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провів повітряний бій в районі Ківерців, а пілот Смирнов з 19-го авіазагону пошкодив поблизу Локач
ворожий аеростат, змусивши його приземлитись. 9-11 січня знову стояла нельотна погода, а 12 січня
Особлива авіагрупа почала вантажитись у вагони і невдовзі залишила Волинь. Пізніше це з’єднання,
перейменоване у березні 1917 р. в 1-шу бойову авіагрупу, воювало в Галичині і на Поділлі. В ході
революційних подій кінця 1917 – початку 1918 рр. значна частина майна групи була розграбована чи
захоплена австрійцями. Фактично, із трьох загонів групи зберігся лише один – 2-й, який за часів гетьманату
П. Скоропадського склав основу для формування дислокованого у Вінниці 7-го розвідувального авіаційного
загону [14, арк. 58].

Підсумовуючи сказане відзначимо, що за п’ять місяців боїв у небі Волині екіпажі Особливої авіагрупи
збили вісім і пошкодили не менше десяти ворожих літаків. Ці показники є досить пристойними для умов
російсько-німецького фронту, коли зважити, що деякі винищувальні авіазагони російської армії взагалі не
мали на своєму рахунку повітряних перемог, або збивали за увесь період війни один-два літаки. Власні
втрати групи склали один літак, два льотчики та один повітряний спостерігач. Упродовж періоду
перебування на Волині Особлива авіагрупа надійно прикрила з повітря Луцьк та важливу залізничну
станцію Рожище. Крім польотів на патрулювання, епізодично її екіпажі залучались і до наступальних дій
та ведення повітряної розвідки ворожих позицій. Безумовно, результати діяльності групи були б значно
вищими, якби вона мала спеціалізовані літаки-винищувачі, а не переобладнані кустарним способом
розвідники, слабко пристосовані для повітряних боїв.

Досвід повітряних боїв у небі Волині восени-взимку 1916 р. підтвердив концепцію завоювання
слабшою стороною локальної переваги у повітрі за рахунок концентрації сил на невеликій ділянці фронту.
Саме на Волині сформувались і пройшли гартування боєм кадри еліти російського повітряного флоту,
були відпрацьовані тактичні прийоми повітряного бою парою і більшою групою літаків, взаємодії
винищувачів із зенітною артилерією. Вдала діяльність Особливої (згодом 1-ї) авіагрупи спонукав
командування сформувати у 1917 р. 2-гу, 3-тю і 4-ту бойові авіагрупи, які успішно діяли на російсько-
німецькому фронті.
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Сергій ВЕРГУН (Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ТРАНСПОРТНОЇ ЖАНДАРМЕРІЇ
ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Війна це не лише бойові дії на передовій, а злагоджена робота величезного державного механізму,
яка включає в себе спільні дії військового, адміністративного керівництва, матеріально-технічного та
продовольчого секторів, налагодженої логістичної роботи та праці мільйонів людей в тилу. Постачання



174

на фронт боєприпасів, особового кадрового складу військових частин, провіанту, медикаментів, евакуація
поранених, важливих установ і підприємств, перевезення біженців здійснювалося залізницею

Оскільки територіально найближчими до театру бойових дій були українські губернії Російської
імперії, то левова частка організаційних питань, пов’язаних з терміновим вирішенням військових проблем
припадала саме на них.На початок 1914 р., протяжність залізниць в українських губерніях (Південна,
Катерининська, Південно-Західна, Північно-Донецька, Московсько-Києво-Воронезька,  Лібаво-Роменська)
складала 12 тис. км. У 9– ти українських губерніях під час війни діяло 6 жандармсько-поліційних управлінь
залізниць (Київське, Кременчуцьке, Харківське, Одеське, Катеринославське, Московсько-Київське ) та
65 підконтрольних їм відділень [1]. Успіхи російських військ на початку війни мали своїм наслідком
поширення адміністративно-територіального та правоохоронного устроїв Російської імперії. 19 серпня
1914 р, за два дні до взяття Львову, Верховним головнокомандуючим великим князем Миколою
Миколайовичем було затверджено «Временное положение об управлении областями Австро-Венгрии,
занятими по праву войны», спільно розроблене генерал-лейтенантом графом Г. Бобринським та головним
начальником постачання армій Південно-Західного фронту генералом від інфантерії О. Забєліним[2, 249].
З цього часу російська влада розпочинає здійснювати систему організаційних і адміністративних заходів,
спрямованих на поступову інтеграцію західноукраїнських земель до російської самодержавної
моделі[3,249].

