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ВСТУПНЕ СЛОВО ВІД АВТОРА

Листопадовий рейд ген. Юрка Тютюнника в Советську Україну 
1921 р. був останньою спробою часів Визвольних змагань 1917 1921 рр. 
осягнути те, що було втрачене фактично в 1917 р. Російсько-большевицька 
політика в Україні зі своїм терором і з воєнним комунізмом викликала 
всенародний спротив, що виявився у численних повстаннях селян проти 
окупаційної влади, яка нібито несла народові волю, селянам — землю, а 
робітникам — фабрики й заводи. Листопадовий рейд був сплянований 
урядом УНР на чолі з Симоном Петлюрою, який вважав, що настав час 
використати селянські повстання в Україні і при збройній допомозі решток 
української армії, що знаходилася в Польщі в таборах інтернованих, 
позбутися ворожої окупації. Голова Директорії УНР і Головний Отаман 
С. Петлюра, не маючи ніде союзників, не переставав вірити у можливість 
допомоги Польщі у його заходах визволити Україну з-під московсько 
большевицького панування.

Аналізуючи політичні й економічні обставини в Україні влітку і восени 
1921 р., можна зробити висновок, що таке повстання могло закінчитися 
успішно при трьох умовах: 1) якби Польща дійсно виявила бажання 
допомогти Петлюрі у його намаганнях і доставила належну кількість зброї 
і взагалі військового виряду для Повстанчої Армії, тим більше що за тим 
усім стояла також і Франція; 2) якби повстання почалося в жнива, як 
тільки Москва послала в Україну свої «продовольчі загони» грабувати 
український хліб, і 3) якби самі приготування до повстання були більш 
законспірованими, бо, як відомо, большевицьких аґентів, добровільних 
чи під страхом за життя своїх родин, не бракувало навіть і в оточенні 
самого С. Петлюри. На жаль, усі ці чинники були відсутні, і повстання (а 
радше спроба викликати повстання) закінчилося трагедією під Базаром 
21 листопада 1921 р.

Під Листопадовим рейдом, чи як його часом називають — Другим 
Зимовим походом, у нас в основному розуміють власне похід т. зв. 
Волинської фупи, яку очолював сам ген. Юрко Тютюнник. Але в
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дійсності це був тільки один епізод, щоправда найбільш невдалий і тому 
трагічний. До цього спричинилися, в першу чергу, двоєдушність польських 
державних чинників, які обдурили Петлюру і Тютюнника, не забезпечивши 
повстанців ані відповідним одягом, ані озброєнням, а також внутрішні 
інтриґи в уряді УНР, в колах якого бракувало взаємного довір’я і який 
все ще базувався на соціялістичній ідеології. Читаєш різні документи, 
спогади і мимоволі приходить на думку питання: невже дійсно тих людей 
посилали з метою визволити Україну з-під большевицького панування чи 
тільки заради того, щоб забезпечити декому теплі посади в майбутній 
вільній Україні? Якби дійсно у тодішніх провідників української визвольної 
політики були тільки патріотичні міркування, то вони повинні були це 
виявити, прямуючи до об’єднання всіх державотворчих сил, незважаючи 
на ідеологічні розбіжності. На жаль, так воно не було. В історичній 
літературі Визвольних змагань знаходимо твердження, що один із тодішніх 
політиків Директорії заявив, що коли Україна не буде соціялістична — тоді 
не треба ніякої України. Цю заяву приписували Борисові Мартосові, 
передовому політикові Директорії, в уряді якої він займав пост міністра 
фінансів, а також і прем’єра, влітку 1919р. Правдоює, що Борис Мартос 
те спростовував і заперечував, але, як би воно не було, справа не в 
словах, а в ділах, а діла людей при владі за часів Директорії саме і 
доводять, що вони будували соціялістичну Україну, а не іншу. І треба 
визнати, що в тому їхня ідея здійснилася, бо соціялістична Україна 
постала, щоправда, завдяки Москві та її вислужникам в Україні. І та 
соціялістична влада довела, власне, до того, що діти медом і молоком 
текучої країни, що була житницею Західної Європи, вмирали з голоду: раз 
у 1921-1923 роках і знову ж таки — у 1932-1933 роках. Це були мільйони 
жертв народу, якого не було кому зорганізувати й повести до боротьби 
за своє вільне життя, щоб бути господарем на своїй землі.

Нам доволі часто доводиться читати виправдання, що український 
народ не був політично підготованим до незалежного державного життя, 
був національно несвідомим. І тут постає питання: котрий взагалі народ, 
що здобув свою незалежність, був національно свідомим? Державна 
незалежність — це справа провідників народу, котрі кидають відповідні 
приманливі гасла, за які народ готовий іти на барикади. В 1917 р. 
провідники української революції страшили українського селянина 
самостійністю України і пропагували федерацію з Росією. Руйнували 
армію, вважаючи, що соціялістична Росія не буде воювати з с о ц і а л і с т и ч н о ю  

Україною, і це тоді, коли селянські сини в лавах російської армії готові 
були служити Україні, а селянські з’їзди вимагали проголошення 
незалежности України. Шлях до IV Універсалу був дуже повільним і 
радше вимушеним зовнішніми обставинами, ніж бажанням провідників 
революції — М. Грушевського, В. Винниченка, С. Петлюри, М. Шалюва
ла та інших. Це і було причиною, чому Центральна Рада не могла сама 
оборонити Україну перед московсько-большевицькою агресією, бо ж на
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час наступу большевицьких військ на Україну Центральна Рада, замість 
мобілізувати сили до боротьби з Москвою, демобілізувала свої військові 
частини, як, наприклад, 1-й Український корпус, який сам міг зупинити 
Муравйова з його бандами. Внаслідок того довелося запрошувати 
німецько-австрійські війська, щоб рятувати незалежність, а зокрема саму 
Центральну Раду.

Причинами воєнних успіхів большевиків, з одного боку, та неуспіхів 
Центральної Ради — з іншого — слід вважати: а) нерішучість, а точніше 
— запізнення Центральної Ради у проведенні важливих соціяльно- 
економічних реформ; б) неспроможність мобілізувати підтримку всіх 
верств населення й переоцінення ваги органів влади, побудованих на 
демократичних засадах, зокрема в період становлення державної влади; 
в) незадовільну організацію державної влади, головно адміністративної, 
як у центрі, так і на місцях; г) відсутність відповідної збройної сили, без 
якої не постала ще жодна держава.

В дійсності Центральна Рада припечатала долю України, і державна 
влада в Україні заіснувала на всіх її теренах лише за Української Держави 
під проводом гетьмана П. Скоропадського і скінчилася з його поваленням. 
Провідники української революції, які самі її не розуміли і, що 
найважливіше, не знали, чого вони хочуть, виправдовувалися українською 
несвідомістю населення України. Але ж населення було більш свідоме 
свого українства, чи навіть, згірдливо кажучи, хахлацгва, ніж большевизму, 
що виявили вибори до Установчих зборів — як всеросійських, так і 
українських. Це за Центральної Ради. А за Директорії в другій половині
1919 р. з’єдналися Дієва і Галицька Армії, які разом налічували близько 
100 000 вояків. Коли б у той час була поведена правильна політика у 
справі об’єднання всіх українських повстанських загонів, що оперували 
на терені цілої України, вони являли б собою більш як 300-тисячну армію. 
Це була б сила, яка значно переважала б сили ворога. Наша повстанська 
армія, як це згадує один із військовиків, не була добре зорганізована й 
не було координації дій з Дієвою Армією. Отже, шукати провини в народі, 
у його свідомості — не зовсім правильно. Тепер, варто підкреслити і те, що 
селянські повстання не робили найбідніші верстви селянства, на які хотіли 
спиратися Центральна Рада і Директорія, а вони на той час уже були в 
♦комітетах бідноти* і допомагали грабувати «куркулів*... Селянські 
повстання робили ті селяни, які мали землю, які хотіли її боронити від 
большевиків, але які не були навіть представлені в Центральній Раді, і 
ніхто не хотів з ними говорити, коли приходили від них окремі делегації.

Большевики опанували ситуацію терором, і то на величезному 
просторі, а українські провідники революції не могли ніяк зрозуміти, що 
навіть у найбільш демократичних країнах людські і взагалі громадянські 
права підпорядковуються основним цілям, якими є збереження держави, 
оборона перед агресією.
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З прикрістю треба ствердити, що навіть при організації Повстанчої 
Армії не обійшлося без особистих амбіцій, і то коштом сотень невинних 
людей, які готові були віддати і віддали своє життя для Батьківщини. 
Навіть тоді питання було, чи мобілізувати весь народ і всі державотворчі 
сили, чи зосередити всю боротьбу виключно в руках лівих. І нічого 
дивного, що коли остаточно перемогли ліві, тобто большевики, тоді 
багато ось тих лівих повернулися в Україну будувати соціялістичну 
Україну, яка для них була ближчою, ніж Українська Держава гетьмана 
Скоропадського. На жаль, серед українських провідників не знайшлося 
українського Ґарібальді, який, здобувши південну Італію, не став воювати 
з північною Італією, що була монархією, але передав південну Італію під 
руку короля Віктора Еммануеля, заради того, щоб Італія була об’єднана, 
нехай і з монархічним устроєм, але об’єднана. Таким чином Гарібальді, 
переконаний республіканець, мабуть, чи не найбільше спричинився до 
об’єднання Італії в другій половині XIX ст.

Сьогоднішня праця присвячена тим героям, які власним життям 
довели свою любов до України. Жертва їхнього життя є найкращим 
доказом, що в українському народі не бракувало і не бракує відданих 
патріотів, не бракувало любови до рідного краю, зокрема бажання жити 
вільно. На жаль, бракувало йому провідників, які повели б його до того 
вимріяного вільного і ні від кого не залежного життя, щоб бути 
господарем у своїй власній хаті, на своїй власній прабатьківській землі.

На закінчення я хочу висловити мою вдячність усім тим, хто мені 
допомагав у здійсненні цієї праці. Зокрема вдячність моя належить 
покійному вже магістрові Володимирові Кузеві, який мені допомагав 
технічно, а також професорові Богданові Будуровичеві з Торонтського 
університету, який, не зважаючи на свої власні професійні переванта 
ження, прочитав мою працю і дав низку корисних професійних завваг і 
порад, які я взяв до уваги при остаточному редагуванні рукопису. Моя 
подяка належить також і моїй доні Любі, яка прочитала весь текст і 
допомогла мені усунути зайві повторення та інші технічні помилки.

Василь ВЕРИГА 
Січень 1994 р.



ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР І ЙОГО НАСЛІДКИ

21 квітня 1920 р. довгомісячні переговори С. Петлюри з 
поляками увінчалися успіхом, і представники Української Народної 
Республіки та Польщі підписали в Варшаві договір, відомий під 
назвою Варшавського договору 1920 р. Згідно з цим договором, 
Польща визнавала право України на самостійне державне існування 
й поміж обома країнами нвладнувалися приязні зносини. Договір від 
імени Голови Директорії та Головного Отамана Військ УНР Симона 
Петлюри підписав його уповноважений і керівник закордонних 
справ уряду УНР Андрій Лівицький, а від імени польського уряду
— керівник польського Міністерства закордонних справ Ян 
Домбський. Цим договором Польща визнала «Директорію Незалежної 
Української Народної Республіки на чолі з Головним Отаманом 
п. Снмоном Петлюрою за верховну владу УНР*, але тільки на 
території Правобережної України поміж ріками Дністром на півдні 
та Прип'яттю на півночі, на схід від річки Збруч аж до середньої 
течії Дніпра, тобто на теренах, які були в межах Польщі аж до її 
другого розбору в 1793 р. Взамін за те Петлюра зрікався всіляких 
претенсій до Галичини та Західної Волині, які в той час уже були 
під польською окупацією.

Одночасно з Варшавським договором була підписана також і 
польсько-українська військова конвенція 24 квітня 1920 р., що 
разом становили інтеґральну цілість і були спрямовані проти 
больпіевицької Росії. Вслід за тим розпочалася польсько-совєтська 
війна. Незважаючи на те, що ці домовленості не передбачали одно
стороннього замирення з ворогом, поляки зрадили свого союзника 
Петлюру, в жовтні 1920 р. пішли з большевиками на перемир’я й 
відтягнули свої війська з теренів, визначених у договорі. Українська 
Армія ще більше місяця успішно продовжувала боротьбу з Совєгською
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Росією за визволення України, але, не маючи ніякої матеріальної 
підтримки ззовні, 21 листопада 1920 р. була змушена відступити на 
терени, окуповані Польщею, і там скласти зброю. Поляки інтернували 
близько ЗО 000 вояків-українців і посадили їх до кількох таборів у 
корінній Польщі. Погані житлові умови, брак належної медичної 
обслуги, а головне — недоїдання спричинили велику смертність серед 
вояцтва та постійні втечі з табору. «Після листопадової катастрофи
1920 р. серед українців, що опинилися на еміґрації, запанували 
безпорадність і безнадійність, — писав політичний діяч УНР Ісаак 
Мазепа. — Всі шукали винних у тому, що сталося» [18, 67]. Але 
такий стан довго існувати не міг, і тому заходами українських 
емігрантів у Австрії відбулися 4 січня 1921 р . у Відні установчі збори 
Всеукраїнської Національної Ради за участю представників від 
еміґрації з Наддніпрянської України, з Галичини й Кубані. Головою 
Ради обрано Сергія Шелухіна, заступниками голови — генерала 
Олександра Грекова та галицького політика Романа Перфецького, 
а секретарем — Миколу Залізняка, відомого діяча з Союзу 
Визволення України. Отже, Рада була повністю соборницька як за 
своїм складом, так і за напрямками своєї діяльности.

На терені Польщі опинився також і Головний Отаман Симон 
Петлюра зі своїм урядом та інтернованим військом. Довідавшись про 
створення Всеукраїнської Національної Ради у Відні, Петлюра вже 
9-го січня 1921 р. підписав ухвалений радою міністрів «Закон про 
Раду Республіки», з чим він зволікав через внутрішні партійні 
непорозуміння. Рада Республіки мала бути «тимчасовим зверхнім 
органом народньої влади, якому належить повнота влади». Вона 
мала складатися з 67 членів, «депутатів уповноважених представників 
політичних партій і громадсько-політичних організацій України, що 
почали свою діяльність до 1 го липня 1919 р. Так майже рівночасно 
постало два органи об’єднання українських національних сил на 
еміґрації — «Всеукраїнська Національна Рада» у Відні і «Рада 
Республіки» у Тарнові» [18, 71—72].

* *

*

Тим часом продовжувалися переговори між совєтською російсько 
українською делегацією з одного боку та польською з другого у справі 
мирного договору. Остаточно той договір підписали представники 
Російської СФСР й Української Совєтської Соціалістичної Республіки 
(УССР), як союзних держав, та Польщі 18 березня 1921 р. в столиці 
Латвії — Ризі. Цей договір став відомим під назвою Ризького договору
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1921 р., і він формально закінчив польсько-совєтську війну. Вслід 
за тим польський сойм ратифікував той договір 15 квітня 1921 р., 
і це докорінно змінювало політичну ситуацію на Сході Европи, а 
зокрема питання боротьби за самостійну українську державу.

Згідно з Ризьким договором, вся Західна Україна залишалася 
іцд пануванням Польщі. Новий кордон поміж Польщею та Українською 
ССР устійнено менш-більш по лінії, узгодженій посольством С. Петлюри 
на чолі з Андрієм Лівиць ким у квітні 1920 р. Так безславно закінчився 
союз Петлюри з Польщею, яка безцеремонно забула про Варшавський 
договір і визнала совєтський уряд на чолі з болгарином Християном 
Раковським, ставлеником Москви. «Але визнання східних кордонів 
Польщі, усталених Ризьким договором, державами, уповноваженими 
Версальським договором до їх устійнення, натрапило на поважний 
спротив, і внаслідок того викликало протидію майже всіх груп 
російської еміграції» (7], які відстоювали ідею неподільности Росії. 
З іншого ж боку проти Ризького договору протестував і уряд 
Західно Української Народної Республіки, який тоді перебував у 
Відні, тому що він санкціонував окупацію Польщею Галичини. Шеф 
штабу II Відділу Польського Війська Ігнацій Матупіевський 
п р о п о н у в ав  використати групу російського політичного діяча Бориса 
Савінкова, який зрезиґнував з ідеї неподільности Російської імперії, 
але боровся проти большевицького режиму. Тому Матупіевський 
уважав, що Польща повинна підтримувати пропаганд явну і пресову 
акцію Савінкова, його заходи в колах Антанти та його конспіративну 
працю в Совєтській Росії.

Разом з тим він пропонував «залишити в Польщі групу ген. 
Тютюнника й використовувати її як розвідчий, а в разі потреби 
також і як диверсійний орган. Це уможливить українцям утримувати 
контакт з Совєтською Україною, — писав Матупіевський, — і 
поширювати національно-українські впливи, як противагу советам, 
з одного боку, та великоросійським зазіханням» (7 ,17], з іншого й, 
очевидно, західноукраїнським вимогам уряду Петрушевича.

Тим часом по Україні бушували московські «чрезвичайки»* та 
відділи т. зв. «провольственної армії»**, які забирали в українського

* «Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем», у скороченні ВЧК, також «чрезвычайка* або «чека» {В.В.).

** Продовольча армія або й «продзагони» — мобілізовані робітники з Росії 
для збирання харчових продуктів в Україні в 1919-1922 роках, офіційно — 
«продовольчої розверстки», або «продразвьорстки», а від 1921 р. — продовольчого 
податку, для вивозу в Росію (В.В. ).
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селянина останній фунт зерна, щоб рятувати від голоду російське 
робітництво — остою большевицької влади. У відповідь на це Україна 
запалала вогнями проти большевицьких повстань. Майже кожного 
дня з України приходили звістки, що український селянин, 
переконавшись в облудності московсько больиіевицької пропаганди, 
все більше відвертається від Москви і виступає проти її влади в 
Україні. Згідно з повідомленням Михайла Фрунзе, головно
командуючого большевицькими збройними силами в Україні, на 
Першому Всеукраїнському з’ їзді комітетів незаможних селян у жовтні
1920 р., в Україні нараховувалося понад 50 загонів партизанів, 
загальною кількістю до 40000 людей. В цей час боротьба українського 
народу проти совєтської влади була більш жорстокою, ніж в інших 
частинах колишньої Російської імперії. З Катеринослава, наприклад, 
24 лютого 1921 р. повідомляли совєтський «український» уряд у 
Харкові, що в частині губернії совєтська влада існувала тільки 
формально, бо в дійсності там панували повстанці. Знову ж у звіті 
про політичний стан Донецької губернії на початку 1921 р. 
відзначалося, що «в переважній частині Старобільського, Гриишнського 
та Слов’янського повітів, внаслідок бандитського розбою, не існувало 
ніякої політичної влади» [34, 92]*.

Для посилення окупаційних військових частин Червоної Армії, 
а також відділів чека по боротьбі з повстанцями, Фрунзе, в 
порозумінні із «українським» урядом, чи, як це офіційно називалося, 
з Радою Народних Комісарів УССР, спеціяльною постановою від 28 
грудня 1920 р. територію України розподілили на п’ять основних 
районів (т. зв. тили). Війська Київського військового округу мали 
поборювати повстанців у Київській, Подільській, Волинській та 
Чернігівській губерніях; війська Харківського округу — у Харківській, 
Донецькій, Полтавській та Кременчуцькій губерніях; Перша Кінна 
армія — в Катеринославській губернії, Четверта армія в 
Олександрівській (тобто Запорізькій) губернії та в Криму, а Шоста 
армія — в Одеській та Херсонській (Миколаївській) |14, 39—40] .

29 грудня 1920 р. у Москві відбулося засідання спеціяльної 
комісії російського уряду з Ф. Дзержинським як галовою та М. Фрунзе, 
командуючим усіма збройними силами в Україні. На цій нараді 
вирішено, що органи Всеросійського чека мали допомагати в

* Дослівно там пишеться, що «там панує бандитизм і куркульство», бо 
большевики всіх своїх опонентів в Україні називали бандитами. За їхньою 
термінологією всі багатші селяни -  це були бандити, тому що боронили свої 
господарства (В.В.).
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боротьбі з повстанчим рухом в Україні. Слід підкреслити, що, 
починаючи з листопада 1920 р., большевики, цивільна й військова 
влада, в боротьбі з повстанцями застосовували систему «ударности*: 
вибирали райони, де повстанський рух був найбільш активпим, і 
іуди посилали велику кількість збройних сил для ліквідації повстанців. 
При тому вони завели відповідальність громади за члена родини -  
повстанця. Протягом зими 1920-1921 рр. такі «ударні акції* 
відбулися у повітах: Канівському, Білоцерківському, Київському, 
Богуславському, Радомишльському та Чорнобильському Київської 
губернії; Чигиринському й Кобеляцькому Кременчуцької губернії; 
Глухівському та Кролевецькому Чернігівської губернії та в Ольго
пільському Подільської губернії (14,39]. Так, за перших три місяці, 
січень-березень 1921 р., за совєтськими джерелами, большевики 
відбули 87 активних операцій, заареппували 17 отаманів і 4 225 
рядових повстанців, а в боях знищили 80 отаманів і 4936 иоветанщв 
і розкрили 28 підпільних організацій [34, 95].

ЗО червня 1921 р. большевики створили т. зв. Постійну Нараду, 
до якої ввійшли помічник командуючого окупаційними силами в 
Україні Р .П . Ейдеман як голова, командуючий військами 
Всеукраїнської чека, Ф.Т. Фомін та члени колегії Всеукраїнської 
чека Ю.Г. Євдокимов і К.І.Зонов. Як воно не дивно, але в складі 
осіб, які належали до тієї Наради, не було жодного українського 
прізвища. Постійна Нарада мала свій виконавчий орган, Військову 
Раду України, яка спиралася у своїй роботі на військові ради при 
начальниках губерніяльнкх частин Червоної Армії [14, 91—93].

Але большевики в Україні були свідомі того, що самими 
дивізіями чи корпусами їм нелегко буде зліквідувати повстанський 
рух, і тому докладали всіх зусиль, щоб порізнити селянство на 
незаможних і куркулів, тобто заможніших селян, намовляючи бід
ніших доносити на багатших. При тому вони не гребували ані 
шантажем, ані підкупом і погрозами — змушували багатьох 
співпрацювати з ними, проникаючи у повстанські відділи та 
організації. В той спосіб навесні 1921 р. вони зуміли зліквідувати 
повстанський загін отамана Заболотного, до якого проникли 
співробітники Одеської чека й довідалися про повстанські зв'язки з 
урядом УНР за кордоном.

В кінці 1920 р. Тютюнник послав в Україну визначного 
старшину Київських Січових Стрільців сотника Івана Андруха з 
дорученням — організувати якийсь координаційний орган для
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повстанського руху. В Києві він жив під псевдонімом Авраменко. 
В лютому 1921 р. надійшла звістка, що в Києві був створений 
Всеукраїнський Центральний Повстанський Комітет (ВЦПК), 
відомий також під назвою Центральний Український Повстанський 
Комітет (ЦУПКом), на чолі з колишнім полковником Чепілком. 
ВЦПК складався з шести головних членів, які утворювали керівний 
орган. Наконечний був уповноваженим у зовнішніх справах, сотник 
Грудницький — у військових справах і Данчевський відповідав за 
зв'язок з провінцією. Крім того, до Комітету належало ще й багато 
інших осіб, переважно з української інтелігенції, національно 
свідомих українців з різних політичних партій. На той час Чепілко 
й Наконечний були працівниками Київського відділу народної освіти 
(учителями?).

Завданням цього Комітету було скоординувати всі повстанські 
загони, щоб вони діяли за певним пляном і систематично. З вибухом 
всеукраїнського повстання ВЦПК плянував проголосити себе 
тимчасовим урядом аж до повернення в Україну Головного Отамана 
Симона Петлюри й уряду УНР, що перебували у південній Польщі, 
умісгіТарнові. Цей Комітет вислав до уряду УНР свого зв’язкового, 
щоб поінформувати всіх на еміграції про стан повстанського руху 
в Україні, налагодити постійний зв'язок та просити відповідних 
інструкцій, а також і різноманітної допомоги [29, 51а].

На весну 1921 р. хвиля селянських повстань в Україні почала 
помітно зростати, що немало турбувало совєтські кола в Москві і 
Харкові, тодішній столиці України. В той же час це явище 
зміцнювало надії українських національних кіл на можливість 
повалення совєтської влади в Україні. Про це, зрештою, звітував 
також і головнокомандувач Червоної Армії в Україні М. Фрунзе на 
V Всеукраїнському з’їзді Рад, що відбувся від 25 лютого до 3 берез
ня 1921 р. Внаслідок акції ЦУПКому окремі отамани почали 
організовувати регіональні повстанські комітети, завданням яких 
було координувати боротьбу на їхніх теренах. Отже, перед весною 
1921 р. активно вже діяли повстанські комітети Катеринославщини, 
Херсонщини і Таврії; Холодноярський на терені Кременчуцької 
губернії, Одеський — т. зв. «Політична П’ятірка», Київський 
Всеукраїнський Центральний Повстанський Комітет [14, 3 0 \. На 
Брацлавщині діяв Всеукраїнський Повстанський Комітет на 
чолі з Антоном Бондаренком, який об’єднував навколо себе 
повстанські загони отаманів Заболотного, Богуна, Лиха, Вовка,
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Біди, Трейка, Орла, Пугача та ін. [18, 102]. За підрахунками 
болыиевицького командування в Україні, на території всіх губерній, 
разом з Кримом, у квітні 1921 р. діяло 464 місцеві та міґруючі 
повстанські загони, кількісний склад яких становив 20-30 чоловік 
у малих загонах та 450-500 чоловік — у великих [18, 9]. Але всі 
ці акції вели різні отамани не скоординовано, і більшість із них 
дивилися на Захід, де опинився український уряд, чекаючи від нього 
якихось вказівок та директив.

Такий стан в Україні зміцнював надії Головного Отамана 
С. Петлюри, як і всього уряду УНР, на можливість успішного 
завершення визвольної боротьби з большевизмом в Україні. Було 
ясно, що українське село позбулося болыиевицького дурману і 
ставало до боротьби з Москвою. Знала про це також і польська 
розвідка, яка мала прекрасну сітку по всій Правобережній Україні.

Але й большевики не мали наміру залишати Україну. Позбувшись 
усіх відкритих фронтів, Москва кинула всі свої сили на ліквідацію 
повстанських рухів в Україні. В квітні 1921 р. зреорганізовано 
московську систему різних «чрезвичайних комісій», які скорочено 
називали «чека», і створено одну т. зв. Всеукраїнську Надзвичайну 
комісію для боротьби з контрреволюцією* і спекуляцією. Ця, як її 
звали, «всеукраїнська чека», була нічим іншим як тільки відділом 
московської чека, очолюваної ФеліксомДзержинським. Незважаючи 
на те, що чека була «всеукраїнською», її очолювали чужинці:
В.Н. Манцев, голова, та Ю.Г. Євдокимов і H.A. Рославець.

Крім того, V з ’їзд Рад України проголосив амнестію для 
повстанців, яка також внесла замішання у повстанські ряди, бо 
частина повстанців дала піймати себе на цей гачок, повіривши 
совєтськнм запевненням. Знову ж таки, згідно з совєтськими 
даними, «протягом місяця після оголошення амнесгії у відповідні 
совєтські органи з’явилося з каяттям 27 отаманів і 3 794 рядові 
бандити» [34, 9 6 \ , тобто повстанці. Завдяки цим протизаходам 
большевикам удалося до деякої міри зупинити поширення 
повстанського руху. Але весною вони знову почали втрачати 
ініиіятиву в боротьбі з повстанцями, активність яких зростала з 
кожним днем. Тому то для координації дій воєнних та цивільних 
властей у травні 1921 р. большевики створили спедіяльний орган
— «Всеукраїнську Нараду по боротьбі з бандитизмом» при 
командуючому збройними силами в Україні, керівником якої було 
призначено М.В. Фрунзе [34, 96].

* Контрреволюцією большееицька влада називала всі національні визвольні 
рухи на теренах колишньої Російської імперії, в тому числі і в Україні {В.В.).
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Так виглядала ситуація по обидва боки кордону навесні 1921 р. 
Але скоро вона почала змінюватися — і в Україні під большевиками, 
і в Польщі. 16 квітня 1921 р. Християн Раковський, що був головою 
Ради Народних Комісарів, а також народним комісаром зовнішніх 
справ України, звернувся до польського уряду з окремою нотою, в 
якій звинувачував його у невиконанні другого пункту Ризького 
договору, яким Польща, Україна і Росія зобов’язувалися не 
втручатися у внутрішні справи одна одної.

«Український совєтський уряд з прикрістю мусить ствердити, 
що з боку Польської Республіки не вжито належних заходів, щоб 
дотриматися згаданої статті договору, — писав Раковський. — В 
очевидному запереченні духові тієї статті на території Польщі, в 
Тарнові, існує й офіційно діє до сьогоднішнього дня організація, що 
називає себе «урядом української народної республіки». Вона має 
свій кабінет міністрів, свій імпровізований парламент, який називає 
себе «українська рада республіки» й відбуває регулярно свої 
засідання. Із Тарнова по телеграфу, що його польський уряд віддав 
у розпорядження тієї змовницької організації, званої «українське 
пресове бюро», розповсюджуються щоденно десятки злобних і 
брехливих телеграм на адресу українського совєтського уряду, який 
заключив перемир'я, а потім і мир з Польщею. Польська й 
українська преса подають щоденно звіти про діяльність того диво 
вижного уряду, без території і влади, який існує тільки завдяки 
підтримці польських властей» (6, 70—71] (переклад мій — В .В .).

Тут варто підкреслити, що обмін нотами поміж обома урядами 
відбувався двома мовами: поляки писали по-польськи, а «український» 
уряд — по-російськи.

Не дармував і Петлюра, який все ще плекав надії на визволення 
України з-під большевицького панування. Маючи інформацію про 
повстанський рух в Україні, він шукав можливостей допомогти 
йому, і в цій справі далі вів переговори з поляками. Розуміючи 
безсилість некоординованого повстанського руху, в січні 1921 р. при 
Головній Команді військ УНР засновано «Партизансько-Повстанський 
штаб», завданням якого було підготувати загальне повстання в 
Україні проти окупаційного московсько-большевицького режиму 
[40, 2].

Справу координації Петлюра доручив відомому військовому 
діячеві генерал-хорунжому Юркові Тютюнникові, досвідченому 
партизанові, який все ще підтримував контакти з повстанцями і мав 
серед них неабиякий авторитет.
14



ЮРІЙ тютюнник





У эв 'язку з ратифікацією Ризького договору, а також і внаслідок 
совєтської ноти, польський уряд формально заборонив відкриту 
політичну діяльність уряду Української Народної Республіки на 
терега Польщі, але II Відділ Генерального штабу Польського Війська 
вимагав, щоб державницька діяльність уряду УН Р продовжувалася, 
але в суворій конспірації [7, 77]. Це саме стосувалося і Російського 
Евакуаційного Комітету на чолі з Борисом Савінковим. Згідно з цією 
забороною, 5-го серпня 1921 р. Петлюра розпустив членів Ради 
Республіки, а з усього уряду залишив лише вісім найважливіших 
міністерств. Інші міністри та урядовці виїхали за кордон або 
скористалися з польського права азилю і залишилися в Польщі. Для 
забезпечення матеріальних і духовних потреб емігрантів з України
10 серпня 1921 р. засновано сгатутарну організацію «Український 
Центральний Комітет» під головуванням Андрія Лукашевича. Цей 
Комітет складався з 18 членів — колишніх міністрів та політичних 
діячів України, таких як Андрій Ніковський й Пилип Пилипчук. До 
нього входили також і троє поляків: Станислав Стемповський, 
Генрик Юзевський та публіцист Йоахим Волошиновський [18, 
103]. Незважаючи на всі зміни назв, це були тільки формальності, 
і Петлюра все таки зберігав групу головних діячів, які утворювали 
український уряд в екзилі. спершу на чоліз Вячеславом Прокоповичем, 
а пізніше — з Пилипом ГІилипчуком.

Крім Українського Центрального Комітету діяла також ще й 
Ліквідаційна Комісія, завданням якої було опікуватися інтернованими 
українцями в Польщі. Обидві ці українські установи діяли, очевидно, 
з дозволу польського уряду. З ліквідацією уряду УНР, як і Ради 
Республіки, авторитет Симона Петлюри зріс, принаймні в польських 
урядових колах, про що говорить таємний «інформаційний комунікят 
.1 Відділу Генерального штабу Польського Війська» від жовтня 
1921 р. {7, ЮЗ| , і він намагався й далі підтримувати неофіційні 
конпигги з закордоном. Однак брак фондів, з одного боку, як і будь 
якого зацікавлення українською справою державами .Антанти — з 
іншого, не дозволили встановити з ними якихось сталих зв язків. 
Л нше Польща та Румунія виявляли деяку прихилі »їсть до діяльносги 
Петлюри очевидно, з егоїстичних мотивів, бо ішлося про те, щоб 
відірвати Україну від Росії, забезпечити їм право втручання у 
внутрішні справи України і тим самим послабити однаково як білі, 
так ї червоні російські зазіхання [7 ,16[. З тих же мотивів Румунія 
доставляла навіть збпою повстанцям на півдні \  країни й дозволила 
оргатадігію повстанського центрів Кишиневі [7 ,103]. .Але це була



не їхня зброя, бо румуни роззброїли цілий Запорізький корпус 
весною 1919 р. і забрали весь його військовий виряд, якого ніколи 
українцям не повернули, навіть взимку 1919-1920 рр., коли ті 
українці осамітнені воювали на три зовнішні фронти, та ще з різними 
епідеміями усередині. Отже, давали румуни зовсім не своє, але 
частину з того, що забрали в української армії.

У Польщі в той час знаходилося ще близько 10 000 інтерно
ваних вояків армії УНР, які перебували в чотирьох таборах: Каліш, 
Александрів, Вадовиці й Стжалково [7 ,104], а деякі — на роботах 
у Кракові. В таборах і далі зберігалася військова організація, 
включно з муштрою, а також провадилася культурно освітня робота 
серед інтернованих. Запроторені вояки армії УНР у польських 
таборах інтернованих тільки і мріяли про те, щоб повернутися в 
Україну і продовжувати боротьбу з московським большевизмом аж 
до переможного кінця. До речі, навесні 1921 р. серед вояків виникло 
таємне «Українське Військове Товариство» (УВеТ), яке поставило 
собі за завдання зберігати здорове ядро армії, бо в той час Гол. 
Отамана С. Петлюру обсіли люди, серед яких не бракувало нездар 
і кар ’єристів, що «були головною причиною недавніх воєнних невдач, 
а пізніше — політичних дивоглядів, допущених урядом УНР» [22, 
7]. Душею того УВеТ, а пізніше і головою, був полковник Юрій 
Отмарштайн, талановитий старшина і відданий український патріот. 
Пізніше польське міністерство військових справ ліквідувало деякі 
табори інтернованих, і більшість українських військовиків 
сконцентрувалася в таборі в Каліші, в Познанському воєводстві, а 
сам уряд УНР, за винятком Петлюри, перебував у Південній 
Польщі, у місті Тарнові.

* *
*

Незважаючи на підписання договору в Ризі, а також на обмін 
дипломатичними посольствами, відносини між Польщею та Совєтською 
Росією все ще були дуже напружені. Ці обставини намагався 
використати Гол. Отаман С. Петлюра й почав робити нові заходи у 
справі організації протибольшевицького походу в Україну. У зв’язку 
з тим почалися переговори із російським політичним діячем Борисом 
Савінковим, що стояв на чолі Російського Евакуаційного Комітету, 
який також плянував похід на Білорусь і Росію, вважаючи, що 
большее ицьку владу в Росії та Білорусі можна було б спільними силами 
повалити. На користь такого походу промовляли ще й політичні та
18



економічні обставини, бо Москва, запровадивши політику «воєнного 
комунізму», якою практично »легалізувала грабіж у селян їх 
харчових продуктів т. зв. «продразвьорсткою», настроїла все 
селянство проти себе. В Україну, наприклад, Москва прислала, крім 
Червоної Армії, також ще т. зв. «продовольчу армію», озброєні 
відділи якої ходили по селах від хати до хати й забирали нібито 
«лишки» харчових продуктів. В дійсності ж забирали все, що 
потрапило під руки, й висилали на північ, до Росії, не звертаючи 
уваги на те, чи той селянин матиме чим прогодувати свою родину. 
Нагляд за виконанням плянів «продразвьорстки» виконував не хто 
інший, а таки сама чека на чолі з садистом Феліксом Дзержинським.

Притому варто підкреслити, що 1920 рік був дуже посушливий, 
що погано відбилося на економічному стані Росії й України, зокрема 
Південної. Врожай України дав тільки 300 мільйонів пудів, що 
становило заледве чверть довоєнного збору. Але в Москві вважали 
інакше, й тому призначили Україні доставити «державі», тобто Росії, 
160 мільйонів пудів хліба та всяких хліборобських продуктів [9, 
168]. В той же час Україна мала вже на своєму утриманні також 
окупаційну совєтську Червону Армію та совєтську адміністрацію. 
1921 рік виявився ще більш посушливим, зокрема у південних 
степовгек губерніях, і, подібно як на Поволжі, населенню загрожував 
голод. Не зважаючи на той жалюгідний стан українського селянина, 
Москва наклала на Україну 117 мільйонів пудів «продразвьорстки» 
[9, 177]. На додачу до того «українському» урядові було наказано 
організувати допомогу Поволжю та прийняти півмільйона біженців, 
а зокрема дітей, з голодуючих районів Росії. В Україну сунули 
десятки тисяч голодних людей з центральної Росії і з Поволжя, 
множилися грабунки. «Над селом і містом нависла вдень і вночі 
непевність і тривога, все від «дайош», «собірайсь» і ташол» або 
екзекуція тут же, на місці за спротив власті» [2, 26].

Така політика Москви стосовно нібито «самостійної» Української 
Совєгської Республіки повністю виявила дійсні наміри большевицької 
Москви супроти українського селянина, який, хоч-не-хоч, був 
змушений організувати самооборону у формі протибольшевицького 
повстання. Це і було основною причиною, чому багато молодих і 
здатних носити зброю людей тікали до лісу і приставали до різних 
повстанських загонів, щоб бити ворога. Це була жахлива боротьба, 
яка пощади не знала. Бо комуністи не рахувалися з людським 
життям і, грабуючи українського селянина, вбивали за найменший



спротив. Так само тепер повстанці віддячувалися усім комуністам, 
які їм потрапляли до рук, і для них не було пощади. Згідно з 
совєтгькими джерелами, в Вознесенському повіті Одещини повстанці 
знищили всіх сільських комуністів [34, 92].

