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Двадцяте століття багате істо-
ричними подіями на українських 
землях, починаючи із революційних 
заворушень початку віку в межах 
Російської імперії, через Першу 
світову війну, визвольну боротьбу 
1917 – 1921 років (громадянсь-
ку війну), Другу світову війну зі 
спробами визволення України від 
окупаційних режимів.

Відтворити ці події засобами 
філателії можна дуже широко, якщо 
включити портрети ініціаторів 
і зачинателів міждержавних кон-
фліктів (імператорів, королів). 
У такому разі не можна було б 
обминути численні поштові марки 
Росії, СРСР, Австро-Угорщини, 
Польщі, Румунії, Угорщини, Чехо-
словаччини. Усе це зайняло б 
значну друковану площу, однак не 
можна обійти увагою осіб, які ство-

рювали відповідний ідеологічно-
суспільний фон, – підпільників, 
громадських діячів, котрі готували 
ґрунт для масової участі у збройних 
повстаннях, революціях, війнах на 
землях України.

Громадсько-політичне життя в 
Російській імперії активізувалося 
після скасування кріпацтва (1861).

Несправедливо не згадати 
М. Кибальчича (1853 – 1881), ук -
раїнця, активного революціонера, 
члена „Землі і волі”, „Народної 
волі” в Росії, котрий більше відомий 
філателістам як винахідник схеми 
першого в світі реактивного літаль-
ного апарата, яку він розробив, 
очікуючи виконання смертного 
вироку в казематі Петропавлівської 
фортеці Санкт-Петербурга. У 1964 
році Пошта СРСР видала поштову 
марку з його портретом (зубцьо-
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ваний і незубцьований варіанти,
іл. 1), у 1978 – конверти з пор-
третом „Русского революционе-
ра, народовольца, изобретателя” 
(штемпель – Москва, 31.10.1978) 
та із зображенням пам’ятника в 
його рідному Коропі Чернігівської 
об  ласті (скульптор Е. Кунцевич). 
Кон верт місцевого випуску з пор-
третом „Русского революціонера” 
(Ленінград) видано у 1962 році. 
Пошта України помістила портрет 
М. Кибальчича на одній із марок 
(2002) великої серії „Україна – 
космічна держава”. В НДР вида-
но присвячені йому дві листівки, 
які погашувалися двома різними 
іменними штемпелями (з портре-
том у візерунку – Берлін, 30.07.1982, 
без портрета – 15.01.1982).

В Одесі перед створенням Пів-
денноросійського союзу робіт ників 
проводив агітаційну роботу В. Об -
норський (1851 – 1919), конверт 
1976 року, штемпель – Томськ, 
23.11.1976.

Підпілля заснованої 1898 року 
Російської соціал-демократичної 
ро    бітничої партії (РСДРП) охоплю-
вало і землі України. Численні діячі 
РСДРП (пізніше ВКП(б), КП(б)У) 
з часом брали участь у громадян -
ській війні. Силами РСДРП в 1900 
році за кордоном започатковано 
видання політичної газети „Искра”, 
кореспондентами, розповсюджува-
чами якої були й підпільники на зем-
лях України. Листівки, випущені до 
обласної філателістичної виставки 
„Страницы героической истории” 
(м. Хмельницький, грудень 1975 р.) 
знайомлять зі схемою передачі 
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„Искры” через Поділля (Волочиськ, 
Теофіполь, Гусятин, Жванець) на 
територію Російської імперії.

Серед підпільників кінця ХІХ 
– початку ХХ століття, вшанова-
них поштовими випусками СРСР, 
був П. Запорожець (1873 – 1905), 
який помер від туберкульозу у 
вінницькій тюрмі (конверт 1983 
– пам’ятник у місті його народ-
ження Білій Церкві, скульптор 
І. Кавалерідзе).

Численні підпільники РСДРП 
відбували покарання в Лук’я нів-
ській в’язниці Києва. Серед них 
(1902) і Й. П’ятницький (1882 – 
1939, репресований сталінським 
режимом), конверт 1981 року.

Причетним до підпілля того 
часу (Одеса) був Л. Симиренко 
(1855 – 1920), який після заслання 
до Сибіру повернувся в Україну 
(Мліїв) і став видатним ученим-
помологом, плодоводом (конверт 
1980, 2004).

„Первой русской революции” 
1905 – 1907 років вперше було при-
свячено три поштові марки СРСР 
1925 року, яких у зв’язку з різними 



варіантами зубцювання набрало-
ся в серії 12. 70-річчя революції 
відзначено маркою 1975 року.

В Україні брали участь у подіях 
1905 – 1907 років українці В. Ан -
тонов-Овсієнко (1884 – 1938), 
конверт 1983; В. Боженко (1871 
– 1921), конверт 1971 (іл. 2); Б. Жа  -
данівський (1885 – 1918), кон-
верт 1985; О. Пархоменко (1885 
– 1921), марка 1986 (іл. 3), конвер-
ти 1961, 1962, штемпель – Київ, 
24.12.1961, конверт 1988 – па -
м’ятник у Ворошиловграді, скуль-
птор М. Можаєв; Г. Петровський 
(1878 – 1958), конверти 1967, 1977, 
конверт 1971 – пам’ятник у Києві 
(знесено),  штемпель – Харків, 
04.02.1978; О. Цюрупа (1870 – 
1928), конверт 1969, марка 1970, 
конверт 1987 – пам’ятник в м. Цю  -

ру  пінську (колишні Олешки), 
скульптор І. Шапко. Усі вони під 
час визвольних змагань в Україні 
1917 – 1921 роках воювали проти 
військ УНР. Ім’я Г. Петровського 
носив Кременчуцький міський 
палац культури (конверт 1975), 
а ім’я О. Цюрупи – Херсонський 
сільськогосподарський інститут 
(конверт 1974).

До підпілля після революції 1905
– 1907 років, вступивши до РСДРП, 
прилучився Д. Мануїль сь кий (1883 
– 1959), конверт 1983 року.

