:rлaсяз тpьox чсrг i oДroпo гPaнaтoмстI{oгo (2-8 см
гpaнaтoмrтiв) poя. Koжнa чoтa сK'Ia'ц:UIaсяiз 3 po.iв (l пiлстap.
шинa i 9 стpiльuiв). Koxrн piй мaв кyлсмcт "LМG-42,' (нaйнo.
вiший легкий кyлrlr{ст' снaйпсpa з тeлrсKoпoм й стpiлЬц'l 3 пpи.
лaдoм' нaKпaдaнI{lи }Ia кiнець цiвки кpiсa, лля стpiльби мaлoю
IIpсrгI{тaHкoBoIo
тpaнaтolo' oдI{ypaкстrry пiстoпlo. Poйoвий мaB мaцIиtIoBy пiстoлro (pщний кyлсмoт) тa пiстoлет' дo coтсtlttoгo пo.
чry вxoдили зв'язкiвui, сaнiтap. oбoз: бoйoвиli iз l4.мa oднoкiнниDrи вiзкaшrи (пo oднoмy ДJtЯлetKЦх i пo дBa дJIя гPaнaтoмстнor0 poiв) тa пoспoд.,lpсысrГr(бaгalсrий) - пoгьoBд кyх}ш тa 8 вoзiв.
3a вoдення канцeляPii, звiт1вaння' пoспoдapськi спPaBи i т. д. вщ.
пoвiдaв бyнт1окний (стapIшиil пiдстapшинa). B сmнi бyли пpoти.
тaнкoвi п'ястKи й бaзyки. Coтня мaJIa дBoх стaPцIин' кoмa}IдиPa
сoтнi i йoгo зaстyпникa (кoмarциpa l-i яoти). Cmня нaлiнрaлa
l48 вoякiв i 33 кoнoй.
У пiслябpiдськoмy пrpioдi гpaнaтoмrтнoгo poя нс бyлo. Kyлсмстiв LNIG.42 бyлo мaлo, були кyлсмeти зaстapiлoгo типy .
LМG.34 тa чсськi.
Baжкa сoтItя мaJIa тpи чoти Baxкиx кyлrметiв, пo дBa в кo)к.
нiй (цс бyли звинaйнi кyлсмсти' пoкJlaдснi нa лaфсти з вiдпoвiд.
ниIvtпPt{лaдoм дo нaцiлy) тa чoтy гpaнaтoмстiв 80 мм C6). Boнa
ншtiнрaлa 230 вoякiв тa 57 кoнсй. У бoйoвиx дiяx oкpемi нmи
чи нaвiть всIo вaxкy сoт}tю пpилiляли дo oкprмих кypснiв, як
вимaгaЛa цЬoгo сиryauiя.
l3.тa сoтня пiхoтнoi apгилrpii скJlaдurлaсяз 4 чoт - 3 пo двi
гapмaти 7,5 см, a B.Dккa - двi гapмaти 15 см. Легкi гapмaти тяг.
Hyлa пapa кoней, a вaxс<i - тягaчi нa ryссницях. B сoтнi бр сo.
тенний пoчoт i сmeннa Baлкa. l-tшy й 4.тy нoти пpoBaдили стaP.
lцини' a iншими кoмaндyBaJIипiлстapIшини. Coтня скJlaдirлaся3
270 вoякiв i 77 кoнeЙ.
.Цo l4.i ссrгнi (мoтopизoвaнoi) пpoтитaнKoвoi oбopo}tи вхoдили двi лrгкi чoти i двi вaжкi (7'5 см) гapмaти. Kpiм цЬoгo' кoж.
нa чoтa м:rлa скoPocтpiл. Boна нaлiнyвaлa близькo 225 вoякiв. У
пiслябpiлсЬкoмy пеpioпi l.шa чoтa мaлa двi гapмaтKи 3,7 см, зa.
пpяш<енi
KyлrМr.
дBoмa кiньми, 3-тя гpyпa бyлa пiхoтнa 3 легкI{Ir{
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тoМ. 2-гa (пiшa) чoтa скJIaдaJIaся3 тPЬoх po.rвпpoтитaнкoвих бaзyк (пo 2_3 бaзyки Й лetкиit кyлемст). 3-тя (пirшa)нoтa мaлa тpи
poi пo кiлькa пPoтитaFIKoвихп'яст1п<iвi пo oдtloмy лсгкo},ryкyлrмeтy. B бoйoвIlх дiях ш вжиBaJIизa пiхory.
Фюзилepський кypiнЬ бyB пiвмсrгopизoвaний.Йoгo гoлoвне зa.
BдaнHя - цr poзвiлрaльнi дii. Biн складaBся 3 тPЬox лсгKих сo.
тень i oднoi мoтopизoвaнoi вaxкoi. l-шa сoтI{я мaлa 126 poвеpiв
(вслoсипе.Цiв).Baxкa сoтt{я мaлa тpи чoти: Ba)кких кyлеметiв 12, сеpеднix гpaнaтoметiв (8 см)
6 та вaxких гpal{aтoметiв
(l2 см) - 4.У пiслябpiдський пеpioд y сoтtt'D(пеpeйuши нa кiн.
ний зaпpяг' a в l-й сoтнi тiльки oднa чoтa м.rлa poвepи. 3aтr вaх<кiй сoтнi видiляли щс пpoтитaнкoвi гapмaтKи (5 см) тa зенiтнi
гapмaтки (3'7 см). Cтвopили пpи rrпaбi тaкoх ..мислиBсЬKy'' Чсrгy.
.Цивiзioн зенiтнoi apтltлеpii бр мoтopltзoвaниЙ i сюlaдaвся з
oднiri 2 cм бaтapеi (нoтиpи чoти пo 3 гapмaти й 6 вaжких кyле.
мeтiв _ 200 вoякiв), oднiеi (3' 7 см) бaтapеi (тpи нoти пo 3 гap.
мaти i 6 вaxких кyлемстiв - 200 вoякiв) i oднiсi (8,8 см) бaтapеi (4 гapмaти 8,8 см тa 2 гapмaти 2 см - l80 вoякiв). У пiслябpiлськoмy пеpioлi дивiзioн злiквiдoвaнo, i тiльки oдI{y бaтa.
Pею гaPмaт (З,7 см) вклюнсtlo дo т. зB. змiшaнoгo пpoтитaнкo.
вoгo дивiзioнy. Ця бaтapея нaлivyвaлa блrtзькo 200 вoякiв.
.Цивiзioн зв'язкy (мoтopизoвaниЙ) скJIaдaBся з сoтнi телсфoнiстiв . чoтиpи нoтlt (пoльoвi aпapaти, lлтaбнi aпapaти, легкi
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Cкopoст1liл нa пoзtlцii.

й вaxкi кaбелi, шaфкlr з кJIяпilI{I{нa l0 i 20 пpoвoлiв, зaпtlсyвaчiв на вiддalli та iнruoгo пplrлflд/tl.Я- 253 нoл.); сoтнi pnдioзIt',tзкy
(paдioпpиймaчi li пеpедaвa.li нa piзнy вiдстaнь _ l65 uoл.); вiддiлy
з тprнoвaнимlr сoбaкaltи. [ля тpaнспopтyвaння дивiзioн мaI] aBтoкoлoнy. Пiсля Бpoлiв пеpеI}axнo кiннi lJoзII.
бyв opгa.Цивiзioн пpoтI{тaнKoвoi oбopoнll (t*loтopl{зoвaнItl"{)
нiзoвaний яK пpoтl{тaнкoBa сoтHя i склaдавс'I з чoтItpЬoх чoт' пo
3 гapмaти в кoжнil"t.
Пioнеpськиl"r (сaпеpниii) кypiнь бyll чBеpтЬil{oтopltзoвaнlIii;
скJIaдaBся з чoтI{pьoх сoтеI{Ь. 3-тя сoтнll бyлa ..Цlвl{д,K{l''(нa poвеPaх), oднa fi чoтa булa вaхскa _ дBa гPaFIaтoIt{sтI{I"{дBa вaxкi кyлrмети.4-тa сoтня мaлl I{oсToI}y Koлol{y _ тoбтo гoTol}I,ll"{
скJIaпереiздy Чrpeз pi.lкll чI{ ,IpI{. [o oздaний деpeв'яний мicт .ц,.гllI
бpoeння нaлеxaли тaKo)к BoгнrNIетl{. Cклaд сoтнi l82 вoякlt. У
пiслябpiдсt.Kol{y пеpioлi кypiнь бyв пoвнiстЮ 3{lпp,l)кнItl"{.
Знoвy
стBopили 4 сoтнi, aлr 4-тy сoт[IЮ poзлiлилl,l lrlix пiхoтнltl{ll пoлкaмI{. У Cлoвaччllнi якlrl"rсь.laс iснytlilлll лещrтapсЬKa чoтa.
Пoльoвo.зaпаснltй кypiнь б1ъ бoir oвl,rl,t дll вiзi i,tгIIt}t{pезrpl]olu.
У ньoмy пpaцIоBaли тaKox пepевiрнi Kуpсl{ дJl,I кoлIlluнiх yкpaiнських стapшI{н. ПoпеpелнЬo стyпенi нaдaвnлlt вllщi вiiiськoвi
iнcтaнцii нa пpoпoзltцilo дrrвiзiТ. У пiслябрiлськot*ty пеpioлi стyпенi нaдaвAлa сaN{aдI{Iriзiя. B oснoвнoпly кypiнь скJIaдaBс'I 3 трЬoх
пiхoтних сoтeнь i oднiеi змitшанoТ, сфopt'loвaнoi з двoх чoт apтI{леpii, oднoi чoтI{ сaпrpiв i oлнoi .loтll зI}'llзKy.
У зaпaснo-вlltшкiльнolty пoлКу prKpyгlt пpoхoДl{ЛIloснoвнltii
виrцкiл. Пiсля I}IllIIKoлy
I}oьIIf
пoпol]HЮI}ilлllпoЛЬollo-3aпaснltl:i
кy-
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piнь тa iнIшi пiлpoздiли. Пoлк спoчaтKy стaцioнyвaв y BarщrPнУ,
бiля Фpaнкфypтa нaд oдеpoм' a кoли дивiзiя виixaлa пh Бpoди,
йoгo пеpевrли дo HoЙгaммсpa. Haкaзoм пpo пеpeмiЩення нa Cлo.
BaччиHy вiд l xoвтня |944 P. цей пoлк пiдпopядкoвaЕIoдllвiзii,
3 зaзнaчeнняM' Щo oснoвнi Kaдpи йoгo стapшин i пiдстapцIин нс
мoxнa псprвoдltти дo дивiзii.
У пoлкy бyв ..pскpщський кiш'' (Rekrutеrrdrpot),щo пpиймaв,
pe€ с тpyвaв тa вiдсилaв дoбpoвoльцiв нa виIцкiл. Пoчинaroчи вiд
Гpoс-KipIшбayr'raбirшrHoliгaммсpa (неpвень |9Ц p.), y.(oйv.Лян.
сбеpry в Aвстpii (пoнaтoк квiтня l9a5 p.) зaPе€ с тpoвaнo 20 тис.
нoвoбpaнцiв.
У дивiзii пеprд цеpспtiшенням пiд Бpoди мaйxс всi кoмaгцнi
пoсти It сoтtlяx тa бaтapсях зaймaлlt yкpaiнцi. .(еякi cлУ>Kvtl||л
У
rцтaбaх.Тiльки дI}o€ зaI.{I{aли
пoстl{ кypiннoгo piвня: мat"lopМlt.
кoлa Пaлi€ t lKo _ дивiзioн вax<кoiapтилсpii i сoтник Михaйлo
Бpигiлеp - l-й кypiнь 29-ro пoлкy.
У пiслябpiдськllй псpioд y нaкaзi пpo нoвс фopмрaння дивiзii
(5 ссpпня Saa p.) ця сllтyaцiя piзкo змiнилaся. У нaкaзi зазнaчa.
ЛocЯ' rцo дивiзiriнltй rцтaб, цrтaби пoлкiв, вiддiли зв'язKy тa вся iн.
тrндaтypa дивiзii мae бщи oбсадxенa нiмсцькlrм пеpсoнaлoм. У
бaтaльl"roнaхтa дlrвiзioнaх кoмaгIдиpalr,tlf,
aд'loтa}пaми' стapцIинa.
Iv|vI
тa
Kaнцrляpit"lнlrми
писapяiltи
мaloтЬ бyги нiмцi.
N|'I дopупrенЬ
чl{
пoлKoBих
викoнyвaли
кypiннltx
штaбax
oчевиднo' B деяких
слyxбy, звI{чal"lнoяK стaprЦllк|| ДI|Ядopyчень' i yкpaiнцi.
Бiй пiд Бpoддми
3a двa днi дo вiд'iзлy пrpшI{х еrшeлoнiвнa фpoнт дo Гaличинll (28 чrpBн'I |9aa p.) rrггaбгpyпи apмiй ..Пiвнiчнa Укpaiнa'' пoпoзицii не пiд CтанiслaвoDoМ'як бyвiдoмtlв, щo дllвiзiя зaI"{N{r
лo зaплaнoвaнo' a нa зaхiд вiд Бpoдiв. ii пiлпop'tдкoBal{o l3.мy
кopпyсoвi (кoмaнлУBaч гсгIеpaлApтyp Гayффe, нaчaJIЬник штaбy
пoлкoвнl{K Kyщ фoн ГaммеpIштat"rн),
щo BхoдиBдo скJla'ry4-i тaн.
кoвoi apмii. Мaючи BсЬoгo кiлькaдссят тaнкiв 3 мaлиIrl зaпaсoМ
пaль}Ioгo'uя apllЬt бyлa ..тaнкoвa'' тiлЬки 3a нaзвoю. Лiтaкrt, кpiм
poзвiлyвалЬHt{х
пoльoтiв, не Bстyпaли в бoйoвi дii. l3-Й кopпyс
мaB зflBдaння oбopoнятlr вiдтlrнoк фpoнтy oбaбiч Бpoдiв, BKJIючнo з мiстoьt. Лiвltм сyсiлoм l3-гo кopпyсy (нa пiвнoнi) бyв a6-й
тaнкoвllй KoPпyс (4-тa тaнкoвa apмiя)' a пpaBI{м _ 48-Й тaнкo.
виti кopпyс (l-шa тfl}tКoBаapмiя).
нr бyли тaeмницею нaltipи вo.
.Цля нiмецькoгo Koмa}IдyBaнЕIя
poгa _ нagгyп нa Львiв. Ha лopoзi iiol*ly стoялlf Бpoли. fulе бy-
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лa мo)кJlивiсrъ, щo вiн oбiЙдс Бpoди. Гayффс спoдiвaвся влaснс
..клiщoвoгo
мaневpy''.
цьoгo
.[ивiзiя, яK prзepB кopпyсy' orгpимaлa дo oбopoни близькo 36.
кiлoметpoвий вiдprнoк y дPyгiй лiнii фpoнry. Пixoтнi пoлки yкpiплювaли гoлoвьty лiнilo, фюзилсpський к1piнь poзбyдoвyвaв пr.
pслoвi пoзицii, чaсткoBo пiд вopoхим oбстpiлoм. Пoстaчaння i
oбoзи poзтaцryBirлItcя B oкoлицi oжидoвa, a 3aпaсний кypiнь _
нa схiд вiд ньoгo. Xoн дpщa лiнiя бyлa poзпallloBaнa зa 20 км Bи
фporrry, нaкaзaнa пoвнa бoйoвa гoтoвнiсть.
13 липня. Пiсля мaсoвaнoi вoгнсвoi пiдгoтoBки пpoтивI{иK I}дapив з неймoвipнoto силolo i lшвид<iиro нa пpaBс кPилo l3-гo кopпyсy,
y rгylктi стикy 4.i тa l.i нiмсцьких тaнкoвих apмiй, a свoiм yдapним
K,Iинoм тaнкoвих 3'€ д нaнь зaчспиB лiвo кpилo. Koмaндиp i нaяaль.
ник Iштaбy.шивiзii,
шo сyсiдyвaлaз l3.м кopпyсoм нa лiвoмy кpилi,
нaixшtи нa мiнy й зaпlнyли. )y'3'gднaннi зчинилaся пaнiкa, якa дoBелa
дo Кpизи' тим пaчl' щo пoцIиpЦIrИcянспpaЦдивiвiстки, нiби гснсpalt
псрбiг лo бiльlшoвикiв. Пpсrгивник зpoбив .шa виpilшшlьн i пpopи ви :
oдиH нa ulляхyТсpнoпiль-Львiв, a дpyгий нa пiвнiчниЙ зaxiд вiд
Бpoдiв. Цi шiщi oхoпили й iзoлювaли 13-й кopпyс.
Ha пpaвoмy кpилi l3-гo кopпyсy Чеpвoнa apмiя пpopв:rлaфpotп.
Чaстини вiдстyпили з пеptшoiлiнii oбopoни. .Цивiзilo Kинснo y пytlKти пpopивy нr як цiлiсть' a пooдиtloкI{ми пoлKaми. Пеptшим пilцoв y пpoгигIaстyп30-й пoлк' з зaBдaнн,IмзaКpити пpopиB..Цoвиxiдrrих стaFIoBицIнa cxiд вiд Cасoвa близькo l0 км пi.цoдy..{opoгa
затapaщенa.ПoпoлyДнi цьогo пoгiднoгo дня нaлстiли лiтaки й бoм-'
бaми тa бopтoвим oбстpiлoм зaBдaли пoлKoвi дotuкyльFlих Bтpaт.
ПpoнистиBlци дopory' пoлк пpoсyвaBся дoпеprдy, зaйняв вихiднi
стaнoвищa B мaJloмy лiскy й вiлpaзy пiIдoв y нaстyп. Тa пoтpaпив
пiд сильниI"{Boгotlь з yсix вltдiв пiхoтнoi збpoi i тaнкiв. Tiльки пooдинoкi сoгнi дiстaлися пoзa кpилa пpopиl}y й дещo lioгo звyзили.
Coтнi мyсили дiяти нa Bлaснy вiдпoвiдaльнiсть, бo зв'язкy 3 Kypr.
}Iемчи пoлкol{ нr iсrгyвaлo.Пiдпopядкoвaний пoлкy дивiзioн легкoi aщилсpii нaстo мyсиB стpiлятll пpямим нaцiлoм, змiнloloчи пoстiйнo пoзицii в неяснiЙ ситyauii пiд пoстiйгtиI{I{aтaKal{t,tлiтaкiв.
Hiмецьких лiтaкiв y пoвiтpi нe бyлo.
Увснеpi тoгo x.цt{,I' знoвy oкprlrlo' B нaстyп пiruлlr 29-il, a BpaH3l-й пoлки, пiдтpимaнi всielo Baxкoю збpoeю дивiзii.
цi
Bpештi BдiLпoсязaблoкрaти з флaнгiв кopидop пpopl{By, щoб вiн
нr пoцIиpк)BaBся'i пpoгaлинy зaкpl{ти. Тепеp дивiзiя oтpl{Мaлa
oкpемий вiдтинoк фpoнтy. Biдвсдrний y pезсpв 30-й пoлк llIBI{лкo пеpефopмyвaBсянa бoездaтниI.{пiдpoэдiл.
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3гoдol't дlrвiзiя oтpl{I\{aлaнoвr зallдaнHя: зaгopolll{тIt .цoлltнlr Caсoвa й Ясенoвa тfl нr ДoпyсTlIтI{ пpoтIlBlttlKa l} дoBKoЛtlшнi пpсlстopi лiсll. Haдil-rшлll звiтlt, lцo пpoтItt}HltKпpopвав сppoнт нa пiвнiчний зaхiд вiд Бpoдiв. Пoльoвo-зaпaснllI:i кypiнь пoвiдolrlltв з
Бyськa, rцo пiд тисКoм пeprваxaю(lltх сttл вiн вiлстyпil€ : нil зaхiд.
l6-тa i l7-тa тaнкoвi дlrвiзii, щo бyлlt pезеpl}oltt4-i тaнкoвoi lrpмii, не вiлpaзy пitшлlr y пpoтI{Haстyп' щoб зaкpltтIr пpopttl] нit пiвнiннoмy кpилi, a щol"{Ho l5 лltпня. Чеpвoнa apпtiя нa тol'l чaс Bxе
пpopвaлaся пiвнiчним кJlt,lнoМtlерrз Гopoхiв, Pадехiв.цo p. Бyг, a
пiвденниl*l кJIIlнolr{пoпpяN{yвaлa нa пiв.цень вiд Koлтol]a нa 3oлo.liв.
З пiвденнoгo зaхolly пoчAлI{ прoтl{Fl:lстyп l -rшa i S-lta танкoвi
дивiзii 48-гo т{lнKoBoгo кoрпyсy. l-rшa тaнкoвa дltlliзilI l5 лttпняt
Bдapилa y пiвнiннo-зaхiднoтtty нaпpllтrli вiл Збopoвa i пiсля 3:'lI]3,Iтllх бoiв зyпI{нI{лaбiльruoвltцЬкIIt"{Haстyп. 3aтe тaнКI{ 8-i дtllliзiТ,
зiгнopрaвшIl{ нaк.lз пpoсyнyгIIс,I дo вltхiднllх стaнol]llщ зtlКpll.
тolo мiсцевiстю, пoiхaлlr бltтlllrt lUл,IхoN,t3oлo.tiв_oзipна i зitзнaли велI{К!tх втpxт вiд oбстрiлy з лiтaкiв. Усi надii нa yспiu.lнlIй
пpoTl{нaстyп poзвiялlrся.
гoHaстyпнi днi бyли oсoбливo важкi, бo дlllliзiя сTрIIг\tyBaлa
лoвнi сllлlr бiльlIIoBицькoгo н{lсTyпy' a р{lд'lHсЬKе кoN{aH,IIyBaння
знaлo пpo пplrсyгнicть yкpaiнськoi дlrвiзii i нallaгaлoся iJ знlIrцttтlt.
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Poзгopiлися oбopoннi бoi зa селa Пеняки, Гyry Пеняuькy, Гy.
ry Bеpхoбyзькy' Мailдaн Псняцькllli, Cщoдoли. .(Ilвiзiя oтpимa.
лa зaвдaння oчистити тaкox лiси, в якi вдеpлися вopoжi пiлpoз.
лiли. Kopпyс зlvfyllrний бyв cкopoчyBaти свoi oбopoннi лiнii. Численнi влoми чaстKoвo BдaJIoся зaкpитll. Хopстoкi бoi бyли зa
зaМoк y Пiдгipцях, якItй кiлькaкpaтнo псpеxoдив з PУк лo pyк,
пiд Kaдoвбицями, ЦiIдкaми.
16 липня впaв 3oлoнiв, a |7 лцrжя тaнKи пiвдсннoгo кJlllнa
Чrpвoнoi apмii дiйшли дo p. Бщ бiля Бyськa. Haстyпнoгo дня
з кaвaлеpiйськими чaстинaми пiвнiчнoгo кJIинa.
BoI{и з.llyчIlлl,|cЯ
Kiльце зaмкнyлoся!
Унoчi l7_l8 лI{п}tяспpoби l3-гo кopпyсy пpoбитися й з'ед.
нaтися з 8-to тa}lкoBoю дивiзiеlo нe Bдaлися' гoлoвI{с тoмy' щo
вся пixoтa 8-i тaнкoвoi дивiзii, згypтoвaнa дo нaстyпУr Ho пiшлa
вдoсвiтa l8 лllпня, як бyлo it"t нaкaзaнo' B aтaKy ззoвнi oтoчен.
ня, a вi.Цстyпилaнiби д,lя пеpегpyпyвaнн,Iпrpсд бol"loвими дiями.
Пpoтивник зa}'вaxllв цеЙ lltaнеBp' зalriнyвaв тoй вiдтинoк i пц.
тягнyB сЮди Ba)кKyзбpoю.
Apмiйський нaкaз пpo пpopив з oтoчeння нaдiйIдoв l8 липня. Генеpaл Гayффе зaдoвгo вaгaBся' i кoли пpиl.tняв свoе pilшен}l,l' в)кe бyлo зaпiзнo. MoхлиBo' щo вiн бр зaпевний себе, бo в
бoяx нaвсснi в цЬoмy сaмoмy paйoнi теж oпинився зi свoiм
13-м кopпyсolt{ B oтoненнi, aле вЦбив yсi aтaки, i Чеpвol{a apмiя вiдстyпилa.
19 липня впaв Koлтiв. Kсrгел зByзиBся нa 9 км BцII{plцi 8 км
вглиб. 65-тисячне вiйськo iзусiм спopЯд)кrнням i збpoeю oпинилoся B лiсистiй гopистiй oKoлицi мbt<Чсхaми-oлеськoм-ПЦгip.
цями тa Бiлltм Kaмснсм.
KoмarЦУвaння l3.гo кoPпyсy нaкaз:Ulo пoчaти aтaкy нa пPo.
pиB yдoсвiтa 20 лип}Iя. Kopпyснa гpyпa ..Ц'', пkKpiпленa oд}Iим
кypсtlсм 36l.i дивiзii тa 249-lo бpигa.пoюцгг}pмoвиx гapмaт' мa.
лa пеpeйти p. Бyг в oкoлицi Бiлoгo Кaменя тa зaxoпити й втpи.
мaти тёpен мi:r<Cквapявolo i Хильчицями. 349.тa дивiзiя пoBи}I.
нa oднoчaсI{o вдapити iз Уlцнi нa сxИ тa oxopoняти лiвий флaнг
кopl{дoPy. l4.тa дивiзiя ..Гшlичинa'', 36l.Цla дивiзiя тa 454.тa oxopoннa дивiзiя мaJIи зaвдaння стPимyBaти aтaки пpoтиBникa пiд
чaс пpoPивy й oстaннiми вийтt{ 3 oтoчсt{tlя.
У тoЙ чaс нa вiлтинкy дивiзii пPoтивttик стBopиB кiлькa пpo.
лoмiв. Cиryaшiю вдiuloся yстaбiлiзyвaти з дoпoll,toгoloiнlцих чaстин. Увeнеpi в штaбi дивiзii кoмa}Цyвaч кopпyсy пollpoсив гс.
Hrpiшa Фpaйтaгa пoiнфopм},вaти йoгo пpo сиryauiю. Ha здивy.
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3битий пiд Цtoдамибiльшoвицький
лiтaк.
BaннЯ yсiх y дIll]iзil"{нoМyllIтaбi гrl{еpaл ФpаI"tтaгвiдкplrтo зaяBI,tв'
щo нr }{ar кo}tTpoЛIо нa.ц дI{Biзi€ I o i не в стaнi неЮ кollarrдyBaтl{.
Koltaнлyвaн п iлпopялкyl]aв yкpaiнськy дlrвiзilo безпoссpедHЬo кoN{aHдI{poBiвiдтlIнкy генrpaлol]i Лiндемaнoвi, a Фpat"rтaга зaбpaв
дo сI]oгo шт:tбy.
..Ц'', oД.20 лltпняt. o 05.00 гoд. пoчaлa нaстyп Кopпyснa гpyпa
нaК з пiвтopllгoдIIннI,Iмзaпiзненняlr. Бyв yxе яснlrй день. Удapнa
гpyпa' щo нaстyпaЛa спpaBa' poзBI{BaIoчI{нaстyп' пеprl.{цIлa Бyг
I"{зaI"{н'IлaБелзець. B центpi, пеpед Пoчaпaмll, poзгopiлI{ся 3aтltxнi бoi зa BIIсoчIlнv 366. ЩoЁtнo B сеprдllнi дняl кopпуснa гpyпA ..ц'' дoсягнyлa мoстy в 3oлo.liвцi бiля Пoчaпiв. oднaк бiльlIIoBIlКIl

пoсIlлI{лI{

aTaКll

лiтaкaмlt,

пiдтягнyлl{

pезеpBl{

й чltнllлlt

щopaз бiльurltй oпip. Увснеpi кollaндyвaнH'I Кopпyсy нaKaзaлo poзпotIAтIl негaйнltй н:tстyп нa ЛlIцьке tl 3oлo.liв, незBaжaючI{ нa пepеI]тolttyI]o'IцтBil. B нnкaзi гot}oplIлoся' щo ззoвнi 8-ма тaнкoвa
дlIвiзill.цoсяглa Boрoняrкiв, a l-uJll l"{деaтaКoЮ нa Зaлiсся. Ha xaлЬ,
цr нr вiдпoвiдaлo дiitснoстi.
Щoiiнo вpaншi 2l лIIпн't пpoбoсвa гpyпa l-i тaнкoвoi дllвiзii
B.цapl{лaззoвнi I"Iствopl{лa пpoгaлI{нy l0 кIlt FIa зaхiд вiд Зaлiсся,
чсpе3 Koтpy t]lll"{lllлo3 oтoчrнняt блllзькo 3 тlrс. Boякiв, в тol{y
чlIслi 400 з yкpaiнськoi дивiзii. Пiзнiшlе y тя>кКих бoях вoнa, як i
8-lla тaнкoвa дlIвiзiя' l{yсItлa вiлстyпltтlt нa зaхiд' зaлt{uII{BlIIIt
l3-l,r кopпyс y кiльцi, Кoтрr щopaз бiльtшестtlсКaлoся. Bнoчi з 2l
нa 22 лIIпH,I кoI{aH.цyDaнняl3-гo кopпyсy BI{дaлo нoвltй нaкaз
3 lt{llлolо н:tдiсю нa yспix. У тaкiir aтlroсфеpi
нa прopIIB' o.ц,FIAК
Кollaн.цyвaння Kopпyсolt,lК цiлiстto ст1lлo неNloхлI{BIIl{.

728

Гuo6нo пнlя
1 1 7 .1 9 4 ao.

EЙ
:

..

Aonaтuн

qpoнтg

-F!!il*aLун;

47t g

|'*o*,,}нышь,,а,"l,n
0 t 2 3 4
l+'

5 6 7 6 9 10вн

lиехori6

KPуnсць
,

l\
?

t

6aъхi6

tltnr

o
t Ae6hтuнcьхi
o Coнonliхa

- {ii\
Hano06uцi

нopn'
Cgzoёaлu

o

I

|loнux0o

\
\
-

Бiлui |hniнь
L

.,

Аiтoluчi
Гonу6uця
o

Гуrа П2нячькa

'цня

onакu

Bepzo6уж
36цжень
6 Лgxа6eчь

|1onтi6

6 tlpgziC

oчlB

o Hцчe

Бojioвi дii дшвiзiТ.

729

Бpo0u

нPocнe

l|ponсeл щnлz6лaаgz

Qg

cnacшr евтuн i

5Hвtgn

[fl Пncнuхie

&opotвut у0apl6

}Hanpамu

*

З:!"i:t'
1
#

Прoбoсвшй шлях дltвi3ii.

0

1

2

лiнiа ! 6ozнеei
s

4

5

6вн

730
Tlrм чaсoм пiд зaлiзнIlчниlt,lнaсиIIoм нa пiвдень вiд Бoнixинa
зiбpaлися тplr yдapl{i гpyпll (pештки кopпyснoi гpyпи ..Ц'' тa o.цIIн
пoлк 349.i ливiзii). Boни в нrспo.цiвnнoмyнaстyпi зaскoчI{липpoтIlBt{икaй зaхoпllли сeлa Ясенiвцi тa 3aлiсся, i в цьoмy мiсцi
близькo 5 тltс. вoякiв Bиpвaлися 3 oтoчrння.
BЩ,22 лI{пня l3-й кopпyс пеpостaв iснyвaти. 3aпarryвaвхaoс.
Boгoнь з yсiх poдiв збpoi i лiтaкiв, a oсoбливo ..кaтIoцI''зaЦ.цaBaв
кo.
лoсaльнI{хBтpaт. € д lнa дopoгa нa Boлю вrлa чrprз цUIях3oлoчiв_
Львiв. Хвиля 3a хBилсIo лloдськi мaси бсз xoДtoi кoopдинaцii нaкoчyвa,Illся нa з:шiзнlt.гyкoлilo нa пiвдонь вiд Кня<oгo' чrprз вiлкpитий теpеrrнa стaнoвищa пpотив}Iикa. oпiсля щe мyсI{ли з BелI{кимI{
Bтpaтaми Bстyпaти y бoi нa силЬнo бopoнених гoлих рбiннях пц лiсaми бiл я Bo po ня кiв, З a л iсся i
Ляцькoгo. Пpoтrrвник бeзпеpеpBFIoнaстyпaвз пiвнo.li, схory й захoltУ. B бoях, щo TpI{Baлитpll 3

Гepматн диBiзii нa пoзифях.

пoлoвинolo гo.цI{ни' зaзнaлlt Hrзлiчltмих BтpaT. flальrшi aтaKll нa
пpopиB пpипинt{лllся. Зaгllнyлlr
гrFIеpал Гayффе i йoгo нaчaлЬнIlк
rштaбy. Tiлькlt нrчислrI{нI{М Щaс.l
лlIBцям BдaJIoсядoбllтlrся дo лiсiв
нa пiв.ценний схiд вiд Ляцькoгo.
Чеpез кiлькa днiв вoни з'r.ц.нaлися
з вiдстyпaючtlМи чaстинaluи 48-гo
тaнкoBoгo Kopпyсy.
У бiльrцoвицькiii вiitськoвil"t

iстopioгpaфii uя oфензlrвa l -гo Укpaiнськoгo фpoнry HaзBaнa
..Львiвськo-Cандoмltрськolоoпеpaцiеlo''.
Ha пеprшoмyeтaпi ( l 3_
27 лtlпня бiльtшoвицькiвiйtськaпpopBaли тaкTичнy й oпеpaтltвнy зoни oбopoнlr нiмцiв, oтotll{ли й знищили iх бpiдсЬKе' poзгpoмI{лильвiвське i paвa-pyсЬкr yГpyпoвaнHя'зaхoпиЛи Львiв, Paвy-Pyськy, Пеpемиrшль,Cтaнiслaвiв i пpoсyнyлися Bпrpед нa
260 км. Ha пpщol*tyетaпi (28 липня_29 cepпня) бiльuloвицЬкi з'еднaltrrя фopсyвaлll piкy Biслy, зaхoпI{Лий poзurllpили мoстoвttй пplt.liлoк в pat"toнiCaндoмlrpa. Глибинa нaстyпy дoсяглa
l l0 кiлoметpiв.
Hiмецькa ц)}пa apьtil"l..Пiвнi.lнa Укpaiнa'' мaлa (без тилiв): вoякiв пoнaд 600 000, гapмaт i мiнol'tетiв (75 см i више) пpиблизнo 6300, тaнкiв i tштypмoвихгapмaT пoнa.ц900, бoiroвих лiтaкiв
7 0 0 . l -й Укpaiнсь кий фpoнт Че pвoнo i a pмii нa pa хo ByBa в
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843 772 BoякiB' |6 257 гapмaт i мiнoметiв (в тorvryчислi l3 825
кaлiбpy 76 мм i виIшr), |222 зeнht{их гapмaт, 2206 тaнкiв i сaмoxiдних гapllaт тa пo}Iaд 3000 бoйoвllх лiтaкiв. 3aгa-тьне спiв.
вiднoцroннЯ cИII хapaктеpl{зyв:Uloся пеpевaгoю Чepвoнoi apмii в
пiхoтi нa l,4, B apгилrpii нa 2,2, B тaIIкaх нl 2,4 i в лiтaкax нa
4,3 paзa.
У мicцюс пpopиBy (зaгa.lьнa iх шиpиlta 26 ю"t, a6o 6% всiсi лiнii
фpottтy) видiляltoся з apмiй пеpшIoгo poзтaцryBaння 35 дивiзiй. З
ypaxyвaнням з'€днaнь apмiй дpyгoгo poзтaIIIyBaння y нaпpямкax
гoлoB}lих yдapiв дiwtlt 44 дивiзii.
У тиx пyнктaх бyлo введrнo в дiю
пoнaд 90% уciх тaнкiв i сaмoхiд.
}Iих гapмaт (2206)' лoнaд 90%
гapмaт тa всю aвiaцiю з зaплaнoвaI{ими 30 960 пoльoтaми BпpoдoBж 5 днiв. У мiсцяx пpopивiв
Чсpвoнa apмiя мaлa пrprBary B
ЛIoдях y 5 paзiв, гapмaтаx i мiнoмEтaх У 6_7 paзiв, a в тaнкaх i
сaмoхiдниx гapмaтaх У з_4 paзи.
Як пoдaють paдя}Iськiддеpелa, в бpiлсЬкolvfyoтoченнi зttl{щr}нo пoнaд 30 тис. вoякiв i oфiшeB oкoпaх вoякiв службк зs.я3|(у.
piв, 17 тис. Bзятo в пoлoн. 3aхoпле}Ioпo}Iaд l l00 гapмат i мiнoмстiв, 15 тис. aBтoмaшIи}Iтa
iнrшoi вoeннoi технiки.
Пеpефopмyвпн]tя .цивl3ll
Boяки дивiзii, щo вltйtшIи з oтoченI{я, з'€днLltl{ся B oдHy бiльury
гpyпy, якa нaлiнрaлa блltзькo 800 чoл. Мix IIIIIII{бyли генеpaл
Фpaйтaг тa }IaчaлЬник цrтaбy Гaйке. IIIлях вiдстyпy I"{lIIoвчepeз
CтpиЁl -.(poгoбиv_
Caмб ip - Cпa с_У><oцЬкиI"{ пеpеBaл дo пpизнa -

чеI{oгoзбipнoгoпyrrктyдивiзii в pайoнi Уxгopoд_Myкaнiв.
.ЦoCпaсa нaд.Цнicтpoмпpиiхaв гyбернaтopBехтеp.Генеpaл

Фpaйтaг iдкими й непеprбipливllмlr слoBaмll нapiкaв нa нiбltтo
бoязливy пoведiнкy yкpaiнцiв, якi йoмy зiпсрaлlt кap'еpy, бo вiн
втpaтив peспеKт y l{aчaльствa.Bехтеp скflзaп' шцoв Бepлiнi iнrцoi
дyмки пpo yкpaiнЦiв y бoях пiд Бpoдaмlr, де тaкoi сaмoi.цoлi зa.
3нaли й випpoбрaнi нiмецькi вiйськa. Це, oДrraK'IIl зaспoкoiлo
генеpaлa Фpaйтaгa, кoтpиЙ y пpoмoвi дo yкpaiнських пiдхopytтхltх
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y стapшI{нсЬкili lIIKoлi в Пpoсeuнiце на Чехii пol]тopl{l] це сaluе t}
сеpпI{i. И тW нa зaxl{ст yкpaiнuiв стaB KoI\{{l}Iдир
lIlKo.IlIl.Tiлькlr
гIaгopoдa лIlцapсЬкIrlr зaлiзнttIrl хPестo}t зa хopoбpicгЬ дItl}iзii y бoяо<пiд Бpoдаt*llt t"tнaказ прo tloBr фoрlryвlннlt зaспoкoiли ФpfrГtтaгa. Тa нr зoвсil*l, бo вiн хoтiв стaтI{ Kol\laндIlpot'tнit'tецькoi дlrвiзii.
Пiсля пеpепoчIlнкy B с. Cеpелнс нl 3акapпаттi дltвiзi,I пol}rp.
нyлaсЯ дo Hot-lгaмr*rеpa.3 l l Tltс. tloл.' rцo пirцлlt пiд Бpoдlt, пoвopсrгuiв бyлo блllзькo 3 тItс.' I]КJIк)LIдючI{
пoльoвltй запаснllй кypiнь тa технiннy сoтнIо' кoтpi в бiльrшoстi oтo.lення ol'tltнyлlt. У
вltrцкiльнo-зaпaснoI\{yпoлКy бyлo 8 тltс. вoякiв.
5 веpесня 1944 p. нaдiйшoв нaKilз пpo нoIJr фoрlryвaнн'I ДIIвiзii. Boнa ltaлa бyтlt гoтol}oЮ дo бot"toltltхдiй дo 3l грy.цн'I
|944 p.' a вlIrшкi.пспецiaлiстill (rшепuiв, кyхa1rill, кpallцill, збрoяpiв i т. д.) пoBItнен бyв закiн.lllтllся дo l5 лltстoпадa.
Дo дlrвiзii пplrбyлa тIlс'lЧ.l нilrlrцькltх стapшI{н i пi.lстitptшltн
як ..paNtoBI{I"{
пеpсoнaл'', бo тiлькtt зa такoi yl\tol}ttФpaйтaг пoгo.
дItBся зilлItuIIIтI{сянa пoсilдi кol\{aьIдIlpa.Iз стaprшltнськltх rшкiл
пpltбyлo 200 lloлoдIIх чoтoвllх-пiлхopyнxtlх. Д.o дlrвiзii пplrлiлltлIl дBa бaтa-lьl"roнlt

егерiв,

llto сКJlilдllлllс,I

I.oлol!HI{I\{ tIIIHoI\t з py-

NtyнсЬкIlх фoльксдoii.Iiш' oдHаК 3 нtIх не бyлo жoднoi кopllстi. flещo кpaщtrltlr бyлlt стapшltHlt й пiдстapurlIrllt _ фoльксдoi.tчi зi
Cлoвaч.Illнll. Bсе-тaкl{ FIr вI|стiltlilлoлoбpltх iнстpyктopirl. Cлiд зазFIAчI{ти'rцo y BI,Iшкoлi бaгaтo дoпol\{ilгaв l}еpNtllхт,д€ пrpебyвlrлo
нa I{aBчaннi блlrзькo тllся.li lloякiв.
Hoвих кaндlrДaтiв зЕIoBy пoслaЛI,Iдo стapшJItнськI{хi пiлстapцIItнсьKtlx tшкiл.
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Бpaкyвaлo Koнеl"{..ЦoвoдllлoсЬBисI{лaтИ'
пplr пrpшoмy фopмyвaннi лlrвiзii, pеквiзишiЙнi кoмaнди дo '|K
Генеpaльнoi Гyбеpнii.
Як тo.цi, тaк тепеp чItI\{Aлoвoякiв нr пoвеpтaлoся _ деякi дезеpтl,tpyвaлll, iншi пеprхo.цIIлItдo лaB УПA.
Плaнoвltit вlIruкiл дlrвiзii пoчaBсЯ l5 всpеснll, i вхе нa пoчaткy xollтн,I вiлбyвалlrся бoiioвi стpiльбtt y зl'tiшltнltх з'€ д нaнtrяж yсiх
poлiв збpoi.
Пpoдoвл<eltllя Bltшкoлy в бoЁroвllх yп|oвnх
у CЛoвa.l.lнlli i Cлoвеllii
30 сеpпня y Cлoвau.llrrti вttбyхнyлo пoBстaнHя пpoTl{ ypядy o.
Йoсlr{la Tiсo, iнспipoванe l't пiдтpltt"lyBaHr кoltyнiстaNll{' дo яКoгo пpllсднllлilс,I ЧllстIlнa слoвrцькoТ apllii, нa .loлi з lriнiстpot*t oбopoн lr Феp.u.IIHllFlдoпt Чaтлorцolr. П iсля 3акJIючrннЯ пaктy Дpгхбlr
t*ti;кБенеruoм i Cтaлiнltll l2 гpyлня |94З p. бiльrцoвttкI{ пoчaлI{
псl)rKIlДa.гlty CлoвatlчIIнy пapтltзaнil}' кoтplIх t}tllIlKoлюBавв CPCP
кot'tyнiстllчнltii Укp:tiнськиir цrтaб пapтItзilнсЬKoгo pyхy. B сеpпrli l944 p. ПtlртIlзllнськltiipyх y CлoBA.I.IIlнiнapaхoпyвaв 8 тltс.
бiiiцiв, сеpед нltх 3 тlIс. сol]сTсЬкIlхпapтltзaнiв. Мiх нlIт*tltбyлo
з oкyпoвaнoi
бaгaтo yкp:tТнцill,llкi в l940 1l.тIIсяЧaNtltпеpеl"llUлI{
yгopц,IlllI Kapпaтськoi УкpaiнIt дo УPCP.
28 веpесня Гoлoвне кol{aн.цyl}aння CC Bll.цaлo нaКaз прo пеpсlrtiЩеннll дlrвiзii ..ГалII.Iltнit''B CлoI}atltIIIFIy'
де ii пiдпopядКyв;l-

Пepехiл дшвiзii зi Cлoваччиltиу Cлoвешiю
неpез 3eмepiltг (Aвсщiя).
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ли нiмсцькoмy кoмaндyвaчсBi гr}IеpaлoBi Гсpмaнoвi Геффле
(Hоmс). .(ивiзiя м:UIaoхopol{яти пpизнaчeний iй paйoн дoBкoлa
м. Хiлiни тa пpoдoB)Kyвaтивицrкiл. BиIдкiльнo.зaпaсFIий пoлк
тсx пеprмicтlцвcя y Cлoвaннинy' дo Чaдци.
.Цивiзiя дiстaлa нaкaз yгBopити бoйoвy гpyпy y скrraлi oдI{oгo
кyprня 29-ro пoлкy' пiдсилeнoгo бaтapeсю легкoi apтилеpii, двoмa виницtyвiulЬ}Io-пpoтитaнкoвими дoтaми' вiддLцaми зв'язкy й
пoстaчaнHя. KoмarЦиpoм пpизt{aЧИЛIl.пiдпoлкoвникa Kapлa Biль.
днеpa' нiмця зi Cлoвaччини. 19 вepесня пoч:lлoся фopмyвAt{}lя'
a 28 веpесня кypiнь вiд'ixaв дo Cлoвaччи}Iи.
15 xoвтня дo Cлoвaччини виtхaли пеpIлi сцIrлol{l{.
Paйoн oхopoни дlrвiзii пoдlлъrлlц}Iaзoни' в Kсrгpl{xж пiлpoзлiли
вiдгloвщшlи за oхopoнy' гpoмaдський спoкiй тa пoбopюBaннЯ пapтизaнiв. Пеpruим зilBдaнHямдrlвiзii бyлo зaбезпeчeнHявiльнoгo pyхy нa вaxливiй стpaтегiннil"tзaлiзничнiЙлiнii Pр<oмбеpoк_Хiлiнa; дpyгим _ oхopoнa poбiтникiв нa зaBoдAх'oсoблttвoв Пoвaxськili БистplrЦi, бo пapтltзaнI{чaстo зaтpимyвaлll poбiтнttкiв i
дrяKих зaбlrpaлиз сoбoю, щoб сaбoтyвaтItвI{пyсKпpoлyкшii.
Дивiзiя пpoчI{стилaсвit"tтеpеЕIyпpoдoв)к l0 днiв, вllтiсняю.lи
пapтизaнiB y гopl{стi oкoлlrцi. У вицrкoлi бaгaтo yBaгII пpи.ЦiляBпpaвaм. .Цля poзвiлкlt чlr нiчнlrх Bl{пpaв зa цiль
лoся бol-loBl{Ir{
вибиpaлll тaкy мiсцевiсть, де Мoгли бщlr пapтизaнськi зaгoнI{.
Haпpикiнцi xoвтня нiмцi пoвrлIl нacтyп нa центp пoвстaнцiв
y Бaнськiй Бистpиui, сl,tлlIКoтpl{х нaчислялIl 60_80 тис. Boнll
зaliмaли дoбpс yкpiпленi пoзrIцii, мaлt{ лoбpс спop,tД.xrllHя,apтилepiю, тaнкIt й лiтaкll.
Банськa БllстpttЦя Bпaлa 28 жoвтня. Cлoвaцькi вiйськa здаBaJIt{ся' тiлькrl

сoветськi

пagгизaнIt

вiдстyпltлl{

B гopl{. У цil:i oпе-

pauii бpaлa rlaстЬ дltвiзiliнa бot"loвaгpyпa Biльлнеpa.
У тoй сaмий чaс дpyгa бoI"roвaгpyпa (3-ti кypiнь 30-гo пoлкy)
пiд кoltaнд)tsaнням сoтt{t{KаBiтгенt*tаrpa(Wittеrrrttеyег)пеpеKpI{лa зaлiзничний цIлях i ruoсе з Pyхoмбrpкa нa схiд. Пoвcтанськi
3aгoни пoчaли poзбiгaтися.
Haпpикiнцi гpyдня дивiзill вiдрядltлa бolioвy гpyпy в скrraдi 29гo пoлкy

й дoпoмiжнIlх

чaстt{н пiд кoМaн.цyBilнн'Il\t пoлKot}Fll,lKa

Фpiлpiхa .Ц,сpнa.цo пiвденнoi CлoвaЧЧIlHII(Бlнська L[IтябниЦя),
в oбopoнi
дr Чеpвoнa Apпliя пpopBaлaфрoнт. Boна вiдзн:lчI{лAс'I
й нaстyпi тa дiстaлa BIlзнaнI{явiд yсiх KoМaн.циpiв,щo МaлI{3
нrlo спpaвy, i в сiннi пoвеpнyлaс'Iнaзaд.
Tепеp кoжrн пixoтнlIii пoлK, i нaвiть кypенi opгaнiзyвaлlr
..eгсpськi (мllслlrвськi)

нoти'', тoбтo чoтl{ lUI,l oсoблltlllrх

дopy'Iень'
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гoлoвнo poзBiдyBaJlЬниxдiй, кoтpi безпoсеpедньo бyлl.tпiлпopялкoвaнi кoмaндиpaм пoлкy чи куprня. Boни бyли фiзичнo гapтo.
вaнi й лoбpс oзбpoенi, чaстo Bзимкy BпpaBлялися }Iaлrщaтnx.
Cщинки

з пapгI{зaI{aмI{ нe oмиI{ltли

й вiдцiлll

пoстaчaнH,I.Дylке

кoPисI{им вияBиBся лiтaк дивiзiйнoгo urгaбy Фiзслеp-Штopx' яKoгo BxиBaJIИ NIЯ poзвiлки тa зв'язкy - B гopистiй oкoлицi paдioзB'Язoк чaстo бyв немoxлltвltЙ.
У Cлoвaччиtly дo дивiзii BJIилoсяблизькo 400 вoякiв (з гpyпи
пoнaд тисянy) з 5.i CC-дивiзii. У лltпнi |944 p. iх бyлo вiлpялxeнo 3 зaпaс}Ioгoпoлкy в Гpoс.Kipшбapr дo Гайдел,Iгpaнa I]иIIIкiл. У липнi ця гpyпa пеpeiхaлa чеpс3 Фpaнкфypт нaд oдеpoм дo
лiскa пiд KoгльoBим' дr пpoдoв)кyвaлa вltlшкiл, a звiдти _ дo
Cтpaшiцr, нrдaлrКo вИ Пiльзнa. Пiсля зaкiнчення llицIкoлy iх пеPеBсз,Iидo кoлицIньoi пoльськoi твеpлинi Мoдлiн пiд Baprшaвoю.
Тщ oфiцеpll ..Biкiнry'' вllбlrpaЛИ ДJ|Ясебс пoтpiбне пoпoBнсFIн,I.
Taк пo кiлькaнaдцятЬ yкp{liнцiв oпинилoся y piзних пiлpoзлiлaх.
.Цисциплiнa бyлa дyxr сyBopа, бoi пiд Baprшal]olозaвзятi. Бaгaтo
гинyлo. Пiд чaс oд}Ioгo вi.цпoчllнкy, зa iнiцiaтIlBoю пrpеIспa.цaчa
Яpoслaвa [еpеt*tснли, виpiIлllлl{ пoскapxI{тI{с'I кolltaн.цt,lpoвi
дllвiзii, щo yкpaiнui згoлoсltл}Iсядo свoсi дишiзii, a без жньoi згoдI{
iх вiлpяlлхlнo ..нa BицIкiл'' дo ..Biкiнry''. Tепеp нa фpoнтi чеprз
}Io3нaнI{янiмецькoi мoBI{ пoстaloтЬ непoPoзylr{iння,Чеpeз якi бaгaтo вoякiB гI{нс. Ha знaк пpoтестy вiдмoвилися бpaти хapнi.
Haсгyпнoгo дня ди вiзili нlr й кoмaндиp Ульpix (Stalrdаrtеltfultгег
кoN{aHUlгiсlr) пoвiдoмив yкpaiнuiв, rцo пеprдaв скapгy гtt{щolr,ty
кoдyBaнню. 30 xoвтнll iх вiдвелtl 3 llеprдoвoi лiнii. 4 лltcтoпa.Ц.x
мaндиp ..Biкiнry'' BидfB oсoбливlrl"rнaкfl3 3 ЕIilгoдl'lвiлхoлy yкpiliнцiв 3 пoдЯкoю зa ix сл1окбy.ПpиixaBцIl{ y Cлoвa.I.lltнy' IIAсTIIнA
спpямyl}алI,l
3 нI{х зaлишII{лaся
в Хiлiнi, a .Iflс-гIIнy
дo 29-гo пoлкУ дo Кисyuькoгo Hoвoгo Мiстa.
Пoдiбнa дoля спiткaлa iншy гpyпy дltвiзiilнllх pекpщiв. У лpyгiй
пoлoвинi липI{я |944 p. пplrблизнo TI{с'rчypекpщiв з вttrшкiльнoзапaснoгo пoлКy y Hol,lгaммepi й Kipruбayмi, дr,lКI{хЩr нryl\{yндI{poBaних' пiд кoмaнДyBaнЕIЯil{
Фpoлякa вiдiслали пiд
Пopyr111ц1.a
кo}tвo€ м нa виrшкiллo Угopшl.lнl,l.Пiсляl кiлькадeннoгo пoстoю B
мiстaх Tсrгo, Koмap, ЛепurIIнтa в iнrшltхlrtiсцевoстllхiх poз.цiлllлlr
пo нiмецькllх

CC-чaстI{н{lх.