* *
*

Навесні і влітку 1921 р. ситуація в Україні була дуже 
загрозливою для окупаційного больїиевицького режиму, і здавалося, 
що навіть найменша якась допомога ззовні готова спричинити 
всенародне повстання. І. власне, таку допомогу могли надати 
інтерновані у польських таборах вояки української армії, які готові 
були продовжувати боротьбу аж до переможного кінця. Річ ясна, 
до цього потрібна була матеріяльна допомога Польщі, зокрема у 
військовому виряді та озброєнні, а також звільнення інтернованих 
вояків. Одначе поляки, навчені сумним досвідом війни у 1920 р.. 
не дуже рвалися до того. Але й серед них думки були поділені: одні, 
зокрема військові, вважали, що варто ще раз спробувати щастя й 
повалити совєтську владу в Україні, що було в інтересах багатьох 
польських землевласників в Україні [23, 9~10]. Інші, натомість, не 
хотіли вже нічим ризикувати й воліли мирно взятися за відбудову 
знищеної війною країни.

Згідно із звітом шефа дефензиви II Відділу7 Генерального штабу 
при Головній Команді Польського Війська майора Терлецького, 
датованим 8 травня 1921 р., збройні відділи Б. Савінкова та С. 
Петлюри під командою капітана Некрашевича мали б перейти на 
територію Української ССР 20 травня 1921 р. Початкова сила цих 
відділів мала бути 500 багнетів та 5 скорострілів, і їх завданням було 
захоплення Заславля, Шепетівки й Полонного. Там мав бути 
виданий мобілізаційний наказ, і збільшений загін повинен був 
розділитися на дві частини. Одна під командою пор. Захаренка 
з’єднається з повстанськими відділами отаманів Струка й Мордалевича 
і попрямує на Київ через Свято шин. Друга частина, під командою 
капіг. Некрашевича, займе Козятин, Білу Церкву і Трипілля, де 
буде створена повстанська база. Звідти ця частина мала також 
підійти під Київ і заатв кувати його з боку Деміївки. Організатори 
повстання розраховували, що на цей час їхні збройні сили повинні 
налічувати не менш як 200 000 багнетів і шабель і мати в 
розпорядженні 300 скорострілів та 11 легких гармат [7, 17]. Однак 
із невідомих причин із цих планів нічого не вийшло.
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Незважаючи на невдачі, Головний Отаман Петлюра не вважав 
гру програною, й після тривалих переговорів поляки погодилися 
допомогти в організації ще одного походу в Україну з надією, що він 
спричиниться до всенародного повстання, яке змете російсько- 
большевицький режим. Це очевидно вимагало належної організації 
і сприятливих для неї передумов. У зв'язку з цим представники 
уряду, чи, вірніше кажучи, II Відділу Генерального штабу Польського 
Війська: а) погодилися на організацію Головного Повстанського 
штабу у Львові; б) зобов’язалися постачати необхідні засоби для 
штабу і його станиць, через які переходитимуть посланці в Україну; 
в ) дозволять використовувати інтернованих старшин і козаків як 
посланців в Україну; г) видаватимуть документи на безплатний 
переїзд залізницею для службовців штабу [3 ,486—487]. Одночасно 
поляки погодилися випустити 2 000 інтернованих старшин і козаків, 
які на добровільній основі захочуть повернутися в Україну, щоб 
продовжити боротьбу з большевиками, а також забезпечити їх 
відповідним військовим вирядом: одягом, приладдям і принаймні 
легкою вогнепальною зброєю та засобами пересування. При цьому 
бралося до уваги ще й те, що така військова формація мусить бути 
здатною до швидких рухів та маневрування, щоб могла вдарити і 
швидко відірватися від переважаючих сил ворога. Лише за таких 
передумов повстанська армія була б спроможна ефективно виконати 
поставлене перед нею завдання [37, 4].

Польські політичні кола знали про слабкість совєтської влади в 
Україні завдяки своїй власній розвідці. На польську розвідку 
працювали переважно польські ксьондзи, вчителі римо-католики, 
ба навіть і римо-католики селяни. Крім того, були платні професійні 
розвідники. Українська розвідка, що її утримував уряд УНР, а 
очолював полк. Микола Чеботарів, також підлягала польській 
розвідці. Полк. Чеботарів був довіреною особою Гол. Отамана 
С. П етлюри та його охоронцем. На жаль, український розвідницький 
апарат не виконував належно покладених на нього обов’язків [16, 
13-14],

Згідно з твердженням поляків, з совєтського боку були 
організовані постійні напади диверсійних банд на прикордонні 
місцевості, проти чого поляки протестували перед совєтським 
урядом. Отже, попри Ризький мирний договір, в польсько 
совєтських відносинах не все було гаразд, і тому деякі польські кола 
вважали, що, так чи інакше, поміж Польщею і Совєтською Росією 
ще таки дійде до збройного конфлікту. Отже, бажання українців
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йти в Україну з метою підняти всенародне повстання зовсім не 
суперечило польським інтересам. Цим, власне, можна пояснити, 
чому поляки погоджувалися дати українцям зброю (очевидно, ту, 
яку вони у них відібрали, а не свою) і неофіційно дозволяли перехід 
польсько-совєтського кордону.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВСТАНЧОГО ШТАБУ

Внаслідок переговорів Петлюри з поляками «в березні 1921 р ., 
за згодою Головного Отамана, створено при Г оловній Команді Військ 
УНР в Тарнові «Партизаясько-Повстанчий штаб» для виготовлення 
пляну походу в Україну... Начальником цього штабу призначено 
полк. ген. штабу Олександра Кузьмінськош, а керівництво підготовкою 
і командування майбутньою Повстанчою Армією передав Головний 
Отаман ген.-хор. Юркові Тютюнникові» [2, 24].

Ген. Ю. Тютюнник, талановитий полководець партизанів, 
1891 р. народження, родом із села Будища на Сумщині, прапорщик 
царської армії. По лютневій революції в 1917 р. він виявив себе як 
добрий український військовий діяч, брав участь у т.зв. українізації 
частин російської армії й організував «Перший Сімферопольський 
полк імени гетьмана Петра Дорошенка», брав участь у Військових
з ’їздах і був членом Цеіпральної Ради. Він був також співорганізатором 
Звенигородського коша Вільного Козацтва. В протигетьманському 
повстанні був начальником Київського революційного комітету. В 
лютому 1919 р., вже за Директорії, Ю. Тютюнник приєднався до 
відомого повстанського загону отамана Матвія Григорієва, в якому 
виявився добрим начальником штабу. Після загибелі Григорієва й 
ліквідації його загону в травні 1919 р. Тютюнник з частиною його 
повстанців перейшов до армії УНР. З них було створено 12-ту 
Партизанську дивізію, що разом з Київською дивізією становила 
Київську групу армії УНР під його ж командуванням. З розвалом 
українсько-російського фронту Тютюнник пішов у Зимовий похід 
1919-1920 рр., під час якого відзначився як помічник командарма 
ген. Михайла Омеляновича-Павленка. На чолі Київської Стрілецької 
дивізії воював аж до осені 1920 р . За свої заслуги був піднесений до 
ранґу генерала.

Описуючи постать ген. Ю. Тютюнника, ген. Микола Капустин 
ський стверджує, що він був невеликий на зріст, присадкуватий, 
майже завжди тримався дуже стримано й поважно, хоч це іноді не
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пасувало його фізичній статурі й молодечому вікові, а іноді не 
викликалось обставинами. Це була також непересічна і оригінальна 
постать: здібний, енергійний, відважний, рішучий, сильної волі (умів 
нав'язати її підлеглим), Юрко Тютюнник не губився і не втрачав 
голови ні в небезпеці, ні в складних обставинах [2, 2].

На місце полк. Кузьмінського, який уступив, ген. Тютюнник 
призначив надзвичайно здібного штабового старшину, полковника 
генерального штабу Юрія Отмаршгайна, який мав опрацювати 
плян походу в Україну. Полк. Ю. От марш т айн , 1890 р. народ
ження, родом з міста Тирасполя над Дністром. Його предок, 
шведський аристократ, прийшов в Україну з армією шведського 
короля Карла XII, союзника гетьмана Івана Мазепи, і після 
нещасливої битви під Полтавою 1709 р. залишився в Україні. Юрій 
Отмарштайн — вихованець петербурзького пажеського корпусу, 
капітан російського генерального штабу, високоосвічений і національно 
свідомий українець, за гетьмана П. Скоропадського був командиром 
Сердюцького полку, з яким під Мотовилівкою перейшов до військ 
Директорії, не бажаючи проливати української крови [22, 6 ]. В 
армії УНР був начальником штабу 10-ї дивізії Січових Стрільців. 
Полк. Отмарштайн «був знавцем своєї справи і дуже поважаний 
навіть тими, які ще вчора вважали його «чужим» [2, 48] (це, 
очевидно, за рахунок його чужинецького прізвища. — В.В.).

Ад’ютантом Отмаршгайна був сотник Дмитро Герчанівський, 
який там виступав як пор. Дмитро Стрілець. Начальником 
розвідчого відділу був полк. Очеретько, а його помічником — сотник 
Петро Ващенко. Начальником Військового управління був полк. 
Осип Добротворський.

У квітні 1921 р. Партизансько-Повстанчий ппвб на чолі з 
генералом Юрком Тютюнником виїхав з Тарнова до Львова з 
дорученням — підготовляти там пляни організації повстанської 
армії. Штаб розміщувався на Підзамчі, в будинку Другого відділу 
Команди Корпусної округи (у скороченні DOK/II-Lwow). У народі 
будинок називали «на Кісєльках». Була це Львівська Експозитура 
II Відділу Генерального штабу Польського Війська (тобто розвідка). 
Сталося це, очевидно, за згодою польської розвідки, бо ж, як 
стверджують документи того часу, сам шеф Львівської Експозитури
II Відділу майор Фльорек просив свого зверхника, шефа II Відділу 
Генер. штабу П.В. у Варшаві, шдполк. Ігнація Матушевського, щоб 
українському Повстанчому штабові дати якнайбільшу допомогу,

23



бойовий вир яд. обмундирування та харчі. Одночасно майор Фльорек 
просив дозволу поінформувати штаб Тютюнника, що в разі невдачі 
походу учасники його знайдуть опіку і гостинність на терені Польщі 
[7, <90]. Отже, все те діялося за порозумінням і згодою польських 
військових властей.

Основним завданням Головного Повстанчого штабу у Львові 
було зорганізувати Українську Повстанчу Армію з добровольців з- 
поміж інтернованих вояків української армії УНР; скоординувати 
повстанські рухи в Україні, щоб звести всіх отаманів під одну 
команду і підготувати всенародне повстання. Гаслом до такого 
повстання мав би бути «рейд» Української Повстанчої Армії в 
Україну. Першим і безпосереднім завданням Повстанчої Армії було 
потаємно перейти польсько-совєгський та румунсько-совєгський 
кордони і, з'явившись несподівано на українській території, підняти 
загальне повстання.

У скорому часі тут уже працював український плянувально- 
розвідчий центр, у якому було до ЗО співробітників, де під 
керівництвом полк. Отмарпггайна розроблялися пляни походу в 
Україну, що повинен був відбутися не пізніше ранньої осени. «Тут 
були фахівці з усіх галузей; стояли вони на чолі управлінь, відділів, 
підвідділів, секцій та підсекцій» [27, 125]. Здавалося, що все було 
в найкращому порядку та що фахівці у своїх відділах виконають своє 
завдання бездоганно. Українська розвідка працювала на повну 
потужність і у своїй діяльності, очевидно, підлягала польській, яка 
була теж дуже добре поінформована про дійсний стан в Україні через 
своїх власних розвідників.

Сотник Дмитро Герчанівський у своїх спогадах під назвою 
«Вигнати окупанта» твердить, що поляки погоджувалися озброїти 
чотири дивізії української армії й армії Російського Евакуаційного 
Комітету (Савінкова) та пропустити їх в Україну в «слушний час» 
[2, 25]*.

Для успішного переведення цього завдання треба було дістати 
всебічну підтримку цілої української спільноти, незалежно від 
ідеологічних чи партійних переконань. Беручи це до уваги, ген. 
Тютюнник переговорював не лише з лідерами соціалістичних 
партій, але також і з лідерами правих партій, як-от хлібороби - 
демократи та соціялісти-самостійннки, яким він навіть запропонував

* На жаль, вам не вдалося знайти підтвердження ані в опублікованих 
документах, ані в спогадах інших сучасників, причетних до тих справ (В В  ) ■
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співробітництво. Це у свою чергу викликало незадоволення в 
со д ія дієтичних колах, які, незважаючи на всі помилки, зроблені в 
недалекому минулому, все ще думали про себе, що тільки вони 
покликані будувати Україну, очевидно, тільки соціялктнчну. Цей 
почин Тютюнника насторожив також і Петлюру, з яким вія у першій 
стадії організації Повстннчого штабу узгоджував усі найважливіші 
рішення і який став підозрювати, що Тютюнник хоче в ід сепаруватися 
від нього. Передбачаючи таку можливість, Петлюра, на всякий 
випадок, ще в квітні 1921 р. послав в Україну «своїх людей*: 
полковника Карого-Яворського і, як начальника його ппнбу, 
під полк. Вогня-Горбанюка зі своєї охорони для організації повстання 
в Правобережній Україні.

Згідно з деякими повідомленнями, Андрій Макаренко, Опаиас 
Андрієвський та Федір Швець, члени Директори УН Р , які перебували 
тоді в Австрії, вислали з Відня, через Румунію, на Херсонщину свого 
організатора повстання, поручника Бондарука [18, 100]. З цього 
видно, що замість взаємного довір’я й координації дій починався 
новий розгардіяш. Інтереси партії ставилися вище всенародних 
інтересів.

13-17 червня у Варшаві відбулася нарада представників 
українських організацій, на якій схвалено плян збройної акції на 
території Совєтської України. 17 червня відбулася російсько- 
українська нарада, в якій взяли участь російський політичний діяч 
Борис Савінков і його брат Віктор Савінков, полк. Михайло 
Гнилорибов, генерал Матвеев, командантбілогвардійського відділу 
на землях Східної Білорусі, тоді вже під Польщею, осавул Фролов, 
а від українців — генерал Тютюнник, полк. Данильчук та інші, а 
також представник військової канцелярії начальника Польської 
Держави і представники деяких закордонних військових місій, в 
тому числі і французької. На цій нараді обговорено можливості 
організації походу російських частин в Білорусь та українських — 
в Україну, які мали б викликати всенародні повстання в Білорусі 
й Росії та р Україні.

Того самого дня поміж урядом УНР, з одного боку, та Російським 
Евакуаційним Комітетом, з другого, був підписаний договір у справі 
спільних повстанських дій в Білорусі й Україні.

Готуючись до походу, Головний Повстин чий штаб у Львові 
організував на польсько-совєгському кордоні свої власні розвідувальні 
станиці, які мали за завдання стежити за подіями в Совєтській
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Україні і всю інформацію передавати до штабу у Львові. Такі станиці 
знаходилися: одна в Галичині, на Поділлі у містечку Копичиниях (її 
очолював сотник Кузьменко-Титаренко), а три були на Волині — у 
Крем’янці з сотником Редькою у проводі, у Корці — з сотником 
Лінкевичем та в Сарнах на чолі з сотн. Головком. Звідти українські 
старшини наладнували зв'язки з повстанцями на теренах щдсовстської 
України.

Повстанський рух в Україні, яким він був навесні 1921 р ., давав 
підставу для надій, що новий похід в Україну може увінчатися 
успіхом. Територія України була поділена на п ’ять частин, в яких 
діяли великі повстанські групи, а кожна з тих частин поділялася на
4 -5 районів, які у свою чергу поділялися на підрайони. Організаційно 
ті частини повинні були охопити всі збройні сили, що діяли у тих 
районах. Командувачів груп призначав Головний Повстанчий штаб
із найбільш відомих військовиків. Командирів загонів призначали 
командувачі груп з місцевих людей чи старшин, присланих з-за 
кордону. Крім повстанських відділів, згідно з пляном, треба було 
організувати також і повстанські підпільні комітети (центральний, 
групові, губерніяльні й повітові). Повстанчу сітку утворювали 
повстанські «двійки» по селах, а з представників тих «двійок» 
організовувалися волосні «трійки», які, у свою чергу, мали обрати 
повітовий повстанський комітет із п ’яти осіб. Комітети вищих 
ступенів мав призначати Головний Повстанчий штаб. У визначений 
Головним штабом час вся повстанська сітка повинна була розпочати 
всенародне повстання. Тоді ж на окуповану совєтами територію 
України мали ввійти з Польщі і з Румуни частини Повстанчої Армії 
[3,484-485].

З першого дня утворення Повстанчого штабу почали 
надсилати в Україну старшин та козаків до певних повстанчих 
організацій із певними завданнями. З першого ж  дня стали 
приїжджати до штабу люди з України, теж  із певними 
завданнями. А в самому штабі з тими людьми поводилися 
доволі ліберально. Вони звичайно «мусили спочатку побувати 
у нячутішишся штабу, а потім обійти всі відділи та підвідділи, 
секції та підсекції, дістати потрібні вказівки або зробити певну 
доповідь» [27, 136], замість того, щоб одна якась уповноважена 
особа приймала й давала всю потрібну даному посланцеві інформацію.

У скорому часі було встановлено зв’язки з Національною 
Козачою Радою в Києві, яка завершувала підготовку до загального
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повстання. Вона розділила майже всю Правобережну Україну на 
бойові райони, де оперували збройні повстанні загони. О собливо 
сильним партизанський рух був на Київщині, в Таращанському й 
Білоцерківському повітах. Тут провід над повстанськими відділами 
мав отаман Квітковський, представник Національної Козачої Ради. 
Операції повстанців були тут не раз дуже успішні й сягали навіть 
самого Києва.

Згідно з совєтськими джерелами, до повстання готувалися не 
тільки селянські маси, але також і деякі частнни Червоної Армії та 
їх командири. Поміж ними були і старшини Київської військової 
округи, начальник 45-ї Стрілецької дивізії — Гаркуша-Совицький, 
командир 70-ї бригади — Крючковський і командир 26 го полку — 
Байда-Верещак. З Повстанчим Комітетом Правобережної України, 
ядро якого знаходилося в Гайсинському повіті, співпрацювали й 
українці, високопоставлені працівники совєтського уряду [ 14,100- 
101].

Наскільки це було правдою — годі сказати, в усякому разі 
отамани повстанських загонів інформували ген. Тютюнника про свої 
успіхи, змальовували їх рожевими фарбами й вимагали прискоренння 
рейду в Україну. Маючи «оптимістичні інформації щодо 
Всеукраїнського Центрального Повстанчого Комітету і прийнявши 
під увагу запевнення отаманів, ген. Тютюнник почав вірити в те, 
що його рейд буде тим «натисненням ґудзика», що викличе вибух 
всенародного повстання в Україні» [29, 516].

Найкращим часом для повстання були жнива 1921 р., як це 
твердили досвідчені люди, бо тоді по Україні їздили відділи 
«продовольчої армії», що забирали збіжжя й вивозили в Московщину 
[65, 92]. В той же час Південній Україні загрожував голод. Отже, 
повстання мало перешкодити ворогові грабувати та вивозити т.зв. 
«продналог» і тим врятувати Україну від загрозливого марева 
голоду.

Поділля також було слабко опановане большевиками, й тут 
діяли в різних районах отамани Хмара, Заболотний, Іва, Чупринка, 
Лихо та інші. Оперуючи невеликими, так би мовити, «кадровими» 
бойовими відділами, ці отамани, в разі потреби, мобілізовували 
великі сили з місцевих селян [63, 112], які, виконавши певне 
завдання, поверталися на свої господарства. Згодом, заходами 
ЦУПКому, ці загони були перейменовані на військовий лад, і тоді 
загін от. Хмари дістав назву «1-й Повстанський Український полк»,
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загін от. Підкови — «Гайсинський Повстанський пішо-кінний полк», 
отамана Богатиренка — «Гайдамацький Запорізький курінь смерти* 
тощо.

Повстанський рух охопив також Волинь і Полісся, де різні 
отамани оперували доволі сильними повстанчими загонами, які 
підпорядковувалися Національній Козачій Раді у Києві (14, ЗО].

Це був найкращий доказ того, що авантюрницька отаманщина 
вже пережилася, і всі зрозуміли, що боротися треба спільно, і то під 
одним командуванням.

В Лівобережній Україні — в Полтавській, Харківській та 
Донецькій губерніях — діяли загони повстанців під командою 
Нестора Махна. Крім того, оперували там і великі повстанські 
загони отаманів Левченка, Киктя, Мандика, Христового та Волоха 
й цілий ряд менших загонів. Але ці лівобережні повстанці не мали 
централізованого керівництва, як це було у загонах Махна [14,29].

Національна Козача Рада провадила жваву діяльність в Україні, 
і викликаний нею повстанський рух ставав для большевиків 
небезпечною силою. Рада перебувала у зв’язку з урядом УНР у 
Тар нові, а також із Повстанчим штабом у Львові. Весь плян 
повстанння ген. Тютюнника був побудований на тому, що він, 
перейшовши в Україну із певною групою фахового війська, 
інтернованого у Польщі, зразу ж таки зможе спертися на озброєні 
повстанські сили Національної Козачої Ради й перетворити 
партизанські операції на загальний революційний вибух, підтриманий 
усім народом. У звільнених повстанцями районах мала відразу 
створитися національна влада з відповідними урядовими й 
адміністративними установами цивільного характеру [50, 20—21]. 
Отже, Національна Козача Рада, підпорядкувавшись Повстанчому 
штабові у Львові, чекала наказів та приходу повстанчих військ з 
Польщі на територію України.

Тим часом з України наспіли донесення про успішну діяльність 
Козачої Ради, які викликали подвійне враження.

З одного боку, уряд УНР був дуже задоволений з того, що 
Україна веде успішну боротьбу, «а з другого боку, тих успіхів 
побоювався..., щоб всю акцію визволення не перевела сама Козача 
Рада, бо тоді ставала загроза, що еміграційні політики лишаться без 
міністерських портфелів» [50, 27].

В ім’я правди треба ствердити, що Головний Повстанчий штаб 
на чолі з полк. Отмаршгайном підготовчу працю до повстання
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закінчив на 1 ше вересня 1921 р. Співробітники штабу хвилювалися, 
не розуміючи, чому ген. Тютюнник відкладає початок повстання. 
Навіть коли прийшла з України інформація, що найкращу нагоду 
для початку повстання пропущено, ген. Тютюнник не поспішав і 
дями зрозуміти, що незабаром видасть наказ про виступ.

Кожен день спроволікаиня загрожував викриттям тієї чи іншої 
організації, що могло потягнути за собою дуже великі втрати як для 
справи повстання, так і для людей-учасників та їхніх родин. 
Селянство сподівалося та й готувалося до того, що найпізніше 1-го 
вересня повстання таки зачнеться. Не маючи належної інформації 
через ліквідацію різних повстанських осередків, деякі групи почали 
діяти на власну руку. Так, у районі Фрамполя виступило без наказу 
З 000 с е л я н -повстанців. 90% з них були цілком без зброї. Репгга 
була озброєна обрізами*, причім на кожного припадало по два набої. 
Вони протрималися півтора дні, протистоячи добре озброєним 
большевицьким відділам, большевики їх майже усіх знищили [65, 
176]. Це мало погані наслідки не тільки у тому значенні, що 
Фрампільський район був практично вилучений із повстання, але
ще більше_це справило негативний психологічний вплив на всі
довколишні повстанські організацн.

Великим лихом для виконання повстанських пляиів був брак 
відповідної конспірації, що шкодило не тільки українцям, але також 
і полякам, зокрема тим, що сприяли цьому повстанню, бо в 
польських колах також не було одностайносте відносно підготовки 
українського повстання. І все, що українці підготовляли, доходило 
до відома тих польських кіл, які противилися відновленню будь- 
яких воєнних дій супроти Совєгської Росії й України. Вони це дуже 
спритно використовували у політичній грі зі своїми партійними 
противниками, зокрема проти тих, які йшли на руку шіянам 
С. Петлюри. Найбільше, мабуть, завинила в тому необережність 
самого ген. Тютюнника та його співробітників. Хоча приготування 
мали відбуватися у найбільшій таємниці, в дійсності про це знала вся 
українська еміграція не лише в Польщі, але й у Чехословаччині та 
в Австрії. У таборі інтернованих у Тарнові про це говорилося зовсім 
відкрито. Наслідок того був такий, що большевики були заздалегідь 
поінформовані про цю справу. Мало того, як пізніше виявилося, в 
оточенні самого Петлюри, як і ген. Тютюнника, були большевндькі

* Обріз — це вкорочений, тобто обрізаний кріс для ТОГО, щоб вигідніше 
було ховати його під полою у В. В. }
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агенти, наприклад, підполк. Снігірів, сотн. Заярний* та ііпігі. 
Обидва вони займали високі пости в штабі Тютюнника. Завдяки 
цьому большевицька місія у Варшаві, що мала вже тоді всюди своїх 
аґентів, скоро довідалася не тільки про Повстанчий штаб у Львові, 
яле і про його пляни й засоби втілення їх у життя. Невдовзі 
большевики знайшли спосіб проникнути в ряди посланців 
зв'язкових. Траплялися випадки, що посланці йшли в Україну з 
великими завданнями й там, з різних причин, добровільно, а 
найчастіше з примусу, під шантажем, переходили на бік москвинів 
«і потім по кілька разів вертали до штабу та подавали різні 
інформації, працюючи на користь ворога» [27, 136]. Отже, нічого 
дивного, що совєгська влада була своєчасно про все поінформована.

Про організацію Центрального Повсганчого Комітету большевики 
довідалися завдяки безтурботності його власних членів. В травні 
1921 р. ВЦП К мав вирішити, кого призначити на посаду командувача
2-ї групи, маючи дві кандидатури: отамана Мордалевича й отамана 
Грудницького. Тому що Мордалевич мав кращу опінію, вибір упав 
на нього. Амбітний Грудницький прийняв це як особисту образу 
і, коли Мордалевич дещо пізніше скликав нараду отаманів у селі 
Андріївці на Радомншльщині для владнання організаційних справ 
групи, Грудницький вирішив «віддячити» йому. Він повідомив про 
це чека у Києві, яка зразу ж організувала наскок на ту нараду, 
переодягнувши курінь червоноармійців подібно до повстанців. 
Прийшовши під прикриттям ночі до села, червоноарміипі виявили себе 
російською мовою, а зокрема лайкою, перед селянами, які дали знати 
проте Мордалевичевітн іншим учасникам наради. Отамани Мордалевич, 
Струк та Орлик зуміли вирватися з села і зникли, але потрапив до рук 
чекістів начальник розвідчого відділу 2-ї групи Козловський із 
штабовими документами. На допитах Козловський «всипав» ВЦПК, 
давши адреси декількох його членів, які, щоправда, були тоді вже не 
«актуальні», але, у свою чергу, спричинилися до арештів у червні-липні
1921 р., включно з його головою Чепілком. 17 липня чека заарештувала 
також і сотн. Андруха (псевдо Авраменко), поета Григорія Чупринку 
та ін. — разом 163 особи.

* І. Мазепа у своїх спогадах «Україна в огні й бурі революції* переказує 
інформацію, що сотник Заярний був членом Російської соціял-демократичної 
партії (большевиків) ще від 1913 р. під прізвищем «Єфімов» і що це він допоміг 
заманити Тютюнника в Совегську Україну в 1923 р. і там його знищити (див. 
том З, С. 101-102) (В.В.).
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7 го серпня 1921 р. большевики оголосили в пресі, що вони 
розкрили «петлюрівську змову» й у зв'язку з тим в кінці серпня 
засудили на розстріл 39 осіб, а на заслання на різні терміни — 25 
осіб [28, 74 — 75]. Це стільки офіційно подано до відома. Згідно з 
неофіційними даними, із арештованих 163 осіб уціліла тільки одна 
особа, репггу большевики розстріляли 28 серпня 1921 р. |2 ,29-30].

Співробітниками чека були в основному москалі або жиди. 
Манцев, Євдокимов і Рославець, які очолювали чека в Україні, 
«виконали, — як це пише російський дослідник того періоду, 
Д.Л. Голінков, — величезну роботу по ліквідації петлюрівських балд 
отаманів Мелашка, Лозини, Федотченка, Степового (Пастушка), 
Брови й Зірки —-на Катеринославщині, банди Трепета в Київщині 
та ін. Вершиною їх роботи була ліквідація Всеукраїнського 
Центрального Повстанчого Комітету (ЦУПКому)» |3, 489-490]. 
Цікаво тут завважити, що в описі процесу ліквідації ЦУПКому ніде 
ані словечком не згадано ролі Грудницького. Так передчасно 
закінчилася діяльність Всеукраїнського Центрального Повстанчого 
Комітету. Завдяки шпигунській роботі Київська губчека розгромила 
розгалуження ЦУПКому, ряд повітових повстанкомів й ліквідувала 
центральну залізничну організацію, яка мала свої ланки по залізничній 
лінії Київ -  Жмеринка — Мотовилівка — Біла Церква [3 ,140].

Згідно з совєтськими джерелами, працівникам Миколаївської 
губернської чека вдалося проникнути в одну з підпільних повстанських 
організацій, яка керувала повстанським рухом на території 
Єлисаветградського, Звенигородського і Первомайського повітів. Не 
викликаючи підозри в керівників організації, вони збирали відомості, 
що допомогли большевикам разом з органами ВУЧК швидко 
заарештувати багато повстанських організацій. Один з цих розвідників, 
С.Т. Карін, зумів дістатися у вересні 1921 р. до Львова, доГоловного 
Повстанчого штабу, у ролі посланця від повстанців з України, де він 
одержав цінні дані про перекидання на територію УССР організаторів 
повстання та повстанських розвідників, довідався про шифри, 
маяки, явочні квартири петлюрівських аґентів і т.п. «Через деякий 
час С.Т. Карін з великою користю, — пише совегський дослідник,
— ще раз побував у львівській резиденції Ю. Тютюнника» [14, 99— 
100]. Один з учасників тих подій писав, що під кінець у самому штабі 
приготувань до походу в Україну «вже не тримали в таємниці. Крім 
того, помічалася у декотрих співробітників, котрі безумовно були у 
курсі всіх справ, велика нервозність. Стороння особа (шпигун)
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могла тоді вільно перебувати в приміщенні штабу і все записувати, 
бо навіть не було відповідної контролі впуску у штаб прохачів*
[40,2].

Брак конспірації призвів до того, що большевики знали, хто з 
ким стрічався та які «таємні» накази перевозив з Повстанчого штабу 
у Львові чи від Петлюри. Наприкінці червня 1921 р. стали 
приходити з України неприємні повідомлення про арешти й 
розгроми деяких повстанських організацій. На Катериноелавщині 
чека розкрила повстанчу організацію залізничників, у Києві та на 
Київщині проводилися масові арешти. Деякі із виряджених 
Повстанчим штабом у Львові посланців перейшли на московську 
службу. Серед них, власне, й був сотник Нестеренко, який 
спричинився до ліквідації повстанчої організації на Катериноелавщині 
[27, і36\. Навіть у самому штабі Тютюнника були большевицькі 
аґенти. до яких дехто зараховує також і підполк. О. Добротворського. 
який з Тютюнником відбув перший Зимовий похід і користувався 
його великим довір'ям. Він став агентом большевиків і передавав 
їм усі пляни Повстанчого штабу [29, 52).

Згідно з даними польської розвідки, вже в середині липня
1921 р. большевики почали посилювати обсяду польсько-совєгського 
кордону , зокрема на волинському відтинку. Так само зробити вони 
великі зміни у військовій обсаді України взагалі, а Правобережної 
зокрема. Тут вони сконцентрували майже три чверті складу сил 
окупаційної Червоної Армії. У чотирикутнику Дніпро — Кам янець 
Подільський — Сарни на Волині вони розташували 13 піших дивізій, 
дві окремі дивізії прикордонників, один корпус кінноти та Окрему 
дивізію кінноти під командуванням І . Котовського, Крім ты о тут 
знаходилося ще багато різних інших частин, як. наприклад, 
трудбатальйони. чека, відділи «продармії+. ну й. очевидно, відділи 
місцевої міліції.

Беручи до уваги таку концентрацію большевицьких сил, 
операції Повстанчої Армії на Правобережжі не мали найкращих 
можливостей для успіху влітку 1921 р. Отже. Головний штаб 
плямував несподіваний наскок на Правобережжя, яке Повстанча 
Армія мала перейти форсованим маршем, по можливості обминаючи 
ворожі частини, щоб не зводити великих боїв, дістатися на 
Лівобережжя і там підняти повстання. Це перешкодило б ворогові 
вивозити з У країни хліб та всякі інші харчові продукти, награбовані 
в українського селянина, дозволило б Повстанчій Армії стати твердо



на Дніпрі, відрізати ворогові відворот до Росії й винищувати ворожі 
окупаційні частини, розміщені по Україні. Скоординувавши всі 
повстанські групи в одну регулярну армію, можна було сподіватися 
на успіх, причому захоплена ворожа зброя, та взагалі військове 
майно, включно з відібраним пограбованим хлібом, творили б 
постачання армії [63,112]. Коли у Львові створювався Повстанчнй 
штаб, в Україні помітно зростав ще партизанський рух, що давало 
надію на можливість здійснення такого пляну. При цьому всьому 
Повстанчий штаб мав на увазі також і психологічний аспект, а саме: 
«влити віру у власні сили, щоб на місце рабської надії на чужу 
допомогу скристалізувати розуміння ваги власного рідного 
національного війська» [55, 105].

В липні 1921 р. прийшли знову недобрі звістки, що в Україні 
одна по одній розкриваються повстанські організації та ліквідуються 
повстанські відділи. В одну з липневих ночей 1921 р. — згадує 
сучасниця, — чекісти обступили будинок ч.ЗО на Великій Підвальній 
вулиці у Києві, куди саме тоді з'їхалися на нараду члени Козачої 
Ради, й заарештували всіх присутніх там [31, 70]. Розгром 
Національної Козачої Ради призвів до катастрофи. Численні 
повстанські загони в Україні, що були зв'язані з Радою, а через неї
— з Головним Повстанчим штабом у Львові, втратили майже всі 
зв’язки. «Ті повстанські організації, що після розгрому ВЦПК ще 
не були викриті, законспірувалися ще більше, і зв'язки між ними 
і штабом Тютюнника зірвали [ся]. Ліквідація об’єднувального 
центру з його повітовими філіями зруйнувала одним ударом 
функціонування цілої широкої системи організації повстання, що її 
ВЦПК почав був переводити в життя» [29, 52а].

Від московських репресій почали тікати з України видатні 
українські діячі, і всі вони проходили через Повстанчий штаб у 
Львові. Тоді-то стало більше відомо про арешти провідних членів 
Національної Козачої Ради в Києві та Всеукраїнського Центрального 
Повстанчого Комітету. Після розгрому ВЦПКомггету зневіра у 
визволення У країни загальним повстанням подіяла так пригноблююче 
на деяких отаманів, що вони вирішили скористатися з проголошеної 
большевиками амнесгії й припинили збройну боротьбу.

«У цілілі від арештів члени Всеукраїнського Повстанчого Комітету 
Лозо вик, Сущ-Дубок іШмуленко (Шумлянко — ?) разом з прибулим
з-за кордону посланцем від С. Петлюри Бесарабенком створили 5- 
го серпня нову Козачу Раду, яка мала стати центром підпільної
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військової і цивільної влади на території Київської, Подільської, 
Волинської, Миколаївської та Одеської губерній. Але чекістам 
удалося (чи не Карін?) проникнути у середовище Козачої Ради і 
виявити склад організації та встановити контроль над каналом 
зв'язку з закордоном» [4, 142]. Погані наслідки мало ще й те, що 
большевики змусили декого з арештованих повстанців, під загрозою 
знищення їхніх родин, піти до них на службу. їх завданням було 
грати ролю зв'язкових між ніби повстанськими організаціями і 
штабом Тютюнника. Вони вдавали з себе втікачів з в ’язниці, які 
поверталися до повстанців й передавали штабові інформацію про 
становище в Україні. Повідомлення цих зв'язкових були інспіровані 
большевиками, завжди оптимістичні й справляли враження, ніби 
повстанські організації поволі відновлюються, набирають сил і будуть 
готові до вибуху, як тільки ген. Тютюнник з ’явиться в Україні зі своїм 
військом [29, 52].

* *
*

Внаслідок Ризького договору, 3-го серпня 1921 р. до Варшави 
прибуло російське совєтське посольство у складі 60 осіб на чолі з 
дипломатом — вірменським жидом Левом Караханом. Як звичайно, 
в кожну таку місію, крім дійсних дипломатів, р ходили також і не 
дипломати як, наприклад, «резидентура чека», завданням якої було, 
крім нагляду за дипломатами, також і шпигунство у даній країні. 
Для зовнішнього світу голова президентур и чека» займав посаду 
другого секретаря місії. Крім того, у склад місії входив ще також і 
представник Комінтерну у ролі референта інформаційного бюро, 
завданням якого було організовувати підривні акції і підготовляти 
загальну революцію. Були ще також і члени військової розвідки, 
обов’язком яких у Польщі було стежити за діяльністю російської та 
української еміграційних груп та ширити між ними чвари.

Приїхавши до Варшави, Карахан одразу ж поставив вимогу — 
усунути з Польщі російських і донських емігрантів-політиків, 
зокрема Б. Савінкова, В. Уляницького, М. Гнилорибова, а з укра
їнців — Симона Петлюру та Юрка Тютюнника. Советська місія 
розвинула свою активність у цьому напрямку, співробітники чека 
стали проникати в еміграційні товариства, а також і в середовище 
самого Петлюри [27, 136].

На те, що большевики прекрасно орієнтувалися у справах 
Повстанчого штабу у Львові, вказувала протестна нота
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голови Ради Народних Комісарів Совєтської України (прем’єра 
України) Хр. Раковського від 28 вересня 1921 р., в якій викладені 
всі деталі повстання, що готувалося. Там, між іншим, говорилося 
про те, що «на Варшавській нараді 17 червня 1921 р., за участю 
представника Військової Канцелярії (начальника) Польської 
Держави, був вироблений іілян повстання в Україні. З цією метою 
Україна була поділена на п’ять груп із 22 районами» (3, 484-485]. 
Про обізнаність чека про повстання свідчить також і нота російської 
большевицької місії в Варшаві від 22 вересня 1921 р., в якій висунено 
вимогу — «негайно відправити війська, готові до походу в Україну, 
назад до таборів інтернованих». Оскільки факти, подані в ноті 
Раковського, в основному були правдиві, це вказувало на те, що 
большевицька розвідка прекрасно знала, що діялося в Повстанчому 
штабі у Львові. Отже, вже самої цієї ноти повинно було вистачити 
для того, щоб повстанння відкласти. За це промовляло ще й те, що 
наближалася зима, коли партизанська боротьба дуже утруднена.