Серед підпільників РСДРП 
(ВКП(б), КП(б)У) на теренах 
Ук   раїни (багатьом з них довело-
ся пізнати і Лук’янівську тюрму), 
портрети яких на поштових випу-
сках СРСР, переважали народжені 
поза Україною. Серед них – Артем 
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(Ф. Сергеєв, 1883 – 1921), кон-
верти 1963, 1983, марка 1963, кон-
верт 1978 – пам’ятник в м. Ар -
темівську (колишній Бахмут), 
скульп тори М. Декерменджі, 
А. Шаф ран, конверт 1980 – пам’ят-
ник в Донецьку, скульптор В. Кос  -
ті, імені Артема – Гірничий ін  сти-
тут у Дніпропетровську, конвер-
ти 1974, 1976; І. Бабушкін (1873 
– 1906), марка 1979; М. Бауман 
(1873 – 1905), конверт 1975, марки 
1935, 1973; В. Бонч-Бруєвич (1873 
– 1955), конверт 1973; О. Вінтер 
(1878 – 1958), конверт 1978; В. Во -
ровський (1873 –  1955), марки 
1933, 1971; В. Кецховелі (1876 
– 1903), конверт 1975; Г. Кри-
жановський (1873 – 1939), марка 
1972; Н. Крупська (1869 – 1939), 
конверти 1964, 1969, марки 1956, 
1964; В. Ногін (1878 – 1924), кон-
верт 1977, марка 1934, штемпель 
– Ленінград, Москва, 14.11.1978; 
В. Обух (1870 – 1934, закінчив 
медичний факультет Київського 
університету, був лікарем Леніна), 
конверт 1970; Д.Ульянов (1874 – 
1943, брат Леніна), марка 1974; 

М. Ульянова (1878 – 1937, сестра 
Леніна), конверти 1964, 1978, марка 
1968; О. Стасова (1873 – 1966), кон-
верт і марка 1973 року. Свідченням 
проживання Ульянових у Києві є 
конверт 1966 року – „Меморіальна 
квартира-музей Ульянових”.

Діячами підпілля РСДРП були 
уродженці України: Є. Бош (1875 – 
1925, самогубство), конверти 1969, 
1979; П. Войков (1888 – 1927, вби-
тий білогвардійцями у Варшаві), 
марка 1988; К. Ворошилов (1881 
– 1969), конверт 1980, марка 1976 
(іл. 4), штемпель – Ворошиловград, 
04.11.1981, конверт 1981 – пам’ятник 
у Ворошиловграді, скульптор О. По  -
сядо, конверт 1991 – санаторій ім. 
К.Є. Ворошилова в Сочі, марка 
1934 – дирижабль „Ворошилов”; 
Землячка (Р. Залкінд, 1876 – 1947), 
конверт 1975; А. Луначарський 
(1875 – 1933), конверт 1971, марка 
1975, штемпель – Полтава, Москва, 
23.11.1975; М. Урицький (1873 – 
1918), конверт 1972 року.

Із подій 1905 року найбільший 
філателістичний резонанс виклика-
ло повстання на панцернику „Князь 
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Потемкин Таврический”, яке 14 
червня очолив Г. Вакуленчук (1876, 
с. Великі Коровинці Житомирської 
обл. –  1905, загинув на початку 
повстання, іл 6). В Одесі йому вста-
новлено пам’ятник (конверти 1983, 
1984, скульптор О. Ковальов). Після 
11 днів екіпаж „Потемкина” змуше-
ний був залишити Одесу і відбути 
до румунського порту Констанца. 
В Одесі споруджено пам’ятник 
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„Героям-потьомкінцям” (конвер-
ти 1965, 1983, листівки 1975, 1976, 
1988, марка 1965, іл. 7, скульптор 
В. Богданов, штемпель до 60-річчя 
повстання –  Одеса, 27.06.1965). До 
80-річчя повстання надійшла в обіг 
марка 1985 року. Зображено пан-
церник на марках 1930 (зубцьова-
ний, і незубцьований варіанти іл. 5), 
1965 і 1972 років, на конвертах 1972 
і (немаркованому) 1991 років.

На основі цієї події створено 
фільм  „Броненосець Потьомкін”, 
який на Брюссельській всесвітній 
виставці 1958 року визнано одним 
із 12-ти найкращих кінотворів усіх 
часів і народів. Кадр зі стрічки – 
на  марці 1965 року, що надійшла 
в обіг до сорокових роковин її 
створення. Конверт, присвяче-
ний цій кінокартині, вийшов з 



нагоди Третього міжнародного 
кінофестивалю в Москві 1963 року. 
А на конверті 1968 року, марці Росії 
2000 року – портрет творця фільму 
С. Ейзенштейна.

У червні 1975 року до філа-
телістичної виставки в м. Хмель-
ницькому випущено листівку (два 
варіанти кольорів) з репродукцією 
вище згаданої марки 1930 року і 
портретом з підписом: „Илларион 
Павлович Шестидесятый – быв-
ший член судового революционного 
комитета броненосца«Потемкин», 
житель города Хмельницкого”.

У 1905 року спалахнуло пов-
стання у Севастополі (конверт 
1980, пам’ятник „Учасникам Сева-
стопольського збройного пов-
стання в листопаді 1905 р.”, скуль-
птор Л. Смерчинський). Одним 
із керівників цього повстання був 
лейтенант П. Шмідт (1867 – 1906), 
який служив на крейсері „Очаків”, 
зображеному на марці 1972 року. 
Репродукція марки – на листівці, 
виданій до „VІІІ-ї філателістичної 
виставки Миколаїв-75”. На дея-
ких листівках значиться: „19 марта 
1976 года исполнилось 70 лет со 
дня казни на острове Березань 
П. Шмідта, руководителя восста-
ния на крейсере «Очаков»”. Портрет 
П. Шмідта – на конверті 1986 року, 
памятник йому – в Очакові (скуль-
птор Л. Шубін, конверти 1969, 
1977), в Бердянську Запорізької 
області (конверти 1981, 1983, 1992, 
скульптор В. Дубінін).

Біографічні дані, характеристи-
ка політичної діяльності, партійно-
урядового статусу багатьох із 
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вище згаданих осіб мають місце в 
довідкових виданнях радянсько-
го періоду, зокрема в Українській 
радянській енциклопедії (УРЕ). 
Однак про деяких діячів цього і 
пізнішого періодів, портрети яких 
підписані російською і українською 
мовами (ознака, що вони мали 
стосунок до подій в Україні), 
інформація в УРЕ відсутня. Чи не 
тому, що в роки видання УРЕ (1960 
– 1965) ці особи вважалися „воро-
гами народу”, а у 1980-х вони вже 
були „своїми”? Серед таких „черво-
них діячів”: В. Зоф (1889 – 1920), 
конверт 1989; М. Козицький (1880 
– 1920), конверт 1983 – пам’ятник 
у Вінниці, скульптор Я. Куценко; 
І. Лагутенко (1885 – 1921), кон  верт 
1988; А. Завенягін (1901 – 1956), 
конверт 1991 року.