Пiслll

pекpyгсЬкoгo

l}tltllKoлy B тI|х ч:l-

стинax BoHи пoтpaпIrлtrв oбopoннi бoi зa Бyлaпешт. .[yxе мaлo
кoмy BдaлoсяпpoбltтlrсяIчеpез.Цyнairt1 пoвеpнщt{с'I.ц,oдиIliзii.
У Cлoвaччltнi спopяшl,tлll дltвiзiЁrниЙ шпItTflлЬ. Biн ltaв пol}ниl"l
i
шIт:lт' в oс}IoBrtoмy з нiт*lецЬкoгo пеpсoгt{lлy й 20 yкprriнськtlх

73т
дrKiлЬкa бaлтil-lськиxпoмiчниuь (Hilfsсlrwеstспt),евaкyЙoвaних3
нiмецькoгo lllпllтaJlЮ iз схiднoi Укpaiни. Biйськoвa Упpaвa в Kpиниui opгaнiзyвaлa кypси медсестеp (липень-сеpпeнь |944 p.) utя
40 дiвuaт, кoтpi пpибyли дo дивiзii. oднaк .Lпя пoвнoi квaлiфiкa.
цii iм ще тpебa бyлo вiлбУги 3-мiсячнy пpaктиKy B цIпитaJli. fulo
нi дo дlrвiзiйнoгo, нi дo слoвaцЬких lllпитaлiв iх не пpиtlняли.
(Boни гoтoвi бyли слyхити нaвiть сaнiтapкaми' oднaк нiмецькi
зaкoни нr дo3вoл,lли жiнкaм BикoнyBaти слy:r<бyнa фpoнтi). Чa.
стинa 3 нI{x пoдaлaся з piзними пpигoдaми цIyкaти свoiх poди.
чiв, щo вlrжaлll нa зaxiд, iнurиx зapeкpyryBaпидo пiдpoздiлiB пpo.
тltпoвiтpянoi oбopoни.
У Cлoвaччинi дllвiзiю вiдвiдyвалI{члrни Biliськoвoi Упpaви.
У Пpaзi в тoli чaс нil*lцi Brлlt пеpегoBopи з генеpa"пoмBлaсo.
Bl{м тa пpедстaBнIIKaми iнtших нaцioнaльнoстеti .Lпя cтвoPення
Кoмiтеry Dl{звoлrння нapoдiв сPсP пiд l"roгoкеpiвнltцтвoм. Ha.
цioнaльне питaнH,l мaлo бщи poзв'язaне пiсля пеpемoги нaд бiль.
llloBизIltotr{.
B iменi yкpaiншiв гснеPaл Пaвлo Шaгщpyк вiдмoвив.
с,l Biд тaкoi ..непеpедpitценськoi''
спiвпpaцi.
Haмiтилllся пoмiтнi змiни i в нiмсцькiй пoлiтицi щoдo yкpaiнськoi дивiзii. У звеpненнi дo вoякiв (l9 хсoвтнtt|944 p.) гeнеpaл
Фpaliтaг, 3 нaгoди нaгopoдxення йoгo зaлiзним лицaPсЬким хprgтoм' пI{сaв' щo зaвзятi бoi пiд Бpoдaми ..стaнщЬ тpaдицiсto.щтlя
l-i yкpaiнськoi дltвiзii'', тI{м пaчс' щo ..yкpaiнui бopються зa свiй
нapoд i бaтькiвщltнy' кoтpy хoчyгЬ зt{oвyвI{зBoлити''.l листoпaд.t
вiдзнaчилlt .Ценьнезaле)Kнoстi,a тaкoж вцIaнyBflлипaм',ггь митpo.
пoлI{тaШептtl цькoгo. B iнстpyкuiяtхпpo ..сBiтoгл'IдoBeнaвчaнн,l''
пoвИoмлllлoся: l) ''.Ц,ивiзitoзлoженo в oснoвi
вiд l7 лI{стoпa.цa
[...l з люлсГl iз oблacгll Гaлll.tllнa. Ha цiй oснoвi oдеpхaлa дlвiзiя
ч. l''. 2) 3 нaсoм cтaв:Ulaдlвiзiя щopaз бiльlцe
нaзBaнн,l ..гAлl,tцькa
сyкyпнiстlo лЮдrl"lз yсix пpoстopiв Укpaiнll i мaе бщи те>кв мatiбщньolry вiйськoвoto бaтькiвщинoю всiх yкpaiнuiв. Тим.тo пoHят.
тя ..гaлицькa'' стtпo 3aвy3ькс'i з цltх мipкyвaнь paйхсфюpсP нaкa.
нa ..yкpaiнськa ч. l''. Biдпoвiднo змiнилll i
зaв псpеt"tмrнyвaнняl
пpl{сяry дlяt yкpaiнцiв, дoдaвцIидo тrкстy слoBa: .....зaви3вoлсння
мoI.{
oгo Укpaiнськoгo Hapoдy, мoеi Укpaiнськoi Бaтькiвщини''.
Hедnлrкa вiддaль вiл yкpaiнсЬKttх Kapпaт спol{yкaлaдlвiзiilникiв дo пеprхoдy в УПA - y Cлoвaччllнi 200 з нI{х дезrr,гиpyвaлo.
Cтoсyнки з цltвiльнl{lt{слoвaцЬKl{мнaселенttямбyлIr пpекpaснi.
Пiсля бли>кчoгooзнal"loмленняЙ BI{ясненHя'чoмy yкpaiншi oпинилl{ся B лllвiзii, слoвaKl{зaпpolllyBaли вoякiв B гoстl{нy, нa тaнцi.
Кpaт*lнltuiбyлll пеpепoвненi тoBnp:lllttl'тiлькlr бpaкрaлo слoв:lцЬ25
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ких гpoшrй. Toмy пpouвiтaлa вимiннa тopгiвля. .[iвvaтa Poмa}IсyBaJlи з хJIoпцями' зaKoхyв:lлися i кoли тpебa бyлo пеpемiщрaтися
дo Cлoвенii, деякi зaJIицIaлиcя.Бaгaтo хтo тyг зaгинyв. Cлoвaки
пiкпytoться Мoгилaми дивiзiйникiв дoсi.
Дивiзiя знoBy стaлa бoездaтнoю й oнiкyвaлa нaкaзy пpo нoBс
пpизнaчення.2| сiчьrяпpиЙшoв нaкaз пpo нсгaЙне пеpемiЩснHя лo Штipii _ пilдим мapшeм..Цивiзiя пiдпopяцкoвyвaлaсятилoBoмy кoмa}Iдyвaнню(вишoмy фюpеpoвi CC i пoлiцii y Люблянi).
.Цивiзilo пoдiлили I{aтpи мapшoвi гpyпи. .[вi пеprшi мapцIyвa.
ли бiчними lIlJI'D(aмичrprз Бiлi Кapпaти, Гpaц, дo Мapiбopa. CIUIя
гapмaт}loгo пoлкy зpoбtrли виI{ятoк' i вiн пеpемapцIyвaBзaснixснi Бiлi Kapпaти гoлoвttим lшляхoм). Tpстя гpyпa - aBтoкo.
лoнa _ пotхмa зaлiзницею. Пpoxoшtли 30_40 кll дeннo 3-4 дI{i
пiдprщ, oпiсля бщ лснь вiдпoчинкy. B paйoнax Гpaua й Бpyнa
бyв 8-денний вИпoчинoк' пiсля Якoгo дивiзiя пpoмaPцIyBаJIaдo
мiсця свoгo пpизнaчення внoнi, щoб oминщи oбстpiл aльянтськиМи лiтaкaми. flивiзii пpизI{aчилиpaйoн poзтaцIyвaння пo oбox
бoкaх кoлиlllгlЬoгo кopдoнy мh( Aвстpiеlo тa Югoслaвiсto, пrpсв.DкtIoнa loгoслaBсЬкoмy бoцi - y Cлoвенii' щo нaJIrxшa дo paй.
хy - 3 цrнтpoм B oпaнoвal{их пapтизal{aми лiсистих гopaх Пo.
гope' нa пiвдснь Biд p. [paвa. Мaprш пoчaвся 3l сiння, a oфi.
цiйнo зaкiнчився 28 лютoгo. Пpoйrшли близькo 500 км.
Paйoн дивiзii пoдiлили нa 3oни й opгaнiзрaли oxopotlнo 3aбезпечсннЯ'
цe бyлo y Cлoвaннинi. Ha теpенi дивiзii дiялlц
'!K
пrpеBaxнo кoмyнiстиннi
пapтllзal{и мapшaлa Tiтo й менIдi кiлькiснo, пpиxl{лЬнl{Kимoнapхii, кopoлiвськi четники, якi y свoi oкoлицi нс дoпyсKaли нi нiмцiв, нi тiтoвцiв. Мix< чrтникaми й дивi.
зiсIo вgтaнoвилoся ..пеpемиp'71',- oднi oдниx не зaчiпaли.
Пеpшим зaBдaнFIямдивiзii булo зaбезIIrченtIябезпrpебiйнoгo
p}оryтpaнспopтiв нa гoлoв}toмy lllлЯхy Мapiбop_I{елe, чoгo вдa.
лoся oсягtlyги 3a l0 днiв pituщих дiй. Пapтизaнiв нс 3нищили'
тiльки зaгI{aJIидaлi в гopи.
i пoл iцii y Л ю бл я нi
P o cнеp
B и щи й
ф юpсp сс
(obсгgruppеnfuеltrеrRossnег) BимaгaB вiд дивiзii дyхс бaгaтo. Biн
плaнyвaв цIl|poкoмaсштaбнi aкuii пpoти пapтизaнiв. Пеpura aкuiя, y якiй бpaлa rlaсть дивiзiя 3 дBoМa нiмецькимt{ пoлкAми'
вiдбyлaся B гopaх Мснiнa Плaнiнa, нa пiвнiч вiд Лroбляни. Пiд.
фopсoвaним мapцIсм пpoйти l00 lо,t, a вiдгaк пiсPo3дiли NrycИЛvI
ля кiлькoх гoдин пеpспoчиtlKy виpylцaти B гopи' цlo сягaлI{
2 тtдc. м висoти й бyли вкpитi глибoкими снiгaми. Чеpeз чoти.
pи днi aкцiя закiнчилaся без oсoбливoгo yспiхy.
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3a l0 днiв пoдiбнy aкцilо пpoBrлI{нa гipськoмy мaсllвi БoскoBецЬy pal.toнiМoзipя_Любнa_CoлЬчaBи. Ha шltхiднiстaнoвищa
деякi чaсти}Iи rхaли пoiздoм i пoтpaпили пiд бoмбapдyвaння лi.
тaкiв. Бyли вбитi l"t пopaненi. Iнцti мapцIyвaлll.fulе й ця aкцiя
нr дaлa бaжaниx pезyльтaтiв.

Бopoтьбa 3 пapтI{3аt{:lМI{BелItкl,llr{ltз'€ , цьlarl}lя}tIt Flе пpIlнoсItлa
ycпiхy, бo пoдiбнi oпepauii нr lvloxнa бyлo гoтyвaтll li пpolloдItтI{
тaк, щoб пapтизaнl{ сBoсчaснo Hr poзKpllли iх мsтIl. У кpltтlr.lнltl"r
мoме}Iт пapгизани poзбивaлися нa м:шi гpyпкIl t"{пpoстo пpoнI{к.rлI{
кpiзь застaBи aбo скpивалуlcь У пpol]nл,rях. Усi дii Il гopaх тpебa бyлo
плaнyBaти гIaпеpсд й вiд тoгo плaнy не вiлстyпitтl{, бo нс бyлo 3B''I3кy мix oкpемими пiлpoз.uiлalllt. Paдioзlt''IзoК y гopaх не.цiяв.
У лютoмy l945 p. дo дlrвiзii прllбyв Boлltнськltй легioн ll сllлi
кype}Iя' tдo }IapaхoByвaв блlrзькo 600 вoякiв. Biн бyв oзбpo€ Е II{I"{
пеprвa)кнo paдянсЬкl{мl{ pyшIFIllц'lN{It' кiлькaнaдц'lтЬ}rtll лrгKllМlt
т:l BaxKI{мI{ Kyле}{етaмlt, oднieю пpoтItт.lFIKol}oЮгapпlaткoю; N{aB
пiдBo.ци з кiньмll.
,IК пilpтl{Лсгioн пoстaB y беpезнi |943 p. нa Кpеt'l'яIHе.I.ll{Hi
y
зaгiн сllcтемi сaмooбopoни oУH пИ пpolloлor\{пoлкol}з:ltIсЬKI{l"{
нlrкa МелЬнI{Кa. Hе бaxaючI{ пеpеl"{тltнa бiк oУH пiд пpol}oдo}{
C.Бarцеpll, лсгioн Bстyпt{l}y пеpегol]optt з нiпlulll{It тa пpllпI{нIIB
пpoти них бopoтьбy, збеpiгlIII{зa сoбoкr нa Boлllнi сaмoстiйнiсть
дiй, гoлoвнo B зaxl{стi цllвiльнoгo нflселення. Toдi пplIl"tняв oфiuiЁrнy нaзBy _ Укpaiнськlll"l легioн сaltooбopoнll (Ukгairrisсltе
пpII легioнi ст;rли oфiSеllrsсhutzlсgiorr).Hiмецькllмl{ зB''IзкoBt{Ivtlt
цеpи сл}Dкби безпеки (sD) Aсмyс i Pавiнг. У лttпнi l944 p., кoлll
нaблllзltвся фpoнт, легioн пеpеiitшoв нn пoЛЬсЬкy теplrтopiю. Прoвiд легiorry пpoтt,lвl{I}с,Iтoll{y' щoб нiмцi I]жI{l}itлtttioгo y дiях пpoтll
пoлЬсЬкI{х пapтlrзaнiв. Toмy н i т'lцi зtlаPеlIIтyBалlI пoл iтl ltl Hoгo п рo..Coлтl{сA''.
вiднllкa легioнy
Koлlt легioн пplrбyв дo дltlliзii t"tпoбa.lиl}' Щo це нilrlецькil tltl..Bopotlll''
стинa' бiльшiсть l"loгo Bo'Iцтвa пiд пpol]oдoпl хopyн)КI{х
..KoвAЛ,I''
(Poмaнa KltвелIoкa) тa
пoдAлaс'I y лiсll, спoдillltю.lllсяt
3 дoпolr{oгoю ЧетнI{кiв пpoiiтlr iхнiй теprн та l}еpHyгltся в Укpitiнy. ЧетниKи, бa)кaюvlt пoзбщt{ся ..HепpoшIснIlх гoстеl:i'', 3гoлoсt{лI{чеpе3 t*liсцевoгo кp:rl-tсфюpеp{lпpo t*tiсцепoстoЮ легioнy. Haстyпнoгo дня йolиy нaвздoгiн пiuroв oдttн дltвiзiйнlri"rкypillь пiл
кoМa[uloЮ мal.{opaГаilке. З lrlllt пirшoв ,IК пеpсKлiUIAt1go'"'nк Мaкapyшкa. Koли llтiKaчaм пbяснltлш хapilKтеp дlrIliзii тa if майбщI{ю poлЬ y тBopенHi Укpaiнськoi Hацioнальнoi Apмii' I}oF|tIпoвepнyлt,Iсядo дltвiзii, пoпеpe.цHЬoдoбlrllrшllсьoбiцllнKlt' щo нiкo-
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гo зa Bтечy t{с KapaтимyгЬ. Ha жaль, пiд якимсь пpстскстoм KивелIoкaнiмцi poзстpirшиll.Пiсля BKпючеI{Hялегioкy,Цoдивiзii йoгo
вoякiв poздiлилlt в piзнi coтнi.
Biднoсинlt мi.ltсBoякaми й слoвснцями бyлll хoч нr тaкi пpll.
язнi, як зi слoвaкaми' aлe кopектнi. Мiсцсве нaсrленttя вИчyвa.
лo стpaх псpед тiтoвськими пapтllзaнaмIl. Пapгllзaни зBI{чaI.{нo
)кopстoкo пoвoдl{лися i poзпpaBлялI{ся3 пoлoненими. Ix нищи.
ли' хoч чaсoм бpaлll B пoлoгI дo свoш чaстиtl нa ..Bt{пpoбрaння''
як нoсiiв aмyнiцii тa спopяд)кrннЯ.
Пiд чaс псpебyвaнняy Штipii близькo l50 вoякiв дlrвiзii здс.
зсpтt{pyвaJloчи' кpaще скaзaти' пpoп:Lпoбезвicти.
y 4-леннi пpoтипapгизaнськi дii, тa нa.
Дивiзiя з}toвyBKJIючIIлaся
..ПiвденЬ''
сKIIaстt{всto збpoю i спopяддiйrцoв нaкaз 3 гpyп}lapмiй
жсгIгIЯ}toвoстBoPегIим
нi мецькll м чaстllнaм. Haкaз видaBpеl"lхсфюpep Гir'tтrlлep.
Пiсля тoгo нaдil"tlllлoще 8 нaкaзiв вiд iнIцих Bищих
вil-tськoвl,Ix
iнстaнцit"l,якi сyпеpечI{лl{oдllьIoднolvfy.Cтypбoвaне кo.
мaцдyBaння дивiзii пpoтt{Bl{лoсятaKoМy бrзсснсoBoмy нaкaзoвi,
пpoбyвaлo з'rlсyватlI ситyauiro й вllслoвllтlt свoi зaстrpr)кення piз.
нит'tiнстaнцiяIм,I]кJIючнo3 кBаpтиpoю Гiммлеpa. BpеrштiкoмxндyBaннЯдишiзiiпoгoдt{лoсЯсKлaстI{збpoю пpll рtoвi, щo нa стaнцii бy.
дyгЬ чеKaти пoiздll, a iх нa всю збpoю i спopялження тpебa бyлo 38.
Як з'ясрaлoся пiсля вit.tни,цсl"{лa}Iцюгнaкaзiв, пpaвдoпoдiб.
нo' спpltчl{нllB сaпl Гiтлеp. Пiсля oбгoвopення ситyaцii y йoгo
квapгиpi в Беpлiнi 23-24 беpсзня вiн з велиKим здI{ByBaннямдo.
вiдaвсяt,шo iснye yкpaiнськa дllвiзiя. Toдi, мix iнrциМ' скaзaв:
..це iдioтltзм
дal]aтtl oзбpoeння yкpaiнськil"tдllвiзii, якa нr € зoBсiм нaдit.tнa.Я paлшr вoлiв бlr зaбpaтtl в неi збpoю i ствopllти
нoвy нilrеuькy .п.tlвiзiю.Бo кoли iхня бaтькiвщl{Fla€ дrсЬ тaм дaлrКo _ тo 3a tцo l}ol{иl{aють BoЮBaти?''
Hеспoдiвaнo 26 беpезня дo штaбy дивiзii зaiхали кoлиulнiй ry.
беpнaтop Гшtllчllни Bекгеp тa гoлoвa Biliськoвoi Упpaвll Бiзaнц. Il.
poзпoвiлll пpo нaKaзи щoдo poззбpoeння. Boнlr пPo цс нiчoгo нl
спецiaльнy пoсa.ry в Гoлoвнoмy пpaвлiннilCC
знaлl{.Bеrгеp зill"{мaB
з вiдпoвiдaльнiстю зa всi чyхoнaцioнaльнi чaстl{t{избpoi CC. Biн
пoч:lBнегal"{нo
дilIти, зв'язyюЧиcяз yсiмa вЦпoвiднимll iнстaнцi.
яllntll.Haстyп}loгo дня пoжaв дo гoлoBнoкoмaндyBaчa гpyпи apмiй
..ПiBдеttь'''гrнеpaл-пoлKoBнltKaA Леpa (Alеxarrdсг[юсг),
щoб йoгo пеPекo}laтl{B дoцiльнoстi вхити дивiзiю y фpoнтoвих дiях.
HезвnxaючI{ нa всi пеpипстii, дllвiзiя пpoдoвжyвaJla poзбyлoByBaтt{oбopoннi yкpiплення пеpед Мapiбopol{ тa пpoBaдl{ти }top.
мaльнi зaн'lтт't.
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3нoву фporrгoвi бoi!
Tим чaсoм Чеpвoнa apмiя пPopBaлa фpoнт y paйoнi Гляйхен.
бсpгa (Glсiсhепbещ) тa Фслцдбaхa (Fсldbaсh). Угopськi чaстини'
щo бopoнили цей вiд1инoк, в пaнiцi вiдстyпaли. Haкaзoм гpyпt{
apмiй .Пiвдeнь'' вiд 3l беprзня 1945 p. дивiзilo пiдпopящкyвaли
2-й apмii, a тy - l-мy кaвa.пеpiйcькoмyкopпyсoвi. l квiтня дивiзiя poзпoчaлa нaстyп 3 зaвдaнням зaкpити пpopиB.
29.Й i 30-й пoлки, пiдсиленi кoжен дивiзioнoм легкoi apтилopii, пoншtи нaстyп нa вЦтинкy Гляirхенбеpг-Фeлtдбax. Hд лi.
вolvfy кpилi вздoвx lllJl'Dry Гляйсдopф-Фелцдбaх iшoв пoлЬoвoзaпaсrгий к1piнь, a лiвopщ вiд ньoгo pеlIIтки дивiзii ..Biкiнг''. Пpaвим сyсiдoм y нaстyпi булtачaстини 3-i кaвaлеpiйськoi дивiзii.
3l.й пoлк фopсoвaним мaprцсм пoвсPтaBся з пiвдняt. Кypiнь
сaпеpiв бщ зaйнrпий yкpiплсt{ttямМapiбopa, a фюзилеpи ше бyли
пiдпoP,ЦКoвaнi 23-й тaнкoвiЙ дивiзii в paйoнi Paлкеpсбypгa.
Haстyп poзBивaBся yспilшнo' :Ulе вaжчe бyлo Bтpимaти здoбy.
тий тсpен. Пoчaлися пpoтинaстyпи пpoтиl]tlиKa. Пiд чaс oднiеi
кpитиннoi сиryauii нa кoМa}ЦнoМy пyнктi дивiзii псpебрaв кoмatЦyвaч 3.м кaвa.псpiйським кopпyсoм. HевИpаднi пoвИoмлсння з фporrry тaк вплинyли на I{rPви Фpal-rтaгa, щo вiн, як пlд
Бpoдaми, вiдмoвився Blд кoмa}IдyBaння дивiзiею тa зняв з ссбс
вiдпoвiдшrьнicть зa fr дaльшy дoлю. Кoмarшyвaч нс пpиliняш pе.
зигнaцii Фpaйтaгa й нaкaзaв йoмy зaлицIитися нa сBo€ м y пoстy.
Пiд чaс бoiв з'ясyвaJloся' шo yкpaiнськi вoякlr булtлдoбpi в
I{aстyпaхi мaйxс зaBжди злoбщaли нaмiненy цiль. Зaтс в oбopoнi бyли вpaшrивi i iх легкo бyлo вiлтiснити з зaйнятих пoзllцiй.
Toмy дивiзiйне кoмaндyвaьIнялrгкo oбсaдкyвaлo пеptui лiнii oбopoни' a тpим:rлo бiльIдi prзepBи B тилy д,tя пpoтинacryпy.
Пaнiвнi висoти Stradrtег Kogеl i Glсiсlrсlrbещсr Kogеl кiлькa
paзiв псpехoдили 3 pyк дo p}rк.Bpсштi фpoнт стaбiлiзyвaвся i дlt.
вiзiя дiстaлa свiй вiдтинoк, якvtЙ нa пPaBoмy кpилi вкJIючaB зa.
мoк i сслo Гляйхенбеpг, a нa лiвoмy дoхoдив дo кpaю Фельдбa.
хa. Boнa yспilшнo йoгo oбopoнялa' нrзBaxaючи нa тr щo alryнi.
цiя дo вaхкoi збpoi бyлa oбмежrнa й стpiляти мoxнa бyлo тiльKи зa дo3вoлoм дивiзiЙнoгo ruтaбy. У бoйoвi дii нo втpщaлися нi
лiтaки, нi тaнки oбoх стopiн.
У Cлoвенii тa Aвстpii дивiзiя 3a3нaлa вiднoснo вrликих втpaт.
3aрeстpoвaнo 729 убитtлх yкpaiнuiв, псpеBarк}Ioy фpoнтoвиx бoях.
3aгинyли кypiннi кoмarЦиpи Kщтa i Пoдецr, a пoлкoвi .Цеpн i
Пaнip бyли пopaнснi й евaкyйoвaнi дo дивiзiйнoгo rДпитaлю y
Фелькеpмapктi.
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У сеpсдинi квiтня з пoвiтpяних збpoйнt|x cl|Л пpl,rбyлo дo ди.
вiзii 2500 Boякiв, yсi бсз збpoi,_ кiлькa десяткiв стapцIl{}l'кiль.
кa лiтрriв' PеlIIтa пrPевa)кнo пiлстapшиt||4 - теxнiки oбслщo.
вyвaнHя aеpoдpoмiв. l200 з нI{x пpttлiленo дo пoльoBo.зaпaснo.
гo кyPetUI' iнIших poзпoдiлили мirс чaсти}Iaмидивiзii нa ..пiхoтнr
нaBчaння''.
Пoчинaючи з беpезня |945 p. з вoякiв дивiзii стBopl{лt{poбoний к}piнь. Йoгo пiдпopящкyв:rлиopгaнiзaцii Todt, яia poзбyлo.
Byв:rлayкpiплення B oкoJIиц'Iх Фслцдбaхa тa Гpaцa.
Haвпpoти дивiзii стoяB т. зв. 3-й Укpai}IсьKlll.{фpoнт Чсpвoнoi apмii, y яKoМy сJI}DкIоIo
бaгaтo yкpaiншiв. Пoчaлaся хBaвa пPoпaгa}Цa г}дIIroмoвIUlми'лстIoчкaми' нaшiпryвaнням. .Цoхoдllлo дo
спiлкрaння тa нaвiть дo зyстpiней мix yкpaiншllltllr з oбoх бoкiв
фpoнry' 3a щo нiмецькс кoмa}tдyвaннЯ сyвoPo Kopaлo. 3a кoxнy
тaKy 3гoлolцсtty "дoпoмory BopoгoBi'' вoякa пpl{т,Iгaлl{дo пoлЬoвoгo сyдy i вiшarrи.
У квiтнi дo дивiзii пpибyв геtlеpirл Пaшo IIIarцpyк, гoлoвa нo.
вoстBopе}toгoУкpaiнськoгo Haцioнaльнoгo Koмiтстy, кoтpиl"t oднoчaснo бyв кoмarщyвaчrм Укpaiнськoi Haцioнaльнoi APr*lii, дo
кoгpoi мiUIи yвiйти всi щpaiнсЬкi чaстl{гlи' щo пеpебyвaли в нi.
мсцьKиx збpoйних сI{.лaх.Генеpшl Шarщp}к бщ oфiuеpoм poсiirськoi цapськoi apмii, встyпив дo apмii УHP' a мix вit"rнaмltслy)киB
як кoнтpaктoвий стapшиI{aв пoльськiit apмii i вiдзнaчився в oбopoнi Bapшaви. (Пiсrш вit"tнискзlrльнllй пoльськlrli yP,Iд нaгopoдl{B
йoгo xprстoм Virtuti Мilitаry). Укpaiншi вiдt*toвllлисявстyпитt{ дo
Koмiтстy Bи3Boлr[I}lянapoдiв Poсii пiд ксpiвнlrЦтвoм poсil"tсЬкoгo гсl{еp.rлaBлaсoвa. Toмy l2 беpсзня fulьфpед Poзrнбеpг, paliхс.
мiнiстp схiднltx 3lмель' листoм дo гснсPaлa Шaнлpyкa пiлтвеp.
див pilшення нiмецькoгo yp'tJtyщoдo стBopенн'l Укpaiнськoгo Ha.
..як eди}toгo пPrдстll l}tII{Kayкparнсь.
цioнaльнoгo Koмiтстy (yH К)
кoгo нapoдy''. У цiй деклapaцii тaKoх скaзaнo' Щoб ..yкpaiнськi
вiйськoвi чaстини 3''€ д нaти в yкpaiнськy BизBoльнy apмiю''. Ha
пpoпoзlluiю пpезидентa Укpaiнськoi Hаpoднoi Pеспyблiки Aнлpiя
Лiвицькoгo й iнших пpoвiднllx пoлiтичнllx дiячiв гoлoвoю УHK
стaв гснrpaл Пaшo Шarцpyк (зaстyпникaми - пpoфесop BoлoдиМиp Kyбil"roвин i aдвoкaт з Хapкoвa oлсксaндp Cемeненкo).
Пpезllлiя yHK пpизнaчилa гeнсpaлa Шaьщpyкa кoNtaгIдyвaчем
Ук.
paiнськoi Haцioнaпьнoi Apмii (yHA). 17 беpсзrш 1945 p. УHK ви...ЦеклaPaцiю гpoмaдЯнствa'',
a генеpaл Шaгщpyк _ oкpеltty
д^tв
дo
вiдoзвy лo yкpaiнських вoякiB, Щo пеpебрaли в нiмецькllx збporl}tих силaх.
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Генеpaл IIIaндpyк пpllбyв дo зaпaсIroгo пoлкy l7 квiтня, a
19 квiтня _ дo rштaбyдивiзii нa фpoнтi. З rrlrlt пpнбyли Bекгеp,
пoлкoBнI{к Бiзaнц тa д-p Фpiu Apльт, pефеpеlrтсхiдних спpaB y
Гoлoвнoмy пpaвrriннi CC. IIIarщpyк пoвiдol*tllвФpaI"lтaгaпpo тBoprння Укpaiнськoi Haцioнaльнoi Aplrii, дo кoтpoi плa}IyсTЬся
BкJIIoчI{тиl-tшy yкpaiнсЬКy дивiзiю. Ha кoьtatrдlrpaнaмi.lенo генrpaлa Михaйлa Кpaтa. lllaнлpyк пplrвiз сIIIIьo-xoвтi кoкap.Цlrтa
пpllсяry' якy пpoвiв
тpизyбшi FIaкaцIкrтlt. 25 квiтня вiн пpl{t"tl{яв
д ив i з iй н и й с вяще ник
o. Михaйлo Левенrць:
,,Пpнcяra to BceI'IoIуЧoMу Бoroвi пepeд Cвятoю Йoro €вaнroлiсlo
n Х(ивoтвopяtцпьr XpecTo]v' нe IIKoДwчtl нi
)KI[TTя' нi здopoв,я,
cкpiзь Ta IIoBcЯKЧac IIIД
HaцiУкpai.нcькиnr
oнaЛЬIIIIM

Пpaпopottl

бopoтtlcя зi збpoсto в
pуKaX зa cвiй Hаpoд i
_
cBolo БaтькiвlЦtll{y
Укpаiну'
Cвiдoltlиii вeл lt к o i в i,цп oв i,цaль н ocтi
IrpllcяГаrc, як вoяк Укpа i.нcькoro HаЦioнaльнoro Bit1cьKn BI{KorIyBa ти вci IIaKaIII cвoik нa,IaльнИкiв cлухнянo
Й
бeззacтеpoхснo, a eJIJDкG
бoвi дopyteнIlя
TpI4Maтп в тaелrниЦi. Tак нexaй мeнi B ЦЬoMу,ЦoIIo-

.q.!UпЦoТ
Гolшrшсoшarщваc
)'Фяil|сIfloi
l|д
A)мii
генepaл-хop}тriкий Паь'to lШанлp1т.

DIoх(aБor i Пpevwcтa Maти,_ aMiIIЬ.,,
У цеpемoнii пpисяги бpaв щaстЬ BссЬ 30-l"tпoлк' щo стoяB tIа
вiдпoчlrнкy'

тa пprдстaB}IItкIl yсiх iнtшltх IIAстIIн. (Гснеpaл

Фpal'r-

тaг нa пpl{сяry не з'яBнBся.) Biлвiлaв генеpaл lllaндpук i фpoнтoвy лiнilо, з цiеi нaгoдII 3'явився фoтopепopтa)кy гaзстi ...(o
Бoю'', якa вихoдИЛaУ rптaбi дивiзii.
Генеpaл ll]aндpyк нaМaгaвсязiбpaтlr всi пiдpoздiли дllвiзii поprд кaпiryляцiею, щoб xoден yкpаiнеuь 1{епoтpапItB y пoлoн дo
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Чеpвoнoi ap}rii. 3a.щд.щri дo кaпirylшшii сoтник Мaкapyr.rrкapа:}oм
з д.pollr Apльтoм, яwtf,l вoлoдiв aнглiйськolo, виiхaли нa зaxiд з
листolvl гrнеP:шa IIIarцPyкa, Щoб пoiнфopмyвaти псpсдoвi чaст}l.
ни бpитaнськoi apмii пpo yкpaiнськy дивiзilo, ii нaмip здaт[Iся в
пoлoн тa oпpl{мaти пpизнaчrнс мiсце збopy.
б щaвrrя кoмaЕIД{PЬ дlвiзiй, кoмaнД/Baviв кopпyсiв зaпpoсиrпl
нa нapaДr лo ulтaбy 6.i apмii. .[снь кaпiryляшii вxсe бyв вiдoмий.
Пpoxaння дoзвoлити дивiзii псpIшiй вiдстyпити з фporrry кoмa}I.
.щ/вaнняapмii нe BзяJIoдo yвaги. 3aпaснi чaстинI{ й oбoзи пoчa.
ли вiдстyп paнiIшс, a дивiзiя oтPимiUIa з 4.гo Kopпyсy' яKoмy вo.
нa бyлa пiдпopядкoвaнa' нaкaз пpo вiлстyп з фporrry тiльки o
6 гoд. PaнКy 8 тpaвня.
Пiд чaс вiдстyпy дopoги бyли зaбитi лloдьми, бoйoвoю теxнi.
кoю' ц)aнспoPтoм. 3aпaсний пoлк aтaKyBaли пnРгизaни Тiтo.
HaйбiльIцс тpyдttoщiв бyлo пpl.t пePсхoдi p. Мyp.Дyлсo пpидaBся
збyДoвaний сaпсpaми дlвiзii дoпotltixний мiст нa пЬдснь вiл Гpa.
цд, який фyнкцioнye щc й сьoгoднi.
Koмartдний пyнкг дивiзi: l0 тpaвня poзмiстився нa PинIry y
Taмсвеry, a рeнеpi псprмiстиBся дo Caнкт.Aндpс. Haдiйшли вi.
дoмoстi, щo aнглiйцi зaтpимyють н1псoнaцioнa'iьнi пЦpoздiли тa
всi чaстини збpoi CC. Bскгrp вiд'iхaв i, як пiзнiulс з'ясщ:UIoся'
пrPсхoByвaBся y кaтoлицькolvry aвстpiйськoмy мoнaстиpi ..Мapiя
дсль Aнiмa' в Pимi; пoмrp в |949 p. Фpaйтaг пoдaвся в гopи i
зilстPслltвся.

Пoлoн i oпiсля
Пpиблизнo 1500дивiзiйникЬ пorгpaпилI{B aмepиKaнський пo.
лotl - oднa гpyпa (бiльlшo тисяvi) poзмiшaлaся в Hiменнинi, a
дpyгa (кiлькa сoтень) - в Aвстpii. Cпoчaткy пoлo}Iенi пеpсбy.
вa.пи пiд гoлиIt{нсбoм, a 3гoдoм y тaбopaх за дpoтaми. Iх кiлькa
paзiв псрмiшryвaли з тaбopy дo тaбopy. B пoлoнi хopyнxий ЮpiЙ
Гнaтloк ствopив дoбpий xop' щo дaвaB кoнцrРги псPед пoлoнс.
tlиIvtl{piзнoi нaцioнarrьнoстi. .Цoпoмaгaлa iм УкpaiнсЬKa сaнiтap.
нo.xapитaтивнa с.lrуокбa'гoлoBнo xapчaми. ПсpсслщoвyB:rли пoлoнсtlиx paдянськa pепaтpiяцiЙнa й пoлЬсЬкa вiйськoвa кoмiсii.
Hiкoгo l{aсилЬнo I{e вид:UIитa нr зaapецIтyв:UIи.
B lтa.пii - спoчaткy в Бсляpii, a 3гoдoм в Piмiнi - B aнг.
лiйськoмy пoлoнi oпигIилoся пoнaд l0 тис. yкpaiнuiв paзoм 3 гс.
нrPaJIoм Михaйлoм Kpaтoм. B шьoмy тaбopi пpи спpияннi aн.
глiйцЬ poзвиBirлoся сyспiльнo-гpoмaдсьКс )|с,tття'пpaцIoв:rлизнa.

т4т
мr}Iитий pепpeзсrrгaтиDtlийхop' opкeстpи' спoPгиBl{i дp}Dкини'
пprсa' МaтyP:rлЬHiкypси пiд спoнсopстBoМ Baтикaнy, iнIшi фaxo.
вi кypси, нaвiть пoлiтичнi пapгii й opгaнiзaцii. oсoбливo oпiкyBaвся пoлol{eними apхи€ п искoп [вaн Бщкo. Biн пoстapaBсяпpo
стипендii в yнiвеpситет Мaдpидa' дoзBoляв вiлвiлрaти тaбip yк.
paiнським сBящr}IиKaм з Pимa, Мb( якими бyли пiзнirцi влaдикa
Iвaн Пpaшкo тa кaPди}I:Lп
Iвaн Любaчiвський.
Paдянськa pепaтpiauiйнa кoмiсiя пoчaлa пrpепитyвaння кo)к.
нoгo B тaбopi 26 uepвня 1945 p. Boнa нaвiть дoбилaся тoгo, щoб
дrяких стapцIиtt' щo' нa ii дylnlкy,}vl:tливплив нa пoлoнrниx, iзoлюBaти й псprнссти дo т. зв. iнтеpнaцioнaльнoгo тaбopy. 25 сеpпня 1945 p. пoлoнrнi нс Bпyстили дo тaбopy гrнеpaJla Гoлiкoвa з
paлянськoi кoмiсii тa пoстaBили BиМory, Щoб кoмiсiя пеpесл}D(o.
y пpисщнoстi aнглiйськoгo фiцсpa й нo пс.
ByвaJIaпoзa тaбopotr,t
pеBoдилa .Цoiнтеpнaцioндльнoгo тaбopy yкpaiнських стapruин. Aн.
глiйськe кoмaндyBaннJI}Iaцe згoдI{лoся,i кoмiсiя пpипинилa свoю
пoвеpдiяльнiсть в сеpединi веpесня. 1052 пoлoненi згoлocv|ЛL|cЯ
нyгисЯ нa бaтькiвщинy.
Дo 2-гo пoлЬсЬкoгo кopпyсy пiд кoмaн.щ/Bal{нямгенеpaлa Bлa.
дислaвa Arщеpсa згoлoсилocя |76.
У тpaвнi-неpвнi |947 p. yсix пoлoнсl{llх пеpеBезлидo Bсrикoбpитaнii. l щoйнo тoдi пoчaли tх клaсифiкрaти як вiйськoвoпoлoгIrних. (B Iтaлii BoнI{ вBaхaЛvlcЯ..пiд,цaнимвopoxим пrpсoнa.
лolr{'' (SurтеrrdегеdЕtrеrrty Pеlsoltrtеl). Пoлoнених poзмiстили пo
piзних тaбopaх. Boни пpaцIoBаJlипеpеBaxнo y сiльсЬкoмy гoспo.
лapствi. Boсrни lИ8 p. ix звiльнили.
.Цесятки пoлoгIегIl{хзaкiнчили yнiвеpситстськi стyдii в lpлaндii тa Iспaнii зaBд,lKIl стипендiям Кaтoлицькoi aкцii.
У Piчioнс (Iтaлiя) бyв xiнoний тaбip, лс пеpебрaлo 38 пoлo.
няI{oK.Пiд чaс вiйни лекoгpi з }Iих пp:lцIoBaлив дивiзiйнolvfytцпи.
тaлi, кiлькa _ B штaбаx, бyли мbt<Hими жiнки i poдичi пoлoчaс пpaцIoBaли
tlеttих. Пiсля пrpеiзлy дo Aнглii всi вoни Дeякуttrt
y шпитaлi дIя нiмеuЬKих пoлoнених y Haбopнi' a 3гoдoм пеpей.
цIли дo цивiльнoгo )иття.
У фpaншyзЬкихтaбopaх .цпянiмецЬкиx пoлoнrниx збpoi CC (в
тoмy й для вoякiв ливiзii) бyли ствopeнi неспpиягrивi ylvloвиxит.
тя, щoб зaoxoчyвaти кoлицIнiх вoякiв гoлoситися дo фpaнцyзЬ.
кoгo чyхo3еМнoгo легioнy. Taким чи}Ioм деякi УкParнцi oпини.
лися в Aфpиui чи нa вiЙнi y B,етнaмi.
Пiсля бoю пiд Бpoлaми пoлol{r}Iиx стapцIиI{бiльlдoвики poз.
стpiлювaли нa мiсцi, пopaнениx теx пoдrкyди }lищили' }raпpик.
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лaд yсiх' Щo бyли в цеpKBi y с. Kняxe. Tiлькll дeякi дllвiзiйнllки
змiIдaлися з нiмецькими пoлoнeнIlмI{ i iх згoдot*tpeпlтpiювaлlr
дo Hiмсччини.
Bсix iнIцих пoBсзJIи в Cllбip. Haйбiльцlo iх пoтpirпl{лo дo тaбopiв МBД Ns 283. Упpaвлiння циx тaбopiв бyлo в Cтaлiнoгopськy Мoскoвськoi oблaстi (нa.laльниK пoлкoвник Boeчин). У шlrх
тaбopaх бyлo пoнaд l00 тllс. B'язнiв, мix ними й дlrвiзil-tникlr,
яKиx пPиBезJIи сюди пpltблизнo 8 вrpесня |944 p. Пpoтягoм
|944-47 pp. BелoсЯ слiдствo. Пoлoвинy пoлot{ених-дllвiзiliникiв
зaсyдили як'.iзмeннiкoв Poдiни.,. Perштy нa пiдстaвi спецiaльнoi
пoстal{oви paдянськoгo ypядy пpoкypaтypa Мoскoвськoi oсoблlt.
вoi вiйськoвoi oкpщи зaсyдl{лa зaoчнo нa 6 poкiB спсцпoсrлeння в Cибip.
Cпеuпсpеселrнцi-дивiзil.lнllки вiлбyвnли пoKapaння B It{. Бе.
prзoBсЬк' бiля CвepшoBсЬкa' в Kpaснo'IpсЬкoМy кpаi тa в Чlr.
тинськiй oблaстi, дr тIpaцюBaлиB цIaхтilх зoлoтot}идoбрнoi пpoмислoBoстi, пiлпopяшкoBaнихМBс сPсP.
***
Пiсля вit"lниMixнapoлниir Biйськoвllй Tpибyнал y Hюpнбеpypядaми CШA, сPCP, Bелllкoбpl,Iтaнiiтa Фpaншii,
ry' стBopеI{иI"{
сyдI{вгiтлсpiвськI{хBorннI{х злotII{Hцiв.Biн тnKoж poзглянyв .пi.
яльнiсть opгaнiзauii сс, t]кJIюtIнoз фopltaui;tмll збpoi CC. Щoдo стaтyсy ненiмrцькltх вoякiв, тo Haкaзoпlвiд 26 тpaвня |944 p.
Гiммлеp зaбopoнив BжtlBaтl{ ...Lп'Iчлlнiв нyхoi нapo.цнoстi, якi
сьoгoднi пiдпopялкoвaнi CC.opгaнiзaцiяl.l, тilK дopoгoi нaпt i вltсoкoцiненoi нaзви SS-Matttt''. Кpiм цЬoгo' Iоpt{диtlнoе всi пiд.
збpoi CC,
стaBI{BBflжaтII'шo щparнськa дllвiзiя вlll"trшлa3 сI,IстеI\{I{
кoли сKп:rлaпpисяry нa вipнiсгь yкpaiнсьKoМy нapoдoвi (25 квiтня
l9a5 p.) Й фopмaльнo булa BKпЮченAлo Укpaiнськoi Haцioнaль.
нoi Apмii.
HезвaжaючI{нa цr, бyли спpoбlr oryлЬнo зtlltнyвaчyвaтидltвiбyлlr бeзпiдстal}нll}r{l{.
зiю й ii vленiв, oднaк yсi шi зl]I{гIyDaчrння
aлЬя}Iтl{
нe
Bllдaлt{
Paдянськol'ly
Cotoзoвi
жoднoгo .цllвiЗaxiднi
зiйникa, хoч цЬoгo дoмaгaBся Cтaлiн.
Пiсля дorcпaднoi пеpевipки дrкpетoМ вiд 25 Bеpссгt,I 1950 p.
кaнaдсЬкий ypял дaB кoлиlllнiм вoякaм Укpniнськoi дltвiзii дoзвiл нп пogгiйнo пoселе}Iняв Kaнaдi, вiлкинyвtшllшсi застеpe)кснн,l
пpoти них як безпiдстaвнi.
У l986 p., пiсляlдвopiuнoi дoклaднoi пepевipки, Kaнaдськa кooГ lrtqtlilу otr
мiсiя пo пеpевipui Bo€ н нI{х злoчl,Iнцiв(Corlrlrrissiott
Waг Cгiruilrals) пiд гoлoвyl]aнн,tМсyддi Жюлir .[ешснa y сBorNly
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звiтi oфiuiriнo ствеpлIlлa:..Caмa пpl{l{:tлеxнiстьдo фopмaцii CC
не € злotll{нoмl] poзуt'tiнtrilliжнаpoлнoгo пpaBa' нa цс lтyсllть бщи
свiдot*liстьзJIoчtIt{yaбo aктltвнa }^raстЬв гtЬotlty[...l oбвинyвaчеttн,tчленiв дlrвiзii y BorннItх злoчl{I{axнiкoлIr не бyли дoкaзa.
нi aнi в 1950 poцi, кoлtr ii BпеpшIrвtlсyнегlo' aнi в 1984 Poцi,
кoли iх пoнoвлrнo, aнi тепеp пеpед цiсю кoмiсi€ I o''.
ypяд теx дoзBoлl{Bкoлltlднiм членaм дивiзii
At*lеpllкaнсЬKиI"l
пpoxltB{lти y CШA. У спpaвi хopy}DкoгoМ. Пpoннaкa, якlrЙ емiгpyBaв лo CШA, }Ir здзнaчl{Blllи' щo сл}Dкtrвв Укpaiнськiй дrвiзii,
Hat,tвищиЙIмiгpauirlниЙ Cуд (Iмiгpaцiliнa Aпеляцiйнa Paдa) y Ba.
цrlrнггoнi 9 лютoгo 1956 p. винiс тaке pitшен}Ul:..Hемae нiчoгo тa.
Koгo' щo BкaзyBtшoб нa тс' щo Укpaiнськa дllвiзiя бopoлaся пpoTи
Cпoлy.lgц1tхШтaтiв aбo iх сoюзнltкiв нa зaхiднoмy фporrгi' }IaBпaKl{' дoкilзIl r пpoтl{леxнi. Toмy lvtl{зaклЮчalмo' шo слyжбa в Укpaiнськir,rдlrвiзii не бyлa пrpеrЦкoдolo B дoпyщеннi iмiгpaнтa дo
Cпoлщених Штaтiв нa niдстaвi зaкoнy пpo пrprмiщених oсiб''.
***
У кpаiнax нoBoгo пoселенн't дшвiзilYtнI{Ktl
зaс[IyBaлиБpaтствo
кoлllruнix вoякiв l-i Укpаiнськoi дlrвiзii Укpaiнськoi Haцioнaльнoi Apмii, з вiддiлaмll в CШA, Hiмеччltнi, Кaнадi, Aвстpaлii, Ap.
гентltнi. У Bелltкoбpитaнii BoнIl стaлll зaснoBнIIKaмl{й членaми
oб'еднaннЯ KoлI{lll}liхвoякiв yкpaiнuiв. Бaгaтo хтo з-пoмix нltx
вiдзн:t.tllвся B нayкoвoмy' pелiгii"rнoмy' KyлЬтypнoмy xитгi. У
|992 p. в Укpaiнi стBopенo Гaлltцькo Бpaтствo кoлишIнiх вoякiв
l-i Укpaiнськoi дllвiзii (..Гaлlrнlrнa'')Укpaiнськoi Haцioнaльнoi
Apl,rii, щo нaЧIlсл'Iлoпoн:l.ц,
700 членiв. Усi дllвiзil"tникинr зaбyBaЮтьпpo lr{етy'3 ,IкoЮпiшлlt дo Укpaiнськoi дивiзii,_ стaнoB.
лrнн'I i зl*liцненн'tнезaлrxнoi Укpaiнськoi деpxaBlt.
П p и м i т к и: в дивiзii l|a&lзoв:l Й кoмдtlдltа мoви бyли ltiмcцькi. Cryпсlti лrи
rry)киrlсIlЬкихз'сдllaltь збрoi CC теж були lriмсttькi' ltatlpикпад' Wдffсп.Stuгmarur(дrrя ltilr|cцЬкихCC бyв SS-Stuгmaпп). У дltlIiй пpaЦi вxиваються yкpailrськi llaзви сгyпсltiв тa
yкpaittськaвiйськoцr тсpмillolloгiя. lх lrcollir!йllo вrкивjulиyкpaillськi дивiзiйllики, a в пoлolti в Piмilli кoмiсiя з вiйськoвoi тсpмittoroгii iх затвеpдиJra:Sсh0tze _ стpiлctь (сoл.
дaт); obсrsсIl0lzе - gmpruий сцliлeuь; Sttrгmаtur- вiстytt; RottеIrf0lrrcг_ стapшшй вiстyll; Untсrsсharh0rсr _ дcс'fгll}lк (кдпpшt);lliдcгapшиltи (сcpxaIпи): Sипdаrtcrtjultlcг _
o b с г s с l taг f0h re r _ ч o т o в и й ( м o л o л ш и й с epж a н т) ;
д е сятl tик-lliлхop yllхи й;
}|auptsсlllrг0ltгсr_ бy.ltавllий(стapший ссpжaltт); стapшиrlи (oфiucpи): Stапdaгtсlrobr:rjuпkсr _ чoтoвий-lti,ltxopylrxий; UlllcrsturrnГ0lrrer - хopуltxий (лсйтсltaltт);
obсrstuгmf0lrrеr_ пop)вIlrик(стaprrrийлсйrгeltаlrг);наuplsluпnfuhrer _ сoтltик (кдпiтдlt);
Stuгmbaшrf0lrrеr_ майop; obсrsluпnbalrlf0hrur _ пЦltoлкoвllик; Stапdагtеltf0hrur- пo'lкoB|lик; l}rig:rdспГ0Irrcr_ гсllсpall.ltairop; Cпrppcrrf0lrrrэг_ гcllсpaл.хopylrхий;
_ гсllсpaJl.пoлкoвlIик;
obеrgruppcltf0lrгсг_ гсIrсpaJr-ttopy.tltик;
Obеrslgгuppспf0hrrэr
sиbsсharf0Ilrеr (dlyltюtiя) _ бylt.lрil tи й (сr-.lрt:l
иrla).
ПiдporдUtш: куpittь _ бата,rьЙoll, coт.,li _ poтa' vo?:l _ жtвoд' prr} - вiдtiлeltllя.
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Biстi.Б-во ioil. вoякiвl.iУД унA. Чv. l - l40' 191!.1964pp.' Мюш.
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3БPoЙH I cvIJIИсУIIAсHoI rцrpдIни
Koнститylliя (oснoвний зaкoн) тoдilцньoгo CPCP, пpийнягa
7 xoвтня |977 p., BикJIIoчaJIa
бyдь-якy Pс:rлЬнyспpoбy мiсцсвo.
гo сaмoBp'IдyBa}II{я.Ii гiдним вiдбиткoм стaJIa щвaленi 20 квiтня
1978 p. Koнститytliя (oснoвний зaкoн) Укpaiнськoi PCP, дс вxo
нe знaйuutoся мiсця дlя МiнiстсpстBa oбopoни, якe iснyвaлo бo.
дaй нa пaпсpi y ..дoбpеxнсвськiй'' кot{ститyllii. oтlкr, oснoвний
зaкo}l зpaзкa |978 p. oстaтoчнo yсyнyв фopмaльнс пPaBo Укpa.
iни мaти влaснr вiйськo.
3 пoчaткoм гopбaнoвськoi пеpебyдoви м:Lпo щo змiнилoся Укpaiнa, здaBaлoся, lriцнo стoiть нa стopoжi iдеi ..единoi непo.
дiльнoi''. Пoтpiбнa бyлa xoн яKaсЬ стpшff}Paлiзaцiя сyспiльствa,
стBoprння oпoзицiйнoi дo Кoмпapтii Укpaiни cI4Л|4.
Цiею силoк)
стaв HapoдниЙ $x Укpaiни зa псpебyдoвy' yстaнoвчиЙ з'iзд яr<oгo
вiдбyвся 8-l0 BеPeсня 1989 p. y Kиeвi. l xoч y Пpoгpaмi ЦDry,
щвaлснiй yстaнoBчим 3'i3дoМ, пpo apмilo' 3a винятKoм тrз пpo
кoнвеpсiю вiйськoвo-пpoмислoBoгo кoмIIлексy i екoлoгiчнoгo Kott.
тpoлIo з бoкy pсспyблiки нaд тсpитopiсlo poзмiщення вiйськoвиx
частиt{' не йIдлoся, тpебa кoнстaтyвaти бrзпеpечний фaкт . ле.
гaлiзaцiя пеptшoi oпoзицiйнoi дo iснyloнoгo Prxимy opгaнiзaцii
ст:UIaпoчaтKotr{бopoтьби зa вiднoвле}Iня yкPaiнськиx збpoйниx
Cнл, яку ylvtoB}toмoxнa пoдiлити нa тaкi псpioли:
l-й: 1989 p._l6 липtUI 1990 p. _ пporrиKнrнняyшгиpoкiмa.
си iдеi l{rзaлr)KнoстiУкparнськoi дrp)кaви y piзнoмaнiтних фopмax
i ствopення piзних opгaнiзauiй, Щo пoчI{нaютЬстaвI{тиy свoш пpoгpaмн их дoкylvtе}maх
п итaн ня вiднoвлсння yкpaiнсЬKoгo вiйськa ;
2-Й: |6 лИПI|Я |990 p.-24 сеpпня l99l p. _ iнтrн:ивнi пoцIyKи шляхiв зaпoчal.к.vBaнняЗбpoйнltх Cил Укparни пiсля пpий}Iяття[еклapauii пpo деpxaвний среpенiтет Укpaiни' де пpoгo.
лolIIеHo:Укpaiнa мae пpaBo нa влaснi Збpoйнi Cили;
3-Гl: вiд 24 cepлня |99| p. - вiднoвлення i pеaльнe бyлiвниu.
твo Збpoйних Cил Укpьiни пiсля Aктy пpoгoлolllrння нrз:Ulrжнocтi Укpaiни.
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IДЕя стBoPЕtIня yкPAIнсЬкoI ДЕP)IGBI{
TA BI.цHORIIЕHня 3БPoЙ[Iих сиЛ
(1988-16 лltпtlя l99l p.)

$r:с зa вiдpoдкeння влaсних 3бpol.lних Cил, pефopмauiю iм.
псpськиx фopмaцiй тa стBopсння нaцioн:rлЬ}tихapмiй po3гopтaB.
сЯ в 3ilлс)Klloстi Biд зaпшЬ}Iих пpoцссiв нaцioнaльнo.дePxaB}Ioгo
PoзBитKy' зpiл oстi, чисельнoстi гPoмaдсьKo- п oл iтич них opгaнiзa.
цiй. Ho дивнo' щo нaйщвидlIIс ui пpouеси poзпoч:rлися y кpa.
iнax Бamii. Мbквoсннa нeзlлrжнiсть циx дсPxaB дaлa змory y нop.
м.rльниx ylиoBax виpoстити цiлс пoкoлiння нaцioн:lльнo свiдoмllх
лtoдсй, тoдi як Укpaiнa сплив:rлa кpoв'lo свoiх кpaщих сltнiв i
дoчoк: зaхiднa чaстинa - y бopmьбi пpmи пoлЬсьKиx oKyпaн.
тiв, Haдднiпpянщинa - в лaбетaх бiльlдoвицькoгo теpopy.
Уже в 1988 p. в кpaiнaх Бaлтii вiдбyлиcя мaсoвi мiтllнги з ви.
мoгaми : ..BиBссти oкyпaцit.lнi вirl ськa''. Poзгopтaли aкти Btly дяль.
нiсть сaмoдiяльнi opгaнiзaцii ..ХенеBa.49'', ..Boгненt{ий хplст'',
uЛiгa жiнoк'' (Лaтвiя), Лiгa вiльнoi Литви, видaBaлI{сявелиKими
тиPa)кaми' в т.ч. poсitiськoю мoвoю' незалеxнi Bидilt{ня.
Дyrке aктивнi гpoмaдськi opгaнiзaшii виникли i в Укpaiнi. Bottи poзпoчaли бol.tкoryвaнняl вi t"lськкoмaтiв, opгaнiзoвyшaли п yб.
лiчнс спaлrння вiйськoвllx i пapгiilнI{x дoкylvlентiв.Юpи.Цllvнoю
пЦстaвoю тaких лiй бyлa стaтгя 5l ХеневсЬкoi кoнвенцii |919 p.'
Coюз i зa якoю дrpxaвa-ol<yпaнтно мoякy пiдписaв Paд,яlнськиl.l
жс змyцryBaти гpoмaдян oкyпoBaнoi теpитopii сл1окитив apмii кpa.
iни.olсyпaнта. Boднoчaс poзпoчaвся pyх за вiднoв.пеннянaцioнlJtЬнoi симвoлiкtl, щo стaлo мoгщнiм чt{tlнl{KoМнaцioнaль}toгo € д .
}Iaння нapoдiв. Пoдiбнi дii пpoвoдилa i нaцioнaлЬI{aгвap.цiяМoлдoBи' a в pеспyблiкaх Зaкaвкaззя y 1990 p. Biдpaзy ж poзпoчaJlo.
ся стBopeння нaцioнaJlЬниxвit"lськoвиxфpмyвaнЬ, Щo сyпеprчилo
чиннiй кoнститyIдii.
Уxе нaпpикiнцi l989-нa пoчaткy 1990 pp. Bеpхoвнi Paди
кpaiн Бamii yхв:L,It{лизaкoнoдaBчi aкти пpo пpoхolDкення вiй.
ськoвoi слyxби свoiми гPoмaд'Iнaми нa влaснiЙ теpитopii. Йшoв
мaсoвltй 3aпис дoбpoвoльцiв y Лllтвi дrя слр<би y силaх oхopoI{и кpaю' стBopилoся кiлькaтllсячI{r збpoйнс фopмyвaння y Bipменii, a сyсiлня з Укpaiнoю Мo.пдoвa сфopмщaлa 30-тисячний
\
зaгiн кapaбiнеpiв.
y дpyгiй пoлoвинi 1989 p. пo Укpaiнi пpoкoтилaся хвиля мiтингiв, пoчaли 3'являтися гaслa ..ГgтЬ oкyпaнтiв з Укpaiни''. У
заxiдних oблaстях тисячi лloдей пiксгрaлlr вiйськкoмaти i пplrзoвнi пyнкти. A в сiчнi l990 p. гpyпa львiвськlrх вiйськoвlrкiв зa.

т5з
пaсy ( l l oсiб) пpилюдllo зЕII{щилt{свoi вil"rськoвi квиткl{' зaяBиB.
цll{' щo Boнl{ нс вiдмoвляютЬся слyхитI{ Bлaснr свoil"l Бaтькiвщинi i вистyпaютЬ зil тl' щoб iхнi дiти мaли мox.пивigть зaхIlцta.
ти цIo Бaтькiвщиtly y сKJIaдi нaцioнaльнllx збpol.{них фopмyвaнь.

Iнiuiaтopoмтaких aкцili бyли УГC, Pyx, CHyМ.