Большевицька розвідка орієнтувалася не тільки в тому, що 
діється в Польщі, але також знала про повстанські приготування в 
Румунії. 3 -го жовтня 1921 р. комісари закордонних справ Російської 
Совєтської Федерації та Української ССР Георгій Чічерін і Християн 
Раковський вислали до румунського уряду спільну ноту, в якій 
говорилося, що «в селі Жавки, недалеко від румунського вартового 
поста, знаходиться петлюрівський комітет у складі: Марчук, 
Новомирський, Гайдученко, Новицький, які підтримують зв’язок 
з бандитськими відділами на Україні при допомозі румунських 
властей» [3, 388]. Це вказує на те, що большевицька розвідка була 
всюди там, де могла бути загроза московсько-совєтським інтересам.

В другій половині серпня наспіла ще одна неприємна звістка 
з України, яка стверджувала, що Петро Жидківський, довірений
С. Петлюри, був також большевицьким агентом. В цей час Гол. 
Отаман знову відправляв Жидківського з таємними дорученнями в 
Україну. Але не погодилися в Головному Повстанчому штабі, де вже 
мали відомості, що Жидківський, який весь час перебував в оточенні 
дуже близьких до Головного Отамана С. Петлюри осіб, непевна 
людина, і тому відправили його назад до Тарнова. Про це доповідав 
Петлюрі Віктор Яновський, відповідальний у Повстанчому шгабіза 
організацію повстанських осередків на залізницях України. Але 
Петлюра цьому не йняв віри, і його більше турбувало підозріння, 
що ген. Тютюнник має пляни створити новий уряд, коли прийде
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в Україну’, не маючи довір’я до того, що існував /  Тарнові. 1 
Жндківськнй таки поїхав до України. «Не минуло й двох тижнів, 
як ми одержуємо повідомлення з України, — пише Яновський, — 
що з Києва було вислано спеціяльний потяг, який, простуючи 
маршрутом Козятин, Жмеринка, Проскурів, Кам’янець, — 
позаарепгговував усі наші організації — в кількості 135 осіб. Цим 
потягом їхав також і Петро Жидківський і, не соромлячися, виходив 
на станції, як наприклад, Козятин, Жмеринка» [65, 174].

Цей факт, мабуть, говорить сам за себе, як зберігалися таємниці у 
колах уряду УН Р та в Г оловному Повстанчому штабі у Львові. Успіх 
повстанського руху полягає звичайно у раптовості дій, які заскакують 
ворога, не підготованого до оборони, а тим більше до протинаступу. 
Власне, цим несподіваним наскокам отаман Несгор Махно завдячував 
своїми успіхами. На жаль, цих очевидних і зрозумілих засад не 
притримувалися організатори повстання в Україні влітку 1921 року.

*  *

*
31 серпня 1921 р. відбулася конференція українських командирів 

дивізій і бриґад у присутності Гол. Отамана С. Петлюри. Тут ген. 
Тютюнник представив свій плян збройного виступу' в Україну. 
Вихідним пунктом мав бути Кам’янець-Подільський, звідки 
Тютюнник планував розвинути повстанський рух, щоб опанувати 
північну частину Правобережної України. Одночасно із півдня, із 
Бесарабії, що була під Румунією, ген. Гулий-Гуленко мав повести 
подібну акцію. Він повинен був перейти ріку Дністер і намагатися 
опанувати приморський терен, включно з містом і портом Одесою. 
До звільненого від большевиків Кам’янця Подільського мав приїхати
зі своїм урядом Гол. Отаман С. Петлюра і видати свій маніфест до 
народу України. Далі за тим передбачалося втягнути до боротьби 
з большевиками Польщу й Румунію.

14 вересня 1921 р. до Головного Повстанчого штабу прибув з 
України Оннкій Богун, якого штаб висилав із дорученням обійти 
райони Правобережжя й зорієнтуватися в ситуації на місці. З його 
інформації було ясно, що в Україні йде повною ходою ліквідація 
повстанських організацій при допомозі різних большевицьких 
провокаційних методів. Тоді жертвою впало 400-500 осіб на Поділлі 
і на Київщині, й були побоювання, що вони відкриють цілу низку 
повстанчих осередків і знищать організаційний доробок повстанського 
руху [7 ,104—105]. На підставі цієї інформації було також ясно, що
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найкращий час для повстання були жнива, коли різні «продотряди» 
силою забирали у селян збіжжя. Саме тоді селянство чекало гасла, 
щоб розпочинати масовий виступ. У вересні ж «хвиля народного 
гніву трохи охолонула, і через те сподіватися на масову підтримку 
села — заважко» |65, 1761.

ВІДДІЛ ГЕН. НЕЛЬГОВСЬКОГО

Але ген. Тютюнник не брав до уваги усіх цих повідомлень і 
послав в У країн}’ малий відділ із ЗО осіб ( 16 старшин і 14 під старшин) 
під командою ген. Василя Нельговського. Відділ мав встановити 
контакти з повстанськими організаціями та, в разі потреби, 
реорганізувати їх , консолідувати їх працю та підготувати селянство 
до загального повстання.

Ген. Нельговський перейшов кордон вночі з 19 на 20 вересня 
в районі містечка Корець на Волині. Перші чотири доби відділ 
просувався на схід тільки вночі, обминаючи села, де стояли 
московсько-большевицькі частини, і так дійшов в район містечка 
Емільчина Звягельського повіту. Населення всюди радо вітало цей 
відділ, годувало його та інформувало про пересування большевиків, 
які наступали на п’яти від самого кордону. Про настрої селянства 
найкраще свідчило те, що відділ, перебуваючи в районі розміщення 
большевицьких сил, був примушений часом видавати себе за 
большевицький карний відділ «по борьбє з бандітізмом», тобто по 
боротьбі з повстанцями. Тому що на Правобережжі снувалися 
всілякі большевицькі відділи, різних назв і призначень, це на 
короткий час йому вдавалося. Але тоді селяни ставилися до них 
вороже, не хотіли давати їм ні їжі, ані фуражу для коней, навіть 
не хотіли пускати до хати на ночівлю. Районом діяльности відділу 
Нельговського були повіти Звягельський, Житомирський, Радо
мишльський, Мозирський та Овруцький.

В перші дні жовтня ген. Нельговський налагодив зв’язок з 
місцевими повстанськими організаціями. Він видав окремим особам 
відповідні розпорядження і вказівки відносно недалекого приходу 
всієї Повстанчої Армії. Але 15 жовтня відділ був примушений 
вирушити в район Упюмира Житомирського повіту, бо карні 
московські загони вчиняли над селянами різні репресії, щоб вони 
виказали, де знаходиться відділ ген. Нельговського. Повстанцям 
вдалося захопити й роззброїти цілу роту (тобто сотню. — В.В.)
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болыиевицького робітничого куреня, і всю ту зброю селяни 
перевезли фірами до Звягельського повіту.

П ятого листопада селянин повідомив ген. Нельговського, що 
до села Янча-Рудня приїхав карний відділ, який намагається дістати 
інформацію, де перебувають повстанці. Довідавшись про це, ген. 
Нельговський вибрав 15 вояків, які під командою сотника Головка, 
за допомогою того ж таки селянина, знайшли розміщення карного 
болыиевицького відділу й легко його роззброїли, тут вони взяли не 
тільки багато зброї, одягу і взуття, але також ще й 60 осідланих 
коней. Одягнувши теплий одяг, відділ сів на коней і ще тієї самої 
ночі вирушив у напрямі на місто Коростень [27, 138]. Протягом 
короткого часу відділ побував у районі Радомишля та станцій 
Тетерева, Мозира й Олевського. В Олевському саме тоді селяни 
підняли повстання проти большевицької влади й вигнали москалів 
з району. На жаль, вони не мали доброго проводу, і большевики, 
зорієнтувавшись у том}', перейшли до наступу і в покару стали 
палити села*.

Відділ ген. Нельговського наспів до району Олевського саме в 
той критичний час. Большевики, побачивши організовану кінноту', 
стали відступати до міста, залишаючи по дорозі коней і зброю. На 
другий день ранком ген. Нельговський намагався відбити у 
большевиків містечко Олевське, але большевики мали більші сили, 
й він мусив відступити [27, 139]. Це був останній бій відділу' ген. 
Нельговського, в якому поранені були сотник Олійник і десять 
повстанців. Відділ був змушений відступити до кордону, бо його 
переслідували большевицькі частини, не даючи відпочинку ані 
вдень, ані вночі.

Успіх відділу ген. Нельговського був чи не найкращим доказом, 
що ще навіть у вересні 1921р. похід в Україну мав великі можливості 
стати успішним.

* #
*

24 і 25 вересня 1921 р. у Львові відбулася конференція 
представників II Відділу Геншгабу Польського Війська і представників 
уряду УНР у справі підготовуваного походу в Україну. Першого дня 
в конференції взяли участь начальник II Відділу Генерального штабу

* За це повстання большевики жорстоко п ом сталися селянам. З Юрова 
та з сіл Чеської Колонії селяни цілими родинами втікали до Польщі від 
большевицьких знущань (В. В.).
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Польського Війська майор Генштабу Тадеуш Шецель, шеф V 
Експозитури майор Фльорек, капітан Віктор Чарноцький, зв'язковий 
офіцер Головної Команди Польського Війська, і поручник Ян 
Ковалєвський, начальник Відділу III Експозитури. З українського 
боку були ген. Тютюнник та полк. Данильчук, представник 
Українського Головного штабу.

Темою конференції було обговорення ситуації в Україні та як 
проходили приготування до походу в Головному Повстанчому штабі. 
Представники польського Генштабу сказали Тютюнникові й 
Данильчукові, що намічений рейд в Україну є бажаний, але не 
конечний. Згідно з їхньою думкою, нинішній момент, з уваги на 
ситуацію, що склалася в Україні, не годиться для проведення 
заплянованої акції.

Ген. Тютюнник не погоджувався з тим твердженням і вважав, 
що такий рейд є конечний і можливий. Поручник Ковалєвський 
погоджувався, що рейд був конечний, але місяць тому', і тоді вш мав 
усі шанси на успіх, та що організація і проведення того рейду були, 
власне, завданнями Повстанчого штабу. Оскільки польський 
Генеральний штаб погодився на цей рейд, про що представників 
українського штабу поінформував майор Фльорек, український 
штаб взяв на себе деякі далекоглядні моральні зобов’язання стосовно 
народу в Україні, й тому повинен тепер той рейд здійснити.

Наступного дня відбулося ще дві конференції. Першу влашіували 
самі поляки — майор Шецель, кап. Чарноцький і пор. Ковалєвський. 
Останній зробив ґрунтовну аналізу ситуації як в Україні, так і в 
Головному Повстанчому штабі уЛьвові. Після докладного обговорення 
тієї доповіді присутні дійшли висновку, що ані мілітарна ситуація в 
Україні, ані організаційний стан приготувань Головного Повстанчого 
штабу у Польщі не відповідали необхідним вимогам заплянованого 
рейду. Коротко кажучи, дані обставини не сприяли проведенню 
такої акції.

Друга конференція відбулася того ж самого дня ввечері за 
участю усіх трьох вищезгаданих старшин польського штабу, а також 
майора Фльорека. З українців були ген. Тютюнник, полк. Отмаршгайн 
і полк. Данильчук. На цій конференції полк. Данильчук заявив від 
імені Гол. Отамана Петлюри, що український штаб хоче зробити 
той рейд тепер за всяку ціну (підкреслення моє. — В.В.). У 
відповідь на те представники польського Генерального штабу 
заявили, що хоча вони дотримуються іншого погляду, але не хочуть
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опонувати українському штабові й Головному Отаманові Петлюрі. 
Але під кінець пор. Ковалєвськнй ще раз підкреслив, що «організація 
повстання не закінчена, що стан повстанських організацій не 
Гарантує скорої й успішної допомоги Головному ГІовстанчому 
штабові, але, беручи до уваги те, що ген. Тютюнник бере на себе 
відповідальність за проведення рейду і його успіх, рейд треба буде 
зробити* (7, 791. Технічну частину приготування рейду залишено 
за V Експозитурою II Відділу Генштабу Польського Війська; майор 
Фльорек зобов’язався доставити 300 крісів і 250 коней. Дату 
початку рейду визначено на 10 жовтня 1921 року. Але попри усі 
запевнення, як виявила дійсність, цього пляну також не було 
здійснено, бо хоча штаб зі своїми плянами був готовий до походу, 
військо не було готове.

* *
★

Після визначення дати вибуху всеукраїнського повстання, про 
яке большевики негайно довідалися через своїх агентів, в Україні 
посилилися переслідування та розгроми повстанських організацій. 
Тоді наклали головами у підвалах чека сотні розстріляних повстанських 
провідників.

Щоправда, було ще немало повстанських загонів, які большевики 
не зуміли знищити, але вони були пов'язані зі своїми центрами, а 
тільки через них — із Головним Повстанчим штабом Тютюнника. 
Через розгромлення тих центрів вони утратили майже всі зв'язки, 
і більшість з них навіть не знала, коли саме мала прийти або чи взагалі 
прийшла Українська Повстанча Армія в Україну. Не маючи ніякої 
інформації, деякі повстанські загони вирішили скористатися з
аМНеСТІЇ, ПрОГОЛОШеНОЇ СОВЄТСЬКИМ УРЯДОМ . Г е їІ . ТЮТЮННИК б у в  ТО!

думки, що «навіть неуспішний збройний виступ проти ворогів 
України залишить у народніх масах глибокий слід і спричиниться 
до зміцнення в народі ідеї української державности» [18, 1031. 
Наприкінці вересня ген. Тютюнник викликав по черзі до свого 
кабінету співробітників штабу і, коротко інформуючи, що 
підготовчу справу закінчено, запитував кожного, — чи йде той 
на повстання а чи залишається на місці, причому попереджав, 
що кожному дає цілковиту волю до вирішення цієї справи: йти 
чи не йти [64, 177]. Багато хто виявив бажання йти в Україну, 
але під полк. Кузьминський категорично відмовився брати участь у 
виступі. І він був не одинокий, були ще й інші, що пішли його слідами.
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Діяльність і здійснення плянів Повстанчого нггабу у Львові 
фінансував в основному уряд УНР, я к и й  відпустив на ті потреби 
величезні суми грошей у різних валютах [40, 2]. Але діяльність 
штабу залежала також у не меншій мірі і від польських властей, бо 
на теренах Польщі похід готувався, а крім того, поляки допомагали 
в фінансуванні цього пляну, точніше, II Відділ Генерального штабу 
Польського Війська, тобто польська розвідка. Так само є певні 
ознаки, що все те відбувалося при співучасті, мабуть, і французів. 
Крім того, поляки мали видати повстанцям військовий виряд, 
зброю та амуніцію, які вони забрали у них під час інтернування 
восени 1920 р. Але в польських колах не було одностайності 
відносно плянованого українського повстання, а зокрема участи в 
ньому інтернованих Польщею вояків української армії. І коли 
прийшла протестна нота від прем’єра України Хр. Раковського, як 
також від російської большевицької місії у Варшаві, опоненти 
походу пустили в рух свою пропаґандивну машину. Вслід за тим 
з Варшави прийшов наказ, щоб польське командування вислало з 
Ковеля та Рівного військові полки з дорученням «роззброїти 
петлюрівців і відтранспортувати з поворотом до таборів, а коли треба
— то і при допомозі зброї». В той же час інша польська впливова 
група допомагала Повсганчому штабові ген. Тютюнника, інформуючи 
його про пересування польських полків та як уникнути зустрічі з 
ними [50. 29].

З початком жовтня до Варшави приїхало також совєгське 
«українське» посольство на чолі з Олександром Шумським, який 
також вимагав усунення з Польщі українських «контрреволю 
піонерів* та ліквідації «петлюрівської» організації. (Большевики 
весь український національно-визвольний рух пов'язували виключно 
з особою Петлюри й називали його «петлюрівщиною», намагаючись 
дискредитувати його не тільки серед поляків, але й в цілому світі, 
а зокрема в країнах Антанти. — В.В ).

Після тривалих переговорів совєгський уряд домігся того, що 
7-го жовтня 1921 року представники Польщі й Совєтської Росії 
підписали протокол, згідно з яким російські політичні діячі, такі як 
Борис Савінков, ген. Станіслав Булак-Булахович, командант 
російських білогвардійських частин в Західній Білорусі й Західній 
Україні, полк. Михайло Гнилорибов, командант козацького відділу 
й політичний російський діяч в організації Б. Савінкова, та ін., аз
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українців — Голова Директорії УНР і Головний Отаман Симон 
Петлюра, генерали Михайло Омелянович Павленко, Віктор 
Зелінський, Юрій Тютюнник та інші мали покинути територію 
Польщі [7, 482]. Щоправда, цей протокол виявився здебільшого 
мертвою буквою, бо, хоча всіх російських діячів, включно з 
Савінковим, до кінця жовтня вислано з Польщі, з українців лише 
генералів М. Омеляновича-Павленка та В. Зелінського поляки ви
слали до Данціґа, всі інші далі залишилися в Польщі. Але в 
дипломатичних колах важливість того протоколу ні в чому не 
зменшувалася, й це давало Москві право посилатися на нього. 
Власне з уваги на те Польща таки мусила офіційно прикривати 
справи підготовлюваного походу в Україну, й тому Експозитура II 
Відділу Генерального штабу Польського Війська наказувала 
засекретити існування Головного Повстанчого штабу ген. Тютюнника 
як найбільшу таємницю. З видаленням з Польщі Б. Савінкова і його 
спільників перекреслено російсько-білоруський рейд, який мав 
стягнути на себе увагу частин Червоної Армії, розташованих в 
Білорусі, і тим самим забезпечувати з півночі український рейд.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВСТАНЧОЇ АРМІЇ

У другій половині жовтня 1921 р. з таборів інтернованих в 
Каліші, Вадовицях та з Александрова Куявського перевезено у 
Волинські ліси понад 1200 вояків. Нікого силою не посилали, а всі 
їхали добровільно. З Каліша перша група виїхала 17-го жовтня 
нібито на роботу, хоч ні для кого не було таємницею, на яку роботу 
вони їхали. 20 жовтня опівночі виїхала група із 70 осіб, а перед 
залізничною станцією чекало ще 15 осіб, які зі сльозами на очах 
благали взяти їх з собою, — пише сотник Василь Падалка. Так що 
група в дійсності налічувала 85 осіб [45,44—45]. їх розміщено в лісах, 
на північ від міста Рівного, в районі сіл Великий і Малий Мицьк, 
Велика й Мала Стедина. Про людське око, вони дійсно працювали 
в лісі, але у вільний від роботи час з ними в лісах потайки провадилася 
підготовча організаційна робота. Тут, нишком перед владою, 
формувалися з таборовиків українські бойові відділи. Дещо пізніше 
всі групи дістали наказ перейти до села Кургане, де мали вже застати 
свої повстанські штаби та організуватися у партизанські відділи. Так, 
власне, проводилося формування головної Волинської групи [16, 
38].
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Сотії, артилерії Гриць Рогозний виїхав зі своїми гарматниками, 
напівголими й обдертими, з табору Александрів через Варшаву на 
Львів до Повсшнчого штабу, а далі — на Волинь у напрямку на Рівне. 
Виїжджаючи до Рівного, він дістав категоричне запевнення від ген. 
Тютюнника, що там усі вони будуть працювати у селян за харчі, 
а пізніше одержать одяг і зброю. Але так воно не сталося. В Рівному 
вони пересиділи декілька днів у голоді й холоді, і «лише при допомозі 
місцевих інтелігентів вдалося мені влаштувати свою частину в селі 
Золотіеві. біля Рівного, —згадує сотн. Рогозний. — Жахливий вигляд 
голих і босих козаків справляв на них болюче враження, й вони 
допомагали чим могли» [50, 147].

Але ситуація на Волині була також незавидна, й положення 
селян було катастрофічне. Урожай того лгга був поганий, і, звичайно, 
пізно восени селянам робітники не були потрібні. Крім того, 
політичні умови в українському волинському селі були жахливі, бо 
поляки немилосердно його грабували. «Спад курсу польської марки 
руйнував села остаточно, бо ціни на сільськогосподарські продукти 
були цілком невідповідні до цін на промислові вироби. Сваволя й 
підкупство польської жандармерії по селах були просто жахливі. 
Ішов повною ходою фактичний терор. Найменший непослух селян, 
що був вислідом справедливого обурення, викликав обвинувачення 
в «большевизм*», за яким слідували катування, суди йтюрми» [50, 
147].

Селяни запитували небажаних «робітників», чого вони сюди 
приїхали, й майбутні воїни Повстанчої Армії давали ухильні 
відповіді. Однак ці стероризовані й застрашені селяни здогадувалися, 
що готується новий похід в Україну, і, дивлячись на неодягнених 
і босих вояків, які збиралися визволяти Україну, вони також 
ставилися скептично до того й не вірили в успіх якогось повстання.

«Куди ж підете, — говорили вони, — та там же сила-силенна 
червоних. Ми то добре знаємо. Ось побачите, що ляхи вас обмануть 
і віддадуть комуні на поталу» [50, 147]. Але настроєні на боротьбу 
вояки добровольці, які вже скуштували хліба табору інтернованих, 
вірили у краще завтра, й селянські завваги не зневірювали їх.

Незабаром приїхала бриґада добровольців з кол. 6-ї дивізії Армії 
УНР під командою Р. Сушка, а вслід за тим і численний штаб ген. 
Ю. Тютюнника. Почалася організація Повстанчої Армії, зокрема 
головної її частини — Волинської групи.

«Виділивши всіх неспроможних до походу, а натомість прийнявши 
до ста урядовців, що прибули з цивільною управою з Ченстохова й
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Тар нова, Г оловна Волинська група налічувала до 900 людей, здатних 
до походу. По родах зброї число вояків було таке: 534 піхотинці, 
60 кіннотників, 80 гарматників. 50 — технічного війська та 170 осіб 
військових урядовців і нестройових* |63, І14\. Цивільні урядовці 
мали стати основою відповідної цивільної влади. Хоча набір до 
похідних груп відбувався за добровільним принципом, добровольців 
із таборів інтернованих не бракувало, бо Польща підписала з 
Советською Україною і Совєтською Росією мирний договір у Ризі, 
а протоколом від 7 жовтня 1921 р. зобов’язалася вислати з Польщі 
Петлюру і Тютюнника. З уваги на те всі приготування до походу 
в Україну відбувалися конспіративно, щоб польський уряд не 
наражати на дипломатичні неприємності. Отже, офіційно для 
зовнішнього світу це було переведення інтернованих вояків на лісові 
роботи.

Похідні групи налічували разом близько півтори тисячі старшин 
і вояків, і їхня українська офіційна назва була: Українська Повстанча 
Армія під командуванням генерала Юрка Тютюнника. Була це 
доволі зарозуміла назва, бо півтори тисячі вояків не можуть 
становити армії, але в дійсності це мали бути основні кадри 
майбутньої Повстанчої Армії. Це, власне, й було причиною того, що 
невеликому числу вояків і старшин, якого в регулярному7 війську 
вистачило б заледве на два курені, надано такі гучні назви як «армія*, 
«дивізії*, «полки», «курені» і «сотні».

Зважаючи на велику концентрацію большевицьких військ у 
Правобережній Україні, Головний Повстанчий штаб був змушений 
змінити свій первісний плян операцій на Правобережжі*. 
Пристосовуючись до нових обставин, він вирішив прорватися на 
Лівобережжя і там підняти повстання. Повстанці мали відрізати 
ворогові відворот у глибину Росії і, винищуючи ворожі частини, 
розташовані в Україні, заволодгги зброєю, всім військовим припасом 
та перешкодити евакуації «продналогу», бо голод і без того 
загрожував населенню.

Піднявши загальне повстання, командування Повстанчої Армії 
мало створити, чи то пак переорганізувати повстанські відділи в

* Згідно з деякими пресовими повідомленнями, «большевики тримали в 
Україні приблизно 400-тисячну армію, яка своєю масою могла здушити більші 
чи менші значні нагромадження українських повстанців. Лише групи в силі 
200 300 повстанців, користуючись симпатіями селянства, могли ще втриматися 
І в разі потреби непомітно роопливатися». — Див. «Повстанческое движение на 
Украине» — Общее дело, N 493 (25 листопада 1921, С.1.) (В. В.).
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регулярну армію, яка мала б забезпечити себе зброєю та всяким 
іншим військовим майном із захоплених військових складів. 
Прохарчування для армії дали б затримані транспорт «продналогу».

Весь плян повстання ген. Тютюнника був побудований на тому, 
що після переходу в Україну з певною кількістю фахового війська, 
інтернованого в Польщі, він одразу ж зможе спертися на озброєні 
повстанчі сили Національної Козачої Ради й перетворити окремі 
партизанські групи на армію. В той час загальний революційний 
вибух, підтриманий усім народом, мав усунути ворожу окупаційну 
владу й у визволених повстанцями районах мала відразу створитися 
національна влада з відповідними урядовими й адміністративними 
установами цивільного характеру. Власне, тому зі штабом Тютюнника 
їхало близько сотні цивільних урядовців [50, 20— 21].

* *
*

При штабі армії була комендантська сотня, що складалася з 74 
вояків під командою підполк. Миколи Чижевського. Всі вони мали 
за плечима артилерійський вишкіл й повинні були стати основою 
майбутньої артилерії. Покищо вони не мали жодної гармати. Але 
це був найбільш «дисциплінований елемент», як це твердив їхній 
комендант підполк. Чижевський, — і вони були добрі вояки [60, 
142]. Другою військовою частиною була кінна сотня під командою 
сотн. Хмари, яка налічувала 45 людей, але на початку тільки один 
сотн. Хмара дістав коня, решта була без коней. Крім того, була ще 
й саперна чота під командою підполк. Копаца.

Київська дивізія була остаточно сформована 27 жовтня 1921 р. 
й поділялася на дві бриґади: 1-шу Київську пішу бриґаду під 
командою підполк. Миколи Шраменка, що налічувала близько 300 
старшин і вояків, та 2 -ту збірну пішу бриґаду, яка мала 76 старшин 
та 211 вояків, під командуванням підполк. Романа Сушка.

23 жовтня 1921 р. ген. Тютюнник видав наказ Повстанчій 
Армії, у якому говорилося:

т.1 За наказом Головного Отамана з сьогоднішнього дня я 
вступаю в командування Повстанчою Армією в Україні.

п.2 Начальником штабу ГІовстанчої Армії, призначається 
полковник Отмаритгайн, якому наказую приступити до виконання 
свдіх обов’язків і негайно організувати свій штаб.
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п.З Партизансько-Повстанчий штаб при Головній Команді 
військ УНР розформувати і залишити замість нього Українське 
Пресово-Інформаційне Бюро.

п.4 Всіх старшин, рядових і урядовців, які залишаються поза 
штабом Повстанчоі Лрмаіне ввійдуть у склад Пресово-Інформаційного 
Бюро, негайно відіслати на попередні місця їхньої служби.

п.5 Всім командуючим групами в Україні, а через них і 
командуючим в районах, перейти з безпосередньої підлеглости 
Головному Отаманові через 77.77. штаб у  підлеглість мені через штаб 
Повстанчді Армії.

п.6 Для майбутнього постачання Повстанчді Армії і доставки 
їй всього необхідного з-за кордону призначаю фінансово-закупівельну 
комісію під головуванням Євгена Архипенка, у  складі членів: генштабу 
полковника Пересади й поручника Нестеровського.

Комісії (наказую) приступити до пращ, керуючись моєю 
інструки/єю, яка буде видана окремо.

п.7. Командуючим 2-ою Повстанчою групою призначається 
полковник Ступницький, якому слід негайно сформувати штаб і 
доповісти про вступ у виконання своїх обов'язків.

п.8. З частин, які перебувають в районі Рівне, Костопіль і 
Мицьки, ген. -хор. Янченку наказую сформувати Київську дивізію на 
основі інструкції, які видаються окремо, з тим, щоб люди кожної 
дивізії не розпорошувалися по різних частинах.

Начальником штабу Київської дивізії призначається генштабу 
підполк. Луитенко.

Із людей, які скупчені в районі Копичиніфв, полк. Палієві наказую 
сформувати спеціяльний відділ за моїми вказівками.

п.9. З людей гарматного полку IV дивізії сотн. Чижевському 
сформувати штабову сотню, якій перейти в розпорядження начальника 
штабу Повстанчої Армії.

Підписав командуючий Повстанчою Армією генерал хорунжий 
Тютюнник* [6, 529—530].

Через два дні ген. Тютюнник видав від імени Головного 
Повстанського Командування окрему відозву до населення України:

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ!
Збройною силою, зрадою й підступом опанували наші 

закляті вороги Україною. Почали забирати з нашого краю 
скарби, нищити наш добробут, знущатися над народом. 
Бувше панське ярмо замінили ще гіршим ярмом комуністичним.
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Серед нечуваної руїни опинилась Україна. Край, що плинув 
молоком і медом, нині залитий сльозами і кров’ю. На захист 
свого краю виступили ліпші сини наші, вони склали повстанські 
частини і чотири роки безперервно билися за волю України. 
Тяжка була боротьба повстанців з московськими окупантами, 
та український народ не опустив рук. Він не зрікся надії 
здобути собі волю, лише більше загартувався у цій боротьбі.

По окремих виступах повстанців у різних місцях України 
почалася довга й уперта організація цілого українського народу 
для одностайного збройного виступу проти чужих завойовників. 
Організація скінчилася.

Тепер ми вступили в останній і рішучий бій проти ворогів 
Рідного Краю. Народним повстанням керує Головне Повстанське 
Командування. Перед очима цілого світу ми здаємо іспит і 
покажемо, що наймитами у  чужинців уже ніколи не будемо. 
Ми є окрема нація, чуємо в собі силу, в нас палає любов до свого 
краю і ненависть до ворогів його.

Ми переможемо. Здобудемо у своїй хаті свою правду, і 
силу , і волю. А волю свою висловить весь Український Народ 
устами своїх делегатів, яких обере до Українських Установчих 
Зборів. Установчі Збори будуть скликані після трго, як 
звільнимо цілу Україну. На цих Установчих Зборах народні 
представники установлять, як нам жити й управлятися 
надалі.

З моменту вигнання окупантів народ має право на 
здобуття революції. Земля, яку здобули селяни своєю кров'ю 
під час революції, лишається у їх  власності. Великим власникам 
земля повернута не буде. Лишається восьмигодинний робочий 
день. Всяка агітація проти цих здобутків каратиметься 
повстанським судом.

Влада в центрі під час боротьби належатиме Головному 
Повстанському Командуванню. Всім громадянам на місцях 
організувати зараз же народну владу.

Головне Повстанське Командування кличе всіх громадян 
України до смертельного бою. Хай у  ці великі дні ніхто не 
ухилиться від визвольної боротьби. Хай усі вийдуть на бій, все 
дадуть для бою.

Хай приватні хатні незгоди будуть забуті на час, аби в 
єдиному напруженні скинути ненависне чуже ярмо.
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Тисячі тисяч замучених синів України, зруйнований і 
поруганий край вимагають помсти. Хай гармати і коси, 
кулемети і серпи викують нашу волю.

Живи, могутня Україно, вставай до ліпшої долі.

Головне Повстанське Командування.
Ставка, 25 жовтня 1921 [18, 103-104].

*  *

*

Того ж самого дня Головний Отаман Симон Петлюра прислав 
командармові Повстанчої Армії побажання такого змісту:

Генерал-хорунжому Ю. Тютюннику

Пане Генерале, виряджаючи Вас та старшин з козаками 
на велику справу звільнення Батьківщини нашої від московських 
ворогів, від цілого серця хочу побажати успіху в тій тяжкій 
боротьбі, яку прийдеться провадити на Україні [46].

Наказ ч. 2, виданий у Львові з датою 27 жовтня 1921 р., 
під писаний ген. Ю. Тютюнником і начальником його штабу полк. 
Юрієм Отмаршгайном, говорив:

*Начальник Українського Пресово-Інформаційного Бюро 
при Другому Відділі Польського штабу підпорядковується 
безпосередньо шефові штабу Повстанчої Армії. Контролером 
Армїі призначаєшься полк. Туган Барановський, який має негайно 
перебрати урядування* [48,107].

Того ж самого дня у селі Мицьках відбулася нарада командного 
складу, на якій обговорено пляни походу в Україну. Як виявилося 
на цій нараді, велика більшість була переконана, що цей похід буде 
кінцем комуни в Україні та що ніхто вже не буде повертатися до 
Польщі до таборів інтернованих.

Але були й такі, що вважали, що з цього нічого не вийде, а весь 
цей похід — за авантюру ген. Тютюнника, який, мовляв, хоче 
здобути собі слави й популярности. Вони не вірили в успіх акції вже 
тому, що Повсгвнча Армія численно була мала, не одягнена як слід 
і без належного озброєння. Підполковник Микола Шраменко 
висловив думку, що кілька добрих боїв із ворогом і великі перемарші 
в холоді зроблять Повстанчу Армію небоєздатною, і тим самим уся 
акція засуджена на невдачу [60, 142—143].
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Не зважаючи на всі перестороги, ген. Тютюнник видав наказ 
першій, другій, третій, четвертій і голій Повстанчим групам в 
Україні проголосити загальне повстання згідно з інструкцією, 
виданою 15 серпня 1921 р. Друга Повстанча група щд командуванням 
отамана Орлика мала знищити залізничні лінії на північному 
Правобережжі, які пов’язували північ з півднем, щоб перетяти 
шляхи комунікації Червоної Армії з Києвом і не допустити відступу 
на північ.

Третій Повстанчій групі під командою отамана Левченка, яка 
діяла на північному Лівобережжі, наказано було знищити шляхи 
комунікації в її районі, підірвати залізничний міст у Кременчуці, 
захопити Полтаву та зробити рейд на Харків, щоб знищити 
совєтський окупаційний центр в Україні.

П ’ята Повстанча група, під командою отамана Брови, діяла на 
ттіктіні України й мала перерізати шляхи комунікації між Україною 
і Доном, захопити місто Катеринослав та висадити в повітря мости 
на Дніпрі. Кожний наказ закінчувався фразою: «Всіх членів чека 
і комуністів розстрілювати» [6 0 ,1076].



В ПОХОДІ НА СХІД

29-го жовтня 1921 р. Повстанчий штаб на чолі з ген. 
Ю. Тютюнником, у складі: полк. Ю. Отмарштайн, полк. Осип 
Добротворський, полк. Кузьменко, поручник Рибальчук і особистий 
ад’ютант командарма Тобілевич Садовський — заладувався на 
станції Підзамче уЛьвові перед 4-ю годиною пополудні. Крім різного 
канцелярійного матеріялу, наказів, звідомлень, відозв до населення 
України тощо було ще й дві скрині грошей на суму 100 мільйонів 
карбованців*.

Вагони Повстанчого штабу, в тому числі один вагон 3-ї кляси 
для штабових старшин, причепили до товарного транспорту, і потяг 
виїхав у напрямі на Рівне — Костопіль до станції Москвин. За десять 
кілометрів на схід від Москвина, в селі Камінка, мала зібратися ціла 
Волинська група, а з нею мав іти в похід і штаб Повстанчої Армії. 
В одному з вагонів було 5 коней, призначених для Повстанчого 
штабу, з яких два були призначені для польських старшин, 
поручників Маєвського і Ковалєвського (обидва родом з України й 
добре володіли українською мовою). Вони їхали з рамени польського 
Генерального штабу, мабуть, як зв’язкові офіцери. Отже фактично 
для Повстанчого штабу поляки дали заледве три коня. З них одного 
взяв собі ген. Тютюнник, другого він призначив полк. Ступницькому, 
а третього — сотн. Хмарі. Для начальника штабу полк. Оімарштайна 
коня не вистачило. Йому відступив свого коня пор. Маєвський, 
заявляючи, що він «воліє бути серед піхоти» [2, 6 9 ]. На другий день 
пггаб прибув до Рівного, там заночував, і звідти ген. Тютюнник 
виїхав у терен, де організовувалася Повстанча Армія.

* Д.Герчанівський твердить, що це було 1-го листопада (див.цит.праця, 
стор.68), однак ця дата помилкова (В.В. ).
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Українська Повстанча Армія поділялася на три армійські групи:
1 т а ,  найбільш численна, була головна Волинська група, якою 
командував сам ген. Юрко Тютюнник. 2-га, Подільська група утво 
рювала відділ окремого призначення, і нею командував під 
полковник Михайло Палій-Сидорянський, випробуваний старшина, 
який у 1920 р. командував полком у 4-й Київській Стрілецькій 
дивізії. 3-я група, численно найменша, формувалася на терені 
Бесарабії, під румунською окупацією, й тому називалася Басараб- 
ською. Комендантом цієї групи був призначений генерал-хорунжий 
Андрій Гулий-Гуленко. Назви цих груп виводилися з теренів, на 
яких вони формувалися і з яких вони проривалися на територію 
Української ССР.

БАСАРАБСЬКА ГРУПА

З усіх трьох армійських груп, які готувалися до походу в 
Україну, Басарабська група під командуванням ген.-хор. Андрія 
Гулого-Гуленка була найменша, а тим самим і найслабша. Вона 
також організовувалася нібито потаємно, і всіх добровольців до 
походу в Україну розміщували під виглядом робітничих дружин на 
різні роботи в селах Бендерського повіту. Вона мала виступити 
першою, і ЇЇ завданням було прорватися з Бесарабії в Україну через 
Дністер в околицях міста Тирасполя. Але головним її завданням було 
демонструвати на півдні України основний випад. Ця група мала 
стягнути на себе увагу ворога й тим самим полегшити операцію 
прориву головної Волинської групи. Свої завдання ця група могла 
виконати, мабуть, найкраще, бо, прорвавшись в Україну, вона 
знаходилася б у районі дуже енергійного повстанського отамана 
Заболотного. Але Басарабська група не була готова розпочати 
визначені їй бойові акції.