Українське національне підпіл  -
ля кінця ХІХ – початку ХХ сто-
ліття не могло набути такого 
поши рення, як підпілля „марк-
систсько-ленінське”. Крім цього, 
відтворюючи історичні події 
того часу, їх учасників засобами 
філателії, треба взяти до уваги, що 



українська філателія поки що не 
встигла охопити нашу історію з 
належною повнотою. Доповнюють 
цю сторінку філателії випус-
ки „Підпільної пошти України” 
(„ПпУ”) української діаспори (50 
– 80-х рр.  ХХ ст.).

Учасники протиімперського під-
пілля українського спрямування 
початку ХХ століття були членами 
Революційної партії України (РУП, 
створена 1900 р. в Харкові за участю 
Д. Антоновича, 1877 – 1945, відомого 
мистецтвознавця, конверт 2002), 
Української соціал-демократичної 
робітничої партії (створена 1905 р.), 
Товариства українських поступовців 
(ТУП, створене 1908 р., таємна 
позапартійна політична і громадсь-
ка організація). Членами названих 
організацій були В. Винниченко 
(1880 – 1951), конверт, марка, штем-
пель Першого дня – Київ, 15.07.2005 
(іл. 8), М. Грушевський (1866 
– 1934), випуски „ПпУ”, конверт 
СРСР 1991 – „Український вчений, 
іс  торик, академік АН СРСР і УРСР”, 
штемпелі до 125 і 130-річчя від дня 
народження – Київ, 29.09.1991, 
29.09.1996, конверт і марка 1995 (іл. 9) 
– „Перший Президент України”, кон-
верт 2004 – пам’ятна дошка у Відні, 
місцевий конверт, Львів, штемпель 
– „Відкриття пам’ятника Михайлу 
Грушевському”, Львів, 12.06.1994; 
А. Лівицький (1879 – 1954), кон-
верт 2009; С. Петлюра (1879 – 1926, 
вбитий у Парижі радянським теро-
ристом), марки „ПпУ”, конверт, 
марка  (іл. 10), штемпель Першого 
дня – Полтава, 21.05.2004, штемпель 
„Роковини смерті Симона Петлюри” 
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– Олександрія, 25.05.1993. Згадано 
їх буде при висвітленні подій 1917 
– 1921 рр.

Участь у Першій світовій вій-
ні українці розпочали в рядах ар -
мій взаємно ворожих країн Росії 
та Австро-Угорщини. Завер шен -
ня цієї війни розділило україн  ців 
на їх етнічних землях між СРСР, 
Польщею (Волинь, Гали чина), 
Румунією (Буковина), Чехо сло вач-
чиною (Закарпаття).

У російському полоні опини-
лося немало українців із австро-
угорської армії, легіону Українсь-
ких січових стрільців, які після 
1917 року воювали в рядах військ 
УНР. Серед них і Є. Коновалець 
(1891 – 1938, майбутній ініціатор 
створення Української Військової 
Організації, 1921, перший голова 
ОУН, 1929, вбитий у Роттердамі 
більшовицьким агентом), до 20 
марок „ПпУ” (іл. 11).

Тимчасова окупація Галичини 
російськими військами супро-
воджувалася антиукраїнськими 
акціями, арештами, засланнями. 
Серед репресованих за тих обста-
вин був А. Шептицький (1865 – 
1944), видатний церковний, куль-
турний, громадський діяч, який 
пробув на засланні в Росії від 
1914 до 1917 року. Йому присвя-
чено низку марок „ПпУ”, конверт 
Пошти України (2001, штемпель – 
„100-річчя сходження митрополита 
Андрея Шептицького на престол 
глави УГКЦ”, Львів 13.12.2001).

Під час Першої світової війни 
довелося побувати на українській 
землі в складі російської армії В. Ча  -

паєву (1887 – 1919), майбутньому 
войовничому „червоному команди-
ру” на території Росії, якому при-
свячено поштові випуски СРСР.

Після повалення царського 
режиму (Лютнева революція, 1917) 
в Україні активізується державот-
ворча діяльність українських партій 
та організацій.

17 березня 1917 року постала 
Центральна Рада, головою якої 
обрано М. Грушевського, і яка 
своїм ІV-м Універсалом проголо-
сила, що Українська Народна Рес-
публіка (УНР) є „самостійною, 
віль ною, суверенною державою ук -
раїнського народу”. 50-річчя цієї 
події відзначили випуском конверта 
українські філателісти США. Про 
„90 років від часу створення першо-
го Уряду України” нагадав конверт 
2007 року із зображенням будин-
ку, в якому містилася Центральна 
Рада. Цей будинок вперше зобра-
жено на марці УНР 1920 року, 
пізніше на конвертах 1964, 1969, 
1978 років і листівках 1971 та 1977 
років як філія Центрального музею 
В.І. Леніна (50-річчя його заснуван-



ня відзначено штемпелем – Київ, 
29.08 1980). Сьогодні – це Будинок 
вчителя, в приміщенні якого 2009 
року відкрито Музей української 
революції.

В.І. Ленін (1870 – 1924) опосе-
редковано пов'язаний з Україною як 
„вождь російського пролетаріату”, 
головний політичний, державний 
діяч (до 1924 р.), ідеолог, який 
не уявляв собі СРСР – Росії без 
підвладної України.

Бувати в Україні йому не дове-
лося, але тут, на Поділлі закладено 
було один із його родових коренів. 
Дід його матері Ізраїль (Сруль) 
Бланк народився в Старо кос тян-
тинові (тепер Хмельницька обл.), 
після переїзду до свого дядька в 
Петер бург прийняв христову віру, 
отримав ім’я Олександр, що дало 
йому змогу закінчити Військово-
медичну академію. Одна з його 
дочок – Марія – мати Володимира 
Ульянова (Леніна). Побутує думка, 
що 1837 року петербурзький лікар 
О. Бланк лікував учня художни-

ка Ширяєва – Тараса Шевченка. 
Філателістична Ленініана коло-
сальна, включаючи зображення 
різних об’єктів ім. Леніна, пам’ят-
ників в Україні.