УсвiдoмllвI.IIи'щo сaме зaxiднi oблaстi Укparни € aктиBниМ нo.
сiем iдеi yкpaiнськoi деpх<aвнoстi,Мoсквa i oфiцiйний Klliв пoч:UIи шaJIенo пpoтидiltти дrмoкpaтичFIим сyспiльнo-пoлiтичнllм
пpoцrсaм' якi тaм нypтyBaли. Увrнepi l xoвтнrI 1989 p. y Львoвi
зaгiн мiлiцii спецiaльнoгo пpизнaчrн}Iя )кopстoKo poзiгнaв демottстpaцiю, щo пpя}vfyвaлa
дo мiськoгo uiддiлy внyцriurнix спpaв. Пiс.
ля цЬoгo кpиBaвогo пoбoiщa пpи ЛьвiвськiЙ кpaйoвiй opгaнiзaцii
Hapoднoгo Pyхy Укpaiни бyлo yгвoprrlo легaJIЬнyпapaмiлiтapнy
стpyKтypy' стaтyт llкoi poзpoбленo нa oснoвi ..Пoлoxення пpo
ДH.ц пo oхoporti гpoмa,ЦсЬKoгoпopядкy'' тa ..ПoлoxсtlЕIя пpo
Львiвськиt.l зaгiн пiдтpltмки гpoмaдсЬкoгo пop'Iдкy''. 3гoдoм цсй
зaгiн дicтaB нaзBy ..Bapтa Pyхy'', бpaв ylaсть y пiлтpltмaннi пo.
pядKy пiд чaс IltaсoBI{х
дсIt{oнстpaЦiйy Львoвi тa Kиевi, пpoBr..хI{BoгoлAнцюгa'' зi Львoвa
деннi
дo Klrсвa 2l сiчня 1990 p.
Haпpllкiнui сiчня l989 p. y Кllевi вiдбyлaсянapaдa CHУМy, y
якiй взялl{ г{agтЬ .цслегaтI{з Ktliвськoi, Львiвськoi, Tеpнoпiльськoi, Piвненськoi, Чеpнiвсuькoi i Хмсльнllцькoi oблaстей. Tщ бyлo
пoгollxеFlo зaгaльнi пpt{}tцl{пI{
дi;lльнocтi i oснoвних пpoгpaМниx
зaсaд i вlIзнaнo зa неoбхiдI{еpoзпoчaти зaгaлЬнopеспyблiкaнськy
кaмпaнiю пpoтесTyпpoтl{ слyxбlr мoлoдi 3a мrжaми Укpl\нtr.22_
23 лютoгo l990 p. y дr'IKI{xмiстaх пpoI"{lIIли
мaсoвi мiтинги-мaнiГaслa,
r*laнiфестaнтll,
piзнi, aле всi вoнIl
ix
неслt{
бyли
щo
фестauii.
_
зBoдI{лI{сядo oднoгo
''ГетЬ oкyпaнтiв з Укpaiни''.
УкpaТнськa Гельсlrнськa CпiлкA, Pyх, стyдентсЬкi бpaтствa i
CHУМ y лЮтo}|y-беpезнil990 p. пpoвrли aкцii пpoтeсТy' спpямoвaнi пpoти BиKopl{стaнняyкpaiHсЬких юнaкiв y кplrвaвих cyтllчкaх в Aзеpбaй.Ц,жaнi,
Bipменii, flyruaнбе. У них B3яли }^raсть
piднi зaгиблlrx вoiнiв, щaснllкiв piзнot'laнiтних лoкaлЬнI{xкoнфлiктiв, спpoBoКoBaнltxбiльlIIoBI{цЬKиМ
Pе)киМoМB oстaннi po..Хтo
..Хтo
кI{.
вбttв мoгo тaтa?''
вiдпoвiсть за |4|43 зaгltблltх?'' _
тaкi pllтopllчнi

зaпl'tтaнн'I

зaдfl BaлI{' н{lпp|IKIIaД' yчaснI{кI{ мiтин-

ry y шaхтapсЬКoМyмicтi HoвoBoлI{нсЬKy.
Пiд вплltвoм iдей демoкpaтиз:rцiipiзкo зpoслa кiлькiсть щllлiв вiд пpизoвy нa вit.lськoвyслpкбy. Boсени 1989 p. в цi.l.oмy
пo тoдiшнiй iмпеpii Ухt|л|4Лoc'|
вiл пpизoвy 6,5 тlIс. oсiб, rцo бiльrц
нiж y 6 paзiв пеprвищyв:lлo пoKaзнt{KI{пoпrpедttьoгo poкy. Ha
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тepитopii ПpикBo кirъкiсть вiдмoвникiв y пopiвняннi з lloпсpeд.
нiм poкoм зpoслa y l0 paзiв.
3a iнiцiaтивolo тoвapистBa ..Cпaдщинn'' ,7 Л|oToгo 1990 p. y
Львoвi вiдбрся збip iнiцiaтиBl{oгo кoмiтетy зa стBoprння Укpа.
iнських Збpoйних Cил. Biдзнaч:UIoся' щo УкpaiнсЬKa Hapoднa
Prспyблiкa 6улa oКyпoBaнa вiйськaми PPФсP y l9l9 p. i з тoгo
яaсy псpебyвa€ y кoлoнiarrьнoмy стaнi. Кoмiтст стaBиB сoбi зa мстy
дoмaгaтися пPoхoДкrння сл)D|(бимеlцкaнцями Укparни тiльки нa
fr тopитopii, пpaвa кopистyвaтI4cЯ B apмii yкpaiнськolo мoBoю; yг.
вopсtl}lя МiнiстеpстBa зaхиgly Укpaiни, зaмiни пPисяги нa вip.
нiсть 1pцдoвi сPсP пpисягoю нa вipнiсть нapoлoвi Уtqpa.tни,нa.
дaння мo)olиBoст eir utя пPoxoд)кrнI{я :lлЬтеpнaти в н oi в i й ськoвoi
crу>кбlа,ствopення ylvroBд,Iя пoстyпoвoгo пrPсxoдy нa пpoфссiйнi yкpaiнcькi Збpoйнi Cили, дoстyпy дo вiйськoвих фopмyBaнЬ
пprси' д}r,(oвeнствaтa пpедстaBникiв гpoмaдсьKих oб'сднaнь, кaтrгopичнoгo зaсyДкення i нrдoпyстимoстi BttKopистaння вiйськa
пpoти Bлaснoгo тa iнrдих нapoдiв, olсyпauii чyxих теpитopil,r.Pе.
кiнцевy метy Koмiтстy . ''стBoplнttя пpoфезoлюцiя BизнaчI{,лa
сiйниx yкpaiнськиx 3бpoйних Cил нa теpитopii Caмoстiйнoi Coбopнoi Укpaiнськoi.[сpxaви'' яK гapaнтa мaЙбyп-rьoiпoвнoi ii демiлiтapизaшii. Збip схBaJIиBтaКoж ..Пpoгpaмнi пoстaнoви Koьli.
тrтy 3a yгвoprнI{я Укpaiнських 3бpoйних Cил (У3с)''. У лoкyментi Koнстaтyвaлoс'l:
_ yсi вiйськoвi oкpyги' a тaKoж чaстини oкpyгiв PPФCP'
БPсP, МPсP, lцo знaхoДятЬся}Iaтеpитopii Укparни, paзoм з yсiм
вiйськoвим мaйнoм мaloть бyги пеpедaнi ypялoвi Укpaiни;
_ мa€ бщи сфopмoBaнo МiнicтеpстBo зaхистy Укpaiни;
- всi вiйськoвi дiйснoi cлу>кбlлPA-нr гpoмaдяни Укpaiни
мaloтЬ бщи пеpедислoкoBal{iпoзa fi мехi;
_ yкpaiнськi 3бpoйнi Cили вЦ pядoвoгo BoЯкa дo мiнiстpa мaIoть пpисягти нa вipнiсть yкpaiнськoмy нapq-oзi тa пiдкop'lтисЬ
Укpaiнськoмy yp'Iдy тa МiнiстrpстBy зaхисT, Укpaiни.
.Цaлi в пpoгpaмних нacтaнoвaх вiдзнaчa.пoся'щo Кoмiтет ДеPжaвнoi безпеки мaе бщи pеopгaнiзoвaний i пеpеopiентoвaнийв
Cлyхбy Безпеки Укpaiни, a ДДЯцЬoгo пoтpiбнo стBopити кoмiсilo пpи Bеpxoвнiй Paдi, якa цIo pеopгaнiзaцiю мaлa б здil.lснlовaти. Щoдo МiнiсгеpcтBa Bн}'тpirшнiхспpaв' тo пpoпoHyB:tлoсяцю
yстaнoBy нa тrprнax Укpaiни poзфopмрaтlr i пеpейти нa gтpyкrypи федеpaльнoiтa мyнiullпaльнoi мiлiцii. Bсi зyсилля Koмiтеry
3a yгвopеtlня УЗC, CБУ тa pегioнaльнoi пoлiцii }rUIи гpyнтyвaтI{ся нa yкpaiнськoмy гpoмaдяtнствi i бщи вiлoбpaженi в зaкoнi
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..Пpo гPoмaд,IгIствo Укpaiни.'' Кoмiтст oбстoloвaB Iцr oди}I
д)D(с
вaх.ltивий пyt{кт: слyxбa B лaвaх сA' .цБ тa УB.Ц .цJIяпpедстaвникiв iнIдих нaцioнaльнoстей нс мoxe вpaхoByвaтуIc'I теpмiн
'Ilк
пpoхивal{ня в Укpaiнi.
Cеprл стpaтегiнних зaBдa}Iь,якi стaBиB псpед сoбoю Кoмiтст,
бр бoйкoт Мiнiстсpствa oбopoни CPCP, пPoпaгa}Iдa пpoгpaмних зaсaд ссprд yсiх веpcтB нaсeлення Укpaiни i свiтoвoгo yKPa.
iнствa, oчoлсння pУхy Biдмoвникiв Укpaiни.
Koмiтcт oпpaцIoвaBтaKoж prKol{ендaшii пpизoвникaм i вiйсь.
кoвoзoбoв'язaним, якi дoкyмсtIт:UIЬнoвiдмoвл.rцися вiд сл1aсби
в oкyпaцiйних вiйськaх CPCP тa зPaзoк зaяBи Мiнiстpoвi oбopoни CPCP з пoсилaнням нa Xсневськy кo}IBснцiю(l9a9).
Фaктичнo щe з oсснi 1989 p. y Хapкoвi пoчaлa зaPoд)кyвaтися
opгaнiзaшiя' якa тсx стaвI{лa сoбi 3a метy вiдpoдксння yкpaiн.
ськoгo вiйськa. Як Укpaiнський вiйськoвий кoмiтет вoнa oфop.
NIИлacЯ7 квiтня 1990 p. Ii oчoлив кaлpoвий вil.rськoвlrк кaпiтaн
Пrтpo Hедзельський. Koмiтст стaвив сoбi 3a метy yгвoPснt{я I{a
Ko[Iститyцiйних зaсaдaх нaцioнa.пьниx Збpoйних Cил, якi плaнy.
B:lлoся тBoPити llutяхoм псpсбyлoви }Ia зaсaдaх Poзyvrнoi дoстaт.
нoстi, po3тaцIoBaнихB Укpaiнi з'rднaнЬ Paшtнськoi apмii. Псpс.
дбaчaлoся, щo кoмiтrт Poзгopl{o poбory y тaких нaпpямax:
l. Пpoпaгarцa iдеi стBoprння Haцioнaльних 3бpoЙниx Cил тa
ii oбгpyнтщaння.
2. Cтyдiювaння yкpaiнськoi icтopii, вiднoвлення вiйськoвих
тpaдицiй тa ж пpoпaгaндa.
3. Cпiвдiяшьнicть iз нapoдними дсп}.тaтaмиУPCP тa CPCP вiд
Укpaiни.
4. 3aхист пpaв вiйськoвикiв тa вiйськoвoзoбoв'язaниxгpoмaд'пI
УPсP.
Aнaлoгiчнi нaпiвлегaльнi кoмiтgтtt булlа ствopснi тaкox y lfu.
евi й Хитoмиpi. Ta oсoблиBo aктивнa дiяшьнiсть llo вiднoвлен.
ню УкpaiнсЬKиx 3бpoйниx Cил вслaся y Львoвi. У пpимiщеннi
Львiвськoгo вiл.цiленняCпiлки писЬменttикiв Укpaiwt 20 чсpвttя
.стaтyг'
1990 p. пpoвсдrнo кoнфсpснцiю, нa якiЙ бyлo схBaлrнo
oбpaнo кoopдинaцiйнy Paлv.Дo tf скJIaдy yвiйIш.rrипpедстaвниKи
CHУМy' ..Cпaдщини',, УPП, ..Плaстy'', Coюзy yкpaiнoк, Мсмo.
piaлy, Дсy, Тoвapиствa yкpaiнськoi мoви iм. Т.ШсвчсI{Ka тa iн.
Cтaтщ зapеrстpyвaли B нoвooбpaниx дrмoкpaтllчних opгaнaх мiс.
цевoi Bлaди I7 лvrпня 1990 p. oтlкr, кoмiтст стaB пеpцIolo лс.
пlльнoю пapaмiлiтapнoю opгaнiзaшi€ t o' щo вiдкpитo дсKпapyв:rлa
бopoтьбy зa вiлpoлxrннЯ yкpaiнськoi apмii. Йoгo членaми стiUIи
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вiйськoвики' стapшини зaпaсy, якi нa тol-t чaс в)кr Bl{стyпl{лl{
нa гpoмaдськy i пoлiтиннy aPrнy. PoзпoчaлoсЯ нaлflгoдxrння
3в'язкiв з Kиевoм, Хapкoвoм, Хllтoмиpoм, ТеpнoпoлеIvt'Чеpнiв.
цями' Kpивим Poгoм, Ужгopoдol*l тa iнrцltми мiстaмlr, a TaKox
3 демoкpaтичI{o нaстporними стapшинaми вil"lськoвllх .laстllн i
Iштaбiв,щo дислoк}вшtися в Укpаiнi.
fuiе якщo дrмoкpaтич}Ia вJIaдay 3aхiднili УкpaшIi спplrялr poзгopтaннк) p1оryзa вiлpoлxення yкpaiнськoi apмii, Хapкiвськltй кoмiтст пpaцювaв y з}Iaчнo склaднiIциx ylvtoBax.Ha кaпiтaнд П.Hе.
дзелЬсЬкoгoчиниBся шaлений тисK 3 бoкy пpoмoсKoBсЬKltнaстpo€ н их ч}г)|(их
i свoiх яниvapiв, з якими вiн сл1окllв.Уpaз oднoгo 3
нaliдисциплiнoвaнiцrих oфiцеpiв стaли xapaктеpизyвaти з якнaй.
гiplшoгo бoкy i Boссни 1990 p. звiльнилll з apмii.
B Укpaiнi, як i в iнrцllх pеспyблiкaх тoдiцlньoгo CPCP, poзпoч:UIaсякaмпaнiя зa лiквiдaцiю пoлiтopгaнiв в apмii. Пpltвoдllлися piзнi дaнi пpo ix питoмy вary B oсoбoвoмy сютraдi.3a тBеp.
..пoлiтпpa.
дpкснttямгa3сти ..Эхo'' ()Kитoмllp' тPaDень 1990 p.)'
цiвники сЮIaдaли 8vo вapull{HсЬкoгo скJIaдy Paдянськoi apмii'.
Iдrю poзпyскy пoлiтopгaнiв пiдтpимaли uraхтapi .Цoнбaсy. B pе.
..BенсpниIl
зoлюцii пoлiтичнoгo стpaйкy, oпyблiкoвaнit"l гaзrтoЮ
.Ц,oнецк''(l990' l3 липня), ruaхтapiBистyпили 3a скaсyвaн}Iяпo.
лiтopгaнiв y apмii.
ЧopнoбильсЬкa кaтaстpoфa зaгoстpилa lцe oдHy ссpl.{oзнyпpoблrмy' якa мaлa безпoсеpедне вiднoшrння дo дt{слoKацii в Укpaiнi чaстин i з'еднaнь Paдянськoi apмii, a сaмe пpoблеlry oхopoнI{
дoвкiлля, в т.ч. i вiд ядеpнoi збpoi. Piзнi вiйськoвi oб'екти lll{Kltпiдземнi
дaли B aтмoсфеpy мaси oтpyйних prчoBин' зaнeчt{ц{yBaли
Boди' пiд чaс вiЙськoвих мaневpiв гoспoдnpстByзаBдaвaлисязнaчнi
збитки. 3a oкpсмимидaними, вiйськoвi чacтини, oб'€ K ти i пoлiгo}tи в peспyблiцi зaймaли 700 тис. гa yгiдь i 300 тис. гa лiсiв.
Pщ ..зелениx'' BимaгaB BстaнoBлегIняrкoлoгiчнoгo кotlтpoлю нaд
дiями вiйськoвих, вiдlцкoдyвaння iмпеpським вiйськoвllм вiдoм.
ствoм з:lвдaних пpиpoдl збиткiв. Пpиюraлiв хиxaцЬкoгo стaBлен}t,I
apмii дo пpиpoди чимaJIo: пoлiгoн BПс д.тtябoмбoмrтaння B pевництBo П iстpялi вськoi
лiктoвiй чagгин i мaсивy ..Медoбopи'', бy.Ц,i
paдioлoкaцiйнoi стaнцii нa Зaкapпaттi. Пiд тискoм гpoмaдсЬкo.
стi Зaкapпaтськa oблaснa Paдa i Bеpхoвнa Paлa Укpaiнll щвaлили пoстaнoви пpo зaбopoнy цЬoгo бyлiвнlluтвa. oднaчr pyпopи
l 3a yтoнrteшнм}|д,altи}|Dl'oпyблiкoвallими пiслIяpoзв:uryCPCP' кiлькiсть пoпiтпpацiвttикiв
вiд yсьoro сшtа.щlPа.пяllськoiapмii скпillaJlи 2,426,a вiД стаpшиltськoпoкopпyсy - ||'4%.
(Hаp. apмiя' |992' 25 листoп').
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iмпеpii ..ПpaB.Ц'a'',,,
ИзBecTИsI'',..КpAснa,Iзвездa''poзпoЧaли пyблiкaцiю матеpiaлiв прo KoFIсчнyнеoбхiднiсть цiсi cтaнцii i пoвнy
безпекy лIoдrl-{тa дoвкiлля. oб'екг пpoдol])Кyв:шllбyщвaти. I лllrшс

нoвi пpoтrстl{ зl{yсIrлtt вil"tськoBI{хпpI{пI{нI{тl{ зl]едення cтaнцii.
Тpебa вiдзнa.lllтll, Щo y свoix пеplЦIIх пpoгpaМoBl{х дoкylt{еtt.
тaх-мaнiфестaх i декlrapaцi;Iх бopoтьбy зa вiлнol]леHня нaцioнaль.
них 3бpol,rнllх Cltл oднoзнaчнo пi.Цтplrltaлll УPП, [eмПУ, Укpa.rнськa
Ha цioнaл ьнa пaрirl, Укpa rнськa хpистI{янсЬKo-дrlиoKpaтичнa пapтiя, Укparнськa ltixпapлaNIеFlтсЬКa Aсaмблея. oбминyли ur
пI{тaння Пapтiя демoкpaтt{чFtoгo вiлpoлxення Укpaiни, лiбеpaль.
нo-демoKpaтl{чнa пapтilt Укpaiн и, oб' е.ц'нaнaсoцiaл-демoKpaтичI{a
пapтiяl Укpaiни, Укpaiнськa нapoднo-дrl{oКpaтltчнa пapтiя, Укpaiнськa сел'lнсЬкa дrМoКpaтtt.lнa пapтiяt.
Taкltм B зaгaлЬЕIllхptlсaх бyв пеptшltt"tпеpioд бopoтьби зa вiд.
нoBлr[Iня Збpol,rних Cил Укpaiнlt, щo хapaктеpllзyвaвся пpoнIIк.
нrFIням y rшиpoкi мaси iдеi деpхaвнoi нез{UIr)KFIoстii yсвiлoмлrl{Hя
тoгo' щo без влaснoi apltii нr l{o)кс бщи незaле>кнoi деpЖaви.

tIA tIIЛяхУ Дo PЕА.III3AцIIIДЕI
БУДIBIIицTBA ЗБPoЙHих сиЛ УкPAIHи
(16 лllпlш |990 p.-24 сepпlя l99l p.)

Blrбoplt .ЦoBеpxoвнoi Paди УPCP тa пtiсцевllх Paд нapoдlll{х депщaтiв, якi пpol"tшлl{наBrснi 1990 p., бyлlI пrpшIиМизa всю iстopilo кoлltruнЬoгoсPсP, KoЛI{oпoзlrцifiнi сI{лизN{oглиoбpaти свorх
pсспyблiкaнськoгo opгaнy, тaк i
lIк дo нaI.{BI{ц{oгo
пpr.цстilBt{lrкiв
сaN,toBp'ЦyBaьIнJI.
opганiв
KПУ_KIIPC
в зaхiднltх oбмiсцевoгo
дo
лacтях Укpaiнlt зaзнaлa нIlщiв}toi пopaзKи' з Львiвщlrни дo Bсp)кoдеЕIстaBлеtIик кoмyнiстiв. .[епyгaтиxoвнoi Paдll не пpoI"{lIIoB
пaтpioти сфopмyвarrипapлaМентсЬкyфpaкцiro, яKy нaзBaJIllHapoднoю Paдoю i якy o.loлиB aкaдемiк Iгop Юхнoвський.
16 липня 1990 p., здoлaBцIи oдчar?дyrцниrloпip пpoiмпеpсЬKих сил, Bеpхoвнa Pадa yхBaлилa ...[еклapaцiю пpo деpxaвний
сyвеpeнiтoт Укpaiнl{'', Дo юpllдI{Чнo зaкpiпленo пpaBo Укpaiни
Мaти BJIaснi 3бpol,rнi Cllлll. У тpетьoмy poздiлi цЬoгo вa)оIиBoгo
..Укpaiнськa PCP здiйснюс зaхист i
дoKyl{ентa пpoгoлollllrto' щo
oxopoнy нaцioнaльнoi деpxaвнocтi yкpaiнськoгo нapoдУ'', o B
..3oвнitllня i внщpilлня бсзпс.
дев'rtтoмy poздiлi, щo мae нaзBy
кa'', зaпl{сaнo: ..УкpaТнськa PCP мae пpaBo нa 3бpoйнi Cили.
Укpaiнськa PCP мar BJIaснiвнщpilшнi вit.lськaтa opгaни деpжaвнoi безпекll, пiдпopядкoвaнi Bеpхoвнil.t Paлi Укpaiнськoi PCP.
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Уrqpaiнськa PCP визнaчa€ пoP,Iдoк пpoхoДкснrrя вiйськoвoi сл}aс.
би гpoмaдднaми Укpaiни.
Гpoмaдrпrи Укpaiнськoi PCP пpoxoд'rтЬ лiйснy вiйськoвy сл}Dк.
бy, як пpaвилo' нa тсpитopii pеспyблiки i нс lvloxyгЬ Bикopистo.
Byвaтllся y вiйськoвlдс цiляпсgr fi мсxaми без 3гoди Bеpxoвнoi Paли
Уlqpaiнськoi PCP. Укpaiнськa PCP ypoчистo пpoгoJloшyе пpo свiй
нaмip стaтI{ в мaйбщнЬoмy пoстiйнolo нейтpaльнolo деpxaBolo'
якa нc бсpс yнaстi y вiйськoвих блoкax i дoтPимyетЬся тpЬox нr.
ядrPних пpинципiB: но пpиймaти' I{с виpo6луtтlцi нс нaбyвaти
цдсpнoi збpoi. A вхo чrpф кiлькa днiв бyлo yхB:UIснoпoстaнoвy
"Пpo пpoхoДкеt{ня вiйськoвoi сл1a<бигpoмaдянaми Укpaiнськoi
PсP i викopистaння пpaцiвникiв пpaBooхopoнI{их opгaнiв зa rf
мсxaми''.
Paдяlнськa apмiя в цей чaс всe бiльIде poзKпaдaлaся. ...Цiдiв.
щинa'' й iнцli oгt.tднiяBищa (пpoтекuioнiзм i кopytvtпoвaнiстьoфi.
цrPсЬкoгo сKпaдy' втp}чaння вiйськa y мixнaцioнaльнi кoнфлiкти) poзхиryвaли rj зсrpсдини. У геoмстpичнiй пpoгpссii зpoст:rлa
кiлькiсть тих' хтo хoтiв слyJ(ити BикJlIoчнo B мсxaх УкpaiнIr. Aктивiзршaся дiдпьнiсть кoмiтетiв сoлдaтсЬKих мaтеpiв. Ha числсtlttиx мiтингax мaтеpi зBсPт:UIисядo пpaBлячих в Укpaiнi стpyктyp 3 вимoгaми пoBrprtyги yкpaiнських юнaкiв дJIя пpoхoд)кrннЯ
сл1a<бинa piдних тrpенaх. I д;rя цЬoгo бyлo лyхr бaгaтo пИстaв:
зaгoстprнн,я нaцioнaльних вiднoсl{н y вiйськoвих пiлpoзлiлaх' a
нaйгipIшс - цiлсспpяМoвaний теpop пpoти сoлдaтiв-щpaiнцiв.
ocoбливo цo стoсyB:UIoся кol{тиttгеtlтy' якvtit нaбиpався з зaхiд.
них oблaстей Укpaiни - llloвiнiсти нiяк нс мoгли змиpитt{ся з
тим' щo цих Ioнaкiв нс пloжнa зaJIякaтитaк' щoб вoни пoзбyлltся yсвiлoмлс}Ioгo пoчyгтя нaцioнaльнoi гop.Цoстi й yкpaiнськoгo
пaтpimизмy. B Укpaiнy пpиBoзtl.лvtУ цинKoBиx тpyнaх бyквaльнo
зaкaтoвaних Boякiв, пoчaстirцaли BипaдKи сaмoryбств. ПoшtиpилoсЬ дезсpтиpствo' lцo зaкiнчyв.Lпoся сyвopими дисциплiнapни.
ми зaхoдaми з бoкy KoмaндyBaння. Tpебa }Iaгaдaти' щo Kapa 3a
B тaк звaнi дисцип.
втснi бyлa стpaшнoю - х.тloпцiвнaпpaвJlЯlП'|,
лiнapнi бaтaльйoнИ, Дo вoни пеpебрaли Paзoм 3 тими' xтo бщ
зaсyд)кrний зa кpимiнaльнi 3лoчини. Kapтинa, змaлЬoвaнa нa
I з'iЪдi oб'сдraнoi Cпiлlсl Coлдaтських мaтеpiв Укpaiни, бyлa гинa псpa .(arrтr. Cтaтистикa ..нrбoйoвиx втpaт'' вiд знyщaнь i сa.
мoryбств xaх:шa. B oлнoмy з iнтepв'lo y веpеснi 1990 p. гoлoвa
oсМy Л.TpщмaнoBa нaвелa тaкi цифpи: зa yсi poки вiйни в Aфгaнigгaнi з Зaпopiзькoi oбл. зaги}lyлo 12 oсiб, a зa цей чaс сеpсд
тl{х' хтo пpoхoдив слyxбy нa теpенi сPсP'_
l 12, зa вiсiм мiся.
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цiв 1990 p. внaслiлoк мopaлЬнихi фiзинниx знyrцaнЬнa нaцioн:lлЬ}Ioмy
гpyнтi зaгI{нyлo14 юнaкiв з lвaнo.Фpaнкiвськoioбл.
Пpo спpaвxнi мaсцrтaбитpaгедiйв Paдянськiй apмii свiдчили
тaкoх peзyлЬтaтиpoбoти пpвI{дeнтськoiкoмiсii, oпyблiкoвaнiнa.
пpикiншi l99l p.: y 3бpoйнихCилaх сPCP y миpний чaс цIopo.
кy гинyлo 6600 юнaкiв, тoбтo пpaктичнo мaйжс цiлa дивiзiя. 3
них 20% зaкiннyвaли)киттЯ сaмoryбствoм (ссpсд цивiльнoгo I{a.
селrння кiлькiсть caмoryбuiв сKпaдa€ |,з7%), мaйх<eстiльки ж
вмиp:Lпoвiл сеpurвo-сyдиннoitlедoстaтнoстi.A смеpгей вiд ви.
paзKи цrпyнкyв apмii бyлo y 3 тис. paзiв бiльurе,aнix сеpедoднoлiткiв нa цивiльtloмy стaнoBищi. oкpiм цифp зaгiUIЬI{их
втpaт
тa кiлькoстi сaмoryбств дo prшти стaтистичt{ихдaних слЦ стa-

витися тaкo)к 3 пеBниIl,t3aстсprженняlr{'oскiльки Bиt{ниx' як нr
пapaдoкс:rльгIo'y зaгибелi не бyлo, poзслiлyвaння нс пpoвoдилoся' тo >кнс вiдoмo' чи смсPгЬ нaстyпaJla спpaвлi вiд тих хвopoб,
якi зaзнaчalwIcЯB дoкylv(еtlтaх.Пpoвинa 3a тpaгeдiю списyвaлaся
I{a мсpтвих _ цс бyлo ..зoлoтr пpaBилo'' дoблrснoi Paдянськoi
apмii. Кoжен нетвrpтий з зaгllблих бyв з Укpaiни: щopoкy небoйoвi втpaти пеprBищyBaли пoвнoцiнниЙ apмiйський пoлк' гиtIyB
цвiт yкpaiнськoТ нaцii.
2 >кoвтня 1990 p. yкpaiнськс стyдентстBo poзпoчaлo пoлiтич.
нr гoлoдyBaнFIянa мaйдaнi Heзaлежнoстi (тoдi ще плoщi Хoвтневoi pевoлlouii) y Киевi. I oднiеlo 3 BиМoг' якi стaвили стyдeн.
ти, бyлo дoМoгтися пpoxo.Фкrння вiйськoвoi слpr<бина тepитopii
Укpaiни. Bинятoк poбllти xiбa дtя тих' xтo цЬoгo сaм зaбaxaе i
нaпицIе вiлпoвiднy писЬмoвy зaяBy.
Пoлiтичне гoлoдyвaння yкpaiнсЬкиx стyдентiв м:ulo Brличoз.
ний pезoнaнс B свiтi, i Bеpхoвнa Paлa змyrшснa бyлa зaдoBoльtlи.
.ти
iхнi Bимoги. Пpиriнятa yхBaлa стBrPдхyвiUIa' щo вiдгспсp гpoмaдяни Укpaiни мo)кyгЬ слyJ(ити пoзa fi мсxaМи тiльки пpи iх
дoбpoвiльнiй згoдi. Дo 3I гpyднЯ l99l p. м:rЛибщи пpийнятi зa.
кoн пpo пpoхoд)Kеtlнявiйськoвoi слyxби гpoмaдяI{aми Укpaiни,
зaKoн пpo :LпЬтrpнaтиBгIyвiйськoвy слy:кбy, n N|Я pеaлiзauii вимoг цI{х зaкoнiв пеpе.u,бaнaлoсястBopити вiдпoвiднi деpxaвнi
стPyKтypи.
Cвiй вapiaнт poзв'язaння пpoблеми пpизoBy i пpoxoдкення
вiйськoвoi слyrкби Bеpxoвнa Pa.Цapсспyблiки дoвrлa дo вiдoмa
вiйськoвoгo вiдoмствa тoдitцньoгo CPCP, дс Bсr цe виK,Iикaлo глyxий oпip. Пpaвдa, Мiнiстеpствo oбopoнI{ дa.пoзгoдy' щoб вссня.
ниЙ пplrзoB дo бyдiвельниx чaстиI{ зaJIиlцaBсяв Укpaiнi. Hi дo
чoгo нr дoМoBl{лисянa листoпaдoвiй нapaдi в Kaбiнетi Мiнiстpiв
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Укpaiни, кУли пpибyли гoлoви oблвикoнкoмiв' нaчaль}Iики штa.
бiв вiйськoBиx oKpyгiв тa oблaсниx вiйськoBих кoмiсapiaтiв. Hс.
пoстyпливiсть мoскoвськI{x вiйськoвих чиl{oB}II{кiвзмyсилa ypяд
рспyблiки 12 листoпaдa 1990 p. пpl{пинитlt вi.Цпpaвленгlяt{o.
вoбpaнцiв зд меxi peспyблiкI{ a>кдo пplll"{tlяттясoюзl{ll}lll opгa.
нaми вiдпoвiдних }oш:lл' lцo вPaхoBУrlul|4 б вrtмoги зaкoгIoдaвчt{х
aкгiв нaшoi peспyблiки з цЬoгo питaння. Boднoчaс бyлa пoстaвлrнa щс oдЕIaвимoгa дo Мoскви - }tс сксpoByBaти тих гpoмaдlн Укpaiнп, яKi пpoхo,Ulть вxе сл1a<бy' в 30ни мixнaцioнaль.
них кoнфлiктiв. I xoч згoдy нa цr бyлo oтpимaнo (пpltзoв цьoгo
poKy бyB пiд зaгpoзolo зpиBy' тoмy дoвoдl|ЛocЯ paxyBaтися 3 Ilи.
IиoгaмиKиeвa), oднaк apмiйськi чIttIoBниKисвoi зoбoв'язaнг:япс.
pсд Укpaiнolo д}Dкeчaстo нr викoнyв:UIи.
Ar<тивнoBкJIючиBсяy всi пpoцrси' щo пpoхoдl{ли B yкpaiнсвкo}ry сyспiльствi, i Львiвcький гpoмaдськllй кoмiтcт зa вiдpoджrн}Iя Укpaiнськoi Haцioнaльнoi Apмii. Boссни l990 p. виlilдoв
псpIший нoмrp (нa xa.пь, eшlний) l.{oгoдpyKoBaнoгo opгaнy - гa.
...[l,oBсpхoвнoi Pдди
зсти ..Kpiс'', дс бyлo вмiщенo зaявy-зBеp}IеFItIя
Укpaiни'', в якiй, зoKpемa' cтaвилaся вимoгa негal"{t{oстBopI{тt,I
Мiнiстсpствo oбopoни' pеopгaнiзрaти вiйськa MBс в Haцioнaль.
нy гвapлilo, пi'шпopяДKoвaнyBеpхoвнit"l Paлi Укpaiнlt, зaбopoнlrти в apмii дiяtльнiсть KПPс.
3a щaстlo деpxaвних i гpoмaлсьKt{хopгaнiзaцiй BпеpцIr зa пiс.
лявoeннllй пеpioд Koмiтcг 14 жoвтня вiдзнaчllв сI]ятo Пoкpoви
як.Цень yкpaiнськoгo вiliськa 3 BелItKoю aкaдемieю-KoнцсpтoЬ{y
Львiвськoмy тeaтpi iм. М.3aнькoвецькoi.
У жoвтнi 1990 p. y Львoвi пPoBсденo нaпiвлегaльнс зaсiдaння
членiв piзних гPoмaдських opгaнiзauil,tУкpaiни, щo стaвlrли сoбi
3a метy вiдpoддення Укpaiнських 3бpoйних Cил. Ha uьoмy зaсiдaннi нaмiтилoся дBa пцхoди лo виpirшення тropстIlчних i пpaк.
тI{чних пpoблем вiлpoлження yкpaiнс ЬKoгo вiЙськa.
l) твopення влaснoi apмii Bеpхoвнoю Paдoю;
2) твopен}Iя IтapaлrлЬ}IIIх
rцoдo Paдянськoi apмii Збpoйних
Cил, зa зpaзкoм кpaiн Бaлтii тa 3aкaвкaззя. БiльIцiсть пiлтpltмyBaла пеpцIиti lшлях, a oскiлькlt цi зaсaднllнi пpoблсltlt бyлlt дyxс
Ba)оIиBими,виpirшенoпpoвrстl{ 3 цЬoгo пpиBoдy y Kllевi }Iayкoвo.теoprтиннy кoнфеpенuiro.
Baхливolo вixoto бopoтьби зa вiднoвлення yкpaiнськoТ apмii
ст:rлиДpyп Bсеyкpaiнськi збopи Pyхy, якi пpoхoдI|лLlB Kисвi 25.
28 xoвтня 1990 p. У звiтнiй дoпoвiдi lвaнa .(paнa бaгaтo yвaги
пPиДiлялoся вiЙськoвiЙ пpoблемi, кoнстaтyBaлoся' щo нiкгo в Ук-
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paiнi, I{aBiтЬi ндl"lвищi мoсKoвсЬкi стaвлениKи' t{l знaютЬ' скiльки
кoцrтiв вoнa вiд'цaeнa yгPимaння нaliбiльlдoi y свiтi apмii, скiль.
ки фaктиннo e вil"tськaнa тсpитopii. Пpltвoдllлaся стapa пpyсь.
кa мyлpiсть: нapoд' якиli нr мa€ влaснoi apмii, бyде гoдрaти чyжy. Ha 3бopaх пpoзBгIaB зaкJIиK пpoBести з'iзд yкpaiнськиx oфi.
цеpiв, Bepхoвнiй Pддi пpoпoнyвaлoся стBopити Biйськoвий кoмiтст
Укpaiни, якltй би зaЙмaвся ствopенням Укpaiнськoi Haцioнaльнoi Apмii (yHA)' вiйськoвим prKoменДrBaJloся opгaнiзoвyвaти iнi.
цiaтивнi гpyпи УHA y кo)к}loмy пiдpoздiлi.
yHA
A нaйгoлoвнiцrе - бyлo вiдзнaчrнol lЦo B сyспiльствi
'дeя
дoстaтньo визpiлa i щo чaс пеpехoдI{тI{
дo пpaктичниx дiй.
У pезyльтaтi вжс нa пrpшy сесiю Bелllкoi Paли $л<y, якa вiлбy.
лaся l гpyдня 1990 p.' бyлo пoдaнo кoгtцепцiю Збpoйних Clrл Ук.
paiни. УпеpIлili u нaстинi, якa сKJIaдaлaся3 дBoх poздiлiв: ..Biйсь.
кoвo-пoлiтичнa сиryацiя в CPCP'' тa ..Пoлiтичнi i деP)кaвнo-пpaвoвi aспекти стItopен}I.я
Збpol"rнихCил Укpaiни'', aнaлiзyBaJlaсясиryaЦiя, щo сKJIaдaлaсятoдi в сyспiльствi, зaстapiлicть вiйськoвoi
дoктpllнl{ сPCP i ii oблyднiсть. У тpетЬoМy poз.Цiлi,tцo нaзиBaBся
..Пpl,tнципll пoбyДoвlr3бporiнlrх Clrл Укpaiнrr нa пеpехiдний пеpioд'', пpoпoнyBшIoсятpи IIIл,Iхивllpirшeнняпpoблсми:
l) ствopенtlя влaсних Збpol,rнltх Cил пap:LпслЬнoдo iснyloнoгo yгpyпoвaння Paдянськoi apмii тa .ц'ol{aгaтисяйoгo poзпyскy i
poзфopмyвaннЯ. Цсй шлях вiв дo зaгoстprння кoнфpoнтaцii, мaв
iнrшi сеpйoзнi сoцiaлЬ}Io-rKoнoпtiчнiхибLi.,i йoгo вiдкllнyли;
2) ствopе}tня BЛaснoi apмii lIIляхoМ пoслiдoвних paдик.UIЬнI{х
piurень, якi мaлa би щвaлити Bеpхoвнa Paдa Укpaiни. I{ей rшляx
BимaгaD еднoстi всiх пoлiтичнI{х сl{л B Укpaiнi i в ii Bеpхoвнiй
Paдi, a тaкoi rднoстi не бyлo, тoмy й йoгo визн:L,IиЕIеpсaлЬниlvt;
3) poзytutнiкot*tпpoмiсимi;к piзнllми пoлiтичнllМI{ силaми нa
oснoвi flеклapauii пpo деp)кaв}Illl,tсщеpенiтEт з ypaxyвaнняМ pr}aлЬнl{хмo)KЦивoстeЙ ulя евoлюцi й нoгo пrpетBopенrrя yгpyпoвaнHя
Збpoйних Cил CPCP нa теprlтopii Укpaiни в Збpoйнi Cили УкpaТни зi збеpехеннЯм бoiroвoi гoтoвнoстi i oбopoнo3дaтнoстi кpaю.
Пpи.вибopi uьoгo тpeтЬoгo lllляхy prалЬ}IooкpеслюBaлися тaкi aспекти мaйбщньoi дilшьнocтi:
l) ствopeння зa вимoгolo Bеpхoвнoi Paлll Укpaiни гoлoвнoгo
кoмaндyвaнгIя yгpyпoвaн}Iя зс сPсP нa тrpитopii Укpaiн|t' ЯKe
B пIlтaннЯх xltттедiяльнoстi вiйськ пoгo.Ф|(yryсi пpoблеми з BеpхoBнoю Paдoю Pеспyблiки.
2) ствopення пpи Bеpхoвнili Paлi Укpaiни дспyгaтськoi кoмi.
сii з питaнь oбopoнll тa бeзпеки.
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3) ствopеI{tIяпpи Kaбiнстi Мiнiстpiв Укpaiни вiйськoвoгo вi.
дoмстBa' шo фopмyе вiйськoвий кoмiсapiaт, зaймaеться пpизo.
вoм' кoмILпеI.I.]rBaнI{ям
теpитopiaльI{иx чaстин i з'еднaнь нa бaзi
iсrrщoнoгo }тpyпoвa}Iltя сoю3них вiйськ з пеpспiлпoP'Utкyвaнням
iх Укpaiнi; взaсмoдiя з MiнicтсpстBoм oбopoни сPсP, B тoltly числi i в oпepaтиBl{o.тaктичI{их питaннях; виpoблення вiйськoвoiдo.
IоpI{Hи Укpaiни.
4) Bсpхoвнa Paдa беpr пiл сBoю lopисдикцilo всi вiйськa, якi
poзтaцIoBaнi нa теpитopii Укpaiни.
Iсrrрaв щс oди}I aспrкт виpilлення дaнoi пpoблеми, який вiд.
piзнявся вiд виклaденoгo тим' щo спpaBa пoчинaлaся зi ствopен.
ня Bеpxoвнoю Paдoro Укpaiни дeпyгaтськoi кoмiсii з пllтaнь oбo.
Poгtи i безпеки, a yгвoPсння гoлoвнoгo кoмaЕЦyBaння yгpyпoвaннrt
3с сPсP Pa теpитopii pеспyблiки нс пеpе.Цбaнaлoся.
У кoнцеп цii oбгpyrrтoвyвaлaся неoбxiднicть пpи й ttятгяl Bеpxoв.
нoю Paдoro Укpaiни пакстy зaкoнiв пpo слpr<бyв ЗC CPCP гpo.
мaдяI{ Укpa.iни, пPo стaтyс 3C CPCP нa тrpитopii Укpaiни, пpo
вiйськoвo-пpoмислoвий кoмплекс pеспyблiки.
У сiчнi l99l p. y Львoвi бyлo пpoведеHoнapa.ryKoмiтетy зa вцpoДкrнI{я 3бpoйниx Cил Укpaiни' нa яKoмy бyлo пoгo.шxеtloкoнцепцiю твopе}I}rявлaснoi apмii i виpirшeнoпеpедaтиu дo Bеpхoвнoi
Paли Укpaiни. Ддя глибrдoгo oсмl{слeння теoprтI{чниx i пpaктI{чних зaсaд вiдpoдкснrrя yкpaiнськoгo вiйськa виpiшlили пpoBrсти y
Kиевi пpсдстaвницЬкy кoнфеpенцiю, дo щaстi в якil.t зaлгrити
вiйськoвикiв' гpoмaдських тa деpжaBних.Ц}tнiв,фaхiвuiв-iстopикiв.
Koнфеpенuiя oтpимaJla нaзBy ..ЗoвнiIдtlя i внщpiIшня бсзпекa Ук.
paiни. Кoнцепцiя Укpaiнськoi apмii тa пoцI}'ки цrляхiв ii ствopенt|Я'', a спiвopгaнiзaтopoм ii, кpiм Paди Koлегii Pyхy i Koмiтеry зa
вiлpoдкення Збpoйних Crrл Укpaiни, стaли Hapoлнa Paдa Bеpхoвнoi Paди Укpaiни тa Aсoцiaцiя демoкpaтI{чгIиxPaд Укpaiни.
Koнфеpеншiя пpoхoдuлa 2_3 лютoгo l99l p. B aKтoBoмy зaлi
Cпiлки писЬмeнI{икiв Укpaiни.
Ha кoнфrpенuii впеprцr вiлкpитo Brлaся пpедмeтнa poзмoвa зa
},чaстюфaхoвиx вiйськoвикiв пpo pеaльнi цIJlяхибyдiвнlluтвa Ук.
paiнськoi apмii. Bсi схoдилися нa тoмy' щo мaliбщня apмilt мaе
бщи пепapтt{зoвa}Iaй пpoфесiГlнa i Korцтyвaтиllе yкpaiнсЬКoмy
нapoдoвi знaчнo деlIIеBl.Цс'aнix iснyюнa iмпеpськa apмiя.
Пеpевaжнoю бiльlдiстю гoлoсiв бyлo щЁaлснo ..ЗвеpнеttнЯ,,Дo
Bеpхoвнoi Paди Укpaiни, yзaгшtЬнеHyкoнцeпцiю стBopеHняУHА,
prKoмсtЦaцii.пpoпoзицii ..3веpгIенl{ядo вiЙськoвoсл}a<бoвцiв,
щo
пpoхoдятЬ слyxбy в Укpaiнi''. Bеpхoвнiй Paдi пpoпoHyB:UIoсяви-
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Пеpший гoлoBttoкoмаltцуBач 3бpoйких

Cил УкpaitIи,

ПpезилеtгУкpаТrиЛеolriдlfuавнук.
l994 p.
Явopiвський
пoлiгoн'беpезень

нoBитtt МiнiстсpстBo oбopo}llr pеспyблiкlr, poзпoчaти пpaцIo нaд
стBopегIнЯм Збpoitних сил Укpaiни, yхB:tпI{тиpiцIення пpo стaтyс BiI.{ськсPCP нa теpитopii Укpaiнl{' poзпoчaти пiдгoтoвкy зaкoнiв пpo oбopoнy тa пpo Koнвrpсiю BПK.
нa
У ..Звеpненнiдo вil.tськoвoслyxбoвцiв'tцo пpoхoдять сJг}DKбy
Укpaiнi'' бyлo pетeльнopoз'яснеtto пoзиuito yкparнсЬкt{хдемoкpaтичнI{х сил щo.цoстaHy' якI{й скJIaBсяy Paдянськiй apмii, пoяснeнo неoбхiднiсть стBoprння влaсHt{хЗбpol,lних Cил Укpaiни.
Пaкст yхBaлеIll{xKoнфеpенuieю дoкylvtентiвбyлo вpщrнo де.
пyгaтaм Bеpxoвнoi Paлll Укpaiни, aле вo}tи нa тoй чaс poзглянyтi не бyли i зaлlllдилllся хiбa ЯK пpoпoзицii вiд oпoзицiйнoi мен.
lцoстi. A кoмпapтiЙнa пpссa' нl }IaдpyKyBaBцIидol(ylr,tентiвкoн.
феpенuii, зaсyДI{лaсaмy iлею пpo бyлiвнI{цтBo3C.Укpaiни.
Aгoнiзyю.ta iмпеpiя, poзрriюни' щo Bеснянllй l99l p. пpизoв
pекpщiв бyле пpoвaлегIий,пiцrлa нa aМopaльнi кpoки. 20 лютoгo
l99l p. Kaбiнет мiнiстpiв CPCP BидaB сyмнoзвiснy Пoстaнoвy
N946, згiднo 3 якoю вiЙськoвикt{стpoкoвoi слyхби, якi зa Bлaс}Iим
бaхaнням (без згoлtl бaтькiв!) t1tдлислyя<итIrЕIaoхoпленy KoI{.
флiктaltlt 3rмлЮ Зaкaвкaззя, кyпyBaлися дrцIrBими пoдaчКaми 250 кpб. щoМiс'tt{нoyпpoдoBx пrpцIoгo poКy сJr}Dк6иi 270 кpб. .
нa дpyгol{y poui. A якщo зaJIItшl{тЬсяжI{BиМ'тo пiд чaс демoбiлiзaцii pядol]l{кчt{ сеP)кaнтoтpl{МyBaBвихiлнy дoпoМoгy y poзмipi
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550 кpб. Ha х<aль,бyли хлoпшi (пеpeвarr<нo
зi схiдних oблaстеl"rУк.
paiни), якi спoкyсl|лL|cя цими oблyдними oбiцянкaltlt.
Bжc 28 квiтrrя l99l p. пiд тискoм oпoзltцii Bеpхoвнa Paдд Укpaiни o6paлa кoмiсito з питaнЬ oбopoни i дrpжaвнoi безпеюl (гoлoвa B..(ypдинець). Бyлo пplrзнaчrнo тaKox i мiнiстpa з питaнЬ
oбopoни i дepxaвнoi бeзпеки. Hим стaв € в ген Mapнyк.
Bсснa-пoчaтoк лiтa l99l p. пpof,tIшлипlд знaKolvl пoд.rлЬцIo.
гo пoцtиPсння iдеi бyдiвництвa нaцioнaJlЬниx 3бpoirних Cил. Ha.
пpикiнцi липttя l99l p. бyлo виpilшенo пpoBести Псpшllli з'iзл
фiцеpiв - гpoмaд,Iн Укpaurи. Йoгo iнiцiaтopaми ст:rлlt Paдa Koлегiй Hapoднoгo фnсy Укpaiни тa Koлегiя з вiйськoвIlx пltтaнь'.a
спiвopгaнiзaтoPaмlt Koмiсiя з пpaв лIoдI{нll Bсpхoвнoi Paди тa HaPoДнд Paдa Bеpxoвнoi Paдll.
Пеpший (aбo, як йoгo ще нaзиBaJIи' нствеpгltй, бo B чaси Bизвoльних змaгaнь iх бyлo пpoBедrнo тpи) з'iзд oфiцсpiв Укpaiни
poзпoчaв poбory 27 лltпня L99l- p. в Бyдrl}IKy вчитсля (кoлиlлнiй бyдинoк l{ентpaльнoi Paдlr).
Бyлo щвarrснo ..Зaявyз'iз.ryoфiuеpiв - гpoМaдЯнУкpaiнlr'', oC.
нoвн llЙ дoкyll с}tт' в я Kolvfyп poaн шti зoвaнo вi t"tськoв o- п oлiтlt нн y сlt ryaцiю i пpинЦипи пoбyлoви нaцioнaльнoi apмii, зaхoд,tз сoцiaльнoгo зaхистy вiйськoвltкiв i пpoпoзицii з цllx пI{тaньBеpхoвнiii Paдi
Укpaiни. Taкox бyлo схвaленo ..ЗвеpI{еннящaснllкiв з'iздy oфiшеyPсP'', B якolltyBtlмaPiв - гpoмaдян Укpаrни дo Bеpхoвнoi Paди
пlлoся пpисKopити тBopення нaцioна.льнoi apмii, ..3веpнсння дo oфi.
цеpiв _ гpoМaдян Укpaiни, якi пpoхoдятЬ слyхбy нa Чy)кинi'',
"Пpo мiлiцito'', пpoтrсти нa iм'lt Пprзи.ЦентaCPCP М.Гopбaнoвa,
гoлoBиBеpхoвнoi Paди УPCPЛ.Кpaвнyкa тa Мiнiстpa oбopoнll CPCP
.[.Язoва, кoмaндyвaння ЧopнoМopсЬKoгo флoтy 3 пptlBoдy псpеслiдyвaння з пoлiтичних мoтивiв lltopсЬKoгooфiuеpa lгopя Tенюхa.
3'iзд щвopив Cпiлкy oфiшеpiв Укpaiни, схBaлl{I]ii стaтщ, oбpaB виKoHaвчий кoмiтет CoУ в склaдi 47 ociб, i.i гoлoвolo нa aлЬтеpнaтиBнit-t
ocнoвi oбpaлlr пoлКoI]нIlкaBiленa Мapтltpoс,Iнa'нapoдЕIoгoдепyгaтa сPCP.
Мoxливo' щo мoгyгнi пpoЦеси вiлpoлxення нaцioнaльнoi apмii Укpaiни спpI{чI{t{илипpискoprння aнтI{деpжaBнoгoзaкoлoтy
y Мoсквi l9 ссpпня l99l p. Cпpoбa aнтltдеp)кaвнoгoпсpеBopoтy
нaoчнo пoкaзaлa кеpiвнltцтвy Укpaiни i Ii пapлaментoвi, щo Ук.
paiнa нс мae чим зaхищaтtt свiй кoнстItтyцiI,lниЙ лaд i в.laсниli
срернiтст. Aлr цеl"lзaKoлoт cтaв мoгyгнiм кaтaлiзaтopoм' щo дaB
змory негal"tнoпpoгoлoсl{тll Укpaiнy незaJlrxнoЮ дrpxaBoю' a тBo.
pе}lня 3бpoйниx Cил УкpaТltll стaлo pеaльнiстю.
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PЕAIIЬHЕБУДIBницTBO 3БPoЙHиx сиЛ УкPAIHи
пiсля 24 cepпllя t99l p.

пЕPIIIиЙ

ETAп (дo 3 сiчня |992 p.)

У день BrлиKoгo xpl{стIlянсЬКoгo сBятa схiднllх цepкoв Пpе.
oбpaxення Гoспoдньoгo 19 сеpпня l99l p. нaйpеaкцit"tнirцa чa.
стI{нa lиoскol}сЬкoi веpxiвкl{ oгoлoсилa свiтoвi' щo Bлaдa в iмпr.
pii пepеl.rrшлaдo pyK тaк зBaнoгo ГКчп,
якиft пo-yкpaiнсЬкoluy
poзIшифpoByBaBся як ,[еpжaвнltl"r кoмiтет з нaдзBичaйнoгo стaнy.
Cвoiми декpетaМи гекaчспicти пpизyпI{tttlли зaкoнoдaвчi aкти
нaйвищlrх opгaнiв сotoзнI{х prспyблiк' пpoгoлoсили ч!t}tt{IlМилиlllс з{lKoHIt CPCP. Haл Укpaiнoю нaвllслa }Ie лl{lцс небезпскa Bтpaтll нaвiть тoгo Kyцoгo i фopt*laлЬнoгo сщеpенiтетy
якoгo Boнa
'
poки,
зa
ogтaннi
aлс
i
с}tеpтсль}ta
зaгpoзa
кpoBo.
дoбltлaся
.Цвa
y
пpoлиття. Адxе
свoiх дaлеKoсяxt{I'Iх зaдyltaх зaкoлoтtll!ки poзpaхoвyBaли нa пiдтpl{МKy Збpoilних Cltл CPCP, якi нa тol.t чaс хa.
paKтеplIзyBaлI{с,Iт{lКttiltl{дaIrltми (нa l сi.lня l990 p., Извecпlя,

|99| 7 веpес.):
'

3агanьlв.lисcльlriсть,.lo,л.

3 млlI 993 тис.

Тaltки. шт.
БoЙoвi мдtшиttи пiхoти й iltruа llalrцсplla тсхttiка, шп'
МiжкottтиltсItтшlьtti бшigги.tl|i pаксти, luт.
Бшlicги.llti pакcти lla lliдвo,lllих r]oвIlaх. шtт.

63900
76900
1398
940

A т o м l ti l l Ив o д l ti ч o в l.и, u lт .

ll3

y зaKo-

A якщo BpaхyвaтI,l,щo кpiм мiнiстpa oбopot{I{сPсP
лoтi взltлll ytl;lстЬ кеpiвнltкlt

iнrцllх сllлoвих

мiнiстеpстB

-

BFIyг.

piшнiх спpaBi КД.Б,тo небезпекaбyлaдy)кri лyже ссpйoзнoю.

[o Kllевa пpибyв oдltl{ 3 нaйaктlrвнiцrих i нaйpеaкцit"{нiшI{x
IиoсKoI]сЬкlIхзaкoлoтt{l|Ki l}' кoп{aндyBaч сyхoпyгни ми вitiськaмll
тpllвaлий чaс кoмal{дyвaв
сPсP генеpaл apмii Bapеннiкoв, lIKI{l"{
с ькoвoi oKpyгI{.Hевдoвзi пеpсд 3a.
вi t"t
ськaм ll П plrкapпaтсЬкoi в i t"t
кoлoтolv{вiн дoситЬ чaстo нaiжд)кaв в Укpaiнy' B тoмy числi i B
зaхiднi oблaстi, дoхoдIlB дo тoгo' щo виpaхoвyBaв кiлькiсть yкpa.
iнцiв y вiirськoвltх пiдpoздiлaх i чaстинaх ПpикBo. Bpaнцi 19 сеpп}t'tгеHеpaлBapсннiKoB, зaхoпl{Blllидля пiлтpl{мKи пrpшoгo сrK.prтаp,I
ЦK KoпrпapтiТУкp:riни ГypенKa' KoМAн.ДyBaчaКlliвськoi
вil"tськoвoi oKpyгlt гeнеpilлa Чr.lеBaтoвil тA нatraлЬнIlкaпoл iтyпpaB.
лiннlt KBo генеpaлaШapiКoвa, в yлЬтllмaтивнiЁtфopмi Bl{мaгaв
п iдпopядкyвaнH,taнтltКoнстltтyti й нot*lyкoмiтетoвi вИ гoлoвll Bеp.
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xoвнoi Paди Укpaiни Л.Кpaвчyкa' a тaкox вBeдсння нaдзвичaй.
нoгo стaнy в зaхiдrrих oблaстях Укpaiни.
Tа зaкoлoт}IиKи зyстpiли мoгщнiй спpoтив з бoкy ttoвoгo кс.
Piвництвa Poсii. Bжс 2l сrpпня стaJтo ясtlo' щo днi iснрaння
ГKЧП е лiчrними. Cк.пикaний нapеIштi24 cepпня l99l p. yKpa.
iнський пapлaмeнт' скopистaBшись poзryблснiстlo лепщaтiв.кo.
мyнiстiв, }r,св:rлиB
Aкт пpoгoлoцIrння нсзiulсxнoстi Укpaiни. Toгo x дI{я Bсpхoвнa Paдa тепrp }ry(rнrзaлеxнoi дrpxaBи yхв:UIилa
пoстaнoвy ..Пpo вiйськoвi фopмрaнrш }Ia Укpaiнi''. oскiльки цс
пеpший дoкyмrнт, якvtit стoсy€ т ься ствopс}tня нaцioнaлЬнl{х
3бpoйних Cил, тo пpивсдемo йoгo пoвнiстro.
..BеpхoBнa
Paдa пoстaI{oвJIя€:
l. ПiдпopядKyBaтI{всi вiйськoвi фopмщaнгIя' дI{слoKoBaнiнa
тсpитopii peспyблiки, Bеpхoвнiй Paдi Укpaiни.
2. Утвopити МiнiстсpстBo oбopoни Укparни.
3. Уpяшoвi Укpaiни пpистyпити дo стBoPrння Збpoйних Cил
Укpaiни, prспyблiкaнськoi гвapлii тa пlдpoздiлy oхopoни Bсpхoвнoi Paди, Kaбiнстy Мiнiстpiв i HaцioнaлЬнoгo бaнкy Укpaiни''.
oтlкс, пpoк)лoсиBlIIи I{r3.UIсжнiсть,Укpaiнa пpaвoBим lIIJIяxoм
poзпoчiula тBopити свoi Збpoйнi Cили.
Тепеp Bxc нoBoявленi poсiйськi демoкpaти пoбaчили pсaлЬнy
зaгpoзy iснрaнню iмпеpii _ дo Киrвa теpмiнoвo пpибyвae де.
легaцiя poсiйськoгo пaPлaмеHTyнa чoлi з меpoм Ленiнгpaлa A.Co.
бчaкoм. fulс мoгщнiй нapoлний здвиг, ЯKИЙ зiбpaвся нa зaKпик
Hapoднoгo }xy Укpaiни, oхoлoдиB мoскoBських aгiтaтopiв i.Цaв
iм зpoзyмiти, щo piIшення Укpaiни стaти нa цIлях нrзaлсxнoстi
€

oстaтoчl{иll.

