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НОВІ МАТЕРЇЯЛИ ДО ІСТОРІЇ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 
1917—1920 PP.

Олександер Удовиченко, Генерального Штабу Генерал Полковник, 
Третя Залізна Дивізія . Матеріали до історії Війська Української На- 
родньої Республіки. Рік 1919. Матеріяли упорядкував і до друку під
готовив ген. О. Вишнівський. Видавництво «Червона Калина», Ню

Йорк, 1971, стор. 624.
Книга ген. Удовиченка є матеріялами до історії 3-ої Залізної ди

візії Армії УНР. В 1919 році, коли Армія УНР нараховувала 12 стрі
лецьких дивізій, під назвою 3-ої Залізної стрілецької дивізії була ві
дома дуже боєздатна дивізія Армії УНР, яка свою почесну назву «За
лізна» отримала за «високу боєздібність і витривалість, і за надзви
чайне лицарство» (цитата з телеграми Штабу Дієвої армії УНР). Ди
візія ця була утворена щойно в червні 1919 року з 16-го пішого заго
ну, в склад якого входили рештки Синьої й Чорноморської дивізії. 
Традиції цих дивізій у 3-ій Залізній сд продовжували 7 Синій полк 
під командою полк. Ол. Вишнівського і 8 Чорноморський полк під ко
мандою полк. Єв. Царенка, а після його геройської смерти на полі бою
— полк. М. Крата. Пізніше до дивізії приєднано Окремий Запорізь
кий загін, що його командиром був полк. П. ПІандрук і Буковинський 
курінь під командою сотн. Ом. Кантемира, який сформовано зі стар
шин і стрільців, що покинули були Буковину після зайняття її ру
мунською армією і вважали себе ядром майбутньої буковинської армії. 
До цих двох куренів приєднано ще Окремий курінь під командою 
полк. В. Ольшевєького і з них утворено третій полк дивізії — 9 стрі
лецький полк, яким командували, по черзі, полк. П. Шандрук, полк. 
Юхим Мацак і полк. Євтушенко. Командиром 3-ої Залізної сл був 
полк. Ол. Удовиченко, його заступником полк. В. Ольшевський, а на
чальником штабу був сотн. Татаринців, пізніше сотн. Залозний. На
чальником 3-ої гарматної бриґади був полк. Г. Чижевський.

Книга ген. Удовиченка є першим томом заплянованих 2 томів ма- 
теріялів історії 3-ої Залізної сл, з яких перший том подає історію ди
візії в 1919 році, а другий том продовжуватиме її в 1920 році. Тоді 
А УНР нараховувала 6 стрілецьких, 1 кінну й 1 кулеметну дивізії, се
ред яких 3-тя Залізна сд зберігала свою стару назву й своє порядкове 
число. Воєнна історія 3-ої Залізної сд починається бравурною атакою 
на Кам’янець, після якої вона звільнює значні частини території Укра
їни, переможно наступаючи вперед, у напрямі на Одесу. На фронті 
об’єднаних українських армій проти большевиків, вона займає край
нє праве крило, при чому фронт її поширюється на 50-70 км. Ворожі 
сили (південної грушиї 12-ої сююєтської армії, що діяли на фронті 3-ої
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Залізної дивізії переважали її трикратно (пор. «Гражданская война на 
Украине», том II, стор. 32), а потім і ще більше. Не зважаючи на це, 
3-тя Зал ізш  здобуває Ватшярсьхий залізничий вузол і втримує 
його проти завзятих атак переважаючих сил, що намагалися вда
рити на тил українських армій, що наступала на Київ. 3-тя За
лізна сд не тільки ударемнила наміри ворога, але й поширила свій 
пляцдарм по ст. Кодиму. Про завзяття «Залізних» у цих боях най
більше говорять втрати цієї дивізії, подібних яким не знають аннали 
української армії. Під час Вапнярської операції 3-тя Залізна сд втра
тила до 40% свого бойового складу. Особливо високі були втрати стар
шин: з її командного складу вибуло двох командирів полку — одного 
забито (полк. Є. Царенко), а другого важко пораненого (полк. Ол. Виш- 
нівський). Поранено одного й забито двох помічників командирів пол
ків; забито й поранено командирів куренів, сотень, молодих старшин 
і підстаршин. Найбільші втрати були в 7-му й 8-му полках, наприклад, 
в одному бою за м. Комаргород, 8 Чорноморський полк втратив був 
тільки одними забитими 23 старшин і до 150 козаків. Загинула в боях 
молода лікарка 7 Синього полку — Світлана Харченко. Не зважаючи 
на ці високі втрати, 3-тя Залізна дивізія не тільки втримала була свої 
позиції, але й переможно пішла була вперед за тікаючим ворогом.