Так само й С. Кіров (1886 – 1934) 
не мав стосунку до подій в Україні, 
не бував на її землях, але у 1934 
року м. Єлисаветград  отримало 
його ім’я, тут встановлено пам’ятник 
Кірову (конверт 1976, скульптор 
М. Манізер). У 1939 р. Обухівка 
Дніпропетровської області перей-
менована на Кіровське, таку назву 
має й місто Харцизького району 
Донецької області.

Створення військових сил Цен-
тральної Ради започатковано було 
1-м Всеукраїнським військовим 
з’їздом (18 – 21.05.1917), на якому 
генеральним секретарем військових 
справ обрано С. Петлюру. Він 
брав активну участь у розбудові 
військово-оборонних сил УНР, 
через що іноді його думки і наміри 
не узгоджувалися з переконаннями 
М. Грушевського, В. Винниченка. 
Він виходить зі складу Центральної 
Ради, переїздить на Лівобережжя, 
де організовує Гайдамацький 
кіш Слобідської України. Це вій-
ськове формування разом з Га -
лицько-Буковинським куренем 
Січо вих стрільців під проводом 
Є. Коновальця відіграло вирішальну 
роль у придушенні більшовицького 
січневого повстання 1918 року. 
Пошта СРСР відзначила це пов-
стання маркою 1958 року із зобра-
женням пам’ятника арсенальцям 
(іл. 12, скульптори В. Винайкін, 
В. Климов), який бачимо на конвер-Іл. 12



тах 1967, 1976, листівці 1985, марці 
1967 років.

Членом генерального штабу ар -
мії УНР 1918 року був М. Безручко 
(1883 – 1944), який у 1920 році 
командував Січовою стрілецькою 
дивізією, конверт 2008 (іл. 13). 
У антибільшовицьких боях брав 
участь поет Г. Чупринка (1879 – 
1921, розстріляний більшовиками), 
конверт 2004. Під його портретом на 
конверті: „О ні, Поет не гладіатор, 
// що бавить натовп цирковий! // 
Поет – пророк, поет – новатор // і 
вільний учень життьовий”.

З 1918 року Україна зазнає 
військово-більшовицького тиску з 
боку Росії. На прю з більшовицькою 
військовою силою 9 січня 1918 
року під Крутами на Чернігівщині 
стали сотні Юнацької школи 
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ім. Гетьмана Богдана Хмельниць ко-
го, Студентського куреня стрільців 
і чота Гайдамаків – всього близько 
600 юнаків проти 4000 червоних 
військовиків. Битва завершила-
ся для українців трагічно. Вперше 
героїзм української юні вшановано 
у філателії 1963 року в Бостоні 
США випуском марки „ПпУ” і кон-
верта („45th anniversari 29.01.1918 
heroism of battle at Kruty”). До 
75-річчя бою під Крутами зроблено 
написи на поштовій листівці, 
конверті, з’явився самодіяльний 
ілюстрований конверт. До 80-річ  -
чя (1998) Пошта України видала 
конверт з написом: „Тут у нерів-
ному бою полягли за волю Ук -
раїни молоді українські герої – 
добровольці в час війни радянської 
Росії з Українською Народною 



Республікою”. 90-річчя трагедії під 
Крутами (2008) Пошта України 
відзначила випуском конверта з 
оригінальною маркою, у візерунку 
якої – зображення „Меморіалу 
пам’яті Героїв Крут” (іл.14). На 
одному із самодіяльних конвертів 
напис: „75-річчя поховання героїв 
у Києві біля Аскольдової могили” 
(19.03.1993).

Підтримка державності Ук -
раїни відчутна була з боку Чор-
но морського флоту, про що свід-
чить конверт місцевого випуску 
(Львів) з ілюстрацією художника 
Л. Перфецького, який погашався 
штемпелем: „80 років від дня 
підняття українського прапора на 
кораблях Чорноморського флоту”, 
Севастополь, 29.04.1998.

Подамо список учасників 
громадянської війни в Україні, 

бійців за поневолення України, 
з-поміж яких і ті, що після 1921 ро  -
ку зайняли провідні пости держав-
ної і партійної влади в Україні із 
спрямуванням на русифікацію, 
колективізацію з доведенням до 
голодомору, масових репресій.

Серед військових (державних, 
політичних) діячів, які виступали 
проти УНР були українці: П. Ди -
бенко (1889 – 1938), конверт 1989, 
марки 1969, 1989 (іл. 15), штемпель 
– Ленінград, 28.02. 1969; Д. Жлоба 
(1887 – 1938), конверт 1986; Ю. 
Коцюбинський (1896 – 1937), 
конверти 1965, 1986 (іл. 16), 1974, 
1982 – пам’ятник в Чернігові, 
скульптор Ф. Коцюбинський; 
П. Любченко (1897 – 1937), 
конверт 1967; М. Подвойський 
(1880 – 1948), конверт 1979, марка 
1980, штемпель – Ленінград, 
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23.11.1980; В. Примаков (1898 – 
1937), конверти 1967, 1977, 1982 
– пам’ятник в Чернігові, скульптор 
Ф. Коцюбинський; М. Скрипник 
(1878 – 1933), листівка 1977 – па -
м’ятник у Харкові; Т. Черняк (1891 
– 1919), конверт 1990 – пам’ятник в 
с. Вороб’ївці  Чернігівської області; 
В.Чубар (1891 – 1939), конверт 
1990; І. Федько (1897 – 1939), 
конверт 1967. Культ М. Щорса 
(1895 – 1919) знайшов відбиття і 
у філателії: конверти 1965, 1969, 
1975, марки 1944, 1948 років 
(іл. 17). На марці 1961 року – 
пам’ятник у Києві (скульптори 
М. Лисенко, М. Суходолов, В. Бо -
родай). На конвертах 1959, 1977 
років – пам’ятник М. Щор су в 
Чернігові (скульптор О. Ско -
бли  ков). Пам’ят никові штемпелі Іл. 15
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м. Щорс Чер нігівської області 
1965, 1970 років. На чотирьох 
кон вертах зображено будівлю Ук  -
раїнського драматич  ного театру 
ім. М. Щорса в Запо ріжжі, на 
конвертах 1967 року – вул. Щорса 
в Івано-Франківську.