Тpебa вiддaти н:ulеxl{r ксpiвникaм демoкpaтичtlих Paд ЗaхИ.
нoi Укpaiни _ oдpaзy x пicля закoлoтy y Львoвi бyлo oгoлolценo зaпис дoбpoвoльЦiв y Haцioнaльнy гвapлilo, дo якoi y пеpIший
дс}Iьзaпис.lлoся близькo 30 стapшин.y<paiншiв.
A 26 сеpпня в бyлинкy Ns 4 пo вyл. Bipменськiй пoнaвся op.
гaнiзoвaниЙ зaпиc дoбpoвoльuiв. Bxс чeprз день iнiцiaтивy
львiв.ян пiдтpимaли стapцIиl{и-пaтpioти y Tеpнoпoлi, oдесi, Iвaнo-Фpaнкiвськy, дo Львoвa пpllбрaли стapцIини з Boлинi, Cе.
вaстoпoля, 3aпopiхotся.Toгo x дня Укaзoм Пprзилii Bеpхoвнoi
Paли Укpaiни вiйськoвий кoмiсapiaт Кpимy,
oблaснi i paйoннi
.Мiнiстеpствy
вiйськoвi кoмiсapiaти п iлпopялKoвyютЬся
oбopoни
Укpaiни тa викoнкoмaм вiдпoвiдних Paд нapoдних лепщaтiв.
У стoлицi щe y псpшi днi деpжaBнoгo зaКoлoтy Hapoднa Paдa
opгaнiзyвaлa зyстpiv з кoмaндyвaнням Kиiвськoi вil"rськoвoioк.
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pyгLr. 3poбили спpoбy викJIикaти гснеpалiв нa вiдвеpгy poзмoBy.
Тa всi BotIи' зa Bиняткoм кoмaнJЦ/Baчal7.i пoвфянoi apмii ге.
неpaл.мaйopa aвiauii Кoстянтинa Мopoзoвa' ухI|lt|tЛllcявiд пpямoi вiдпoвiдi. Cк.пaд&пoсявpaxе}Iня' щo в бyдЬ-лкtцf,lмoмент гrнеpaли вIlкoнyвaтимyгЬ нaкaзи з Moскви.
У BеpxoвнiЙ Paдi 29 cepпня I99| p. вiдбyлaся poбoнa зyстpi.l
3 кoмaндyвaчaми вiЙськoвих oкpyг' флoтy, apмiй, кoмa}Циpaми
вiйськoвих з'eднaнь, якi дислoкyBaлися в Укpaiнi. У цiй зyстpiнi
взяв }Цaсть Гoлoвa Bеpхoвнoi Paди Укpaiни Л.Kpaвчyrк, цrt{тpаль.
не вiйськoвс вiдoмствo з Мoскви пpсдстaвJIяBнaчaльник Генштa.
бy 3C сPсP гснrpaJl apмii B.Лoбoв. Бyлo дoсягtlyгo дoмoвJlснo.
стi, щo Kдбiнст Miнiстpiв i Koмiсiя Bеpхoвнoi Paди з питaнь oбo.
Poни i леpxaвнoi бсзпски Укpaiни y пoгoДксннi з Гeнштaбoм 3C
сPсP пiлгoтyють кoнкpетнi пpoпoзишii 3 yсЬoгo кoмIlлексy вiйсь.
Koвих питaнЬ i внссщь iх нa poзгл'щ Bеpхoвнoi Paди Укpaiни.
3 веpссня l99l p. Bсpxoвнa Paдa зBrplryлaся з вiдoзвoю дo yсix
вiйськoвикiв, uaстин, 3'€ д нaнь i oб'сднaнЬ' щo дислoКyв.rлucЯB
Укpaiнi i зa ii меxaми' B якoмy пiдтBrPдили кypс нa пiдтpимкy
вiйськoвих фopмyвaнЬ' гapaнтii y збеpсженнi всiх пiльг, пeнсiй i
дoпoмoг' яKиМи кopистyвirлися вiйськoBики i членll iх poдин.
Цьoгo x дня Bсpхoвнa Paдa пpизнaчилa Miнiстpoм oбopoни Ko.
стянти}Ia Мopoзoвal.
Poзпoчaвся пеptuий i луокeск.тlaднийeтaп peaльнoгo бyдiвництвa ЗбpoЙних Cил Укpaiни.
Koнстpyктивний вплив нa yкpaiнський вiЙськoвий pщ мaлa
мixнapoднa }layKoBa кoнферншiя ..3бpoйнi Cltлlа Укpaiни: iстopiя
тa сщaснiстЬ'', opгaнiзoвaнa Львiвським пoлiтсxнiчним iнститyтoм. Ha oсoбливy yвary зaслyгoвyвaлapoзглянyгa нa кoнфсprнцii
..KoнцептyaлЬнa метoдoлoгiя пoбyдoви УкpaiнсьKиx 3бpoЙних
Cил'', a тaкo)к iнlдi зaсaдничi питaння вiйськoвoгo бyдiвництвa,
якi пiс.тшпyблiкauii B гaзстax ..3a вiльнy Укpaiнy'' (l99l' 12 веpес.)
тa ..Гoлoс Укpa.rни'' (l99l' 4 xoвт.) BиKIIикaJIIIвсликий pфoнaнс
в деpxaвi, Bпли}tyлиI{a oпpaцюBcння 3aKoнoдaBчихaкгiв.
Укaзoм Пpсзилii Bсpхoвнoi Paди Укpaiни вiд 17 xoвтltя
l99l p. пpoвrдrнo пеPrпiдпopящкрaння poзтaшIoBal{ихв Укpaiнi вiйськoBих чaстин i пщpoздiлiв зaлiзничниx вiЙськ, вiйськa
yp'Iдoвoгo зB'язкy, щo }t:UIежaлиКДБ сPсP' цивiльнoi oбopoни,
a тaкoж вiЙськoвoi тсхнiки i мaйнa, щo }Iitлсx:rликoлиlцньoмy
ДoбpoвiльHoмy Toвapиствy спpия}Iня apмii, aвiaцii i флory.
l Укrзoм Пpcзlшii Bсpхoвlloi Pа.пи Укpaillи вiл 18 всpcсllя l99l
pallry rellсpaJI-пoJlкoвlI
и lсl.

p. пpl{свocrro вjйськoвy
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У всpеснi.xoвтнi l99l p. бyлo пiдгoтoвлr}Io I{изKy пpaвoвих
лoцrментiв i y xoвтнi винесснo iх нa poзглял Bеpхoвнoi Paди Ук.
paiни. Bxе ll жoвгrrя l99l p. Bepхoвнa Pцдa }ош:rлилaКoнцепitilo
oбopoни тa бyдiвништвa 3бpoйниx Cш Укpaiни. Ця кoнцепцiя пс.
pсдбaчa,Iaнaявнiсть нa тсpитopii Укpaiни вiйськ (сил) дpoх piвнiв:
3бpoйних Cил Укpaiни тa з'€днaнЬ (нaстин) кoлсктиBнoi стpaтсгiчнoi oбopoни. Псpсдбаvaлoся' щo Укpaiнa пoстyпoBo' 3 ypaxy.
Baнням yсiх фaкгopiв нaцioнaльнoi бeзпeки, рaлiзoвyвaтимr нaмip
стaти в мaЙбyптьoмy нейтparrьнoю' без'яцеpнolo деpxaвoю' якa нс
бpaпlмo yraстi y вiйськoвиx блoкax, нaтoмiстъ дoцpимyBaтИfuICTюЯ
yсiх лoгoвopiв i yгoд щoдo нrзaстoсyвaння ядtеpнoi збpоi. Haгoлo.
IltyBiUIoся'щo нестaбiльнiсть вo€нt{o- п oJtiтичних oбстaвll н стaBитЬ
вимoги дo пЦвищсння piвня бoйoвoi i мoбiлiзaцiriнoi гoтoвнocтi
3бpoйних Cил Укpaiни.
3бpoйнi Clллlt Укpaiни сK,IaдaютЬся 3 тpЬoх вllдiв вiйськ: Cy.
хoпщнi (тoннiшe - Cщoлiльнi) вiйськa (Biйськa нaземнoi oбo.
poни), Biйськoвo.Пoвiтpянi Cили i Cилlt пpoтипoвiтpянoi oбopoни (Biйськoвo-пoвiтpянoi oбopoни), Biйськoвo-Мopськi Cили.
.Цo вiйськ нaземнoi oбopoнlr нaлrxaтЬ ПpltкopДoннс вil"tськo,Pеспyблiкaнськa гвapлiя i вiйськo цивiльнoi oбopoни. 3бporlнi Cилlr
Укpaiни бyдyються 3a пpи}tципoм poзylvlнoi дoстaтньoстi 3a чи.
ссльнiстlo, стpyктypolo i зa oзбpoенням' a бoйoвий i чисельниl.l
сKпaд визнaчarтЬся B oбсrIзi, дoстaтнЬoм|у IJ|'I oбopoни дсP)кaDи.
3aкoнoдaвчс pеryлIoBaння в гaлyзi oбopoни нaцioнaльнoi безпеKи тa вiйськoвoгo бyдiвнl{цтBa здiЙснюе Bepхoвнa Paлa Укpaiни,
a Пpeзlшсrrтl е ГoлoBнoкoмaн.цyвaчемЗC Укpaiни. Koнцспцiя пr.
peдбaншa стBoPеI{tlяPaли oбopoни УкpaТни' яKa е найвllщl{м дrpxaBним opгaнoм кеpiвниuтвa oбopoнoю i безпсKoю деpxaвl{' poзpoбляе oснoвнi нaпpяМи вiilськoвoi пoлiтики тa вit-rськoвoгoбyдiвництвa. Bизнaченo мiсце B opгaнaх вiйськoвoгo кеpiвнltцтвa
It{iнiстpa oбopoни тa Гoлoвнoгo ruтaбy ЗC УкpaТни.
Bиxoдяtчи з фiнaнcoвo-скoнoмiчних мoжJll{вoстеtl i тoгo, щo
3C Укpaiни пoвнiстю фiнaнсyк)тЬся з деpжaвнoгo бюд:кеry' чисельнiсть yсiх вiйськ визнaч:UIaся0,8.0,9% чllceльнoстi нaселеI{ня, тoбтo 400_420 тис. oсiб. Ha пеpехiлний пеpioл збеpiгaеться
iснyюнa систсмa пoстatlaння oснoBнI{хвlrдiв oзбpoеннll тa вiйськoвoi технiки з центp.Lпьнlrхбaз зaбсзпечсннlt i вдoскoнnлюeтЬся спiльнa систrмa мaтеpiaльнoгoзaбезпеченнявiйськ. Пеpслбaчaлaся € д и}Ia вil"rськoвo-технiчнaпoлiтикa, якa дa€ змory yнiфil
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KyBaти циBiлЬнr i вiйськoвс виpoбниuтвo' тa системa alбезпсченн'I
вiйськ мoбiлiзaцiйними pесypсaМи.
У плaнi сoцiaльнoгo зaхистy зa вil.tськoBиKlми збеpiгaлися yсi
пiльги, пеpедбauенi зaкoнoдaвствoм кoлиlllньoгo CPCP. Cкopoчrння стapшинсЬKoгo сKJIaдyy пpoцесi peфopм пpoBoдитЬся без
oбмеженtш iх життeвих iнтеpесiв, a тi, xтo пpoхoдить сл1псбУдoб.
poвiльнo i зa кoнтpaктoм' мoxyгЬ y пo3aслyхбoвий чaс зaймaтися пiлпpиeмництBoм.
Bеpхoвнa Paдa Укpaiни лopщилa Кaбiнстoвi Мiнiстpiв, Кoмi.
сii з питaнь oбopoни i деpxaвнoi бeзпеки y мiсrнний теpмiн poзpoбити вiйськoвy дoKтpиtly' yгвopити .[еpxaвнy кoмiсilo пoвнoBaжних пpедстaвникiв д.llя Bедrння пеprгoвopiв з МiнiстеpстBolr{
oбopoни сPсP тa пiдгoтoвки мh<деpxaв}IиxУгoД з yсЬoгo Koм.
плсксy питaнЬ' пoв'язaних зi ствopенням ЗбpoЙниx Cил. 3гЦнo з
..
цiеlo пoстaнoвoю гaзcгi Hapoднa apмiя'', пpaвorraстyпнишi opгaнy
Киiвськoi вiйськoвoi oкpyги ..Ленинскoo 3нaмя',, нaдaнo стaтyс
центpaлЬнoгo opгaнy Мiнiсгеpствa oбopoни Укpaiни, a пpоекти зil.
кoнiв, якi випливaютЬз кoнцепцii oбopoни тa бyдiвництвa 3C Укpaiни, пepедбaнaлoсяви[tести нa Bсенapoд}Iеoбгoвopсtlня' oпy6тa oблaснI{хгaзстaх.
лiкрaвurи rх в uентpaJIЬ}II{х
l l xoвтня l99l p. пoстaнoвoю Bсpхoвнoi Paди бyлo щвopс.
нo Paлy oбopoни Укpaiни, дo скJIaдy якoi yвiйIшли Гoлoвa Bсp.
хoвнoi Paди., вiн х<е _ Гoлoвa Paди oбopoни' пprм'ep-мiнiстp,
гoлoвa Koмiсii Bсpхoвнoi Paди Укpaiни з питaHЬ oбopoни i деpxaвнoi бeзпски, деpжaвнlrй мiнiстp з питaнь oбopoни, нaцioнaль.
нoi безпеки i нaдзвичaйниx ситyaцitl, дrpxaвний мiнiстp 3 питaнь oбopoннoгo кoмIIлексy i кoнвеpсii, мiнiстp oбopoни, мiнiстp
зaкopдoнних спpaB' гoлoвa Crцокби нaцioншtьнoi безпеки' кoмaндyвaч Пpикopлol{t{oгo вiЙськa, кoмaндyвaч Haцioнaльнoi гвapдii,
нaч:UIЬ}IикШтaбy цивiльнoi oбopoни.
3 l0 xoвтня l99l p. poзпopшкснням пpсм'еp-мiнiстpa Укpaiни
шя MiнicтсpстBa oбopoни бyлo вltдiлснo oди}Iз бyдинкiв KoмIlлексy
кoлиlllньoгo ЦK KпK нa вyл. oPдкoнiкiдзе (тспеp вyл. Бaнкiвськa).
Caмr тyг пpaцювалa iнiцiaтивнa poбoнa гpyпa, якa poзpoбилa пpo.
еKти зaкo}Ioдaвчиxaктiв, стpyктypy Збpoйниx Cил i Мiнiстеpствa
oбopoни. 20 жoвтня Bсpхoвнa Paдa poзглянyлa yпсpцIoмyчитaннi
зaкoни ..Пpo oбopoнy Укpaiни'' тa ..Пpo 3бpoйнi CtцлlцУкpaiни''.
14 листoпaдa Укaзoм Пprзилii Bеpхoвнoi Paли бyлo схB:UIrнoтекст
вiйськoвoi пpисяги тa тимчaсoвe пoлoxеЕIня пPo пopяшoкГi сKпцдaI{зaKoни пpo oхopoнyдrpжaвнoгoкopдoнy, Haцioнaль.
ня. Гсrr1gвaлисЯ
нy гвapдiю' aJIЬтеpl{aтиBнy слyxбy, зaгaльI{yвi il ськoвy пoвин н iсть.
26

lmniя щpаiнсюю вiйсш
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Tpeбa вiдзнaчитП, Щo дoмoвлсI{oстrй' дoсЯгllyгих нaпpиKil{цi
сrpпня з тoдilцнiм Мiнiстеpствoм oбopol{и сPсP, Мoсквa, звll.
Чaliнo, t{с дoтpиМyв:ulaся . пPсдстaвниKи Гснсpaльнoгo штaбy
в кoнтaKПI }Iс вxoдllлlt, po6или yсr мoxJIиве, щoб блoкyвaти стBopенHя Мiнiстеpcтвa oбopoни i в цiлoмy 3бpoйних Cил Укpaiнlt.
Мiнiстсpствo oбopoни Укpaiни нr м:UIo зв'язKy з вiйськoвими чaстиHaми, з'€ д нaнняIt,tи i oб'eднaннями' дислoKoBaниIии нa
теpитopii деpxaBи. Bийцrтrи зi стaнoвищa' вKJIючиBIIII{дo скJIaдy
poбoвoi Цpyпи нaч:UIЬt{иIсr
oпеpaтивнoi гpyпи l7.i Пoвфянoi apмii
гсI{еpiul.мaйopaaвiaцii Г.Пaнкpaтoвa' щo дiLIIoмo)кJIивiстьчrprз
штaб apмii зв'язyвaтиcя зi Iцтaбaми вiйськoвих oKpyг' Чopнo.
мoPсЬкoгo флory, apмiЙ, ш,rвiзiЙ,бpигaд i пoлкiв, Bести фiнaнсoвi
oпеpaцii. Heoднopaзoвi звеpтaння Мiнiстpa oбopoни Укpaiни дo
ксpiвництвa 3бpoйних Cил CPсP нr з}Iдхoдилиpoзyмiння.
Haкaзoм Мiнiстpa oбopoни Укpaiни вiд l листoпaдa l99l p.
бyлo щвopснo пrpЦy aтсстaцiйнy кoмiсilo, якa мaлa фoptrtyвaти
aпapaт Мiнiстсpствa oбopoни' зaтвеpДкенltГl пoстaнoвoю Kaбi.
нстy Miнiстpiв 20 листoпaдa 199l p.
Boднoчaс Moсквa нapoщyвaJla пpoтидiю зaKoнoтвopнoстi Ук.
paiни B питaн^:ЯхбyдiвништBa влaсниx 3бpoЙних Cил. Як згaлye
K.Мopoзoв, 28 листoпaдa' тoбтo нaпеpедoднi Bсеyкpaiнськoгo pе.

trеpшиЙ Nliнiстp oбoDotlи Укua}и
Koстяrrшн ll{opoзoв. )fupi'i (ЛьIiisurина), лroпlЙ 1993 p.
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фсpсrцyмy' делегaцiя Укpaiни пrprкoн}вaлa мoскoвсЬкиx пrнepaлiв, Iцo нo мo)кс бщи й мoви пpo спiльнy apмito, бo.rеpсз двa
днi Укpaiнa бyле нез:rлe)с{olo деpжaBoю, й orгpим:rлay вiдпoвiдь:
..oг нapoд Baм чсprз
дBa дня пoкaxст''.
Ужс 6 гPyдня l99l p. Bеpхoвнa Paдa y,G:rлилa зaкoни ..Пpo
oбopoнy Уцpaiюl', ..Пpo 3бpoйнi Cttлlц Уlqpaiни''. Тoгo x дEIябyлo
3aтBеpдxrнo тrкст вiйськoвoi пPисягI{' яKy y зaлi Bсpхoвнoi Pa.
ци пеprцим сK,IaBМiнiстp oбopoни K.Мopoзoв.
У цей чaс alсгиBrro нaпpaцьoвyв:rлися зaкoнoдaвнi aкти пpo
вiйськoвi фopмрaння, якi }lс Bxoдили B систсмy Мiнiстrpствa
oбopoни Укpaftrи. Taк, 4 листoпaдa l99l p. }oш:rлснoзaкoни "Пpo
..Пpo Пpикopдoннr вiйськo Укpa.
.[еpжaвний кopлoн Укpaiни'',
iни'', пoлo)ксння ..Пpo пoPядoк Koмплrктyвaння вiйськoвoгo,
мaтсpiaльнo.технiчнoгo i фiнaнсoвoгo зaбeзпсчення ПpикoPДoн.
нoгo вiйськa Укpaiни''. Утвopeнo .[еpжaвний кoмiтст y спpaвax
oхopoни дсpxaвHoгo кoPдoнy Укpaiни. Йoгo гoлoBoю i кoмaнлy.
вaчсм Пpикopлo}t}Ioгo вiйськa Укpaiни пpизнaчeнo кoмa}IдyBaчa
3aхiднoi oкpyги пpикopдoнI{llx вiйськ сPсP геtlсp:rл.леl"lтенaнтa
Baлсpiя Гyбенкal.
Toгo >tсдня Bеpхoвнa Paдa }r,(в:UIилa
зaкoн ..ПPo Haцioнarrьнy
..Пpo
гвapлilo Укpaiни'' тa пoлoxrння
пopядoк кoмплеI(г},вaння
вiйсьioвoгo, мaтepiаJlьtlo-тrxнiчнoгo i фiнaнсoвoгo зaбсзпечснtl'я
Haцioнaльнoi гвapдii Укpaiни''2. КolvlaндyBaчrм Haцioнaльнoi
гвapлii пPизнaченo пoлкoBtlикa Boлoдимиpa KyхapщI'.
HaпpaцьoByв:lлися тaкo)к зaкoнoдaBчi дoЦt'lr,tеttт|ц
NIЯ Мiнiстеp.
ствa Bн}тpiшнiх спpaB Укpaiни.
Пiдсyl'loвyloчи деpжaвoгвop.тийпPoцrс дpyгoi пoлoBини l99l p.'
слiд зaзнaчити' шo бyлo пpoBсдrl{o спpaвдi гparщioзнy poбorry; з
пpoблсм вiйськoвoгo бyдiвниuтвa Bеpхoвнa Paдa Укpaiни }oоa.
лилa пoнaл 70 пpaвoвиx дol(ytvtrнтiв,якi ствopи.lпl неoбхiднy пpa.
вoвy бaзy' пoкaзaJlи yсЬoмy свiтoвi цивiлiзoвaний евoлtoцiйний
lIIлях пrpсхoдy вiд iмпеpських збpoйниx сил дo нaцioншtьнoi ap.
мii. Гoлoвними pисaми зaкoнiв Укpaiни з вiйськoвих питaнь 6y.
ли дrмoкpaтiя, гyмaнiзм, BсpxoBеt{ствo зaкo}ry, вiдкpитiсть' пo.
зaпapтiй нiсть, нaцio}Iaльнo-пaтpioтинниЙ xapaктep вI{хoвaння
вiйськoвикiв.
l 5 rпoтom |992 p, Гoлoвi .Цepxкoмкopдol{у Укpaiни B.Гуфнкoвi пpшсDo€ } |o вif,сьxoвy
pa}Iry rЕнcpaл-пoлкoBнltlgl.
l .Цo }rxвдltи здкol{y в пpoeкгi в)кивllвся теpмiш pесщtбпiкrнсьlсr гe1pдiя.
3l
|992 9. пpисвoсtro вiйськoвy pанry reнepaJl-мaйopa rваpдii, з 18 6epeзня
'
p. - теltepшr.лeйтeшаlrгдгъrpдii'
1993 'pyд'."
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Ha пеpIшoмy rтaпi бyдiвництвa Збpoliних Cил Укpaiни iлiл
звеPt{yги yвary нa тaкi мoмснти: дo l гPyд}Iя l99l p. ...Цемoкpa.
тичнa'' Мoсквa, зaпyстиBlIIи Мoгyгнlo систrмy дсзiнфopмaцii, po.
6илa вeпцчсзнi пoтyги' щoб збити 1л<paiнськийнapoд з цсi сaмoстiйнoстi, oбiцяючи мaйбyпriй Paй y ..сoloзнo}ry oнoвленoмy кaзaнi''. Ha uiй стpaтегiчнiй лiнii фpмyB:UIaся й пoлiтикa il,{oскoвсЬKlo(
мapшa.пЬ i генеpa.lriв . вoЕtи спpaвлi вipили y нrгaтиBний пiлсyмoK BсeyКpaiнськoгo pефеpсrщyrnry'сKeптичнo стaBилltcЯ Дo з:lKoнoпpoектiв Укpaiни 3 питaнь вiйськoвoгo бyлiвництBa' вoднoчaс
дaвirли }Iaкaзи i кoмarЦи пiдДсглим вiйськoвим фopмyвaнням I{с
викorryBaти poзIIop,IДкень МiнiстrpстBa oбopoни Укparни. l гpyдня l99l p. Мoсквa зaзн:UIaпеplшoi пoPaзки в змaгaнI{ях 3 yкpa.
iнськolo деpжaвнiстю. Toдi B3ятo кypс xopсткoгo блoкyвaння лiй
Укpaiни в питaнняx вiйськoвoгo бyдiвництBa цlляхoм Bисyнe}Iня
бсзглyздoi тези пpo кol{счt{y нroбхiднiстЬ кoлrктивнoi безпеки.
.Цoxoдилoй дo смitцI{oгo:лo стpaтегiчtlих сил пoчaлrt зapaхoвyвaти
нaвiть сaнaтopii Мiнiстеpства oбopoни кoлllшньoгo CPCP. Дpyгoi
пoPaзKи мoскoвськi гснсp.lли зilзнirли 30 гpyдня l99l p.' кoЛI{нa
зyстpiнi глaB деpxaв CHД Пpезилент Укpaшrи зaявиB' щo з 3 сiчня
L992p. дислoКoBaнi нa yкparнськiЙ теpитopii вiйськa пPиBoдяться
дo дoбpoвiльнoi пpисяги нa вipнiсть Укpaiнi.
Bеликoto мopaлЬ}Iotoпiдтpимкolo дJtя ксpiвниuтвa Укpaiни i
yсiх yкpaiнсЬкиx пaтpioтiв cтaв .(pщий пoзaчеpгoвий з'iзд Cпiлки oфiцсpiв Укpaiнlt, яwtflrвiдбyвся 2-3 лиcroпaдa l99l p. 3'iзд
нaoчI{o пoKaзaв' щo CoУ пrprтBopилaся y praлЬнy сIlлy' здaтнy
пpискopити i пoглибItти пpoцес бyдiвництвa нaцioнaльнoi apмii.
oбсяг зaвдa}IЬ'щo ix виpiшщaлэ МiнiстеPстBo oбopoни Укpaiни вхe y дpyгiй пoлoвинi гpyдня l99l p., зpiс нaстiлькlt, щo
пpaцIoBaти в бyдинI(y пo вyл. Бaнкiвськiй стaлo нrМo)(,lиBo бrз
дoдaткoвoгo poзгopтaн}IЯсистеМи 3в'я3кy. Ha oснoвi нaкaзy Мiнiстpa oбopoни Укpaiни Blд 23 гpyдня l99l p. oпrPaтItBнa гpyпa
Гoлoвнoгo rштaбyЗC Укpaiни пеpебpa.пaсяB бyлинoк штaбy Киiвськoi вiйськoвoi olФyги. Cлр<бa oпеpaтиBltих чеpгoBиx KBo пеpепiдпopяцкoвyвllпaся Мiнiстpoвi oбopoни Укpaiни, opгaнiзoвy.
в:lлoся кpщлoлoбoвс чеpryBa}Iня.
Уxс пеpсд |992 p. ст:шo яснo - пpoцес твoPсн}tя Збpoйних
Cил Укpaiни нaбиpaB нrзвopoтнoгo хapaктеpy. I з цим МyсI{ли
paхyвaтися як кеpiвництвo Poсii, тaк i свiтoвa гpoЬ{aдсЬKiсть.
Деpжaвнiсть Укpaiни нaбиpaлa yсix неoбхiдниx слrментiв.
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1992 p.)
.цPУгиЙ ЕтAП (сi.lень-тpaвerrь
Укpaiнa 3 хDt{люBaнн'Iмчек{UIa3 сiчня |992 p., кoли y вiйсьKol]llx фopмyвaннях' дислoкoBaниx нa ii. теpllтopii, poзпoчнrтЬся
скJIaдaFIня укpaiнськoi вi l"lськoвoi пpи сяги.
I-(ьoгoднЯ B Мiнiстсpствi oбopoни Укpaiнt{ пoч:UIoся пpI{Br.
ДrHHя дo пpI{сягI{BищI{хвiйськoвllх кеpiвнlrкiв. oднoчaснo Мiнiстp oбopoни Укpaiнlt пiдписaв наКaзI{пpo пpизнaченtlя близькo
40 oсiб нa пoсaди y Мiнiстеpствi oбopoнll Укpaiни.
Cклaдaнн'I пpI{с'Iгt{нa вipнiсть Укpaiнi з 3 сiчня poзпoчaлoсяl i y вiйськoвих oкpyга.х.Цьoгo пpoцесy 3yпинити вже бyлo немoxJlиl]o. 3a пеpшi дBa тI{xHi нa вipнiсть Укpaiнi пpисягнyлo
240 тllc. вil"tськoвltкiв.
У пpltтrriшеннiсесiйHoгo зaлy Bеpхoвнoi Paли Укpaiни 9 сiчнst |992 p. вiлбyлaся Bсеyкpaiнсь:<aFlapaдa3 пIlтaнЬ вil"rськoвoгo
булiвнlrштBa'яKy пpoвiв Пpoзllдент Укpaiнll Л.Kpaвнyк. Ha нapaДy зaпpoсt{ли

I]rсЬ BI{щt{l"{Kol!{aндниt"{ склaд

вit"lськ, нaчaJIЬ}It{-

кiв вiIiськol}o-нAI]ЧaлЬнIlxзaклaдiв. У дoпoвiлi Мiнiотpa oбopoни
K. М opoзoвa бyлo нa кpесленo ltJл,Iхи вi l.lськoвoгo бyд вни цтBa .цrpжal]I{' ,Iке пеpедбачaлoся зaBеplIIl{тI{FIa пoчaтKу |996 p. CтaвиЛoс,I зaBдa}Iня y сiчнi 1992 p. пpI{BrстI{ дo пpисяги усi вiйськa,
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Ё !qЕ

oсвяченltя вiГtськoвикiвпiсля пpийшrттявiйськoвoi пpl|сягl|.
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д}lслoкoвaнi в Укpaiнi. Пpсзltдerrт Укpaiни Л.Kpaвнyк зaзIlaчиB'
шo Уцpaiнa нaпpaцюBaJra пpaвoвy бaзy дlя бyдiвництBa Збpoй.
ниx Cиrr Уцpaftrи, щo тprбa xити нс вчopaшнiм днем, a спpий.
мaтI{ сЬoгoдe}Iня' KoлI{ po3пaBся сPсP' щo eдинa apмiя, кoли
}Ieмa eдинoi деpжaви,- aбс1pд. Пfiцpсслeнo' щo Уlqpaiнa нс пo.
pyЩy€ спiльниx дoмoBJIeнoстей, oднaчr тi нaкaзи, якi нa.Ф<oдlrгь
y вiйськa з Мocкви' сyпrPrчaть }тoдaм мix глaвaми дrp)кaв.
|2 ciчня пPисяry нa вipнiсть Укpaiнi сKпilJIo Пpикopдoннo
вiйськo зi свoiм KoмaI{дyBaчсм гснrparroм B.Гyбснкoм' кiлькiсть
з:lпPисюксниx Укpaiнi зpoстшla 3 кo)кним днeм.
Тa Мoсквa пpaг}ryлa бyДь-якolo цiнoro збеpегтr iмпepськy ap.
мiю. 17 сiчня |992 p. бyлo пpoвсдсHo тaк 3вaнy ..BссapмiЙськy
нapa.щ/пprдстaвникiв oфiшсpсьKих збopiв''. Лeйтмoтивoм цЬoгo
пPoпaгaндистсьKoгo збiгoвиськa бyлa негaйнa praнiмaшiя пoкiй.
нoгo CPCP, тaлaс пpo нeдoпyстимiсть' a тo й немoxливiсть твoPе}I}tянaцioнaльниx 3бpoйниx Cил.
ПPoцес сKпaдaння пpисяпr нa вipнiсть Укpaiнi пpoдoвxylraвся.
Haстщнoгo пiсля мoскoвсЬкoi нapaди .Цня, l8 сiння, ii ск.rraли
стapшинI{ i кypcarrти .[нiпpoпстpoBсЬкoгo вiЙськoвoгo yttилищa'
3шriзнoi ливiзii, щo дl{слoкyrться y Пpикapпaтськiй вiйськoвiй oк.
pyзi. Пpaвдa, цrй дoвoлi Iдвидкий пpoцсс мaв i пrвнi нсдoлiки:
Ilлaнyв:r,roсязaBrPцIитI{сKпaдaнняllpИcЯm дo 20 сiння, пoтit*lтеp.
мiн пpoдoBxили дo 3l сiння, aлr фaктичнo ця aкцiя тPивaлa щe
дoвцIc. ПoP}"I зi стapIrпtнaми, якi I{aPoдI{лися}IaтrPrнi iнlдих кo.lиIrлriх paдЯнських pеспyблk' ствopили в Укpaiнi сiм'Io, oдеpж:UIи
KBaPтиPy тoщo' пPисяry сK,Iaд:rлитaкo)к вiйськoвики стpoкoвoi
сrщкби, цiдцaнi iнlшlок KPafo, якi poб'lлl цe з чистo кoн'юнlс1pниx
мoтивiв - тrpмiн пPoxoДкrння сrтpкби в нaшiй дсpxaвi скJIaдaB
l8 мiсяцiв' ylvloBислprсби бyли кpaшi, нix, пpимipoм, в Poсii.
Бoдaй чи тaкс пoгoлoвнс сKпaдaн}Iя пPисяги' в т.ч. гpoмaдя.
нaIии iнllпо< кPafo, мoглo зpoбити apмiю бoeздaтнoк)' гoтoвoк) стa.
ти нa з:rxист Укpaiнськoi деpxaви.
[o кiншя сiчня |92 p. близькo дBoх Tpстин вiйськoвикiв вiйськoBих фoplryвaнЬ'.зa Bи}tяткoм ЧopнoмopсЬKoгo флoтy, 43.i ap.
мii Paкстних вiйськ стpaтeгiннoгo пpи3HaченHя тa Бoлгpaдськoi
пoвфянo.десarrгнoi дивiзii, сKп:UIи пpисЯry нa вipнiсть Укpaiнi.
3 чaстинoк) тих' rrгo бaxaв виiхaти в iнlцi.кpaiни, бyлo yюraленo
взaемнi зoбoв'язaння, якi гapaЕIтyвirлипPaDa як вiЙськoBиKa' тaк
i щенiв йoгo poдини.
Haпpикiнцi цьoгo пеpllloгo мiсяця тBoPе}Iltянaцioнaльнoi ap.
мii,27 сiчня |992 p. Пpези.ЦентУкpaiни Л.Кpaвнyк Bидaв УKo3,
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яким yвiльtиB вiд oбoв'язкiв кoмaндщaвiв Пpикapпaтськoi вiйсь.
кoвoi oкpyп{ гснсPaJI.пoлKoB}lикa B.Cкoкoвa, Kиiвськy - гeнс.
piUI.пoлKoBникa B.Чечeвaтoвa i oдесЬкy - пe}IеPirл.пoлкoвникa
I.Мopoзoвa. Ha цi пoсaди бyлo пpизнaчсHo: y Пpикapпaтськy oкpyry - гrнrpaл.лrйтенaнтa Baлеpiя Cтспaнoвa, жl|flI.Цo ToПo Кo..
мaI{Д/BaBl}ю apмieю; y KltЬсЬкy - пrlrep.Ur.лсйтенaнтaBшtен.
тинa Бopискiнa, нaчaлЬHикa штaбy цiеi x oкpyги; oдеськy - пc.
нrpaл.лсйтснaнтa Biталiя Paдсцькoгo' кoмaндyвaчa 6.i тaнкoвoi
apмii.
Ha пpевrлuwttrt )к:UIЬ'нс бyлo звiльнeнo вiд пoсaди кoмal{дy.
вaнa ЧopнolиopсЬKoгo флory цдмipa.пaI.I(дсaтoнoBa, який, вiдчlв.
ши бeзкapнiсть свoiх дiй, poзпoчaв цЬкyвaння yсiх свiдoмих 1п<.
paiнських мopцiв, щo сK,IEЦи пpисяry нa вipнiсть свoiй бaтькiв.
щинi. I{e зaв'язaлo д}D|(ссюtaдний Byзoл нa пiвдснних pyбехax
нaцroi деPxaвll' зpoбилo мo)кJIивим весн*tий l{aстyп 1992 p. пpo.
iмпepськиx сил y Kpирry. Знoвy бyлo пoвтopснo гpyбy пoмилКy
pp., Koл}I питaння флoтy ст:lлo
I{снтpшrьнoi Paди у |9I7-|9l8
тprтьopяд}Iим' a тoмy втpaтили чaс i нaдaли мoxltивiсть вopoгaм
yкpaiнськoi леpxaвнoстi мoбiлiзрaти ct|II|4'.
Мoсквa й тcпеp, пo.
бaчивtци пPoв:rл свoiх нaмipiв нa с}о(oдoлi, спpяlryвaul| lУcI4lIJIя
нa Kpим i Чopнoмopський флoт i тyг дoсяглa псBIII{хyспiхiв.
Чopнoмopcький флm, xo.t i бщ нaйменtцим з yсiх флoтiв кo.
лиlllЕtьoгo сPсP' сюtaДoB мaЙxe 80 тис. oсoбoвoгo сKпaдy стap.
lIIиtI' пiдстapIшин i pядoвиKiв, мaв близькo 300 кopaблiв, пoнaд
200 лiтaкiв i всрoлстiв, iз зaпiльним зaбсзпoчeнням' бсpсгови.
ми вiйськaми' сyд}lopеIrloнтними зaвoдallrи, бaзaми, ск.пaдrшпl,мiг
пpивrсти ссбe з пoстiйнoi y пoBнy бoйoвy гoтoвiсть зa l20 гo.
лин. Cеpед кoмatЦyвaння флory (aдмiparrи i гeнepшtи) нс бyлo
жoднoгo yкpaiшrя. Чopнoмoрьtой флoт' мaючPt в oснoBнo}"fyдo.
сить-тaKи cтapuit' зa вiкoм плaвсKпaд' мaв' oдI{aчc' бaгaтo вiйсь.
Koвoгo мaйнa, якс Poсiя ax нiяк нс xoтiлa вiДЦaвaти Укpaiнi, xoчa нaвiть вeсь Чopнoмopський флoт нс мiг кoмпeнс}'Baти нaшiй
леpxaвi тoгo' щo Boнa BK,I:шa y poзбyлoвy пoт}Dкfloi apмaди кo.
лиlIIЕIЬoгoсPсP.
Тpебa скaзaти' щo' нс 3PсaryвaвцIи нa дii мoсKoвсЬKиx Iцoвiнi.
стiв, Киiв нс тiльки дaв мo)olивiсть Мoсквi вигpilти нaс i пеpc.
фoprvryвaтиc|tЛl|' aлс пiдвiв yкpaiнських пaтpimiв, якi сл}л)килив
ЧopнoмopсЬкoмy флoтi. Щc 4 всPrс}Iя l99l p. вo}Iи стBopили
CевaстoпoлЬсЬкy opгaнiзaшiю CoУ (гoлoвa кaпiтaн-лeйтrнaнт
I.Tснюх), poзpoбили кoнцспцiю Biйськoвo-Мopськиx Cил Укpa.
irul, пpoвoДl|л|аpoбory сePсд oсoбoвoгo сK,Iaдy Чopнoмopськoгo
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флoтy. I хoч вiдсoтoк yкpaiнцiв в ЧopнoМopсЬкolvfyфлoтi бyi мен.
ЦI|4II,
aнix в дopсвoлIoцiйнi poKи' нaцioнaльнo-пaтpiсrгинниt1pщ
y флoтi нaбиpав clIлI/I'xoч з тpyднoщaми' :UIl тyг Poзпoчaвся ttpo.
цсс скJIaдaння пpисяги Укpaiнi. Ta якщo в сщoлiльI{oмy вiйськy
BПC зa цo нr псpеслiдyвaJlи' тo y флoтi всiх, lсгo сK,raдaв пpl{сяry'
спoчaтКy виBoдили 3a цIтaт' a пoтiм звiльняли зi сл1a<би.
У цсй чaс мoскoвськi пoлiтики щe нaдiялllся' щo Укpaiнa
oпalr,t'ятa€ т ься' тoМy Bсс звoдили дo пeprnoвopiв з тaк 3Baним кo.
мal{ДrвaнI{ямoб'еднaних сил сн.ц. Пiсля 30 гpyдня l99l p.ви.
бyлoся тpи зaсiдaння скспrpгiв щoдo стpaтегiнн|4xc|4Л.Пiсля тpивaлI{хлискyсiй eкспеPти зiйIдлися }Ia тoмy' щo дo стpaтегiнних
сI{л tl:lлс)кaть:

- paкетнi чaстини стpaтегiннoгo пpизнaчel{ня i стpaтeгiннa
aвiaцiя;
- систeми i oб'eкти iх oбслщoвyвaння r"tзaбезпечеI{ня;
- oкpемi пiлpoзлiли Упpaви гIaчaльI{икaкoсмiчних зaсoбiв
[IПo' зoKPrмa paдioлoкaцiйнi пoсти' щo Bхoдять B сI{стrмy пo.
пеpсди(rнHяпpo paкrтний нaпa.ц.
oснoвнi чaстиFIиППo пiдпopядкoByB.tписяЗбpoйним Cилaм
Укpaiни. Hс бyлo виpitшенo пIlтaнн'l пpo пoвiтpянo.дссaнтнi
вiйськa, вiйськoвo.стpaтегiннy aвiauiю i ЧopнoмopсЬкl{l"{флoт. Ha
дyмKy yкpaiнськoi стopoни' нa пoчaткy лютoгo |992 p. Bсr' щo
нс нaлrxить дo стpaтегiuнoi чacтltни ЧopнoмopсьКoгo флoтy, мae
бщи yкpaiнським. fulo згoдoМ з'ясрaлoся' щo Чopнoмopський
флoт нe мa€ жoдl{oгo стpaтегiннoгo кopaбля' тoМy всi poзмoви
пpo ..стpaтrгiннy Чaстинy'' Чopнolr,topсЬкoгoфлoтy бyли звинaйI{oю мoскoBськolo нaxивкoю, ЯKУ' нa )кaль' .цoсIIтьдoBгo xyBaли нaшi вiйськoвi пoлiтикll.
3 пеplшиx лнiв iснyвaння МiнiстrpстBa oбopoни Укpaiни B yкpaiнськiй apмii пoчaлa тBopитися сoцiaльнo-псt{хoлoгiннa слyxбa (CПC)' кoнцепцilo якoi poзpoбllв кaндидaт фiлoсoфсЬKl{хнayк
Boлoдимиp Мyлявa. Iдrя сПс бyлa пpoгoлoшrнa B лютoМy
1988 p. нa кoнфсpенuii лискyсiЙнlrх клyбiв y Теpнoпoлi. Cщь
сПс пoJIягaJIaB тoмy' щoб лiквiлyвaтt{мoнoпoлiю бyль-якoi пapтii нa BихoBaння вoякiв, .цепapтl{зyBaтицеti пpoцсс i пpoвo.цитll
гриaнiтapнс виxoвaння вiйськoвllкiв. [o кiнuя сiчня |992 p.6ули пiдгmoвлrнi i пpoйrпли пoпеpсдню сК9пrpти3y кoнЦепЦiяIтa
здгiUIЬнaстpyKтypa сПс 3бpoйниx Cил Укpaiни. Згiднo з нaKaзoм Мiнiстpa oбopoни вiд 30 ciчня |992 p. бyлo щвopeнo кoмiсiю y скrraдi l8 oсiб нa чoлi з пoлкoвtll{кolt{B.Мyлявoюl, дo сtс'IAt Pallry rеllepшl-мaйopa B.Мy.пявi tlpисtюсllo yказoм Гlpсзилсlгга Уцrailtи

18 ссpпltя l992 p.
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дy якoi yвiйIшли фiлoсoфи, сoцioлoги' псиxoлoги' психoфiзioлoги, iстopики, фaхiвui з пpoблсм кyлЬтypи i prлiгii.
Koнцeпцiю Мiнiстp oбopoни зaтвrpдиB 5 беpезня |992 p., зl.
пUIьtIy стpy<тypy - 22 квiтня |992 p, Coцiaльнo.психoлoгiчнa
yпpaBa Мiнiсгеpствa oбopoни Укpaiни нсгaйнo пpистyпилa дo
фopмyвaння стpyктyp CПC y вiйськaх. Koнцепцiя пеpедбaчaJla'
щo CПC е ск,IaдoBoю чaсти[Ioю opгaнiв вiЙськoвoгo ксpyвaння
3бpoйних Cил Укpaiни, дiяtльнicть якoi спpямoвaнa нa зaбсзпсчсt{нЯ вltсoкoi бoйoвoi тa мoбiлiзaцiйнoi гoтoвI{oстi, ствopення
спpиЯтлиBoгo мopaльнo-пoлiтllчI{oгoтa сoцiaльнo.психoлoгiчнoгo
стaнy в apмii i нa флoтi.
Щoдo стpyктypи сПс, тo нaчaJIЬники в yсiх лaнкaх кеPyBaI{.
ня 3бpoйнуtми Cилaми дo кyprгIя (бaтшьйoнy) йr piвнlо<йoмy пiл.
poзлiлiв BкJIючнo € зaстyп}Iикaми кoМaндyBaнiв (кoмarциpiв, нa.
чaцьникiв) iз сoцiaльнo-психoлoгiчнoi poбoти. B сoтнях (poтax) i
piвниx i^a n|дpoзlliлaх пpaulоBaтиIt{yгьметoдисти-opгaнiзaтopи
сПс. БезпoссpедЕI€ пp'IМс кеpiвництвo CПC здiйснюe нaчaль.
ll 3бpoйн их Cил Укpa rнИ, якllit
ни к сoцiaлЬI{o- п сихoлoгiчн oi с.rгуокб
бrзпoсеpсдньo п iд.пягaсMiнiстpoвi oбopoни Укpaiни.
Пogгyпoвo oтямилaс,l вiд tшoкoDoгoстaнy кoмa}Iдa тaк звaниx
oб'eднaних 3бpoйниx Cил стpaтегiннoгo пpизЕlaчrння CHД пiд
opyдoю мapшaлa € . Шaпoцtнiкoвa. Bxе в лIoтoмy |992 p. poзпo.
ч:UII{сясплaнoBaнi пpoвoкaшii сyпpoти poзбyдoви аpмii }Ieз:UIr)кнoi Укpaiнll i нaлежнoгo iй вil"lськoвoгo мaйнa. Тaк, 13 лютoгo'
нaпеpедoднi зyстpiнi глaв деpжaB сHД y Мiнськy, з вiйськoвoгo
летoвищa y м.CтapoкoстяFlтинoвi Xмельницькoi oбл. бyлo пiдняпo
в пoвiтpяl цlicть бoмбapлyвaльникiв CУ-24tv1. Цi лiтaки i 12 члс.
нa aеpoдpoмi кoлo t.l.Illaтaлoвo Cмo.
нiв екiпaxiв пpиземЛ|4Л|4cf|
ленськoi oбл. oчoлtlв aкцiю нaчaлЬниK штaбy aвiaпoлкy, якиЙ
пpихoпI{Bзi сoбoю пoлкoвllй пpaпop. Ha дyмкy лстyнiв-фaxiвцiв,
цr Bикpадення бyлo б немoxлиBllм без пoпеprдньoгo пoгoJDкrн.
ня з ксpiвI{ицтBoмBПс i ППo Poсii. Пpезилекг Укpaiни Л.Кpaв.
чyK нaзBaв цl ..злoЧинoм,який пpсrгиpiнитьдiючим мixнapoдним
yгoдaм i зaкoнoдaBстBy УкpаТни''. futс МoскBa' як зaвжди, iгнo.
pyBaлa бyль-якi зaкoни - лiтaки Укpaiнi гIe пoвepнrнo' a зJIo.
сл}Dt(бив Poсii, iм пилiТ скеpoвaнi дltя пoдaлЬшIoгoпpoхo.IDKеFIня
вищeнo вiйськoвi paнги.
Пoчaли вияBлятися й iнtцi фaкти poзкpaдa}Iня вiЙськoBoгo
майнa. Тaк, rце 28 сiння, всyпrpeч щoлi мiж деpжaвaми сHД'
yкaзoвi Пpсзилентa Укpaiни ..Пpo пop'tдoк pеaлiзaшii вiйськoвttЬ{иЗбpoflними Cилaми нa теpитopii Укpaiни мaтеpiaлЬниx зa.
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сoбiв, тrxнiки i oзбpoeнЬ'', B Poсiro псpeдal{o п'ятЬ yнiкa.lrЬниx
лiтaкiв.зaпpaвникiв, a 3пoдoм - 18 oдиниIrь aвтoмoбiльнoi теxt
нiки з вiйськoвoгo лстoBищa нa Kиiвщинi.
Haпpикiнцi JIк}тoгo Мiнiстсpствo з:lкoPдoнниx спPaB Укpaiни
oпpl{,tloдtll{лo нorгy нa зaяBy €.Illaпolцнiкoвa,
нiби Укpaiнa пpс.
тoI{Д/€ нa вссь Чopнoмopський флoт. Bтpщaнrrя мoскoвсьKих гe.
нсpшtiв y вrr1цpilшнi спpaви Укpaiни пpoдoвxyвiuloся. Taк, нrpсз
тс' щo кoмaнДrвaч дивiзii тPaнспopтЕIoi aвiaцii генеpaл.мaйop
М.Бalшкipoв вiдIrloвився пepeпPaвЛяти лiтaки нa тepитopiю Poсii, кoмalrдвaч дiUIcKoю aвiaцieю oзс с}IД гeнep:UI.пoлкoB}Iик
I.Ifulrщiн свoiм нat(lзoм нaмaгaвся звiльrrити йoгo з пoсцди i.lrишe
пicля пPямoгo втPyнalrня Пpeзидerrтa Укpaiни цr нrпoдoбствo
пpипинIdлoся.
Упpoдoшк зими-Brсюt |992 p. в Укpaiнi пpoвoдиться пoд:UIь.
цIс oпpaцIoвaнHя зilкoнoдaBчиx aктiв з вiйськoвoгo бyдiвництBa.
Пocтaнoвoю Kaбiнery Мiнiстpiв Укpaiни вiд 3l бepeзня |992 p.
BстaHoвJIotIoгpoшoве зaбезпoчoнtlя вiйськoвикiв Збpoйних Cил,
a 25 беpсзня |992 p. Brpxoвнa Paдд yхвaлилa 3aкoн Укpaiни ..ПPo
зaгaльний вiйськoвий oбoв'язoк i вiйськoвy сл}Dкбy'', згiднo з
яKltм з:lхист Укpaiни пpoгoлorцrнo кoнститytiйним oбoв'язкoм
кoxнoгo fr гpoмaдяlнинa. .(дя сoллaтiв, мaтpoсiв тa пi.ЦстapIшин
стpoкoвoi слyxби BстaнoBJIювaBсятopмiн дiйснoi слyxби 18 мi.
сяцiв (дrя oсiб, якi мaють виЩУ oсвф . 12 мiсяцiв), зa кoн.
тPaктoм - 3 poки. Bстaнoвлeнo тaKox теpмiни слyжби дtlt вiй.
ськoвикiв.xiнoк, пiдlopщоr<иx i мiчмaнiв, стapши}IсЬкoгo сK,Ia.
.ry. oпкe, пopiвнянo з Paд,пrськolo apмiеto, тepмiн стpoкoвoi с',t}Dкби бyлo змснцIotlo нa пiвpoкy.
9 квiтня |992 p. yxвirлrнo зaKoн Укpaiни ..Пpo пoнсiйнс зa.
бсзпoченrrявiйськoвикЬ тa oсiб нaчaпьницЬкoпo i pяЦoвoгo сKпa.пy
opгaнiв внщpilшнix спpaв''. Tиxнeм paнiшc, a сaмс 2 квiт.
}lя |992 p., y Киевi бyлo пiлписaнo пpoтoкoл пpo дoмoвJlенiсть
мiх Гoлoвtlим кoмa}Цyвaнняlrl oб'eднaниx 3бpoйних Cил сHД i
Мiнiстсpствoм oбopoни Укpaiни' пpo opгaнiзацilo пiдгсrгoвки cTap.
ttlиtlсЬкoгo CKПotУ, пopядoК пеpевrдс}Iня (вiдpяlдxення) i звiль.
I|eння oсiб стapши}Iськoгo скrraДУпiдхopyнxих i мiчмaнiв''.
Пpoтc дo кiншя з'ясyвaти стaтyс Cтpaтeгiяниx сил CHД, пo
сщi, нr вдirлoся. 14 лютoгo |992 p. y Мiнськy бyлo пiлписaнo
yгory мix AзrpбaйДкaнoм, Bipмcнielo, Бiлopyссю, Kaзaxстaнoм'
Киpгизстaнoм, Poсiеro, Ta.Dкикистaнoм, Узбекистaнoм i Укpa.
iнolo. Cтaття l цьoгo дoKyl,tснтa Bизнaчaлa: Cтpaтrгiчнi сили цe вiйськoвi фopмрaння' oб'€ K ти, щo пеpебщaють пiд € д иним
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кoмaHдyBaнням' псpслiк яких визl{aчaеться кoxнoю деP)кaвoю зa
пoгoДкен}IяIи 3 кoмa}IдyBaнням Cтpaтeгiнними силaми i зaтвеp.
.ФКyeтЬся Paдoю глaB дoPxaв. Пpoтс дol(yi,trнт мiстив бaгaтo не.
яснoстeй, зoкpемa пpo кoмIlлектaцiю (пepелбavaJlaся oкpемa yгo.
дa), oбyмoвлltto' шo фiнaнсyвaння sдiйсню€ться згiднo з квoтa.
мl{' :UIcд,lя цьoгo тсx мa€ бщи oкpемa yгoдa. 3 бoкy пpaвa цсй
дoкylvrrнт мiстив y сoбi кaзyси: вiн мaв paтифiкyвaтися пaPлa.
мrнтoм деp)кaBи' iUIr якщo хтoсЬ зaхoчс з цiei yгoди Bийти, тo
мae пoBiдoмитt{ пpo цo piк нaпеpед.
oчевиднo, Щo тprбa' нaprштi, виpilшити питa}Iня з Чopнo.
мoPським флoтoм. Ta внeсrння цЬoгo питaння Укpaiнolo нa Ha.
Paдi глaв деpждB 20 бepезня L992 p. бyлo зaблoкoвaнo гoлoB}Iим
кoмa}Цyвaнням oзс сH.ц. Bсr ur poбилoся спецia.пьнo, нaпli.
т:UIaся сиryaцiя, a Укpaiнy звиtryвaчyBaл}Iy ..пpивaтизaцii Чop.
нoмopсЬкoгo флorry'', хoЧ питaнI{я пpo дсP)кaвнy пPин.rлеxнiсть
iнIциx флoтiв нaвiть }Ir стaвI{лoся.B гaзстi ЧopнoмopсьKoпo флory
..Флaг PoдиtIьI'' Koмa}IдyвaчBi й ськoвo. Mopськoгo
флorry aдмipшt
B.Чсpнaвiн oпyблiкyBaB зBсptlення' B яKoмy пi/u{aвpсвiзii зaкoн.
нi вимoги Укpaiни BK,Iючити дo стpaтeгiчЕtиx сил лиlцс 9% Чop.
t{olvfoPсЬкoгoфлoтy, бo ..цс piвнoцiннo йoгo зaгибrлi''. flaлi aл.
мipaл звинyвaчyвaв МiнiстrpстBo oбopoни Укpaiни в нaв'язрaн.
нi oсoбoвoмy склaдoвi лpyгoi пPис'rrи (нiби Paдянський CoIoз щo
й нс лyrvraвPoзвiUIювaтися) i милoстивo вiддaвaв Укpaiнi 20-22%

сил флory.