За дальшу мету Басарабська група мала, захопивши м. Тираспіль, 
прямувати на Одесу, щоб здобути доступ до моря. На жаль, цій групі 
не вдалося виконати поставленого перед нею завдання згідно з пляном. 
Так само не вдалося відшукати якоїсь документації відносно діяльносгн 
цієї групи. Найбільше доізнаємося про неї з совєтських джерел, а 
головно з прогестаційних нот московського й харківського урядів до 
румунського уряду, які були передані по радіо, одна 3 жовтня, а друга
— 29 листопада 1921 р.
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З ноти від 3-го жовтня довідуємося, що совєтський уряд 
вимагав, щоб румуни «видалили з території Румунії представників 
петлюрівського уряду і петлюрівського штабу Мацієвича, отамана 
Гулого-Гуленка, генерала Дельвіґа та інших, імена яких і докладні 
адреси румунському урядові добре відомі, тому що вони виконують 
при ньому офіційні функції й одночасно організують перекидання 
банд в Україну». В цій же ноті московський і харківський уряди 
вказували румунам на те, що при їхньому «військовому командуванні 
в Бендерах знаходилися аґенти Гулого-Гуленка в особах Пшенника 
і Цвітаєва», а крім того в «так званому українському інформаційному 
бюро працює під безпосереднім керівницвом полк. Ємельянова й 
поручник Дедученко, який належить до тієї ж організації. їхнім 
завданням є, крім організації й перекидання військових відділів на 
територію України, також і шпигунство на користь румунських 
військових властей та підривання складів і різних споруд на 
території України» [6, 387].

Організація Басарабської групи була в залежності від Третього 
Румунського корпусу, вщ якого контактним, чи зв ’язковим, старшиною 
був капітан Сатулеску. За доставу зброї відповідав капітан Мардарій 
[6,543]. Як Волинська й Подільська групи готувалися за допомогою 
польського генерального штабу, але формально «без відома» польської 
влади, так само Басарабська група готувалася за допомогою 
румунського генерального штабу «без відома» румунського уряду.

Найбільший відділ Басарабської групи налічував 150 осіб і був 
під командою сотн. Пшенника, який перебував при румунському 
штабі в Бендерах. Вояки, які мали утворювати цю групу, 
розміщувалися як робітничі відділи в Бесарабії, а опісля формувалися 
у військові частини в околицях міста Бендери над Дністром. З ноти 
від 29 листопада довідуємося, що 19 листопада 1921 р. Басарабська 
група вирушила в похід двома, а радше трьома відділами. Перший 
відділ прорвався на лівий берег Дністра за вісім кілометрів на захід 
від міста Тирасполя та зайняв села Паркани, Тернівку, Бичок і 
Красногірку [15,194]. Тугвщділ поповнився повстанцями, зліквідував 
захоплених комуністів і 13 червоноармійців й вирушив на Тираспіль. 
Близько 9-ї години ранку повстанці захопили навіть західне 
передмістя з твердинею, але здобути міста їм не вдалося. Назустріч 
сотн. Пшенникові вийшли II батальйон 451-го полку Московської 
дивізії та частини полку особливого призначення під командою 
Миронова. Совєтські сили виявилися завеликі для українських 
повстанців, і вони мусили відступитися. Згідно з совєтськими
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джерелами, за кілька днів  перед виступом Басарабської групи у 
східному райрні, де знаходилися також німецькі колонії, були 
розкидані летючкипроклямадп за підшісами ген. Гулого-Гуленка й 
нячятгьтпгкя адміністративної частини Поплавського, українською та 
німецькою мовами, із закликом до боротьби з большевиками.

Одночасно другий, менший численно відділ Б асарабської групи 
тгід командою отамана Батурина перейшов Дністер біля містечка 
Гура Бікулуй, на північ від Бендер, зайняв село Плоску й вирупшв 
у північно-східному напрямку на м. Тирасшль. Назустріч йому 
вийшов тираспільський гарнізон Червоної Армії, і після короткого 
бот иттпгіл мупгн рідгту т г т , втративши багато вбитими й пораненими. 
Частина повстанців потрапила в большевицький полон, в тому числі 
двоє старшин, а також були втрачені згадані вже летючки 
цроклямації, українські жовто -блакитні прапори.

Третій мятпгй відділ, близько 50 осіб, під командою самоготаки 
ген. Гулого-Гуленка намагався перейти з Бесарабії на територію 
України в районі міста Дубосари вранці 18-го листопада [6, 543]. 
Але про долю цієї групи немає ніякої інформації, за винятком 
совєтських джерел, які не завжди достовірні. Вони стверджують, що 
Гулий-Гуленко мав завдання відтяти Бірзульський район і, 
об’єднавшись з отаманом Заболотним, захопити місто Балту. Тут 
знову ж таки дід мав об’єднатися з підпільною Наддніпрянською 
бриґадою, яка мала бути в Крутянсько-Рибницькому районі, і разом 
йти походом на Ольгопіль [11, 78\*.

В ході операції відділ Басарабської групи під командою соти. 
Пшенника втратив, як це подають совєтські джерела, 79 вояків, 
які здебільшого потрапили в полон. Інші птпсги вплав через 
Дністер і «декому вдалося дістатися до румунського берега» [14, 
149], останні, мабуть, потопилися. Совєтські джерела стверджують, 
що переправа Басарабської групи через Дністер відбувалася під 
прикриттям артилерійського вогню з румунського боку.

Отже, Басарабській групі взагалі не поталанило, й вона не 
виправдала покладених на неї надій. По-перше, вона дуже 
спізнилася, а по-друге, больпіевицькі війська вже на неї чекали,

* В липні 1922 р. Гулий-Гуленко мав знову нелегально пробратися в 
Україну й побувати в Одесі, де за ним слідкувало уже ГІ1У. Коли ж він уже мав 
вертатися назад до Румунії — його схопили на кордоні і. агідно з інформацією 
у московській «Правді», він начебто заявив, що «аналізе всіх подій навела мене 
на думку, що немає ані смислу, ані корнети провадити далі збройну боротьбу 
з советами». («Правда», 23 серпня 1922). Про дальшу доню ген. Гулого-Гуленка 
нічого не відомо. [В .В .).
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й вона не могла сподіватися на успіх, незважаючи на те, що до неї 
на місці прилучилися деякі повстанці.

В дійсності завдання Басарабської групи — стягнути на себе 
увагу большевицьких мілітарних сил — перебрала, зовсім несвідомо, 
Подільська група.

ПОДІЛЬСЬКА ГРУПА

Подільська група організувалася в околиці м. Александрова 15 
жовтня 1921 р. Були це здебільшого колишні вояки IV Київської 
дивізії. З Александрова група перейшла у район міст Когіичинці — 
Хоросгків на галицькому Поділлі. Місцеве населення ставилося 
прихильно до новоприбулих «робітників», підозрюючи, що в тому щось 
є, й тому кожний тут почувався як у себе вдома. А оскільки вояки 
допомагали місцевим селянам у їхній господарській роботі, то 
приязнь ще більше закріплювалась. І про це згадують усі автори 
спогадів про Подільську групу [55, 86]. «Варто підкреслити, що 
селяни, в яких перебували наші козаки, були свідомими українцями,
— згадує учасник пор. М. Старовійт. — Вони не тільки бажали 
майбутнім учасникам походу успіхів у боротьбі, а й наділили 
кожного з нас харчами на дорогу» [21, 20].

Подільською групою командував підполковник Михайло Палій- 
Сидорянський, досвідчений старшина, колишній командир кінного 
полку 4-ї Київської Стрілецької дивізії. Його заступником був 
під полк. Сергій Чорний, начальником штабу — сотн. Василь 
Оксюк, а начальником оперативного відділу — сотн. Пустовійт. 
Командиром куреня був призначений сотн. Пащенко; командиром 
скорострільної сотні був сотн. Дшценко, гарматників — Терещенко; 
чотою кінноти, яка складалася із 16 кіннотників без коней, 
командував пор. Павло Сумароків; першою сотнею — пор. Микола 
Старовійт, другою — сотн. Григорій Маслівець, третьою — пор. 
Мерінов, а четвертою — пор. Новиків. Крім них були ще старшини
-  пор. Дмитро Зоренко, хор. Гребенюк, хор. Вєтухів та інші. При 
штабі Подільської групи був також і польський зв’язковий старшина 
Шолін. Подільська група мала за завдання пройти поміж 
московських військ, розміщених в районі Бар -  Хмельник — 
Вінниця — Житомир і прибути до району Малин — Чоповичі —
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Радомишль на 7 10 листопада, куди тоді мали наспіти головні 
повстанські сили. Там вони мали об'єднатися і скласти дальший плян 
діяльносте.

Подільська ірупа спочатку налічувала 525 людей — старшин і 
вояків. 22 жовтня Подільська група виділила із себе 1 -й відділ у 
кількості 80 стрільців і 4 старшин під командуванням сотн. 
для операцій у районі Кам'янця-Подільського і 2-й відділ у кількості 
35 стрільців та двох старшин під командою поручн. «X» для операцій 
в районі Лянцкоруня. Ці два відділи перейшли річку Збруч вночі 
з 23 на 24 жовтня. Решта Подільської групи мала перейти кордон 
вночі з 25 на 26 жовтня [61, 192—193].

Як виявилося пізніше, озброєння для неї було на залізничній 
станції в Копичиицях. На одній із бічних колій знаходився вагон зі 
зброєю, в якому було 200 крісів, 11 000 набоїв, три скоросіріли 
«максима», 100 австрійськихґранат і 100 кілограмів піроксиліну. 
Всю цю зброю поручники Дмитро Зоренко й Іван Липовецький 
при допомозі чотирьох вояків перевезли на чотирьох возах на 
місце формування походу [36, 207]. Її було рішуче замало на 525 
людей, і тому озброєння, — як це тгисяв підполк. Сергій Чорний,
— треба було здобувати на ворогові. Звістка про те, що зброї 
для всіх не вистачає,справила на вояків і старшин прикре 
враження, і вони підупали духом. Деякі, побачивши приготовану 
для них зброю, відмовилися її брати, вважаючи, що вона зовсім 
не годиться для наміченого завдання. Але найгірше було те, що 
вояки були зовсім невідповідно одягнені, «більшість з них прибула 
до району зосередження в таборовому лахмітті, на три чверті 
без ттлящів і навіть без черевиків» [6 3 ,113]. Отже, забезпечення 
Подільської трупи ні в чому не було краще від Волинської ані під 
оглядом зброї, ані під оглядом одягу*. Перед командуванням 
Подільської групи стояло дуже важливе завдання: здобути 
достатньо зброї й одягнути вояків відповідно до пори року, й тому 
це стало передумовою дальших дій.

* Автори спогадів про Другий Зимовий похід не всі однаково подають 
Інформацію про виряд та озброєння Повстанчої Армії. Сотн. О.І Ипілінський у 
своїй статті-розвідці «Базар* подає такі дані: «На цілий відділ пощастило 
крадькома дістати лише 140 рушниць та близько 2 000 набоїв», тобто 14-15 штук 
на кріс, або 5-6 на кожного вояка — члена відділу. Я одначе приймаю дані 
Д.Зоренка тему, що він сам відбирав те озброєння зі станції Копичинці, отже, 
мабуть, найбільш авторитетна особа в таму відношенні. О.Шпілінський 
повторює свої дані за іншими авторами. (В .В .).
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Поганий вплив на вояків мало довге чекання під злившім дощем 
без харчів, поки повстанці вирушили в похід. І тому «під час 
переправи загін утратив ще 8 старшин і 24 стрільців», — пише 
під полк. С. Чорний, заступник командира групи. Вони, не 
діставши зброї, зневірилися в можливості перемоги, повернулися 
назад до Копичинців й участи в поході не брали. «Отінившися 
за кордоном, загін налічував 36 старшин та 306 стрільців».

Коли ж виявилося, що Басарабська група не зуміла вийти першою 
згідно з пляном, її завдання перебрала на себе Подільська група, 
відома також як «Відділ окремого призначення». Основним завданням 
групи було прорватися вглиб України, завдаючи матеріяльних втрат 
ворогові, підняти на повстання місцеве населення й одночасно своєю 
діяльністю притягнути до себе увагу ворожого війська. В той спосіб 
Подільська група мала дати можливість головній Волинській групі 
спокійно перейти кордон.

* *

*

Згідно з наміченим пляном, шеф штабу Подільської групи сотн. 
Оксюк передав пор. Павлові Сумарокову, командирові розвідчої 
«кінної» чоти, який перебував тоді в Коцюбинцях, письмовий наказ 
такого змісту:

Сьогодні о год. 11-й вночі, 28 жовтня (повинно бути 25- 
го жовтня 1921 р. — В .В .) перейти Збруч і роззброїти  
совєтську заставу в млині. По мож ливості обійтися без 
стрілів та до приходу групи не допуст ит и до втечі 
присутніх у  млині совєтських вояків і цивільних. Вояків брати 
в селі Кочубинцях (тобто в Коцюб инцях. — В. В .) . . .  Зброя є вже 
в лісі над Збручем у проти млина направо від дороги , що йде від 
Кочубинців до млина.

Ціла група вирушає слідом за Вами до Збруча. Прочитавши 
наказ, негайно його знищити. ІЦасти Боже!

— підполк. Палій-Сидорянський, 
командир Подільської групи  [55, 86а].

У зв’язку з тим ввечері 25-го жовтня о год. 9-й чота пор. 
Сумарокова, зібравшись у лісі при дорозі, що веде від села 
Коцюбинців на галицькому боці до села Голенищева за Збручем,
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в 11 -й год. вночі перейшла вбрід річку Збруч на північ від Гусятина. 
Як на замовлення, саме тоді піднялася снігова завірюха, так що на 
п’ять кроків нічого не було видно, і через те прикордонники 
їх не завважили. На лівому березі річки знаходився млин, а біля 
нього — большевицька прикордонна варта. Перед млином стояв 
скоросіріл, але, на щастя, його обслуга була в млині. Так повстанці 
неспостережені вскочили до млина і захопили його без стрілу. 
Жертвою впав один прикордонник, який намагався витягнути 
пістоль для оборони.

У млині повстанці довідалися від селян, які там мололи зерно 
на борошно, що в кількох хатах навпроти млина спить решта 
прикордонників на чолі з комендантом. Тут також усе обійшлося 
згідно з пляном, тільки комендант застави заплатив передчасно 
життям за те, що намагався дістати револьвер.

Внаслідок цього наскоку кінна чота захопила двох комісарів, 
одну комісаршу і 13 вояків зі зброєю та здобула два скоросіріли 
«максими», 14 коней та бричку й тачанку з кіньми. Пізніше всіх 
захоплених комуністів повстанці розстріляли [55, 87а].

*  *

*

Головна частина Подільської групи перейшла кордон на річці 
Збруч на південь від Гусятина о год. 1 -й 45 хвилин 26 жовтня 1921 
р. Під час переправи повстанці захопили в полон шість вояків 
прикордонної сторожі, а о год. 3-й ранку роззброїли в селі 
Бондарівці 40 прикордонників. Захопивши разом 46 прикордонників, 
група здобула трохи озброєння, а крім того, 46 вояків-повстанців 
дістали одяг прикордонників. Перша перемога поправила воякам 
настрій, зіпсований великою нестачею зброї, як також і поганою 
погодою, й поверталося первісне завзяття [61 ,193]. Як воно не 
дивно, але, незважаючи на болыиевнцьку шпигунську сітку, 
прикордонна сторожа була заскочена зненацька.

З Бондарівки група рушила далі. Попереду головної колони 
йшла 1 -ша сотня і вісім кіннотників. За селом почав падати рясний 
дощ, і рух по глинястій дорозі значно утруднявся і значно 
сповільнився, так що в ц іл к о в и т ій  н і ч н і й  темряві відділ ледве 
посувався вперед. Тієї ж ночі група пройшла ще три-чотири 
кілометри до наступного села і там залишилася до ранку [36,208; 
5 4 ,193[. Саме в той час відділ Сумарокова, закінчивши своє завдання 
з прикордонною сторожею в млині, приїхав здати звіт про 
виконання наказу. Разом із звітом Сумароків передав доброго коня
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і зброю командирові шдполк. Палієві-Сидорянському. Коней 
одержали тоді також заступник командира шдполк. Чорний та шеф 
штабу ірупи сотн. Оксюк.

26 жовтня день був погідний і теплий. Один відділ Подільської 
групи, що переправлявся через Збруч біля села Голеншцева, зайшов 
до села Іванків ці. Там він захопив 14 москалів з «продармії» разом 
із «взводним комаидіром* та багато підвід із збіжжям, що його 
московські «продзагони» забрали в селян як «продразвьорстку» 
на вивіз у Московщину. Збіжжя повстанці роздали селянам, 
які з вдячности за те добровільно зібрали для війська три вози 
вівса. Захоплених москалів роздягнули, щоб одягнути повстанців, 
і, припровадивши їх на цвинтар, розстріляли [36, 208]* .

Селяни радо вітали українське військо, пригощали його та ще 
й на дорогу людям і коням давали харчі без жодного примусу. 
З  Іважківців відділ подався на Скотиняни, а далі до села Лісоводи. 
По дорозі до села Крем'яної, біля села Вільхівці, пор. Зоренко й 
пор. Іван Лшювецький, їдучи на чолі передового роз’їзду, побачили 
валку із 12-14 возів, що їх супроводжували червоноармійці. Тут 
повстанці зробили наскок на валку, і червоноармійці здогадалися 
запізно, що в больпіевицькій уніформі були повстанці, а не совегські 
вояки, й почали відстрілюватися. На допомогу кіннотникам шдполк. 
Палій прислав частину піхоти, завдяки якій бій скоро закінчився. 
Внаслідок цього бою большевики втратили вбитими 14 червоно 
армійців, а повстанці не тільки не втратили нікого, але ще й 
здобули один скоростріл типу «максима» на тачанці, одного коня 
з сідлом й одного воза з парою коней. Н а тому возі та ще на двох 
селянських возах було ЗО 000 набоїв ІЗ6 ,209]**, що становило 
неабиякий скарб для повстанців.

В селі Крем'яній повстанці захопили болыиевицький карний 
відділ з 24 червоноармійців на чолі з командиром, тачанку з парою 
добрих коней і скоростріл, а також достатній запас набоїв. В 
Лісоводах місцева міліція поінформувала повстанців, що в селі є 
комісар зі своїми посіпаками. Несподіваним наскоком повстанці всіх 
їх захопили й розстріляли.

* Згідно з советенкими документами, той відділ захопив в Інянкіипят 
чотового командира прикордонної сторожі і чотирьох червоноармійців, а  в 
сусідньому селі — військового комісара і 20 міліціонерів, і всіх їх розстріляли. 
(Див.: Документы внешней политики. Т. 4, С. 4 5 3 ). (В .В .)

* *  Автори еоветськаго м щ я н и я  «Червоне козацтво», історичний нарис /  
І.Дубивеький та Г.Шевчук (Киш: Вид-во Політ, літ-ри України, 1965) пишуть, 
що в дійсності там загинуло «20 червоноармійців», а потім повстанці «увірвалися 
в ЯрмолишЦ. де підпалили склади з хлібом» (СЛЪЬ) {В .В . ).
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В дальшому поході першою їхала кінва розвідка на конях, 
здобутих у большевиків, а за нею поспішали збільшена піша розвідка 
та тачанка із скорострілом. Група посувалася у північно-східному 
напрямку, залишаючи місто Городок по праву руку. Важливу ролю 
в поході відіграв кінний від діл, який провадив блискавичну розвідку 
по селах і хуторах Поділля, поповнюючи групу кіньми, зброєю 
та одягом. Він мав на собі червоноармійську уніформу з шапками 
«будьонівкамн», тому большевицькі війська не могли розпізнати на 
віддалі, що то повстанці, і це давало можливість несподівано 
заскакувати большевиків.

Наступного дня ранком кінний відділ, на роздоріжжі Кузьмин 
Фільгнтин — Ружичка, натрапив на валку, що складалася з ЗО 

фірманок, наладованих збіжжям, яку супроводжувало 15 больше 
вицьких кіннотників. Українські повстанці спокійно під’їхали до них, 
витягли з брички грубого комісара і молоду жінку й забрали у них 
зброю. Жінка, не знаючи, з ким має справу, вимагала, щоб їй віддали 
револьвер, бо вона «окружна комісарша, і з нею жартувати не можна*, 
бо «за зневаження її не одного розстріляють». Цією заявою вона сама 
собі винесла смертний вирок. А тим часом піші «кіннотники» вже 
постягали з коней 15 большевиків і з * піпіих» зробилися * кінними». 
Від цієї зустрічі Подільська група збагатіла на одну тачанку з 
скорострілом, бричку з парою коней та 15 верхових коней з повним 
вирядом. Селян повстанці відпустили з пограбованим збіжжям додому, 
а з полоненими комуністами вчинили згідно з наказом.

Крім того, загін під командуванням щдполк. Палія заскочив 
у Вільхівцях учбову команду силою в 60 людей, із двома скоро 
стрілами, заволодів селом без бою і поповнив озброєння свого загону. 
З Вільхівців загін перейшов до села Бедриковців і там заночував.

27 жовтня загін вирушив з Бедриковців у напрямі на Ярмолинці, 
що віддалені на 40 кілометрів від Проскурова. По дорозі загін 
зустрівся з сотнею червоноармійської піхоти, яку большевицьке 
командування вислало, щоб зліквідувати повстанський загін. Однак 
воєнне щастя було на боці повстанців, бо загін зліквідував ворожу 
піхоту та здобув два скоростріли на тачанках, 40 крісів та трохи 
одягу і взуття. Завдяки цьому загін мав уже шість добрих 
скорострілів на тачанках, 200 крісів та велику кількість набо'ів. 
Крім того, майже всі повстанці групи були одягнені та взуті [55, 
876].

Але до Ярмолинців загін не дійшов, довідавшись від розвідного 
кінного відділу, що вороже військо залишило містечко. Загін обминув

61



місто з північного боку і звернув у напрямі на села Баранівку і 
Бебехів, обеззброюючи по дорозі малі відділи ворожих військ. Так 
під вечір дійшли до села Нове Поріччя, де повстанців знову радо 
вітали й гостили громадяни. З Нового Поріччя загін подався на села 
Олексинець, Кадіївку й Сутковщ і перед північчю прибув до села 
Баранівки, де затримався на відпочинок.

Уникаючи зустрічі з частинами совєтської 24-ї Стрілецької 
дивізії і 1 -го кінного корпусу червоних козаків (що в основній 
масі складався з москалів), які большевицьке командування вислало 
назустріч повстанцям, просувалися далі на схід. В міжчасі команда 
довідалася, що в селі Гар маках стоїть кінна бриґада червоних 
курсантів, а в місті Барі — кінний полк Червоного козацтва. Це 
були завеликі частини, щоб з ними іти на відкритий бій, і тому загін 
змінив напрям на село Янчинці. Біля села Гринівки до загону 
прилучився сотн. Дшценко на коні з кількома людьми на возах.

Далі загін пройшов через села Бебехів, Охримівці й перед 
смерком затримався в селі Божиківцях, де й заночував. В дорозі до 
Янчинців до загону приєднався сотник Антончик із 19 кіннотниками, 
який казав, що вони вже не сподівалися побачити когось із 
Повстанчої Армії. Близько півночі 28 жовтня загін прибув до села 
Янчинці, де стояв головний відділ під командою під полк. Палія [36, 
210]. Підполк. Палій прилучив цю групу до кінної чоти, яку 
перейменовано на сотню, а сотії. Антончика призначив її комендантом.

Після короткого відпочинку у Янчинцях загін перейшов 
залізницю Кам’янець-Подільський — Проскурів на північ від станції 
Деражня і стрівся з валкою з 20 возів, що везла збіжжя до 
Проскурова у супроводі карального відділу. Селяни стверджували, 
що каральні відділи тероризують українські села, розстрілюють 
чоловіків і ґвалтують жінок. Внаслідок тієї інформації весь 
каральний відділ заплатив життям за свою діяльність, всіх його 
членів було зліквідовано.

При тому командування загону довідалося, що в селі Скотиняни 
перебуває «каратєльний отряд» силою в одну сотню. Командир 
затримав усі фірманки й наказав оточити село. Коли стемніло, 
повстанці ввійшли в село й почали роззброювати москалів, які, 
несподівано заскочені, безуспішно намагалися тікати. Вонн також 
заплатили своїм життям за злочини проти українського народу.

Остаточний підсумок цієї акції дав повстанцям вісім скорострілів 
«люїса», чотири тачанки, 160 крісів, 41 наган, 173 коні, одяг і багато
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набоїв. Після цього майже вся Подільська група була одягнена в 
червоноармійську уніформу й озброєна большевицькою зброєю. 
Щоправда, не обійшлося без жертв і з українського боку, бо у 
збройній сутичці з москалями загинуло 17 повстанців і двоє старшин 
[55, 876].

З Янчинців кінна сотня, виконуючи менші чи більші наскоки 
й сутички з ворогом, подалася за колоною під полк. Палія на Шляхові 
Коричинці, де дійшло до зудару із сотнею московської кінноти. Тут 
прийшов наказ, щоб кінна сотня негайно вирушила через Стару Гуту 
й Новий Майдан до села Згарки, щоб прилучитися до головної 
колони. Та по дорозі до Згарок довелося звести ще один наскок на 
8-й полк кінноти 9-ї кавалерійської дивізії під командуванням 
молдованина Григорія Котовського, в силі 200 кіннотників, що 
відпочивав у селі Новий Майдан. Совєгська 9-та дивізія вважалася 
однією з елітарних частин Червоної Армії. Котовці вчинили завзятий 
опір, який повстанці насилу зламали, й кінний розвідчий відділ 
дістався аж на подвір’я, де знаходився штаб дивізії разом з 
Котовським. Тут дійшло до рукопашного бою, в якому шабля 
відігравала найважливішу ролю. Найбільша, одначе, сутичка була 
на краю села, де котовці втікали, як хто міг, а повстанці-кіннотники 
їх немилосердно рубали. Лише деяким котовцям удалося вийти 
живими [55, 109а].

Наскок удався, й повстанці здобули скоросіріл з тачанкою і 
кіньми, 50 коней з сідлами, близько 20 запасних сідел і полковий 
прапор [21, 28], яким пізніше повстанці користувалися, коли на 
це була потреба. За невдачу цього наскоку слід вважати те, що 
повстанцям не вдалося захопити самого Котовського, який був при 
штабі дивізії, але зумів утекти через вікно, залишаючи свого 
бунчужного старшину, а на вішалці свою бекешу, торбу з мапами, 
а також шаблю і коня, на якому пізніше їздив командир Подільської 
групи. Втеча Котовського означала, що «треба було сподіватися 
скорого його прибуття і його полків, що розміщувалися недалеко від 
села Згарки» [55, 109а].

В цьому бою повстанці також мали поважні втрати: 20 поранених 
і кільканадцять зарубаних. Легкопоранених повстанці забрали із 
собою, а тяжкопоранених лишили на опіку селянам, а також 
убитих, щоб вони їх поховали за християнським звичаєм [36, 212].

В міжчасі розвідка виявила, що Деражня вже добре обсаджена 
червоним військом з двома панцерними потягами — «Лейтенант 
ІІЇмідт» і «Троцький», отже йти на Деражню було надто великим
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ризиком. Важливо перейти непомітно через залізницю на відтинку 
Жмеринка — Деражня. В Янчинцях загін зустрівся з бойовим 
повстанським відділом отамана Шпака, який оперував у Заньковецько- 
Віньковецькому районі. Отаман Шпак запевнив командування 
Подільської групи, що він підняв на ноги всі повстанські загони району 
й Подільська група може спокійно відпочивати аж до ранку [35, 89 
90].

По двогодинному відпочинку загін вирушив до села Стара Гута, 
куди прибув опівночі 29 жовтня. Стара Гута — це невелике село, 
оточене лісом, і там загін заночував, бо люди й коні були потомлені 
[61,195]. В цей час сотня кінноти Подільської групи налічувала вже 
90 кіннотників на конях, тоді як при переході через Збруч кінна 
чота Подільської групи була кінною тільки за назвою, бо на ділі 
ніяких коней не було і всі вирушали в похід пішки. Тепер кінну' 
сотню було поділено на чотири чоти.

Але москалі не дозволили повстанцям спокійно відпочивати, і 
цим разом їхня кіннота зробила наскок, який повстанці насилу 
відбили, та й то коштом 8 вбитих та II тяжкопоранених. Але й 
москалі понесли поважні втрати. Стрівшись з оборонним вогнем 
повстанців, вони кинулися до лісу й по дорозі губили і зброю, й 
частини свого одягу. Внаслідок цього їхні списи, шаблі, шапки і кріеи 
висіли на деревах недалекого лісу, як прикраси на різдвяній ялинці. 
Москалі також залишили по собі 10 червоноармійців, що загинули 
від куль повстанців. Крім того, повстанці здобули три сідла, два 
верхових коня й багато крісів.

Наступного дня, ЗО жовтня, розбиті частини 8-го полку та 7- 
й полк 9-ї дивізії Котовського, що стояв у Барі, переорганізувалися 
і зробили наскок на Стару Гуту, яку ліс оточував з усіх боків. 
Повстанський загін, маючи добре стратегічне положення, вийшов 
москалям назустріч, чого вони не сподівалися. Ворожа кіннота не 
витримала наступу загону й у безладді розбіглася по лісу, залишаючи 
на полі бою великі втрати в людях і в конях. Перемога була за 
Подільською групою, але коштом чотирьох поранених повстанців. 
Вона здобула 12 коней і багато крісів і піднесла настрій серед 
старшин і стрільців, а зокрема віру, що вони осягнуть намічену ціль 
[61, 195].

Із Старої Гути загін вирушив близько 13 год. на село Голеншців 
(в Летичівському районі), через села Луку, Янівці, Сахни і 
Зіновинці, на Педоси Лісові. З Педосів пінити на село Берез ну, а далі
— на Майдан Вербецький з 4-годинним відпочинком у цьому селі,
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а звідти — на Погорілу й Росохи. В Росохах передова частина 
розстріляла одного комуніста й захопила шість коней з сідлами. 
Щойно перед світанком 31 жовтня загін затримався на одну годину 
спочинку в Лозовій. Переправившись через річку Бог, вранці загін 
прибув до села Крупані, де захопив 20 ворожих кіннотників. 3- 
поміж них сім комуністів на місці розстріляли, а їхні трупи поклали 
до човна і, причепивши картку з написом: «подарунок від повсганчого 
загону», пустили по Богові. Тут загін здобув 20 коней з сідлами, 20 
крісів і 20 комплектів одягу.

Ранком 31 жовтня у Чуднівцях над Богом захопили 17 ворожих 
кіннотників, і тільки один з них зумів утекти до ріки, всіх інших 
розстріляли. В селі Кіманівцях чільна частина захопила «военрука» 
(військового керівника) і 10 червоноармійців й, по відібранні від них 
зброї й одягу, пустила на волю [36, 214]. Не затримуючись-тут 
довше, військова колона вирушила через Кіманівці і Шпичинці на 
Цимбалівку, де й зупинилася на ніч. Це був безлісний і зовсім не 
придатний для партизанських дій терен. А ввечері селяни доповіли, 
що в цьому напрямі йде близько двох тисяч москалів, кінноти й 
піхоти. На жаль, ця звістка не дійшла своєчасно до командира групи 
підполк. Палія, і її було злегковажено. Але правдивість того 
донесення підтвердилася дуже скоро.

Ранком 1-го листопада червоні війська почали посуватися 
поближче до села Цимбалівки. Підполк. Палій підняв увесь відділ 
й наказав негайно залишити село, а сам він, зібравши кінноту, 
залишився в селі прикривати відступ піхоти. І тільки завдяки 
багнистій річці, що протікала по обох боках села, йому вдалося 
вивести свої частини, інакше відділи Червоної Армії були б його 
оточили і знищили. До важливого бою дійшло аж під селом 
Семенівкою. В ньому командир групи підполк. Палій був поранений, 
і його було відправлено під охороною 12 кіннотників до польського 
кордону [36, 214—215]. Із цією групою повернувся до Польщі також 
і зв'язковий старшина польської армії Шолін. Командування 
загоном перебрав підполк. Сергій Чорний.

* *
*

У відповідь на перші перемоги Подільської групи в московській 
газеті «Известия» від 1 листопада 1921 р. з’явилося повідомлення під 
заголовком «Напад бандитів на Совєгську Україну» такого змісту:
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«У прикордонні місцевості, а саме в район Гусятина, з Польщі 
прибула банда в силі до 50 осіб, яка наскочила на особливий пункт 
Лянцкорунь. Вночі з 27 на 28 вересня інша група в силі до 400 осіб 
піхоти і 200 кіннотників із 4-ма скорострілами та 10 автоматами 
перейшла кордон у районі Жарнівки й доконала низку розбійницьких 
нападів на південному й на північному сході від Гусятина. В селі 
Пашківці банда убила командира чоти прикордонної охорони та 4 
червоноармійців. В селі Крипятна забили військового комісара та 
10 міліціонерів. На станції Ярмолинці знищили станційні апарати, 
підпалили заготівельні пункти і дійшли до Кошаринців, звідки їх 
відігнано. На станції Ярмолинці червоноармійці також відігнали 
бандитів.

25 жовтня на кордоні все ще знаходилася банда в силі 1 500 
осіб, яка також прийшла з польського боку в містечко Городок. 
Банда силою 500 шабель знаходиться в містечку Скалат, а ще інша, 
також у силі до 500 осіб, — у містечку Оршаки. Надходить 
інформація, що до кордону наближаються ще й інші банди.

Бандити везуть з собою велику кількість зброї і роздають її 
населенню разом з наказом про мобілізацію, що його надруковано 
в Тарнові від іменит. зв. Української Народної Республіки. Звертає 
на себе увагу також той факт, що розбійницькі ба;іди прибувають 
у прикордонні місцевості в повному бойовому по ;ядку, ешелонами, 
в польських вагонах, польською залізницею. Отже, не може бути 
навіть найменшого сумніву в тому, що вони діють безпосередньо під 
протекцією польського уряду» [переклад мій. — В.В.].

Так виглядала московська інформація про похід Подільської групи 
в Україну, який зображено як звичайний бандитський напад. Впадає 
в очі те, що в московській термінології тих, хто обороняв свій рідний 
край перед чужинецькою московською навалою, — клясифіковано як 
бандитів, а московсько-совєтський режим, принесений на багнетах і 
утримуваний терором в Україні, — як визволення трудового народу 
від визиску панів і капіталістів.

ПОДІЛЬСЬКА ГРУПА 
ПІД КОМАНДОЮ ПІДПОЛК. ЧОРНОГО

Большевики весь час намагалися зліквідувати Подільську групу 
й висилали проти неї свої найбільш добірні частини. Але в першій 
фазі бою під Семенівкою 1-го листопада большевики потерпіли
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великі втрати, зокрема при переправі через річку — доплив Случі. 
Пізніше їм підійшла підмога з Любара, один полк піхоти, який 
загородив відступ повстанцям. Тому що загроза була велика, 16 
старшин і стрільців з одним скорострілом втекли до села Авратин, 
де їх москалі переловили і .розстріляли. Допомога повстанцям 
прийшла від ворожої артилерії, яка, завваживши колону піхоти, 
гадала, що то українці, і відкрила по ній вогонь. Вслід за тим 
московську піхоту заатакувала їхня ж таки кіннота, і з того сум’яття 
скористався під полк. Чорний і вивів свій загін з критичного 
положення. Бій тривав від 8-ї год. ранку до 3-ї пополудні і коштував 
групі сім легкопоранених і 16 легкодухів, що намагалися рятуватися 
втечею з поля бою.

Учасник бою пор. Дмитро Зоренко стверджував, що «в цьому 
бою сотник Пащенко виявив себе з найкращого боку: весь тягар бою 
витримав на своїх плечах, заспокоюючи та підбадьорюючи козаків. 
Майже всі командири сотень, що мали коней, кинули козаків, і 
тільки сотн. Пащенко та сотн. Оксюк залишилися на своїх місцях 
і щасливо вивели піхоту» [36, 217].

З поля бою біля Семенівки загін відійшов до лісу. З боку 
Авратина доносився шум-гамір, який вказував, що десь там 
недалеко продовжувався бій. Пізніше стало відомо, що то московська 
піхота продовжувала бій з московською ж кіннотою. Що то свої — 
пізнати по уніформі вони не могли, бо весь загін Повстанчої Армії 
був також одягнений у червоноармійську уніформу, включно зі 
шпичастими шапками-будьонівками. 1 це не раз ставало в пригоді, 
коли несподівано зустрічалися віч-на-віч з московським військом і, 
не маючи іншого виходу, видавали себе за той чи інший відділ 
Червоної Армії.

Відірвавшись від ворога, по двогодинному марші частини загону 
зупинились в якомусь лісі на відпочинок. До найближчих сіл та 
хуторів поїхало кілька кіннотників, які привезли цілий віз печеного 
хліба та іншої їжі. Там же відбулася нарада старшин, на якій 
виявлено, що ворогові вдалося захопити обоз із 20 пораненими та 
кільканадцятьма обозними й один скоростріл, але в основному загін 
зберіг свої кращі сили і запас набоїв, і тому вирішено прямувати далі 
до наміченої цілі. «Опке, 1 листопада 1921 р. о 18 й год. загін 
нараховував 65 людей кінних, 180 людей піших, 7 скоросірілів на 
тачанках і 15 людей поранених» [61, 198].

П ісля короткого відпочинку в лісі одна частина загону перейшла 
до села Липне і там заночувала. Натомість загін під командою
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під полк. Чорного відійшов з Липного 2 листопада і через села 
Гордіївку та Врублівку дійшов до села Камінь, де затримався на 
довший відпочинок. 3-го листопада загін вирушив з Каменя о год.
8-й ранку й на годину 17 -ту добився до села Буда Голубина, де знову 
заночував. Це були дні без якихось надзвичайних пригод і 
переживань.

4-го листопада загін вирушив на село Биківку, де, згідно з 
селянськими донесеннями, знаходився батальйон Червоної Армії, 
який командування загону вирішило зліквідувати. В полудень загін 
наспів до Биківки, о 1 -й годині пополудні після короткого бою розбив 
той батальйон і здобув три скоростріли, кілька коней з сідлами, 
батальйонний прапор і полонив секретарку чека. Всю здобич загін 
забрав з собою, а секретарку було повішено. Зліквідувавши 
батальйон ворожої піхоти, загін вибрався на підводах о год. 3-й 
пополудні на село Курне, де завдяки щасливому випадку захопив 
Звягельську «чрезвичайку» у повному складі, пострах цілої околиці. 
Всіх їх повстанці повісили на телеграфних стовпах на шляху 
Житомир -  Звягель [61, 198].

Пізно ввечері загін покинув село Курне й через села Пулин і 
Топорища прибув до села Потіївки, де залишився на ніч.