Організація російської адміністративної системи у «Тимчасовому військовому генерал-
губернаторстві Галичини» передбачала й запровадження інститутів правоохоронної системи, в тому числі
і спеціальних правоохоронних органів.

З осені 1914 р підрозділи ОКЖ розгорнули свою діяльність у Тимчасовому військовому генерал-
губернаторстві Галичини. Загальна кількість командированих у ці райони військовослужбовців
жандармсько-поліційного відомства становила 1800 чинів, частина з яких була залучена до
адміністративних органів управління[4, 49].

2 жовтня 1914 р. згідно наказу верховного головнокомандуючого №80 було створено «Тимчасове
жандармське управління військового генерал-губернаторства в Галіції», яке у повному об’ємі почало
функціонувати лише з 25 листопада. У рамках запровадження загальноімперської жандармсько-поліційної
системи, восени 1914 р. у Тимчасовому військовому генерал-губернаторстві Галичини створюється
«Тимчасове Галицьке жандармське поліційне управління залізниць» зі штаб-квартирою у Львові [5, 226].

У середині квітня 1915 р. під контролем російських армій опинились всі перевали у Карпатах,
російським Генеральним штабом велась підготовка до виходу на Угорську рівнину. У цій ситуації
відбувається подальший процес формування системи органів влади й управління на західноукраїнських
землях. Тимчасові органи влади та управління, інститути спеціальних правоохоронних органів набувають
статусу постійно діючих. Так, згідно з наказом верховного головнокомандуючого №85 від 3 лютого
1915 р. було створено «Жандармське поліційне управління залізниць в Галіції» у складі 10 відділень зі
штаб-квартирою у Львові [6, 226]. Таким чином, діяльність інституту транспортної жандармерії залізниць
України визначалася роботою 7 ЖПУЗ та 75 ЖПВЗ, що мали забезпечуватибезперебійне функціонування
залізниць.

Під час перебування потягу на станції військовослужбовці транспортної жандармерії мали охороняти
вагони з вантажем, а також повинні були бути присутніми під час розвантаження та завантаження вагонів,
це підтверджує наказначальника Київського жандармського поліційного управління залізниць по
Фастівському відділенні від 24 липня 1915 р.: «Сообщаю для сведения точного неуклонного исполнения
унтер-офицерам Отделения, что по распоряжению Начальника Военных Сообщений в целях устранения
бесполезного простоя вагонов на станциях с грузом эвакуированного с Галиции в ожидании проверки
такового устанавливается следующий порядок:1) по прибытии вагонов на станцию назначения
производится разгрузка такового в присутствии унтер-офицера, Начальника станции или особого агента
по назначению Управления дорог и не иначе как при двух понятых. 2) грузы эти перевешиваются или же
если это будет допустимо то счетом мест. Затем выгруженный груз складывается в особый пакгауз и
поступает под охрану дороги при особом наблюдении унтер-офицера. 3) грузы сомнительного
происхождения способом приобретения должны охраняться отдельно от других грузов но обязательно в
закрытых помещениях под особой стражей наблюдения жандармского унтер-офицера в преть до особого
распоряжения. 4) грузы воинские прибывшие по документам принадлежащие частям или учреждениям
по установлении с точностью и несомненностью их принадлежности означенным частям подлежать по
требованию немедленной выдаче… [7, 455]».

Разом з тим військовослужбовці ЖПУЗ мали вживати заходів щодо забезпечення таємниці військових
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перевезень та протидії агентурі противника у фронтовій та прифронтовій зонах. Тому у циркулярах ОКЖ
по ЖПУЗ від військовослужбовців підрозділів транспортної жандармерії вимагалось «сохранения в тайне
наименования и места назначения военных грузов, предупреждения несчастных случаев при перевозке,
охраны от злоумышленных посягательств на эти грузы со стороны вражеских агентов [8, 456]».