Опис усіх цих боїв, від утворення 3-ої Залізної дивізії і аж до тра
гедії цієї дивізії в І Зимовому поході (25. XII. 1919) складається на 
зміст книги, що її 33 розділи написав командир дивізії ген. Ол. Удо
виченко, а дальші розділи, починаючи від 34-го до кінця, написав 
полк. Ол. Вишнівський за .співучастю ветеранів дивізії: ген. М. Кра
та, полк. інж. С. Довгаля, пполк. В. Зарицького, майора М. Отрешко- 
Арського, майора Є. Навроцького, майора М. Старовійта, сотн. інж. В. 
Романовського, сотн. інж. JI. Романюка і пор. І. Толочного (тут подані 
теперішні ступні старшин, але в інших місцях тексту подані є ступні
з часів визвольної війни). Разом книга ця нараховує 46 розділів, пе
редмову JI. Шанковського й післяслово ген. Ол. Вишнівського, голови 
Ради (капітули) Відзнаки Хреста Залізного Стрільця. Книга є ілю
стрована схемами й знимками ветеранів 3-ої Залізної сд і вона містить 
теж реєстр «Залізних», що загинули в боях і були розстріляні під м. 
Базар у Листопадовому рейді 1921 року, реєстр ветеранів кінного Лу
бенського полку, що входив у склад дивізії, реєстр ветеранів 11-ої бри
гади УГА, що входила в склад групи ген. Удовиченка і реєстр вете
ранів 3-ої Залізної стрілецької дивізії.

Українська воєнно-історична наука вдячною буде ген. Ол. Удови
ченкові, ген. Ол. Вишнівському й усім ветеранам 3-ої Залізної сд, що 
спромоглися написати й видати матеріяли до історії своєї славної ди
візії. 3-тя Залізна дивізія є єдиною з усіх дивізій Армії УНР, якої ко
мандир (ген. Ол. Удовиченко) і командири її окремих полків (ген. Ол. 
Вишнівський, ген. М. Крат і ген. П. Шандрук) живуть ще в наш час,
і з цього погляду було б дуже корисно, щоб вони разом з ветеранами 
дивізії здобулися теж на видання 2-го тому матеріялів до історії 3-ої 
Залізної сд, для якої, до речі, існує в літературі чимало вже надру
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кованих матеріялів. Існує теж коротка історії 3-ої Залізної дивізії, 
написана командиром гарматної бригади дивізії, полк. Г. Чижевським, 
яку видано було накладом Культ, освітнього відділу дивізії в Каліші 
1922 року і яка мала 56 сторін друку. Інша справа це та, що книга ця 
вже сьогодні бібліографічний унікат.

Поява нових матеріялів до історії української армії, в даному ви
падку до історії однієї з її кращих дивізій, насуває певні думки про 
стан української воєнно-історичної науки. Вона нагадує нам, що ця 
наука перебуває в доволі занедбаному стані. На рідних українських 
землях, воєнну історію українського народу, зокрема історію укра
їнської армії доби визвольної війни 1917-1920 років тотально промов- 
чується або тотально фальсифікується. На чужині українські істори
ки уникають воєнно-історичних тем зі шкодою для української істо
ричної науки взагалі, а для української воєнно-історичної науки зо
крема. Можна побоюватися, що за десяток-два років оці занедбання 
важко буде відробити. З цього погляду було б дуже побажаним, щоб 
українські науковці порушували теж воєнно-історичні теми, а зокре
ма, щоб молоді українські науковці насвітлювали українську воєнно- 
історичну тематику також в англійській мові, як це, якоюсь мірою, 
зробив американський історик Артур Е. Адамс, який присвятив один 
свій твір розглядові одного етапу української визвольної війни.1

Часами в розмовах на ці теми можна почути, що для такої праці 
бракує джерел. Українська армія втратила всю свою документацію 
у війні, а рештки з цього, що залишилися, пропали в Музею Визволь
ної Боротьби України в Празі, який захопили большевики, або в Біб
ліотеці ім. Симона Петлюри в Парижі, яку вивезли гітлерівці і вона 
пропала без сліду. Вказується теж на факт, що більшість з багатої 
воєнно-історичної літератури, яку видано в роках між двома війнами 
на рідних землях і на еміґрації, є тепер недоступною для українсько
го (і чужого) дослідника. Це останнє твердження є тільки частинно 
правдиве. Значна кількість передвоєнної української воєнно-історич- 
ної літератури збереглася й переховується в різних книгосховищах 
по цей бік залізної заслони. І так, наприклад, у Науково-дослідному 
Інституті ім. В. Липинського в Філядельфії зберегаються книжкові 
видання «Червоної Калини» у Львові (спогади ген. В. Петрова, Ст. 
Шухевича тощо), комплет календарів-альманахів «Червоної Калини», 
комплети таких журналів, як «Український скиталець», «Літопис 
Червоної Калини», «За Державність», праці ген. М. Ол. Павленка, 
д-ра Василя Кучабського тощо,2 польська література предмету: праці

1 Arthur Е. Adams, The Bolsheviks in the Ukraine. The Second Campaign 
1918-1919. New Have, 1963, 440 pp.

2 Ген Омелянович Павленко Старший, Українсько-польська війна 1918- 
1919, Прага 1929, 72 ст.