Кінна сотня перейшла через село Мильне й затрималася у 
В рублів ці. Вдосвіта 3-го листопада вона рушила далі і через Бульбичі, 
Козарки, Буду Голубину та Пружину прибула до Курчів, де 
затрималася на цілий день 4 листопада. Поручник Д. Зоренко у 
своєму спогаді підкреслює, що українська розвідка працювала добре 
і завдяки тому загін обминав небезпечні села, де стояли червоноармійці. 
Протягом цього часу нічого надзвичайного не сталося, тільки 
спіймали дуже добре одягненого розвідника 5 -го Червоного карного 
відділу, якого, очевидно, розстріляли [36, 218]. Взагалі в загоні 
застосовували таку саму політику супроти москалів і комуністів, як 
комуністи — супроти українців, тобто розстрілювали всіх захоплених, 
а зокрема не було пощади для чекістів. Мобілізованих 
червоноармійців-українців роззброювали і звільняли.

Того ж самого дня, 4-го листопада 1921 р., через польсько- 
совєтський кордон на південь від Олевська, на Волині, перейшла 
головна частина Повстанчої Армії, Волинська група, під командою 
ген.-хор. Юрка Тютюнника.

Ввечері 6-го листопада загін вирушив з Потіївки до Нянівки 
через Котівці і Радомишль, тобто до району, де, згідно з наказом,
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він мав зустрітися і з’єднатися з головними силами Повстанчої Армії. 
В Котівцях загонові потрапив до рук начальник постачання 9-ї 
кінної дивізії Червоної Армії разом із 20 озброєними вояками 
охорони. Вони повинні були заготовити фураж для коней совстської 
дивізії , яка мала прийти до цієї місцевости на постій 10 листопада. 
Замість фуражу для коней вони знайшли смерть для себе з рук тих, 
яких вони самі збиралися вбивати.

По п’ятигодинному відпочинку у Котів цях загін вирушив далі 
в напрямку на село Берківку, через Ходори, розсилаючи одночасно 
розвідку на всі боки, щоб довідатися про головні сили Повстанчої 
Армії. Переночувавши в Ходорах, 7 -го листопада загін попрямував 
на Чоповичі, але по дорозі стрівся з частинами Червоної Армії, силою 
приблизно 100 кіннотників та 200 піхотинців. Це була доволі велика 
сила, й командування загону намагалося її обминути, але москалі 
заатакували повстанців і змусили їх до бою, який, одначе, не вийшов 
їм на користь.

Українці відбили атаку і самі пішли в наступ. Червоноармійці 
наступу не витримали і розбіглися, залишаючи на полі бою 40 коней, 
два скоросгріли та кількох полонених, яких було негайно розстріляно. 
Загін також поніс втрати: 4 повстанці та один старшина були легко 
поранені. На 8-е листопада загін мав 108 кінних і 185 піших людей,
10 скорострілів на тачанках та велику кількість набоїв. При загоні 
були поранені — 19 повстанців та двоє старшин.

9-го листопада загін перейшов від села Гутки через Пиріжки 
й Баранівку аж до Ксаверова і весь час безуспішно розвідував про 
головні сили Повстанчої Армії під командуванням ген. Тютюнника. 
В Ксаверові селяни сказали, що ніби 7 листопада якийсь український 
загін проходив через села Велике Клеще й Рудню Базарську. Загін 
негайно виїхав до згаданих сіл, але, як виявилося, інформація була 
фальшивою. Однак тут наспіла прикра звістка, що головні сили 
Повстанчої Армії потерпіли поразку на станції Коростень і звідти 
пішли в напрямку на місто Чоповичі. У зв’язку з тим на друтий день, 
тобто 10 листопада, загін вирушив у напрямку на місто Базар в надії, 
що вдасться з’єднатися з Волинською групою. Цього дня випав сніг 
і вдарив мороз, до якого вояки Подільської групи не були підготовані 
[61, 199—200 ]. Правда, багато вояків уже захопили собі одіж від 
ворога, але цього було замало.

Тим часом вояки кінної сотні, що йшла іншим шляхом, по 
дорозі зі Старої Буди до Буди Пісковської спіймали двох москалів
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комуністів, чоловіка й жінку, яких там же і розстріляли. В самому 
ж селі спіймали «взводного командіра», а згодом ще 6, а потім 5 
червоноармійців. «Командіра» і двох червоноармійців розстріляли, 
а 9 мобілізованих звільнили. В селі Облідки відділ кінноти наскочив 
на групу червоноармійців, і дійшло до перестрілки, в якій був тяжко 
поранений командир кінної сотні сотник Антончик, один з кращих 
старшин загону.

По відпочинку в Нянівці нічним походом відділ перейшов через 
село Ялівку до Писарівки і далі на Слободу Пелчинську і Хрипівку, 
де затримався на відпочинок. В Межиріччях відділ потрапив на 
храмовий празник; з тої нагоди вояків гарно пригостили, і відділ 
вирушив через П’ятидуби і ввечері прибув до села Кропивної. В 
дорозі до П’ятидубів погода, до того часу добра, раптово змінилася: 
почав падати сніг, який утруднював партизанську діяльність, бо 
важко було марширувати, зокрема для піхоти, а крім того, 
залишався слід, куди партизани проходили.

11 листопада відділ, пройшовши через села Ханів і Мар’янівку, 
переправився через річку Тетерів і 12 листопада прибув до села 
Мірча, неподалік від місця, призначеного для з'єднання з Волинською 
групою. Тут слід підкреслити, що в останній тиждень Подільська 
група перебувала в районі найбільшого скупчення московських 
військових сил, які завжди наступали їй на п’яти. Тому то 
доводилося вест більші або менші бої, як, наприклад, під Писарівною 
8-го листопада, де українці захопили двоє коней й забили 4 
червоноармійців, чи біля села Любарців. Був це також район 
діяльности отамана Струка, і, прийшовши до Мірчі, командування 
загону намагалося ввійти в контакт з цією повстанською групою. Це 
остаточно вдалося зробити 13 листопада. Але вигляд цієї групи не 
викликав ентузіязму ані своєю кількістю (бо прибуло їх всього 14 
людей* під командою заступника отамана Струка), ані своїм 
виглядом. Вони говорили, «що ще місяць тому було їх щось із сто, 
а часами й більше (самого кадру), і мали вони по всіх селах 
прихильників. А тепер — хто ж з цих прихильників пішов би до 
нас, маючи сніг по коліна, мороз до 10-15 ступенів, бачачи, що 
москалі переслідують і ловлять «кадру» — бо скрізь видно її сліди» 
[36, 221].

* В публікації, вміщеній у збірці «Базар» (Базар. -  Бібліотека Українського 
Воєнно-Історичного Товариства. — Каліш. -  1932.) Д. Зоренко наводить іншу 
цифру -  9 кіннотників (Ред.).
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Наступного дня вдалося спіймати трьох ворожих кіннотників, 
які везли донесення до командування свого полку, що в околиці села 
Блитча, десь у лісах, знаходяться головні повстанці сили на чолі з 
ген. Тютюнником. З уваги на це, загін вирушив до села Леонівки, 
через яке проходила дорога на Блитчу, і там довідався, що в селі 
за чотири кілометри від Леонівки розташувався 1-й батальйон 515 
полку, й командування загону вирішило здобути від нього скоросіріли. 
Під полк. Чорний, зібравши кінноту, вирушив до згаданого села, але 
по дорозі зустрівся з частиною, яка прямувала на Леонівку 
«ліквідувати банду Тютюнника». Тут дійшло до зудару з большевицькою 
частиною, яка під несподіваним вогнем заховалася у лісі. 
Большевицький наступ вранці 15 листопада також відбито, але 
залишатися в Л еонів ці було небезпечно, й о год. 10-й загін покинув 
Леонівку з наміром розшукати головні повстанчі сили. Але протягом 
15 кілометрового маршу на схід, у напрямі на місто Димер, ані 
розвідка, ані селяни не могли дати жодних відомостей про Волинську 
групу. Не довідавшись нічого, загін, не доходячи до Димера, 
повернув і через села Кобилицю, Рудню Тальську прибув до села 
Вахівка.

Під час цього маршу до Подільської групи приєдналася група 
повстанців отамана Орлика в силі 24 кіннотників [61, 202] *. Його 
кіннота мала досконалий вигляд — добірні люди, добре озброєння. 
Один із старшин отамана Орлика говорив, що «два місяці тому 
організація його була досить мідна і що тоді Орлик міг дати самої 
«кадри» до двох тисяч шабель, а охотників міг зібрати багато тисяч. 
Тоді вони сподівалися нашого приходу, але тепер справа з 
повстанням є безнадійна» [36, 222].

Внаслідок безперервних боїв відділ поніс значні втрати в людях, 
вбитими й пораненими. На 16 листопада Подільська група налічувала 
160 кіннотників, 90 піхотинців, 25 поранених і 5 з відмороженими 
ногами. У вояків було 12 скорострілів. «Як люди, так і коні були 
перевтомлені, і становище з кожним днем гіршало. Морози доходили 
до 20 ступенів, сніги були до метра заввишки» [61, 202—203].

Біля Вахівки довелося звести знову один бій з московською 
кіннотою  у силі від 300 до 400 осіб, які започаткували цей бій, але 
українська піхота скоро їхній наступ відбила, й москалі відступили, 
залишаючи на полі бою 12 людських і кінських трупів. В цьому бою 
з українців загинув поручник Звягин [36, 222], а двох вояків 
поранено.

* Д.Зоренко пише, що отаман Орлик припровадив 45 повстанців (В .В .).
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18 листопада загін повернув знову до Леонівки, а звідти до села 
Блитчі. В лісі, що на шляху між Леонівкою і Блитчею, загін натрапив 
на сліди головних повстанчих сил: то були попалені папери Головного 
Повстанчого пггабу. Тепер загін, не гаючи часу, рушив на Блитчу 
і там, довідавшись, що Тютюнник пішов на Базар, командир 
попровадив свій загін услід за ним, і через село Задрипанку 19 
листопада прибув до села Забуяння і там заночував. Всі шляхи були 
завалені снігами, і пересування з місця на місце було надзвичайно 
важким.

В селі Забуянні відбулася нарада всієї старшини загону, де було 
обговорено умови, в яких відбувався похід. Через те, що настаєзима, 
шляхи завалили сніги й загін швидко пересуватися з місця на місце 
не може, це може використати ворог, напасти на загін більшими 
силами і знищити його. Беручи це до уваги, нарада винесла рішення 
посуватися у напрямку польсько-українського кордону й опрацювала 
плян і маршрут відвороту [61, 203]. 20 листопада о год. 8-й ранку 
Подільська група вирушила в поворотну дорогу, не з ’єднавшись з 
головними повстанськими силами Волинської групи. Дещо пізніше 
того самого дня загін зустрів селян, що були з кіньми при частині 
ген. Тютюнника, які ствердили, що головні повсшнчі сили большевики 
розбили біля села Малі Миньки 17-го листопада та що багато 
повстанців загинуло в бою і багато потрапили до полону. Тільки 
небагатьом удалося щасливо вирватися з оточення, й вони вирушили 
в напрямку польсько-українського кордону. Ця звістка дуже 
пригнобила старшин і вояків загону, але, з другого боку, була 
доказом правильності рішення командування у справі відвороту. 
Тепер штаб загону вважав за свій обов’язок вивести загін у безпечне 
місце, не наражаючи його на додаткові зайві втрати. Ще того самого 
дня 20-го листопада в полудень загін попрощався з частинами 
отаманів Орлика і Струка, залишивши їм 4 скоростріли й декілька 
коней. Крім того, з Подільської групи 15 вояків і старшин на власне 
бажання залишилися при повстанчих загонах.

Від 20 листопада до 5 грудня 1921 р. Подільска група, 
обминаючи більші села й міста, де могли б бути великі військові 
гарнізони, й не зупиняючись на довші від починки, прямувала на 
захід до польського кордону. 2-го грудня біля села Дворки, що на 
південь від Житомира, загін зустрів ворожий відділ із ЗО осіб, який 
большевицьке командування вислало з Житомира боротися з 
повстанцями. Протягом кількох хвилин цей відділ зліквідовано, і
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загін здобув ЗО коней [61, 204]. 5-го грудня о 12-й годині загін 
прибув до села Буди, де мав чотиригодинний відпочинок й о год. 
16-й вирушив далі на захід. 6-го грудня поворотці вишикувалися 
в колону й о год. 6-й ранку перейшли кордон поміж містом Островом 
і Мілятином.

Назустріч їм вийшло кілька старшин поляків і чота кінноти. В 
селі за кілька кілометрів від кордону, перед будинком штабу та 
батальйону команди, поворотці вишикувалися в чотирикутник і 
почали здавати зброю. «Більшість козаків, — згадує учасник, — і то 
найстарші, плакали, як діти. Польський майор, а за ним і всі польські 
офіцери теж не витримували й один по одному, виймаючи хустки 
з кишені, заходили до будинку. Деякі козаки, в розпачі, потрощили 
свої рушниці на дрібні шматочки» [36, 225]. В той час вони здали 
198 крісів, 41 верхового і 12 запряжних коней, 6 возів і тачанок,
5 скорострілів «максима» й близько 10 000 цабоїв. Так закінчилась 
діяльність Подільської групи Української Повстанчої Армії у 1921 р.

* *
*

Подільська група в дійсності складалася із трьох відділів, 
причому найбільш докладну інформацію маємо про найбільший 
відділ, яким командував спершу гадпо.тк. Палій, а після його 
поранення — під полк. Чорний. Цей відділ дістався у призначений 
йому район вчасно, але, не з власної вини, не зумів з'єднатися з 
головними силами. У нас немає відомостей ні про відділ, який 
відправлено у напрямі на Кам’янець-Подільский, ані про відділ, що 
був висланий в район Лянцкоруня.

Розглядаючи діяльність найбільшого відділу Подільської групи, 
треба ствердити, що йому випало воєнне щастя. В короткому часі 
весь відділ був одягнений в червоноармійську уніформу, здобуту від 
розбитих частин Червоної Армії. Від 8-го полку в битві під Згарками 
відділ захопив червоний прапор, який пізніше часто використовував, 
вдаючи із себе большевицьку частину, коли не можна було усунути 
ворога силою зброї. Цей загін, «що вже в перших днях здобув у 
ворога коней і став кінним відділом, пройшов Проскурівський і 
Летичівський повіти в успішних боях. Тут, під напором переважаючих 
сил ворога, звертає на північний схід та під прикриттям Любарських 
лісів прямує на північ у Житомирський та Коростенський повіти. 
Звідси повертає на південний схід, на Малин та Бородянку під 
Києвом. Воєнний успіх і трофеї цього відділу великі, — писав полк.

75



Сушко, — підходом під Київ у ворожій гущі, своєю ініціятивною 
підприємливістю виявив великий подвиг» (56, 107].

Г олосилися до нього також і добровольці-партизани й очікували 
заклику до загального повстання, але, не маючи зброї, ані під полк. 
Палій, ані під полк. Чорний не вважали за доцільне такий заклик 
видавані.

Відділ звів численні бої з московськими частинами й одних 
розгромив, інших зовсім знищив, як згадану вже прикордонну 
сторожу, а пізніше 8-й кінний полк Червоного козацтва, 7 -й кінний 
полк, 2-гу бригаду Червоного козацтва, 57-й кінний полк, курінь 
піхоти й курінь 515-го полку, три загони окремого призначення та 
інші. Крім того, Подільська група захопила дві «чрезвичайки» в 
повному їх складі, яких знищила [61, 204]. Недарма ж колишній 
командир 7-го полку Червонокозацької дивізії Круп’янський писав 
у своїх спогадах, що «трупи червоноармшців і радянських працівників 
правили за віхи, які вказували шлях руху банд» [14, 148]. Все це 
відбувалося в надзвичайно складних не тільки стратегічно-мілітарних 
умовах, але ще гірше — в кліматичних. Совєтська інформація, як 
звичайно, переборщувала жорстокість Подільської групи, бо вона не 
нищила звичайних громадян — ані українців, ані навіть росіян, 
силою мобілізованих до Червоної Армії, а тільки москалів-комуністів, 
зайшлих з Росії, щоб опанувати й поневолити Україну, та всякого 
роду вислужників московсько-совєтської влади в Україні, а зокрема 
чекістів.

Дещо інакше інформувала про це своїх читачів «Правда», орган 
Комуністичної партії (большевиків), яка 25 листопада 1921 р. 
писала: «Через кордон у Совєтську Україну перейшло кілька сот 
петлюрівців на чолі з отаманом Палієм з метою підняти повстання 
і зірвати (доставу) продналогу. Біля села Стара Гута їх наздогнали 
наші червоні козаки й завдали їм жорстокого удару. Від банди 
залишилося 2-3 десятки людей без зброї, які втекли до лісу. 
Захоплено 4 ушкоджені скоростріли, весь обоз і цілу фіру піроксиліну', 
призначеного для висаджування складів, збірних пунктів зерна і 
доріг, штаб полку, всю канцелярію і списки бандитів. Отаман Палій 
загинув.

Склад банди був дуже різноманітний: великороси, українці, а 
також і китайці... Зброю і скоростріли вони дістали в Галичині. Після 
переходу через кордон бандити, сподіваючись підняти населення 
проти совєтської влади, в деяких селах роздавали селянам зброю.
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Селяни зброю забрали і, як тільки бандити відійшли, вони віддали 
її нашій місцевій владі» [переклад мій. — В.В ].

* *
*

Про діяльність перших двох відділів, що їх вислав полк. Палій 
23 і 24 жовтня, нема жодної документації за винятком коротких 
згадок у совєтських публікаціях. Совєтський посол у Варшаві 
Карахан у своїй ноті до міністра закордонних справ Польщі 
Скірмунта від 1 листопада 1921 р. писав, що «близько 2 000 осіб 
перейшли кордон і з боєм взяли міста Гусятин і Городок. Бій 
проходить біля Кам’янця-Подільського» [7, 71]. Мабуть, про цей 
самий випадок згадував комунікат совєтського посольства у Варшаві, 
про що інформував американський щоденник «The New York Times» 
від 31 жовтня 1921 p.: «Протибольшевицький лідер генерал 
Петлюра зорганізував з польської території нову інвазію в Україну. 
Війська Петлюри захопили міста Гусятин і Городок і завзяті бої 
продовжуються біля Кам’янця-Подільського». В «Історії міст і сіл 
Української PCP: Хмельницька область» є ствердження, що 
«наприкінціжовтня 1921 р. петлюрівський провід т.зв. повстанських 
військ кинув на допомогу бандам, що діяли в повіті, значні сили з- 
за кордону. Банди проникли в Городоцьку, Орининську, Смотрнцьку 
і Довжацьку волості. 28 жовтня повітовий партком виділив 
революційну трійку, а на початку листопада створено військово- 
революційний комітет на чолі з І.Ю. Кушком і П.І. Буценком. 
Основні сили бандитських зграй були розгромлені загонами 
прикордонників і чопівцями» [10, 312]*.

З іншої совєтської публікації довідуємося, що «майже одночасно 
з ліквідацією банди Тютюнника була ліквідована також банда в 
районі Кам’янця-Подільського» [17, 654]. Так само і О.О. Кучер 
твердить, що «вночі на 27 жовтня 1921 р. ... група Палія перейшла 
державний кордон на північ від Гусятина і захопила ст. Ярмолинці» 
[14, 147]. Згідно із свідченнями учасників тієї групи, вона станції 
Ярмолинці не зайняла, а навпаки, обминула її, отже тут мусить іти 
мова про відділ, який мав за завдання прямувати на Лянцкорунь. 
Це, зрештою, підтверджується нотою Раковського до польського 
уряду від 30 жовтня 1921 p., в якій говориться, що 25 жовтня банда,

*«Чопівці» ~ члени військової формації ЧОП (частини особливого 
призначення). -  (В.В. )
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числом 50 осіб, яка прибула з Польщі, зробила наліт на особливий 
пункт Лянцкорунь. З того також видно, що обидва ті відділи не 
дармували. На жаль, вони не л и ш и л и  по собі жодного документа, 
і ми не знаємо, яка доля спіткала їх членів, хоча совєти твердять, що 
вони обидва ті відділи розгромили. Так само вони твердять, що 
захопили в полон або вбили підполк. Палія, що зовсім не відповідає 
правді. Нічого не згадують совєтські джерела про застосування ними 
принципу збірної відповідальності, як большевики після рейду 
Подільської групи помсгилися на населенні, а зокрема на інтелігенції. 
За те, що їм не вдалося схопити чи принаймні розгромити Подільську 
групу, большевики застосували той принцип і розстріляли не селян, 
які повністю підтримували повстанців, але всіх учителів Летичівського 
повіїу на Поділлі.

ВОЛИНСЬКА ГРУПА

Волинська група, у свою чергу, поділялася на дві дивізії: першу, 
меншу — під командуванням полк. Леоніда Ступннцького, та другу
— Київську, під командуванням полк. Миколи Янченка. Київська 
дивізія складалася з двох піших та однієї гарматної бригади, а також 
кінної та технічної сотень і польової варти. 1 ю бригадою командував 
підполк. Микола Шраменко, а другою збірною — полк. Роман Сушко. 
Начальником штабу Київської дивізії був підполк. Лушпенко, а 
начальником оперативного відділу штабу — підполк. Іван Ремболович.

При Київській дивізії був і штаб Повстанчої Армії на чолі з полк. 
Юрієм Отмаршгайном. При штабі знаходилися: 1) канцелярія 
штабу; 2) комендатура; 3) відділ дефензиви, або розвідчнй відділ, 
який очолював підполк. Очеретько, а його помічником був сотн. 
Петро Ващенко; 4) мобілізаційний відділ; 5) армійський шпиталь 
під керівництвом сотн. д-ра Олександра Плітаса; 6) артилерійський 
парк; 7) відділ постачання, яким завідував урядовець Хоха; 8) 
саперна чота під командою полк. Копала; 9) комендантська сотня 
під командою підполк. Дугельського і 10) цивільне управління на 
чолі зі старшим лейтенантом Михайлом Білинським, який мав стати 
міністром внутрішніх справ, та інженером Віктором Яновським, 
який мав обійняти посаду міністра комунікації в новому повстанському 
уряді України.

«Першого листопада в дорозі ген.-хор. Тютюнник, як 
командуючий Повсганчою Армією, звернувся до частин з промовою,
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якою ознайомив, куди і для чого ми йдемо, — згадує один з учасників.
— В цій промові, між іншим, було зазначено, що Україна горить у 
повстанні: мости, залізниці, телеграф, телефон вже зривають 
повстанці селяни, зв’язку большевики не мають жодного, у них 
паніка, все біжить (тобто — втікає. — В. В .), жодного потяга не 
пускають у Московщину і т.д.».

Тютюнник зазначив у цій промові: «У нас зброї нема, але є 
набоїв, хто скільки донесе. Решту зброї, одяг і взуття ми дістанемо 
зараз на тій стороні. Що в мене є — те зараз видадуть. Мені прикро, 
що дехто з малодушних довгий час працював зі мною, сьогодні мені 
не повірили й залишилися. Я завжди був і буду з вами. Ніколи 
неправди не казав, добре чи погане, завжди освітлював так, як воно 
є в дійсності. Підемо бити і гнати сволоту».

У цій же промові ген. Тютюнник заявив, що «з переходом 
кордону починається нова сторінка історії України, нова влада, 
новий уряд і замкнення границь України для тих, що лишилися 
за кордоном, а передусім для тодішнього уряду УНР> [58, 856]. 
Така заява, як це згадує полк. Роман Сушко, була немалою 
несподіванкою, головно для старшин, що ані причини такого 
рішення, ані плянів Тютюнника не знали, а важливість можливих 
наслідків розуміли.

Полк. Отмаршгайн також був здивований такою заявою війську 
і, запросивши до себе сотн. Д. Герчанівського та полк.Р. Сушка, 
довірчо заявив, що їм усім, кол іт  гнім старшинам Січових Стрільців, 
треба бути насторожі під час походу й мати між собою порозуміння 
з огляду на можливість різних несподіванок з боку Тютюнника [58, 
855].

У дійсності ген. Тютюнник мав на меті, закінчивши повстання, 
захопити всю владу в Україні до своїх рук, що ствердив його близький 
спів робітник полк. Добротворський. Розмовляючи з Лушпенком, він 
звернувся до інж. В. Яновського і сказав: «Як тільки ми закінчимо 
повстання й опануємо Україну, то будемо пропускати в Україну всіх
із Тарнова, навіть і уряд, за посвідками та дозволами, що їх 
видаватиме полковник Лушпенко» [65, 855]. Сам Лушпенко 
керував тоді відділом, який мав перетворитися в Україні на 
департамент жандармерії.

Перед самим переходом кордону до Тютюнника приїхав 
спеціяльний посланець Головного Отамана С. Петлюри, його 
особистий ад’ютант підполк. Олександер Доценко, який у розмові 
з полк. Сушком різними натяками дав зрозуміти, що між ген.
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Тютюнником та урядом УНР існує непорозуміння. Доценко 
переказував полк. Сушкові, як і іншим колишнім старшинам кол. 
корпусу Січових Стрільців, щоб «вони не забували про обов’язки 
січового стрільця». На цю тему він мав розмови також і з полк. 
Отмарштайном [57, 856]. Фактом є те, що полк. Отмарштайн 
часто не погоджувався з ген. Тютюнником, і між ними бували 
суперечки, але це було головно в тактичних справах.

Саме в цей час, ЗО жовтня 1921 р., голова Ради Народних 
Комісарів України Хр. Раковський вислав протесту ноту до 
польського уряду, на руки польського міністра закордонних справ 
Костянтина Скірмунта, яку особисто передав йому 31-го жовтня 
уповноважений уряду Совєтської України в Польщі Олександр 
Шумський. В цій ноті Раковський скаржився, що «досі епізодичні 
наскоки на територію України набирають під сучасну пору 
масового і скоординованого характеру, з неприхованою метою
— викликати повстання проти робітничо-селянської влади в 
Україні. ...Нот бандитські операції почалися 26 жовтня, — 
говорилося далі в ноті, — коли банда числом до 50 осіб прибула 
з Польщі й напала на окремий пункт — Лянцкорунь. Вночі з 27 
на 28 жовтня друга банда силою в 400 осіб піхоти й 200 осіб 
кінноти з 4 -ма скорострілами й 10-ма автоматичними крісами 
переходить кордон в районі Жарнівкш.

Дещо далі нота стверджує, що «з інших джерел уряд України 
довідався, що з польської території готуються ще й інші банди 
з наміром напасти на територію України із завданням, з 
одного боку, зайняти Кам’янець-Подільський, а з другого — 
станцію Жмеринка. Ця операція в районі південної частини 
Поділля, під проводом полк. Добр^творського, повинна б, 
згідно з пляном, розробленим у II Відділі VI Польської Армії у  
Львові, бути лише демонстрацією, бо одночасно в північну 
частину Поділля мав би вторгнутися відділ полк. Ступницького 
з метою пробитися до Сквирського повіту Київщини. Згідно з 
тим пляном, головний удар мав би відбутися далі на півночі в 
районі Коростеня, щоб захопити той залізничний вузол. Там 
мав би переводити свої операції отаман Нельговський разом 
зі своїм начальником штабу полк, генерального штабу Лосевим, 
і його відділи увірвалися в Україну в перші дні жовтня. Перша 
група тих бандитів у складі 80 кубанських і донських козаків 
з дивізії Яковлева, озброєних крісами, шаблями й ручними
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гранатами, перейшла кордон в районі Корця ще 28 на 29-го 
жовтня. Друга група в силі 85 осіб, в більшості петлюрівських 
офіцерів і підофіцерів, перейшла кордон в районі села Мишакова 
і брала участь у зірванні потягу з робітниками і хлібом на 
станції Тетеревів.

Як видно із цієї ноти, большевицька розвідка працювала 
непогано, інакше кажучи, вміло використовувала необережність 
організаторів Листопадового рейду. Далі, нагадавши польському 
урядові про свою ноту від 28 вересня 1921 р., в якій Раковський 
вимагав, щоб польський уряд усунув зі своєї території російських, 
білоруських й українських антисовєтських діячів, він повернув знову 
до тієї теми:

«ІЦоб уникнути непорозуміння, український уряд мусить 
відзначити, що в разом з Петлюрою і Тютюнником, ватажками 
й найактивнішим організаторами банд, є також: в таборі 
Вазовіци (повинно б бути Вадовіце. — В.В.) — командир дивізії 
генерал Омелянович-Павленко молодший; в таборі Ланцут — 
генерал Бурковський, командир 5-ї дивізії; в таборі Каліш — 
генерал Удовиченко, командир Залізної дивізії, генерал Загорський 
(повинно б бути Загродський. — В.В.), командир 2-ї Волинської 
дивізії, вПйотркові — генералБезручко, командир 6-ї Стрілецької 
дивізії, а також польський поручник Ковалєвський, помічник 
Тютюнника в I I  Відділі Польського штабу, полковник 
генерального штабу Отмарштайн, начальник військового 
управління Повстанчого штабу Тютюнника; полковник 
Добротворський, начальник відділу цивільного управління при 
штабі Тютюнника; сотник Кузьмінський-Титаренко, начальник 
Тернопільського пункта ч.У, Головко, начальник пункта ч.2 у 
Рівному, і сотник Бабич, начальник пункта ч.З у Сарнах>.

На закінчення ноти Раковський писав: «Не допускаючи 
думки, що польський уряд поділяє надії політичних авантюристів 
і їх  натхненників, які вже не раз відкинув український народ, 
начебто вони зможуть своїми бандитськими наїздами, ба 
навіть війною, через яку вони хочуть нав'язати загартованим 
у чотирилітній боротьбі українським робітникам і селянам 
свою владу. І, рахуючись з неодноразовими запевненнями 
польського уряду, що він у  своїх взаємовідносинах з урядом 
України буде докладно керуватися постановами Ризького 
договору, уряд України очікує в недалекому майбутньому
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повного задоволення своїх справедливих вимог — здійснення 
згаданих реальних Гарантій, які є достойними самостійности 
України як держави, в інтересах її трудящих мас*.

Християн Раковський 
Голова Ради Народних Комісарів 

і Комісар закордонних справ УССР [6, 452 456\ 
(переклад мій. —В. В ).

Першого листопада подібного змісту ноту до польського уряду 
вислав також і большевицький представник у Варшаві Лев Карахан, 
який стверджував, що «близько 2 000 осіб перейшло (польсько- 
совєтський) кордон, які після бою зайняли Гусятин і Городок. Бої 
проходять також ібіля Кам’янця-Подільського. Згідно із звідомленням 
російського уряду, операціями керує сам Тютюнник. З Польщі ідуть 
ешелон за ешелоном при повній співпраці залізничних і військових 
польських властей» [7 ,106]. Як видно із цієї ноти, Карахан сильно 
перебільшував і силу повстанців, і кількість допомоги, яку поляки 
надавали повстанцям, коли він говорив про «ешелон за ешелоном». 
Але большевицька дипломатія, як і вся їхня інформаційна система, 
ніколи не грішили об'єктивністю, а тим більше точністю. Треба 
думати, що тут ішлося, в першу чергу, про чисту пропаганду серед 
противників польської причетности до українського походу в 
Україну.

Очевидно, що всі ці ноти не залишалися без сліду, тим більше, 
що в Польщі погляди на ще один похід в Україну були різні. 
Противники походу остаточно домоглися від уряду, щоб військове 
командування не допустило Повстанчу Армію до походу в Україну. 
Це мали зробити два полки польської кінноти, один з Ковеля і другий 
з Рівного, які повинні були перехопити повстанські відділи і 
відтранспортувати їх назад до таборів інтернованих. Командири 
польських частин дістали дозвіл в разі потреби користуватися навіть 
зброєю. Але майор Фльорек з Генерального штабу Польського 
Війська, прихильник походу, негайно поінформував штаб ген. 
Тютюнника, що проти нього вийдуть два польські полки й радив, 
як уникнути зустрічі з ними. Цим мали зайнятися пор. Ковалєвський 
і пор. Маєвський, польські зв’язкові офіцери при штабі Повстанчої 
Армії, родом з України, які також вибиралися в похід [50, 218].

Але лицемірство поляків найбільше виявилося при розподілі 
одягу і зброї поміж новосформованими частинами. Відомо ж,
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що всі диверсійні групи, а такою була Повстанца Армія, які йдуть 
з метою підняти збройне повстання, звичайно дістають пайкращий 
виряд, зброю й амуніцію. Не так воно було з частинами Повстанчої 
Армії в 1921 році. Добровольці, які голосилися до походу в Україну, 
прибули з таборів інтернованих в різному «сільсько військовому 
лахмітті».

Другого листопада приїхав Тютюнник і на нараді поінформував 
усіх старший про погане положення, а зокрема про погане 
озброєння. Але незаважаючи на те, саме тоді закінчилася організація 
військових частин. Створено Першу і Другу бриґади та кінний полк. 
Хоча й не було коней, але Тютюнник запевняв, що поляки дадуть. 
Комендантом кінного полку був призначений сотник Маркевич, а 
сотник Василь Падалка був його заступником. В полку було 45 
старшин, ЗО підстаршин і 25 вояків [45, 45\.

Перша бриґада мала два курені, які складалися зі старшин і 
вояків колишньої 4-ї дивізії армії УНР, і разом налічували 300 осіб 
старшин і вояків.

Друга збірна бригада, під командою полк. Романа Сушка, 
складалася із двох куренів: 4-го, під командою сотн. Володимира 
Стефанишина, до складу якого входили старшини й вояки 6 -ї Січової 
дивізії, й 5-го, який складався з старшин і вояків З і Залізної 
стрілецької дивізії під командою полковника Лисогора. У Другій 
бригаді було 294 особи, з них старшин — 78, підстаршин і вояків
— 211 та 5 урядовців [63, 114\.

У Другій збірній бригаді 60% козаків і старшин були одягнені 
у лахміття, 48 стрільців були босі, а 30 — пропідв’язували черевики 
шнурками. Плащів не мав майже ніхто. Для босих довелося 
заготовлювати личаки з кори, які однак виявилися непридатними 
для походу по мокрому ґрунту.

Не все гаразд було і з харчами. На обід видавали кожному по 
фунтові хліба, але тому, що хліба не було досить, тим, кому не 
вистачило, — видавали по 100 польських марок, за які нічого не 
можна було купити.

Ще гірше була справа з озброєнням. Оскільки польський уряд 
«нічого не знав» про цей похід, зброю було доставлено у вагоні на 
станцію Москвин під наглядом польського поручника. Тоді група 
повстанців «напала» на станцію і «пограбувала» той вагон, а 
відповідальний за «напад» старшина-українець підписав польському 
поручникові поквітування на отриману зброю [6, 506 \ . Вслід затим 
повстанці Волинської групи дістали зброю І листопада 1921 р. у селі



Камінці біля Костополя, тобто вже поблизу польсько совєтського 
кордону. Там їм видано 400 крісів і скоростріли: 6 «максимів», 36 
«кольтів» та два «люїси». Кріеи були поіржавілі, деякі без замків, мало 
котрі мали ремені — частина була зі шнурками, а частина і шнурків 
не мала, і треба було їх нести в руках. До цієї зброї група дістала 
120 000 набоїв, а також 500 шабель, 300 кавалерійських списів, 
100 Гранаті 4 пуди підривного матеріялу [63, 775]. Сотник Рогозини 
підкреслював, що 4 скоростріли «кольта» були на важких станках, 
які не годилися для рухливих повстанчих операцій, і що у 
вирішальний момент їх довелося викинути [50. 216\.

Для кінного полку сотн. Падал к а отримав всього-на всього 20 
крісів, 40 списів та 25 шабель, причому шаблі та списи також були 
поіржавілі [45, 45]. Так виглядало озброєння Волинської групи 
перед походом на схід. Крім того, була ще одна підвода лікарського 
й перев’язочного матеріялу. Віктор Яновський у своєму' спогаді 
подає дещо іншу кількість отриманої від поляків зброї. Він писав, 
що у вагоні було 430 крісів, 16 скорострілів «максимів», один «люїс», 
дуже мало набоїв, більша кількість скриньок з кулеметними пасами, 
шаблі, списи й трохи ручних Гранат та піроксиліну [65, 178]. Хоча 
ці цифри не зовсім однакові, одначе в одному вони узгоджуються, 
що зброї на 900 людей, не рахуючи, очевидно, цивільних урядовців, 
було рішуче замало.

Щоб задовольнити якомога більше вояків, отриману’ зброю 
розподіляли як могли, кому кріса, кому шаблю, а кому списа. Це 
ібуло озброєння цілої Волинської групи, яка ішла на східноукраїнські 
терени підіймати повстання проти Росії, проти озброєного до зубів 
ворога. Але справа не тільки в кількості, але також і в якості 
отриманої зброї. Як виявилося, кріси були петроградського виробу 
1920 р., не випробувані й мали багато конструктивних дефектів, 
через що їх дула забивалися й часто розривалися.

Отже, розподіливши зброю, багато вояків зовсім не були 
задовільно споряджені на таке велике й відповідальне завдання. 
Деякі, побачивши приготовані для них амуніцію й озброєння, 
відмовилися брати те барахло. «Брак зброї, а зокрема коней, 
насторожив усіх добровольців, бо це виглядало на провокацію з боку 
поляків або явно польсько-со ветську змову. Сотник Бабиченко 
посварився на тому тлі з ген. Тютюнником і повернувся зі своїм 
куренем назад. Але про те розголосу не робили, а тільки сказали, 
що він лишився позаду для стримування польської кавалери» [45, 
45]. Начальник постачання армії, урядовець Хоха (невідомо, чи
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тільки для заспокоєння обурених вояків, чи дійсно він вірив у те) 
запевняв усіх, що нові кріси «чекали в певному місці під кордоном* 
(50, 216). Але настрій серед загалу старшин, як і вояків, був досить 
гарний.

Остаточно 2 го листопада група вирушила в напрямі польсько 
совєгського кордону і цілий день кружляла в перелісках та в болотах. 
Спочатку старшини гадали, що таке маневрування потрібне для 
маскування нашого руху перед большевиками. Однак виявилося, що 
то було маневрування перед польською кіннотою. Слід зазначити, що 
обидва поручники поляки, Ковалєвський та Маєвський, що були 
зв’язковими офіцерами при штабі ген. Тютюнника, давали місцевій 
команді польських військ фальшиву інформацію про рух повстанчих 
відділів, щоб унеможливити погоню за ними й дати їм можливість 
висмикнутися за кордон (50, 218].