Boднoчaс пpoдoшI(yвaJloсяpфкpaдaння вiйськoвoгo мaйнa Укpaiни. Пpи pсвiзii y CтpийсЬкolvfyaвiaз'еднaннi нa Львiвщинi ви.
явленo' щo 6 лIoтoгo |992 p. rцiсть стpaтсгiнниx бoмбapлyвaль.
Cмoлеtlськa
никiв вилgгiли лo БoбpyЙсьКa i нс пoBеP}tуI|v|cЯ..Цo
виBе3енo aвтoмoбiлЬнoгo мaйнa нa сFvry l шlн кpб. Ha звrpтaння
Пpези.ЦентaУкpaiни дo сBoгo poсiйськoгo кoлrги вiдпoвЦi нo бyлo. Тa yсix пеpевеpцIили мoскoBсЬкi aдмipали. Пеptший зaстyп.
tIик кoмa}Iдyвaчa Biйськoвo-Мopськoгo Флorry aдмipaл Кaпiтaнeць 24 беpезня |992 p. DидaB нaкaз Nе 729/353. Цсй дoKyмект'
щo € нaxaбним DтPyчaнням y спPaBи нoз:rлr)кнoi деpжaви нa fr
влaснiй тepитopii, зoбoв'язщaв Чopнoмopський флoт викorryвa.
ти BиKпIoч}Ioнaкaзи i вкaзiвки o3C сHД i кoмarщрaння BМФ
тa ..в)(ити pilшщих зaxoдiв дo }Irдoпylцсння i пpипинeння сrpсд
oфiшсpiв i мiчмaнiв aгiтaцii yкpaiнськими нaцioнaлiстaми' спpя.
мoвaнoi нa poзкoл вiйськoвих кoлективiв, ствopення нa фoтi не.
стaбiльнoi ситyauii нa мixнaцioнaльнoмy гpyнтi i пpoти пiдtсг.
лoстi''. A п.4 цьoгo нaKaзy бyв сфopмyльoвrний тaк:
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''Дo oфiцеpiв, мivмaнiв i пpaпopЩикiв, щo стBoploють нoiдo.
poвy ситyaЦiю y вiйськoвиx KoлсктиBaх' сxилЬних дo зPaди свoiй
Бaтькiвщинi тa сKпaдa}Iня пpllсяги нa вipнiсть Укpaiнi (вилi.
лс}Iня нaцIe.- AaT.) B)кивaти сyвoPих зaхoдiв BплI{By tDк дo yсy.
}Iе}I}lявlд пoсaди, якy зaймaloть' i звiльнeння зi сл1aсби''.
У бepсзнi |992 p. y Гoлoвнoмy Irrтaбi 3бpoйних Cил Укpaiни
бyлo ствopeнo Упpaвy Biйськoвo.Мopськиx Cил.
Зaгoстрння B:}:l€миtl з Укpaiнolo вiдбyвaпoся нa тлi цIиpoкoмaсштaбнoi aкцii пpoiмпеpсЬких сил I{aтсPeнaх кoлиlцнЬoгo Coюзy.
Пшaхкoгiлo бaгaття вiйни в 3aкaвкaззi, poзпoнaлaся спpaвхсrя вiйнa мix КиIrrинeвoм i Лiвoбеpе)tolqм !,нiстpa, якr oгoлoсилo ссбс
ПpиднiпpoвсЬкolo М oлдaвськoю Coцiaлiсти ч нoto Pсспyблiкolo.
2 квiтня Пpезилент Poсii Б.€ л ьциI{ пiдпopящкщaв сoбi l4.тy ap.
мiю, дислoкoBaнy ЕIaтrpитopii Мorцoви. HaстyпHoгo дtlя y Cевaстoпoлi 3'яBиBсятoдilднiй вiшe-пpезидентPoсii o.fuшкoй. B штaбi
ЧopнoмopсЬкoгo флoтy Pyшкoй, aдмipaли Чеpнaвiн i Kaсaтoнoв
пpoвrли нapaдy. !дяпpecи Pyшкoй зaяBив' щo Poсiя нe збиpaeться
..пpивaтItзyе''
дa,Ii мoвчaти, бo Укpaшa
флoт, i якuдoдa,Ii тaK пцyгь
спpaви' тo Poсiя вiзьме ЧopнoмopськиЙ флoт пiд свoю юpисдик.
цiю. oт:r<r,дii мoскoвських aлмipaлiв бyли лpr<сдoбpе пoгoдxенi
з poсiйським пoлiтичним пpoвoдoм.
У цей чaс 3 дoпoмoгoю BсличсзtIиxтarМнt{х фiнaнсoвих itt'еK.
цiй aкгивiзyсться п'ятa Koлoнa в Kpимy. AнтиyкpaiнсЬKa aгiтauiя нaбllpa€ зaгpoзливI{xмaсцIтaбiв. Kopистyroчись безкapнiстю
3a aнтидеpxaв}Iy дiяльнiсть' тaK звa}It{l.lPсспyблiкaнськllЙ pщ
пpo
Kpимy poзпoчи}Iaeзбip пiдписiв 3a пPoBедення pсфеpендyt*{y
p.
бiльrшiстЬнaселrHЕI,Iпiвoсщoнсзaлехнiсть, хoн l гpyдttя l99l
вa пiдтвеpдилo Aкт пpo незaJlеxнiсть Укparни. B цю дiяtльнiсть
BтяryrтЬся кеpiвниЦтвo Bеpхoвнoi Paди Kpимy. Безлiч paзiв пoвтoploстЬсяaлoгiчнa тlз:l' lцo всi флoти стBoprнo Poсiею, щo вoнI{
}Iirлехaть\Й. Дл'I цЬoгo пiдвoдяться зaлiзнi iстopllннi дoкaзи _
y Чopнoмy мopi BoIoBaJIaKaтеpинa II. ..oнoвлснa' дrмoкpaтичнa'' гaзgгa ..Пpaвдa'' пис:ula' щo ..Bсr флoтьt oтечествa' нa Bссх
мopях испoKoI{ BrKoB были poссийскими. Taк y)к слo)килoсЬ''.L{е
змyсилo Л.Kpaвнyкa вxити кoнкprтних зaxo.цiв.Укaзoм Пpсзи.
дентa Укpaiни вiд 6 квiтня |992 p. кoнтp.aлмipaлa Бoplrсa Ko.
жи нa пpизнaчеFlo кoмa}IдyвaчсltB i l.rськoвo. M opсЬких Cил Укpa.
iни. Haпсpедoднi, 5 квiтня, пiдписaнo Укaз ..Пpo невiдклaднi rr.
хoди пo бyдiвниuтвy 3бpoйнlцх Cllл Укpaiни'', нa пiдстaвi ltкoгo
Мiнiстеpствy oбopoни Укpaiни пiлпopялкoвyютЬся всi вil.lськoвi
фopмyвaння' дислoкoвaнi нa теpl{тopii Укpaiни i нс вкaзaнi y
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ст. I yкaзy пprзидelrтa Укpaiни вiд 12 гpyдня l99l p. ..Пpo
3бpoЙнi CtцлlцУкpaiни''. Мiнiстеpствy oбopoни Укpaiни дopyчaлoся сфopмyвaти Biйськoвo.Мopськi Cuлtц Укpaiни нa бaзi Чop.
нo}{oPсЬKoгoфлoтy.
квiтня Пpезидент Poсii Б.€ л ьцин пИ.
писaB yкa3 пpo взяття
^7 ЧopнoмopсЬкoгo флoтy пiд lopиcдикцito
Poсii. Cиryaшiя зaйшлa в глщий кщ. Poсiя стaJIa нa IцJlях пpямoi
кoнфpoнтaцii з Укpaiнolo. У тслсфoннiй poзмoвi Л.Кpaвнyк i
Б.€льцин дoмoвилися дo зyстpivi пPизyпиrrптtr 6удь.якi oднoстo.
poннi дii з бoкy Укpaiни i Poсii. l0 квiтня Л.Кpaвнyк пiдписaв
yкaз ..Пpo дслсгaцiю Укparни нa пrPегoBopи 3 Poсiйськoю Фс.
.ЦсpaЦiею'',нa Чaс пrpсгoвopiв пpизyпинив дilo свoгo yкa3y вЦ
5 квiтня в нacтинi, щo стoсyeться ЧopнoмopсЬкoгo флoтy.
Пеpегoвopll МaJпl вЦбyгися в oдесi 22 квiтня' .UIoз вини Po.
сii цсй теpмiн бyв зipвaний. Мoсквa свЦoмo зaтяryв:rлaспpaвy'
бo в цей нaс poбилoся всс' щoб Bсpхoвнa Paдa Кpимy нa свoiй
сесii пpoгoлoсилa нeзaлежнiсть пiвoстpoвa вЦ Укpaiни.
2l тpaвня |992 p. Bсpxoвнa Paдa Poсiйськoi Фсдеpaцii пpий.
н'шa yхBшry ..Пpo пpaBoвy oшiнкy piIшень Bищиx opгaнiв дсpжaB.
нoi в.пaдиPPФCP пo змiнi стaтyсy Kpимy, пpийняггиx y 1954 po.
цi'', 3a якoю визнaJIa тaKиIvlи щo нe I{aють lopидиннoi cll.Ilkl.'
'
piIлення l954 p. пpo пrprдaнy Kpимy
Укpaiнi. Aбсoлloтнo пpoiгнoPoвaнo тoй фaкт, щo oстaтoннe piшrення 3 цЬoгo пpивoдy нa
зaкoнних пiдстaвaх лpltitнялa тoлi Bсpхoвнa Paдa сPсP, якoi вxc
пpoстo нe iснye.
Bсo цr сyпrpсчить здopoвoмy глyзДy - бeз днiпpoвськoi вoди
й слектpoпoстaчaння з Укpaiни Кpим взaгaлi нe мoxe iснyвaти.
Ha щaстя, пiсля тpt{вaJlиx пеpсгoвopiв Ciмфеpoпoля i Киевa
пеpeмiг pеaлiстинний пiдxiд. BитopryвaвцIи в Киевa без.lriчпoлiтичних i rкoнoмiчних yстyпoк, Bepхoвнa Paдa Kpимy пpoгoлo.
сyвaJla зa вiлмiнy AIсгy пpo сaмoстiйнiсть i нaклалa мopaтopiй нa
пpoDсдсння pсфеpсндyмy пPo пiдтвсPдкrння цЬoгo АKry. Cкrra.
лися yМoB|l' NIЯ пpoведсн}tя пеpeгoвopiв з yсьoгo кoмплrксy
кpимських пpoблсм мiяс Укpaiнoю i Poсiеlo.
Цей чaс xapaKтеpизyeтьсятaкox тим' щo нa oснoвi зoбoв'язaнь
Укpaiни з ii тсpитopii вивoзиться тaктичнa ,Iдеp}taзбpoя. Пpaв.
дa, Укpaiнa нaд пpoцесoм вивrзенt{я цЬoгo випy збpoi мaсoвoгo
3t{ищеl{I{япPaктичrro нiякoгo кot{тpoлIoнr мaлa. У нyxy дrpxa.
By BиBo3илуtc'IBeЛу|чезнiмaтсpiaльнi цiннoстi' a нaцIa кpaiнa нe
orгpимyBaлaзa це нiякoi KoltlпенcaцiТ.B iстopii з тaктичнolo ,ЦсP.
нoю збpoею (a ЛИurc плщoнiй, яким бyлo нaниненi цi зapяди'
IсoцгryBaBсoтнi мiльйoнiв дoлapiв) б}иa щс oлнa сеpйoзнa дe.
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т:rль: смrlугo}Ioснa

збpoя tlo знецIKoД|q/BallacЯ'

a псPсвoзилaся

цi-

лiсiнькoю дo Poсii i знaчнo збiльшrршra мiць доpxaBи' якa й нr
щ/мaлa pсaльнo poззбpoювaTЦcя,.Тaюrми ж цIвидK1{ми темflaми
тaктI{чнa Ядcpнa збpoя бyлa вивсзeнa з Бiлopyсi i Kaзaxстaнy.
KеPiвницгвo 3бpoйних Cил Укpaiни в цей пеpioд aктиBнo
BK,tючruIoся y poбorry кooPдинaцiйнoi Pa.Ци Пiвнiчнo.Aтлaнтичнoi aсaмблеi, piзних мilшapoдrих кoнфеpснцiй i ссмiнapiв. Мi.
нiстp oбopoни Уlqpaiни I(Мopoзoв qдiйснив oфiцiйний вiзит y
сIIIA
C*твoploсгься кolпIепцiя peopгaнiзацii вiЙськoвoi oсвiти в Укpaiнi, aвтopoм якoi стaв пoлKoBI{ик Iopiй Пpoкoф'еBl, нaнaлЬник
yпPaви вiйськoвoi oсвiти Miнoбoporдr. 28 лIOтoгo |92 p. кoнцсп.
шiя бyлa затBФДкeнa Мiнiстpoм oбoporи Укpaiни i псpелбaнaлa 3
34 вiйськoвo-нaвч:ulьних зaклaдiв 20 вк.llloчити дo сK,Iaдy l0 pсфopмoвaних вiйськoвo.}Iaвч:UIьtIих зaK,Iaдiв (9 пiд oгiдolo Мiнi.
стrPстBa oбopoни i вiйськoвий iнститyг Пpикopлotltloгo вiЙськa).
3 пlx, щo з:UIиIIIиJIися,псрдбaч:rлoся чoтI{pи пrpстt]opипl нa вiд.
дiлснгrя вiйськoвoi пi.lсrгoвtсl тa вiйськoвi фaкyльтrти, ддa pсфop.
IvfyBaтинa нaвчir,Iьнi це1пpи Мiнiстеpствa oбoporги, п'яIтьпсpeдaти
Мiнiстеpствy oсвiти .цJIястBopr}Iня нaBч.lлЬниx зaк.пaдiв, в т.ч.
вiйськoвих лiцеiв i нayкoвих цeнтpiв, a двa pефopщвaти.
Baжливolo пoдiеlo цьoгo cтaпy нaшoi вiйськoвoi iстopii бyлo
пpoвeдe}rня4-5 юiтня |992 p,lII з'iздy oфiшеpiвУкpaiни. B йo.
гo po6oтi вз,Iлo }пlaсть 9l8 делегaтiв, гoстi 3-3a кoPдo}ry, yкpa.
iнськi стapцIинI{, якi пpoxoдиJти с.lryхбy в iнlцих кpaiнax сHД.
У тpaвнi |992 p.' кoли Мoсквa oстaтoчнo зpoзytиiлa, щo пpo.
цeсiв тBopсtlttя нaцioнaльних apмiй нe спиlIити' щo Укpaiнy
нrмo)KпI{вo зiIцтoвх}ryги 3 зaйнятoгo кУPсУ, стBoploeться Miнi.
стсpствo oбopoни Poсiйськoi Фсдеpaцii. Йoгo oчoлив кoлиlднiй
вiйськ сPсP гrнсp.Lп apмii
кoмaндyвaч Пoвфянo-дrсaнтниx
П.Гpaнoв. oт>ке, Укpaiнa пoчaJla мaти спpaвy з iнtшolo стpy(тy.
poю' тaктикa i стpaтегiя якoi кopiнним чинoм змiнилися.
1 Bif,сьxoвa pal|гa rcнеpшI.мaйopa пpисвo€ l ta 20 лкrтoгo L992 p.
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tIA тPЕтЬoгvtУ ЕтAпt БУДIBIII,IцтBA
зБPoЙних сиЛ УкPAIIIи
Ha Hapaдi глaв дrPxaв y Taшксl+гi' яKa вцбyлaся 15 тpaвня
|992 p.' бyлo пpийнятo низкy лoкyrиентiв з вiйськoвих питaнь.
Пepсдyсiм, цс 3aявa глaв деp)кaв-yчaсниць CHД пpo скopoчс}l}lя
Збpoйниx Cил кoлиlц}Iьoгo Coюзy PCP. Бyли сxвшleнi yгoди пpo
пpaBooхopoннi opгaни в oб'сднaниx Збpoйних Cилaх i Збpoйниx
Cилaх дep)кaB_}чaсниць сHД, пpo пop'Цoк пенciйнoгo зaбeзпr.
чrння вiйськoвикiв i членiв ix poдин тa дrpжaBнoгo стpaхyвaння
вiйськoвикiв кpaiн сHД' пpo пpинципI{ вiйськoвиx пepсBсзrнЬ'
пpo opгaнiзацiro мсдичt{oгo зaбсзпeчення вiйськoвикiв i .rrreнiв
ix poдин, poбiтникiв i слp<бoвцiв 3бpoЙниx Cил, Cил y.raсникiв
спiвдpрснoстi, oб'eдI{aних 3бpoйних Cил CH.Ц.
oднaчс зaгoстpе}Ittявiднoсин мix Poсiею Й Укpaiнoю нaпpикiнцi тpaвrrя пoтpебрaлo oкprмoi зyстpiнi нa нaйвищoмy piвнi.
Taкa зyстpiн вiдбyлaся в .Цaгoмисi бiля Coчi 23 чrpвшl |992 p,
Мix Укpaiнolo i Poсiйськoю Фeдepaцiею бyлo зaк.llючe}Ioyгory
пpo пoд:UIьtциЙpoзBитoк мixлеpхaвних вiднoсин. B щoдi пiл.
твеp.ФКyBaBсяпpинцип вiдкpитoстi кop.Цoнiв, бeзвiзoвий pе)ким
пеPrсyвaння пo тepитopii дсpxaв гPoмaдян Poсii i Укpaiни, дo.
мoBле}Io (нa xaль, тiльlсr нa пaпеpi) пpo пeprдavy Укpaiнi y влaснiсть чagгинy зilкopдoннoгo мaйнa KoлиlIII{ЬoгoCPCP. Cгaттi 14.
тa i l5.тa стoсyв:rлися вiйськoвoгo питaння. У зв'язкy з бyдiв.
ttицтBoм свoh 3бpotrtних Cvtл стoPo}Iи пiлтвсpш,tли вок.ltивiсть пpo.
дoв)кrнrи пеpeпoBopiвщoдo ствopе}Iнянa Чopнoмy мopi BМC Ук.
paiни i BМс Poсii нa бaзi ЧopнoмopсЬкoгo флoтy. Boни пoгoди.
лися викopистoвyвaтll iснyюнy систеlvfyбaзрaння i мaтеpiaльнo.
технiчнoгo зaбезпсчення. .(o зaBrpшснtt,I пеpсгoвopiв стopoни .Цo.
мoBилися yгpимyвaтися вiд oднoстopoннiх дiй. Baxпивим бyлo
тr' щo вiйськoвики Укpaiни i Poеii, пpизвaнi дJUI пpoxojрксн}tя
сrгpкби B чaсти}IaХ, Щo Dхoдять дo сKпaдy oзс сHД' пpиBoдятЬся дo пpисяп{ тим дсp)кaвaм' гpoмaдяI{aми якoi вoни e.
fute пpезидснти зyстpiнaються i poз'.iждкaloтЬся' a нa мiсцюс
пiсля цЬoгo м.lлo щo змiнIo€ться. Cиryauiя в Kpимy, y зв'язкy з
aнтиyкpaiнсЬкими дiями aдмipaлa I.Kaсaтoнoвa, нiскiльKи }Iс пo.
бсзкapнe poзкpaдaння вiйськoBoгo
лiпrцилaся. Пpoдoв>r<]rвaлoся
мaйнa нa Чopнoмopськoмy флoтi. Зrщцaння нaд пaтpioтaми Ук.
paiни дoBсли дo тoгo' цro 2l липня |992 p. o 8 гoд. 25 хв. стo.
poxoвиЙ кopaбель, якиIt{ кoмatщyвaв кaпiтaн.лсйtтенaкг Cеpгiй
Haстенкo, зttявся зi швapгoвиx нa бaзi в floнyшraвi i, пhнявIши
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сиI{Ьo.xoвтий дrpxaвrrий пpaпop Укpaiни' в3яв кypс нa oдесy.
Як зaписaнo y вaхтoвoltfyxypнaлi, ..кopaбсльйде в пoРг oдесy з
мстoю пoлiтичнoгo пpoтестyпpoти свaвoлi пpopoсiйськи нaстpo€ н oгo кoмaнДвaння |7 бкoBp''l. Koмarцрaння ЧopнoмopсьKoгo
Йo.o n.p.Ьiлyo-и чo.
флorгyвJlaцгryBirлoзa втiкa.i.''
''o.o"o.
тиpI{кopaблi ItЩK.l84' PK.260,
МпK-93, сKP ..Paзитсльный''.

Чoгo тiльKl{ tlo poбилoся, щoб зyпиHlITIl нeпoкipний кopaбель:
небeзпeчнi мaневpи бiля бoфв i пo K}Pсy' BиKI{дaння лиI{B 3 ме.
тoю нaмoтyвal{Itя нa хoдoвi гвинти' пoстpiли 3 гapмaт нa пеpесi.
чсtlttя кypсy' зaпiulloBaння димoвoi шaшки i т.п.
Ha нaш пoгл'Iд' д}ry(r пoBч:UIьttимtабули фaкти, пpoведенi з
цЬoгo пpивoдy yкpaiнськими пpиKopдoнtlиKaми. 3aявy Kaсaтo.
нoвa вiд 22 луtпня 1992 p.' нiбитo пpиKopдotlники знaли пpo
зaплaнoвaний пеpехiд, тpaктoBaнo як бpехню i фaльсифiкaцiю.
Пpo тo, щo CКP.l 12 пoкинр бaзy, кoмaнJЦ/вaчyПpикopлo}Itloгo
вiйськa Укpaiни стiЦo вiдoмo o 9 гoд. 35 xв. Генеpaл B.Гyбенкo
3B'я3aвся з нaч:UlьниKolr,fштaбy Чopнoмopськoгo флoтy вiцс-aд.
мipшloм Г.Гypiнoвим i зaпpoпot{yвaвyгpиltaтися вiд зaстoсyBaншI нaдзBичaйних зaxoдiв _ вжr бyлo вiдoмo пpo з. ?тoсyвaння
збpoi. Ha цo гoлoвa .(epжкoмкopдoнy Укpaiни oтpимaв вiдпo.
вiдь, щo бyдyгь в>китiyсi зaхoди.щтIязyпи}lки кopaбля. Пpltкop.
..Пpo
дсp)(aB}Iий кopлoн
цoнниKи стilли дiяг}t згЦнo 3 3aкo}IoМ
Укpaiни'': an бoйoвolo тpиBoгolo пiдttяпo тPи кaтсpи' .UIсo l0 гoд.
l0 хв. мopськi з'eднaння ПBУ бyли вiлк.пючснi вiд rдинoi си.
стоми г}пIнoмoBнoгo зв'язKy нoсiiв беpегoвoгo стежrння флory, a
чeprз 40 хв. - вц тслефoннoгo 3B'я3кy чсpсз кoмyгaтop штaбy
флoтy.
У цiЙ iстopii е щc бaгaтo 3апитaнь. Гoлoвtlo 3 ниx - чи e y
свiтi деP)кaвa' якa б дoзвoлил& ч}Dl(и}Iц,lмBлaцIтyBaти стpiляни.
}ty y BJIaсних тсpитopiaльних вoIiax тa щo й пo кopaблю, який
iдr пiд пPaпopoм цiеi дePжaви.
Пiсля iнцидеrгry з CKP- I|2 з ссpпгIЯ |992 p. у Ялтi вiдбyлaся
зyстpiu пpезидентiз Л.Кpaвтyкa i Б.€ л ьцинa. Бyлo дoмoвJlенo' щo
нa тPи poки BстaнoBлIoeтЬсяпеpсхi.Цнийпepioд, Чopнoмopський
флoг вивoдlться зi скJIцД/сHД i стaе oб'еднaним флoтoм Укpaiни
i Poсii. oб'еднaнс кoмaндyвaння пiдпop,lдKoвyrтЬсятiльки пPсзи.
деI{тaмoбoх кpaiн. Koмплсктyвaн}Iя флoтy здiйснюетьcя нa 50%
Укpaiнoto iнa 50% Poсiеlo, гpoмaд,,tнипpисягaloтЬ свo.iм деpxaвaм.
Ha чaс пepexi.Цнoгoпеpioдy Bикopистoвyrться нaЯBнa сиgтсмa бa3yвaнI{яi пoстaчaння. KиiвсЬкa opгaнiзaцiя сoy piзкo зaсyдилa
I trзи кopaФliв oхopollи водttono pайotry.
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Я.гпинськyyгoдy як тaKy' Iцo сyпсPrчить.Цeк.ltapaцiiпpo деpжaв.
ний сyвepснiтсттд Aкгoвi пpoгoлorцeннянrзaJlrxнoстi Укpaiни.
У нсpвнi |992 p, нa oснoвi мixнapoдниx yгoд з пI{тaнЬмиprroпoBPeryлюBiltl}lябyлo сфpмoвaнo цpitть (бaтa.ьйoн) щpaiнсь.
киx гorфих бсpстiв i в склaдi миpoтBopчиxсI{л ooн }IaпPaвлrнo в Югoслдвilo.
У сrрдинi нepвня BеpхoвнaPaлa Укpaiни paпrфiкyвшra.[oгo.
вip пpo звичaйнi збpoйнi c|4лI4у €вpoпi oдtloчaсHoз Пapизьким
вePхнi гPaницi звичaйнoгo oз..
цoгoBoPoм 1990 p., щo виз}Iaч:UIo
бpoerшя i вiйськoвoi тeЕtiк{ шя Уlqpairи, тoбгo скopoяенrш кiль.
кoстi тaнкiв нa 5300oдинI{ць'бoйoвиx пal{r{rpoвихмaцIиlt - нa
2400 owtницЬ' бoйoвиx лiтaкiв - }Ia477 oдttнttЦЬ..ЦoPeшiзацii
циx зaвдaньУкpaiнa пPистyпилa l8 ссpпня |992 p.
IrrтeнсивнoBeлaсяpoзpoбкa вiйськoвoi дoктPи}l}tУкpaiни. Ii
пPorкт чoтиpl{ Paзи PoзглЯдaвсянa кoмiсii Bеpхoвнoi Pqди Ук.
paiш. 4 лuпttя |92 p. Йoгo oсвarилa Paдд oбopoни Укpaiни. oс.
нoвнi зaсaдI{цЬoгo дoкyмeнтa бyли тaкими:
- oбopoнHacпpяIvloвaнiстьi oбopoннa дoстaтнiсть;
- вiдпoвiднiстьчиссrьнoстi i дислoкaцii вiйськ вимoгaм мix.
деP)кaBниxпсPсгoвopiвзi звичaйниx oзбpoeнь;
- Укpaiнa нс мae тepитopiшlЬниxпpстснзiй дo xoднoi деp.
жaBи i дo жoднoi нr стaBитЬсяяK дo свoгo ймoвipнoгo пpoтив.
}rикa;
- виKIIIoчaeсиJry aбo зaгpoзy fr зaстoсyвaнняпpи виpilшеннi
нaцioн:UIЬЦl.D('
стнiяlпlx, eкoлoгi.rншстa
пoltiтичнlд<,еKoнoмiкнlо<,
iнцrих пpoблсм;
- Укpaiнa, пiдписaвши ГelьсI{}Iськy)ЕotУ, Пapизькy xapiiю
д.ltянoвoi €вpoпи, irrтсгpyетьсяy всi евpoпсйськi стp1,кт1pи,в
т.ч. i вiЙськoвi.
Улiткy |992 p. кoмal{Д/Baчl4.i пoвiтpянoi apмii гeнrP:rлB.Aн.
тoнrцьl вистyпиB 3 кoнцrпцiеto пpo oб'eднaння Biйськa пpсrгипoвфянoi oбopoни i Biйськoвo.Пoвiтpяних Cил в rдиний вид
3бpoйниx Ctцл - Biйськa пoвфянoi oбopoни. Пpoпoнoвaнa
стPyIсЦPaдiUIaзмory стBopитI{пpинципoвo нoвий вид збpoйних
cuл, яwtIt нe мae aншtoгiв aнi нa 3aхoдi, aнi нa Cxoдi. opгaнiзa.
в oдцiйнo Biйськo пoвiтpянoi oбopoни мae бyги зoсrpс}Ф|(ottс
pyкax'
стaцioнapниx
сKпaдaтttсязi
сил ППo i 4 aвiaкopпy.
нl{x
сiв з единolo систrмolo ксpyBaння. Цr oб'eднaння дaвirлoтaKox
знaчний скoнoмiчний eфeкт - скoPoчс}ttlявитpaт нa € д иl{y
!'Bifiсьxoвa pal{гa rЕнеpllJl-лefrтвнarrгaпpисвolЕнa 14 сеpпlш |992 p.
27 Impiя }тPriнсюю

вiйсш

786
систсIvfy ксpyBaнHя. 28 ссpпня L992 p. Biйськoва кoлсгiя Мiнi.
стrPстBa oбopoни.Укpaiни зaтBсpдилa стBopснI{я нoвoгo видy
3бpoйних Cил - Biйська пoвiтpянoi oбopoни lIIJIяхoм пorтoп.
нoгo oб'еднaння i pефopмyвaння BПC i ппo, a нaвеснi 1993 p.
гc}Irpirл.лrйтснarrт B.Aнтoнець бyв пpизнaчrний кoмaндyвaчrм
цЬoгo видy 3C Укpaiни i пpистyпив дo Peopгaнiзaцii всiei систс.
ми oбopoни пoвiтpянoгo прoстopy Укpaiни.
Ha пoнaткy липня |992 p. вI{дaнo кiлькa yкaзiв Пprзидeнтa
Укpaiни, якi стoсyвaлуIcя вiйськoвих питaнЬ: зaтBсpД|(rнo пPo.
ЦpaмypoзBитКy aвiaцйнoi пPoмисJIoвoстi Укpaiни (yкaз вЦ 3 лип.
llя 1992)' "Пpo Paдy нaцioнaльнoi бсзпекlt Укpaiни тa [i пеpсo.
нaльний ск,Iaд'' (yкaз вiд l липtul |992), ..Пpo пiлтвеpлкення
фaIсry aмнiстii гpoмaд'Iн Укpaiни - кoJlиlцнiх вiйськoвикiв кoнтингrнry Paдянських вiйськ в Aфгaнiстaнi, якi вчиt{или a'IoчI{ни'' (y<aзвiл l лип}tя |992).
Haпpикiншi сеpпня |992 p. Biйськoвa кoлeгiя Мiнiстеpствa
oбopoни Укpaiни yхBiulилa стBopити нa бaзi oдсськoi i Пpllкapпaтськoi вiйськoвих oКpyг вiдпoвiднo Пiвденне i 3aхiдне oпеpaтивнi кoмaндyвaння тa pсфopьryвaтиrx 3'€ д нaння i чaeтини.
Пoстaнoвoю кaбiнетy Мiнiстpiв ..Пpo pефopмy вiliськoвoi oс.
Biти'' вiд 19 ссpпHя 1992 p.34 вищi вiйськoвi зaкJIaди пrPrтBopснo y сiм вiйськoвиx iнgтитщiв, oдI{н вiйськoвий yнiвеpситrт,
oд[ry Aкaдсмiю 3бpoйних Cил Укpaiни, тpи вiд.цiленнявiйськoвoi пiдгoтoвки i 43 вiйськoвi кaфелpl{ пpи цивiльних Bищих нa.
BчaJIьнихзaкJlaдaxУкpaiни, пpизI{aченoiх нaчaльникiв. У Kиевi
i Львoвi вiлкpитo вiЙськoвi лiцеi. B мaйбщньoмy тaкi лiuеi пеpе.
дбaчснo вiлкpити y Cyr'rax,Xapкoвi, .[oнeцькy, Ciмфеpoпoлi, Чеp.
нiгoвi i Хитoмиpi. Змiнилoся кеpiвництBo y ЧopнoмopсЬкolvryBи.
щoмy вiйськoвoмy yt{илищiiм.Haхiмoвa.
У всрснi L992 p. пpoвeдrнo зaмiнy KoМaI{Д/BaнaПpикapпaтсЬкoi вiйськoвoi oкpщи. Hим стaB генеpaл-лейтенaнт Baсиль Coбкoв, який зaймав пoсaдy нaч:UIЬI{иKaГoлoвнoгo штaбy Збpoйних
Cил Укpaiни.
Baжливим питaнням' якс виpiшрaлo МiнiстсpстBo oбopoни
s |992 p., бyлo oпpaцIoвaння вiйськoBиx стaтщiв дlя Збpoйних
Cш Укpaiни. Cпpaвa yсKпaднювaлaсятим' щo' пoчинaloчll з кiнця 20-х poкiв, в Укparнi poбилoся yсс мo)KJIиBeДJIЯпoвнoгo зни.
щсlll{я yкpaiнськoi вiйськoвoi тepмiнoлoгii, нiвеляцii бyль-яких
yкpaiнських вiйськoвих тpaдицiй, a yсi l{еpддяt{сЬкi
вiйськoвi фop.
y
мyBaнгIя' якi
свiй чaс poзpoбляши i вживaли вil"lськoвyтеpмiнoлoгiю (yBo' KapпaтсьlgaCiн, УПA)' DB:u(aJII{ся
aнтищpaiнсЬки-
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ми opгaгIiзацiями. Bltниклa пеpелyсiм пpoблемa yстitlненнЯ уK.
paiнськoi вi йськoвoi теpмiнoлoгii, вiднaйдrI{FI,IпитoI{их вiдпoвiд.
никiв сrlaснt{м вiйськoвllМ кoмaндaм' }tс к:LпЬKyIoчиtх xивцсм
з poсiliськoi мoви. Ha викoнaнЕIяцЬoгo дoPyчeння Мiнiстpa oбopoнI{ Укpaiни бyлo щвopенo теpМiнoлoгiннy кoмiсilo д,Iя пеpеg.дa.Ц.У
yкpaiнськolo мoBoЮ вiйськoвих стaтщiв, якy oчoлив кеpiвник Львiвськoгo вiд,цiлсння Iнститyry yкpaiнськoi apхеoлoгii, вiдoмий iстopик Я.ДaшкeвpIч.Пpaця Bелaся y Львoвi тa Kисвi i вxс
20 всpесня yсi пеpекJIaдI{стaтщiв бyли пеpедaнi генepaл-пoлкoB.
I{икy K.Mopoзoвy.
B yкpaiнськиx вapiaнтaх стaтyгiв бyлo внeсrнo тiльки лвi сщ.
тeвi змiни _ пpийнятo yкpaiнськi нaзви вiйськoвих пiдpoздiлiв,
aле тiльки для пiхoтниx чaстин (poс. oтдслснI{o _ yкp. piй,
в3вoд - чoтa' poтa - с0тня' бaтaльйoн - кypiнь) тa системy yкpaiнсЬких вiйськoвих paнг. 3aлиIцaеться тiльки зaтBсpдити
цi дoкyменти. oскiлЬки y Paдянськiй apмii стaтyги зaтBrp.ФKyвa.
лa Пpезидiя Bеpхoвнoi Paди Koлиlllt{ьoгo CPCP, тo пpи пpeзидеtlтсЬкoмy пpaвлiннi цe мaв би зpoбити Пpезилент Укparни, Гo3бpoйних Cил.
лoвнoKoмa}Iдyвaч
Baжливi iнiцiaтиви' спpямoвaнi нa yгBrpДкrнн' пpсстижy Укpaiни яK мoгyггIьoi y вiйсЬкoвoмy вiднoIденнi деpхсaви' пpoяBи.
лo кеpiвництBo Biйськoвo-Пoвiтpяних Cил. 3 тpaвня пo листoпaд |992 p. y CIIIA i Kaнaдi пoбрaлa лal{кa yкpaiцських aсiв.
лстyнiв нa чoлi з пoлKoBгIикoм B.Koвaлем. Ha двoх лiтaкaх МIгсrpyслaн'',
29, якi тpaнспopтyвaB Tyди пoвiтpяниЙ лaйнсp
yкpaiнськi лстyни BиKoнaли 209 лeтiв, Dзяли
^T1-|24
rraсть y 17 aвiaшoy. Лiтaки нrсли нa oпrpеннi знaки poзpiзнення Укpaiнськoi
дrp)кaBl{' a мaйстеpнiсть лстyнiв oтpим;Lлaз бoкy aмеpиKaнсЬKиx
i кaнaдських фaxiвцiв нaйвllЩy ouiнкy.
..БлaHапpикiнцi лiтa y BПC Укpaiни стBoprнo rсKaдpильtro
Kитнa стеxa'' _ спецiaльний пiдpoздiл, якl,rЙмa€ зa метy зaбезпrчIlти чiткс Bикoнaння мiжнapo.ЦнихдoгoBopiв з poззбpoення.
ЕскaдPилья оKJlaдn€ться з дBoх лiтaкiв A}I.30 тa цIеgIи лiтaкiв
..БлaKитнa gтlжa''
АН-26; бaзрaння _ летoBишс в Бopиспoлi.
пpaцIoвaтимr 3 yкpaiноькими iнспекцit"lними гPyпaми 3a Kopдo}loм' щo зaKJlIочилидoгoвopt{ пpo poззбpoення.
Haвеснi l993 p. сoцiaльнo-псиxoлoгiuнaслyжбa МiнiстrpстBr
oбopoни пiлгoтщaлa типoвi нaвчальнi плaни гриaнiтapнoi пiдгoToвKи. Цi плaни пеpе.ЦбaнaлиBиBчення iстopii Укpaiни, iстopii
y<paiнськoгo вiйськa, вiйськoBoгo пpaBa i aкryaльнlrх пpoблем
, вil"lськoвoi педaгoгiки й псllxoлoгii. Зaняття для cтapшI{I{ськoгo
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кoprryсy псpсдбaншroся пpoвoдPrгI{зa 84.гoди}lнoю npo,po'oo;'д,,"
пiдстaplпин - l 16 гoд., дrя к}pсar+гЬ пщстapшиtlсЬKltх lцкiл _
168 aбo 88 гoд. (в зa.пrxrroстi вiд цlивa.пoстi нaвнaнrш)' дJIя К},p.
сакгЬ нaвчil,IьtIих чaстиI{' щo IvI]Дoть мoлoДIIих KoмaнД{piв (сep.
жaHтсьKI{x тa iшцих цlкiл) - 82 гoд.
fuя пpaшi в CПC Мiнoбopoни зalr}Дrrl{oвiдoмих в Укpaiнi внc.
шrх i гpoмaдських дiячiв. 3 гpyдня |992 p. в CПC ПpикBo нa
пoсaцi пpoвiднoгo нayKoBoгo спiвpoбiтниKa пpaцю€ oтсць Boлo.
Дr}д{p Cичaк - псpшa д}о(oBнaoсoбa в сщaснiй Укpaiнськiй ap.
мii. Ha пopядкy дeнI{oмy . вцpoдкrrшя iнстиTyry кaпrлaнстBa.
Haвеснi 1993 p. y вiйськa сKсpoBaнo диprктиBy пpo BиBче}Iня
yкpaiнськoi мoви, якa зoбoв'язye пoстyпoBo зirпPoвa/pкyвaти yк.
paiнськс дiлoвoдствo' пPoBrдсIIкя дrpxaBнoю мoвoю yсiх нapaл,
збopiв. .Цo кiнця 1995 p. yсi пeнaтки' lIIтaмпи, oфiцiйнi блaнки
тeж псpедбaч:Uloся пrprK,Iaсти yкpaiнськoю мoDoю. Це, oднaк' нo
oзнaчae' щo пPoвoдитимOться пPиIvfyсoвayкpaiнiзaцiя вiйськoви.
кiв iнlцих нaцioнaльнoстсй, пpoтr кoжс}I 3 них зoбoв'язaний вoлoдrти мoвoю дсPжaви' якiй вiн пpисягнyB.
.[дя pсaлiзaцii пpoцссy Bпpoвaдхrнrrя в apмii щpaiнськoi мoBI{y нaдзBичaйнo стислi теpмiни пiдгoтoвлrнo ..Poсiйськo-yкpaiнський слoBник для вiйськoBиKiB'', щo мae нaдaти pс:rлЬнy дoпoмoryD oпarгрaннi yкpaiнськolo мoBoЮв yсiх poдaх i видaх вiliськ.
У x<oвтнi |992 p. бyлo пpoвrдснo дyхr сym€вy propгaнiзaцiю
стP}псг}Plt сцoдiльниx вiйськ Укpaiни . poзфopмoBaнo oпеPa.
тивнi гpyпи КиЬcькoi вiйськoвoi oкpyги i включснo ix дo скJIaдy
Зaхiднoгo i Пiвденнoгo oпrpaтиB}Iих нaпpямiв.
Haпpикiнцi 1992 p. в oснoBнoмy сфopмoвaнo Гoлoвний штaб
3бpoйних Cил УкpaЬlа, якиtrt мae y свo.й стpyктypi yпpaBи мo.
бiлiзaцii i кoмплеlсгyвaння кaдPiв, сoЦiaлЬгIo-псиxoлoгiннy, мaтеpiшtьних фoгщiв, TkIIry,фiнaнсoвy, слyхби вiйськ, мopсЬKy' oсвiти, oзбpolt{ttя' тopгiвлi тa iн.
oсiння вiйськoвa первipкa вiйськ пoKaзaлa' щo y |992 p. з
фpмщaнь, якi дислoкyвaшИcЯ,нa тсpитopii Укpaiни,6Уltуt ствopснi
шaснi 3бpoйнi Cилt't',пpoведенo }IaBчaнняyсiх piвнiв' B тolt{yчислi
i в Гoлoвнoмy штaбi' oпсpaтивнo-мoбiлiзaцiЙнi збopи, фpoнтoвi
apмйськi (кoprryснi) нaBчaння. У cщoдiльнoмy вiйськy пPoBrдснo
близькo l50 кoмaнднo-штaбoвих l{aвчaнь (KШH) з дивiзiями i
пoлкaми. Усi к1piннi (бaтaльЙoннi) _ 50 тa сoтсннi (poтнi) 25|, в тo}ry числi i з бoйoвим стpiлянням, oцiltснi пoзитивнo.
|992 p. бр poкoм 50-piннoгo loвiлсlo Укpaiнськoi Пoвстaнсь.
кoi Apмii. Ювiлейнi св,IткyвaнHя пpoхoдruIи фaкгиннo пo всiй Ук.
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paiнi, в т.ч. i в Kиевi. I-{oмaлo пeBнltl.l BIтлIIвrra пiднесe}IIIяпaтpioтиuнoгo pyxy в apмii, oд}IaчeвIlкJIIIкaлo шIaлеIryшroбy з бoкy
piзнoгo poдy prBaнIIIистсьКих i пpoкolrтyl-liстltчrlrн сил.
|992_|99з pp. стaлI{poкaми зaпoчaтКyBaI{IIяпpoцrcy мixнapoдI{их кorrгar<тiвBищoпo вirlськoвoгo кеpiвrпtцтвa Укpaiни 3 poзBинсними дrpxaBaми сBiтy. Haвеснi |992 p. Мiнiстp oбopoни Укpaiни вiдвiдaв пiвнiчнo-aмePикaнсЬкий кoгrпlIIеItт. У листoпaдi
|992 p. Kиiв вiдвiдaв тoдitднiй Bеpхoвнrrй гoлol}нoкoмaIrдyBaч
oб'rднaних вiйськ tIATo в €вpoпi тa гoлoв}IoкoltfaltдyBaчвiйськ

сIIIA в € в poпi генepaл .(xoн
Illaлiкaulвiлi.У тpaвнi 1993 p. y
Pизi пpoхoдилaзyстpiн мiнiстpiв
oбopoни кpaiн l]снтpальнoi €вpoпI.{'в якiй вз,lлI{yчaстькеpiвники вiйськoвиx вiдoмств Бoлгapii, Бiлopyсi, Угopщини, Лaтвii, Литви, Мoлдoви, Пoльщi,
Py м y н ii, Cлoвaччини, Чсхii,
Еcтoнii, УкpaТни.Мiнiстpи oбгoвopилI{ пI{тання' пoв'язaнi
з
пpoблеltaми poзбy.цoви нaцio}t:UIЬI{}fх3бpol"rниx Cил, poзвит-

Tяксo в ндвчerшi _ леtl(o в бoю.
ЧуrуTв (Хаpкiнlцнe).

кoм вiднoсин кpaТнl{екгparrьнoi
€ в poпи з HAТo, iнrцими € B po.
пrйськими вiйськoвими opгaнi.
y гaзaцiятrlи,спiвpoбiтнI{цтвoм
лyзi вiйськoвoi oсвiти, питaнI{я'
пoв'язaнi з пеpебрaI{I{ямpoсiйських вiйськ нa теpитopiipядy нозaлrжних дepжaв. Ha пoчaткy чсpвня 1993 p. Укpaiнy
вiдвiдaвМiнiстp oбopoни сшA

Л.Еспiн, oсoбllстllЙ pa,цнIrк Пpeзидrнтa Фpaнцii, нavaльник
Генеpaльнoгo urтaбy 3бpoйниx Cил Фpaнцii aдмipaл Х.Лaнксaд.
Hапpllкiнui тpaвня 1993 p. y Киевi пеpeбрaлa делсгaцiя вiйськoвoгo вiдoмствa Bеликoбpитaнii нa чoлi 3 зaстyпникolи нaч:UIь}Iи.
кa yпpaви I{ATO тa ДrpxaB Cxiдloi €вpoпи П.Тiпплoм' яка пpa.
цIoвaлa нaд пiдгmoвкolo Угoди пpo цBoстopol{нr вiйськoвo спiвpoбiтниuтвo мix Beликoбpитaнiею i Укpaiнolo.
Кiнець l992_пoчaтoк 1993 pp. xapaктсpизy€ т ься пoд:UIьIIIими
гpyбими пopyIIIеннями з бoкy Poсii 3aсцДЯлтинськoi yгoдI{ щoдo
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Чopнoмopськono флoтy. Taк вcyпеprн вoлi Л.Kpaвнщa i Мiнiстpa
oбopoни Укpaiни нaч:UIьtIикoмшггaбyЧopнoмopсЬкoгo флoтy бyлo
пpизнaчс}Ioвiцe.адlrlipшra П.CвятaцIoBa. Пo сщi, дo кiнця |92 p.,
нeзвiDкaloчll нa пPизнaчrнHя йoгo пеplшим з:lстyпникolvtкoмaндy.
вaчa BМФ Poсii, нa флmi безчинgrвyвaв l.KaсaтoнoB' poзбaзapюючи мaйнo' пеpегaняlo.шrбoйoвi веpгoлети в Aнaпy тa opгaнiзoвy.
loни вiдкpитi цькyвaння yкpaiнських пaтpioтiв.
Hебaгaтo змiнилoся пicля пpи3нaчeння кoмal{дyваvем Чopнo.
мopсЬкoгo флoтy вiцo.aдмipaлa Е.Бarrтiнal, з пPиxoдoм якoгo пo.
pyIIIенlUI нa Чopнoмopськolvfy флoтi нaбpaли бiльur BItтoнченIlх
фopм. Мoсlоa poзпoч:ula тиск нa Киiв, Bимaгaючt{ дlлuтu нr тiльки флoт, шe й y<paiнськy тсpитopito, себтo Kpшм, бo ..Kpьlм пo
пPaвy пPинaдлexит Poссии''.
Hезвaхaючи нa сyпpoтйвнi псryги Pocii, I{a пoчaткy 1993 p.
y ск.lraдi BМс Укpaiни бyли кopaбель ксpyвання ..CлaDщиЧ'',
сKP- ||2 тa М.цKп ...{,oнецЬ',,двa екiпaxi нoвoзбyдoвaних кopaблiв - кpсйсеp ..Гстьмaн Caгaйдaчний'' тa МПK *ЛyЦьк''. Ha
сУдrroбyдiв}Itlхзirвoдax Укpaiни y 193-1996 pp. зilплaнoBaнo збy.
..Гaлини.
дyBaти l l нaдвoдних кopaблiв, в т.ч. paкстний кpсйсеp
нa'' вoдoтoннaхнiстю l0 тис.т' двa сеpслнi кpсйсеpи, п'ятЬ мaлиx пpoтичoвtloBих кopaблiв, двa дrсaнтнi кopaблi' тaнкrp. A нa.
..ПPo
кaз Мiнiстpa oбopoни Укpaiни N9 65 вiд 8 квiтня |993 p.
з 15 квiтня 1993 p.
пPизHaчeння нaчaJlьникiв зaлoг'' пеpс.Цбa.raв
o.IaкoBa,
Mикoлaевa,
в з:lлoгaх м.Cевaстoпoля' Феoдoсii, Kеpнi,
Iзмaiлa, Caк, oктябpськa, Гвapдiliськa, БaлaкlIaви, Hoвooзеp}Io.
гo' Миpнoгo, Bесrлoгo, Kavi дiяти лиlIIс згiднo 3 дl{pеKтI{Baми
Мiнiстepствa oбopoни Укpaiни, a всi нaкaзи' poзпoP'Utxсння i
вкaзiвки Miнiстсpствa oбopoни Poсii i кoмaн.ЦyBaнняЧopнo.
мoPсьKoгo флoтy стoсoвl{o вiйськoвиx Koмс}IдaтyP нa теpитopii
Укpaiни BBaжaти нсдiйсними.
Усс цс пpисKopl{лo бaгaтoцiльoвy aкЦiю' яKa дal}нo Bxс гoтyвa.
лaся пpoти дсpxaвнoстi Укpaiни. Бyлo piзкo пiдвltщенo зapплaтy
мopcьким стapцIинaм ЧopнoмopсЬкoгo фroтy, пiднятo цiни нa
с}tеPгo}toсiii poзпoнaтo цIиpoкoмaсштaбнy пpoBoKaцiю з пiднят.
тяМ tlд кopaблrп<l7l.гo ливiзioнy сyдегIшбезпечення ЧopнoмopсЬ.
кoгo флoтy arцpiЬськиx пPaпopiв. Pеaкцill Укpaiни бyлa стpllмa.
нoю' :UIснiткolo; oскiльки aндpiiвський пpaпop e симBoлoм BMФ
Poсii, тo цi кopaблi oгpимylоть стaтyс сyдеtt iнoземнoi деpхaBI{' щo
дислoкoBaнi в Укpaiнi, a нлени iх екiпaxiв - стaтyс гpoмaдян
l Biйськoвд paltгa a,Цмipшa пpисвo€ l tа y}щюм Б.G.ltьциlla 16 .tеpвttя 1993 p.
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Укpaiни, якi пpoхoдяtтьслp<бy нa сyД{aх iншlос деp)кaв.У зв'язкy
з тим' шo псpебрa}Iня нa теpитopii Укpaiни сУДен пiд arцpiiвсь.
ким пPaпoPolvte пpямиIи llopytДrнням yкpaiнськoгo зaкol{oдaв.
ствa, Мiнiстp oбopoни Укpaiни нaKaзaв poзpoбити тa yзПoдI{ти3
кеpЬництвoм 3бpoЙнюс Cил Poсiйськoi Федеpaцii oPп}:lхoД{щoдo
вивrдснl{я цPIх сyдсtt зa меxi Укpaiни, a тaKox пpo пPипинсrrня ix
фiнaнсyвaння, МiнiстсpстBo зilкopдo}l}tих спpaв Укpaiюr oпoлoси.
лo нorry з цьoгo пpивoдy Мзс Poсiйськoi Федеpaцii.
Cиryauiя, якa сK,I:lлaся нaпrpедoдI{i пpиз}Iaчrних }Ia 17 нrp.
вня 1993 p. пrprгoBopiв мbк Л.Кpaвнyкoм i Б.€ л ьциI{иlvl 3 пpи.
вoдy пoдiй нa Чopнoмy мopi, бyлa вrqpaйнrспPиятливoю дrrя Укpaiни. BикopистoByючи стpaйки шarгapiв .[oнбaсy, зрloвrrенi piзким пiдвищс}ltlям Poсiеlo цiн нa eнеPгo}toсii, мaнiпyлrоBaння
..п'ятolo кoлoнolo'' в Kpимy (спiкеp IцoвiнiстичIlo-кolvfyl{iстшчнoгo
IIaPJIaмrггryякoгo М.Бaгpoв i нe пpиxoвyвaB' rцo йoгo пoзицiя .
спiльний флoт), Poсiя мдлa Brликi Iдaнси змyситI{ Л.Kpaвтщa пФ.
гoдитися нa нсвигiднi Укpaiнi кoмпpoмiси.
Псpегoвopи вiдбyлися в Зaвидoвi пЦ Мoсквoto. Пiдписaнo низ* щoД, згiднo 3 якими poзпoлiл Чopнoмopськoгo флoтy з yсiею
iнфpaстpylсг1poю вiдбyвaтимстЬся 50 нa 50 вiдсoткЬ. У тaюос пpo.
пopuiяx здir.rснювaтиметьсЯi йoгo фiнaнсрaння. .ЦoмoвJlе}lo'щo
poзпoдiл пoчнсться y всpеснi 1993 p.' нa псpioд poзпoлiлy встa.
нoBJtIoються единi }roPми i вtlдtt гpollloвoгo зaбсзпсчсння. PoсiйсьKa стopoнa бpaтимe }чaсть y poзвитKy сoцiaльнo.скoнoмiчнoi сфе.
Pи м. Cсвaстoпoля, iнtших нaсслеtlих пyнlсгiв, дo бyдo.щ{слoкyBa.
тися Biйськoвo-Mopський флoт Poсii. fuя виpitшrння пpaктичtllo(
питaнЬ пoдiлy флory yгвopенo мixлеpxaвнy кoмiсito.
У жoвтнi |992 p. в Укpaiнi вiдбyлися змiни y Bищoмy oцIeлo.
нi влaди - пoдaс y вiдстaвкy пpем'еp.мiнiстp B.Фoкiн, пoлiти.
кa якoгo бyлa мiuнo пpиB,язaнa дo lr{oскoBсЬкoгoBoзa. PсвaнIди.
сти Bд:rлися дo нoвoi спpoби poзKвитaтися з Мiнiстpoм oбopoни
K.Мopoзoвим, яKиЙ B)кoдaвнo пoчaB дpaтyBaти aнтI{деp)сlвнi си.
ли сBo€ю нrзaлсxнoю пaтpimичнoю пoлiтикoto. oднaчс мiнiстpa
пiдтpимaли yсi нaцioнaльнo.дrмoкpaтиннi пaщii i Pyхи, a
17 xoвтня |992 p. вЦбyвся пленylvr Cпiлки oфiшеpiв Укpaiни,
якutt pекoме}tдyвaв }Ia пoсaдI{ мiнiстpa oбopoни i гoлoви CБУ в
УPядi Л.Kщми гснеpaлiв K.Мopoзoвa i € . Мapчyкa. Пoзицiя нo.
вoгo пpсм'€ p a, якиЙ tlo дaB мo)кJIиBoстiпoнеpгoвo oбговopюBaти
членiв свoei кoМaнди' oстyдилa 3aп&л депщaтiв.lдoвiнiстiв i вoни змylllенi бyли зaтвеpдити скJIaд кaбiнетy y зaпpoпol{oвaнoмy
}IoBимпpем'еpoм склaдi.
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fu. цi cили il не Дyltaлl{ зДaBaтI{ся. I нaпplrкiнцi жoвтня
L992 p. вoЕII{пpoвaлИЛI1 зaпpoпoнoвaниl"{ K.МopoзoвIt}{ пpoект
вil"rськoвoi дoктplrни. Тa й нaвiть сalt фaкт, щo в)кr з беpезня
|992 p. цеr.{.цoкy}vtентltaйже вiсiм l'tiсяцiв oбгoвoploвaвся y кoмiсfulх Bеpхoвнoi Paдlt, свiдчltть пpo тr' tцo чaс зyNlIlсFIoзllтЯгyBaBс,I. He мoxнa сКaзaтll, lцo сal{a вil"lськoвa дoКтpltнa' зaпpoпoнoBaнa Депyгaтaм, булa без.цoгaннoю. Boнa нoсllлa .цеЩo ДеклapaтI{B}IIII"l
хapaктеp i зa спpaBедJIIlBoю oцiHкoIo нapoднoгo
геHеp.rлa
Бarцypки бyлa якoюсь пaultфiстськoю. II{o
депyгaтa
знaчIIтЬ' нaпpиклaд' пpиHцIIп ..poзyt'tнa ДoстaтнicтЬ'' i де Ьtrxa
..poзylnty''.Tyltаннo
тoгo
i oбтiчнo скaзaнo пpo кiлькiсть oсoбoвoгo сКлaдy тa oзбpoсння 3бpoilнllх Cltл Укpaiнlt. ПpoеКт дoКтpини не нaКpеслIовaB yI\{oB'3a ЯкIlх aгpссop' щo BдaстЬся .цo
збpoI"rнoiбopoтьбlr, зaзttaс y вiлпoвiлЬ lIJкo.ц.II'яКa пеpеBIIЩy€ ту
вIIгo.ц'y'на якy вiн poзpaхoвyвllв.
Пoвтopнo дooпpn цЬoвaн III.Iп poеКт вi itс ькoвoi .цoКтpll FIIIl]IIнес лl{ нa oбгoвopень{,Iy тpaвнi l993 p.' пplltlolrty нa зaкpltте зaсiДaнн,I Bеpхoвнoi Paдlt. Йoгo i нa цей paз нr бyлo схвaленo. Рiзнi
пoлiтlI.tнi сIlлIl' a oсоблltвo тi, хтo бopеться з Деpxal]Hiсткl Укp:tiнlt i i] oснoвoю _ Збpoirнltпtlt CltлaltlI, l]же з )Kol]тH'I1992 p.
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Brдyть нсчсснy гpy сyпpoти генrp&пa K.Мopoзoвa' a .цля дoсягнeннЯ свorх зaмipiв не гpебщoть нiчим. Чи в бyдь-якiй нopм:rль.
нiЙ деpхaвi мiг би пoлiтичний лiян зpoбити тс' щo здiйснив в
Укpaiнi нapoдний oбpaнеuь пoлкoвник lзмaлкoв? Як пoвiдoмив
нapoдниЙ дспyгaт Укpaiни Я.KеrЦзьop' сrprд l55 пiдписiв, щo
iх зiбpaв uей бpaвий вoяк пiд зaявolo 3 вимoгoк) yсyI{еI{IrяМiнiстpa oбopoни (дo pснi, свoгo пpЯмoгo нaч:rлЬниKa!),9 депщaтiв
(Чapoдсев, Умaнець i iн.) пiдписaJIися двiчi, a пЦписи близькo
l0 членiв Hapoднoi Paди (Haryлкa, oсaднyкa, Пiскщ-ra...) бyли
пiдpoблeнi.
У квiтнi |992 p. y Киeвi вiдбyвся IV з'iзд Cпiлки oфiцеpiв
Укpaiни, дe гoлoвнa yвaгa бyлa пpивеpнrнa дo пpoблем бyдiвI{ицтвa Збpoйних Cил Укpaiни. У звiтнiй дoпoвiдi гoлoви CoУ
пoлкoвtlиKa Г.oмсльченкa пpиB oДI|:IИcЯ.щDKс
тpивoжнi дaнi: oпи.
тyвaнн,I стapцIин пoКaзаJlo' щo l0 вiдсoткiв з ниx гoтoвi в бyль.
якиtrtмoмснт зpaдити Укpaiнy, 33 вiдсoткуI зaЯBИЛl.4'щo пpисягли нa вipнiсть yкpaiнськoМy нapoдoвi, бo МaютЬ тyг житлo,27 _
лиlIIс тoМy' щo B Укpaiнi спoкiйнo, i лиtше 30 вiдсoткiв гoтoвi
слyжити Укpaiнi вipoю i пpaвдoю. B aprrlii пPoЦвiтaе ..дiдiвщи.
нa',, кopyпцiя, пияцтвo, злoдiйстBo' a нaцioнaльнa Цея y вiйськy
тaк i нr стaJIa пpoвiднolo. З велttкolo, пo-вiйськoвoмy чiткoю
пpoмoBolo нa з'iздi BистyпиB Мiнiстp oбopoни Укpaiни K.MopoзoB. Biн нaвiв цифpy, щo Збpoйнi Cили Укpaiни сTaнoМ нa
квiтень 1993 p. нaлiнyють 525 тlrc. oсiб, вислoBив сBoю нiткy
пoзицiю щoдo ЧopнoмopсЬKoгo флoтy, 43-i paкстнoi apмii, пpo
pirшимiсть пoбopoти тpyднoшi i ствopltти нa.цiI.lнийзaхист нrзaлсxнoстi Укpaiнськoi деpжaви.
IIA lllЛяхУ Дo БЕз'ядЕPHoгo

стAтУсУ

oднiею з нaflсеpt"loзнiшихпpoблем, яKy дoBrлoся виpiruyвaти
пoлiтичнoмy i вiйськoвoмy кеpiвництвy Укpaiни в:кr нa пoчaткy
стBoprння влaсних 3бpoйних Cил, с нaявнiсть нa теpитopii Укpaiни яlдepнoiзбpoi. Cпpaвлi, y.[еклapaцii пpo дrpжaвнIlй среpенiтет вiд 16 липttЯ 1990 p. пpoгoлoшIенoпpo нaмip Укpaшrи стaти в мaйбyгЕIЬoмyдеpxaвoю' яKa }Ieбеpr щaстi y вiйськoвиx блoкaх i дoтpиМyeтЬсятpЬoх неядrPних пpинuипiв: не пpиймaти' нс
виpoбляти i нe нaбyвaти ядrpнoi збpoi. I{ей нaмip бyлo пiдтвеpд)кенo 24 xoвтня l99l p.' кoли Bеpхoвнa Paдa зaявилa: Укpaiнa
пpoBoдиTиме пoлiтикy' спPямoBaHy нa пoBtIе з}IищеFIняящеpнoi
збpoi тa кoмпo}Ieнтiв ii бaзрaн}Iя' lцo poзтaцIoвaнi нa теpитopii
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Укpaiнськoi деpх<aвlr.Як oдlra 3 пpaвoнaстyп}IицЬкorишньoгo Co.
юзy PCP, Укpaiнa зaпrвнIlлa свiт, tцo бyдс дoтpимyвaтися з:lсaд
floгoвopy l99l p. lrЬс сPсP i CIIIA пpo скopoчrнI{'l стpaтегiн.
I{их }Iaстyп:UIЬнIIхoзбpoeнь в нaстltнi, Korгpa стoсyетЬся Ядepниx
oзбpoень, poзтaшIoBaнItхнa Гi теpитopii.
fulе як кoжнa дrpхaвa' якa мa€ нaцioнaльнi iнтеpеси, Укpa.tнa
пср.пyсiм зoбoв'язaнa дбaтrt пpo сBolo нaшioцшlьнy бсзпскy. Пiс.тlя
poзпally сPсP Укpaiнa стaлa фaкм.rнo тPgгьolo дrp)кaBolo свф зa
пoтекцiarry (пiсля сIIIA i Poсii). Ha Ii теpипoцor<нiстю
'lдсpЕtoгo
тopii пepебyваe L76 мixкoнтlrнeктaльних бaлiстичнI{х pдкeт
(МБP)' якi мaють 1656 ядеpних
бoегoлoвoк. Koxнa з paкет здaTнa нссти дo l0 ядсpних бoегoлoвoк iндивiдyaльнoгo }IаBедеtlIlя.
I.[етaк звaнi paкетI{з poздiльнllчaсти}Iaми irЦивiми гoJloBt{итvtи
дyiulьнoгo нaвrдrння (PГч IH).
[o ядеpнItх сl{л нaлеxaть i 30
pдyвaпьникiв,
стpaтегiннюкбor*rба
в apсеншli яких 500 кpилaтIrх paкст i вaжких aтo}IнIrхбolrб. I{еЙ
paкстнltй псrгrнцiал' яK твеpд;tтЬ
фaxiвui, зa свoiм piвнсм
oстaнн€ слoвo свiтoвoгo paкrтoбyлyвання.З |76 paкrт _ 46 нa
Tвrpдoмy пaливi. Taкi paкети в
аpмii сшA мoжyгь з'явитися
лиlIIеpoкiв чrprз l}.l5. Пpaвдa,
26iз |76 paкeт нaйближчим чaTрнуloтъся вiйсьxoшrкr пiдporпiлу
сoм пiдлягaють мoдеpнiзаuii aбo
спецiшlьrroгo пpи3tlдчення.
BивrденнIo з бoйoвoгo чrpгyва}Iня, бo теpмiн iх сксплyaтaцii зaкiнчyrться.
Haйпoт1окнirшимиi нaйдoскoнaлirшllми € paкrти сc-24 як стaЦioнapнoгo бaзщaння' тaK i poзмiщенi нa зaлiзничних плaтфopмaх, зi стapгoBolo мaсoю l05 т i з:lкидyвaнoю мacoю 4 T, Ta вaжкi
paкrти сс-l8 зi стapтoBoloмaсoю 2ll т i зaкидyBaнoюмaсoю
8 т. Caме ui paкети скoнстpyiroвaнi КБ ..Пiвденне', i вигoтoвлснi
y.{нiпpoпoтPoвськy, дr iснyе мoгyгня виpoбнlrнa i дoслiднo-кoнстpyктopсЬKa бaзr з yнiкaльHиIr{Il випpoбщaльнимI,I стендaмll'
yстaткyBaннЯ|v|
N|Я пеpевipки, oбладнaннЯIr Nя нarypнoгo великo.
мaсruтaбнoгoвiдпpaцIoBaЕIняpaкrт' щo пocтiйнo мoдеpнiзyються.
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BесЬ paкст[IиI"l кoltt-

плrкс Укpaiнrr дy-

)ке дopoгItl.t. TaK,

з{lлIIIIIе y
'IJIеpIIIП
pя дaх тaктI
I ttн I I х

бo еп pи п a сiв, я кi
бyли вrtвезенi .цo
Poсii y пеprпiI-tпoлoвинi 1992 p., мiстIlлoся 5 т плyгoнilo i4 т ypa нy. Ha
свiт o вo мy pI { нкy
l\liнiсц oбopollи Укpaiпи
l т ypaнy KolIIтy€
Biтeliй Peдешясий. Явopiв. |994 p.
l00, a плщoltilo _
500 r*rлlrдoлapiв. oтxс, тiлькlt вapтiсть зapялiв скJl:lдar 2,9 млpд
лoлаpiв.