Народився в Донбасі „учасник 
боротьби за встановлення радян -
ської влади на Україні А.В. Полу -
панов (1888 – 1956), конверт, 
штемпель – Донецьк, 14.09.1988. Ви -
хідцями з України були члени чер  -
воних загонів російські пись мен-
ники І. Дубинський (1898 – 1989, 
перебував в ув’язненні від 1937 до 
1947 р.), немаркований конверт 
2008 року; О. Селівановський 
(1900 – 1938), місцевий конверт, м. 
Донецьк; І. Сельвінський (1899 – 
1968), конверт 2009 року.

У більшості випадків, як свідчать 
філателістичні випуски, керували 
військовими операціями проти 
визвольних змагань в Україні 1917 
– 1921 років і брали участь у них 
діячі неукраїнського походження. 
Серед них І. Акулов (1888 – 1939), 
марка 1988; Р. Берзін (1888 – 1939), 
марка 1989; А. Бубнов (1883 – 1940), 
марка 1984; С. Будьонний (1883 – 
1973), листівка 1983, марка 1974; 
Гамарник  Ян (Пудикович Янкель, 
1894, Житомир – 1937, Москва), 
марка 1964; Ф. Дзержинський 

(1877 – 1926), конверт 1977, 
штемпель – Івянець, Білорусь, 
11.09.1977, марки 1962, 1977 років, 
імені Дзержинського Харківський 
машинобудівельний завод – конверт 
1987, Ордена Леніна металургійний 
комбінат у Дніпропетровську  – 
конверт 1988 року; Р. Ейдеман (1895 
– 1937), конверт 1970; О.Єгоров 
(1883 – 1941), марка 1983; Е. Квірінг 
(1888 – 1937), конверт і марка 1988; 
В. Кіквідзе (1894 – 1919, загинув 
у бою), конверт і марка 1970; С. 
Косіор (1889 – 1939),  конверти 
1969, 1989, марка 1969, конверт 1985 
– Харківський верстатобудівельний 
завод ім. В. Косіора; Г. Котовський 
(1881 – 1925), конверти 1971, 1981, 
штемпель – Москва, 24.06.1981, 
марка 1956, конверт 1976 – пам’ятник 
у Бердичеві Житомирської області, 
скульптор Д. Красняк; М. Лаціс 
(1888 – 1938), марка 1988; В. 
Меншинський (1874 – 1934), марка 
1974; Г. Орджонікідзе (Серго, 1886 
– 1937), марка 1966, конверт 1983 
– Орденів Жовтневої революції і 
Трудового Червоного Прапора 
металургійний завод „Азовсталь” 
в м. Жданові (Маріуполь); П. 
Постишев (1887 – 1939), конверт 
1987, штемпель – Харків, Іваново, 
18.09.1987, марки 1968, 1987; Я. 
Свердлов (1885 – 1919), марки 1934, 
1960, 1975; І. Смирнов-Ласточкін 
(1885 – 1919, розстріляний в Одесі 
німецько-французькою розвідкою), 
конверт 1984; М. Тевелєв (1880 
– 1918, розстріляний німецькою 
контррозвідкою), конверт 1971; М. 
Тухачевський (1893 – 1937), марка 
1963; Я. Фабриціус (1877 – 1929), 
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конверт 1977, штемпель – Вінниця, 
08.07.1977, марка 1965; М. Хрущов 
(1894 – 1971), конверт Донецького 
краєзнавчого музею, пам’ятний 
штемпель – Донецьк, 16.04.1994, 
дві марки НДР; Й. Якір (1896 – 
1937), конверти 1966, 1976, марка 
1966 років. У 1919 році агітаційною 
роботою в Україні займалася 
активна комуністка О. Коллонтай 
(1872 – 1952), марка 1972 року.

Під час описуваних подій заги-
нув український поет В.Чумак 
(1901 – 1919, розстріляний дені кін-
цями), конверт 1991 – па  м’ятник 
в м. Ічні Чернігівської області, 
скульптор В. Луцак.

Немало філателістичного мате-
ріалу присвячено М. Фрунзе (1885 
– 1925), марки 1935, 1960, 1985, 
десятки конвертів із зображеннями 
об’єктів ім. Фрунзе, з яких в 
Україні – Будинок культури 
машинобудівного заводу в Сумах 
(конверт 1980), санаторій „Крим” 
у Фрунзенському біля Алушти 
(конверт 1961). З ім’ям Фрунзе 
пов’язана т.зв. Перекопсько-Чон-
гарська операція 07 – 12.11.1920 
року проти військ Врангеля, якій 
присвячено по шість зубцьованих 
і незубцьованих марок 1940 року 
(іл.18) з різними сюжетами (на одній 
з них –  „Село Строгановка – штаб 
М.В. Фрунзе”, на іншій – пам’ятник 
„Героям Перекопу”. Помер М. 
Фрунзе під час хірургічної операції, 
на якій наполягав Й.Сталін.

У 1919 році в складі Червоної 
армії створено 1-шу кінну армію 
(іл.19), яку очолив С. Будьонний, 
що проводила бойові операції на 

території України. Їй присвячено 
чотири марки 1930 р. (різні сюже-
ти), марки 1959, 1967 (репродукції 
різних картин художника М. 
Грекова), 1969 років. Пам’ятник, 
присвячений 1-й кінній армії, спо-
руджено в с. Олесько Львівської 
області (скульптори В. Борисенко, 
К. Маєвський), він зображений на 
листівці 1988 року. До Львівщини 
в погоні за підрозділами польської 
армії 1-ша кінна разом з військовими 
частинами під командуванням Г. 
Котовського дійшла у червні 1920 
року. Причетним до створення 1-ї 
кінної армії своєю „скромной пер-
соной”, як він висловився у своїх 
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спогадах („Известия”, 19.11 1969), 
був К. Ворошилов.

 Одним із транспортних засобів 
тих років, який уможливлював 
швидке маневрування військових 
загонів, особливо в степах півдня 
України, стала тачанка. Пам’ятник 
„Легендарній тачанці” в м. Каховці 
(скульптори Ю. Лохвинін та інші) 
зображено на шести конвертах 1975 
– 1991 років, на чотирьох листівках 
1971 –  1987 років. На марці 1982 
року –  репродукції картини 
„Тачанка” художника М. Грекова. 