Пройшовши приблизно 60 кілометрів через села Каменку -  
Біланівку — Боровську Рудню, від діли Волинської групи осягнули село 
Борове. В селі стояла польська кінна жандармерія в силі 45 осіб, 
яка дістала наказ перешкодити повстанцям перейти кордон. Однак, 
побачивши сотні людей, жандарми не відважилися на те, й 
комендант жандармерії зателефонував до вищої команди з запитом, 
що їм робити. Але повстанці перетяли телефонні дроти ще заки 
ввійшли до села і підключили до дроту свій апарат. Комендантові 
відповів польський поручник Ковалєвський, нібито від командування 
польських кінних полків, й обіцяв допомогу [50, 218—219]. Тут, у 
Боровому, вони й переночували. Близько 4-ї год. ранку ген. 
Тютюнник вислав сотн. Хмару роззброїти заставу польської кінної 
жандармерії, яка розміщувалася в колишньому панському дворі. 
Несподіваним наскоком сотник Хмара зі своїми вояками оточив її. 
Від жандармів, які не мали вже можливости чинити збройний онір, 
повстанці чули тільки прохання «не вбивайте». Так було обеззброєно 
польську жандармерію і Повстанча Армія здобула 45 крісів, що 
стояли на стояках, з набоями до них, а кіннота без коней сотн. 
Хмари дістала 27 коней з сідлами і стала дійсно кіннотою [2, 77] *. 
Цей наскок на жандармерію мав би вказувати на те, що похід 
українців відбувся самовільно, без допомоги й порозуміння з 
польським урядом, ба навіть на шкоду польській державі.

* Р.Сушко і В.Яновський у своїх спогадах подають, що було 13 коней, а 
Рембодович — 20. Беручи до уваги те, що Д.Герчанівський був ад'ютантом шефа 
штабу, отже мусив бути краще ознайомлений з деталями операцій Волинської 
групи, ніж командири окремих частин, беремо його цифру як найбільш 
достовірну. (В .В . )
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В Боровому ген. Тютюнник покликав до себе сотн. Василя 
П адалку й доручив йому вибрати собі ЗО вояків добровольців і з ними 
прокладати Волинській групі шлях переходу через кордон. 4 го 
листопада, о 2 й годині ночі, перша частина Волинської групи на 
чолі з сотн. Падалкою перейшла польсько совсгську демаркаційну 
лінію за сорок кілометрів на південний схід від міста Рівного й 
опинилася в окупованій большевиками Україні.

На той момент Волинська група Повстанчої Армії налічувала 
155 старшин й урядовців, 645 під старшин і стрільців та 32 коня. 
Озброєних крісами було 56%. Весь обоз складався з 15 фір, на яких 
були: холодна зброя, підривний матеріял, шпиталь і скарбниця 144, 
12]. Перед самим походом ген. Тютюнник, для піднесення духу 
серед своїх «лицарів абсурду», виголосив бойову промову, загальний 
зміст якої передав сотн. Г. Рогозний такими словами: *Вояцтво! 
На вас випала важка, але почесна доля першими зі зброєю в 
руках вступити на українську землю. Але труднощів боятися 
немає чого. Україна вас підтримає. Там усі угруповання 
об’єдналися проти комуністів. Завтра станеться великий 
вибух, зв’язаний із страйком залізниць, пошт і телеграфу. 
Нашим завданням є створити кадр національної армії й 
перебрати на себе керівництво над масами. Ми повинні вийти 
з честю з покладених завдань* (50, 216—217J.

Далі генерал зазначив, що до кордону вже недалеко, й там усі 
отримають одяг, взуття і реппу озброєння. Гучне «слава» було 
відповіддю на слова генерала. Тут невідомо: чи ген. Тютюнник дійсно 
вірив у те, що говорив, чи було це тільки для втіхи повстанців.

Після того до ген. Тютюнника приступив ад’ютант Гол. Отамана, 
підполк. О. Доценко й подав йому папір, який генерал відразу зачитав:

Вояцтво! Знаю, що тяжко прийдеться вам змагатися з 
ворогом, але надія на Бога та наш Нарід, який допоможе нам 
вигнати ворогів з власної землі. Бороніть мирне населення без 
різниці віри й національности, карайте без милосердя винних 
у погромах жидівських. Не забувайте, що на визвольні 
змагання Українського народу дивиться зі співчуттям увесь 
культурний світ. Шкодую, що самий не з вами, але душею 
завжди біля вас. — Головний Отаман С. Петлюра.

У відповідь на слова вітання Головного Отамана, як це згадує 
учасник сотн. Рогозний, частини відреаґували із справжнім 
ентузіязмом, вигукуючи: «Слава! Хай живе Україна! Хай живе 
Головний Отаман!» [50, 217].
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Вночі на 4 те листопада 1921 р. падав перший осінній сніг, і 
тієї ночі розпочався похід Волинської групи в Україну. При збірці 
виявилося, що бракувало гарматної бригади Київської дивізії. Сотн. 
Вітко ісотн. Мазарюк, побачивши стан озброєння Повстанчої Армії, 
зникли, забравши з собою решту старшин гарматної бригади. Це 
викликало розчарування і невдоволення серед гарматників Київської 
дивізії. Довідавшись про втечу старшин, ген. Тютюнник, мабуть, для 
заспокоєння вояцтва, наказав сотн. Хмарі: «Негайно їх донаніть і 
перебийте на місці!» Ясно, що ніхто в погоню за дезертирами не 
пішов, бо й не було вже на те часу.

З Кривотина штаб Волинської групи вислав три окремі відділи 
в Україну з окремими завданнями: 1 ) відділ пор. Гопанчука, силою 
в 16 людей, із наказом — зв’язатися в районі Емільчина з відділом 
ген. Нельговського й вирушити далі на станцію Шепетівка*; 2) 
відділ пор. Ружицького з пор. Пилипчуком, силою в 12 осіб, — в 
район міста Олевського для зв’язку з місцевими повстанськими 
організаціями; 3) відділ пор. Сліпенка, в силі 25 людей, з трьома 
скорострілами, — встановити контакт з повстанським отаманом 
Орликом, який мав би оперувати на річці Тетерів.

* *
*

Згідно з наказом ген. Тютюнника, сотн. Падалка вирушив зі 
своїми добровольцями до села Майдану Голишевського усунути 
прикордонну охорону й захопити язика, щоб з’ясувати ситуацію за 
кордоном. Обминувши лісами село Нетреба, сотн. Падалка наблизився 
до совєтської прикордонної застави, де захопив у сні кількох 
прикордонників. Він забрав від них зброю і червоноармійську 
уніформу, в яку одягнув своїх вояків. В самому селі Майдані 
Голишевському повстанці захопили 25 червоноармійців і дві жінки. 
Все те відбулося без шуму і галасу, і крім одягу вони захопили також 
60 крісів, яких так бракувало повстанцям, та один скоростріл. В 
міжчасі до села над’їхали два большевицькі кіннотники, яких також 
удалося зненацька захопити. Один з них був командиром батальйону, 
який, мабуть, почувався дуже безпечно, коли вночі вибрався в

* Зі спогадів сотн.Падалки виходить, що відділ пор. Гопанчука був 
створений після переходу Волинської групи на східньо-українські землі і щойно 
після того, як сотн. Падалка повернувся з виправи на Майдан Голишевський, 
тобто 4-го листопада 1921 р. Д. Герчанівський у своїй праці «Вигнати окупанта» 
твердить, що відділ Гопанчука відійшов «на виконання даного йому завдання» 
із Рудні Зольні, а це могло статися тільки 4-го листопада. (В.В. )
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супроводі тільки одного червоноармійця. Завдяки тому сотн. 
Падалка здобув собі коня, пістоль і шаблю. Захоплених червоно 
армійців, командира батальйону і двох комуністок сотн. Падалка 
відіслав до штабу Повстанчої Армії [45, 46].

У штабі виявилося, що то був «ї й взвод», тобто перша чота. 
196-го батальйону прикордонної охорони. Серед них було вісім 
членів комуністичної партії, в тому числі дві жінки, які належали 
до категорії «відповідальних працівників». З наказу ген. Тютюнника 
створено польовий суд під головуванням підполк. Очеретька, який 
розглянув справу захоплених комуністів, і на підставі судового 
вироку усіх членів партії розстріляли. Між червоноармійцями було 
всього-на-всього тільки п’ять українців, двоє з Чернігівщини і троє 
з Поділля. Це вказувало на те, що совєтська влада охороняла кордон 
своїми власними московськими силами, не довіряючи українцям. 
Більшість із червоноармійців була також погано одягнена, зате члени 
партії були в доброму теплому одязі [59, 143].

ВІДДІЛ ГОПАНЧУКА -  ПАДАЛКИ

Не встиг ще сотн. Падалка вийти зі штабу, здавши звіт про свій 
наскок на Майдан Голишевський, як за ним прибіг посланець і 
покликав до ген. Тютюнника. Там він довідався, що ген. Тютюнник 
висилає окремий відділ, який мав знайти ген. Нельговського, що 
вийшов раніше для контакту з повстанськими отаманами.

Відділ цей був створений на базі інформації пор. Гопанчука, 
який прибув також зв'язковим з повстанськими організаціями в 
Україні. Пор. Гопанчук твердив, що терен, на який прибула 
Повстанча Армія, а зокрема Волинська група, був готовий до 
повстання, що в терені знаходилося близько 20 000 партизанів, які 
тільки чекають на прихід Армії з Польщі. Крім того, він запевняв, 
що має зв'язок з 4 4 -ю піхотною дивізією Червоної Армії, яка готова 
перейти до повстанців.

Сотн. Падалка дістав наказ вибрати собі 10-12 відповідних 
людей і з ними вибиратися в похід. Тому що охочих було багато, 
він вибрав пор. Миколу Карленка, пор. Тодося Добровольського, 
пор. Доса, за національністю латиша, пор. Рибалку й Бартошука, 
хор. Мартинюка, підхор. Юхима Суського, підстаршину Семена 
Попіка та ін. Разом 17 людей. Перед відходом вони дістали 
озброєння, яке складалося з 7 крісів, 5 шабель, 5 списів, 20 ручних
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Гранат і ЗО шматків піроксиліну 145, 466). Незважаючи на тс, що 
сотн. 11 адалка був старший за рангом, провідником цього відділу був 
призначений пор. Гопанчук як такий, що знав околицю і мав уже 
налагоджені зв’язки з повстанцями та взагалі з підпільним рухом. 
Цей відділ мав діяти самостійно й повинен був зв'язатися з 
поодинокими повстанськими районами та підіймати місцеві повстання.

Під кінець ген. Тютюнник передав якісь папери для ген. 
Нельговського, якого сотн. Падалка мав відшукати десь у районі 
Емільчина; спеціальний лист до 44-го кінного полку, який мав би 
бути готовим перейти до повстанців, а також відозву до народу.

Крімтого ген.Тютюнникдав щейусні накази,асаме: 1 )щоб відділ 
у найближчому селі взяв підводи і їхав у напрямі Шепетівки через 
Емільчин: 2)всюди різати телефонні і телеграфні стовпи: 3) з 
большевиками не вступати в бій і намагатися їх обмітати; 4) висадити 
у повітря залізничний міст між Шепетівкою і Коростенем, щоб 
стримати ворожі бронепотяги, коли Волинська група буде атакувати 
Коростень; 5) коли 44 й кінний полк Червоної Армії перейде на бік 
повстанців, то пор. Карленко разом з двома старшинами того полку 
поїде до штабу 44 -ї піхотної дивізії; 6) сотн. Падалка мав залишитися 
при 44-му полку і з'єднатися з ген. Тютюнником.

Ще того самого дня відділ Гопанчука — Падалки вирушив у 
дорогу й десь близько год. 7-ї вечора добрів по коліна в болоті до 
села Зубковичі. Селяни прийняли відділ радо і гостинно нагодували, 
а староста тим часом призначив для відділу підводи, які підвезли 
вояків до села Янча Рудня. Довідавшись, що в селі був невеличкий 
большевицький відділ кінноти, повстанці виполошили большевиків 
пострілами з крісів та кількома вибухами Гранат, й вони втекли до 
містечка Емільчина, залишивши багато зброї. Оскільки вже був 
пізній вечір, відділ Гопанчука залишився там переночувати. В 
між час і селяни позносили залишену большевиками зброю, яку 
сотник Падалка розділив поміж членами відділу, і тоді кожний уже 
мав кріса і по 120 набоїв. Крім того, була ще й запасова зброя й одежа 
(56, /77].

На другий день ранком відділ виїхав далі й зупинився на хуторі 
недалеко від міста Емільчина. Там вони відібрали у міліціонерів 
кілька підвід з харчами, награбованими на тих же хуторах, і віддали 
їх селянам. Шістьох міліціонерів, які, за свідченням селян, поводилися 
з ними брутально, відділ забрав з собою і розстріляв у найближчому 
лісі. За цих два дні сотник Падалка, а також й інші члени відділу'
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переконалися, що запевнення пор. Гопанчука про 20 000 повстанців 
у тому районі не відповідали дійсності. їх не тільки ніде не було 
видно, але навіть ніхто ніде про них не згадував. Ніхто ніде не 
голосився до них за зв’язками до ген. Тютюнника. Мало того, навіть 
запевнення пор. Гопанчука, що він знав ті терени, виявилися 
фальшивими, бо він ані місцевости, ані людей взагалі не знав. То 
було причиною, що всі члени відділу звернулися до сота. Падалки, 
щоб він сам керував відділом, бо вони до Гопанчука не мають довір ’я . 
До речі, вони висловили те в присутності самого Гопанчука, на що 
він не сказав жодного слова на своє виправдання. Взагалі поведінка 
його була дуже підозрілою, зокрема у складних ситуаціях.

В дорозі з Емільчина до села Кіянки дощ падав цілий день, і 
фірмани, як і цілий відділ, зовсім перемокли. Наближаючись до села, 
сотн. Падалка вислав пор. Карленка, під старшину Попіка та пор. 
Гопанчука, який мав би знати місцевих людей, у розвідку, чи немає 
в селі большевиків. Через якихось 20 хвилин Гопанчук повернувся 
один, заявляючи, що Карленка й Попіка захопили большевики. 
Сотн. Падалка зібрав усіх інших членів відділу й рушив до села 
визволяти товаришів. Але, наближаючись потихеньку до села, 
зустріли Карленка й Попіка, та й то не самих, а з двома полоненими 
червоноармійцями. Як виявилось, Гопанчук зник, як тільки побачив 
трьох большевиків, що йшли їм назустріч, залишаючи на поталу 
своїх товаришів. А тому, що весь відділ уже був одягнений у 
червоноармійську уніформу, то небезпеки, що большевики їх 
розпізнають на відстані, не було. Треба було вдавати большевиків 
і вжити трохи дипломатії. Те, власне, і зробили пор. Карленко з 
Попіком, а Гопанчук виявився тільки завадою, міг викрити, що вони 
повстанці, а не червоноармійці [56,94]. Так відділ Гопанчука силою 
обставин став відділом Падалки.

Оскільки в Кіянці большевики вже були залярмовані, ночувати 
там було неможливо, і відділ поїхав до недалекого хутора, де 
змінили коней. Тут сотн. Падалка довідався, що недавно там був 
ген. Нельговський, роззброїв карний большевицький відділ силою в 
35 вояків і від’їхав у довколишні ліси.

На цьому хуторі до відділу прилучився хор. Клименко, якого 
з Уманщини вислав полк. Дорощук для зв’язку з Тютюнником. 
Звідси сотн. Падалка відпустив усіх селян з підводами, а наступного 
дня забрав на зміну підводи, що привезли «продналог», тобто податок 
у натурі, на полустанок Майдан Великий. По дорозі до Шепетівки, 
біля села Дубровка, відділ підірвав залізничний міст на шляху
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Шепетівка — Звягель. Я к тільки відділ вийшов за село, почав падати 
густий сніг, який закривав сліди повстанців, але їм довелося 
маршувати по коліна в снігу. Перед північчю відділ добився до 
лісництва, і тут знову виявилося, що запевнення пор. Гопанчука про 
наміри 44 -го кінного полку Червоної Армв переходити до повстанців 
були звичайною вигадкою. Мало того, той самий 44-й кінний полк, 
який мав би перейти до повстанців, вперто шукав відділ, щоб його 
знищити [45, 129а]. На прохання сотн. Падалки лісничий пішов 
до Шепетівки й довідався, що в 44-му кінному полку багато 
старшин-українців большевики заарештували. Вся Шепетівка 
обставлена сильними заставами, а на станції під парою стоять три 
панцерні потяги. Цілий полк бере участь у погоні за повстанцями, 
які підірвали міст.

Вислухавши ці новини, сотн. Падалка вирішив перейти на інше, 
більш безпечне місце, яке їм порадив лісничий. Тут відділ перебував 
два дні, 10 й 11 листопада 1921 р. Довідавшись, що в селі Миньки є 
невеликий відділ больше в ицької кінноти, вночі з 11 на 12 листопада 
сотник Падалка повів свій відділ до цього села з наміром зробити своїх 
вояків кіннотою. Він несподівано заскочив у сні большевицьку заставу, 
полонив 15 кіннотників і захопив 15 осідланих коней. Із застави відділ 
пішов до села, де знову ж заскочив три чоти червоноармійців і всіх їх 
роззброїв, а опісля захопив ще й трьох командирів чот. Після того 
заарештували голову сільради, москаля-комунісга, присланого десь аж 
з Тульської губернії. В короткому часі плянсотн. Падалки був повністю 
здійснений, і його відділ став кіннотою.

Виконавши намічене завдання в Миньках, сотн. Падалка 
посадив усіх вояків на новоздобутих коней. Всіх полонених 
червоноармійців розмістили на 9 зорганізованих у селі підводах, а на
10-ту посадили командирів, жида-комуніста й москаля, голову 
сільради. Близько 2-ї години ночі 12 листопада ціла валка виїхала 
в напрямі на місто Полонне, бо пор. Гопанчук запевняв, що там є 
повстанці. По дорозі, щоб не тягатися з полоненими, на одному 
хуторі, приблизно за 18 кілометрів від села Миньків, всіх 
червоноармійців роздягли й залишили в одній хаті, а їхній одяг 
забрали з собою, щоб одягнути вояків Волинської групи, які все ще 
були напівголі. Всіх командирів і голову сільради, ревних москалів 
і відданих комуністів, як також одного жида-комуніста, що їх 
захопили в Миньках, розстріляли в недалекому лісі [45, 17— 18).

Проїхавши ще 20 кілометрів, відділ затримався на Гончарських 
хуторах на північ від Шепетівки і там заночував. Тут до відділу
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прилучився ігідхор. Противень, колишній командир скорострільної 
сотні 175-го Батуринського полку, з 15-ма повстанцями.

Варто підкреслити, що на всіх місцях постою, як і в селах, які 
відділ тільки проходив, організовувалися громадські збори, на яких 
зачитувався заклик ген. Тютюнника до повстання, але якось ніхто 
до відділу Гопанчука — Падалки не голоснвся, хоча всі нарікали на 
большевиків і їхню господарську систему. Та от, коли в одному селі 
недалеко від Полонного сотн. Падалка влаштував ще одні громадські 
збори, на яких закликав приєднатися до повстанців, зголосилося 
понад сто добровольців. Десь близько 8-ї год. вечора відділ знову 
зупинився на відпочинок за якихось три-чотири кілометри від міста 
Полонного. Близько год. 10.30 у село в’їхала болыиевицька кіннота, 
яку відділ Падалки взяв у перехресний вогонь. Большевики не 
сподівалися повстанців і в замішанні втекли, залишаючи 20 
червоноармійців вбитих, 13 поранених. Відділ здобув 10 коней, яких 
большевики залишили. Після бою сотн. Падалка зібрав відділ і 
виявилося, що із майже 150 вчорашніх повстанців залишилося 
тільки 77, а решта розбіглася. Шкоду поповнив частково хор. 
Мартишок, який припровадив 25 вояків. Разом ввечері 12 листопада 
відділ налічував 102 особи.

Але большевики на цьому не заспокоїлися і, переорганізу 
вавшись, почали обходити відділ повстанців, щоб його замкнути в 
болотистому терені і знищити. Остаточно сотн. Падалці вдалося 
відв’язатися від ворога, й він повернув зі своїм відділом знову на 
дорогу у напрямі на Шепетівку.

Наступного дня, 13 листопада, о 4-й год. ранку весь відділ 
повернув назад на Гончарські хутори й там довідався, що проти 
повстанців большевики виставили близько трьох сотень війська. 
Незважаючи на те, сотн. Падалка випровадив свій відділ із того 
оточення, і виявилося, що після тих усіх сутичок з большевиками 
відділ мав більше коней, ніж людей. Відпочивши трохи, відділ ще 
тієї самої ночі вибрався на збірний пункт для всіх частин Повстанчої 
Армії біля станції Тетерів.

Згідно з пляном, якби совєтські дивізії перейшли на бік 
повстанців, то Подільська група на чолі з під полк. Палієм мала 
наступати з Василькова, відділ ген. Гулого-Гуленка — зі Жмеринки, 
а полк. Струк зі своїм повстанським загоном — з Лівобережної 
України. Розрахунок був, щоб на Різдво бути в Києві [45, 19а|.

В дорозі на Глибоке болыиевицька кіннота наступала на п'яти 
відділу сотн. Падалки. Щоб позбутися ворога, він зробив на
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большевнків засідку. Перейшовши річку, вояки розібрали місток і, 
заховавшись у кущах, підпустили большевицьку кінноту на відстань 
50—100 метрів і відкрили по ній вогонь з усієї зброї. В большевиків 
зчинилася паніка. Кожний з них утікав на власну руку, залишаючи 
вбитих і поранених на полі.

Відв'язавшися від болыиевицького переслідування, відділ сотн. 
Падалки заночував на невеличкому хуторі перед селом Стрибіг.

14 листопада мороз доходив до ЗО ступенів. Відділ, прямуючи 
на Кам'яний Брід, побачив на дорозі групу селян, до 50 чоловік, які 
били міліціонерів, що вели їх до Житомира на суд за те, що вони 
не здали москалям хліб — «продналог*. Деякі міліціонери вже 
лежали побиті, а решта стояла на колінах і просила у селян 
помилування. Ці селяни були в небезпеці за те, що наважилися бити 
міліцію, й сотник Падалка думав, що, можливо, хтось із них 
прилучиться до його відділу, де потрібні були люди, якщо не воювати, 
то принаймні вести коней. Але з тих селян, які після того випадку 
не могли нічого доброго очікувати від большевицької влади, тільки 
один, той, що намовив селян бити міліцію, приєднався до повстанської 
групи. Всі інші повернулися назад до своїх сіл.

Дещо далі на шляху Новоград-Волинський — Житомир відділ 
перехопив большевицьку комісію, що мобілізувала для війська коней, 
яка складалася із 15 міліціонерів. Повстанці їх роззброїли і забрали 
у них 6 підвід, 60 коней та дві скрині грошей. В одному із тих сіл, 
куди переходив відділ Падалки, чулася стрілянина, й селяни 
твердили, що десь недалеко мала б знаходитися головна Волинська 
група Повстанчої Армії. Там же таки сотн. Падалка залишив 
полонених міліціонерів і вирушив глухими дорогами на село 
Іванковичі в надії десь зустрітися з головною групою [45,19б\ . По 
дорозі відділ потрапив на весілля, де повстанці не тільки 
підкріпилися, але також і випили. І за гостинність, на відході, 
молодим подарували пару добрих коней [45, 65\.

До Іванковичів прибули десь близько 8-ї год. вечора і там 
зупинилися на нічліг, який їм перебив наскок большевнцького 
відділу із 15 ти вершників. За свою сміливість большевики заплатили 
4-ма вбитими червоноармійцями та 9-ма кіньми. О год. 3-й ранку 
відділ Падалки вирушив на село Березна, де хор. Мартишок захопив 
і постріляв відомих своєю жорстокістю двох місцевих комуністів, які 
служили в житомирській губерніальній чека як большевицькі 
комісари, й разом зі своїм начальником приїхали до батька на 
відвідини. Хор. Мартинюк мав уже «приємність* побувати в
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житомирській губчека й запізнатися із твердою рукою тих комісарів 
і їхнього начальника особисто.

їдучи далі до села Горицьке, перед селом у балці побачили багато 
побитих коней, Тут, як виявилося, ген. Тютюнник провів успішний 
бій з большевиками. Але в селі ніхто не міг напевно сказати, в якому 
напрямку подалася Волинська група. «Здається, вони поїхали до 
села Заболоття», — говорили селяни, й тому сотн. Падалка вирішив 
їхати туди, щоб знайти якийсь слід. «Найцікавіше було ще й те, — 
згадує сотн. Падалка, — що ми проїжджали всюди по селах, які були 
нам прихильні, але ніде не зустрічали ми партизанських відділів чи 
підпільної мережі» [45, 656]. По дорозі знову довідалися, що 
Волинська група проходила тим шляхом 5-6 днів тому.

Вже смеркалося, коли відділ приїхав до Заболоття. А дещо 
пізніше приїхала туди група із 12 кіннотників, як виявилося, стежа 
28-ї кавалерійської дивізії Червоної Армії, що їхала з наказом від 
командира дивізії до Григорія Котовського. Повстанці їх миттєво 
роззброїли і тим самим здобули 12 коней і зброю. Командиром тієї 
групи був колишній старшина УГА з бриґади Шепаровича, родом 
з Чорткова, який захворів на тиф, і так його захопили большевики 
і притягнули до служби в Червоній Армії. Він той наказ без жодної 
суперечки передав сотн. Падалці. Ось що там було написано: 
«Товариш Котовський, не вступайте в бій з петлюрівськими, 
тютюнниківськими бандами; відступайте в напрямі Києва, аж доки 
не підійде 44-а Сов. піша дивізія, 44-й кінний полк з Шепетівки, 
Таращанськаз Любара і 28-а кав. дивізія з Боришполя. — Командир 
28-ї кав. дивізії» [45, 65-66].

Із Заболоття відділ вирушив 17-го листопада рано, у напрямі 
на Малин, залишивши штаб і полонених у школі. Довідавшись, що 
в Малині стоїть «штаб 1-го комуністичного кавалерійського полку 
спеціяльного призначення по боротьбі з бандитизмом», тобто з 
повстанцями, у силі до 1000 кіннотників, обминули Малин. Ранком 
18 листопада зупинилися на відпочинок у якомусь селі. Мороз аж 
тріщав, і сніг падав без перерви й утруднював марш повстанців, але 
зате замітав сліди за ними. Зробивши 40 кілометрів дороги, відділ 
зупинився на якомусь малому хуторі. Тут також чули про 
Тютюнника, що «він добре побив больпіевиків і буде йти на Київ», 
але поза тим — нічого конкретного.

Це був день розшуків Волинської групи висланими у різні боки 
розвідниками. Хор. Мартинюк виїхав у бік Коростеня, а хор. 
Клименко — в напрямі на станцію Тетерів. Але це також не дало
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жодних наслідків: селяни хоча й бачили якесь військо, не могли 
розпізнати його, бо одні й другі були в уніформі Червоної Армії. 
Однак розвідка ствердила, що в усіх селах великі скупчення 
Червоної Армії, які відрізали повстанців від постачання й загнали 
їх у ліси. Де саме був тоді ген. Тютюнник зі своїм відділом, важко 
було встановити. Так само ніде не зустріли вони українських 
партизанів, щоб з ними зав’язати контакт.

20 листопада відділ вирушив на станцію Тетерів, знаючи, що 
там стояла якась большевицька кіннота. Надворі падав густий сніг, 
який не тільки замітав сліди повстанців, але й не дозволяв бачити, 
що діялося попереду. Так дійшли повстанці до станції і, вдаючи 
червоноармійську частину 28-ї кавалерійської дивізії, несподівано 
заскочили начальника штабу особливого відділу 12 ї армії полковника 
генштабу Козловського та ще двох старшин, від яких довідалися, 
що в селі стоїть 450 чекістів київської губерніяльної чека. Не гаючи 
часу, сотн. Падалка наказав відступати, забираючи зі собою трьох 
большевицьких старшин-чекістів [45, 666—67а].

Проїхавши знову близько 40 кілометрів, відділ зупинився на 
малому хуторі між селами Гостопілля і Яблунька, далеко від головної 
дороги. Від захоплених у Тетереві чекістів сотн. Падалка довідався, 
що «Волинська група розбита, а Тютюнник утік з невеликою групою 
до Польщі. Захоплених полонених має судити надзвичайний суд». 
Ця звістка пригнобила всіх, і було ясно, що далі воювати не було 
ніякого сенсу, тим більше, що ніде не стрічали партизанських 
відділів. Не було сенсу і возитися з полоненими чекістами, й тому 
їх по дорозі в якомусь ліску розстріляли.

21 листопада відділ сотн. Падалки знаходився всього за дві 
години ходу від Києва, і були припущення, що туди і запровадили 
полонених повстанців Волинської групи. Тому-то сотн. Падалка 
вислав підхор. Суського і під старшину Попіка до Києва розвідати, чи 
полонених під Миньками повстанців не тримають у Лук’янівській 
тюрмі і, якщо так, то чи не можна було б їх визволити. Як виявилося, 
полонених повстанців у Києві не було, а в міжчасі до групи наспів 
зв’язковий із наказом ген. Тютюнника, щоб «нічого на власну руку 
не робити, але вертатися назад до Польщі» [45, 67а].

22-го листопада 1921 р. о год.7-й ранку відділ вирушив у 
поворотну нелегку дорогу. Довідались від селян, що в околицях 
містечка Базару знаходилося багато большевицької кінноти, яка 
розшукувала власне відділ сотн. Падалки. Силою обставин відділ, 
замість того, щоб прямувати на захід, мусив звернути на південь,
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у напрямку на Житомир. Першого дня, за допомогою місцевих 
провідників, відділ, обминаючи большевицькі застави, зробив 90 
кілометрів дороги. Повстанці щасливо проскочили залізницю Коростень
-  Київ і зупинилися в селі Забуяння, де заночували. Із Забуяння 
відділ вирушив у напрямку на місто Брусилів і по дорозі зустрів 
підполк. Литвиненка й отамана Святенка, які їздили до ген. 
Тютюнника на нараду, але верталися ні з чим, тому що большевики 
розбили його. Це була корисна зустріч, бо отаман Святенко був добре 
знайомий із тим тереном і послужив за доброго провідника. Це 
виявилося вже в селі Рощів, де їх дуже гостинно вітали, й до відділу 
приєдналося декілька повстанців.

Звщси був плянзробити ще наскок на Брусилів, щоб зліквідувати 
комісарів і чекістів. Але за якихось 3-4 кілометри од Брусилова 
назустріч передній стежі прибігло двоє міліціонерів, що були у 
зв’язку з повстанцями, і поінформували, що о год. 11-й вночі до міста 
прибула 28-а кавалерійська дивізія, а по місту ходять сильні патрулі 
й розпитують про бандитів, які захопили штаб «особого отряда» на 
станції Тетерів. Так із пляну загостити до брусилівських комісарів 
нічого не вийшло, й відділ повернув на село Згурівщнна, до якого 
прибув на 6-іу годину ранку 26 листопада.

Тут у пополудневі години з ’явилася большевицька карна 
частина, і дійшло до зудару, який закінчився трагічно д ля большевиків. 
Через великі сніги вони не могли розгорнутися в розстрільну і йшли 
гусаком, а тому всі загинули від повстанських шабель. Тут деякі з 
місцевих повстанців, не бажаючи йти на захід, залишилися, щоб 
продовжувати боротьбу на місцях.

27 листопада ввечері відділ вирушив далі на захід через села 
Добриня, Кримки, Веприн, Ворсилівка, щоб якнайшвидше до 
битися до польського кордону. Затримались на нічліг у лісі біля села 
Добриня. Розвідка донесла, що в селі Чоповичі стоїть кіннота, а на 
станції Осипівка — піхота в вагонах та один бронепотяг. Ситуація 
робилася загрозливою, бо, куди не обернутися, всюди обстрілювали 
большевики. Ввечері 28 листопада відділ вирушив через село 
Шершнів до села Сушки, але тут, як виявилося, большевики 
замкнули йому дорогу, і їхати вперед за наміченим пляном було 
неможливо. Тому, за порадою отамана Святенка, відділ повернувся 
назад до села Згурівщина.

Обминувши місто Горошків, відділ прибув до села Кам’яний 
Брід. Тут розвідка донесла, що в Житомирі стоїть 8-а Козача дивізія, 
й тому мусили вибрати інший маршрут. Але через снігову завірюху
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відділ збився з дороги, блукаючи майже цілу ніч з 28 на 29 листопада. 
Натрапили на якийсь населений пункт й у першій крайній хаті 
запитали, чи це село, чи місто. На превелике здивування, почули 
відповідь, що це передмістя Житомира та що в найближчих хатах 
ночують червоноармійці. Відділ негайно покинув те передмістя і,
об чхавши Житомир з півдня, затримався в найближчому лісництві. 
Тут знову з відділу Падал к и відійшов підхор. Противень зі своїми 
15-ма повстанцями, які не хотіли полишати України.

Довідавшись, що зі станції Кодня в їхній бік посувається 
Таращанська дивізія, сотн. Падалка вирушив у дальшу дорогу в 
напрямку на Новоград-Волинський. Але саме в той час, як донесла 
розвідка, на зміцнення прикордонної сторожі прибула 8-а Козача 
дивізія, і майже всі села між Шепетівкою і Новоград-Волинським 
зайняті ворогом.

В ніч з ЗО листопада на і грудня падав густий сніг, і відділ сотн. 
Падалки вирушив у напрямку на село Гишки, не маючи провідника. 
Він у морі білого снігу збився з дороги й заїхав у передмістя Новоград 
Волинського, де стояла ворожа кіннота. Хоча до польського кордону, 
у напрямі на місто Корець, було зовсім недалеко, добитися до нього 
було годі. Тому відділ вирішив звернути на північ, поза плечима 
большевиків перейти в околицю Олевського і там, де переходила 
Волинська група в Україну, перетнути кордон Польщі.

2-го грудня ранком відділ вирушив у напрямі на Корець, але 
тут же побачив ворожу кінноту з обозом, яка їхала, не забезпечивши 
себе перед можливою зустріччю з повстанцями. Корисгаючи з 
ранішньої мряки, повстанці так нагло заатакували ворога, що він 
навіть не прийняв бою і втік. Як виявилося, це був 315-й 
прикордонний ескадрон, силою в 300 вояків, який зміняла 8-а 
Козача дивізія. Тут до рук повстанців потрапило ще 27 підвід, повних 
різного добра [45 ,93 а ] . Після цієї непередбачуваної воєнної здобичі 
відділ повернувся на північ і, перейшовши річку Случ, взяв маршрут 
на села Бронки, Кам'яний Брід і Баранівку. З уваги на велику 
кількість большевицьких військ, відділ посувався вже тільки вночі. 
Залізницю, яку большевики також охороняли, відділ перейшов між 
Бронками і Кам'яним Бродом. Сотн. Падалка всюди розсилав кінні 
розвідки, щоб знайти вихід до кордону. 2 і 3 грудня не було помітних 
пригод, і весь відділ затримувався на маленьких хуторках подалі від 
головних доріг. 4-го грудня ввечері відділ прибув до села Баранівка 
і ще тієї самої ночі між Баранівкою і Глибочком перейшов залізницю
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Новоград Волинський — Шепетівка. Селяни давали повстанцям 
докладну інформацію, де знаходяться большевицькі частини, й не 
було жодного випадку, щоб вони їх зрадили большевикам, — згадував 
сотн. Падалка [45, 936].

Похід затягувався, і 9-го грудня відділ Падалки опинився на 
знаній йому вже дорозі: він прибув до села Миньки, де селяни 
прийняли вояків як старих знайомих. Тут повстанці довідалися, що 
большевицькі шпигуни донесли, котрий хлопець приводив до села 
повстанців, і його большевики за те розстріляли. Так само селяни 
поінформували повстанців, що всі села від Острога до Корця 
переповнені большевицьким військом, але зате немає його по селах 
на південь від Острога, тільки в місті Славуті є близько 200 
червоноармійців.

Використовуючи цю інформацію, повстанці обійшли місто 
Славуту і перейшли залізницю біля Коростеня. Тут розвідка донесла, 
що на шляху Шепетівка — Острог просувається якийсь відділ 
большевицької кінноти. Сотн. Падалка зненацька заатакував зі 
своїми повстанцями той відділ, і большевицькі кіннотники розбіглися, 
а хто не втік, того порубали шаблями. Повстанці здобули кілька 
коней і двоє санок, на яких їхали помічник командуючого Київською 
округою Соловйов і командир прикордонної бригади Лебедев, що був 
одночасно й комісаром прикордонної чека. З ними їхала також 
жінка командуючого Київською округою.

Так закінчився рейд розвідчого загону Повстанчої Армії, який 
пішов в Україну під назвою відділу пор. Гопанчука, а повернувся під 
назвою відділу сотн. Падалки. Невеликий числом, він з допомогою 
населення та нечисленних повстанців ширив паніку у ворожих 
рядах. Незважаючи на те, що він стягнув на себе значну кількість 
ворожої кінноти, відділ повернувся назад зі значними трофеями. 
Цей відділ дав наглядний доказ, що ще і в листопаді існували 
можливості ведення успішних партизанських дій навіть у глибокому 
большевицькому запіллі.



РО ЗБИ ТІ ІЛ Ю ЗІЇ

ГОЛОВНА ВОЛИНСЬКА ГРУПА

Вслід за відділом Гопанчука о 4-й год. ранку 4-го листопада 
пішли всі інші частини Волинської групи. Аванґард утворював 
кінний полк під командою сотн. Маркевича, а замикала похід 2-га 
піша бриґада під командою полк. Р. Сушка. Відділ ішов однією 
колоною, висилаючи наперед відповідні стежі приблизно на 
півкілометра. Попереду ішли повстанці, які мали зброю. Київська 
дивізія на чолі з полк. М. Янченком перейшла польсько-совєтський 
кордон 4-го листопада о 6-й годині ранку й, обминаючи ворожі 
застави, попрямувала на Майдан Голишевський.

Того ж ранку, 4-го листопада 1921 р., дещо пізніше ціла 
Волинська група, розділена на три частини, рушила до кордону під 
проводом місцевого селянина і перейшла совєтський кордон біля села 
Нетреби. Вітер лютував у верхівках дерев, а під ногами шелестіло 
замерзле листя й тріщали галузки. Більшість вояків і старшин були 
босі й погано одягнені. Жахливий вигляд мав цей похід, босі, в 
лахміттях козаки стрибали по снігу, тримаючи спис або важку 
німецьку шаблю, що бовтвлася під ногами, — згадував сотник Гриць 
Рогозний. — ... Інші тримали в задубілих руках рушниці, з останніх 
багато «обрізанів* або рушниць без замків. Але, незважаючи на лихе 
озброєння та ще гірший одяг, тільки відносно невелика частина 
повернулася назад до таборів інтернованих, не вірячи в успіх 
запланованого походу. Всі інші, переповнені ентузіязмом і вірою в 
перемогу та у своїх старшин, що їх провадили, вирушили в похід. 
Першими ішли ті, що мали зброю, але і їм наказано було — не 
стріляти, щоб не дати знати большевицьким частинам, що повстанці
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вже перейшли кордон. Несподіваним наскоком повсть іці захопили 
большевицьку заставу й виловлювали червоноармійців по хатах. 
Спочатку брали полонених, але, довідавшись, шо то Петроградський 
батальйон спеціяльного призначення, почали на місці колоти їх 
багнетами. Перша бойова сутичка відбувалася у повній тиші 
української листопадової ночі. Скінчивши з прикордонною сторожею, 
бойові частини повели наступ на село Лопатівку. Беззбройні 
залишалися позаду в лісі, а як тільки перше село було визволене, 
вони перейшли до нього.