3llltщеtlltя pnкrт' oсoб.тltвo нa piдltltltoЬ{y пaлIrBi гeнтltл, якс €
llaдзBII.Iаl"tIIo
тoксIlrtllltt*t i вlIбщoltсбeзпеIIIII{М' не вllpiurенo дo
tlaсy
нayКolo' хoч i тщ Укpailra мaс нaдзвиval:tнo цiннi лaцьoгo
бopaтopнi дoслiдxеltня, невiдol*li свiтoвil-{ пpaKтицi. Bелlr.lезнi
кoшIтIl вклaденi i в oблaдllaнI{я paкетIIIIх IIIAхт' якi пi.Lпягaють
..ПiвденЬмaшI''.
.це}tol(тaxy' a тaкo)К B yстaтKyBaI{ня зaвoдy
Пеptпиl"r еTaп }{aсoBoгo тIIскy нa Укpaiнy пpипaв нa кiнeць
|992 p, Пiдпltсaвшlt з Poсiеlo дo пrвнoi t*tiprtкoн'loнкrypний дoгoвip ..Cтаpт-2'' Ilaпrpедo.цнi пpезltдеIIтсЬкIIхвибopiв, CШA пpoцеIllolrстрyвaлIl сRo€ p цtlltl,t пiдцiд .цo спpaBи. Pеaлiзaцiя цьoгo дoгoBopy lltoгл:l poзпorlflтIlся лIIIIIе 3a y}loB paтlrфiкaцii дoгoвopy
..Cтapт- ''
l Укpаiнoю' aлl Укpaiнy дo yнaстi в пеprгoBopнolvry пpoнiхтo
ЕIе зaпpollIyвaв. Тoдi tllt I!{aк)тЬпiдстaвll зBII}D/BaчеH}Iянa
цесi
aдpесy Укpаiнll, щo Bolta гaлЬIl{ye свiтoвltй пpoцес ядеpЕIoгo скoрotIенIIя' кoли тaкoгo пpoцeсy' нa )кaль, нс iснyе. B ньoмy бpaли
у^raсTьлI|шr CшIA i кoлlturнiй CPCP, a тепеp сIIIA i Poсiя, якa
сaltoвiльнo пpltсвoiлa сoбi пpaвo бутlt сдltнoЮ нaстyITницeIo кoлltrшньoi ir'rпеpii. Aдxе Kltтali, Altглiя i Фpaнцiя нiкoли нr 3:lяBлялI{' шlo бyлщь l"lтI|гIa бyдь-яке скopotlенIrя свoiх ядrpниx пoтенцiaлiв. LШвltдtuе Il:rвпaкlt: y Фpанuir poзpoбленo пpoгpaмy Bдoскoнaлr}Iня paкетHo.ядеpнoi збpoi _ зaltiнirтI{ стpaтегiннi бoмбapдyRаJIьнIIкII..Мiрaх-4'' нa 200 нoBIIх лiтaкiв ..Мipax-2000'', a paкsти
М-20 з trtoнoблoкoвolo сIlстеIvtolo мopськoгo бaзрaння нa paкsти
М-4 з poздiльнtrllll{ гoлoвнltмIl чaстtlнalvll{. Poзт'tiщення l6 paкrт
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М-4 нa oднolvfy пiдвoднoмy чoвнi пpиBсдс дo тoгo' щo йoгo бойoвa
мiць бyде дopiвнroвaти yсiм нинirцнiм ядсplrим силaм Фpaнцii.
Koлиrцнiй пpем'еp-мiнiстp Bслшкoбpитaнii М.Tстчсp ввax:Ula
ядсpнy збpoю гoлoBнI{м чиннIIкoм стpиIvryвal{нявiйни i пеpекoнaлa свiтoвy гpoмaдськiсtъ, щo Aнглiя вoлoдiе лIlцIe мiнiмaльIIIIм аpсен:UIoм' який неoбхiдтиIt дltя i[ бсзпolсl. Мaлo тoro, Kiлькiсть бpитaнськllх бoегoлoBoK y зв'язкy з мoдеpнiзацiеto зpoстe з
775 цo ||93.
Пpo Kитaй взaгaлi нr дoBoдитЬся гoвopити, oскiлЬкII ця дсpxaвa мa€ свoi oкpемi плaни в гa.lrрi ядrpl{oгo oзбpoeння i нiчoгo
скopoчyвaтI{ нс збиpaеться.
Hrзвaxaючи нa дoгoвip пpo неpo3пoBсIo.Фкr}Iняядrpнoi збpoi,
y свiтi iснyе щe тpи гpyпи деpжaв. .(o пepшoi н.шeжaтЬ тi, цIo
неoфiuiЙнo вoлoдiloтЬ ядеpнoю збpoеlo. Taких дrpxaB € дeсЬ
5_7, дo дpyгoi вxoдять пopoгoвi дсpхaBи' щo € нa гpaнi вoлoдiн.
ня ядrpнoю збpoсlo' дo тpетЬoi _ бiляпopoгoвi. .Цo цiеi oстaн..
ньoi гpyпи Bхoд,TтЬтi, цIo мaloть пoлiтичнi piшeння пpo ствoprl{ня ядrpнoгo псrгснuia.lry' aлс щс нr мaloть неoбxiдних нayкoI
вo-технiчних peс1pсiв.
oтlкс, Укpaiнa, нo вiдкидaючII в мaйбщнЬolvfy сBoгo без'ядсpt{oгo статyсy' Мyсить дoбpr задylraтися нaд пpoблемoto' чи мoхнa тaк лrгКoBaжнo пoзбрaтися гoлoвtloгo apгy}rrнтy свoei безIтеKи. Мaлo тoгo' yгpимyBaнtlя нeBrликих 3a кiлькiстlо стp[.}ty.
ючих ядсpt{I{хсил € скoнoмiчнo вигiдним' дaе мoxлllвicть вивiльнити сoтнi тисяч пpaцездaтнI{xчoлoвiкiв i Bикopистaти iх y
сфеpi виpoбниЦтвa. Poсiя, дo pенi, всс цс д}оlсoдoбpе oбpaxрaла, poзpoбляк)чи пpoгpамy мoлеpнiзaцii в.пaснихядеpниx сил. B
iнтеpв'to гaзcтi ..И3вrстия'' псptший зaстyпник Мiнiстpa oбoporти Poсiйськoi Фсдеpaшii AКoкoruин пpo PЯC гrcвopитЬтaK: .....pa.
кетнr вiйськo - нaйдеtшсвtшltl.l
вllд 3бpoйниx Cил. Boнo здaтЕIс
вlтpiuryвати60-l00 вiдсoткiв стpaтегiнних зaBдaнь' а BI{мaгaеNIя
себе тiлькlл 5-6 вiдсoткiв yсЬoгo oбopoннoгo бюдкстy. Пpинoмy
7 вiдсoткiв 3 нIIх йдe нa yгpимaння oсoбoвoгo скJIaдy' 9 нa кaпiтaJIЬнс бyлiвнlluтвo, 4 нa нayкoBo-дoслiднi тa дoслiднo-кoнстPyктopськi poбoти''.
Якi ж пiд<oди дo дoлi ядrpнoгo apсенaJry' шo poзмiшсний нa
теpитopii Укpaiни, ви3нaчилися y дrпyгaтiв Bеpхoвнoi Paди Ук.
paiни? iх тpи:
ПеptшиЙ:ми }Ir мa€ м o aнi неoбхiднoi технoлoгii, aнi кaдpiв дпя
дoглядy зa мix<кoнтинrнт:UlЬними paкrтaми' тoмy вiд них тpебa
вiдмoвитися. Tа цiеi дyrики дoтpитvfyeтьсянебaгaтo дспyгaтiв, в
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oсt{oвнoмy тi, якi, бyдyчи члeнaми пapлaмrl{тy Укpaiни, пoстiй.
нo BoюIoть сaмr пpoти Тi дсpxaвнoстi.
[pщиЙ: Укpaiнa пoBиннa oгoлoситt{ себo ядсpнolo деpжaвoю.
У тoй чaс кoли дrсятKи деpxaB' FJtЯ яK|цxзaгPoзa aгpесii нe бiль.
Iшa, нix шlя Укpaiни' poзPoбляють пpoЦpaми ядrpнoi збpoi, ви.
тpaчaючи нa цe вeличeзнi кolцтI{' Укpaiнa лoбpoвiльнo вiддae цю
збpoю i звoдитъ нaнiвсць сBoIo oбopoннy мoгщнiсть. fuiс зaйняв.
цIи цIo пoзицito, ми мoжrмo пoтPaпити в лrщaтa пoлiтичнoi тa
скoнoмiчнoi блoкaди Зaхoдy, мyсимo BKпaдaти всликi кolIIти в
мoдсPн iзaшiю paкстнo-,tдсpнoгo пmeнuia.lry.
Tpстiй: Укpaiнa но зiЙдc з кoлii, якa Bсдr дo без'ядrpнoгo стa.
тyсy' :Цr вистaBляс певнi yl,roви. Haм пoтpiбнa фiнaнсoвa дoпo.
мoгa i кoмпснсaцiя зa ядеpнi кoмпoнlt{ти' гapaнтii нaцioншIьнoi
бeзпскlt з бoкy,Iдеpних дrpxaB.
oчевиднo, Укpaiнa гoтoвa .Цля сepйoзI{oгo дiaлory зi C[IIA тa
iнlцимlt poзвин}rгими кpaiнaми €вpoпи' lUIo yсiм, lсгo бyдс вести
цеli дiaлoг, тpебa скиI{yгI{ пpoмoскoвськi oКyляPl{.
.[спщaти Bеpxoвнoi Paли Укpaiни стoятЬ пrpсд сеpйoзнolo пpoблемoю, вiл виpiшrення якoi зaлr)кaтимo мaйбyгrrе Укpaiнськoi
д,еp)кaви'iТ безпекa. l тoмy мyсятЬ дoбpе пaм'ятaти тaкi слoвa
М.Тетчеp: ..Biйни oбминaють кpaiни з нaдiйнolo oбopoнolo''.
Дpyгa пpoблемa, тiснo пoв'язaнa з пpoблемolo ,ЦеPtloгo стa.
ЦсУ,_ цс пoзицiя Укpaiни щoдo щaстi y вiйськoвo.пoлiтичниx
блoкaх. З oднoгo бoкy, вiдмoвa Укpaiни вц стaтyсy,Цсp}toi дсp.
жaBи пpи oдtloчaснoмy пoзaблoкoBoмy хapaктеpi вiйськoвoi пo.
лiтики }Iс дo3Boлятимr спoдiвaтися нa пpикpиття ядеpнoi пapa.
сoльки сoloзникiв. 3 дPyгoгo' нaс' нa пprвеликlttrt жiUIЬ' в HAТc
нс чrKaють. A вiдмoвa вЦ пoзaблoкoвoстi вrстимс хiбa дo вiйськoвoгo сoюзy з Poсiею, пpo lцo лицIe мpiloтъ пpopoсiйсЬKи нa.
стpoeнi пoлiтичнi Koлa.
HAцIoIiAпЬHA

гBAPДIя УкPAIHи

Poзглядaючи пеprций пеpioд бyлiвниuтвa 3бpoйних Cил Ук.
paiни, ми згaдyвaли i пpo iнIшi вiйськoвi фopмрaння' }tс пцпo.
pяцкoвaнi Miнiстеpствy oбopoни Укpaiни, зoкpемa пpo HaцiotI:lJIЬ.
нy гЬapлiю Укpaiни, спецiальнс вiйськo, щo мa€ беpегпr кoнсти.
тyдiйний лaд деpжaви.
Укaзoм Пpезилii Bсpхoвнoi Paди Укpaiни вiд 30 ссpпня l99l p. вн1тpirшнi вiйcькa МBс сPсP, якi дислoКyвaJlися
нa тсpllтopii Укpaiни, пiдпoprЦкoвyвaлися iТ МiнiстсpстBy в}гyг.
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Кoмaццувач
ПpикBo ПегpoIIIуляк.1995p.
piruнiх спpaв. Bх<oмaroчI{деяKi зaКoнoдaDнiнaпpauюDaнняз пI{тaнЬ стBoprнFIя спrцiaльнoгo вil"tськa,яKi бyлI{здiЁlсненi y Львoвi, Kиевi, Хapкoвi, Хитot*tиpi, гpyпa вiliськoвllкiв з всprсня
l99l p. пpиcтyпилa дo кoнкpстнoi poбoтll нa.ц 3aкoнoдaBстBoм
пpo Pеспyблiкaнськy (тaк плaнyвaлoся u нaзивaтtr) гвapдiro Укpaiни. 3aкoнoпpoект ..Пpo PеспублiкaнсЬKyгвap.Ц,iю''
тa Пoлoxен..
ня Пpo пop'Цoк кoмплектyBaння' вi l"rськoвoгo, мaтеpiaлЬFlo-тrхнiчнoгс i фiнaнсoвoгo зaбезпечrн}IяPеспyблiкaнськoi гваp.Цii''бyли зaслyхaнi нa зaсiдaннi кoмiсii з пItтaHЬoбopoнll i деpхaвнoi
бrзпеки l2 веpесня l99l P., Hl засi.цaннiBеpхoвнoi Pадlt в пеprцoмy читaннi _ 22 жoI]тHя |992 p. B цей денЬ poзпop,I.ц.хеllням Гoлoвll Bеpхoвнoi Paди Укpaiнlt Л.Kpaвvyкa пoлKol]}tltкaBoHaцioнaльнoi
лo.цимиpaKщapuя бyлo пpllзI{Atlенoкo}v{aFIдyBaчеМ
гвapдii Укpaiнll, якlцЙпpI{стyпI{I]
дo BllKoнaнняtсвoж oбoв'язкiв
30 xoвтня l99l p. 4 лItстoпa.цaBеpхoвнa Paлa Укpaiнlr yхвaлlrлa Зaкoн i Пoлoxення пpo Haцioнaльнy гвapлiю. Poзпopя.DKенням Гoлoви Bеpхoвнoi Paди вiд 4 гpyдня l99l p. бyлo зaтBеp.
д)кенo opгaнiзauiI.rнy стpyктУPУ, зaгaлЬнy чисельнiсть i .цlrслoкaцiю з'еднaнь i yстaнoв Haцioнaльнoi гвapдii Укpaiнll.
Ha пiдстaвi aкry, зaтDеp.ц)Kенoгo
IlеPlIlIм вiцс-пpeм'еpoм Укpaiни K.Мaсllкoм27 гpупнst l99l p.' пpoвrдeнopoзпo.ц,iл
вiйськo-
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n"ffi
*.
f,#iii".lx1l#:'YЬli:
виx чaстин внщpirшнЬoгo вiйськa з iх oсoбoвиIt{ скJIaдoм, oзбpo€нttям' тcxнiкolo i мaтсpiшtьнolo бaзoro. Г*pдi пrPедaнo стpiлешь.
кi пoлки i спсцiaльнi мoтopизoвaнi чaсти}tи мiлiцii вrтщpiIшньo.
гo вiйськa МBс Укpaiни, a тaкo)t( oкpемий бaтaльйoн зв'язкy.
Bxс нa 3l гpyдttя l99l p. зaгaлЬнa чиселЬнiсть Haцioншtьнoi
гвapдii скJI.rлal 1960 oсiб. A 2| ciчня |992 p. Пoстaнoвoю Пpeзидii Bсpхoвнoi Paли Укpaiни Гoлoвнiй yпpaвi K}Iry ви3нaчснo
стaтyс .[еpхaвнoгo кoмiтстy Укpaiни.
3нalrенниIvl ДлЯ Haцioнaльнoi гвapдii Укpaiни бр лень 5 сiч.
ня 1992 P.' кoлI{ oсoбoвий скJIaд HГУ зa ypoчистих oбстaвин
сKJIaB пpисяry нa вipнiсть Укpaiнi. Ha пoчaткy лIoтoгo |992 p.
poзгoptlyгo системy зв'язкy Hry, стBoprнo Byзли зв'язKy дивiзiй,
a бaтaльйottзB'язKy зpефopмoвaнo y пoлK. Poзпopяlдкснням Пpе.
зидeнтa Укpaiни в ГУK HГУ ствopснo yпpaвУ сoцiшlьнoгo i пpa.
BoBoгo зaхистy i вихoвнoi poбmи чисrльнiстю l0 oдиt{ицЬ' якa'
пo сщi, Bикoнy€ тi х<oбoв'язKи' щo сoцiшtьнo-психoлoгiчнa сл}Dк.
бa ЗбpoЙниx Cил Укpaiни. У неpвнi |992 p. Haцioнaльнa гBap.
il склaдy пePедa.
пiя Укpaiни oтPим:rлa сyгтrвr пoпoBнеI{ня.
'Цo
y
(нaлeжaлa
нo мoтoстpiлеuькy дивiзiю м.Чyryeвi
дo системи К.ЦБ
сPсP)' oкpемий BеРгoлrтI{ий пoлк y м.oлексa}ЦPiя, BеРгoле:}y
eсKaдpttлЬroy м.Бiлa l{epквa тa oкpсIr{ийiнxенepнo-бyдiвельний
бaтaльrioн y селишi Мaлинiвкa. Biдпoвiднo y ГУK HГУ ствopе.
нo yпpilвy aвiaцii.
Пiд чaс збpoйнoгo кoнфлiкry y Пpиднiстpoв'i згiднo з yкaзoм
Пpези.п.снтaУкpaiни вiд |7 беprзня |992 p. ..Пpo зaхoди щoдo
oxopoнt{ деpx(aвнoгo кopдoнy Укpaiни з Pсспyблiкс:э Мoлдoвa''
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вiйськo Haцioна.lънoi гваpдii Уrqpaiни пiдгpишryвiulo пopЯДto*
" "oнi
oсoбlцlвoгo pexимy нa кopдoнi' спpия'лo пiдpoздiлaм Пpикopдoн.
нoгo вiйськa: qдiйснtoвirлo пaтpyлIoвaння нaсслr}Iиx пyI{ктiB' пr.
pевipшro aвтoтpaнсIloРг нa кoнтpoлЬHo.пePспyсKl{иx пytlктaх.
3 липня |992 p. Haцioнaльнiй гвapдii Укpaiни дopгIенo oхopo.
I{y диIUIoмaтичttI{x пPeдстaB}II{цтBнa тсpитopii Укpaiни, з цiею
мстolo ствopснo oкpelvfyбpигaдr tlгy.
Aвiaцiilнi пiдpoздiли Haцioнaльнoi гвaPдii Укpaiни 3всдrнo в
oкpсмy веPгoлcтtty бpигa.ry. Лстyнствo Haцioнaльнoi гвapдii Ук.
paiни спpol{o)кt{с тrpмiнoвo псpсдислoКyBaти в зaдaний paйoн
2 тtцcюli гвaPдiйцiв. A в лиcгoп,l,Цi |992 p. Haцioнaльнa гвapдiя
сфoplryвaлa oцrrмий тaнкoвий бaтaльйoн' щo пoсилилo il бoйo.
вy мiшь. Ha пoчaтoк 1993 p. ниссrьнiсть Haцioншtьнoi гвapдii Ук.
paiни сK,Iaлa мafuке 35 тиc. oсiб.
Хoн iстopiя Haцioнaльнoi гвapдii Укpaiни i нrдoвгa, Bo}Ia Bxo
мae свoiх гсpoъ. Цiнolo вJlaснoпoxиття мaiiop Boлoдимиp lгrraть.
ев 15 липHя |992 p. з:lxистив вiд виб}осyбaндltтськoi гpaнaти .Це.
сятKи гPoмaдЯн в пoiздi oдrсa.ЯсинyBaтa' 3a щo пoсмrpгнo нa.
гopo.QкеI{ltйнaйвищoю нaгopoдoю дrp)кaBи ..Пoчесttим знaкoм
Пpезидентa''.
У пеplшypiннишlo нrзaле>tсtoстiy бaгaтьox мiстaх Укpa.шrинaцioншtьнi гвapдiйцi бparrи rlaстЬ y пapaдaх i мaнiфстauiян. Koли вyJIиIUIмидpeBнЬoгo Львoвa йшли стpyнKi кoлollи rзapдЙцiв y-нoвй
сKспrpимeнтarrьнiй фopмi, тисячi людсй зyстpiли ix oвaцiями.
Haцioнa.пьнa гвapдiя Укрiни
- rдинe вiйськoве фopмрaнt{я' якo 3 псpцIoгo дttя впPoвajpкy€ в xиття дrpxaвrry мoвy. Усi
нaкaзI{ Koмal{дyBaнaHГУ, пoчинaloчи вц Мl, видaнi yкpaiнськolo мoвoto, i тщ Bapгo пoBчитися як 3бpoйним Cилaм Укpaiни,
тaк i ПpиKopдo}tнoмy вiЙськy. 3 l сiчня 1992 p. HГУ poзпoчaлa
вI{дaBaти..БloлетенЬ пpес-сJt},")кб|,|,,,
ЯKvIfIнaзиBa€тЬся тепеp ..Biс.
ник Haцioнaльнoi гвapдii Укpaiни''. Caме ГyК Hry бyлa спiвза..Biйськo Укpaiни''.
сtloвникoм )к},p}Iaлy
Haцioнaльнa гвapдiя стae тим' чиМ Boнa пoкJIиKaнa бщи стaбiлiзyю.rим фaктoPoм y деpxaвi, гapaнтoм дсмoкpaтичних пе.
pствoPrнь y нiй.

BIЙсЬкo циBI.ЛьtIoIoБoPotlи
Boeнiзoвaнi фopмрaння l{ивiльнoi oбopoни кoлиlIIгIЬoгoсPсP
бyли дрсс гpoмiздкoto i нrдoскoн:Цoю стpyктypoю. oсoблиBo I{a.
oчнo нrздaтнiсть дiяти B сyчaсниx yl{oBaх пoкa:}aJlaкaтaстpoфa нa
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Чopнoбlurьськiй AЕC. Biдсyпriсть сщaснoi aпapsт)Pи, нсфaxoвiсть
цпaтI{их пpацЬшlкiв бyrш .щ{вoBюкними. HaпpикJIaд' y xiмiннoмy
бaтaльйoнi Цo з 18 oфiцсpiв JIиIIIеoдин б1в хiмiкoм, a вйськoвиlсl
нaвiть нr зI{:UIи'щo мaе poбити.rxнiil пiдpoздiл пiд час Ц)иBoги.
Пiсля пpoгoлollleння нrз:Ulеxнogгi пoсталo пI{тaння пpo кoнцrп..Пpo I{ивi.lьнy oбopoнy
цiIo Цивiльнoi oбopoни дrp}сaви тa зaкoн
зaпpoпoнoBaкoгo Kaбiнgгoм Мiнiстpiв
Ущra.iни''. ПеprшoсJr}Лхaнrrя
зaKol{y вiдбyлoся I{aплrнаptlo}"fyзaсiдaннi Bepхoвнoi Paм У JIIoтo.
wrу|92 p.' a нrвдoвзi цей дoкy}rсHт бyлo щвaленo.
Haчальникoм Ifивiльнoi oбopoни Укpaiни е пpем'сp-lriнiстp.
Ha теpитopiaльнoмy piвнi фplryвaння цo мaloть пoдвiйнy пiдлеглiсть: кеpiвникaм мiсцевoi деpжaдмiнiстpaцii.i безпoсepедньo
штaбy Цo дсpxaви. oблaсним шпaбoм Цo пiдrягaloть тaкox спс.
цiaлiзoвaнi i нrспсцiaлiзoвaнi фoplryвaння.
У |992 p. бaгaтo спсцпiдPoздiлiв вiйськa Цивiльнoi oбopoни бy.
лo виведсtlo з пi.щIеглoстiМiнiстеpgгBa oбopoни i пiдпopядкoвaнo
цrгaбoвi I.[o Укpaiни' яким кеpy€ Kaбiнrт Мiнiстpiв. opгaнiзoвa.
нo aBтoмaтичний пpoгнoзнo-мoдrлIolovий центp нayкoвo-тoхнiчнoi oснaщенoстi, якuйtнe мa€ aнaлoгiв. У |992 p. вiйськoвi i невiйськoвi фpмyвaння бpaли }пIaстЬy лiквiлauii 86 нaдзвичaйниx
сиryaцiй, бyлo зaлщенo 300 oдиниць спецтехнiкvt,276 paзiв пpaцiвники Цo ви.ixджaлI{ нa poзмiнoвyвaння вибyхoнобсзпсчних
oб'ектiв. Пpoведенo знaчнy propгaнiзaцiю вiйськa, лiквiдoвaнo 96
сrщкб, скopoчснo 5 тис. цпaтниx пpaцiвникiв. € нaдiя' щo стpyк.
тypa Цo Укpaiни в нrд:rлrкoмy мaйбyпrьoмy бyде мoбiльнolo, Дoбpe oснaщrнolo' змoжc oпrpaтиBнo Bикotlyвaти пoстaвлонi пrprд
}Iсю зaЦдaння.

ПPи кoPДotIIIЕ

BlЙсЬкo

УкРAIHи

.Цo oднiei з нaйвaхqивituих фyнкцiй дсpжaBи' якa дбaе пpo
свiй срсpоttiтст, € oxopoнa деpxaBнoгo кopдoнy. Зaгaльнa пpoтюlснiсть кopдoнiв Укpaiни скJIaдa€ 7698 км, з них з Poсiеlo _
2484 км, Бiлopyссlo _ 952 км, Pyt,tyltiею _ 608 км, Пoль542 КМ, Cлoвaччинoю
98 КМ, УгopщинoIo
щeю
_
ll94 км. ПpсrгяснiстЬ мopськoiдiлянки
l35 км, Мorтдoвolo
дrpxaвнoгo кopдol{y - 1758 км (Чopнoмopськoi _ 1533,
Aзoвськoi - 225 км).У стpyкгlтi кoлиIIII{Ьогo CPCP пpикop.
дoI{I{иKи I{aJIrxaли дo злoвiснoгo trЦБ. Пiсля пpoгoлolцrння нrз:rлrxнoстi Укpaiни бyлo взятo кypс нa ствopснI{я oкpсIvloгo
вiйськoвoгo фopмyвaння' зaвдaнням якoгo cTaЛИвиклlo.гнo фyнкцii oхopoни дop)кaBнoгo кopдoнy мoлoдoi дepжaви.
r/2
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Tpебa вiдзцaчити, щo пiдгoтoBкa зaсa.цнI{чID(
з:lKoltoпpoerстiв,
щo стoсyються дiяльнoстi ПpикopдoнI{oпo вiйськa Уlqpaiни, бyлa
здiйснrнa y д}гxe стислi теpмiни. Bxe 4 Jlистoпaдa l99l p. Bеpхoвнa Paдa Укpaiки ylсвaлlrлa зaкoни ..Пpo деpxaвний кopдoн Ук.
pа.ш{и'',..Пpo Пpикopдoнне вiйськo Ук.paiни'' тa ..ПoлOкrння пpo
пopядoк кoмплrl(ryBaння вiйсЬкoBoгo' мaтсpiaгьнo-тolсliчнoгo i
фiнaнсoвoгo зaбrзпrчсння Пpикopдollнoг1o вiйськa Уlqpa.iни''. IfьoIvtyспpиялa енсpгiйнa пpaця кoмaндyBaчa зaхiднoi oкpyгI.t Пpикopдoнних вir.rськ кoлиIIII{ьoгo CPCP гснсp:rл-лoйтенaнтa Baлe.
piя Губolrкa, яKtлir зрliв мoбiлiзрaти свoiх пiдrroгrпокнa стBopонrrя
нoвoi gгpylс}Pи нсзaлеxнoi дсpxaBи. Haпpикiнцi l99l p. B.Гyбонкo пpизнaчсний гoлoвoю .{opхсaвнoгo кoмiTCry У спpaвaх oxopoни дсpжaвнoгo кopдo}ry Укpaiки _ кoмal+Ц|B!lнем Пpикopдoннoгo вiйськa Укpaiни.
Haкaзoм T& 274 вiд 25 гpyдня.l991 p. гoлoвa .(сpxкoмкoPдoнy oгoлoсив зaкoни Укpaiни i Пoлoxсння пpo пopялok кoмIIлектyвaнI{я' вiйськoвoгo, мaтеpi:UlЬнo-тсхнiчнoгo i фiнaнсoBoгo зaбезпечення Пpикopдoннoгo вiйськa, зoбoв'язaвши Пpикopдo}Iнr
вiйськo з 18 гpyдня 1991 p. y с.тгpкбoвo-бoйoвiй дiяпьнogгi ксpyвaтися виK'Iючнo цими закol{oдaвчими aктaми. У мiсячrrий тepмiн стpylсгy1pи.{сpxкoмкopдol{y м:lли зaбсзпrчити BиBчrння зaкoнiв Укpaiни, дo 30 сiчня |992 p. пepедбaчaлoсяBнести змiни
в пpoгpalvfy кoмaндиpсЬкoгo виlIIкoJry стapцIин i пiдстapшI{н' a
дo 30 тpaвня |992 p. вiд yсьогo стapIIIинсЬкoгoкopпyсy мaли бyпl
пpийнятi зaлiки }Ia 3нaння цих зaкoнiв.
У.(еpxкoмкopдoнi Укpaiни бyлo сфopмoBaнo штаб тa тpI{ yпpaви: Пiвнiчнo-Зaxiднy (м. Львiв), Пiвленнy (м. oдссa) тa Пiвденнo- Cхiднy (м.Хapкiв).
Тa чи нr нaйвaжливitцoю зaслyгolo гrнrp:rлa B.Гyбснкa бyлo
тr' щo .(сpxкoмкopдol{ зpaзy x пеpейняB кol{тpoль i нaд вiйськoBo-мopськими чaстинaмИ, Щo нaJIс)кaли дo Пpикopдoнниx
вiйськ сPсP. Укpaiнa, якa зaстpяглa y пpoблемaх з ЧopнoмopсЬким флoтoм, кoнтpoлIoе свoi кopдoни силaIии мopських
3'€ д нaнЬ Пpикopдoннoгo вiйськa. 3aгальнa кiлькicтЬ Пpикopдoннoгo вiйськa }Ia сrprдинy 1993 p. скJlaд:rлa43 тlцc. oсiб. У rх склaзaгoни), oб'eднaдi е сyхoдiльнi чagгини (зaстaBи' кoмoЕIдaT:УE'I4'
нi y тpьox yпpaBaх' Boни мaloтЬ вJIaснy aвiaцiю (вrщoлсти i лiтaки), двi бpигaди oхopoни мopськoгo кopдotly' щo дислoкyloться
в o д с сiiв Кp и м y.
Cклaдним питaн}Iям y фopмyвaннi стpyктyp Пpикopдo}Iнoгo
вiйськa r тr' щo вoни бyли зoсrprДкенi.lгиlдс нa захiднoмy i пiвден-
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нoмy кop.цoнaх кoлиlllньoгo сPсP, a кopдoЕI з Бiлopyссro i Poсiеlo
.цoвoдI{тЬсябyдyвaтI{нa гoлoМy мiсцi. oднaчo нaвiть з зaхiдним
кopдoнoм iснyваrпl пpoблrми, oскiльки тpебa бyлo пpoвrсти пrprгoBopи з кеpiвнllкaми пpикopдol{I{их слр<б Pеспyблiки Пoльщa,
тoдi щe едllнoi Чехo-CлoвaччинI{' Угopщини i Pyмyнii. ГенеparrГyбенкo пpoвiв цi зyстpiчi, пiдгсrгyвaвгpyнт для вiдпoвцнlrх yгoд, якi
бyлo yклaдrЕIo y дpyгlй пoлoвинi |992_нa пoчaткy 1993 p. PoзпoчaBся пpoцoс фopмyвaння нoBих пpикopдo}IнIlх стpyктyp. .[o
l липrrя |92 p. чaстI{FII{
Пpикopдot{нoгo вir.lськa BI{I"llIIлIl
нa дrpжaвний кopдol{ i з 20 липI{я пpистyпIrли дo ЁtoгooхopoнIl. Cфopмoвaнo тpI{ зaгoнIl пpl{кopдoЕIнoпoкoнтpoлIo 3.цIlслoкaцieю в Мoгилсвi-Пoдiльськoмy, Koтoвськy тa Бсpезiнo. У квiтнi 1992 p. нa
пiдстaвi yxвaли Kaбiнетy Мiнiстpiв yкpaiнськi пpикopдoнники змit|||Лvlкoлip пpиKop.цoнtlихстoвпiв з vеpвotlo-зелeниx нa кoлЬopl{
деpжaBнoгo пpaп opa Укpаiни, лi кв iдyвaли си мвoл i кy тсrгалiтapнoгo
pr)сr мy I{aкoнтpoлЬнo-пеprпyсКн I{хпytlктax' зaстaBax' кopaблях.
У зв'язкy з зaгoстpeнням кoнфлiкry y Пpиднiстpoв'i Пpезидент Укpaiни Л.Kpaвvyк 17 беpeзня |992 p. пiдписaв Укaз ..Пpo
зaхoди пo oхopoнi лсpжaвнoгo кop.цoнy Укpaiни з Pеспфлiкoю

Il{iнiсцl oбoрни УкpaТки Brпеpiй lПмapoв
га Miнicтp oбoрни CIIIA Уiльян Пеppi.
..lI{ит
миpу.95...

8{и
МoJtдoBa,,. Ha викoнaнн'я цЬoк) yKaзy' iншrтх piurснь },pй вxс 3
20 бсpсзня Пpикopдoннс вiйськo Укpaiшl paзoм з МBC i нГУ
пrpекp}Iли нaйвшlсливiшri нaпpяr,псr yrqpaiнськo-мo,Iдirвськoгo кopдotly. Гoлoвним зaцдa}I}Iямст:UIoзaбсзпечеrпrя тсprгopiaльнoi цi.
лiснoстi i нсдoтopкaнoстi кop.Цoнiв, зaхист нaсслc}Iltя пpикopдptlI{их 3 Мo.llдoвolo paйoнiв.
oскiльlсr збpoйниЙ кoнфлiкт poзгopнyBся в paйoнax, якi бrз.
пoсеIю.щъо пpилягaк'ть дo Kopдoнy Ущpaftшr, всi чaстиrпr бyлo пiдсилснo пaнцopoвoIo технiкoю. Лllше у |92 p. yкpaiнськi пpиблизькo 1000 oдикopдoнtlики спiльнo з МBC i нry BиJr}дIIdли
ниць стpiлоцькoi збpoi, BслиKy кiлькiсть cтpiливa, кorтцraбarци,
B тolvfyчислi i стpaтегiннoi сиpoвиrш.
Boсени 1992 p. Пpсзилеrrг Укpaiни пiдписaв poзпopя.Фl(rгIня
..Пpo пpикopдotlнФ.мит}Iий кoнтpoль I{a дep)ив}Io}'fy кopлoнi Укpаiни з Pсспyблiкolo Бiлopyсь i Poсiйськolo Фе.цopaцi€Io''. нсoбхlднigгь тaюос дй булa нaгzUIЬI{oю.Bi.щФIlтi кopдoни з пЬнo.li i схory
aктивнo BикopистoByвaJIися д,Iя пrpсBс3еIIItя збpoi, нapкoтикiв,
iнlцoi кoнтpaбarии' a тaкo)к.цля нrлегaJIЬ}Ioiмiгpaцii в 3aхiднy €вpoпy гpoмaдян тpотiх кpaiн, oсoбливo Пiвдrннo-Cxiднoi Aзii. У
|92 p. бyлo зaтpимaнo лицIr нa захiднoмy кopдoнi пoнaД 900 тaкиx пopylцникiв. У сiчнi_xoвтнi |992 p. нa кopдoнaх з Poсiеlo i
Бiлopyссlo пpaвooхopоннi opгaни BI{лyчилипpи спpобaх BиBе3ти з
кpa.iни тoвapiв нa сylvryблизькo 1,5 млpд кapбoвaнцiв.
Haпpикiнцi xoвтня |992 p. y Kиeвi пpoвe.цoнo poбoнy зyстpiн
коpiвництвa .{сpxкoмкopдoнy Укpaiни i дслсгaцii Пpикopдoнних вiйськ Poсii. Укpaiнськa стopoнa зaпpoпoнyвaJla poзгляI{yги
пpoскт }гoди 3 п}IтaнЬ взaсмoдii ПB Укpaiни i Poсii, пpoсtсг
..Пpo пpaвoвий pфсим yкpaiнськo-poсiйськoгo
деpxaBдoгoвopy
I{oгo кopдoнy'', пpoпoзицii yкpaiнськoi стopoни пpo дслiмiтaцiю
y<paiнськo.poсiйськoгo дrpжaBl{oгo кopдol{y. ЗiславцrисЬ нa те'
щo цq виxoдить зa меxi ii кoмпотенцii, делoгaцiя Poсii вiд poзглядy цих питaнЬ УхуIII|4лacя.
ПpикopдoнtlиKи рiйurли з iнiцiaтивoю пpo стBopoння в Укpaiнi мiгpацiйнoi сrгркби, poзpoбили всroхoпнy пpoгpaмy poзбyдoBи доp)кaвнoпo кoPдoнy Укpa.irги, якa пepсдбaчa€ Bl{кotlaння yсiх
неoбxiдних пpaBoвих yгoд з кoнкpстtlими тсpмiнaми pсaлiзaцii,
стBoprння систrми цивiлiзoвaниx кoнтpoлЬнo-псpспyскtlиx пyt{ктiв (з Бiлopyссro i Poсiеlo ix мaе бщи 33)' пpoгpaмa бyдiвництBa пpикopдo}I}toгo флoтy (73 olинIацi) i т.iн. Bикoнання цiеi
пpoгpaми' poзpaхoBaнoi дo 1998 p., дaстЬ нarцiй дсpxaвi нaлrжнi гapaнтii нa ii сщoдiльних i мopських кopдoнaх.
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BЦPoД)кЕIIIIя

УкPAIHсЬкoгo

кo3AцтBA

Дyx yкpaiнсЬкoгo кoзaцтBa зaBжди )Iс{в y свiдoмoстi yкparнсь.
кoгo нapory. Tor"ryB 3aпUIьI{dмypyслi пpoцrсy нaцioнaльнoгo вiдpoДl(сtl}Iя йшлo й вiдpoдкeн}Iя кoзaцькIIх тpaдицiй в Укparнi.
Питaння вiдpoдкенЕIя кoзilцЬкoгo дyхy зaзB}пI:UIищс нa yстaнoвчoldy з'iqдi bхy y вrpсснi 1989 p. A вxе пiд чaс дpщoгo з'iзЕу foxy yкpaiнськi кoзaки _ дcJIсгaти пpибyrпr 28 )кoвтtlя
1990 p. нa Cфiйський мaйдaн i нo дaBаJIи мo)кJIиBoстi зpoбити
тс' щo 3адyllraвмoскoвсЬКий пaтpiapx futоксiй II, нaдaючи aBтoнoмilo Kи.rЪськiй }tитpoпoлii i плaкщotlи цим aктoм пеpeцIкoдI{ти вiдloдкснню Уlqpaiтrськoi Arгoкоф.lьнoi пpaвoслaвнoi цсpKви.
oсoбливo вЦзнaчилися Ko3aКи з Бiлoi Цсpкви пiд кеpiвнllцтBoм
oтaмaнa @.Пстpснкa.
pp.p}rх зa вiднoвлrння KoзaцтBa oхoпиB
Упpoдoвx l990-l9l
yсю Укpaiнy, тa oсoбливoгo пiднсссння йoмy нaдaJlo святKyBaнrrя 500-piнvя УкpaiнсЬкoгo Koзaцтвa, кoли вiдбУIII4cЯгparцioзнi
нapoднi здвиги нa кoзaцькиx мoгилax бiля Бсpeстеvкa i свягкyBaння нa Зaпopi:lокi. У цих aкцiях Bзяли }пIaстьсoтнi тисяtI JIIoдей. Koзацькi opгaнiзaцii вiдpoдtJlися нa Киiвlщlнi, Пpиднiпpoв'i,
Cлoбoжaнщинi, Boлинi, Пiвдсннiй Укpaiнi. Bлiткy 1990 p. стBo.
pенa фoлькJIoPHo.спoPтиBнa opгaнiзацiя "Галицькa Ciч,'. CтaplIIинськa Paдa y 3aпopiяolсi пiд чaс святКyвa}Iь виpilшилa спpяIvryвaти кoзilцьюtй pщ y вiйськoвo-пaтpioгичItс pyслo. lllaхтapський
ргioн Чepвoнoгpaдa нa Львiвщинi ствopив 3axЦнo-Бyзькy Ciн.
У 1990 p. y Киевi зiбpaлaся yстaнoвчa кoзaцькa Paдa yсix yкpaiнських кoзaкiв. lб всpссня 1990 p. бyлo пPoгoлolllсtto стBo.
prння Укpaiнськoпo кo3:lцЬкoгo тoвapиствa (УKТ), схваленo йoгo стaтyг' oбpaнo кopiвнi opгal{и - Bсликy i Малy Paди.
Haпеprдoднi святa Пoкpoви l99l p. y Киeвi вiдбyлoся зaсiдaн}Iя Bеликoi Paди, нa якiЙ пrpцIим гстьмaнoм вiдpoдкснoгo
Укpaiнськoгo Koзaцтвa oбpaнo B'ячеслaвa Чopнoвoлa.
Aкцii yкpaiнських кoзaкiв |92 p. Увiйдyгь дo с}пIaснoi yкpa.
iнськoi iстopii. У свяry нrдiлю 2l чrPBня |992 p. кoзаки 3 пoлкiв, сoтrнь, к1pенiв, кoIшiв yсiеi Укpaiни y Псpсяслaвi ypoнистo
зprкJIися гipисяги, дoвipливo дaнoi iхнiми пpaщypaми нa цьoмy
мaйдaнi poсiйськoмy uapсвi у |654 p. Пiдпrrсaнo гpaмoтy' якoю
скaсoвy€тЬся пpисягa нa вipнiсть свo.iм дylIIитеJIям. КoзaцтBo oднoстaйнo пPисягнyлo Pцнiй мaтеpi-Укparнi.
У зв'язкy з 200-piнням пеprсслrння Чopl{oмopсЬкoгo кoзaцькoгo вiйськa бyлo пpoвoдoнo кiнний пoхЦ нa Кфaнь - yкpa-
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iнськi стнoгpaфiннiтсpени нa тсplдтopii Poсii. У цiй .*.""iй ,.o.
лiтltкo.r<yrьцpницькiй aкцii взяlпl }чaсть Koзilки Karьмiyськoi пa.
лaнки ([oнerркa oбл.),.щrтяIloпo
i roнaцькoroк},pсllя..Енсй'' Ягoпrнськoi сoтпi (КиЬськa бл.), Бiлoцеpкiвськoi сoтнi тa lpпiнсь.
кoпo ЦPrня-(Kиiвськa oбл.). Мaтеpia.lrьнyтa те;оriткy дoпoмory
}чaсникaм пoхory }Iaд:rлoМiнiстсpствo oбopoни Укpaiни, видi.
лI{вIIIи тpи вaнт:DreIi й oднy лсгкoвy aвтoмaцIини, aвтoбyс, бeн3oвoз' пoJIьoBy к!r,сIIo' бaк д:tя питнoi BoДД. B пoхoдi B3яB yraстЬ

3aпopiзький кiнний мoлoдbютий теaтp ..Ciч''.
У |992 p. зpoблснo пеprшi спpoби стBoPсtIня кoзaцькиx lцкi.lщlпо<загoнЬ, вiдlсpитo виtцкi.тьrшй тaбip в IGпyлЬцi, сrвopенo мo..Toвapиствo Kitц'', влaсдеpнiзовaнy пoлЬoвy фpt'ty. A львiвськс
нимI{ pyкaми стBopивIIIи кoз.lцЬкy нaйкy ..Пpссвятa Пoкpoвa'',
стaJIo }пIaсникoIимixнapoднoi експoдицii "Укpa.iнськс мope-92',,
дoсяг}ryвцIи lтa.llii i взявlци },чaсть y кyJrЬт},pнI{xзахoдaх y CaнPoмo.
Укpaiнськi кoз:lKи piзкo вiдrrсxрaпaся вiд тepитopiaльнI{х пprтензiй, з:lсyдиJIидoнських кoзaкiв, ik втpyraння y збpoйний кoнфлiкт y Пpиднiстpoв'i.
Ha oсiнь |92 p. Укpaiнськс KoзаI{гвo oб'едlтyвалo в свoiх oссprдкax 20 тlцc. кoзaкiв. Haпсpедoднi святa Пoкpoви 13 xoвтня
|992 p. y Киeвi вiдбyлaся Bеликa Paдa Укpaiнськoгo Koзацтвa.
Biлбрся звiт гснеpaльнoгo кеpiвниЦтвa, вибopи }toBoгo гстьмa.
нa' яKим стaв вiдoмий пoлiтичний дiяч i вiЙськoвик гсtlеp.rл-мaйop B.Myлявa. Ha Пoкpoвy, 14 жoвтня, y Пoкpoвськiй Цоpквi
нa Пoдoлi вiдбyлoся oсBячсння tloBoгo гстьмaнa.
.Цвiчi, нaвсснi |992 i 1993 pp.' вiлбyлися зyстpiнi Пpсзи.Центa
Укparни Л.Kpaв.гyкa з члoнaми гrнrpaльнoi стapшини Укpaiнськoгo KoзaцтBa. A цс свiдчитЬ' щo Укpaiнське Koзaцтвo, йoгo iдеi
y вiдpoДкеннi yкparнськoi дyxoвI{oстi oтpиrvryroтьвiдгyr<y нaйвищиx влaд}Iиx стpyкт}4paх.
***
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пI с л Я c Л o Bo
Cтaнoвлeння УкpaiнсЬких 3бpoйних Cил пpoдoвxyеться. Зa
чoтиpи Iх)ки' щo минyли вiд дня пpoгoлoцIення Укpaiнolo деpxaB}Ioгo сyBсpенiтетy, зpoблснo чим:lлo' щoб Укpaiнськa apмiя ст:Цa
мoбiльним, бoеqдaтним, вiднoснo нeдopoпrм вi йськoм' спpoмox.
ним гapalrryвaти зaxllст i тсpитopiaльнУ цiлiснiсть дсpxaви.
Cьoгoднi Укpaiнa, пеpебрaючи y Baxкolvfy скoнoмisнoмy стaнoвищi, йдс цrляrtoм глибoких пoлiтичних i сyспiльних peфopм,
пrpoбyдoвyloчи стpylff}|pи нapoднoгo гoспoдapстB a, яKi Дicтaлпcя
вiд кorпaцrньoi iмпеpii. Boднoчac яK зiницlo oкa вoнa мae беpсrти
i poзбyдoвyвaти свoi 3бpoйнi Cили' пpимtloxyвaти висoкий
iнтeлrкryaльний, тсюriчний i вiйськoвий псrгrнцiaп, я<им вoлoд,iе.
У l995 p. пpи бrзпoссpслнiй щaстi Пpoзидентa Укpaiни
Леoнiдa Kщми тa Мiнiстpa oбopoни Baлopiя IШмapoвa тpиB:UIa
пoдaлЬцIa poзбyдoвa 3бpoйниx Cил, якa псpсдбavaе втiлсння y
)киття пPиtlципoвo нoвoi вiйськoвoi дoктpинI{. Cвiтoвa гpoмaд.
ськiсть cхвaJlьнo спpиЙнялa oбopoннi iнiцiaтиви Укpaiни B paмкax
дoгoвopy ''ПapгнеpстBo зapaди МИPУ.,, якi псpедбaчaють ii пoзaблoкoвий стaтyс' нсpoзпoBсIo.ФкснI{яядеpнoi збpoi, скopoчollня
кiлькiснoгo скJIa.цyapмii, спiльнi зi CIПA тa iнIцими кpaiнaми
вiйськoвi нaвчaн}ш тoщo. Тoбтo нalцa кpaiнa пiдтвеpдкyе, щo
ствoplo€ нoвy apмilo' якa пparнo зайняги нaлсxнс мiсцс в системi
кoлrктивнoi евpoпсйськoi бсзпски i гapaнryвaтI{ нoдoтopкaнiсть
свorх дсpхaBних кopдoнiв.
У зв'язкy з pеaлiзацiсlo цих тa iнцrих миpoлюбних aкцiй, в
аpмii, як i в yсЬo}'fy нaцIolvfy сyспiльствi, вiдбрaються ссpйoзнi
пpoцrси.
Ha xaль, нo всi Boни мaютЬ пpoгpссивний хapaктсp. .[aеться
Bзнaки сеpйoзниЙ BIIлI{в'щo йoгo чиtlятЬ нa сyспiльствo, a вiдпoвiднo i нa apмilo' дeстpyKтивнi пpoкoмyriстиsнi сили. Пiд 1х
т}Iскoм' нaпpикJlaд, Укpaiнa пoгoдилacя нa спiльнy з Poсiеlo
пpoтипoвiтpянy oбopoнy, чим пoстaвилa в.lIaсний пoвфяний
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пpoстip пiд ч},xoзсl,п{I,rйкoкц)oJIь' зiпropyвaвцIи }освa,ryBс,pxoвнoi
Paди пpo свiй пoзаблoкoвий стaryс.
Cepйoзнy тp}Iвory викJIIlкar тaкo)к хiд yкpaiнськo.poсiЙсЬKl{х
пrpегoвopiв з пpивory poзпoдirry ЧopнoмopсЬкoпo флoтy. 3aгoст.
PЦIIacя мoвIIa пpoблсмa' тpиBoxl(i тсrЦснцii пpoявляIoться B
кaдpoBoмy бyдiвкиrггвi.
oдpaзy пiсля poзпa.щ| сPCP Укpaiнa BзяJIa кypс нa скopочс}пrя
свoiх 3бpoйних Cил - iз 730 тис. oсiб дo 450 тис. Пo-пrpцIo' цo
бyлo вiдпoвiддlo нa мixсrapoднi щoдr в гaпрi oбмolкeкня oзбpo.
€I{ь' щo ix нarдa кpaiнa пiдписaлa пiсля здoбyrтя нсзaлoxнoстi,
пo-дP},гЕ' .щrкryB:UIoсяfr 1юaльrгими попpсбal{и тa мo)кJшвoстя}lи.
У 1995 p. бyлo зpoблснo щc oД{н кpoк дo .цaльшIoгoцi/Твцщоння
мoбiльнoстi Уцpaiнськoi apмii - пapлaмGнт зaтBсp.цив пpoгpalt'fy'
згiдro 3 якoю сyиapнa чисeltьнigrъ Clжorтyптlтх вiйсы<, Biйськ пo.
вфянoi oбopoни тa Biйськoвo.мopсьKl{x сttл нс пoвиннa пepе.
виlщ/Baти 350 тис. oсiб.
Уясс кiлькa poкiв в Укpaiнi всдсться poбoтa, спpямoвa}Ia нa
poзpoбкy дoюraднoi пpoгpaми poзBиткy Збpofпт'тx Cил. Тa стpoки
ра.пiзaшii шеi пpoгpaшt пoстiйнo пGpсttoсl{ться.У 1995 p.' нaпpикЛat, fi зaпpoвa.DкoЕIIIяплaнyвaлcся IIa пoчaтoк чсpBtlя' пoтiм
пеprнrсoнo нa кiноць PoкУ, топеp' oчrвI{дt{o' бyдyгь нaзвaнi нoвi
стpoки. Зpoзyмiлo, Щo B тaких y}roвax пpoцсс pефoplryвaння
3бpoftrих Clш iдr нeпосltiдoвI{o тa пoвi.lьнo. Ha цс, зoкpсмa' зBrp.
кyв yвaгy ГoлoвнoкoмaнД/вaч Укpaiнськoi apмii Лooнiд Kyпиa,
пiдбивaючи пЦсylrки дiяльнoстi 3бpoйкиx Cил y l95 p.
3 тoч<rr зopy ЦpolvraдянУкpaiни, нa пoдaтки якrrx }тpиlvfy€ться
apмiя, зaгpoзJIIrBoIo€ тсtIде}Iцiя дo мaсoвoгo звirьнrнн,I мoлoДIп,D(
oфiцepiв i збiльlдсння вищIlх фiцсpськlтx ПOCatl oсoбливo гctlс.
paJlьсЬкl{х' якI{х в Укpaiнськiй apмii нинi щoнaймеrпце вдвiчi
бiльlшс, нix в apмii бyдр.якoi iнlцoi евpoпейськoi кpaiни.
Kpiм тoгo' y 3бpoйних Cилaх пpoдoв)кyloть сrтpкбy 17 генсpa.
лiв, l,5 пrс. фЦсpЬ тa бiльlпс 3 тис. цpaПoplщ{кЬ, якi Bжс дoсягли гpaничнoгo вiкy пеpебyвaння I{a вiйськoвiй слyxбi.
Тим чaсoм IvloлoДIII{,(
фiцepiв хpонiннo }lс Bистaчaе. У l99l p.'
нaпpI{кJIaд,apмito зaлиIIII{лoблизы<o |4 тlаc. фiцеpЬ' y 1995 p. _
9,5 тис. тa i тi, щo з:UIицIaк)тЬся'нс бaчaть xoднoi пеpспrктивI{
i нaвзагaл мaJIo opiентyloтЬся I{a вiйськoвy кap'еpy. I.[с, дo pснi,
пiдтвеp.щкyloть i нaслiдки сoцioлoгiчниx oпI{тyвaнь. CoцioлoгI{
пoпсpс.D|$loть: скopo yкрiнськa apмiя pизrrкy€ стaти apмiсю бсз
мaйбyгньoгo, oскiльки нс мaтимс дoстaтньoi кiлькoстi гiдниx
кaltдидaт},p нa замiщotlня вaкaнтниx ксpiвних пoсaд.
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Зpoзyмiлo'

щo пеplцotlеpгoвим

зaвдaнням'

якe B цIlх ylvroBax

слiд виpiшyвaти в apмii, стa€ дoкopiннa псpебyдoвa yсЬoгo кoмплeксy вil"rськoвoгoбyдiвництBa B iнтepeсaх нсзалеxнoi Укpaiни.
Aдxе тiльки тoдi 3бpoЙнi Cили qдaтнi бyдyгь виpiIшyвaти пoстaB.
ленi пеpед ними зaвдaн}Iя' кoли вo}Iи кoмплrктyвaтимyгЬся
нaцioн:tльнo свiдoмими сoлдaтaми i oфiшеpaми, якi вipнo сJI}DкIIтиМyгЬ Укpaiнi i yкpaiнськoмy нapoдoвi i нaдихaтимyгЬся нa цю
сл1оl<бyбсззaвiтнoю вipнiстlo yкpaiнськiй нaцioнaльнiй iдсi, як
слy)кили iЙ, нaпpиKпaд' гсpoi Kpyг, Укpaiнськi Ciчoвi Cтpiльui,
бiЙцi Укpaiнськoi Пoвcтaнuoi apмii.