Зображення згаданої „Леген-
дарної тачанки” використано у 
візерунку оригінальної марки кон-
верта (іл. 20), присвяченого Н. 
Махну (1888 – 1934), штемпель 
–  Гуляйполе Запорізької області 

08.11.2008. Н. Махно – активна 
дійова особа років УНР, керівник 
одного із багатьох народних пов-
стань того часу. Будучи прихильни-
ком ідеології анархізму, Н. Махно 
дуже часто у своїх військових діях 
(1918 – 1921) під чорним прапором 
міняв орієнтацію залежно від того, 
які війська займали контрольовану 
ним територію (УНР, більшовики, 
війська під проводом Денікіна, 
Врангеля, інші повстанські групи).

Участь у бойових діях опису-
ваного періоду в Україні на боці 
червоних брали хорват О. Дундич 
(1896 –  1920, загинув у бою), на 
його честь у м. Рівному встановле-
но пам’ятник (скульптор Л. Бизюк, 
конверт 1977), угорець Белла Кун 
(1886 – 1977), марка 1986, котрі 
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звільнилися з російського полону 
як солдати австро-угорської армії.

Белла Кун під час перебуван-
ня В. Винниченка в Будапешті 
після виходу зі складу Директорії 
з його сподіваннями на держав-
не відродження України в складі 
СРСР здійснював підготовку до 
візиту останнього на перемовини 
з діячами більшовицького уряду в 
Петербурзі.

Жанна Лябурб (1877 – 1919) 
переїхала із Франції на підвладну 
Росії польську землю в 1896 році, 
брала активну участь в подіях 
1905, через що була депортована 
до Франції. Згодом повернулася 
до Росії, в лютому 1919 увійшла 
до складу підпільного одесько-
го обкому КП(б)У. У березні того 
самого року розстріляна французь-
кою контррозвідкою, яка тоді з 
військовими частинами перебувала 
в Одесі. Портрет її на марці СРСР 
1977 року.

У складі червоних загонів у боях 
за Київ, при штурмі Перекопу брав 
участь звільнений з російського 
полону угорський письменник Мате 
Залка (1896 – 1937), конверти 1966, 
1976 років, штемпель –  Білики 
Полтавської області, 23.04.1976, 
куди він пізніше часто навідувався, 
контактуючи з українськими пись-
менниками.

Події Першої світової війни в 
Україні описав американський 
публіцист Дж. Рід (1887 – 1920), 
марка СРСР 1987, який у 1915 році 
побував на Буковині.

Свідком подій в Україні 1916 
– 1918 рр. став чеський письмен-

ника Я. Гашек (1883 – 1923), марка 
СРСР 1963, котрий у той час пере-
бував у Києві.

Бував тоді в Україні Т. Масарик 
(1850 – 1937), де брав участь у 
формуванні Чехо-Словацького 
легіону із вояків австро-угорської 
армії, що були в російському полоні. 
Присяга членів легіону, освячен-
ня прапора відбулися в 1914 році 
на Софійському майдані в Києві, 
про що свідчить поштова марка 
Чехословаччини 1934 року (іл. 21).

Це поки що єдина іноземна 
марка з київським сюжетом (Со -
фій ський собор). Т. Масарик 
виступав на численних мітингах 
із закликами посилити боротьбу з 
Австро-Угорщиною, за державність 
Чехо словаччини, першим прези-
дентом якої він став 28 жовтня 1918 
року. Супроводжував Т. Масарика 
Я. Гашек. Детально описав ці події 
за участю згаданих персонажів В. 
Куркевич (Дзеркало тижня, 2004, 
№ 46). Участі Чехо-Словацького 
легіону в бойових діях російської 
армії проти австро-угорської 
на теренах України присвячені 
марки Чехословаччини 1937 (бій 
під Зборовом) та 1938 (бій під 
Бахмачем, іл. 22) років.
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З’ясувати особливості діяль-
ності „Радянського державного і 
партійного діяча А.П. Заве нягіна. 
1901– 1956” (конверт 1991) не 
вдалося. Проте відомо, що в роки 
Другої світової війни в рядах армії 
Великобританії служив українець 
П. Коновал (1888 –  1958), який 
був громадянином Канади. Йому, 
кавалерові Хреста Вікторії –  
найвищої нагороди Британської 
армії, присвячено конверт України 
2008 року.

Про трагічні для визвольного 
руху в Україні 1917 – 1921 рр. події 
нагадують філателістичні випу-
ски із зображенням пам’ятників, 
встановлених більшовицькою вла-
дою в наступні роки: „Пам’ятники 
чекістам” – Київ, скульптор В. Бо -
родай (конверт 1969), с. Дити нець 
Чернівецької області, скульпор 
О. Скиба (конверти 1973, 1983); 
„Пам’ятники комсомольцям 20-их 
років” – Київ, скульптор В. Сорока 
(конверти 1972, 1978), Коростень 
Житомирської області, скульптор 
О. Футедман (конверти 1971, 1980), 
„Борцям революції” – Луганськ, 
скульптор О. Жеземет (конверт 
1963), Ворошиловград (інший 
пам’ятник, конверт 1974), „Дівчина 

в шинелі” –  Каховка, скульпто-
ри О. Аветисян, Ф. Согоян (кон-
верт 1987), „Борцям Жовтневої 
революції”, Харків, архітектор Л. 
Гурова (конверт 1982), „На честь 
проголошення Радянської влади 
на Україні”, Харків, скульптори 
В. Агабасов, М. Овсянкін, Я. Рик 
(конверти 1979, 1982, марка 1977), 
„Борцям за владу рад”, Миколаїв, 
скульптори М. Лисенко, В. Сухенко 
(конверти 1982, 1985), „Монумент 
на честь Жовтневої революції” (пл. 
Жовтневої революції в Києві, знесе-
но 1991 р., нині Майдан незалежності; 
листівка 1978 р., один із конвертів 
до 1500-річчя Києва) 1982 року. 
У відповідь на вище перелічені 
знаки історичної пам’яті з’явилися 
„Пам’ятник жертвам сталінських 
репресій” (м. Хмельницький, скуль-
птори М. і Б. Мазур, конверт 2004), 
„Пам’ятник жертвами голодомо-
ру” (Київ, марка 1993, штемпель 
–  „Шістдесята річниця голодомору 
в Україні –  Київ, 12.09.1993; кон-
верт США, штемпель – „Holodomor. 
1932, 1933”, Чикаго, 25.10.2003; 
марка України, 2003 (іл. 23).