Стратегічно важливого значення в умовах воєнного часу набуло питання забезпечення дотримання
правил протипожежної безпеки на залізницях при перевезеннях вантажів воєнного призначення. Зазвичай,
потяги з такими вантажами формувалися, відправлялися та зупинялися на вузлових станціях у мм. Харкові,
Києві, Одесі, Катеринославі, Кременчуці. Часто саме на цих станціях відбувалась доукомплектування
вагонів боєприпасами, порохом, тощо (часто легкозаймистими та вогненебезпечними вантажами). Томуна
начальників залізничних станцій, військовослужбовців ЖПУЗ покладався суворий контроль за
дотриманням правил пожежної безпеки [9, 312]»

Для кращої організації безпеки на залізницях в умовах війни, керівництво транспортної жандармерії
подавало уряду свої пропозиції щодо поліпшення кількісного складу підрозділів ЖПУЗ, їхнього фінансового
забезпечення. Так, начальник Одеського ЖПУЗ підгодовував доповідні записку керівництву ОКЖ, в
якій зокрема, вказувалось: «Признавая, что для обслуживания районауправления в военно-полицейском
отношении в военное время, вышеуказанного числа офицеров и унтер-офицеров недостаточно, не обходимо
увеличить штат управления по расчету, чтобы на каждые 5 верст пути приходилось по 1 унтер-офицеру,
кроме того необходимо увеличить число унтер-офицеров на более важных, так же на узловых
станциях…Усиление штата управления произвести назначением из частей войск не достающее число
17 офицеров и зачислением на службу в управление железнодорожных стражников, как испытанных и
отчасти ознакомленных со службой жандармских унтер-офицеровна железных дорогах, а также
переводом на службу в управление лучших, хорошо грамотных ефрейторов и унтер-офицеров
действительной службы. Кроме того, для усиления наблюдения в 15 верстной полосе по обе стороны
пути, подчинить конную полицейскую стражу, прилегающих губерний жандармскому управлению…
Содержание офицеров, назначенных из частей войск прировнять к содержанию, полученному
помощниками начальников отделений»[10, 312].

Загострення бойових дій навесні 1915 р. та поразки російських військ стали причиною масового
неорганізованого руху мирних жителів з окупованих і прифронтових районів імперії у тилові, переважно
українські губернії. За таких обставин, вимагаючи посилення пильності військовослужбовців транспортної
жандармерії та з метою вжиття ними необхідних заходів для врегулювання ситуації з біженцями, кількість
яких постійно зростала, Штаб ОКЖ у своєму циркулярі. № 12490 від 13 серпня 1915 р., вимагав від
начальників ЖПУЗ «усилить пункты узловых станций вверенных начальникам железнодорожной полиции,
а чинам корпуса, находящимся в настоящее время на этих пунктах, усилить свою деятельность, приходя
на помощь обращающимся за содействием». Так, у цей період жандарми ЖПУЗ надавали необхідну
допомогу в організації перевезення біженців, їх розміщення на залізничних станціях; забезпечували надійну
охорону пунктів їхнього харчування та контролювали належну організацію своєчасного забезпечення
біженців продовольчим пайком й окропом під час їхнього перевезення підвідомчими залізницями.

Як зауважує сучасна українська дослідниця Л. Жванко, з осені 1915р., біженці під час переселення
користувалися лише залізничним транспортом, причиною цього було запровадження 1 вересня 1915 р.
урядом Російської імперії для біженців з фронтової та прифронтової зони спеціального залізничного
пільгового тарифу № 117, затвердженого «Загальним тарифним з’їздом» [11].

Після прийняття нового тарифу, на військовослужбовців транспортної жандармерії було покладено
функцію контролю над дотриманням використання спеціальних тарифних умов пасажирами потягів, до
нових повноважень входили видача та перевірка документів, що підтверджували особу та статус біженця.