29

lmгiя укPаiнсюю вiйсш

8t0

Д o.цAт к и

KoonяпmuнГЛoMo3,Ц'4

BIД3HAKи rдшдIнсЬKoгo BIЙськA
ДoБи Bи3BoJIь}IIШ 3п,IAгAIIЬ

Кoли пiсля тpивaлoi iстopиннoi пepepви PoзIIoчaJIoся вiдpoд.
xс}I}tя нaцioнaльниx yкpaiнських збpoйниx сил' ylvtoBи iснрaн.
ня вiйськa як oсoбливoгo сyспiльнoгo opгaнiзмy вIlмaгaли стBo.
pс}Iня oбoв'язкoвoi систсмI{ BлaсI{их вiдзнaк. 3 Iлиpoкo вiдoмих
пpичин цi тpaдицii yкpaiнських вiйськoвих фopмaшiй сyчaс}Iим
пoкoлiнням нrвiдoмi, нaвiть y BидaнHЕ(, пiдгoтoвltсниx вrтrpa.
нaIии yкpaiнських apмiй, вotlи висвiтлснi }Irпoвнo i нgтoчнol.
Cистсмa вiдзнaк, пpитaмaннa бyль-якoмy вiйськy нoвiтньoi дoби, вк.ltlo.taeoднoстpoi, ск.пaдoвolo чaстинolo яKиx € зI{aки poз.
piзнсння paнгiв i нaцioнaльнoi нaлеxнocтi (кoкapли тoщo), бo.
йoвi знaмrнa чaстин i piзнoмaнiтнi слyжбoвi пpaпopи. Iстoтним
слсмс}tтoм цiеi системи € тaкoж фyнкшioнaльнi, пoчеснi тa пpoпaм'ятнi вiдзнaки, нaгopoди зa BoяцЬкy зI}итяry й мaйстсpнiсть
пoлкoBoдцiв. Усi цi вiдзнaки пoстyпoвo poзBивaлИcЯв yкpaiнських apмiяосдoби Bизвoльниx Змaгaнь.
I
Biйськoвa yнiфopмa зaвxди poзгл,Iдirл^cЯ симBoл чrснoт Bo'IK
якiв, oзнaкa rх дисциплiнoвaнoстi i зrypтoBaнoстi.
Kpiм тoгo' oд.
нoстpoi нeoбхiднi д.ltявoякiв-''кoмбaтaнтiB,' як 3a мbt<нapoдними
нopмaмI{' тaк i дtя вiдpiзнсння BIд пpедстaвникiв iнtцих вiйськoвиx сил _ сolo3l{их тa Bopoжих. Ho зaBxди yкpaiнськi вiйськo.
вi фopмaцii мaли змory дiстaвaти пoвнi влaснi стpoi, aлo i в тa.
ких Bипaдкaх цi фyнкцii неoдмiннo пoкJlaд:rлисянa певнi хapaктеpнi слсмсЕIти зoвнiцlньoгo Bигл,Iдy.
УпсpIшr в ХХ ст. yкpaiнський вiйськoвий oлнoстpiй кiлькoх
зpaзкiв зaпUlьнo€вpoпейськoгo ти пy зoдlпtyли члсни вoенiзoвaних
| Лeпкlit Л. f|po oлнoсгpiй шашoi аpмii
// Kuaшap "Чepвoшoi Кшlиltи'' lla 1923 p. Львiв,
|922' c. l33-l{l;
Бtmшcьюrlt ,tly'.Biйськoвi вi.цзltaки Укpaillськoi Haцioшшtьltoi
//
Гypтyймoся.1932.ч.9. с.47_53.
^pмi|i
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тoвapистB Зaхiднoi Укpaiни. ГpoмaдськiстЬ зaxoплснo вiтaлa iх ''Ciчoвиx Cтpiльuiв'', ..CiЧoвиx CтpiльЦiв II'', ..Coкiльських
Cтpiльuiв'' - нa вiлoмoмy 3двиry 28 неpвня l9l4 p. У скrraдi aвgгpo.yгopськoi apмii бiйцi Лсгioнy Укpaiнсьrиx Ciчoвих Cтpi.lьuiв
вoюв:lЛив звичaйнiй пoльoвiй yнiфopмi, aлс нa rцaпцi зaмiсть нa.
rцивки з нoмсpolvl чaстини I{oсPtлиткa}rинHy кoKapдy - ''ЧiЧкy''
нaцioнiuтьниx бapв oaбл. Iv - мaл. l, 2). З нaсoм бyлo завсдeнo
oсoбливi пpивiсюr (тсм.rrяки)д,Iя стapшин' a зaмiсть aвстpiйсьlсlx
lцaпoк - знaмс}IитyмaзспИHKУ,ствopeнy пrpсд вiйнolo.Ц.Kaтa.
мaeм. 19 сiчня |9|7 p. стpiльцям oфiцiйнo дoзвoJIилиttoсити мa.
3rпинкl{ з oсoбливими кoкapдaми iз зoбpaxенням лeва - стapo.
вин}Ioгo геpбa гirлицьких князiв, щo з 1848 P. бyв пpийнятий як
нaцioнaльний (ХI - l, 3). 3a пpoектoм Пpссoвoi KвapгI{pиУсс
впPoBaд)кснo тaкox в.тlaснийoднoстpiй (vI - 31t.
Cтpiлецтвo вiдстoloвiulo вoлю i щaстя единoi Coбopнoi Укpa.
iни, i ця iдся знaхoдилa вiдoбPaxення y пoпyляpних знaкax' щo
iх видaвалa i poзпoвсюдXyBirлa Укpaiнськa Бoевa Упpaвa (xI l5). У Пpссoвiй квaщиpi УCC бyлo oпpaцЬoвaнo кiлькa вapiaн.
тiв геpбa Coбopнoi Укpaiни, якllЙ пo€ д нaB би симвoли Haдднiпpянщи}Iи i Гaличини. Цсй гсpб тaкoж зoбpaxaBся }Ia вiдзнaкaх
Лсгioнy (ХI _ 2).
У чaстинaХl Щo в пpouссi yкpaiнiзaцii видiлялися з poсiйськoi
apмii, нaцioнaльний хapaктеp фopмaцiй пoзнaчaBся пеpсвaxнo
xoвтo-блaкитними стpiнкaми' нaцIитими нa цIaпкax, Iшинсляшi
гiмнaстеpкaх. У Ххxlv i VI кopпyсax' щo бyли псpетBopснi нa
l-й Укpaiнський i II-Й CiчoвиЙ 3aпopiзький кopпyси,6улlа зllпPo.
вa.Фкенiпoгони нaцioнaльниx бapв - блaкитнi з жoвтими кaнтa.
ми. У листoпaдi |9|7 p. Генсpaльний Cскpeтapiaт Biйськoвих
Cпpaв (ГCBс) зaпpoвaдив.цlIявсiх yкpaiнсЬкI{x вoякЬ нa фporrгi
тpидtoймoвy )кoвтo-блaкитнy стpiuкy пи кoкapдoюz (ХI - 4).
Укpaiнськi фpмaцii, щo ви}tик:lЛив ttпiллi, м.tл!I бiлыцe мoж.
ливoстcй вiлтвopити y зoвнilш}IЬoМy вигляЦi poмal{тиKy кoзaць.
кoгo минyлoгo, бo не пiдлягaли кoмaндyвa}rню i мoгли }tс дoт.
pимyвaтися фpoнтoBих стaтyгiв. 3нaчнoгo пolllиpeння нaбyли
цIaпки з кoлЬopoвими веPxaМи aбo Iшликaми, iнlшi rлсмrнти нapoднoгo oдUIryGv - 5, 6). ПoпyJlяpними бyли неpкrсюr (зa зpaзкoм кyбaнсЬких кoзaкiв). Хoвтo-блaKитниllи lllнypaми ни стpiнкaми oбшивaлися кoмipи тa pyкaви rшинелей i гiмнaстеpoк' зa.
| .Цуllitl o. Iстopiя Лeгioнy Укpailtськиx Ciчoвих Cтpiльuiв. Львiв, 1936.с. 2l' зl3' 3l4.
l Biйськoвий вiсllик ГelrсpшtьltoгoCeкpeгapiary l3iйськoвих Cпpав. |9|7. Ч. э2.
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вqдиJIисякaнп{ aбo лaмпaсI{ нa цrтa}Utх'oсoбливi пoпoниl. Цi явищa пPитaмaннi бyли пoлкaм' щo вxoдилI{ дo cKпaдy киiвських

Cеpлlouькихдивiзiй (rv - 4).

Зa циx oбстaвин гсBс BxиB зaxoдiв лo yнiфiкaЦii, зaпpoвaдиBцIи 17(30) гpyдrts |9|7 p. тимчaсoBltй oлнoстpiйt utя Bсьoгo
вiйсы<a. 3aвoдlшlися ctttti з хoвiгolo випyстKolo нaкoмipнi нaцIиB.
ки' нa якиx рlitщвaлaся тpaфapстoм eмблeма poдy збpoi i нoмеp
aбo пoчaткoвi лiтсpи нa3Bи чaстини (rv - 7), двoкoлipнa кo.
кapдa (xI - 5). Цьoмy стa}ЦaPгy сaмo й вiдпoвiдaв шиpoкo вi.
дoшlй за фoтoмaтеpia.пaмиoднoстpiй l.гo к}pеня Ciчoвиx Cтpiль.
*с.с.'' нa poмбoвIIДt|у|xпстлицrо<.Hc.
uiв (Ifuiвсьtох) з лiтсpaми
забapoм бyлo зaпpoвa.Фкснo тaкoж IIoгoни (блaкитнi 3 xoвтoto
випyсткoю), як нсoдмiннy oз}laкy PсryJlяp}toгo вiйськa2. Hезвa.
xaloчI{ нa цr' деякi пiдPoздiли пPoдoвxyB:rли po3po6лятtц oднoстpoi зa 3Pa3кaми дaвньoi кoзaцькoi нoшi (IV - 8' 9).
Умoви чaсy нr дaBaJIимoxJlивoстi пoслiдoвнo дoтpимyвaтися
стarцapтiв. Пiсля пoBсpнeння ЦентPaльнoi Paди дo КиеBa, нa.
пpикJIaд' uyнiфopмy'' гapнiзoнy стoлицi стa}IoвилилицIe oбoв'язкoвi пoв'язюt3 (IV - l0). futo l квiтня l9l8 p. бyлo зaпpoвaд)кe.
нo пoxiднi oдrroстpoi дoклaд-liцlе poзpoблсних зpaзкiв - лiтнiй i
зимoвий (Iv _ ||, |2, l3). Бapви нaкoмipних нaцIиBoк' lIIлик
tцaпки' кaнти нa фpеннi й лaмпaси встaнoвлювaлися зa poдoм
збpoi (пiхoтa _ блакитнi, кiннoтa - жoвтi, гapмaтa _ нсpвoнi,
irrxенеpнi чaсти}tи - нopнi, спiвpoбiтниlс,t штaбiв - мaJlинoвi).
Упсplшс oфiшiйнo в yкpaiнсЬкoмy вiйськy бyлo зaпpoBaдxeнo
вiйськoвий oдяг aнглiйськoгo тип/. 3мiнa B,IaДив Укpaiнi, oдЕIaчс' псPсшкoдI{лaзaвсplllити псpсoбмyнд1,pyвaннявiйськa.
Пiсля видaння Ill yнiвepсaлy I-[ентpaльнoi Paди в yкpaiнськoмy вiйськy бyли пoшlиpснi нaгpyднi 3нaки' щo вЦoбpaxaли iдсlo
yкpaiнськoi сoбopнoi деpжaвнoстi (к - 16). Пiсля пpийняття
Мa.пoto Paдoю |2(25) лIoтoгo l9l8 p. ..знaкa Киiвськoi дrpxaBи
чaсiв BoлoДllмиpa CBятoгo'' як гефa yHP, киiвськi Ciчoвi Cтpiльшi пpийняли як кoкapдy oб'еднaнy емблемy (ХI - 6), яI(y в)ки.
вaли й iншi фopмaцii, зoкpсI{a' зaпopoжцi.
Цi.тп<oмopигiнaльнi зpaзки oднoстpoiB м:UIи фopr,ryвання' ствo.
pснi з вiйськoвoпoлoнсних yкpaiнuiв y Hiменнинi тa Aвстpo.Угop.
| Бttпtнcьrcrr M. Bкll пpащ. C. 47-48.
l [erггpaпьпиfiДepхaвшнfiвoсншo.iстoриvllиЙ
apхiв (м. Мoсква).Ф.2067. oп. l. Cпp.
282l. Аpк. l' l зв.;l-(elггpшlьншй
apхiввиlциxopгаltiвшtддиi yпpaшilulяУкpa.
дep)кrвttий
iни (да.тti
- lIд^Bo). Ф. 1076.oп. l. Cпp. la. Apк. 30.
l цt[,ABo. Ф. 1074.oп. 2. Cпp. 30.Apк. 16.
. Tarrxe. Apк. 40, 40 зв.
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щинi. Boни тaкoж гPyrrryBaлися нa тpaлиuiйнoмy нapoднo}ry oдяrзi
(v - 14' l8). Зoвнirцнiй Bигл,Iд вoякiв бyв тaкий виpaзний, Щo
неoфiцiйнi нaзви дивiзiй (Cиньoхyпaннa' Cipoxyпaннa витiсни.
ли oфiuiйнi (l.шa Укpaiнськa i l-шa Кoзaцькo-Cгpiлсцькa). Cпe.
цiaльнi poди збpoi y Cинiй дивiзii пoзнaчшIися }Ia кoмipi, a в Cipiй _ нa pyкaвi.
Зa гстьмaнary П.CкopoпaдcЬкoгo oсoбливa ..кoмiсiя пo пpoeктyвa}Iню й вигoтoв.пеннi зpaзкiв нoB[D(yнiфopм Укpaiнськoi Ap.
мii i Флoтy'' дi,Iлa пoстiйнo. ..ТaK звaгIa гrтЬмaнськa кoкapдa...
пiлiбpaнa зpгIгro i викoнaнa сoлiднo, пeprтpиB:rлaпmiм yсi ypя.
ди тa цснц)и''l (xI _ 7). Biйськo пеpедбaчдлoсяoд,tг}Iyгияк 3:l
poсiЙсьюtм (сopoнки-фpеннi, шrинслi),тaк i за aнглiЙськими зPaз.
кaми (стapulинськi фpеннi, кaшксти), з 1pax1вal{}tямсклaднoi гaмI{ пpилaдниx кoлЬopiв тa ix пoеднaнь 3a poдaми збpoi i слpкбaми (пiхoтa _ Ir,{aJIинoвий,
гapмaтa - чrpBo}Iий, iнxенсpи
неpвoний 3 чopним' мсдики - кopич}Iсвий, юстицiя - м:UIи.
нoвий iз зслeнltм, aвiaЦiя - нopнltй тa iн.) (v - |7 |9' 20).
'
Kpiм емблем poсiйськoгo 3po3кa' бyлo зaпpoвa.ФкеI{oi влaснi шlтaбy гrтьмAнa' кoнBolo' piзних мrдt{ч}Iихслрсб.
.{дя кoнвoю i Iлтaбy гrтьмaнa' гrнеpaлiтстy i Cеpдloцькoi ди.
вiзii, щo фopмщaлaся зa зpaзкoм гвapдii, бyлo poзpoблснo oсoблtlвltЙ..ьщrдиp.хyпaн'' (v - 15' 16).Ддя CеpдюцЬKoгo Лyбенcь.
кoгo кiннo-кoзaчoгo пoлкy бyв псpеpoблсний пapaлний мytlдиp
Лyбенськиx ryсapiв. Kpiм тoгo' д,JIядoбipнoгo гrтЬмa}IсЬкoгo фop.
мyBaння бyлa зaпpoBaдxrнa i oсoблива кoкapдa - ''сеpДloЦькa
3opя''2(xI _ 8).
Упpoдoвж yсьoгo яaсy iснщaншI yкpaiнськиx apмiй стaplllини'
якi закiнчlrлll вiйськoвi aкaдсмii, iнlдi вищi вiйськoвi заклaди' }Io.
сили вiдпoвiднi нaгpyлнi 3нaKи. 14 беpсзня l9l8 p. зa l{aкaзoм
Biйськoвoгo мiнiстpa в Kиeвi бyлo сфoPмoвaнo DлaсI{ylllкoлy
стapшиtl - iнстpyктopсЬкy' дJIя пiдвищення фaхoвoi lсвшiфiкaцii
..oфiцерiв вoe}Iнoгo Чaсy''. Bипyскники lIIкoли вжo зa гетьмaнa

спсцiaльнийзнaк (xI _ |7).
oдеp)ryвirли

Biйcькoвi чaсти}tи' сфopмoвaнi зa чaсiв l{еrrтpa.пьнoiPaди, псprxoдили дo }IoBиx oлнoстpoiв нсoxoчc' a Ciчoвi Cтpiльшi збсpсгrти
сBoto пoпrprдню фopмy (vI . 22). Пoтяr дo po}raнтиvнoi стapo.
Bини' щo йoгo пoдiляв i Гoлoвний oгaмaн, yпеpс.ФкeнсстaBJIсHttя
| Лeлкtпt Л' Bкдз. пpaця.C. l38.
' llдABo. Ф. 1074.oп. 2. Cпp. 4. Apк. 421Cnp.6.Apк. 2(И;Cпp.32.Apк. 48. Ф. 1076.oп.
2.Cnp.6.Apк.92.Ф.Lo77.oп' 5. Cпp. l0.Аpк. l37' l45-l49' 15l зв.' 169'l87' 204-205'258'
433-437зв.,.l5o-{53,479,550,553зв.
366-367,375'
'
'76-з77
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дo aтpибyгiв дoби гстЬмal{aтy спpичиtllаtи спpoбy псpcoiяг}tyги
всc вiйськo зir 3Pa3кoм Cipoi дивiзii i зaпpoвaдитt{ }toвy кoкaPдy
(к - l0). fuiс BиIиoгt{Дoцiльнocтi i стaн зaпaciв вiйcькoвoгo
мaйнa 3щ/сI{лI{'зpclцтolo' пoвrPнyгися дo зpщнilшoгo oд}Ioстpoю.
24 квtтllя l9l9 p. бyлo зaпpoBa.lD|(снoфpснн, KaцIкет (який дiстaв
нсoфiшiйнi нaзви ..пстлIopiвKa''aбo ..киiBля}tKa''),бpидxi, нapy.
кaвнi нarцI{BKt{_ ''цrтки'' i пстлицi (пiхoтa - блaкитнi, кiннo.
тa - xoвтi, гapмaтa - чеpBoнi, irп<cнсpнi вiйськa _ нopнi, зaлiзничнo.тeхнiчнi - зrлснi, aвiaцiя - KpaпoBi, IrrтaбнiyстaнoB}l - мaлинoвi з бiлим кaнтoм' Гснepшtьний Штaб - vopнi з
бiлим кaнтoм' iнтсrЦarrтстBo - синi з бiлим, мrдI{ки - кopичневi, вcтсpинaPи
фioлrтoвi) тa з вiдпoвiдними смблсмaми
(и - 24). У нсpвнi бyлo встaнoвлotlo 3pa3oк Iшинrлi, yгoчнrнo
3l), пoвсpнyгo кoKapдy
дcтaлi стapцIинсьKих KaцIкстiв (VI
зpa:}кa'схoxoпo дo гстьмaнсЬкoгo' зllпpoвaДкrнo oсoбливий oднoстpiй для вiйськoвих ypядoвцiв - цивiльнtlх с.lгр<бoвцiввiйськo.
вoi oфiшii (VI
26). 3гoлolv{цсй oднoстpiй бyлo пotшиPснo нa
Жкгoшtиpсьrсyпilшy ю}Iaцькy цIкoJry ryI - 29) i oкpемий кopдoнний кopпyс' (VI - 30). Ta oкpемi чaстинll дoтpимyB.UIисявJIaснoгo вiйськoвoro oдяry vI . 25), oсoблиDo цo бyлo xapaктеpним
шя щpaiнськoi кiннoти (vII - 34).
У липнi l9l9 p. oбoв'язкoBими eлrмснтaми oд}toстpoю бyлo
Bизнaче}Ioкoкapдy' смблеми 3a poдoм збpoi, paнгoвi вЦзнaки тa
нapyкaBний знaк.тpuзу62 (vt - 33); кoльopoвi oкoлиlшi, пстли.
шi i кapyкaвнi кщки зaвoдилися пo мoхolивoстi. Як oсoбливий
пpивiлrй Cipiй дивiзii бyлo зaлицIенo oлнoстpiй пoпepсдI{ьoгo
зpaзKa (vI - 23), a пoлKaм 3aпopiзькoi гpщи нaдa}Iooсoбливi
IIIaпки

..мaзспинKи''3.

Пiд чaс oстaннiх бoйoвих пiй apмii УHP нa зoвнilцнiй BигляJI
1кpaiнcькиx в9якiв впливaли зpaзKи сoю3нoгo тoдi пoльськoгo
вiйськa i oсoбливoстi пoстaчaння (нaд<oдили yнiфopми пoлЬсь.
Koгo' aмrpикaнсЬкoгo' кaнaдськoгo, нaвiть iтaлiйськoгo зpaзкiв).
У беpознi 1920 p. бyлo poзpoблrнo нoвий pсглaмснт, якuЙ псpедбaчaв poзBинс}ryсистемy пpилaд}rих бapв, вiдзнaки з{l пopaнсння'
3pa3oк китицi (тсмлякa) тoщo' aJIr як oбoв'язкoвi бyли Bстaнoв.
лснi лиIцс дстaлi кaцIKстa' нoвi пстлиui пoпеpс.Цнiхбapв, зpaзoк
нaPyкaвнoгo гсpбa кoкap.Циa(и - 32; VII . 35, 36' 37). Цсй
l
I
l
.

tIдABo. Ф. lo78.oп.2. Cпp.4. Apк. l,2; oп. i. спp. l..\pк. 75-76,
Taи xe . oп . 4. Cп p. l.A p к .2 l 0 з в .,2 l l з в .
Tдм хе. Apк. l99 зв.
l.Iд^Bo.Ф. 1075.oп. 2. Cпp.62. Apк. 20, 20 зв., 54.
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нaкaз Гoлoвний oгaмaн зaтвrpдив 16 квiтня 1920 p., a нaйпo.
внilцс нoвy yнiфopмy }lпpoBaдилиy ГeнсpшIьнoмyIIIтaбi, 3-й 3a.
лiзнiй тa 6.trlCiчoвiй дивiзiяoс.
3бpoйнi сили ЗУHP спouaткy збеpiгaлиaвстpo.yгopськyyнi.
фoPмy, }toсити якy бyлo зaбopoнснo yсiм, кpiм вoякiв 1кpaiнсь.
ких фbpмyвaнь.Пolшиpeнoroвiдзнaкoк)'як i в Hаццнiпpянщинi,
бyли нa пoчaтKyнaцioнaльнiстpiнки, aбo eмблемиiз зoбpaхсн.
ням лrBa - геpбaзУнP. У лютoмy l9l9 p. з:l пpoпoзицiеюпoл.
кoBникa B.Kypмaнoвичa бyв пpийнятий зpaзoк oд}roстpoюЛегioнy УCC, a дoKпaдниЙpсглaмс}Iтвидaнo .(сpxaвним Cскpстapi.
aтoм Biйськoвиx Cпpaв 22 u'вtтtlяl9l9 p. Гa.lrицькиЙoднoстpiй
б}в пoдiбниЙ дo aвстpiйськихзpaзкiв, aлc вhpiзнявся бapвolo,

цIaпкolo.lr,la3rпинкoютa oсoблиBими нclциBкaми -''зyбчaтKa.
ми'' нa кoмipi, бapвoю 3:l poдoм збpoi: ГенсpшIьнa Бyлaвa - мa.
линoвi oксaмитнi, пiхoтa - синi, apпшlеpiя - Bиlцнсвi, кiннo.
тa - жoвтi, технiчнi вiйськa - пoпrлястi, oбoз - тсмнo.зrлr.
нi, мсдlюr - нopнi, iнжeнepи - тrмнo.xoвтi тa iн. (vII - 38'
з9,40,4l)'. 3фнaтки нaцIиB:rлисяi нa мytщиpи aвстpiйськoгo тa
poсiйськoгo зpaзкiв, якi вxив:UIися зa oбстaвиЕIaми нaсy. Ha лi.
Boмy pyкaвi нaIцивaлися вiдзнaки зa пopaнс}Iняi пoзнaчалltcя a6.
pсвiarypaми деякi вiйськoвi спецiaльнoстi. У vеpвнi l9l9 p. бyлo
зaпPoBa.tDкeнoтaKoж cпpoщенi слсмсllти yнiфopми: пoзнaчeнr,я
кoльopoBими нaцIиBкaми нiUIсжI{oстiвoякiв дo пrвнoгo кopпy.
сy, бpигaли' Poдy збpoi. У сеpпнi зa yмoвaми пoстaчaння зaпPo.
вадили ЦIaпKy.''киiвлянкy'' (кarшкст aнглiйськoгo 3pa3кa ц:'ц,цнiп.
pя}IсЬкoгo виpoбниuтвa), нaдaли iмпoзaнтнiцroгo Bиглядy гснopaJIьсЬкиIl,lвiдзнaкaм, (vtl - 42, 43, 44). Пiсля пpoгoлoшrння
з,lyKи УHP i 3УHP нa кoкapдaх УГA лrвa пoстyпoвo змiнив тpи.
зyб (ХI _ 12' l3).
Унiфopмa .[сpжaвнoгo УкpaiнсЬкoгo флoтy бyлa зaпpoвaд)кe.
нa 15 липня l9l8 p. Згiднo з oсoбливoстями тpaдицiйнoгo oдяry
мopякiв свiry зa oс}IoBy BзЯл|4слrмr}Iти poсiйськoгo флoтськoгo
oдtloстpoю, яKИtI3 тpaвня |9L7 p. вiдпoвiдaв aнглiЙськoмy взip.
цю' iUIс з нoBolo систеlr,toюpaнгoBиx poзpiзнень i кaшкетних вiд.
зHaк: якip нa блaкитнoмy тлi y зoлmiй poзстцi - FJIЯмaтpoсiв,
тс сaмс з тpизyбoм - д,Iя пiлстapшин (ХI - 9)' тe x caмe з
вiнкoм i тpизyбoм - NIЯ aдмipaлiв i стaplшин (v - 2l). У квiтнi
l9l9 p. бyлo встaнoвJlснo oсoбливий oлнoстpiй для мopськoi пi.
l Bicltик .Il,еpxaвшoгoCeкpсгrpсгвa Bifiськoвих Cпpaв. l9l9. 30 цвh. c' 4-?,
l Biсltих Укpаiltськoro вiЙськr. l9l9. l5 сеpп; 3l сеpп'
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хoгI.ryHP' яK|liI пo€дrryBaB тpaдицiйнi мopськi eлс}tеt{ти iз зa.
гaлЬI{I{м
вiйськoвим кpoемl NI - 27).
II
oдним з нaйвaжливiIцих зoвнilшнiх aтpибщiв вiйськa € систe.
мa Paнпoвих вiдзнaчснь. У нoвiтньoмy yкpaiнськoмy вiйськy вxи.
Bitлися piзнi тaкi сиgтrми' a iх iстopiя дo певнoi мipи пoвтoplo€
iстopiю сaмих вiйськoвих paнгЬ.
Лrгioн yсс, як вiдoмo, б1в сфopмoвaний I{a зacaдaх iмпеpa.
тopськoпo пaтеrгry l85l P., Щo стoсyвaвся лoбpoвiльниx вoeнiзo.
вa}Iих тoвapиств. Bнaслiдoк цьoгo B }IЬoмy бyли зaпpoDaдI{лиt{е
Paнги' a кoмatЦнi пoсaди i вщпoвiднo дoбpa.тlиyкpaiнськi тсpмi.
ни. Ha спpaвxнi paнги' цto вiдпoвцaли aвстpiйським' ця систe.
мa псpстBopилacя 27 rpулня 1916 p. Biдзнaки paнгiв бyлlt aвстpiйськoгo зpaзкa - нa cинix нaкoмipних нaшиBкaх.Bилoгaх
(..пapoллс'') вмiuyвilлися цIсстикyг}ti зipки (цслyлoЙнi в пiлстap.
lциl{' сpiбнi гaптoвaнi B стapцIиt{)y кoмбiнaцii з )t(oBтимi зoлo.
тим гirлy}Iaми piзнoi |ЦуIP|ItIИ.Зipки спсpltly Poзтaшoвyвaлися 3a
aвстpiйським взipшсм (пo пеpсдгtьolvtyKpalo вилoги й тpикщни.
кoм), a з l9l5 p. }Ia вiдмiнy вiд aвстpiйсЬких чaстиI{ - Pядкoм
Bздoвx ttюкньoгoкpaю (I - |,2, 3,4, 5,.3 лiтa 1916 p. зaмicть
синiх ..пapoлeй'' нa кoмipi впoпеpек нaцIиBaлaся Byзькa синЬo)кoBтa стpiнкa тaм' д,opaнiIше бyв зaднiй кpaй вилoги, a зipки й
г:LItyI{и
нaшивaJIися пеpсд нею пpoстo нa кoмip.
Пpи нoвoтвoprннi yкpaiнськиx чaсти}I y Haллнiпpяншинi
|9L7 p. збеpiгaлaсяспеpцIy poсiйськa системa paнгiв i paнгoвиx
вiдзнaк, aлe дсякi фopмauii сaмoчи}t}toBжиBaли нaзBи paнгiв,
пpийнягi y кoзilцькl{x вiйськaх Poсii, якi знaчнoю мipolo пoхoДилI{
з тpaдицiй yкpaiнськиx кoзaкiв ХVII - ХVIII Ф. (див. тaблицto
paнгiв). Ha пiдстaвi цiеi cистeми paнгiв i дoсвiдy УCC деякi фopмyвaння стBopюв:rли влaснi систlми' щo чaboм пo€днyвirли i paнги, i пoсaдlr, a Blдпoвiдtlo дo них i вiдзнaки. Як пoдaс М.Битинсь.
кий, БoгДaнiвський пoлK вiд poсiйськиx вiдзнaк пepсlillloв дo
вJIaсню( - }tиткoBих гalщriв д.ltяпiдстapЦиtl i сpiбнltх дJIЯстapшин (I - 9, l0, l l). Пorryбсrгкiвцii Kiнний кoз:lцЬKltt"t
пoлк Biльнoi Укpaiни вжиBaли неpвoнi стЬoхки.4пя пiдстapшIи}ti дoвгaстi
кp}Dк:tлЬця
д,Iя стapшин (I - |2, |3, l4). Гopдiенкiвцi д,JI'toзнa.
чrння пoсaд кopистyвaJlисябiлим гaлyнoм (I _6,7,8), a пoлк
I lЦpмveшкo C. Уlgailtсьlo }|opсьtсllniхoтa в pp. l9l7-l92l
// Лiroппc Чepвolloi KшIиllи.
1934. ч. ll. C. 13.16; Йorо x: Щe пpo oдlloстpiй yкpailtськoi мopськoi пtxotу // Taм xе.

1936.
ч. 4. c.2-3.
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Укpaiнськoi Pеспyблiки _ цIrBpoнaМи 3 сиt{ьoгo ткaниннoгo i
зoлoтиx гaлyнiв (I _ 15, 16, l7). Iснyвaння piзниx paнгoBих сI{стсм i вiдзнaк бyлo aбсoлютtlo }Iсдopoчниlt{y спpaв)кIrЬoмy вiйсьКУ, Ho lltoглo спPияти дисциtlлiнoвaнoстi i зrypгoвaнoстi вoякiв.
Cеpед дiячiв l{ентpальнoi Paди пrpеBaxaли пpиxl{льники сoцi.
aлiстичких пoгляlдiв нa вiЙськoве бyдiвництBo. Чlt нr дooстaнкy iснyвaння Paди вoни пoв'язyвaли мaйбyпre yкpaiнських збpoйних
сил iз замiнolo pсryляpнoi apмii загaлЬI{иIl.l
oпoJlчrнням. Biдпoвiд.
нo дo тaких пoглядiв пrpсoнaлЬнi вiйськoвi paнги бyли скaсoвaнi
tIс лицIe B oпaнoBaнiй бiльцloBикaМи Poсii, :шс тaкo)к i в УHP. У
гpyднi |9|7 p. гсBс зilпpoвaдив в yкpaiнсЬких чaстинaх кoмarЦнi
пoсaди. Boни мlли oзнaчyвaтися ulrвpot{aми iз cpiбнoгo пrлyl{a нa
пpaвoмy pyкaвi oднoстpoю (I - |8,|9,20,2|,22,23).Biдiгpaвaли
poлЬ тип пrлyнa (звиvaйний чи ..гснсpальський''), кiлькiстЬ цIrBpoнiв, нaявнiсть пgтлi нa веpхнЬoмy 3 них. Цi вiдзнaки B дсяKих
чaстин:lx' зoКpеМa в oкpемoмy Зaгoнi Ciчoвиx Cтpiльuiв, збеpег.
лися дo пoчaтKy l9l9 p. lх нoсили iнкoли нa лiвoмy, a тo й нa
oбox pyкaвaх' пoдеKoли poбили iз зoлoтoгo гitпyнa.
У беpезнi l9l8 p. Biйськoвllй Мiнiстp свoiм нaкaзolvtщс paз
пiдкpеслиB' lцo ..paнги'' в yкpaiнськiй apмii тoгo чaсy € ' BJIaснl'
кopoтlIIимI{ нaзBaМи, ..пpистoсoBaними'' дo кoнкprтних пoсaд:
мoлoдllloгo стapцIинy пiдpoздiлy зDaли ..xopyltxим'', кoмaн.Ц,иpa
пiвсoтнi (взвoлy) - пiвсoтенt{иlt{'пoмiчникa кoМatщиpa пoлKy _ oсayлoм тoщo. У квiтнi l9l8 p. вiдзнaки стapцIин бyли пеpснесенi нa нaкoмipнi нaшивки i нaбyли вигл'Цy гaптoвaних зo.
лoтих ни сpiбнllx ..ёмyxoк'' piзнoi lllиpи}tи' пеpнaнiв, ..гiлoчoK''
i зipoк (I - 24,25,26,27,28).
ДивiзiТ, сфopмoвaнi з вiйськoвoпoлot{ених3a кopдotloм, пpий.
lIIли B УкpaТнy з Bлaсними систrмaми вiдзнaк нa кoмipaх. У Cи.
нili дивiзii paнги пoзнaчaJlися кiстяними, сpiбними й зoлf,тllми
шrcтиKyгtlllми зipкaми (II - |,2,3,4),a в CipiЙ - мст:шсBIlми
3oлoтими кoлoскaми B пo€ д нaннi з гaлy.
бiлими й гaптoвaнt{It,{t{
нaми нa aвстpiЙський взiprшь (lI - 5,6'7,8). Цi вiдзнaки в Ci.
piЙ дивiзii збеpiгaлися дooстaнкy' iUIс в 1919 p. вмiшyв:UIися нa
нaцII{Bкaхбapвистi пстлицi 3:l poдaмI{збpoi.
3a гстьмaнaтy стapшинaм тa yp'IдoBцям пoBopнyли скaсoвaнi
paнiше ..paнги i стaнlt, якi вoни зaliмaли дo бiльцloBицЬкoгo пe.
pевopoтy'', бyлo poзpoбленo систсМy paнгiв зa yкpaiнсЬкolo кoзaцЬкolо теpмiнoлoгieюl, зaвeде}IoсюIa]lнy систrмy paнгoвиx вi.Ц.
знaк нa пoгoнax. oкpемi вiдзнaки мaли пiлстapшини стpoкoвoi
' IщABO. Ф. |o77'oп. 5. Cпp. l0. Аpк.45.46.
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oryокби - зcпснoю тaсьмoю' пoнaдстpoкoвi - xoвlгolo
'i.u'oo
i пop,ryrrей.к)нaKl{ юнaцЬKих Iцкiл - ниткoвими i метшteBими
гiLIтyI{aмI,r.
Пepшi двi кaтrгopii пiлстapши}I мllли влaснi зpaзKи нa.
lIIиBoк (It - 8'll i 9,l0), y пoprryпсй.юнaкiв нaшиBKи poбили.
ся зa poсiйсЬKим зpaзкoм (II - |2'|3).
CтapIшини мiulll дBa типи пoгoнiв - звичaЙнi i пoxiднi. 3ви.
чaйнi пoгol{l{ вигoтoBJIял|,I,cя3 мстaлiзoвaнoгo ..бpyзylиrнтнoгo''
ш}r}Pa нa с},к}tяHor,ryпiлклaлi бapви poлy збpoi i вiлpiзня.lпtс,t спo.
сoбoм IUIстсIIIIя в oбсp-стapшI{н' Iштa6.стapшин i пe}IeP:rльних
стapцIи}t(II - 17'l8'l9). Пoхiднi пoгottи poбилtlcя 3 мy}IД,Iprroгo
с}'Kнa' },til,Iикolrьopoвi Bипyстки бapви po.ry збpoi (II - 14'15'16).
3aлсxнo вiд кaтсгopii стapIшин нa пoгoнax нaцIивilлl{ся pяДKtI
тaсьми' якi нaгqдyвшrи пpoмixrq мix г:Llty{aми нa poсiйсьKих пo.
roнirх ("пpoсвiти''), aбo тPaдицiйний y бaгaтьох apмi.яп<
г1снсpaJIьський ..зиIзaг''. Pa}rги пoзнaчaлися нa пoгoнax чoтиpиIqrгнимll зip.
кaми i бyлaвaми. Ha пoгoнaх yr*iшrвa!П4cЯтaкo)к смблеми деяKих
Poдв збpoi i нoмсpи чaстин aбo кopпyсiв.
3 пoвшtенttям гстЬмaнaтy вiйськo .[иpектopii знoвy пoвсpнy.
лoся дo систсми пoсaд. Cпovaткy бyли встaнoвленi знaки poз.
piзнсння нa кoмipi, aлс ця систсмa мшa бщи BпpoBaд)кrнapaзoм
iз ск.пa.цним як нa тoй чaс oдI{oстpo€l{, a численнi кoмal{диprr
нa з}taк свoсi ..рвolпoцiйнoстi'' взагa.пiiх нс нoсили. 3axoдiв щoдo
зaбсзпcчення oд}toстaйнoгo Bиглядy вiЙськoвикiв бyлo вxитo пiд
чaс pсoPгaнiзaцii Дiевoi зpмii УHP нaвсснi l9l9 P.' кoли зpoби.
ли спpoбy пpистoсyвaти пoпrpсдttlo систrмy пoсaд лo poлi пrp.
сoн:UIьниx paнгiв - ''ст1rпснiв''l. УпсpIше в pсспyблiкaнськoмy
вiйськy Укpaiни бyлo впpoвaд)ксtlo кaтсгopii oсoбoвoгo ск,Iaдy:
Koзilки' пiлстapшиtlи' cтaPшини, бyлaвнi cтapIшини, oтaмaннi
стapцIини. Biдзнaки стyпснiв yмiщyвaлися нaд ..кщкoм'' нa Py.
кaBaх фpсннiв i Iцинслсй. Пiлстapшинськi вiдзнaки мaJIи Bllгл'Ц
urсвpoнiв з кaнтiв, стapцIинськi - Iшeвpoнiв i lшсвpoнiв 3 пст.
Jrями з нитянoi стЬoxки; 3 чсPB}Iя l9l9 p. iх poбили з мстaлiзo.
вa}IoгoпLItш{a(IIl |, 2, 3,4). Kpiм ..сIyпснiв'', oсoблиBими
вiдзнaкalдt пG}нaчилися тaкoж пoсaди Biйcькoвoгo Мiнiстpa, Ha.
кill}ttoгo oгaмaнa тa Гoлoвнoгo oгaмaнa' пPичolvfy B oстaннix двox
нc лllшe ..цДoк'', a Bесь чoxoл pyкaвa вI{гoтoBл't.лиз блaкит}toгo
oксaмитy (III - 4' 5).
Bnщс з:внaчaлoся, щo oбстaвини вo€ннoпo чaсy змyсt{ли B липнi l9l9 P. зaпpoвaдити спpoщeний вapiaнт oднoстpoю' a вiдпo.
вiднo - спPoщeнi paнгoвi вiдзнaки: вoгlи вмiщyвaлися }la кo.
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мipi i сK,Iaдirлися 3 метaJIевиx aбo сyкняниx кppкeнкiв (..ryдзи.
кiв'', ..кpaпoк'') i сyкняниx aбo гaлyнних сIvf}oкoк(lll - 6,7,8,9).
Ha кoмipaх oтaмaнiв yмiщyвaлися тpизyби (III - l0).
Цi двi сиcтсми вiдзнaк спiвiснyвaли дo всснl.{ |920 p., кoли
спсцiaльнa кoмiсiя poзpoбилa систсмy псpсoн:Ulьниx paнгiв }4(pa.
iнсьюrх вiйськoвикiв, якi l{aдaвaлися tl{етoдoмaтестaцii. I{я систeмa бyлa зrпpoBaд)кенa 12 бeрзня 1920 p.' Biдпoвiднi paнгoвi вiл3нaки вмiшрaлися I{a нaкoмipних нaцIиBкaх.Bll.лoпlx. У мyшlтpo.
вих кoзакiв, пiдстapшин i стapшlин Bилoги м:UIи xapar<гepнiвиpiзи
(III - |2, |4, 15, 16, 17, l8, 19' 20). 3aмiсть ..кpaпoK'' пoпсPсдньoi систсми 3}toByзaBoдI{лисязipки. C.амс цi вiдзнaки нaйшиplшc
пpeдстaBJIснiнa численttих фoтo вiйськoвих дiячiв ytIP.
B Укpaiнськiй Гaлицькiй Apмii систrмa paнгiв здrбiльlцoгo бrзy.
Baлaся нa aвстpiйсЬкoмy взipшi з дoбopoм вщпoвiдних yкpaiнськиx
тсpмiнiв i дoсвiдy, виpoбленoгo y цiй цapинi Лrгioнoм yсс. Biдзнa.
ки paнгiв бyли aбсoлютнo свoсpiлнi (лив. тaкox T. I, с. 533). Ha ви.
лoгaх-''3yбчaткaх'' 3oлoтими смyxKaми й пiдклaдoм пoзнaч:Lпaся
кaтегopiя стapцIигl' a нa pyKaBaх I{aцIиBкaмиiз сpiбнoгo гшryrrapiзнoi rшиpини' lцoвкoвoгo lllнypa зaхиснoi бapви, зoJlсrгиx..плстitloк''
piзнoi тoBщигIи
кoнкpeтний paнг. Cтapшини нoсилl{ }la циx
вiдзнaкax тaкoж oсoбливi метaлевi ..po)<lЧки'', a гrнеpaли - щo й
схpешенiбyлaви(III - 29,30,3l' 32' 33).
Cистемa paнгiв yкpaiнськoгo флorry(див. Т. I, c. 444) пoвтopю.
вarrapoсiйсЬкy' a чrprз неi - зaгaлЬнoсBiтoвiзpaзюl. Taк caмo зa
цими свiтoвими зPaзкaми бyлa пpийнятa i cистсМa paнгoвих вi.Ц.
знaк (II _ 20,2|, 22,23, 24' 25). Boнa сK,Iaдlrлaсяз гa,;y}toBих}Ia.
lIIиBoк' :UIeяк Bлaснy хapaктеpнy pисy BKпIoншtaзoбpaxe}I}Iятpи.
зфa з хpестoм* i якopя. У зшtеxнoстi вiд виry yнiфpми цi нaшив.
ки нoсl{лl{ aбo в нltxнiЙ чaстинi pщaвiв, aбo нa пoгoнax.
У мopськiй пixoтi paнгoвa системa вiдпoвiдaлa apмiйськiй. У
квiтнi l9l9 p. вiдзнaкaми пiдстapшин ст:lли xoвтi шeвpoни пiд
смблсмolo (III _ 27),a стapцIин - I{aга,Дyвa;и
вiдзнаки, пpий.
нятi в yгA. |920 p.' з псpсxoдoм мopськoi пiхoти нa зaгaлЬ}Io.
вiЙськoвиЙ oднoстpiй, знaки poзpiзненt{я вмiщyвaлИcя нa oсoб.
лиBих Bилoгaх (III - 28).
B iмпrpськI{х стpylоypaх псвнi пoсaди y вiйськoвiй oфiuii зaмiшршtися нс фiшсpaми' a вit.tськoвимичиtIoBtIикaмиaбo ..клaс.
ниIt,lичинalv{ивiйськoвoгo вiдoмстBa''. Boнt4 мaли нe вiйськoвi, a
I Taм жc. Ф. 1075.oп. 2. Cllp. 62. Apк. 48' 48 зв.
. Цсй вapialп rеpбамaе скпa,Дr|y
iстopiю' ! в дallolt|yвипaдкyllctl.цyцrвxpeшaтiкopoг8и

часlB кoз{lцьких мopських

пoхoдlв.
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цивiлЬнi чинoвницькi тa сal{oBl{ицькi paнги. Тaкa кaтrгopiя сrrр<бoвцiв збеpiгaлaся y вiйськoBиx yстaнoBaх УHP тa гcгьмaнськoi
Укpaiнськoi .[сpxaви.
3a дoби I{ентparrьнoi Paди .&тlя..Diльнoнaйнятиx сл}a<aнихвiйськoвoi oфiшii', бyлo встaнoвленo нc Paнп{' a клaснiстЬ пoсaд: нa.
пpиKпaд' IopискoнсyлЬти' сскpстapi, пoмiчники нaч:UIЬникiввИдiлiв мa.lrипoсaди V клacy, скapбники, бщгaлтсpи' гoспoдapi .
ИI-гo, дiлoвoди i пеpек.тraлaчi- VII[-гo тoщo. 3a гетьмaнaтy 3
пoвеPнrнням дo paнiIrrе скaсoBaниx ..чи}tiB i стaнiв'' бyлo poз.
poбленo систrмy пrpсoнaJlьних чиt{oBницьKихpaнгiв. 3a дoбll .Циpсlсгopii бyлa зpoблeнa спpoбa нaдaти yp,щoвцям вiйськoвi стy.
пенi, a.псз дoдaнrшм слoBil .1aдмiнiстpaтивний''. Ha зaпpoвilд)ке.
нitrt дltя вiйськoвих yPядollцiв спецiaльнiй yнiфopмi (VI - 26)
сpiбними гaлyнaми пoзнaчaвся Bищсвкaзaний K,Iaс пoсaди _ вiд
Х-гo дo IV.гo (lII - 2|,22).
Пеpехiл y бсpезнi |920 p. вИ стyпенiв дo пеpсoнaJIЬнI{хс.гap.
IIIиIIсЬKиxpaнгiв сyпpoBoДкyвaвся BстaHoBлеt{нямoсoбливlrх paнгiв i для вiйськoвlrх yp,Цol}цiв. Paнгlt цi пoзнaчaJll{ся нa петлицяx.Bилoгaх, яKi, нa вiдмiнy вiл стapшl{гlськl{x' нс мaли вllpiзiв
(IlI . 23,24,25,26).Taкиrl )кс зpaзoK пrтлиць бyв зaпpoвitдxrнlttrtмtя нrмЦIIтpoBих кoзaкiв i пiдстapцIигI(III _ ll' l3).
Aналoгiчнa кaтегopiя ..вiйськoBих ypяltникiB'' iснyвaлa i в ГaлицьKiй apмii. Boни пoдiляtлисяза сл1a<бaми(poзнислoвi, лiкoвi,
пpимiтнi, pегiстparypoвi, тсxнiннi), Мaлtl B з:UIе)кнoстiвiд цьoгo
систrмI{ спсцiальних paнгiв (aсистент, aкцесiст, oфiuiaл, paдник
тoщo). Гaлицькi вiЙськoвi yp'Ulники нoсltли стapшиl{сЬкy yнiфop.
мy i paнгoвi вiдзнaки' пpoтс бapвa ..зyбvaтoк'' i кaнтiв .IUI,I[Iих
бyлa яснo.бpoнзoвa.
III
Бeз пеprбiльшrння мoxнa тBrpдити' щo Bже тllсячoлiтгями
xoднс вiЙськo нrмислимс без кoлсктивHllх вiдзнaк _ стягiв. 3
симвoлiв в.пaдив дaBнинy' щo пoдекoли мaли сaKp.LпЬнrзнilчеtlI{я' Bottи 3 чaсoм пеprтвopилt{ся нa сIlмBoли честi тa слaBи псBних вiйськoвих вiддiлiв, нaoнне yoсoблення сaмoгo iснщaння пев}toгo пoлKy.
Певнa нroпpaцьoвaнiсть сп ецiaльнoi yкpaiнськoi тсpм i н oлoгii
в гшt1вi пPaпoPHицтвa (вексllлoлoгii) змyrДy€ вдaтися дo llll{pllloгo
цитyBaння (пiдкpеслення Bсюди нaIдi. - Aвт.),Тaк, вiдoмиl"r
вiйськoвий дiяч B.Пстpiв тBеpдtlв' щo .....здaeтЬся'нi oдин 3 нa-
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lllих пoлKiв кpiм Бoгдaнoвцiв, ax дo 1920 poКy... нс мaв пpaпo.
pa, якиЙ вiдпoвiдaв би знaменi ..штaндaPтa''t. Як пoдar oдиI{ 3
пoлкoвих кoмa}Iдиpiв A.Мapyшенкo-Бoгдaнoвський, ..пoлки нa.
Iшoi apмii, щo тBopltлися B чaсi вoeннoi завipюхи, piдкo кoJIи мaли
свoi стяги... Пpoте B пoлкaх бyли так звaнi пpaпopи' яKi, oднaK,
}Iс мilли якoгoсЬ стilлoгo oднoмaнiтнoгo poзмipy ни взipця... Bзaгaлi x спpaвa cтягiв в нaIдiй apмii бyлa д}оке зaнедбaнa i нa бyдщс тpeбa пaм'ятaти пPo цей симBoл пoлKy - стяг''2.
HapеIштi, aBтop числсtIнI{xпPaць y цapинi yкpaiнськoi гсpa.пь.
ЦIIKиIP.IОlимкевllv спpoбyBaв yзaгaлЬHити пoдiбнi сюхсти y тa.
кий спoсiб: ..Cсpед oсoбливих тpyднoщiв дrp)кaвI{oгoбyдiвниц.
твa... i сrpед вo€ I {них дiй oбaбiч Збpyнa нс бyлo 3мoгI{Bllпpaцю.
вaти цiлoi й пoдiбнoi системи вiйськoвltх пpaпopiв - кopoгoв i
знaчкiв д,Iя кaвaJlеpii i apтилеpii, пoлкoвих зl{lмен дrrя пixoги i
т. п.''3 У uьoмy кoнтекстi Bвaxa€ м o 3a дoцiльнс poзpiзняrги пpI{
викrraдi знaменa (пoлoтнищa' гoлoвнy poль в симвoлiцi якиx вi.
лiгpaють зoбpaxeннЯ' У T. ч. геpaлЬдиннi), пpaпopи (в .rиiй сим.
вoлiцi гoлoBtly poль вiлiгpaloтЬ спoлyки бapв, нaсaмпrprд, H.lЦi.
oнaльних) i знaчки (вiдзнaки iз спpoщс}IимIt зoбpaженнями' гoлoвний сrнс якиx пoлягa€ y пoзгIaчrннi влaсникa _ чaсти}tи чи
пiдpoздiлy).
Гoлoвнa тсндснцiя' якa пpl{тaмa}Iнayкpaiнськoмy вiйtськoвoмy пpaпoptlицтBy дoби BизвoлЬ}Iих Змaгaнь, Мoxс бщи oхapaк.
тrpизoBa}Iaв тaкий спoсiб: вiйськoвi чaстиI{!l' кopистyк)чись гoлoBHиМ чигIoм пpaпopaМи - пoлoт}Iищaми нaцioнaльних бapв,
iнкoли 3 написaми'- пplt нaгoдi зaBoдили сoбi як I{r знaменa
(..кopoгви,, ,,cTЯГ|4,,),
тo бoдaЙ знaчки. 3a пpиклaд y дaнoМy Bи.
'
пaдKy сл}Dt(илиpoзвинщi пpaпopничi систсми Poсii, Aвстpo-Угop.
щи}It{тa Hiмеччини. 3a кo)кIlиx спpи'гтлиBих oбстaвин ypящ i кo.
мatЦyвaння Дбaли пpo зaпpoBa.tDкенняпевt{им чиtlolt{yнiфiкoвa.
нoгo 3pa3кa знaме}Ia,aлс pсaлiзyвaти цi нaмipи tIс вдitлoся.
Пioнеpaми в yкpaiнськoмy вiйськoвoмy пPaпopництвi, звичaй.
нo, бyли Укpaiнськi Ciчoвi Cтpiльцi. CпеpIшy дrя piзних зaхoдiв
y легioнi викopистoByBaJIисянaцioнaльнi xoвтo.блaкитнi пpaпopи, a пИ чaс цIиКyвa}IЬ- пpиBrзений Г.Koссaкoм (кoмatЩyвaнем
l-гo кypеня a дaлi пoлкy) пpaпop ..Ciчi'' з Ясеницi Ciльнoi пiд
Ha пpa.
фoгoбинеМ, Дo пеpсд вiйнoю вiн бр кolIIoBим oтaмal{olr,l.
| Пеlpiз 8. Cпoмиши з vaсiв yкpailtськoi peвoлюЦii.Львiв, 1928.ч. 2. c' 54.
1 MapуЩaшкo-IloгДaлorcьюпt .ul. Матеpiали лo iстopii l-ro Killlroro Лyбeшськom iм. зaпo.
poзькoto пФlкoвl|икд Мaксимa 3шriзllякд лoлку//Зa деpжaвltiсгь. 1938. 3б. 9. c,220.
Haйвиrrti illсипlii УГА /Nкpaiuськд Гшlицькr Apмiя y 40-piтш ii ylaсгк y
' Kлuмкeвu,t P.
визBoJlьl|}lх
зI{aгal|rlях
в 1919.1920pp. Billlliпсг, 1960.т. 2. c.256,
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пopi бyв yмiщениЙ пoPтpст Бoгдaнa ХмольницЬкoгol. Bзимкy
1915-1916 pp. y Пpссoвiй квapгиpi УCC виниклa iдея ствopити
uзaгшlьнo1кpaiнськc aнaмlнo'' .
гсpб, щo вЦбивaв бlr iдсю ед.
нoстi HaдднiпpянщиIlи тa 3aхiднoi Укpaiни. Taкий геpб (Apxaн.
гсл Михaiл, нa щитi якoгo зoбpaxснo лсвa) вiдoмиl.t y lvrистець.
кoмy Bикoнaннi I.Iвaнця, Io.БyцмaнIoкa' o.Kypилaca, Л.Лепкo.
гo тa iн.2 Ескiз, зpoблсний I.Iвaнцeм, y липнi l9l6 p. лiг в oснo.
вy м:lлIoнкa cтpiлeцькoгo знaмrнa' вигoтoвJlrнoп) ..зaxoдoм i кolц.
тoм кoмiтcly пaнь' щo пoстaв бyв дrrя цiri Цiлi y Львoвi''l. Ha
лицьoBolufyбoui бyв зoбpaxeний спpoсlстoвaний гсpб Укpaiни, нa
звopoтнoltfy _ скoPoчс}Ia }Iaзвa фopмaцii i дaтa iТ зaснyвaння*
(иII - l). 18 )кoBтня |9|7 p.знaмснo бyлo пoсвячrнс в Poзвa.
дoвi lvrитPoпoлитolvlA.IIIсптицЬким.
Пiд чaс мaнiфестaцiй, щo пoкoтилися Укpaiнoю пiсля Лroт.
невoi pсвoлroцii' вoяки вистyпaJIи пiд нaцioн:UlЬ}lимt{пpaпopaми. ПoпyляPними бyли вiдзнaки типy ..хopщoB'' 3 пoпсpечнoю
пеPсKпaдинoIo' дo якoi кpiпилoся пoлoтнищс 3 гaслaми тa rм.