Трагічно в майбутньому склала-
ся доля численних „борців за владу  
Рад”, репресованих, розстріляних 
за сталінського режиму, попри те, 
що й вони за життя були вико-
навцями репресій. Із вище згада-
них 11 діячів-ураїнців репресова-
но 8 –  П.Дибенка, Д. Шлобу, Ю. 
Коцюбинського (сина письменника 
М. Коцюбинського), В. Примакова 
(зятя М. Коцюбинського), В. Чу -
бара, І.Федька; П. Любченко і М. 
Скрипник вдалися до самогуб-
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ства. Із 24 згаданих діячів інших 
національностей репресовано 11 –  
І. Акулова, Р. Берзіна, Р. Ейдемана, 
Е. Квірінга, С. Косіора, М. Лавіса, 
П. Постишева, М. Тухачевського, 
Й. Якіра; покінчили життя само-
губством Я. Гамарник (перед загро-
зою ув’язнення), Г. Орджонікідзе.

Можливо, в українців прокидав-
ся український дух, що спонукало 
червоний режим частіше розправ-
лятися з ними, а не з байдужими до 
України.

Відомо, що громадське, куль-
турне життя українців –  гали-
чан, буковинців, закарпатців за 
умов Австро-Угорщини мало 
більші можливості, більшу сво-
боду для розвитку, включаючи й 
патріотичне виховання молоді 
в таких організаціях, як „Пласт”, 
„Сокіл”, „Січ” (друга пол. ХІХ – 
ХХ ст.). У спортивному товаристві 
„Січ” з березня 1913 р. заведе-
но було й військове виховання 
(Українські січові стрільці). Одним 
із організаторів молодіжного 
спортивно-військового руху був І. 
Боберський (1873 – 1947), конверт 
1998, немаркований –  2003 року.

На базі таких організацій з почат-
ком Першої світової війни у 1914 
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р. в складі австро-угорської армії 
створено було легіон Українських 
січових стрільців, якому присвячено 
марки „ПпУ”. Із діячів Українського 
січового стрілецтва філателія вша-
нувала Д. Вітовського (1887 – 1919, 
загинув у авіакатастрофі), конверт 
2007 року (іл. 24); Олену Степанів 
(1892 – 1963), місцевий конверт, 
штемпель –  Львів, 07.12.1992 (іл. 
25); В. Купріяну (1896 – 1934), 
місцеві конверти, штемпель – 
Львів, 28.07.1992, який у 1924 році 
започаткував філателістичний 
рух в Галичині; Р. Купчинського 
(1894 – 1976), штемпель – Зборів 
Тернопільської області, 24.09. 1994.

1915 року Львів відвідав 
російський імператор Микола ІІ 
(марка Росії, 1913). На його честь 
задумано було прорвати карпатсь-
кий фронт в наступі на Відень. 
Опір вчинили Січові стрільці на 
горі Маківка (Сколівський р-н 
Львівської обл.), які в бою 29.04 
–  02 –  05. 1915 року ціною 47 заги-
блих, 76 поранених та 35 полонених 
здобули перемогу. Цій події при-
свячено конверт Пошти України 
(2010, штемпель –  „95-річчя 
перемоги Українських січових 
стрільців”, Львів, 30.04 2010, іл. 25), 
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штемпель „Пластової пошти”  (с. 
Тухля Львівської обл., 29. 04. 1995), 
марки „ПпУ”. Участь у бою брали 
О. Степанів, Є. Коновалець, який 
потрапив у російський полон.

Австро-Угорська імперія не 
витримувала труднощів війни, 
устремлінь підвладних народів до 
усамостійнення (Польща, Угор-
щина, Чехословаччина, Руму нія). 
Українці заявили про себе у Львові 
1 листопада 1918, коли під прово-
дом Д. Вітовського вдалося пере-
могти діючу владу і опір польських 
сил. 40-річчя „Листопадового чину” 
відзначено конвертами, марками 
українських філателістів США. 
Ця дата вважається датою створен-
ня Західноукраїнської Народної 
Республіки (ЗУНР), 75-річчю 
якої присвячені численні місцеві 

конверти і штемпелі: Львів, Івано-
Франківськ, 01.11.1993. 80-річчя 
створення ЗУНР відзначено кон-
вертом Пошти України і штемпеля-
ми: у візерунку – портрет президен-
та ЗУНР Є. Петрушевича (1863 – 
1940, іл. 26) і вежа львівської рату  -
ші, Львів, Тернопіль 01.11.1998. 
Портрет Є. Петрушевича – на 
конверті, випущеному Спілкою 
українських філателістів Австрії 
(СУФА), і у візерунку штемпе-
ля з написом українською мовою 
„80-річчя проголошення Захід-
ноукраїнської Народної Рес пуб -
ліки” і німецькою мовою (пере  клад) 
– „80-річчя захід ноукраїнських 
поштових марок” (Відень, 
01.11.1998). Керівником уряду 
ЗУНР став К. Левицький (1859 
– 1941), конверт 2009, штемпель 
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–  Тисмениця Івано-Франківської 
області, 18.11.2009 (іл. 27).

Об’єднання ЗУНР і УНР про-
голошено 22.01. 1919 (іл. 28). У 
1959 р. до ювілею цієї події випу-
щено конверт „Ліги американців 
українського походження” (Чи -
каго), марки „ПпУ”, 50-річчя 
собор ності України відзначено 
пам’ят ковими марками, штемпе-

лем (українською і англійською 
мовами) в США. „День соборності 
України” вшановано 1994 року 
місцевими конвертами (Черкаси, 
Івано-Франківськ) і штемпелем – 
Івано-Франківськ, 22.01. 1994 (іл. 
29). У війні Січових стрільців з 
поляками столиця ЗУНР на час 
проголошення соборності пере-
містилася до Станіславова (Івано-
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Франківська). Ця історична дата 
відзначена конвертом Пошти 
України 1999 (штемпель –  Івано-
Франківськ, 22.01.1999), маркою і 
конвертом (штемпель Першого дня 

–  „85 років. Акт злуки”, Київ, 22. 
01. 2004) 2004 років.