Dr. W. Kutschabsky, Die W estukraine im  Kampfe m it Polen und dem Boi- 
schewismus in den Jahren 1918-1923, Berlin 1934, 439 io.
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Мончинського, Гуперта, Сопотніцкого, Померанського.3 До цього слід 
додати ще те все, що перевидано на чужині: тритомник ген. М. Капу- 
стянського, «Історія українського війська» вид. І. Тиктора, альбом 
УСС, Кузьми «Листопадові дні», Доценка «Зимовий похід», збірник 
оперативних документів Армії УНР з 1920 року, «Корпус Січових 
Стрільців», нарис історії польсько-української війни А. Крезуба то
що.4 З нових видань появилися спогади Василя Волицького й Осипа 
Станиміра, історія УСС Степана Ріпецького, праці ген. Ол. Удовичен
ка й Л. Шанковського й чотири томи матеріялів до історії УГА Дмит
ра Микитюка.5 Журнали, які появляються на чужині, «Голос», Вісті 
комбатанта в Ню Йорку, «Вісті» Братства кол. вояків 1 УД УНА в 
Мюнхені, «Сурмач» в Лондоні — містять також чимало нових матерія- 
лів до історії визвольної війни 1917-1920 pp.

3 Czesław Mączyński, Boje lwowskie, T. I-II, Warszawa 1921.
Witold Hupert, Zajecie Małopolski Wschodniej i W ołynia w  r. 1919, Lwów- 

Warszawa 1928, 107 ст.
Józef Sopotnicki, Kam panja polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne 

i bojowe. Lwów 1921, 139 ст.
Stefan Pomarański, Pierwsza wojna polska (1918-1920). Zbiór wojennych 

komunikatów prasowych Sztabu Generalnego. Warszawa 1920, 355 ст.
4 Микола Капустянський, Похід українських армій на К иїв  — Одесу в 

1919 році. Короткий воєнно-історичний огляд. Т. І-ІІІ, друге видання, Мюн
хен 1946.

Історія українського війська. Друге доповнене видання. Вінніпеґ 1953, 
832 ст.

Олекса Кузьма, Листопадові дні 1918 р. Ню Йорк, 1960, 443 ст.
Українські Січові Стрільці 1914-1920. Нові матеріяли для третього на

кладу зібрав і зредаґував д-р Ігор Федів. Монтреаль 1955, 208(1) ст.
Олександер Доценко, Зимовий похід (6. XII. 1919 — 6. V. 1920), Ню Йорк 

1968, 152+237 ст.
Українсько-московська війна 1920 року в документах. Оперативні доку

менти Штабу Армії УНР. Ню Йорк 1968, 401 ст.
Василь Кучабський, К орпус Січових Стрільців. Воєнно-історичний на
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Друге видання, Ню Йорк 1966, 179 ст.
5 Василь Волицький, На Л ьвів і Київ. Воєнні спогади 1918-1920. Торонто, 

1963, 234 ст.
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Ген. Олександер Удовиченко, Україна у  війні за державність. Вінніпеґ, 
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Повищий інформативний і далеко неповний список свідчить, що 
для розгорнення воєнно-історичної наукової праці на чужині існує до
статня джерельна база, яка може послужити до написання аналітич
них праць так потрібних для висвітлення найновішої української во
єнної історії. Цих аналітичних праць досі написано мало, а вони є ко
нечні для написання в майбутньому узагальнюючої, синтетичної істо
рії визвольної війни українського народу. Не скриваємо факту, що 
така праця українських істориків була б піонірською, а тим самим 
важкою для виконання, але вона є необхідною також з політичних 
причин. У широкому світі майже зовсім нічого не відомо про хід виз
вольної війни в 1917-1920 роках, яка коли закінчилася катастрофою, 
то не так з вини української армії, як з причин умов її боротьби на 
які склалися, головно, разючі помилки державних мужів Антанти, 
які виникали з комплетного незнання ними української проблеми в 
її минулому й сучасному. Обов’язком української науки є висвітлити 
ці проблеми, щоб світові, який інтересується сучасним станом в Укра
їні (праці Майкела Бравні, Пітера Реддевея) вказати, що в житті 
кожної нації елементи минулого, сучасного й майбутнього переплі
таються і кожне нове явище чи подія виходять своїм корінням з ми
нулого. Висновків із сучасности зробити не можна, якщо не знається 
історичних причин, що ті чи інші явища в сучасному зумовлюють. 
Знання найновішої воєнної історії українського народу є конечним 
для зроблення відповідних висновків на сучасне і майбутнє.