В дорозі на Лопатівку передні стежі натрапили на чотирьох 
кіннотників, які, зорієнтувавшись, з ким мають справу, намагалися 
безуспішно оборонятися. Як виявилося, то був командир 
червоноармійського батальйону зі своїм ад'ютантом та двома 
ординарцями. Перевіривши їхні кишені, в командира знайшли 
чотири гарні персні з діямантами, золотий годинник з двома довгими 
золотими ланцюжками та срібну папіросницю з золотими 
монограмами. Але найголовнішою знахідкою було повідомлення, що 
з Польщі мають перейти «петлюрівські банди». У зв'язку з тим 
доручалося всім командирам частин посилити охорону кордону' та 
приготуватися до ліквідації тих «банд». Отже, старшини повстанці 
довідалися, що большевики були поінформовані про те. що Повстанча 
Армія мала прийти в Україну [50, 221].

А все ж таки, хоча большевики й чекали ген. Тютюнника, вони 
були заскочені зненацька його швидким наступом. Найкращим 
доказом цього були події у селі Слобода Лопатичі, де стояла сотня 
червоноармійців, що очікувала «петлюрівців», і й всю захопили 
повстанці. Тут козаки взяли в полон чотирьох червоних командирів 
та трьох їхніх коханок, одна з них була білявка надзвичайної краси.
— як це завважив сотник Рогозний. Коли ж люди довідалися, що 
повстанці захопили тих жінок, то з усього села збіглися жінки і 
просили, щоб їм видали ту красуню, чи, як вони її називали, «оту 
руду суку, що має світле волосся», бо вона накоїла їм своїми 
забаганками багато іроди. У полонених комуністів повстанці 
забрали зброю, одяг і чимало дорогоцінностей, зокрема жіночих 
ланцюжків. Всіх командирів розстріляли на місці, а тих жінок 
забрали до штабу й розстріляли перед наступом на Коростень, у 
Чоповичах [50, 2 2 3 1.

Незважаючи на їхню знамениту розвідку, большевики, як 
можна здогадуватися, не сподівалися Повсте т о ї  Армії', принаймні
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тієї ночі, бо прикордонна охорона, яка складалася з однієї чоти із 
20 червоноармійців, спокійно спала по хатах, і її захопили без 
жодного пострілу. В канцелярії цієї чоти знайшли наказ вищого 
большевицького командування, що на випадок якого б то не було 
наступу, в міру можливостей, відступати до центральних міст. Тут 
же таки на кордоні захопили одного комісара й одного чекіста. В 
головній Волинській групі накази відносно полонених були дещо ініш, 
ніж у Подільській групі чи у відділі Гопанчука — Падалки. Тут був 
наказ усіх захоплених у полон большевиків, комісарів і чекістів 
завжди доставляти в розвід чий відділ штабу Армії, де їх допитували, 
роздягали й тоді вже вирішували, кого розстріляти, а кого лишити. 
Але і в головній Волинській групі всіх комісарів і чекістів розстрілювали, 
а червоноармійців, котрі казали, що вони українці, взяті до війська 
примусово, посилали до комендантської штабової сотні. Як 
стверджують деякі очевидці, такі червоноармійці чесно служили й 
виконували накази, зокрема коли їм наказували розстрілювати 
чекістів і комісарів [40, 3].

Як виявилося пізніше, ворожа армія складалася з двох 
категорій: насильно мобілізованих і комуністів. Мобілізовані майже 
виключно складали піхоту, яка була погано одягнена й у бойовому 
відношенні не являла собою великої вартости. Комуністи головним 
чином утворювали кінноту та частини «спеціяльного призначення», 
як, наприклад, каральні — при відділах чека, залізничні тощо. Ці 
частини були добре одягнені, а кіннота мала добрих коней. У 
бойовому відношенні вони були на високому рівні і до полону не 
здавалися. Українців у складі Червоної Армії, яка перебувала в 
Україні, був дуже незначний відсоток [60,143]. Підполк. Ремболович 
також стверджував, що всі большевицькі частини, з якими повстанці 
спіткалися за цей час, складалися виключно з москалів.

В наступному селі Андріїв ці повстанці захопили в полон близько 
40 большевиків, в тому числі командира 1 -ї роти, тобто сотні, 196- 
го батальйону і командира 4-го трудового батальйону, від яких 
дізналися багато чого про їхні частини. Тут було захоплено й кількох 
молодих жінок, а серед них була одна, нижча середнього зросту, в 
шкіряній куртці, рудоволоса, жінка комісар з наганом у руці. При 
обшуку в неї знайдено записник, як про це згадує Д. Герчанівський, 
в якому було 36 прізвищ різних людей, яких вона власноручно 
розстріляла, іззаввагами, які дуже вимовно свідчили про бестіяльний 
спосіб виконаних екзекуцій. Цю озвірілу жінку комісара розстріляно 
за наказом Тютюнника [2, 263].
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Із захоплених в Андріївці та в Майдані Голишевському 
документів виявилося, що до Янчі Рудні й Емільчина большевики 
стягали свої частини для придушення повстанських відділів та що 
збір 196-го батальйону на випадок тривоги призначений у селі 
Голиші. З Андріївни повстанці перейшли через Рудню Зольню, 
урочище Сердюк до села Кішин і там заночували, але по дорозі 
розстріляли 32 захоплених комуністів [44, 12].

Наступного дня Волинська група вирушила через села Стовпівку 
й Зубковичі на село Жубровичі. Попереду знову ішла кіннота. Біля 
села Жубровичі повстанці зударилися з московською ротою піхоти 
й ескадроном кінноти. Сутичка закінчилася перемогою повстанців, 
які захопили в полон ЗО червоноармійців з крісами та у Жубровичах
-  склад харчових продуктів, зібраних москалями як «продподаток».

В цьому селі підполк. Ремболович звільнився з посади начальника 
оперативного відділу й за дозволом ген. Тютюнника сформував з 
добровольців ударну частину, завданням якої було нападати вночі 
на села, де розміщені московські частини, щоб решта Волинської 
групи могла спокійно відпочивати.

Волинська група, пройшовши 35-36 кілометрів, прибула до 
слободи Кривотин і там затрималася на відпочинок. 5 -го листопада 
погода раптом змінилася на гірше, почали падати холодні дощі зі 
снігом, і дув зимовий колючий вітер. В таку несприятливу погоду 
частини рушили через села Емінець, Анишпіль і Гутку на Піски. З 
Анишполя до села Боднарівки виїхала розвідка у силі 15 кіннотників 
та 8 підривників під командою сотн. Хмари, а з нею і підполк. 
Ремболович. Була саме неділя, й біля церкви повстанці побачили 
кілька осідланих коней, прив’язаних до плоту. Місцеві люди донесли 
повстанцям, що в церкві був також один комуніст, який розстрілював 
українців. Його, як і кількох інших комуністів, сотн. Хмара 
заарештував, і при обшукові в його кишені знайшли список з 53 
людей, яких він власноручно розстріляв. Забравши всіх москалів, 
розвідка наздогнала головну групу в селі Піски. Тут на підставі 
вироку польового суду захопленого комуніста, що розстрілював 
людей, повісили [49, 159].

Після переходу Волинською групою польсько-совєтського 
кордону почали кружляти чутки про пожвавлену діяльність 
повстанців на Правобережжі. «Проскурів, Вінниця, Кам'янець 
і Бердичів зайняті повстанцями». «Житомир захопив 4-й кінний
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полк під командою підполк. Палія -Сидорянського*, *41 іів больиквицька 
дивізія перейшла на бік повстанців*, «Коросгенський район вже три 
доби охоплений боями з відступаючими червоними, що з усіх сил 
боронять підступи до Києва*. «В Овручі знаходиться вже ген. 
Нельговський* тощо [50, 223 ].

Всі вірили цим повідомленням, й вони піднімали дух учасників 
походу, бо ніхто не припускав, що вони фабрикувалися в оточенні 
ген. Тютюнника. Робив це звичайно начальник розвідчого відділу 
штабу підполк. Очеретько, який посилав свого помічника сотн. 
Ващенка або інших співробітників передавати ці звістки по колоні 
як щойно отримані новини від посланців, які прибули до пггабу з 
різних місцевостей [49, 159].

В селі Пісках на нараді старшин після докладного обговорення 
ситуації було прийнято рішення — захопити важливий залізничний 
вузол Коростень, де було велике військове депо зі зброєю, кіньми 
та військовим майном, що неначе чекало на беззбройних, обідраних, 
босих і голодних вояків Повстанчої Армії. Про те була мова колись 
ще у Львові, але тоді було вирішено обминути Коростень — аж до 
з ’єднання усіх груп Повстанчої Армії, тобто Волинської, Подільської 
та ген. Нельговського. Тут той плян було ще раз обговорено і 
змінено, бо ген. Тютюнник слушно уважав, що захоплення такого 
важливого стратегічного пункту, де знаходилися радіостанція, 
телеграфна і телефонна централі, наробило б чималого розголосу, 
осмілило б повстанські організації, що дбайливо приховалися по 
селах, і стало б сигналом до всенародного повстання. А це, очевидно, 
і було основною метою Повстанчої Армії.

Волинська група посувалася на схід у напрямку на місто 
Коростень, де знаходилися також склади зерна і різних хліборобських 
продуктів, відібраних в українських селян у формі податку і 
призначених для висилки до Росії. По дорозі мали місце сутички із 
червоними військами «летючих загонів* 44 ї і 45-ї стрілецьких 
дивізій, які совєтське командування вислало проти повстанців [62, 
115], але всі вони кінчалися перемогою частин Повстанчої Армії.

Вимарш усієї групи з села Піски почався о год. 4-й пополудні 
на село Жупани, а звідти полк. Ступницький пішов зі своїм відділом 
через хутори в південно-східному напрямі на село Вигів, а далі 
через Краснопіль, Могильно на Коростень. Головна група, йдучи 
на Коростень, мусила перейти через села Погорілу, Давидівку,
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Дорошннці, Кожухівку й Чигири, де були розміщені большевицькі 
частини 595-го піхотного полку.

В дорозі між Погорілою й Дорошинцями пор. Маєвський 
довідався, що з Києва до Коростеня приїхало два потяги, один із 9
гарматами на плятформах, а другий, що складався з 20 вагонів,_
заповнений большевицькою піхотою. Але ген. Тютюнник заявив 
своїм старшинам, що повідомлення недостовірне, і він не взяв його 
до уваги. Однак пор. Герчанівський у своїх спогадах розповів про 
розвідчу діяльність польського офіцера Маєвського. Поітри все 
можна було дивуватися з щирої запопадливости Маєвського у 
збиранні відомостей про ворога для нашого табору, — писав 
Герчанівський, — Він робив це так, як це робиться для власної 
армії... [2 ,88—89].

З вимаршем на Коростень був виданий наказ, щоб повстанці 
удавали з себе червоноармійські частини й большевицькі відділи 
ліквідовували шаблями й багнетами задніх частин. Помимо того, в 
селах Давидівці й Дорошинцях зайшло непорозуміння з «штабовими 
інституціями, які звичайно, як бій був на переді колони. — писав 
сотн. Рогозний, — то вони ховалися ззаду, а коли ворог наступав 
ззаду, то вони рвалися наперед». Наближаючись до Давндівки. 
«штабові інституції», шукаючи їжі та місця на спочинок, пішли вслід 
за першою стежею, яку здійснювали гарматники. Вони, побачивши 
якусь групу людей, прийняли їх за большевнків, й зачалася 
стрілянина, наслідком якої було кілька забипгих. Але найгірше було 
те, що стрілянина заалярмувалачервоноармійців, які повискакували 
з хат, і зчинився бій. Від большевицького скорострільного вогню 
найбільше потерпів обоз, що являв собою найкращий об'єкт 
обстрілу. Крім того, большевики знищили греблю через річку, яка 
відділяла Давидівку від Дорошинців, і її довелося відбудовувати під 
перехресним вогнем. Бойовий курінь під командою підполк. 
Григоряка повів наступ на Дорошинці, щоб можна було вільніше 
відбудувати греблю й перейти річку. В Дорошинцях большевицька 
кіннота привітала повстанців скорострільним вогнем. Вив'язався бій 
спереду і ззаду, та ще й до того обоз збився докупи. Галас, крик і 
зойки поранених, в додатку до стрілянини, заповняли повітря. 
Кінна сотня при штабі Армії під командою сотн. Хмари кинулася 
в атаку. І, незважаючи на її мізерний виряд, ворожа кіннота не 
витримала атаки і втекла,«алкшаючи к і л ь к о х  забитих і поранених. 
Остаточно село було в руках повстанців 1 миготів тисячами
електричних лямп Коростень (50,
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БІЙ ЗА КОРОСТЕНЬ

В самому ж Коростені, згідно з совєтськими даними, стояло 70 
вояків 395-го полку 44 і стрілецької дивізії, 100 вояків залізничного 
полку й комунари 7-ї роти 4 го Волинського полку особливого 
призначення [14, 148]. Згідно з відомостями, які отримав штаб 
Повстанчої Армії, в Коростені стояла 132 а бригада Червоної Армії, 
4-й трудбатальйон, до 100 шабсль кінноти, різні робітничі та 
допоміжні команди, а також міліція, місцева чека тощо [44, 13а\. 
У прикордонній смузі стояла 133 я піхотна бриґада, а 395 й полк
— по селах навколо Коростеня. П ізніше виявилося, що там було ще 
і два батальйони піхоти, а в тому числі тахож 3 й батальйон 
особливого призначення під командою москаля Сушина, який мав 
керувати обороною станції [14, 148 ].

Загальний напад на Коростень був під командою ген. Тютюнника, 
і він сам давав накази. «Щоби несподівано вскочити на Коростень, 
належало непомітно продертись селами, в яких розташовані курені 
133-ї п[іхотної] бригади, без бою. З іншого боку, не можна було 
залишати собі на п'ятах ворожих куренів, які, очевидно, перешкодили 
б зайняти місто, бо вдарили б на наші зади... Повстанські відділи 
маскуються під червоних, передня сторожа та головна колона з 
підводами проходить мовчки без стрілу, просто крізь ворожу гущу, 
не задержуючись ні перед, ні за селами* [56, 112].

Головні сили наступали через села Жупани, Кожухівку на 
Чигири, звідки мали нічним наскоком заатакувати з півночі 
правобережну станцію та саме місто Коростень [44, 13а]. Щоб 
полегшити наскок, з головної Волинської групи виділено окремий 
відділ в силі 60 вояків, із одним скорострілом, під загальною 
командою полк. Ступницького. який мав вдарити на Коростень з 
півдня. Відділ полк. Ступницького, як і Київська дивізія під 
командуванням полк. Янченка, вирушили одночасно 6 -го листопада
о 6-й год. вечора з села Піски на Жупани. З Жупанів полк. 
Ступницький зі своїм відділом пішов на Вигів, Краснопіль та 
Могильно-Блощицю, щоб заатакувати Коростень із півдня. Обидві 
групи мали розпочати наступ 7-го листопада одночасно о год. 5.30 
ранку.

Дійсність показала, що від села Жупани аж до Коростеня — то 
був укріплений район, і всі села були зайняті Червоною Армією. 
Темна дощова ніч прикривала повстанців, але й утруднювала 
перемарш. А все ж таки, через цілковиту несподіванку для ворога,
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цей нічний перемарш через укріплений район відбувся блискуче, за 
двома винятками, без галасу і стрілянини. Перший виняток 
становив випадок у групі Ступницького в селі Краснополі, а в головній 
групі — в селі Купищах. Задня сторожа була змушена кинути дві 
Гранати і тим поставила на ноги большевицьку скорострільну 
полкову команду в Кожухів ці, яка зустріла передні стежі повстанців 
скорострільним вогнем. Але це «непорозуміння» скоро зліквідовано, 
й повстанці зайняли село досить легко. Ворожі частини ліквідувала 
задня сторожа, і, щоб не здіймати стрілянини, повстанці користу 
валися «білою» зброєю. «Наслідком цього переходу до села Чигири,
— писав полк. Отмаршгайн у своєму'звіті, — була велика кількість 
червоноармійських трупів, розкиданих вправо і ліво, вздовж цілої 
дороги» [44, 13б\ .

Але сам наскок на Коростень не відбувся у визначений час згідно 
з пляном. Полк. Ступницький підійшов раніше умовленого часу й, 
порадившись з підполк. Ремболовичем та сотн. Хмарою, який зі 
своєю кіннотою був приділений до відділу Ступницького, поділив 
свою групу на три частини: підполк. Ремболовичіз 15-ма повстанцями 
мав захопити залізничний двірець, полк. Ступницький мав визволити 
політичних в'язнів із міської тюрми, асотн. Хмаразісвоєю кіннотою 
мав опанувати південно-східну околицю Коростеня [49, 159\. 
Внаслідок такого рішення відділ полк. Ступницького заатакував 
Коростень, не чекаючи на інші частини.

За допомогою одного місцевого міліціонера повстанця полк. 
Ступницький без особливих труднощів дістався до центру міста і, 
несподівано заскочивши большевиків, визволив з Коростенської 
в'язниці до 470 політичних в’язнів, здебільшого дезертирів Червоної 
Армії, розігнав міліцію та захопив склади зброї й обмундирування. 
Але, не дочекавшись головних сил колони ген. Тютюнника, 
відступив за місто. В міжчасі підполк. Ремболович, маючи групу з 
15 повстанців, розділив їх надвоє, і сотн. Маркевич з 5-ма 
повстанцями захопив варту, щоб не здійняла тривоги, а підполк. 
Ремболович із 9-ма вояками несподівано наскочив на почекальню 
і роззброїв близько сотні червоноармійців. Станція була в руках 
повстанців. Для певности знищено телеграфне й телефонне 
устаткування.

Сотн. Маркевич зі своїми вояками захопив на станції начальника 
штабу бригади і тут же його розстріляв. Опісля разом з підполк. 
Ремболовичем вони захопили вагон, в якому містилася чека, і 
розстріляли близько 20 чекістів.
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I им часом окремі большевицькі частини, розміщені по касарнях, 
як і ня станції, по першій паніці отямилися, впорядкувалися й почали 
організовувати оггір. В місті заграли сурми і вдарили дзвони, кличучи 
червоних до оборони.

Один із залізничників, завваживши, що все те сум’яття на 
станції робило заледве кільканадцять повстанців, підійшов до 
підполк. Ремболовича і сказав:

— Пане партизане! Що ви робите? Вас так мало, а тут на 
станції стільки москалів. Вас зараз же всіх переб’ють. Утікайте. Я 
теж належу до повстанців...

— А які сили москалів на станції? — запитав Ремболович.
— Два потяги з піхотою, що надійшли звечора, і потяг із 

гарматами та кіньми, — відповів залізничник.
Отже, інформація пор. Маєвського про те, що до Коростеня 

наспіли нові сили, яку ген. Тютюнник уважав за недостовірну, була 
правильною. І це мало свої трагічні наслідки.

Почувши таку новину, Ремболович попросив залізничника, щоб 
той провів повстанців на південну околицю Коростеня на збірний 
пункт. Там уже чекало близько 300 осіб. Це були визволені з 
Коростенської в’язниці політичні в'язні, які хотіли приєднатися до 
повстанців. Решта визволених з тюрми воліли піти додому й чекати 
на наступний арешт, замість стати в ряди Повстанчої Армії.

Повернувся також і полк. Ступницький зі своєю частиною.

* *

*

Головні сили Волинської групи, пройшовши понад 35 кілометрів 
через окуповані большевиками села, дорогами, що обернулися на 
багна, прибули перетомлені до Чигирів на 5-ту год. ранку. До 
Коростеня було ще 5 — 6 кілометрів, отже група опізнилася 
приблизно на годину ходу. Перевтомлення вояків було надто велике, 
й «належало за всяку ціну хоч годинку відітхнути, — писав полк. 
Сушко, — але наступ міг удатися тільки вночі, коли ворог не знав, 
з ким має справу. Почувши стрілянину з боку Коростеня, вони не 
мали часу на відпочинок і негайно вирушили в наступ на Коростень 
з півночі й весь час майже бігли. Світало, як повстанці, ледве 
дихаючи, підійшли на вихідну бойову позицію. Але за той короткий 
час большевики зуміли зібратися і в північній частині міста 
Коростеня зустрінули постанців організованими лавами й сильним 
скорострільним вогнем. Розпочався бій» [56, 113].
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У цей час 1 ша бриґада Київської дивізії під командуванням 
підполк. Шраменка, в силі 80 вояків, наблизившись з півночі до 
залізничної станції, кинулася на новоприбулі ешелони червоноармійпів. 
Довгі ешелони служили для москалів чудовими опорними пунктами, 
де вони залягли з великою кількістю скорострілів. Перевага була на 
боці москалів не тільки за кількістю (їх нараховувано до 1000 вояків) 
й укриттям, але також ще й тим, що вони були після відпочинку, 
тоді як повстанці, змучені довгим маршем, не могли навіть підбігти. 
Червоноармійці, вийшовши з вагонів, залягли за полотном і зустріли 
лави 1-ї бриґади скорострільним та крісовим вогнем. Генерал 
Тютюнник скерував 4-й курінь 2-ї бриґади на обхід станції. Курінь 
захопив станцію і цілий ешелон з 9-ма гарматами та з кіньми й 
упряжжю, потяг зі зброєю та новим англійським обмундируванням. 
А крім того, захопив ще й близько 300 полонених.

Входячи в місто, бриґада сотн. Рогозного зустрілася з відділом 
кінної міліції, який по короткій сутичці зник. В будинку міліції 
повстанці забрали кільканадцять ручних ґранат і звідти попрямували 
на залізничний двірець. По дорозі натрапили на збірний пункт 
збіжжя, кудиз’їхалися селяни з підводами. Всіхурядників-москалів 
зліквідовано, а збіжжя дозволено селянам забрати собі назад.

Хтось доповів, що у в'язниці сидить багато заарештованих 
жертв чека, й місцеві люди провели повстанців до в'язниці. 
Перебивши в’язничну сторожу з комісаром на чолі, а також кількох 
чекістів, що були всередині, повстанці відчинили вщерть переповнену 
в'язницю. Повітря в камерах, як і вигляд в'язнів були жахливі.

«В’язні! Від імени Української Армії оголошуто вас без різниці 
віри й нацюнальности вільними», —сказав сотник Рогоз ний. В'язні, 
виходячи з камер, кидалися один одному на шию, плакали й 
цілувалися. Несподівано на вулиці з ’явилася велика юрба народу. 
Це були в’язні з іншої тюрми, випущені відділом полк. Ступницького. 
Всі ці люди, як і мешканці міста, що з'явилися на вулицях, кинулися 
ламати трибуну, приготовану для святкування 4 і річниці 
большевицької революції.

Сотн. Рогозний, уникаючи боїв з червоноармійцями в місті, 
прорвався через двори й городи на залізничний двірець, тори якого 
були забиті військовими ешелонами. Повстанці кидали гранати до 
вагонів і сіяли спустошення, страх і смерть серед червоноармійців. 
Вони вискакували з вагонів на перон і стріляли просто перед себе, 
навіть по своїх.
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Тим часом большевики зорганізували протинаступ на Першу 
бригаду Шраменка, перетомлені повстанці якого не витримали й 
почали відступати. Большевики, зорієнтувавшись, що вони мають 
справу з невеликою групою повстанців, вибили й ї й курінь зі 
станції. Ворожі лави збільшувалися, і натиск їх міцнів.

Наставав день з жахливою погодою. Поривчастий холодний 
вітер скаженів чимраз все дужче, засилаючи вояків снігом і дощем. 
Бій продовжувався, а повстати ледве трималися на ногах. 
«Перетомленість вояків така велика, що випробувані в боях 
старшини та козаки, навіть під градом куль, не можуть бігцем 
витягнутися в розстрільну», — доповідали командири бригад. 
Закритих підходів теж не було, а дротяні огорожі, якими був 
обведений передтерен, заважали наступові. Крім того, повстанці 
вже тоді вистріляли половину набоїв. Тим часом ворожі лави 
збільшувалися, бо большевицьке командування вводило нові сили. 
Не зважаючи на те, ген. Тютюнник наказав іти в протинаступ: на 
ліве крило вислав 5-й курінь 2-ї бригади (69 вояків) під командою 
полк. Лисогора, а на праве — 15 кіннотників і також кинув увесь 
резерв у рішучий наступ. 5 -й курінь почав охоплювати праве крило 
червоних, але в той же час на українському правому крилі з явилися 
два большевицькі бронепотяги й почали висаджувати свій десант 
163, Г21\. Це було забагато для повстанців. Побачивши, що 
втриматися вже не було сили, ген. Тютюнник наказав відворот на 
село Михайлівку, за 18 кілометрів на північ від Коростеня [56, 115].

Місцеве населення також з острахом спостерігало, як незначна 
кількість постанців своїм зухвалим наскоком наробила такого 
великого шуму в місті, а зокрема на залізничній станції.

«Брати, тікайте чимскоріш! Біля семафора два броневих потяги 
стоять, — говорив до сотника Рогозного якийсь старий залізничник.
— Ми їх затримаємо на якийсь час, а ви відходьте за своїми, що ггіппи 
в це село», — показав напрямок.

Під прикриттям будинків сотник Рогозний почав відступати. 
Ззаду на торах ще гриміла стрілянина. Це дезорієнтовані большевики 
билися між собою. Несподівано повстанцям перегородила дорогу 
якась червоноармійська частина, яка після короткого бою втекла, 
залишаючи 27 полонених. З них 10 довелося розстріляти, а інших, 
які покірно йшли з повстанцями, пізніше віддали до цггабу Армії. 
Частина Рогозного відступала до вказаного села, відбиваючись на всі 
боки, женучи перед собою полонених. Дещо пізніше по залізниці 
побігло два бронепотяги, спершу «Красний боєц», аза ним — «Ленін*.
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Бронепотяги не звернули уваги на відділ повстанців, що був у 
відвороті, але відкрили вогонь по обозу Повстанчої Армії, що 
просувався далеко в полі. Трохи пізніше вони спрямували свій вогонь 
і на повстанців, але шкоди їм не зробили, бо мало їхніх набоїв 
розривалося, а деякі заривалися в землю, обчухруючи тільки галузки 
дерев [50, 226].

Обоз, який був залишений під містом без жодної охорони, 
врятувався чудом. «В бік обозу большевики підтягнули вагон із 
сотнею червоних курсантів, котрі, розсипавшись в лаву, повели 
наступ на обоз. Там зробилася паніка, бо люди не мали зброї. Але 
декотрі, прийшовши до себе, зібрались у гурток під командою сотн. 
Миколи Тобілевича, кинулись на цих большевиків без одного стрілу7, 
з голими руками, але з криком «слава». Молоді большевицькі 
курсанти, мабуть, без бойового ще досвіду, не прийняли цієї атаки, 
спішно вскочили до вагона і втекли, — згадує учасник Ілля Котович.
— Лише по нас, відступаючих, колими вже дійшли до лісу, відкрили 
частий гарматний вогонь, який, крім паніки, шкоди нам не приніс, 
бо були великі перелети й недолети. Випадково два гарматні [набої) 
розірвалися близько й легко поранили старшого лейтенанта 
Вілінського й контузили начальника штабу Армії полк. Отмаршгайна» 
[40, 3].

* *
*

Відділ Ступницького відпочивав на збірному пункті, на південній 
околиці Коростеня, коли з боку залізничного двір ця почулася 
скорострільна й крісова стрілянина. Не було сумніву, що це 
наступала головна колона Волинської групи.

— Нам треба негайно теж розпочати наступ, — говорив підполк. 
Ремболович полк. Ступницькому. — Ми вдаримо на москалів іззаду, 
і Коростень буде наш, разом і все майно, яке є в нім, а головне — набої 
й гармати, що у вагонах на станції.

— Трохи зачекаймо, — відповів полк. Ступницький.
Підполк. Ремболович уважав, що кожна хвилина чекання може

коштувати повстанцям дуже дорого, йтому, не гаючи часу, вибрався 
зі своїми вояками до міста. Полк. Ступницький залишився на місці, 
а з ним більша частина людей.

Ремболович увійшов до міста й попід стінами будинків намагався 
найближчою дорогою дістатися до залізничної станції. Але цього він 
не зумів зробити, бо його відділ большевики обстріляли скорострільним
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і крісовим вогнем. Відступати віл також не хотів, сподіваючись, що 
полк. Ступіпіцький відкриє вогонь з другого боку. Було десь близько
10 ї год.ранку. Постріли з півночі, звідки наступала головна частина 
Волинської групи, затихли, а полк. Ступницький, як ісотн. Хмара, 
не давали про себе знаку. Тим часом большевики стали оточувати 
відділ Ремболовича, і про організований відступ не могло вже бути 
мови. Довелося втікати, хто куди міг, щоб дістатися до південної 
частини Коростеня на збірний пункт, де залишився полк. Ступницький. 
Але його вже там не було.

Стрілянина вщухла зовсім, й ані Ремболович, ані сотник 
Маркевич, який був йому за вірного помічника, не знали — чи це 
повстанці зайняли Коростень, чи москалі їх вибили з міста. 
Перевтомлені повстанці потребували принаймні короткого відпочинку. 
Так відпочиваючи, за якусь годину повстанці побачили, як москалі 
розстрільною посувалися в їхній бік. Підполк. Ремболович спершу 
думав, що це повстанці зайняли Коростень, і москалі хочуть 
прорватися з оточення, а тому він вирішив їх не випустити. 
Повстанці залягли в снігу. Коли ж москалі наблизилися, Ремболович 
повів протинаступ. Але через якісь півгодини москалі дістали з міста 
підкріплення і 6 скорострілів, а повстанці не мали жодного, а крім 
того, у них вичерпувався запас набоїв. Хоч-не-хоч, треба було 
відступати. Відійшовши кілометрів два-три, підполк. Ремболович 
передав командування сотн. Маркевичеві, а сам сів на коня і поїхав 
шукати ген. Тютюнника.

Під’їжджаючи до залізничної лінії Коростень -  Овруч, він 
побачив на залізничному насипі лави людей. Гадаючи, що це частина 
Волинської групи, підполк. Ремболович під’їхав до них і лише тоді 
зорієнтувався, що то були червоноармійці. Повороту не було, і він 
штуркнув острогами коня, проскочив червоноармійську лаву і погнав 
чвалом. Все це заскочило червоноармійців зненацька, і коли вони 
отямилися й посипали градом куль вслід кіннотнику, він уже був поза 
досяжністю.

Проїхавши ще зо два-три кілометри, Ремболович натрапив на 
головну Волинську групу, що прямувала до села Чигири. Здавши 
звіт ген. Тютюнникові, підполк. Ремболович запропонував, щоб 
група ще раз спробувала захопити Коростень -  тепер, коли 
больліевики спокійнісінько радіють після перемоги. Для здійснення 
того він просив, щоб йому дали один курінь вояків, два скоросіріли 
та 5—10 тис. набоїв, і він прорве московський фронт і займе 
Коростень з його воєнними припасами. (В той час 30% вояків

111



Волинської групи все ще були без крісів). «Зайнявши Коростень, — 
говорив Ремболович, — ми будемо забезпечені набоями, рушницями, 
навіть матимемо кілька гармат з кіньми, що стоять у вагонах біля 
станції Коростень» [40, 3].

Полк. Отмарштайн підтримав прохання Ремболовича, 
стверджуючи, що під Коростенем група втратила 7 старшин і І‘2 вояків 
забитими, в тому числі хороброго сотн. Володимира Стефанишина, 
родом зі Станиславова, та хор. Соколовського, учасника бою під 
Кругами, та пораненими вісім старшин і шість вояків, а серед них полк. 
Климача та хор. Василіва [49, 163].

Ген. Тютюнник вислухав підполк.Ремболовича й полк. Отмар- 
пггайна, махнув рукою і почвалав конем до голови колони. Наслідки 
нападу повстанців на Коростень були болючі і для большевиків, бо 
було розстріляно начальника штабу 132-ї бригади Червоної Армії, 
20 чекістів, захоплених у вагоні, велику кількість червоноармійців 
забито вночі і 100 захоплено в полон, серед яких знайдено сім 
комуністів і політруків, котрих також розстріляно [44, 17а |.

Через три години сотн. Рогозний зі своєю частиною наздогнав 
штаб Армії в селі Михайлівці. Він зголосився до ген. Тютюнника і 
склав звіт про свою діяльність. Перемарш його частини до 
Коростеня, зроблений без перерви, з боєм у Коростені, становив 
понад 60 кілометрів, і тепер у кожного з його повстанців було тільки 
одне бажання: спочити. Але ген. Тютюнник заявив, що спочинок 
триватиме тільки дві години.

*  *

*

Коростенський маневр, на який покладалося так багато надій, 
не вдався, і на додачу до того на босих повстанців упав сніг. 
Новенький англійський одяг, маса зброї, дев'ять гармат, коні, — все 
це було вже в руках повстанців, але вони не встигли тим добром 
скористатися. Аналізуючи весь похід на Коростень, полк. Роман 
Сушко, командир 2-їзбірної бригади, згадував: «Причин невдачі годі 
шукати. Плян, рішучість, хоробрість, консеквентність — все було, 
але був і масово сильніший ворог, а що найголовніше — він уж е чекав 
на нас. Ми ніколи не мали б сили утримати Коростень при таких 
переважаючих ворожих силах, але ми могли б запастися одягом, 
зброєю, кіньми, а найголовніше — нам потрібна була перша велика 
перемога. Треба було стрясти населення, треба було здеморалізувати 
ворога. Переведення пляну не пощастило. Підполк. Ступницький 
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починає свої чини на півтори години скоріше, ніж було наказано. 
Тим ударемнює рівночасний концентрований наступ, бо своїм 
слабким ударом тільки ставить на ноги ворога, що в повній готовності 
приймає бій з головними нашими силами. Очевидно, випертий 
ворогом, не міг навіть належно демонструвати наступу в момент 
розпочаття затяжного бою наших головних сил. Катастрофальне 
було опізнення головних наших сил. Зовсім зайвим було поновлювані 
загальний наступ затяжного бою; було ясним, що не можемо голими 
руками брати укріплених позицій та броне потягів; правда, примана 
зброї, одягу на Коростені була велика. Цей другий наступ наказав 
Тютюнник мимо спротиву обох к о мандантів бригад і начальника 
шгабу полк. Ю. Отмаршгайна. Але Тютюнник любив грати «va 
banque». Зіграв на весь банк і програв його, на наслідок не довелося 
довго чекати».

Залізничні шляхи під Коростенем повстанці підірвали, але так 
невдало, що через короткий час після відходу Київської дивізії від 
Коростеня москалі їх полагодили, і броне потяг наздогнав колону й 
почав її обстрілювати. Щоправда, втрат у людях не було, але 
повстанці вже настільки були деморалізовані, що одні лише вибухи 
шрапнелі десь там під хмарами впливали на них дезорганізуюче.

МАРШ У НЕВІДОМЕ

Відступаючи на Михайлівну, Волинська група зупинилася в селі 
Чигирах. Тут повстанці дві години відпочивали й опісля вирушили 
в напрямку на містечко Базар. Прийшовши до села Михайлівни, 
група зупинилася на відпочинок. Короткий листопадовий день 
змушував робити велику частину маршу вночі, що ще більше 
утруднювало похід.

В Чигирах ген. Тютюнник скликав старшинську нараду, на 
якій виринула думка: не йти у глиб краю, коли не вдалося здобути 
зброї, і хоча б поранених перекинути за кордон, до Польщі. Однак 
ген. Тютюнник не послухав тої ради і вирішив перейти в район 
Коростень — Радомишль — Житомир, бо нібито в тому трикутнику 
мав перебувати загін ген. Нельговського [56, 115\.

Група, трохи відпочивши, о год. 8 вечора вирушила через села 
Васьковичі й Межиріччя на Дідковичі, куди й прибула о першій 
годині ночі 8 листопада. В Дідковичах селяни дуже гостинно 
прийняли вояків, і вони затрималися тут на одноденний відпочинок.
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Ввечері полк. Янченко скликав нараду командирів частин, щоб 
обговорити ситуацію та вислухати доповіді про настрої вояків. 
Невдача під Коростенем, з яким були пов'язані надії на здобуття 
зброї та одягу, викликала важке моральне пригноблення і 
розчарування, настрій серед вояцтва підупав. Крім того, виявилося, 
що все те, що говорив ген. Тютюнник 1-го листопада, його 
запевнювання про всеукраїнський страйк, а тим більше про 
всеукраїнське повстання, виявилися неправдивими [27, 138\.

* *

*

В Дідковичах підполк. Ремболович дістав наказ від шефа штабу 
полк. Отмаршгайна взяти ЗО вояків і висадити в повітря залізничний 
міст на річці Жерев за 12 кілометрів від Дідковичів, біля села 
Ігнатпіль, на лінії Коростень — Овруч, що була однією із головних 
магістралей вивозу українського хліба в Московщину. В розмові з 
Ремболовичем Отмарштайн висловився критично про головно
командувача Повстанчої Армії, підкреслюючи, що він його порад, як 
шефа штабу, зовсім не бере до уваги й наказує просуватися далі у 
глиб країни. «Посуваючися наперед, ми не швидко дійдемо до 
другого «Коростеня», де можна було б зробити запас зброї та амуніції,
— говорив полк. Отмарштайн, — а москалі нас будуть переслідувати 
та дрібними нападами доведуть нас до того, що в нас не залишиться 
жодного набою, а люди наші загинуть, як не від ворожих куль, то 
від морозів та перевтоми. Полковник Янченко — це «шляпа», йому 
б на печі сидіти та насіння лузати, а не воювати. Я маю тільки трохи 
надії, що після зустрічі з підполк. Палієм наша ситуація трохи 
покращає, а тому вживатиму всіх заходів, щоб якнайскорше 
з’єднатися з ним» [49, 163 164].

Полк. Отмарштайн заявив, що після висадження мосту підполк. 
Ремболович може або повернути до польського кордону, або 
розшукати частини Волинської групи в районі Заньків — Маньківки.
О год. 4-й пополудні Ремболович вирушив на Ігнатпіль і біля 
вказаного мосту спіткав сильну заставу москалів, з якою довелося 
звести бій. Частину застави відділ перебив, а частина втекла, після 
чого містбуло підірвано. Підполк. Ремболович, виконавши доручене 
йому завдання, подався зі своїм відділом до села Дідковичі, а звідти
— до Буди Каменецької, де перебували частини Волинської групи.