Були спроби здійснення повної 
соборності України і на Закарпатті. 
У 1919 році після повстання, очоле-



ного С. Клочураком (1895 –  1980, 
місцевий конверт, штемпель – Ясі  ня 
Закарпатської області, 27.02.1995), 
в м. Ясіня проголошено Гуцульську 
республіку, 21 січня 1919 р. в м. 
Хусті за участю М. Стефана (1893 
– 1986, штемпель – Ужгород, 
11.01.1993) відбувся „Всенародний 
Конгрес Угорських Русинів”, який 
закликав до об’єднання Закарпаття 
з Україною. 

Дізнатися про діяльність „Од -
ного з організаторів і керівників 
рево люційного руху в Західній 
Україні П.І. Краківського, 1891 – 
1944” (конверт 1990) не вдалося.

Армія УНР і далі вела виснажли-
ву війну уже за участю Української 
галицької армії (УГА) під про-
водом генерала М. Тарнавського 
(1869 – 1938), штемпель – Радехів 
Львівської області, 29.06.1994, 
конверти, марки „ПпУ” (іл. 30). 
Зазіхання на землі України з боку 
сусідів переважали можливості 
оборони українців. Наприкінці 
1919 р. армія на уряд УНР опи-
нилися в „трикутнику смерті”, 

затиснуті „червоними росіянами” на 
північному сході, „білими росіянами 
–  денікінцями на південному сході 
та поляками на заході. Довелося 
укладати перемир’я з поляками.

З 06.12. 1919 до 06.05.1920 
року відбувся 1-й Зимовий похід 
українських партизанських загонів, 
загонів армії УНР під проводом
генерала І. Омеляновича-Павленка 
(1881 – 1962) проти більшовицьких 
військ (марка українських філа-
телістів США, 1969, іл. 31). До ювілею 
1-го Зимового походу в США випу-
щена пам’ятна марка „Поляглим 
лицарям Залізного Хреста”, яким 
у 1920 р. уряд УНР нагороджував 
учасників цього походу. Учасником 
1-го Зимового походу був майбутній 
видатний кінорежисер, письменник 
О. Довженко (1894 – 1956), який 
брав участь у боях у складі військ 
УНР 1917 року. Йому присвячена 
велика кількість філателістичних 
випусків (Пиріг Л. Український 
кінематограф у дзеркалі філателії 
// Кіно. Театр. –  2011. –  № 1. –  С. 
28 –  30).
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Представником УНР, вище 
згадуваним Л.Лівицьким (іл. 32) 
21. 04. 1920 р. був підписаний 
санкціонований С. Петлюрою 
Варшавський договір, який не 
всі українські політики того часу 
сприйняли однозначно. Безвихідь 
становища змусила погодитися 
на присвоєння Польщею Східної 
Галичини, Західної Волині, 
Холмщини, Підляшшя, Полісся. 
25 квітня 1920 року українсько-
польські війська виступили проти 
більшовицьких військ і 9 травня 
польський генерал Ринд-Смігли 
(1886, Бережани Тернопільської 
обл. –  1941, поштова марка Польщі 
1930-х рр., іл. 33) на Хрещатику 
приймав „парад визволителів”. 
Безпосередній стосунок з боку 
Польщі до подій того часу мав Ю. 
Пілсудський (1867 – 1935; марки 

Польщі, іл. 34), головний маршал 
польських військ, керівник уряду.

Військовий діяч, майбутній пре-
зидент Франції Шарль де Ґолль 
(1890 –  1970, марки Франції) під 
час Першої світової війни пере-
бував у німецькому полоні з М. 
Тухачевським. У 1920 р. (липень 
–  серпень) у складі польської армії 
з підтримкою французьких загонів 
він брав участь у боях проти черво-
них військ, якими командували М. 
Тухачевський, С. Будьонний.

Війська під проводом С. 
Будьонного і М. Тухачевського 1 
серпні 1920 року дійшли до Вісли, 
де завдяки „чудові над Віслою” 
польським військам за активної 
підтримки українських загонів під 
керівництвом М. Безручка і М. 
Омеляновича-Павленка вдалося 
відбити агресію.

Іл. 32



Ю. Пілсудський підтримував С. 
Петлюру, 2-й Зимовий (Льодовий) 
похід у жовтні 1921 року, коли вже 
уряд УНР та її роззброєна армія пере-
бували в Польщі, а в Україні не вгамо-
вувався повстанський рух. Учасники 
2-го Зимового походу дійшли з пере-
могою до Коростеня, але під натиском 
російсько-більшовицьких частин 
змушені були відступати. Оточені 
біля містечка Базару кіннотою 
Г. Котовського, в бою під Малими 
Міньками (17.11.1921) частина 
бійців полягла, більшість потрапила 
до полону (23 листопада 359 осіб 

Іл. 33
Іл. 35

Іл. 34

розстріляно). Цій трагічній сторінці 
воєнної історії України присвячено 
вісім марок „ПпУ” (іл. 35).

Проти підтримки уряду УНР Ю. 
Пілсудським виступила більшість 
політиків Польщі, і він погодився 
на участь польського представницт-
ва в Ризькому мирному договорі 
(вересень –  жовтень 1921 р.) між 
РРФСР і УРСР, з одного боку, і 
Польщею – з другого. УРСР пред-
ставляли спочатку Д. Мануїльський, 
потім – Ю. Коцюбинський.

Події Першої світової війни зму-
сили численних українців, воїнів 
УНР, ЗУНР, повстанських груп 
емігрувати поза межі України. Тисячі 
їх від 1915 до 1918 року перебува-
ли в таборі для переміщених осіб у 
Ґмюнді (Австрія), про що нагадують 
конверти (українською і німецькою 
мовами; Ґмюнд, 18. 10. 1977).

Ризький договір з уточненням 
державних кордонів між Росією, 
Білоруссю і Україною, з одного боку 
(СРСР), і Польщею, з другого, був 
чинним до 11.09. 1939 р., до окупації 
Червоною армією Західної України 
і Західної Білорусі, яка стала вже 
подією Другої світової війни.