Масовий наплив біженців на залізничних станціях та вокзалах особливо активізував роботу шпигунів
та іноземних філерів, адже серед великої кількості людей було легше залишитися непоміченим і
прослідкувати напрямки руху військових потягів, визначити настрої серед населення тощо. Тому у роки
війни особливого значення серед повноважень військовослужбовців ЖПУЗ набуло виявлення у залізничних
районах осіб підозрюваних у шпигунстві, іноземних філерів. Якщо жандарм ЖПУЗ виявляв підозрюваного
у шпигунстві особу, він зобов’язаний був продовжити стеження та повідомити про неї контррозвідку. У
разі встановлення жандармом ЖПУЗ факту військового шпигунства, він залежно від обставин мав
затримати та обшукати підозрюваного.За доручення жандарма, під час руху потягу стеження могло
бути передано головному кондуктору, а на зупинках – станційному жандарму, якщо ж об’єкт був більш
значимим, для стеження закріплювався жандармський унтер-офіцер, який зобов’язувався стежити за
ним до пункту призначення, про їх прибуття повідомлялося місцевим поліційним органам. При
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спостереженні за підозрюваним іноземцем жандарм мав обов’язково спеціальним шифром телеграфувати
губернатору, поліційним чинам і начальникам штабів військових округів [12, 131].

Отже, у роки Першої світової війни розширювались повноваження та сфери діяльності підрозділів
транспортної жандармерії України, зокрема жандармсько-поліційних управлінь залізниць.
Військовослужбовці ЖПУЗ фронтової та прифронтової зон, окрім безпосередніх функцій змушені були
виконувати й повноваження інших правоохоронних інституцій Російської імперії, що обумовило кількісне
збільшення особового складу ЖПУЗ українських губерній та їхніх підрозділів, створення нових ЖПУЗ
(«Тимчасове Галицьке жандармське поліційне управління залізниць»), підвищення матеріального й
фінансового стимулювання сумлінного виконання ними своїх службових обов’язків. У роки Першої світової
війни, на залізницях України, діяло 7ЖПУЗ та 75 ЖПВЗ.
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Ігор КОЛЯДА (Київ)

УКРАЇНСЬКЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ
(1914–1918 рр.)

Українське суспільство кінця ХІХ – початку ХХ ст. можна поділити, за соціально-класовими ознаками
на три основні групи – вищу, середню та нижчу. Вищі класи поневоленого народу з метою збереження
власного соціального становища зазвичай денаціоналізувалися й втягувалися у культуру пануючої нації.
До національного ж руху вони приєднувалися лише тоді, коли він набував такої сили, котра дозволяла
йому перемогти. Нижчі ж класи також не виступали першими на поле національних змагань. Якщо вони
і відігравали на їх початку якусь роль, то лише як об’єкт просвітницької діяльності й джерело соціальних
надій; таким чином роль їх у національному русі була лише пасивною. Основою ж національного руху
вважалися очолювані інтелігенцією середні верстви суспільства. Протягом тривалого часу вони були
найближчими до народу; соціальні ж умови не поставили їх у надмірну залежність від панівного класу.
Саме тому слід виділяти інтелігенцію як інтелектуальний центр та локомотив розвитку національно-
визвольного руху, який у тяжких умовах Великої війни продовжував свою національно-просвітницьку,
націотворчу діяльність.

Вибух Першої світової війни загострив ряд болючих питань внутрішнього розвитку її країн-учасниць,
в тому числі тих, які постали перед урядом Російської імперії, зокрема «українське питання». Будь-яке
зволікання у його вирішенні могло істотно зашкодити державним інтересам, у чому був переконаний
відомий учений та публіцист М. Ковалевський, який неодноразово звертав увагу на те, що «неможливо
безкарно притіняти український друк, адже продовження утисків означало лише гру на руку тим, кого
охрестили мазепинцями». Він не сумнівався в тому, що україномовні видання зазнавали таких утисків,
котрі робили неможливим появу зрозумілих народним масам видань, котрі б закликали не довіряти підривній
пропаганді зарубіжних агітаторів. У своїх працях та виступах він слушно запитував: «Дійти до того, щоб