блемaми(VIII -

2).

..Biйськoвi вiддiли,
щo пoвстaJIи нa Укpaiнi спoнтaннo, 3ДO.
бiлыцa },)киB:rлижoвтo.блaKитниx пpaпopiв, щo бyли скopilшс вiл.
з}Iaкoюix нaцioнaльнoi пpинaпсxнoстi, нi:t<знaKoм чaстин B po.
зрliнню вiйськoвoгo пpaпopa-стягa. 3piлкa лицIс деякi чaстини'
пеPеBaxнo yкparнiзoвaнi в Poсiйськiй apмii, вiдмiняли нaцioналь.
ний пpaпop якимись нaписaМи (..Укpaiнa'')...aбo ..щpaiнiзщa.
ли'' poсiйськi вiйськoвi пpaпopи' пpикpaцгylочи ш xoвтo-блaKит.
}tими стpiнкaми (штarцapт Лyбснськoгo кiннoгo пoлкy)''a. Hoцi.
oнaльнi пPaпopи бyлo вpщенo вiд iмснi ll,ентpaльнoi Paди 2-мy
Укpaiнськoмy пoлКy iм. гстьмaнa Пoлyбoткas. Ha пoчaтKy гpyд.
ня |9|7 p. в l2.й ливiзii, нaпpикJlaд, ..стapi знaМе}Iaвiднссенo i
xoвтo.блaюlтнi пPaпopи poзгopнyли нaд пoлкaми''6. Пoлк iьt. кolцoBoгo Koстя Гopлiенкa виpЦциD дo Kиевa 3 пpaпopoм нaцiotl.lлЬниxбapв, 3 пopтpстoм Т.Г.Шевчснкa нa ньoмy7. Haцioнaльнi
I BepaнcькttЙ//. Bишкiл i кiш УCC шад.Цнiстpoм(1914-19l8)// Ntьмlllut Чсpвolloi Кa.
rurнн.Львiв, 1929.с. t40.
1 ,[[зiхorcьюЙ Д. Геpб Укpailtи. Львiв, l9l7. с. 26_з0.
| ,Ц''мitt o. Bшз. пpaця.C. 3l4.

. У вeксилo.ltoгiiлицьовий бiк пoпoпtищa _ тoй, цto вltдlIий пprвopгI вiд дpeвкд, звopoтшiй бiк _ вrrдшийлiвopyr.
. БtrтtutcькltЙ M. Bу,lз. пparи. C. 52.53.
' Illipvук .r. Biд ll lo lV Унiвcpсalry.. Topolггo, 1955. с. 14.
5
€ p oшeпlv
f/. Cпoгадн з чaсiв rвтьмalla ПдшIa Cкopoпадськoro lIa Укpailti i пoвстallшя /
/ TaФp. 1928.,s9. с. 58.
1 Пеtpiэ B. Bюз. пpaщ. с. 54.

823
пpaпopи 3 piзнoгo хapaктсpy l{aписaми, iнкoли iз зoбpaxеннями
щизyбa, цIиPoкo викoPистoвyвaJIися Biльним Кolrцгвoм (VIII 5), a згoдoм - пoBстaнчими зaпol{aми.
Хapaктсpнi пoлoтнищa - 3 дoдaткoвими слrмсHтaми мilлlt.
нoвoi бapви, якa симBoлiзрaлa ддвнi тPaдицii yкpaiнськoгo кo.
зaцЬкoгo вiйськa - м.UIи знaчки' цto зaBoдиI|v|cЯFJя чaстин i
пiдpoздiлiв' BкJIIoченихв pе€стp }Ioвoствopювaнoi yкpaiнськoi ap.
мii нaпpикiнui iсrryванrи l{екгpaльнoi Paш i 3:l пстьмaнary П.Cкo.
poпцдсЬкoгor(IХ - l' 2). пiд чac бoйoвиx дiй l9l9-l920 pp. знa.
чKи як пoлкoвi вiдзнaки нaйпoпyляpнilшими 6улlа в кiннoтi. Bi.
.. ЧopнolЦличний'' пoлк мaв нopний з}Iaчoк iз скoцrсним
дoмий
3a пpиKпaдolи кoзaцЬKих кopoгoв миI{yлoгo кpa€м' зoбpaxснням
нa лицЬoBoмy бoui тpизyбa з нaписoм ..l.й кiнний пoлк Чopних
3aпopoxцiв'', a нa зBoPoт}Iolvry- чrprпa з кiсткaми i нaписoм
..Укpaiнa aбo смсpгь''. Cхo)кий знaЧoк, irлс )кoвтoгo кoльopy iз
синiми зoбpaженнями i нaписaми' мaв i 2.i1 Зaпopoзький кiн.
ний пoлк*'. 2.Й кiнний Псpсяслaвський пoлк l9l9 p. мaB xoв.
тий знaчoк 3 нaцIитим тсl{tto-зсленим poмбoм, нa якoмy зoбpa.
)кснэ бyлo тpизyб i лiтеpи У.H.P. TипoвиЙ пoлкoвий знaчoк мaB
y сеpпнi |920 p.спaдкo€ м ецЬ пеPrяслaвцiв - Лyбrнський пoлк
(Ix _ 3). Деякi кiннi вiддiли, зHoвy-тaки 3a Koзaцькllми 3pa3кaми ми}lyлoгo' зaвoдили сoбi бyннyки.
Зa тllпoм пpимиKaloть дo знaчкiв спсцiшlьнi вЦзнaки, якi в ap.
мiяn<пoчaткy ХХ ст. шl{poкo зaстoсoвyвaлися д,Ul пoзr{aчення мiс.
цсзнaхoд)кrння пoлЬoвих вiЙсЬкoBих yстaнoB' a I{a мapшi i пpи
lIIиKyBaннях _ oкpемиx пiлpoздiлiв i чaстин. B yкpaiнськiЙ apмii
..пpaпopи
дJIя зaзнaчення мiсця poзтaшyBaння штaбiв, yпpaвлiнь
тa чaстиtl вiйськ'' бyли зaпpoвaдxенi aРтикyлoм l59 Cтaтyry пo.
льoвoi слyxби, зaтBеpд)кенltм29 чеpвня |920 p. (x - 5_l9).
oднaче, як }Dl(снaгoлolДyвaлoся' вiйськoвi дiячi Укpaiни yсвiдolr{люBaлиBl{мoги вiЁlськoвlrхтpaдицiй щoдo нaявнoстi спpaвxнiх
знaмсн - гсpбoвt{хпoлoTнищ, якi пoIIpи всIo мoxJlивy yнiфiкa.
шiro збеpiгaли yнiкaльний хapaктrP' Bистyпaючи iндивiдyaлЬ}IиIt{
симBoлoм кoхнoi чaстини. Cпpaвxнi знaмrнa дiстaв р<o l.й Укpaiнський пoлк iм. Бoгдaнa ХмельницЬкoгo. Boни бyли oсвяненi
. oдlte iз зoбpaxеltих lta кoльоpoвiй тaблицi пoJloтllищ мoхlta aтpибyryвати як зl|aчoк
l30-i аpтилepiЙськoiбpигaпи, вкltю.lelloiв pесgгpyкpaittськoговiйськr y склa,uil30.iдивiзii
i пcpсймсttoвзtloiy l0-тy легкy гnрмaпty бpиг4llУ yкpaillськoi apмii 3 чеpвl{я 19l8 p.
.. У стаpiЙ poсiйськiй apмii симвoлiкoю чcpспa i кiстoк кopистyв:Urися5-й
ryсapсьюrfi
Tимчaсo.
fulcксаltдpiйський тд 17-й .Ц,oltськийкoзачий пo.пки. l3 чepвltя |9L7 p. нa}<д:юм
вoгo ypядy пlкy симвoлiкy з:lпpolrfll}Ulид,tя "pcвoлlюцiйltlп yдаptlих бaтшьйoшiв''. Ii сеlrс вИoбp:tжсtrltягoтoвttoстiвмcpти в бopoтьбi за бaтькiпшlиlly,свoбoлy.
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25 лuпltя |9|7 p. . нaпеPeдoднi вiд,iздy чaстиtlи нa 6poнт. 3нa.
менo' нaдa}IсУкpaiнським Гeнеpa.пЬним BiЙськoвlrм Koмiтетoм,
бyлo мaлинoвe iз зoбpоlсенням фхaнгслa Mиxaiпa як ..геpбa Укpa.
ittи'' й нaписoм ..Пеplшoмy Укpaiнськoмy Гсгьмaнa Бoгдaнa Хмель.
ницькaro пoлKy слaBa'', дpyгс - вц Toвapиствa iм. ПoлyбoтKa .
нa лицьoвoмy зoлoтистo.3rлr}Ioмy бoцi мaлo пopтpeт Бoгдaнa
ХмrльницЬкoпo' нa зBopoтнoмy Kapмaзинoвolvfy - зopi тa мiсяцьl.
Пoлк iм..ЦoPolцlнкa' щo сфopмyвaвся в Чсpнiгoвi, дiстaв знaмснo
3 пoprгpEгolvlгстЬмaнa2.3нaмснo oднiеi з yсpaiнсьKlfi чaстиtl, якi бy.
ли opгaнiзoвaнi в Мoсквi, нa.щшкy М.БитинсЬкoгo - ''...мo)кли.
вo, нaйcтapшrийвoснний стяг нarцoi Apмii''3. Biн писaв тaк пpo пoлoт}Iищr *тсм}to.чеPвo}IoгoкoлЬopy з виoбpaженtlяtvt3aпopoхця
(стapoвиннoгo гсpбa Biйськa Зaпopiзькoгo. - Авт.) тa кoзaцькиx
aщибщiв',, fr<eпiзнitцс бyлo знaмегIoм4.гo пoлкy Ciчoвих Cтpiль.
цiв, a пoгiм - Cпiльнoi юнaцькoi Iдкoли. Деякi oбстaвrtни дoзвo.
JlяIoтьoтoтoxнюBaти цr пoлoтнищr iз стягoм, щo зapaз збеpiгaеться в Haцioн:UIЬ}Ioмylстopиннoмy мyзri Укpaiни (vIIl - 3)t.
3 влaснимlt, ДбafiлиBoBигoтoвлrними знaменaми, пpийшлa в
Укpaiнy Cuttя дивiзiя. Biдoмс пoлoтнищс пoлкy iм..ЦopoIдeнKa нa
..стеttoвo.
лицьoвoмy бoui м:lлo зoбpaження xpестa yкpaiнськoгo
симвoлiки кo3aцЬких
гo'' типy, сoнця' мiсяця i зopi
.Ц,:lDнЬoi
бoйoвих стягiв i стapoвинниx yкpaiнсЬких геpбiв, a }Ia звopoтнo},ry - мистrцькс зoбpaxення iкoни Cв. Пoкpoви (VIII - 4).
Haпpикiнцi дiяльнoстi Центpaльнoi Paли poзpo6vtлu сдиний
зpaзoк пoJIкoBoгo знaмеI{aдл'l BсЬoгo нoBoстBoploвaнoгo yкpaiнсь.
кoгo вiйськa. Тaкий зpaзoк бщ зaтвepлxeний BiйсЬкoBoю Pnдolo.
Мшtинoвi пoлoтнищa ..пoлкoBих хoPyгoв'' пoвин}ti бyли мaти нaвкoлo зoлorryкaЙмy' геpби пo кyгax' a нa 3вopoтнoьry бoцi _ iкoнy, oсoблl|BУ utя кoxнoгo пoлкt'. I{ей пpoеKт, який, сyд,lчи 3
yсьoпo' гpyнт}вaвся нa зpaзкaх знaмен стapoi poсiйськoi apмii, нr
бр pеaлiзoвaний.
l9l8 p. 2.й Зaпopiзький пoлK oдrpжaB 3нaменo ..вiд oхтиpки
i пoвiry'' _ з iкoнoю' тpизyбoм i нaписoм ..3 вipolo сBятolo B
кo}tечнy пеpeмory''. Усiй Зaпopiзькiй дивiзii Bprlaли вrлиKr си.
нe знaмснo iз зoлoтим тpизyбoм пц чaс пoстoю в мiстечкy oзe.
I HapoДня во.пя.l9l7. Iф 4. с. 69.
1 l|'luшoreЦькttЙ P. Hrpиси з iсгopii Eизвoльl|их змaгal|ь l9l7_l9l8.
Topolпo, t970.
т. l. с. l22.
'. БtmпrcьюtЙ M. Bхlз. пparи C. 53.
Чopнo.tepвoшi eлeмelmr зoбpшкerrltя r|a пoJloтltицli тpсбa' мaбyгь, пoв'язyв:lти з вп,lи.
вoм пoпyJlяp}|oi з нepвlш l9l7 p. симвo,пiки "yдapltих Чaстиtt'' як фpмyвallь Дoбpoвольчих' дoбiplIltх.
. Biйсьxoвo-HayкoвиЙ вiсltик Геllcpaльltoro Штабy yHP. l9l8. ч. l. с. 53.
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Pяни - яKдapyнoк з Тyрrrvинtц.4.fft кiнний пoлк Киiвськoi.щl.
вiзii кopистyвaвся стятoм, ..пeрм:ЦьoвaниIl,t'' з poсiйсьKoгo IIIтaH.
дaРгa _ iз зoбpокrнням Apхистpaтигa Михaiпa. МшtинoвuЙ cтяt
3 тaKим жr зoбpaxсн}Iям бyв y 8.гo Чopнoмopськoпo пoлкy 3-i
3arriзнoi дивiзii. Hapсштi, Kopпyс зaлiзничнo.тсхнiчних вiйськ
oдеP)кaв як дaPFIoк вiд мецlкaнцiв м. Хитoмиpa знaменo iз зoбpiDкrнням нa синЬoмy пoлi тpизyбa нaписiв "y.}I.P., i ..Хaй xи.
вc вiльнa нсз:UIсжнa мaти.Укpaitla'', a нa xoвтoмy пoлi звopoтнoi стopoни - пpaBoслaBнoгo хpeстa.
Пiд чaс ocтaнньoi pеopгaнiзaцii .Цiевoi apмii yHP oс}loвttolo
opгaнiзaшiйнoto oди}IицсIo y вiйськy стaJIи дивiзii, щo дiлилися
нa кyprнi - бсз пoлкoвoi лaнки. Bнaслiдoк цьoгo i бyлo poз.
poблeнo зpaзoк нe пoлкoDoгo' a дивiзiйнoгo знaмснa (IХ - 4).
Taкi стяги бyли вигoтoвленi нaсaмпepед дrя 3.oi 3arriзнoi тa 6.oi
Ciчoвoi дивiзiй, щo lиirли спpиятлиBilшi yмoви дrя фopмyвaння i
пcPlцими пiсля pеopгaнiзaцii пiцlли в бiй. 3нaменo 3.oi дивiзii
збсpсглoся; пrpсдaнe встсp:rнoм з'€ д ЕIaI{ня Пaтpiapхoм УAIIЦ
Мcтислaвoм 24 сеpпня |992 p.' Boнo нинi збеpiгaсться y l.rrly пoл.
кy Hauioнaльнoi Гвapлii Укpaiни (rx - 5). Пoлoтнищc мae вiд.
мiннoстi вЦ зaтвсpдxrнoгo зp:Ц}Ka.3a дсякими вi.цoмoстямll' 3нa.
мr}Io 6.oi дивiзii мaлo блaкитний кpюк iз зoлoтим тpизyбoм, щo
бiльrдс вiдпoвiдaе пpaвилaм гcp:UIЬдI{ки,i малинoвi стpi.rки'.
Тaкe сaмс стaнoвищo бyлo i в 3бpoЙниx Cилaх зoyHP. "...уTA
кopистyB:rлaся блaкитгto.xoBтиIvl пPaпoPoм свoеi дrPxaви як вiй.
сЬкoвoю мaйвoю i як знaмснaми й кopoгвal{It пooдиtloкиx вiйсь.
KoBих 3'€ д нaнь. .Ц.еякi вiitськoвi чaстиttи УГA кopltстyвilлI{ся'
впpaвдi, пpaпopaмИ, Щo мiстили в сoбi кpiм спoлyки нaшiotliшIЬ.
ниx бapв щс дoдaткoвi емблсми' oднaчс цс бyли яBищa виiмкo.
Bi, Щo нc бyли BигoтoBленi нa oснoвi poзпopяцкiв BJIaдI{'a кpiм
тoгo, й тi пpaпopи Bзopyв:rлисятoчI{o нa деPжaвнoмy пpaпopi...''2.
Бpигa.Цa УCC збсpiгалa знaменo Легioнy. HaгoдI4 NIя yстiuтrння
еJIиtIoгoзpaзкa знaме}Iaвнaслiдoк бeзперpвншх Bo€нI{иx дiй i не.
стaлoстi лiнii фpoнтy в УГA нс бyлo.

lv
Haйгoлoвнiцroю з вiдзнaк вiliськoвoгo флoтy е вiйськoвo.l{op.
ський пpaпop (мaйвa). Деякi кpaiни викopистoв}'IoтЬУ Цiй poлi
пoлoтгIиlцс нaцioнальlloгo пpaпopа' :rлr псpсвa)кaloтЬтi, lсгo мaе
l oбopolta 3aмoстя Ч.oю Ciчoвoю стpiлeЦькoю Дивiзiсю Apнii УHP в тpaвшi 1920 p. To.
polгто' 1959' C. 6'
I lОlttltкcвttч P. Bхаз. пpaш. C. 256.
31
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oкprмi пpaпopи д.пя вiйськoBих кopaблiв - вoнlr aбo }I:lють нa
пoлoтнищi дoдaткoвi симвoли, aбo зoвсilr вiлpiзняютЬс,I зa дlI.
зaйнoм вiд нaцioнаJlЬнtlх.
У пpaктишi Укpaiни дoбlt BltзBoлЬниx Змaгaнь бyлo aпpoбoвaнo yсi тptt мoxJlивi вapiaнти. Укpaiнськa нaцio}IaлЬн{liдея нr
мoглa нс бщи пoпyляpнoю нa ЧopнoмopсЬKoмy флoтi, де пoнaд
80% мaтpoсiв стaнoвили yкpaiнui. Toмy |9|7 p. бyлo кiлькa BII.
пaдкiв пiдняття нa кopaблях yкpaiнсЬКoгo нaцioнaльнoгo пp{lпopa' зoкprмa 12 жoвтня нa мiнoнoсцi ..3aвиднllli',,24 гpyдFI'Itla
лiнiйнoмy кopaблi ,,Boл'|', i кpeйссpi ..Пaм''Iть Мсpк1piя''. Bil"rськoBa ж сскцiя Paди флoтy кopистyl}aлися мaJIt{нoBI{мпpaпopolt
з бiлим хPестolll - зa зPaзKoм дaвнix кoзaцЬKих стягiв.
Пpизнaнrний ГенrpшrЬним CекpстapсМ з мopсЬKих спpaB Д.Aнтo}IoBичвиKopистaB нaгoдy N|ЯB>K|4TTЯ
зaхoдiв y цаpинi.Цеpхaвнoi
симвo.лiки:"Toдi Iцс дсpжaвнoгo гсpбa зaтвсpДке}Ioнс бyлo, i lt скopистaвся цим, щoб в iнгеpесaх' гoJloвгtимчи}IoмeстетltчнI{х'пpoвс.
сти як дepxaвний геpб 3нaк кнЯ3я BoлoдимI{pa'тaк звaнllЙ тpи.
зyб''.. Мopськa Paдa oпpaцюBaлa вiдпoвiдний пpoект вiйtськoвoмopськoгo пpaпopa' який бyв зaтвеpд)кснийТимчaсoвим зaкoнolvt
пpo ФлoтУкpaiнськoi Hapoлнoi Pсспфлiюr 14сiчня l9l8 p.: ..Пpaпopoм Укpaiнськoi Biirськoвoi Фльоти € пoлoтнI{щеo дBoх - блaкитI{olvfyi жoвтoмy кoлЬopaх.B кpюкi блaкllтнoгo кoлЬopy iстopltнний зoлoтий тpизyбeцЬ з бiлltм внщpiшнil{ пoЛем y нЬol',{y''2
(x - |). 29 квiтня l9l8 p. ЧopнoмopськиЙфлoтar нaкaзoМKoмaндyючoгo кoнтp-aдмipaлaМ.П.Caблiнa ypoтttстoпiдняв щpaiнськi
пpaпopи; oбстaвини пeprцIKoдилl{пеprдaчi нa кopaблi пpaпopiв
BлaстиBoгoзpaзKa' i пiдняпo бyлo нauioншtьнi пpaпopll' бсз тpltзфa.
Пiсля пpихoдy дo Bлaди гrтЬМaнa П.CкopoпaдсьKoгo пplt Мiнiстеpствi r.{opCЬКИХ
спpaB бyлa ствopеI{aгrpа"пЬдичFIo-пpaпopoBa
кoмiсiя. Boнa oпpaцювaJlaнoвl{l"{зpaзoK вiйськoвo.мopсЬKoгo пpaпopa Укpaiнlr зa типoм пpaпopiв пpoвiднltx мopсЬKl|хдеp)кaB _
Bоtикoбpитaнii тa Hiмеччини _ iз зберxснн.яtм KoлЬopoвoi гамll
Aндpiiвськoгo пpaпopa (oскiльки Cв. Aнлpiй BBaжaBсяпrpцJl{lt{
пpoвiлникoм xpt{стиянстBaнa землi Укpаiни) i з рliшен}l'INt}Iaцioнaльнoгo пpaпopa в кpиxi (Х_2). Пpaпop бyв зaтвсpлхсHt{l"{
гrтьмaнoм l6 липня l9l8 p.3 l8 липняtцеit зpaзoк пpaпopa бyв
oгoлolllений нaкaзoм пo МopсЬкotntyвiдoмствy.
I Attтottoвtt't.4. Cпoгади пpo Укpаiltськe Мopськс Мilriстсpство
// BiЙcькo Укpailrи. 1992.
}* 5. с. 74.
l IlдAI}o Укpailtи. Ф. 1076.oп. l. Cllp. 16. Apк. 13 зв.
IЦpмl,tcttкo B. .[cllь свгга Укpaillськoi.{,сpжaвttoiФ.llьoти// Лiтoпиc Чсpвoltoi Кarrиllи.
'
1 93 3.ч. 6. C. l3-l5; 193 4.ч . l I . с . 17.
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Koмiсiя oпPaцюDaлa тaкoж uiлy систeмy слр<бoвltх пpапopiв
флoгy, зoкpемa oсoбистrlх вiдзнaк BI{щI{xпoсцдoB}fхoсiб (нaпpикЛaД,Х - 3, 4), зpaзoк вимпeлa (бiлиl,t3 пpямим синiм xpестolt)l.
3 сiчня l9l9 p. Гoлoвнllй oгaмaн Bit"lськ i Флoтy УHP C.Пет.
люpa нaKaзaB ..лiчитll пpaпopoм Borннoi Фльoтlr УHP пpaпop,
зaтвrPдхeний l8.гo лип}Iя l9l8 poку''z.

v
Псpсл кoxним з yкpaiнських 1prщiв дoби BизвoJIьltих 3мaгaнь
пpиpoдttd пoстaвaлo питaHня пpo зilпpoBa.DкенI{явiйськoвllх нa.
гopoд. ..Бyлo ix, щoпpaвдa' д}D|(ем.Ulo' невiдпoвiднo дo числrнниx слaвниx вor}Iниx чинiв i жеyгв Boякiв...''t
Tpyднoщiв y стBoprннi нaгopoднoi систсми вистaч:rлo: 3a ylvloB
Borнних дiй нсмoжливo бyлo нi нaлaгoдити нa нaлс)кЕtoмypiвнi
вигoтouлrння вiдзнaк, нi Pgтeль}to oпpaцIoвaтlr нa всiх дrpxaB.
ниx piвняx вiдпoвiднi стaтyги.
oднlчr певнi зaхoдl{ в цьoМy нaпPямКy BжиBiuIися. 24 ciчllя
l9l9 p. 3акoнoм УHP бyлo Bстaнoвлrнo вiйськoвi нaгopoд,r ..Cлa.
вa Укpaiнi'' дBoх стyпснiв д,Iя стaprцин i кoзaкiв, ..кoтpi BkIЯBlIЛkI
сBo€ лицapстBo y бoю''. l0 жoвтня |920 p. нaкaзoМ Гoлoвнoi Koмaнди Biйськ УHP бyли встaнoBлrнi opлсни ..BизDoлrння'' двoх
стyпснiв (ХII - I) тa ..Зaлiзний xpест'' (3a 3имoвий пoxiд i бoi
6 гpyлня l9l9 - 6 тpaвня 1920 p.)' a 19 жoвтгl.я визнaчrнo ix
пopiвнlшьI{с стaPцIинстBo. ..3aлiзнllЙ хpсст'' бyв випyшtений нa
пoнaткy l92l p. i вилaний звитюlсшямl(ХlI - 3).
3нaчнa yBaгa бyлa пpипiлr}Ia пеpспективнiй нaгopotрIiй системi
в 3УHP. У листoпaдi l9l8 p. Генеpшlьнllй Cскpстapiaт BiЙськoвlтx
Cпpaв BстaнoBиB opлен oбopoнuЬ Львoвa (тpьox клaсiв: вeликиЙ
xPrст' кoмa}Iдopськийхрст' лицapський хpест), a y квiтнi l9l9 p.
як вiдзнaки зa хopoбpiсть - ''Tpизyб'' (зoлoтий пrpцIoгo клaсy - чoтl{pьoх стyпснiв, сpiбний дpyгoгo кJIaсy - тpьoх, бpoн.
зoвий тpстЬoгo кJIaсy - чoтиpЬox, зaлiзний нствеpгoгo кJIaсy _
тpЬoх стyпенiв), ..Тpизyб дo збpoi'', Меддль 3a 3aслyги (вiдoмa шс
як мсдaль Tpизyбa) чoтиpьoх клaсЬ (xII - 2), Медarrь /Ulя пopaнсних (тpьoх piзнoвилiв з вiдзнaкaми зa кoxнс пopaнrнI{я), Хpест
I l7oro x: 3акolt пpo Jlcpжавlry Укpаiltськy Фльory тa Йoro викoltaвцi
,7 3a дepжaвlriсть.
1935.3б. 5. с. l28_l30.
1 lЦ1хtltvcaкo Д. ,Цcllь святa... 1933. ч. 6. с. 14.
БttтttttcькttЙ M. Bкaз. пpaщ. C. 53.
.' Бузtuto 8. 3 iстopii yкpзiltських вiдзltдк дoби Bизвольllих 3мaгallь ,/ ll шayкoвa lЕpaJtЬ.
дц.шlaкoltrфpelrцiя: 3б. тсз тa дotl. Львiв' 1992.с. 6-l0.
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д,tя дy,(oвкикiв - двoх клaсiв i "Лиgrки Чеpвoнoi Ka,Iини''.щпя
сaнiтapнoi с.lцaсбиl. [я систсмa бyлa задiянa з l тpaвня l9l9 p.,
aJIс випoтoвJIсtIHя вiдзнaк H.UIaгoдитI{ttе BДilлoся.
Пpoтягoм yсiх Bизвoльних 3мaгaнь y<paiнськi вoяки,Цaлi нo.
сиrrи вiдзнaки зa бoйoвi з:lс,Iyгrr й хopoбpiсть' oдrpжaнi в poсiйсь.
кiй (opдон Cв. Гсopгiя, сoлдaтськi ГсopгiЬськi xpссти, Геopгi.
Ьcькi мeдaлi "Зa xopoбpiсть'') тa aBстpo.щopськiй apмiлс (oфi.
..
..
цepський xpoст Мilitдг.Vегdiorrstkrсuz'', мсдaлi Drг Tapfсr.keit'' i
"Vorttiшdini''), aбo вiдtoвiднi стpiнюr чи мiнiaпopи; l{oс}rтиpсштy
нaпopoд кoлицrнiх iмпсpiй забopoнялoся.
l9l8 p. I{rrrгpaльнa Упpaвa Укpaiнсьlсlx Ciчoвих Cтpiльцiв зпpoвq.щ{лaп1roпaм'ятщl вiлзнaкy всrcpaнЬ yсс
- ''Гytдyльсьюrй
хpсст'' (кI - 4). Пo вiйнi пpoпaм'ятнi вiдзнaкu 6улu зaпpoвaдженi Гoлoвtloю кoмalщolo Biйськ i Флorry УHP нa емiгpaцii, Koле.
гieю стapшин УTA тa iншими iнститyltiямИ NIя встсpaкiв yкpaiн.
ських apмiй (ХII
5, 6) тa oкpeмих 3'€ д нaнЬ.Ц,irвoi Apмii
(кI - 7'9) i утA (xII - 8). 3oкpсмa, нaкaз Гoлoвнoi Koмaн.
ди вiд 22тpaвня |932 p. пpoгoлolцрaв: "oбстaBини дaльlцoi бopoгьби тa пoнсвiльнс псpeбщaння нa емiгPaцii псpсltlKoд}rли нaгo.
poДкснню тиIvropдrнoм (..Bизвoлення''. - Aвт.) нaцIих лишapiв
вi.щroвiднoдo iхнiх бoйoвих 3aслyг' хoч цiлo BoяцтBo як в чaсi ми.
нyлoi бopoгьби, тaк i виявлсI{oю витpивaлiстю нa емiгPaцii безпе.
pсч}toзlrсл}Dкилoсяпсpсд Укpa.iнoю. Тoьry y Bикoнaння тaк Bиpaзнo
виш.ltснoi щс нa p'днiй зсм.пiвoлi пoкiйнoгo BoждЯ пpo вiдзнaчсння нaIIIихвoякiв, встaнoBлIorться 3 нaгoди 15 piнниui iснрaння
Apмii Укpaiнськoi Hapoднoi Pсспyблiки нa вцIa}IyBaннясвiтлoi
пaм'ятi fr Твopця i Box<дя - Хpест Cимoнa Пстлtopи''2.
t Kturrcurч P. BiдзнaчeншяУrA // УкpaiшськrГшицьl<aApчiя... c' 26|-26.
l Taбop.l93б. N 28'29.с. III.
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PAIIгOBI BЦ3[IAКИ:
T a бл. l.
лЕгtoн yкPAIнсЬкиx

сIчoBих стPlлЬцIB (зpaзoк19l5_1916pp.):

l. вiстylt;2. стapшиЙдcсятltик;3. хopylжий;4. ссrпlиц 5. oтaмaш.
yкPAhtсЬKl

чAстини

(oсtнЬ l9l7 P.)':

Гдйддмдцький пoлк iм. кoшoвoro Кoстя Гopлiсшка:
6. пiлстapшиrtа;
7. сгapшиltа;8. кoмalциp пoлlry.
Кoзaчий пoлк ii|. гетьмднa Бoгддшa Хмельницькoro:
.toтoвиil;
9.
l0. пiвсoтсltltиЙ;
ll. кypiltший.
Пoлк ilt. гетЬ|ttдt|ДПдшtд Пoлубmкa:
12.гypткoвиЙ;l3. uoтoвий;14.вiйськoвийстapшиl|a.

Pеспублiкaшський
пoлк:
l5. poйoвиЙ;16.сoпlик; 17.oтaмaltпoлкy.
APмIя yнP (гPУДЕHЬ 1917p.):
l8. poйoвий;19..toтap;20. пiвсoтеltllttЙ;2|.
кypilllrий;
22. пoлкoвllик;23.
oтамallapмii.
APМIя yнP (кBlтЕнЬ 19l8 p.):
24. кorrк, пiхoта;25. пlrхopyltжий,кiltltoтa;26. сoтutltий,apтилсpiя;27. пo'гtкoвшик,
iltxcltоplti t|aстиll}l (тщ -

oФloговий паpк); 28. oтдмalt дивiзii, цrгaби.

T a бл. I I.
I-шa yKPAIHсЬк^ (си}l ЬoжУтt^}|нA) !ИBlЗIЯ' :
l. poйoвий; 2. voтаp;3' lIiвсoтеltllий;4.пoлкoвltик.
l-lllа Кo3AЦЬКo.CTPlЛЕЦЬк^

(сlPoжутlAH}|A)

.ЦИBlЗIЯ':

5. лallкопий;6. бylt.lyхlrий;7. пiвсoтelltlий;8. пoпкoвllик.
yKPAIHсЬкoI
дЕP)иBи:
^PМI,l
Пoгoнlt пiдстapшllн (сеpпeнь l918

p.):

8з0
9. poйoвий стpoкoвoi Фryl<би'пiхoта; l0. poйoвий пoIlадcгpoкoвоiс'гtрiби' кitllloтa; ll.
чoтoвиЙ пotraJlстpoкoвoi с.,r}a(би'mпoгpaфи; 12. бylt.ry,кltиЙ стpoкoвoi сlrpiби' apтшlеpiя.
Пoгoши

пopту]leй.юt|tlкiв

юltдцькl|х

шкiл (лшстoпад

l9l8

p.):

13. poйoвий, спiльшa цrкoJtа;14. voтoвий, rru(crlсpt|aшкo,ra.

Пoхiдлi пoгollистapшиl|(теpвeшьl9l8 p.):
l5. хopylrжий, пiхoта; l6. вiйськoвий сгapulиlta, з-й i .1-й пoлки Cсpдюцькoi дивiзii;
l7. rcltepшtьнийзlraчкoвий, apтклepiя.

3вшчайнiпoгot|l|стаpшlttl (неpвeшьl9t8 p.):
l8. знaчкoвиfi, мсДи.tшiлiкlpi; 19. пoJlкoвlrик' BлaсltиЙ шrвб rgгьмalta;20. rellсpшlь.
ший бyкч}.rctий' Biйськoвe мilliстеpсгвo.
BIЙсЬкoBиЙ

oлoт

(липЕьlЬ

19l8 p.):

2l. кopабe.пьllийгapдcмapиlt; 22. лcйтellаlrт; 23. сгapший лcйтеltаltт; 24. кrпiтаlI l-i
pallгиl 25. кo}ггp.aдмipoп; 26. qД,мipaл.

T a бл. III.
BIЙськo У}IP (квiтcllь1919p.):
l. poйoвий, пiхoтa; 2. сoтltик, кiltltoтa; 3. lto.пкoвllик, авiа-ltoвiтporшaвlti вiйськa;
4. вiйськoвий мilticгp; 5. HдкдзltиЙ oтамalt'
BIЙсЬкo

УHP (липсшь,1919p.):

6. кoзак;7..loгoвий; 8. хopylrxий; 9. oсaвyл; l0. Гoлoвltий oтaмaш.
I]IЙсЬкo УнP (БЕPЕзЕHЬ 1920p.):
ll. lleмyшпpoвий кoзак, сaltiтаplti yстxltoви; l2. кoзrк, пiхoтд; l3. ltомyштpoвий стap.
.lастиltи; l5. бylt.lyr<.
gryжба; l4. poйoвий, зaлiзltи.llto-тсхlti.Itti
rцoпotqaсy' iltтclrДаlгтськд
apтшlсрiя;
l8. llИпoлкoвttик,
сoтltик,
кiltltсrга;
l7.
lIIкoJra;
16.
пiшtopyllxий,
ltий, юltaцькд
aвiaцiя; 19. пoпкoвltик, техlti.llti вiйськr; 20. rеlrepш-пoJlкoвltикt шlтaби i yпpaшrilrllя (3
uеpвшя1920p.).

Birjськoвiуp'ЦoвцiУHP:
чеpBепЬ
l9l9 p.:

1920p.);
VIl кlrасy;22. ypялoвcuьlV юIасy.(бepсзсltь_.lepвсltь
2l. ypялoвcuь
26. tr:ltepшьltий
25. бyлaвltийa.пмiltiстpатop;
23. кrlщидaтl|a pal|Б 24. aдмilIiстpатop;
дopадчий.
Мopськa пiхmдl:
(1920p.).
(квiтсltъl9l9 p.);28. пoлкoвlIик
27.бylпrгrсrrий
зБPoЙнI cw|у| ЗoУHP (УTA):
квiтеttьl919 p.:
ltpruti.
тliхoтд;30. xopytrжий,apтилсpiя;3l. сoтltикittжсltсpiв,
29. бyлaвllийдссятl|}tк'

лellий дo Гeшcpшtьltoiбyrlaви;32. пiдrloлкoвllик l-сltсpaльlloiбy.ltави;
сepпel|ь1919p.:
33. геltepшl-сoтltик.
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пPI|Dtrгкш

тAB'II{ц[
дo пoPlBtlяльtlol
вIЙсЬкoBих
PAIIгIB

] У стapift paдяшськift систeмi iсшyвaлa trизKl мapшiшIьських зваllь: Мapшrerr
Pq,цяшсъхoro Coюзy, rnrroвшиfi r.apцrsJl (певшorо poдy вif,ськ в6o спсцiaпьшlп вilськ),
mлoвrrнt lrapцrаJl eriвцli.
1У
Pqдяшськifi сшclЕшi тЕttcpaп}, apхii y повrlкх рoдlrх Eifiськ i спецiaпьниx вiйсьloх
вiдпoвiддлo зEаltllя хtprпolr.
l 3a "Tабеrцrю пpo pаllти''. Пoза rreю iсlryвав виций rшrшГeшсpaлiсиryс.a Poсif,сьюlx
вilсьх.
. нarDдяIъся Jrишe чиши в пiх<rгi.
, Paнг iсlr}гвавJпrцte ltа .lас вifillи, aбo в lrпасi.
. Cисrеrry нlrDeдeнo з:l lиtсrзами: Гrнеpшьшoro Ccщстapiатy Biftськoвrп Cпpaв УHP
It 74 вiц 17(30) гprшш l9l7 ("пoсали кoзaЁв',), Diйсьxoвoro Мiнiсrеpства y}IP }s l37
вiл 29 бepeшя l9l8 ("вiйсы<oEi pангil пo пoсалi'') i }€ l42 в1ц l юiпrя l9l8 ("пoсддш
кoзаЁв i сгaplшиш''), вiЙськoвifi oФiцii yнP Iф ll8 вiц 24 шiтня l9l8 ("тиши вiйсьхoвi'').
накaзах }Ф}ф l37' l42' ll8 - вlдсyшif,.
'У
t Унaказi N l42 - вiдсyпiй.
9 У нaloзi ,s 74 - с.oп{tlx.
t0 У нalсазi }ф 74 - пolryсотeшrrxf,, y шакrзi Iф l42
- xopрхrrft.
ll У нaloзi Is 74
- вiдсyпrifi, y нaизi Iф 142 - пiДop}'lжиn.
ll "Paшпt". Haxазorr визl|aчeнa Elдпoвiдtliсть цих pal|гiв кomrшнiм poсifiсьюtм.
tl Paшг зшrчкoEoпD пpиpiвнювався дo IХ юlaсу poсiйськoi "Taбerri пpo
ршrи',, шle
Eiдпoвiдaв vинoвi пopуvиIo.
l. "PашIт за пoсаданlt''''.
tl Пеpqдбaчаrвся тaкox пoсада Haxвзrroro Oтarrшra Hаpoдшoi Pcспyбrixaшськoi Apиii,
oфiцifiнo запpoва.D.(Gнa3aкolloм УHP вiд 24 лютoгo l9l9 p. Пoсадз Гoлoвшolo oгаraшa
Bif,сьxд i Флm1' УHP у сииeмy псад (пiтtiшe pшшiв) rle цqдПла' iсшymш нби пolraд нep.
|6 "Ctyпeнi УlФaiнськoi Apмfr',. Haкaзoм Eкtllaltelta вhпoвiдliстъ сryпеltiв .пoпФeдlliм
pшtгaм'' (rвпъмalrсыolrr) i pашaн кoлшшл{ьoi prifiсьlоi
apмii. Пoсaди Гolroшrolo oтaхаll8,
Hдкдзшoro oгaraша i Bifiсьxoвoro Мiшiстpa в систe}fy стyпeшiв }tc EхoдПлrr; Пoсщд
Harсдзшoto oтвyдшд скrсoцrlla 19 rшrпня l9l9 p.
l' "Paнпl''. У нaкaзi визнaчcнo iх вiдпoвiшriсть pat{пaн кoпtшlriх poсiйсьxoi тs aDgгpo.
уroрькoi apмiП' пo'rьськoi apмii. Paнг oсаyrш шulшlrDався' шe ше бр запpoEqркeний.
lt "CЦ/пснi''. Palши, пoзlla.reнi (.), yпepшe запpoш.Ipkcнiв Лeгbнi УCC 27 rpудllя |9|6 p.
193 2l неpвrи l9l9 p. oФiцifiнo всrашoшleнi шaзви paшгiв rЕшcpд,r.qoтrrшк' пeшcpaлпoprrнrrк i Еш€psл-чoтaP.
m Пiд .ис вiини в aEстpo.yropськifi apмii бyлo запpoвqpкcшo сryпiнь зsсryпшнхt
oфiшepв (olГиiestcllvertrcter) _ шш y'гвp.oфiцсpiц пpшtlarletlих }|аoфiцс'pськi кoшaltдшi
п(юqдн. B УTA цьorry пollяттю EiдпoEiдаJпr спepцrу riстo-стapпrпlIa, пoтiх бyш.r}гxltшf,.
tI 3а нaхaзoн пo Лeгioнy УCC, "пiлoфiцt|pit в cт€ пcнi ст[аpшorot дqcяпrDrxa'яЁ rralorъ
уoliвя статlr oфirшpаytt' нaJIQккть ткгyJtюlатl{ пlдxopytокиши,, (IщIA Уlgaiни, rr. львiв.
Ф. 352. oп. l. Cпp. II. Apк. l' 2). Цe EiдпoвiДaлo спiввiднoшeнню sвgrpifiсьlоlх пot|ятъ
tDsлцдфcбe,'ь i rrдст-rспipaшт, збrpor,юся в УT.{.
a Haвoдятrcя JIишG paнDr в лilriilнift пiхmi.

oдtloстPol
Tа 6л.

и(PAIHськI{х BIЙськoBI{x ФoPDrAцIЙ
1914-1920pp.

I V.

лЕПoн yKPAI}IсЬKиX сIчoBиx сTP[лЬцIB
l. CTpiлeuь.
Bcрсeнь l9l4-l9l5 pp.
pp.
2. Kiннoппдс1915_1916
3. Cтapulltна.
19l7_19l8pp.
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BIгrсЬкo УtIP ч^сIB цЕнтPNIЬ}Iol PNlи
4. Кoзак l-гo Укpаirrськoгo Koзa.loгo пoлкy iм. гстьмalla Бoгдalla
Хмrльllицькoгo. Лиcroпa,,( l9l7 p.
5. Boяк кypсltя Чсpвоllих гal.tдамакiв Гaйдaмацькoгo Кoшa CлoбЙськoi
Укрaillи. Ciчсltь l9l8 p.
6. Boяк кypсttя Чopllих гaЙдамaкiв Гaйдамaцькoro Koшla Cлoбiдськoi
Укpаillи. Ci.tеltь 19l8 p.
7. Cтapulиlla l.гo пo.гlкyCiчoвlок Cтpiльцiв. ЛrcrгиЙl9l8 p.
8. Пiдсгapulиlra 2-| сoтlli пoлкy Kiltllиx ГаЁцaмaкiв iм. кoцroвorrc oTaмaIIa
Koстя Гopдiсltкд. Кзiтсlrь 1918 p.
9. I}.oякКiltllo-гiрькoпo гaPмaтIloгo дивiзiolly o.Am*aзова.
Кniтсllь l9l8 p.
l0. I}.oяккиiвськorэ гaplliзоlly. БсрзсlIь l9l8 p.
ll. Koзак 2-ro 3aпopoзЬкoro (Укpаiltськoi PсспyблiIоr) пoлlry.
Квiтсllь 19t8 p.
V.
12. CтaplшиIta пiхoги (з oсвiтolo Aкrytсмii Геlllrггaбy). Kвiтсlrь l9l8 p.
13. Cтаptшиlla urгaбy, зимoBil yltitфpма. I(вiтrtlь 1918 p.
14. Cтаpluиltа l-i Укpшllськoi (CиllIюxyпаltlloi) дивiзii. БерзсlIь l9l8 p.

Ta бл .

3БPoЙнI cvlЛkl УKPAitIсЬKoi .цЕPxABи (ГЕTЬМA}IATy)
l5. Гсlrсpшl пiхсrгк. Cсpпеltь l9l8 p.
16. Koзак 2-гo пorкy Cсp.llюцькoi,ltивiзii.CсpпсIlь l9l8 p.
l7. Cтaprшиlrа 3-го пoлкy Cсpдюцькoi дивiзii, зимoва yltiфopмa.
CсpпсlIь l918 p.
l8. Killllсrник l-iKoзацькo.стpiлеrtькoi(CipoжyпalIlIoi)дивiзii. Чсpвсllь l9l8 p.
19. Koзак пixсrги.Cсpпеltь 1918 p.
20. Cтapшиllа, пpluliлеltий пo кiltlIoгi. Cеpпсllь l9l8 p.
2l. Cтаplшиllафсrгy. Липсllь 19l8 p.
Tа б; l . Vl .

,цreBAAPМIя УнP.цoБи .циPЕKTOPII
Cтpiльuiв.
22. Boяк l.i ссrпli Oкpсмoгo *,.,,y'сiuoвш
Jlиcroпац l9l8 p.
23. Cтapшиlla tштабyCipoxyпaнltoi дишiзi.i.I}ссtrа1919 p.
24. BiйськoвиЙ ilоксllсp. Чсpвсllь l9l9 p.
25. CтaprшиIla 3-гo ГайrIaмaцькoгo ПoJtкy 3aпopозькoi гpyпи.
Bссlta 1919p.
2б. Уpяrroвсць Biйськoвoгo Milriстс1rгшr. Чеpвсlrь 1919 p.
27. Cтaуuvlлa l-rо ГylryлI*ькoгo пo,'Il(y}lopсЬкoi пiхoти. Квiтсltь l9l9 p.
28. Кoщк 20.гo Зaпopoзькono пoлкy iм. гЕTьмatra Мaзспи.
Cсpпсltь 1919 p.
29. ПИcгaprllиllа Жrroмирькoi lоllatlькoТ цIкojtи. Cсpпсtlь 1919 p.
30. Cтapшиlla Пpикopдolllloгo кopпyсy. Cсpпсltь l919 p.
3l. Cтаpurиlta штaбy (з oсвiтoю Aкадемii Геllшггaбy).Bсрсеltь l9l9.
32. Кoзак вtцltiлУ oхoфIIи Гoлoвlloгo oгaмallа. Kвiтсltь 1920 p.
33. l.oлoвtlийoгамаll. Липсllь l9l9 p.
Tабл .

VII.

34. KilllIoпlик пoлкy Чoplrюt 3апopoжlliв. 1919 p.
35. Cтаpшиlв apги.гlсpii.Kвiтсllь l920 p.
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36. Пiдстдpш:llla xatll{аpмеpii УHP. Липсlrь 1920 p.
37. Геllеpшl Геllсpaш,lloгo lllтaбy. Кдiтсllь 1920 p.

зБPoЙнI cl4Лv| 3oyнP (WеAII{сЬкА гАJIицЬкA АPМUI)
38. I}oяк пpoбoсвoi сoпli. ЛкутиЙ' |9|9 p.
39. Cтаptшltlra пiхoти. Квiтсllь l9l9 p.
40. Cкopoсгpiлeць. Квiтсllь l9l9 p.
4l. Кillltoпrик бpигa'ци УCC. Лiтo 1919 p.
42. Cтapшиlra сaпеpiв. Cсpпelrь l9l9 p.
43. Пiдстapшиrra HapoдIoi Cтopoжi. Cсpпсllь l9l9 p.
44. Генерл. Cеpпeшь l9l9 p.
Taб л .

vIII.

Тaб л . IХ.
Т. 3pазюr пpaпopiв ylgаiнiзoваltl,п вiддiлiв, BKIпoчеIIID(в pссcтp вiЙська
.
(1^!,
918p . ).
3. 3начoк l-ro кiнlloгo Лyбенськoro iм. запopозькoпo пoJIкoBttика Максимa
3шiтrя<a пoлкy (сepпень 1920 p.).
!. ]гaзoк дизiзifillom зllaмсtla' з:lпt€pД|(сItий .(иркropiею УHP.
5. 3нaмешo 3-i 3шiзlloi стpiлецькoi дивiзii (1920 Ё.).
Тa 6л .

Х.

пPAпOPи ФЛoTУ:

l. Biйськoвo.мoрьюlЙ пPшoP, затBepД|(сllиЙ
14 сiчня l9l8 p.
16 rпrпlи tgiв p. i 3 сiчlrя
.^.2. Bifiськoвo.мoрькиfi пp:шIop'з:lтBсpIDкeниЙ
1919p.
3. Пpaпop Мoрькoго мilliстpa. 4. Пpапop Koмаtlдпoкoro BМФ.
IIITAБнI TA ЛIнIЙнI пPAПoPцI-3}IAЧKИ:

Тaбл. xl.
KoкAPДи I ЕМБ.ПЕми.цo IIIAпoIс
l. CтpiлeцькдкoкapдаЛегioнy Усс (1916p.).
2. 3нак Легioкy УCC (1916p.).

8з6
l0. Kolopдв вif,сьre Уt|P (26 сi.пп l9l9 p.).
ll. BapialтгюкapДr шЬ.(щeкrcpii.
l2. CipiлeIркa кoкдPв УTA (l9l9 p.).
13. Bapiшттсrаpпrrпrськoixot@pд}r.УГA(l9l9 p.).
tIAгPyдtII 3[IAKИ:
14. 3нaк Уlgaftrськoi Бoеюi Уrrpави.
15. ваpiаlтг зIIaкa' п<xDDIЦpнoпo
в Лсгioнi УCC.
16. BаpiдIfтзllаxa' пolrrtФGнoпoy вifiськy УHP.
l7. 3нaк виrrусxникa lнстpylстopськoi Щкoпr Chopшпшl(l9ls p.).
18. BiдзшalopqдДкopпyсy Ciнoвlш Cтpilьщв (1919p.).
Tlбл. XII.
tIAГoPoДИ:
l. opдеlr .Bизвoltсlпrя- I.m стyпеrrя.
2. Медa.lь .3a зoсJt5/пi-(Мсдa.lь Tpизубa) l.ro швсу.
3. фд.* .3алiзниfi xpoст,' (3a 3шroвиf, пoхiд i бoi 6.12.1919_6.05.1920).
5. Хpсgт Cшrroнa Пстлпopи.
пPOIIAм'яTHI BI.Ц3[IAКИ:
4. Хpeст ЛсгiotтyУCC (Гyyшсыоtfi). l9l8 p.
6. Гalшпщotfi хpеcг (д,Iя вifiськoвlл<iв).1928 p.
7. Хрсг 3.oi 3aлiзнoi сrpiлеuькoi.щrвiзii.
8. Miнiaтюpa Бofioвoгo (Maзспиllськoгo) xprстa l-oi бpигaди УCC
УlФafulськoi ГaпиIдькoiApмii. 19,Юp.
9. Biдзlикд 6-oi Ciчoвoi стpiлецькoi дивiзiТ.
yКPAII{сЬKoгo
BIдзI{AKи сyчAснoгo
вIЙсьI(A
Taбл.

xlII.

}IAгoPoди ПPЕ3идЕI{ТA yKPAIни:
l. фдeн БoгДaнaХмсrьншsкoro I, II тa III ступенiв. 2. 3ipкa "3a мplсlliсть..
3. Хрст'Ъ щrxнiсть".

Ta бл . x tv .

нAPyкAB}It
гBAPДII yKPAlни

IIIЕBPoни

пI.цPo3.цIлIB

tIAцIotIAЛьtIol

Ta бл . x v .
}IAPУI(AB}II lЦЕBРoHИ:
4. yпpaшiнlrя urтaбy, oкpсмol бpшгадимoрькoi пixgrrдтa ix пiдpocДiлiв;
5. 2-ю Olgемoгo Gaта.lтьfioкyмoрькoi пiхoги;
6. oIgемoro дeсaштIlo-rrгтуpмoвoпo
бaтa.ьйolry;
7. 2.ro oцpсмorэ самoхiднo.aрrшrеpiйськoro швiзioкy;
8. вifiськoвoro лiцею iм. Гepoiв Kpyг (м. ЛьвЬ).

Тa бл . x v I .
9. пiдpoqдiлiв Пpшкаpпaтськorо Bif,ськoвono oкpyry;
l0. 259.i olсpемoi poгl{ сyпpoBolDl(еlпrя вifiськoвlок вшrraxсiв;
ll. 3бpoltних сшt Укpairlи;
l|2, 240.tэ oкрмoro спецiaпьltoro бmшьйoкy (дtя вlпсollшlttя миporвоp.toi
мiсii ooH y м. Capreвo);
13. асpoмoбiльlllп вi.Йськ;
14. olgeмoi бpшqди спефшtьlllц oпсрrцifi BМC Укщillи.
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696

75r
807

Jroдrтки
Koапmш

ГлoмoзДa, Biдзнa кн Ук p a i н с ь к o г o
B и зв oл ь r r и x 3 мl г а н ь

810
вif,ськr дo 6и

810

llAyкoвЕ

Blul,Allllя

B.гPинЕBич, л.гPиtIЕBич,
Б.яКиМoBИЧ тa iн.

IсToPIя
УкPAIIIсЬкoгo
BIйсЬIи
(1917-199s)

oбкJrадиllкa х}'дoжllиto o. lr{. Koзaка
Хyдoжlriй pсд:lкгоp Е. А. Kaмcшшик
Tсхlli.tltий rrcдaктop C.
.Ц,oвба
'Ц'.
Koрcкгopи o . A . T p o с т я l tч и} t М. Т . Л o м ex a '
'
P. P. Гаy ад a

Hа кoльo1roвихвюtсЙках _ вiдзltaки укpaillськoгo вiйськд (poбoти хyДoжIrикiв K, ГлoltoъЦtt, O.Ko.uaaa, B' Ea upvyкa)

Пiдп.дo дpрiy 19.04.96.
03.с..95.
3дшюlta скlадaroш.Т.*ймc..
. 61'72+|'D ж,sl.
oфс.дp}т.Умoвн.дlух.apк
Палip фюстll. Гaplr.
Фopмат?0х100|/,..
Умoвll. йpо""цо. 74,2.oбл..вид'apк.56,79+l, 12 вхл.Tиpшlс 10.000пpим.

BидN 83.зах.308-6

Jlеp:кrвllе спeцiшliзоваlte видавloiцтвo
пpи Львiвсьхoму рdвeрнгетi
2900ф Львiв, вyл. Дopoulеlпa, 4l

..свiт"

..Aтлac'
JЬвiDськд кl{иiкхotцtфбpиxa
290005Львiв.5, вyл. Зс.rсlш 20

B. Гpи н cв l t v,

Л .Г p и н с в l l .l ,

Б .Я к и мo в l l rl

тa iн .

I-90
Iстopiя укpаТшськoгoвiйськд (|9|7-|995).
кeBItч ._ Льв iв:Cвiт, 1996.840 с.
ISBN 5-7773-0007-3

Упoplшник Я..{ a ш .

Hа вi,lьчillyoд вiдoмoiпpaцi I.П.Kpип'яксBl,iчa
тa ilt. yrсltюr, пpисвянcltoi
iсгоpii yкpaillськlоtвiЙськoвихt|юpмyвalIьвИ кtлких .laсiвдo пepш}o(дr.
сяги.ltiтьХХ сг., t(я кIIигarlaписarraltа oсltoвi ltaйlloвirшlд,дoсi lte orryблi.

кoB.ltttо(' дoслiJpкеllь пpo вiйськoве бyдiвllицгво в Укpаilli y 20-30.x polo:к
XХ ст.; пpo iстopiю фopltyваlllи
тa бoйoвий шuIяt УкpaТllськoi Пoвgгalt.roi
Apмii, l-i дивiзii УкpшllськoТ llaцiollшtьltoi аpмii (дивiзii ..Гшtlпtиlla'')' Bпсpшс шиpoKoмy .lrгavсвi пpoпotlyloтЬся i дoклцдlti poзпoвЦi пpo atггl{yкpayкpaillськoto вiЙськoвoгo бyдiвllиц.
illськy пo.ltiтикy пoвltoiдсllaцioltшdзaцii
тшr пiд vaс l[pyrcТ свiтoвoi вiЙllи тa в пiсrшвосItltий пcpioд, pсшiзaцiю iдсi
вИlloшtсltllя tlaцiollшtьllих 3бpoйltиx Cшl в yмoвах бyдiвltицгва сyвсрltltoi
Укpail lськoi дсpxaBи. Kl l ига дoбр пpoiл togгpoв:ll la.
фи ltayкoших llpaцiвlIикiв, вiЙськoвикiB, yсiх, хro цiкaвrrп*я питaII.
ltями yкpаil lсЬKoIЮ l laцi<rltaльl toгo шiдpo,lц<снlи.
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