Був ранок 9-го листопада 1921 р. Волинська група вирушила 
з Дідковичів о 4-й год. у східному напрямку і через села Обиходи
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й Савлуки іфийшла до села Ксаверова. Туї' повстанці розстріляли 
голову й секретаря місцевого осередку комсомолу, які тероризували 
селян [2, 101]. По дорозі виявилося, що в містечку Базар 
знаходиться большевицька піхота силою 360 червоноармійців, а в 
Недашках — большевицька кіннота. Тому, не затримуючись довше, 
з Ксаверова ген. Тютюнник повернув зиґзаґом на південний захід, 
майже на 90 градусів, і, пройшовши крізь села Каменку — Скурати, 
попрямував на Буду Каменецьку. Дорога маршу була жахлива, бо 
кілька днів падав дощ зі снігом, що створило страшне болото. 
Стомлені вояки ледве посували ногами, але, незважаючи нате, група 
зробила 35 кілометрів дороги. Кожен повстанець — старшина, 
підстаршина і вояк -  тільки й мріяв про заслужений солодкий 
відпочинок. До Буди Каменецької група прибула близько 2 і години 
пополудні й зупинилася на відпочинок і нічліг. Там повстанців 
прийняли дуже гостинно, не лише нагодували й обігріли, але декому 
з босих вояків подарували добрі черевики, дехто дістав військову 
шинелю, ба навіть трохи набоїв [2, 102].

Щоб дати можливість усім повстанцям краще відпочити, селяни 
з поміж себе виставили нічну охорону. «В порозумінні зі штабом, 
селяни обсадили застави; появилися в них і верхівці. Доводилося 
дивуватися й організації, й ладові, з якими вони встановлювали нічну 
охорону ». — згадував сотн. Рогозний. Ця гостинність і співпраця селян 
Буди Каменецької піднесла дух повстанців і, після коростенської 
невдачі, знову насувалися думки — а може, дійсно ті всі звідомлення 
в штабі Повсганчої Армії правдиві, що Україна тільки й чекає на сигнал 
до повстання. «Коли так скрізь будуть помагати, і села повстануть 
проти червоних, то таки дійсно неважко буде впоратися з ворогом» 
(50, 2 2 8 ]. Однак, незважаючи на підпільну зорганізованість селян і 
їхню ненависть до большевицького режиму, до повстанців ніхто не 
приєднався [2, 102].

10 го листопада о год. 8-й ранку відділи Волинської групи 
вирушили з Буди Каменецької через Юзефівку на Чоповичі. З 
Юзефівки вийшла підривна команда знову на чолі з під полк. 
Ремболовичем, яка підірвала залізничний тор ізрізала 10 телеграфних 
стовпів, тобто зіпсувала телеграфну лінію довжиною в 400 метрів. 
Одночасно було вислано 5-й курінь під командою полк. Лисогора 
зайняти станцію Чоповичі. Тут дійшло до бою із 38 м залізничним 
батальйоном, з кінною і пішою міліцією силою до 40 осіб та з технічною 
ротою з чотирма скоросгрілами. Після впертого бою москалі мали 
калька десятків забитих та поранених й були змушені відступити до
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недалекого лісу. Повстанці захопили на короткий час станцію й 
ешелон з дорогоцінним для них майном, якого використати не 
вдалося, бо ані сотник Усенко, ані інші старшини куреня не знали, 
яке завдання поклала команда Волинської групи на 5 й курінь, 
посилаючи його захопити двірець [60 ,146]. Однак 5 й курінь мусив 
залишити станцію, бо з Коростеня надійшов панцерник і почав 
обстрілювати і станцію, і село Чоповичі. Відступаючи, повстанці 
зіпсували станційні апарати. В ході акції повстанці захопили до 
полону'60 червоноармійців та 17 коней кінної міліції, але комуністи 
встигли втекти [44, 17а]. Повстанці також мали втрати. Загинули 
підполк. Мінаківський і чотири вояки і було важко поранено полк. 
Лисогора, двох старшин і двох вояків. Команду над 5-м куренем 
прийняв сотн. Віталій (?) Усенко. Лисогора вивезла з поля бою його 
дружина, яка брала активну участь в усіх боях. Полк. Лисогор та 
підполк. Мінаківський були добрими старшинами, і це була болюча 
втрата для Волинської групи. «Події під Чоповичами, — писав 
підполк. Чижевський, — ще раз показують, як було зле поставлено 
справу з оперативними наказами» [60, 147].

З Чоповичів Волинська група вирушила через Гутку — 
Юсгинівку — Фортунатівку на Буглачки — Будилівку, куди прибула
о год. 11 -й ночі і розмістилися: 1 -а бригада в селі Буглачках, а 2-а в 
Будилівці. Вночі з 10 на 11 листопада мороз зміцнів, але не настільки, 
щоб болото повністю замерзло. Створилася тільки шкорупа, яка під 
ногами ламалася, й колона повстанців брела в багні. Внмарш з 
нічного постою був призначений на год. 2 -ту пополудні. Але перед 
самим вимаршем в Будилівці з'явився большевицький кінний роз'їзд 
силою в 15 кіннотників. Застава 2-ї бригади Волинської групи 
кинулася на цей роз’їзд, і їй вдалося відбити шість повстанців, які 
потрапили в полон під Коростенем, і їх цей роз’їзд конвоював до 
Києва. Тут, між іншим, командування групи довідалося, що 9-го 
листопада через село провозили на селянському возі пораненого пор. 
Антончика з Подільської групи, якого роззброїв та хотів розстріляти 
начальник місцевої міліції' [63, 123]. Але що остаточно сталося з 
Антончиком — невідомо.

11 го листопада мешканці Будилівки поінформували, що недалеко 
є значний відділ повстанців, а ранком близько 9-ї год. селяни 
повідомили, що під лісом, віддаленим від села на 1-2 кілометри, 
проходить відділ повстанців. Підполк. Ремболович, вийшовши з 
хати, також завважив, як під лісом з півдня на північ просувався
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відділ силою 30-40 кіннотників. В той же час Волинська група 
посувалася з півночі на південь. З тих повідомлень можна було 
зробити висновок, що то була Подільська група. Всю ту інформацію 
було негайно передано ген. Тютюнникові, але він чомусь нею 
злегковажив і не дав наказу з ’ясувати те все докладніше. Близько 
12-ї год. нггаб групи отримав ще одне повідомлення, що на село, 
слідом за Волинською групою, просувається ворожа частина на 
фірах, тобто піхота.

Штаб групи мав намір поховати в Будилівці забитого підполк. 
Мінаківського, але, не дочекавшись священика і зважаючи на загрозу 
з боку червоноармійських частин, похорон доручили селянам, а група 
вирушила на села Дитинець, Облітки й Шлямарку, а потім — на 
Заньки. Під час цього маршу частини мали незначні сутички з 
ворожою кіннотою. З Шлямарки командування вислало загін під 
загальною командою полк. Ступницького, що складався з відділу 
підполк. Ремболовнча й кінноти сотн. Хмари, який мав напасти на 
місто Радомишль, щоб здобути зброю й амуніцію. Але із цього пляну 
нічого не вийшло, бо полк. Ступницький заблукав і, як твердив 
підполк. Ремболович, не хотів слухати жодних порад [49, 165]. 
Загін, не виконавши дорученого йому завдання, наздогнав головні 
сили біля села Заньків, і там група залишилася на ніч.

* *

*

У зв’язку з приходом Повстанчої Армії в Україну совєтський 
уряд України (Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
— ВУЦВК) проголосив Волинську, Подільську, Київську і Одеську 
губернії на «загрозливому становищі*. Так звана Революційна 
Військова Рада Київського військового округу вислала в район 
Коростень — Овруч — Радомишль, тобто в район дій Повстанчої 
Армії, 44 -у і 45 -у стрілецькі дивізії, а також 7 -у і 9-у кавалерійські 
дивізії Червоної Армії [14, 148]. 9-а кавалерійська дивізія під 
командуванням молдованина Григорія Котовськогобула розташована 
на території трьох повітів Київської губернії зі штабом у місті 
Таращі. За наказом командувача Київського військового округу 
Йони Якіра Котовський перевів свою 9-у кавалерійську дивізію в 
район Коростеня із завданням ліквідувати Повстанчу Армію.

Вже 9-го листопада в район Коростеня прибула 3-я бригада 
9-ї кавалерійської дивізії й розташувалася в районі села Горошки. 
2-а брнґада дивізії мала завдання перерізати дорогу Повстанчій
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Армії й 10 листопада перейшла через місто Малин й наблизилася 
до повстанців. Їїзавданнлм було затримати відділи Повстанчої Армії 
і гнати їх на 3-ю бригаду, яка мала завдати Повстанчій Армії 
головний удар. На чолі З і бригади стояв сам Котовський. 11 
листопада ввечері прибув до села Турчинці, що за 25 кілометрів від 
Коростеня, польовий штаб 9-ї дивізії і там розташувався. 1 а  
бригада дивізії розташувалася в районі Рудня — Камінь — Буда 
Рюкинська, і її завданням було прикривати напрямки на Новоград 
Волинський і Житомир. Артилерійський дивізіон заквартирував у 
селі Гоцківці. Всі ці пункти знаходяться за 50 кілометрів на північ 
від Житомира [62, 117].

12 листопада о год. 2, 2-а бригада дивізії Котовського, 
довідавшись, що в Заньках, за 18 кілометрів на північний захід від 
Радомишля, зупинилася Волинська група, вибралась їй назустріч. 
В той же час частини Волинської групи покинули Заньки. В 
переході через село Чайківку їх заатакувала скорострільним вогнем 
московська 2-а бригада кінноти Котовського, скупчена в північно 
західній частині села. Тут дійшло до бою, в якому повстанці відбили 
московські атаки, але ціною убитих і поранених, кількість яких 
доходила до 45. Між ними був підполк. Ремболович, якого поранено 
в нижню частину стегна лівої ноги. Тут у піклуванні про поранених 
чудеса геройства показував єдиний лікар в усій групі, д-р Плітас. 
Він з батьківською дбайливістю ходив від одного пораненого до 
іїшюго, хоча сам падав з ніг від перевтоми, обслуговуючи всі частини. 
Він дійшов до такого стану, що ходити сам уже не міг, і тому двоє 
вояків водили його попід руки [49, 165].

Звідси Волинська група подалася колоною на села Пилиповичі, 
Журавлівку, Мінейки й Городське. Перед селом Городське колону 
зупинив новий відділ ворожої кінноти і замкнув греблю на річці 
Тетерів. Цією греблею Волинська група плянувала переправитися 
на другий берег, щоб прикритися старими Тетерівськими лісами, 
що тягнулися аж під Київ і далі за Дніпро, в Чернігівщину. Гребля 
була довга, розбита гарматним вогнем. Налякані коні рвали 
запряжку. Ворог настирливо насідав з обох боків, і колона понесла 
великі втрати. В сутичці з москалями були поранені підполк. 
Лушпенко і старший лейтенант Михайло Білинський. Починаючи 
від Чайківки і закінчуючи переправою через річку Тетерів, колону 
весь час обстрілювали скоростріли большевицької кінноти, яка 
безперервно переслідувала хвіст колони [44,18а]. Обоз із пораненими 
збільшився до 100 підвод і катастрофічно гальмував рух.
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Щоб покінчити з постійними наскоками большевицької кінноти, 
бригада полк. Сушка зорганізувала засідку і, підпустивши її на 
якихось 50 70 кроків, неочікуваними сальвами й кулеметним 
вогнем завдала ворожій кінноті великих втрат [49,165 166]. Вранці 
на другий день, після тригодинного відпочинку, повстанці влаштували 
для большевиків у лісі ще одну засідку, яка дощенту розбила залишки 
ворожої кінноти, і вона припинила переслідування. В Городському 
група переправилася через річку Тетерів і вирушила ьт село 
Войташівку, куди прибула 12 листопада о год. З вночі.

Вдосвіта 13 листопада Волинська група перейшла Києво 
Житомирський шлях, пройшовши 42 кілометри. Близько 6-ї год. 
ранку група, сягнувши околиці села Войташівки, опинилася вже в 
Київському повіті. Мороз доходив до 15 ступенів, а сніг випав у 
півтора метра заввишки. Деякі повстанці не мали верхнього одягу 
й замість плащів накидали на себе коци або і звичайні мішки, щоб 
сяк-так охоронитися від вітрів і холоду. Люди були такі перевтомлені, 
що, не витримуючи тих умов, падали на лісових дорогах, вкритих 
снігом. Коли кого знаходили обози, то піднімали й брали на фіру, 
а коли ні — то замерзав вояк у снігу або прикінчувала його шаблями 
большевицька кіннота. Звичайно після таких нічних перемаршів 
вранці командири частин когось не могли дорахуватися [49, 166\. 
На жаль, крім загальних свідчень, немає даних, скільки вояків 
загинуло від виснаження й холоду.

Всупереч усім твердженням совєтських «істориків», що селянство 
України ставилося неприхильно до повстанців, в ім’я правди слід 
підкреслити, що їх усюди вітали як своїх братів і допомагали чим 
могли, не зважаючи на те, які будуть наслідки, коли повернуться 
большевики. «Селянство добре годувало наше військо, — писав 
підполк. Чижевський. — Не було випадку, щоби в найбіднішій хатині 
не нагодували козака, коли довідувалися, що це українець, який 
бореться з москалями. З великою охотою селяни подавали відомості 
про ворога; були випадки, що з власної ініціятиви приходили за 
кілька верств, щоб повідомити про розміщення москалів та їхні 
найближчі наміри; на превеликий жаль, не завжди командний склад 
ставився до таких інформація з належною увагою» [60, 149].

«До жидівського населення, надто до жидівської молоді, селянство 
ставиться вороже, вважаючи його за один із чинників, що спричинився 
до утвердження московсько комуністичної влади в Україні, — писав 
учасник повстання підполк. Микола Чижевський. — І неразбажалося 
селянам використати перехід повстанського війська через жидівські 
містечка, щоб помсгитися на жидах за дознану від них кривду. Але
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повстанське військо, само розуміючи, що жидівський загал не є 
головним винуватцем комунізму в Україні, не зважаючи на всі 
підбурювання селян, пояснювало їм, що жидів не слід турбувати, 
за винятком комуністів і москалів, яких треба на кожному місці 
нищити. І дійсно, за час перебування повстанського війська в 
Україні не було випадків якихось протижидівських ексцесів» [60, 
149].

Повстанці використовували кожну нагоду — відпочинок чи 
зупинку в селі — для розмови з селянами, щоб почути про їхнє 
ставлення до національного питання та взагалі до української 
визвольної боротьби. Інженер Віктор Яновський, який належав до 
групи цивільних і мав очолити залізничну адміністрацію у визволеній 
від большевиків Україні, твердить, що до повстанців ставилися 
прихильно не тільки українці, але також поляки і чехи, які мешкали 
в українських селах і звичайно були заможніші за українських селян.

Прихильне ставлення українського населення до Повстанчої 
Армії заохочувало повстанців до дальшої боротьби з окупантами. Але 
дивувало їх те, що досі до них не приєднався жоден повстанський 
загін, про що раніше запевняла їх канцелярія штабу. «В 
Радомишльському й Київському повітах, не дивлячись на те, що ми 
проходили через багато сіл і містечок, до нас ні бойові організації, 
ні повстанці не приєднувалися, і далі ми залишаємось самі», — згадує 
один з учасників [40, 2 ] . Це, очевидно, мало неабиякий вплив на 
моральний стан учасників Повстанчої Армії й розчарувало її 
командування. На питання, чому селяни не скинуть зненавидженої 
влади, була стандартна відповідь: «Ми самі нічого зробити не 
можемо, у нас нема зброї, нема одягу, а за всяке повстання, хоч 
би пристало до нього навіть кілька чоловік, москалі нищать цілі села; 
як не дай Боже невдачі, то нам уже не буде життя; ми допоможемо 
всім, що маємо, українській владі, щоб тільки вона скинула 
московську комуну» [60, 149].

Це очевидно не задовольняло повстанців, які йшли на смерть, 
щоб визволити тих селян від грабунків і терору большевицької влади. 
А вони чекали, щоб їх хтось визволив, і самі не хотіли ризикувати.

У Войтаїшвці шеф штабу Повстанчої Армії полк. Отмаршгайн, 
проаналізувавши положення, в якому опинилася Волинська група, 
ствердив, що:

1. З ’єднання з відділами ген. Нельговського і підполк. Палія, 
заступником якого був Чорний, і яким був надісланий заздалегідь 
наказ перейти в район сілЗаньки, Маньківка, Холори, Котівка,
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не здійснилося, тому що пхі відділи в призначений в наказі час 
в район не прибули. Наш відділ, який мав дуже малу кількість 
кінноти і збирався побільшити її кіннотою Палія, зробити 
цього не міг і залишився майже без розвідки, маючи лише слабку 
кінну розвідку сотн. Хмари, зібрану з випадкових людей, не 
кіннотників, які не являли собою споєної частини і сиділи но 
перетомлених конях після великих переходів по глибоких 
снігах, де доводилося кіньми пробивати дорогу.

2. Відділ складався в більшости з піхоти, яка внаслідок 
великих переходів, значних морозів з сильними вітрами і на 
50 % без чобіт, мала майже вся відморожені й попухлі ноги, 
й тому активність її була зведена до мінімуму.

3. Обоз, який возив у  шпиталі до 80 поранених і мав більше 
100 фір, наполовину з волами, був надзвичайно великим 
тягарем для цілого відділу і зробив з нього лише своє прикрит
тя, зменшуючи до мінімуму його рухомість і здатність до 
активних операцій.

4. Набоїв, поповнення яких було цілком випадкове лише від 
забитих і полонених червоноармійців, поповнювати дальше з 
якогось складу або бази годі було надіятися з нашими силами.

5. Ворог, який весь час ухилявся від бсіїв, від нашого наступу 
з фронту, прив’язався кіннотою до нашого хвоста і безнастанно 
тримав усіх людей у  сильному напруженні своїми дрібними 
нападами ззаду.

6. Крісами було озброєно до 50% людей і дальшого 
доповнення зброєю в найближчий час не передбачалося. До 35% 
кулеметів «кольта*, яких у  нас була більшість, попсувалися, 
і направити їх  з браку запасових частин було неможливо [44, 
18).

ВІДВОРОТ НА ЗАХІД

Через таку незавидну ситуацію дальший рух у глиб України 
загрожував тим, що, вистрілявши всі набої, відділ, складений з людей 
до краю перевтомлених, зі всіма пораненими потрапив би без 
жодного опору до рук больше в иків. З уваги на те ген. Тютюнник 
повідомив командирів частин, що група повертається назад до 
польського кордону, щоб перейти до Польщі і туди переправити всіх 
поранених [44, 18].
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В останні дні ген. Тютюнник провадив групу на південь, а з 
Войташівкії повернув новим зиґзаґом прямо на північ, щоб 
відірватися від кінноти Котовського. Група попрямувала через 
Царівну і Ставецьку Слобідку, де большевицька кіннота заатакувала 
тилові частини колони, а в селі Негребівка дійшло до бою з 
большевицькою кіннотою. Від захоплених у полон червоноармійців 
командування довідалося, що до села Кучерявого попереднього дня 
прибуло до 600 кіннотників 45-ї кавалерійської дивізії і до 200 
чоловік піхоти з Київського карального відділу. Відчепитися від 
ворожої кінноти було важко, бо група залишала по собі битий шлях 
у глибокому снігу, так що обдурити ворога відносно напрямку руху 
було неможливо. В селі Раївка 4-й курінь прикривав переправу' 
через річку Білку й був змушений вступити в затяжний бій з ворогом, 
щоб уможливити шпиталеві кілька годин спочинку для перев'язки 
і підкріплення ранених. Та ворог оточив цю горстку хоробрих, 
відтяв відворот, і курінь мусив відходити вбрід через напівзамерзлу 
багнисту річку. Надворітиснув морозу 20 ступенів. В криті льодовим 
панциром, добралися вояки до села, однак погрітися не встигли. 
Знову наскочив ворог, знову треба було відходити. Та вже не в силі 
були відходити. Козак Сичук, старий вояка, зморений, нездатний 
до дальшого походу, кулею з власної рушниці розчерепив собі голову 
на очах у селян. Не хотів потрапляти до полону, а рушати за своїми 
не стало сили. Так зробив і кулеметник Андрійко та інші.

Минувши село Раївку, Волинська група рушила на Гуту — 
Комарівку — Рудню, куди прибула близько 10 години вечора і 
розмістилася на ніч. Похід колони замикала комендантська сотня 
під командою підполк. Дугельного та його помічника пор. Ступи 
Перебийноса, яка 14 листопада біля села Гутв врятувала цілу колону. 
Зокрема підполк. Дугельний зі своїм помічником зберегли 
холоднокровність і ручними Гранатами зупинили напад большевиків, 
аза ними і вся сотня пішла в протинаступ. «Можна сміливо сказати,
— згадував підполк. Ремболович, — що тільки ці два герої врятували 
на цей раз від розгрому наші частини» [49, 166].

З села Рудня Волинська група помаршувала через Язвинку 
на Майданівку і далі на станцію Трубецьку, яку захопили з боєм 
передні стежі і взяли до полону ЗО червоноармійців, що 
охороняли станцію. Крім того, вони підірвали залізницю 
ліворуч від касарні та зіпсували телеграфні проводи. Далі 
колона пішла на села Поташню і Блитчу, перебуваючи весь час 
під обстрілом большевицької кінноти. Тому що ворожі частини
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зайняли Блитчу, У пін і Ханів, Волинська група пішла в напрямі на 
Лсопівку.

Надходила ніч з 14 на 15 листопада 1921 р. Волинська група 
вируишла далі. Наблизившись до села Леонівки, передні стежі 
раптом иочули сильну стрілянину та вигуки «слава* й «ура». Не 
зважаючи на втому, передні частини кинулися на допомогу 
невідомим «своїм», але, заки добігли до села, перестрілка закінчилася,
із боку Леонівки посипався на них сильний вогонь. Проте повстанці 
вскочили до села з криком «слава» і прорвалися аж до церкви, але, 
потрапивши під сильний перехресний вогонь, також покинули село 
і приєдналися до головної частини, яка зупинилася за кілометр на 
захід від села.

Як виявилося пізніше, то Відділ окремого призначення під 
командою підполк. Чорного підійшов до села Леонівка і, довідавшися, 
що в селі червоні, заатакував їх. Ворог уперто боронився, і саме в 
той час з протилежного боку до села підійшла Волинська група і 
поспішила на допомогу, знаючи, що якийсь український загін 
вступив у бій з большевиками. Підполк. Чорний, не сподіваючись 
зустріти тут головну Волинську групу, прийняв її за переважаючі 
сили ворога й швидко відтягнув свою частину за село. Большевики, 
побачивши несподівану появу Волинської групи і зрозумівши, що це 
нові сили повстанців, також поспішно залишили село. Внаслідок того 
Леонівка так і залишилася ніким не зайнята [63 ,128—129]. Це було 
фатальне непорозуміння із далекосяжними наслідками.

З під Леонівки лісовими просіками колона рушила на захід, щоб 
десь переправитися через річку Тетерів і хоч трошки відпочити від 
постійних наскоків большевицької кінноти. У лісі між селами 
Блитчею та Леонівкою ген. Тютюнник дав годину відпочинку і 
доручив сотн. Рогозному полегшити обоз. Підводи підлягали суворому 
контролю, пропускалися тільки підводи з пораненими. З возів 
скидали всі зайві речі — як канцелярійні, так і персональні, — а 
залишали тільки те, що кожний міг би нести на собі. Як виявилося, 
обоз віз великі запаси збіжжя й фуражу, якого чомусь не 
використовували для годівлі коней. Тепер увесь обоз із збіжжям 
сотник Рогозний завернув до лісу, покликав селян-візників і наказав 
їм те добро поділити між собою як нагороду за службу Повстанчій 
Армії. Після цієї чистки в колоні залишилося не більше 40 возів [50, 
422]. Із залишених бричок, саней та взагалі з усього, що 
потрапляло під руку, сапери будували переправу через річку 
Тетерів.
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Переправитися, однак, з великими труднощами вдалося вбрід 
між селами Уніним і Блитчею, причому в обох цих селах стояли 
большевицькі війська. «Для забезпечення переправи були виставлені 
застави в бік сіл Унін і Блитча. Переправа тривала три години й була 
надзвичайно тяжка, бо ріка була широка, з багнистими берегами
і до того глибока. Поранених, число яких доходило до 150 осіб, і 
майно перевантажувалося з саней на фіри, яких було всього три. 
П іхота проходила по збудованих нашими саперами двох кладках. 
Дехто пробував перейти через лід, але вода в цьому місці бігла дуже 
швидко, через це крига була тонка й не могла витримати ваги 
людського тіла, й повстанці падали до води. В остаточному висліді 
сухим ніхто не перейшов ріки, а що мороз був сильний, то одяг 
замерзав таки на людях» [2, / / / ;  49, 167]. Переправу замикав відділ 
сотн. Рогозного, який двічі успішно відбив наскок большевицької 
кінноти.

По переході річки Тетерів група мала в лісі двогодинний 
спочинок, після якого вирушила колоною далі на села Жереву й 
Інвалідну й близько 9 год. вечора прибула до села Лукашівки. 
Користаючи з того, що від села Жереви ворожа кіннота їх не 
переслідувала, ген. Тютюнник наказав ночувати в Лукашівці й 
Інвалідній [49, 167].

* *
*

Почав падати густий сніг, і відділ сотн. Рогозного, який 
наздоганяв групу, наскочив на двоє санок, на яких у козацьких 
киреях та в будьонівках на головах сиділо кілька людей. При обшуку 
виявилося, що двоє із них були вповноважені комісари «по борьбє 
с бандітізмом», тобто з повстанцями, які їхали з села Іванкова у свій 
район «на роботу». Один із них був москаль, за професією учитель 
народної школи, десь аж з Уфи, у Башкнрії. Він мав при собі 
щоденник, в якому було написано: «Для блага революції і укрєплєнія 
соввласті, счьол нєобходімим вивєсті в расход.. .»*. А далі йшли імена 
й прізвища та місце проживання жертв, яких він розстріляв.

Другий комісар був українець, який ніяк не хотів сказати своє 
прізвище. Трьох районових уповноважених за наказом ген. 
Тютюнника пізніше розстріляли. Обох комісарів «по борьбє с

* «Для добра революції і для закріплення радянської влади, вважав за 
конечне списати на страту...*, тобто розстріляти. {В.В. )
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бандітізмом», москаля й українця, ген. Тютюнник наказав пові
сити. Москаль з Уфи, — як згадує очевидець, — буквально божеволів 
зі страху. Плакав, прохав, комусь молився... Нарешті пробував 
утікати й тут же був порубаний шаблями. Коли ж накинули петлю 
на шию комісара-українця, який увесь час мовчав, той раптом 
заговорив:

«Стривайте! Зніміть мотуза, я не собака. Нікуди від вас не втечу. 
Хочу щось сказати».

Повстанці зупинилися, а він, важко дихаючи, витиснув з себе 
слова:

«Брати. Я українець... Говорю це не для того, щоб просити 
пощади. Знаю, що її не заслуговую. Болить мені душа!.. Я колишній 
старшина український... зрадив своїх... Козаки, слухайте старшин! 
Ви б’єтеся за свою справу... Одне молю... не вішайте ... Стріляйте».

Далі з його слів нічого не можна було розібрати, але цю останню 
волю комісара-українця повстанці виконали, і присуд смерти через 
повішення було замінено на розстріл [50, 423-424].

* *
*

В Інвалідній большевицька розвідка заїхала на підводах прямо 
на подвір'я, де квартирував штаб, але її обстріляла повстанська 
застава, й большевики втекли, залишивши одного полігрука, якого 
там-таки розстріляли [44, 19а]. Слід підкреслити, що протягом 
останніх чотирьох діб найдовший відпочинок тривав не більше 
чотирьох годин [ 4 9 ,167). А за останніх три з половиною доби група 
зробила 157 кілометрів дороги по засипаних снігами шляхах.

З Інвалідної й Лукашівки Волинська група вирушила 16 
листопада о год. 10 ранку через села Палідарівку, Розважів, 
Залішани, Голубієвичі й до Термахівки. Але не встигла колона 
пройти й кілометр дороги, як у село в’їхала ворожа кіннота й 
захопила в полон вісім повстанців, що їх командування залишило 
для реквізиції під вод. Це трапилося вперше за час походу Волинської 
групи [40[. Від Розважева до Термахівки больше вицька кіннота 
постійно переслідувала тилові частини групи. За селом Розважевнм
2 -а повстанча бриґада (полк. Сушка) звела бій з численною ворожою 
піхотою, яка загородила дорогу повстанцям від півночі, тобто з боку 
містечка Базару. Ворог настирливо атакував 2-у бригаду, намагаючись 
відрізати обозові хвіст. На допомогу їй ішла бриґада Шраменка, але 
не витримала напору червоної піхоти. Від загибелі врятував 2-у

125



бригаду підполк. С. Григоряк, який командував нею, заступаючи 
хворого полк. Сушка [51, 16\. Щоб спекатися бодай на короткий 
час ворожої кінноти, повстанці зробили біля села Термахівки засідку, 
в результаті якої на полі бою залишилося 40 червоних кіннотників 
і командир дивізіону [40[.

Відділ сотн. Рогозного переходив через якесь невелике село у 
балці, хати якого стояли у два ряди вздовж дороги. В ньому мешкали 
москалі-старовіри, й заночувати там не довелося через вороже 
ставлення його мешканців, а крім того, саме в той час туди прибув 
заблукалий відділ большевицької кінноти силою в 30 шабель з одним 
скорострілом на санках. Повстанці розігнали цей відділ, причому 
большевики залишили там скоростріл та двох забитих і двох 
важкопоранених, які скоро сконали. Від одного з них, перед його 
смертю, довідалися, що з міста Народичів іде дивізія Котовського 
[50, 426\.

Опівночі частини Волинської групи покинули Тер махів к у й о 
5 год. ранку 17 листопада, зробивши 36-37 кілометрів важкої 
дороги, прибули стомлені до села Малі Миньки, де вони мали 
затриматися на відпочинок.

Більшість командирів частин Волинської групи була хвора, 
включно з головнокомандуючим ген. Тютюнником. На санках їхав 
з відмороженими ногами командир Київської дивізії полк. М. Ян 
ченко, який не міг навіть одягнути чоботи, хворий був командир 2- 
ї бригади полк. Р. Сушко та інші.

Деякі старшини, а в тому числі і полк. Отмарштайн, і 
командири обох бриґад, відраджували зупинятися на відпочинок у 
Малих Миньках, бо їх легко було ворогові оточити. Вони радили 
пройти ще з 10-11 кілометрів, переправитися через широку 
заболочену річку Уж, прикритися Рокитнянськими болотами, які 
унеможливлювали б операції ворожої кінноти, і там відпочити. 
Однак перетомлені вояки і коні, а також потреба перев’язати 
поранених, примусили ген. Тютюнника затриматися в Малих 
Миньках [2, 112\.

Південносхідну околицю зайняла 1 ша бригада, північну' — 2 
га, а пггаб Армії розмістився по хатах біля церкви. Для певности, 
на дорогах що вели до села, командування виставило застави у 
напрямі на села Великі Миньки, Голубіевичі, Рудню, Святоцьке, 
Звіздаль [63, 129]. Відпочинок мав бути до 12-ї години і давав на 
году воякам перев’язати рани, приготувати теплу їжу, а в той час 
кіннотники годували коней.
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Сотії. Рогозний розмістив своїх людей і пішов зголоситися до 
штабу, де він застав полк. Отмарпггайна й польського поручника 
Маєвського. Рогозний у своєму звіті полк. Отмаріїггайнові доповів, 
що надходять нові ворожі сили з боку Народичів, і загрожує 
небезпека. Полк. Отмарштайн, вислухавши звіт із спокійною 
усмішкою, наказав бути готовими кожної хвилі до вимаршу [51,17]. 
А звертаючись до пор. Маєвського і сотн. Рогозного, висловив 
песимістичну думку про долю походу.

«Є каяття, та немає вороття! Не викрутимося ми із цієї 
авантюри. Положення Армії безвихідне. Маса старшин і козаків 
поранених та з відмороженими ногами на возах. Частини зменшилися 
і майже небоєздатні. Рятунок наш полягав у швидкому марші на 
Полісся. Вже від Коростеня я радив Тютюнникові вертати назад, 
але той і слухати не хотів».

У відповідь нате, — згадує сотн. Рогозний, — поручник Маєвський 
висловив свою думку про похід. «Я просто дивуюся витривалості й 
героїзмові людей, пане полковнику! Я їду з Польщі на власному коні, 
й то вже обернувся в трупа. А козаки маршують пішки близько 300 
верств — босі, голій з 3 -годинним відпочинком на добу. А тут щодня 
бої!... Про старшин муштрових і говорити не доводиться... Але ця 
тютюнниківська гоп-компанія! Якщо верну до Польщі, перший буду 
домагатися покарання всіх тих панків, що планували повстання, 
базували його на провокаціях, кар'єризмі і брехливих відомостях «з 
України». Пам’ятаєте слова Тютюнника: «Стане пошта, телеграф, 
залізниці! Зачнуться робітничі страйки!» Якою ж іронією все це тепер 
звучить!» [50, 428].

Після тих розмов у пггабі сотн. Рогозний повернувся до своєї 
квартири ще більш пригнічений. Тут, між іншим, він також 
довідався, що частини відпочиватимуть до полудня.

Через якихось дві години до Миньків приїхав верхи селянин, 
який доніс полк. Янченкові, що через село Голубієвичі посувається 
великий ворожий відділ кінноти у напрямку на Миньки. О годині 
8.15 прибув інший селянин, який повідомив, що за 5-6 кілометрів 
від села Малі Миньки скупчилося багато большевицької кінноти. 
В обох випадках та інформація була передана ген. Тютюнникові 
[49 ,167—168].

Близько 9 год. до штабу Київської дивізії приїхав підполк. 
Шраменко, бриґада якого несла сторожову охорону на шляху 
Голубієвичі — Рудня, й повідомив, що його застави завважили ворожі
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роз'їзди по 10-15 кінноників. Підполк. Лушпенко передав ці 
відомості ген. Тютюнникові із залитом, чи не готуватися до вимаршу.

Полк. Отмарштайн пропонував негайно вирушити у повній 
бойовій готовності, з сильною охороною на тилах, міцним бойовим 
відділом посередині колони й бойовими частинами 2 і бригади, а 
також з пораненими попереду. Кінну сотню Хмари вислати наперед 
колони протоптати сніг, щоб легше було йти піхоті. Одночасно 
кіннота охороняла б групу, щоб ворог не перерізав їй дороги й не 
оточив.

Але ген. Тютюнник відповів, що група відбивалася добре весь 
тиждень, то й тепер дасть собі раду з ворогом, «а одна година довшого 
спочинку — це більша певність, що самі себе не знищимо».

Ген. Тютюнник, задумавшись, по хвилі додав, що «якби тепер 
якісь, хоч і невеличкі, один-два відділи десь збоку занепокоїли 
червоних — це затримало б їх; якби тепер був під рукою Палій чи 
Нельговський, червоні присмирніли б...» [2, 114\. Але їх не було. 
З невідомих причин навіть і тепер ген. Тютюнник не змінив свого 
первісною рішення і заявив, що вимарш відбудеться о 12 год. [49, 
168]. Не більше як через 20 хвилин московські роз'їзди почали 
обстрілювати повстанські застави, і це змусило старшин на власну 
руку наказати своїм воякам готуватися до вимаршу.



ЗА УКРАЇНУ, ЗА ї ї  ВОЛЮ.

БІЙ ПІД МАЛИМИ МИНЬКАМИ

Всім було зрозуміло, що становище робилося критичним. 
Завважив це і ген. Тютюнник і, не чекаючи полудня, десь близько
11 і дав наказ вирушати у напрямку на село Звіздаль, де вороже 
кільце ще не було замкнене. Першим вирушив туди зі своїм штабом 
і кіннотою сотн. Хмари й сам Тютюнник. Колона спішно почала 
виїжджати з села, й з'явилися перші ознаки паніки. Кожний, хто 
мав підводу, намагався проїхати наперед. Внаслідок того дорога з 
села була забита возами.

Майже останнім виїхав полк. Отмарштайн, а разом з ним 
хворий полк. Роман Сушко «за довший час по втечі Тютюнника і 
його штабу», твердив підполк. Микола Тобілевич*. При вшздізсела 
полк. Отмарштайн, з деякими старшинами штабу Армії, пробував 
наводити порядок, пропускати вперед підводи. Але колона ще не 
встигла вийти за село, як з лісу на відстані 300 -400 кроків від дороги 
з'явилася велика лава большевицької кінноти й почала обстрілювати 
колону повстанців. Ген. Тютюнник прислав передні стежі назад, щоб 
допомогли навести порядок [40].

Була 12-та год., як колона остаточно рушила з місця. Сотня 
гарматників ішла посередині колони. Дорога на село Звіздаль, яке 
по прямій віддалене на якихось два кілометри, ішла через смугу поля 
шириною 40-50 метрів. З лівого боку дороги — величезне замерзле 
болото, вкрите малими корчами. До того болота вливалася річка 
Звіздаль, через яку був збудований дерев'яний місток. За тією

* М. Тобілевич у листі до сотн. В. Мальця з датою 7 лютого 1934 р. цитує 
Р. Сушка, «Хто мав причину вбити полк. Отмарштайна?* — Самостійна Думка, 
кн. 11-12, листопад-грудень 1934, С. 841. (В.В.)
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смутою праворуч тягну лися рідкі соснові бори. Все це було прикрите 
глибокими снігами [42, 6 \ . Коли ж колона повстанців вийшла з села 
й почала витягуватися поза річку Звіздаль, ворожа кіннота 
наскочила на задні частини, які були ще в селі і прикривали відступ 
колони повстанців. Це викликало сполох у хвості колони, і звідти 
залунали крики: «кіннота, кіннота».

Тоді як у північно західній частині села зачався бій, інша частина 
московської кінноти рушила чвалом ніби навперейми голові колони. 
Ген. Тютюнник, командир Київської дивізії полк. Янченко, який з 
відмороженими ногами скочив без чобіт на коня, й обидва 
командири бриґад, полк. Сушко й підполк.Шраменко, як і кіннота 
сотн. Хмари, помчали до переду. До них долучилося ще кілька 
старшин, і всі вони опинилися на чолі колони й першими проскочили 
місток на річці Звіздаль.

Саме в той момент з села показалася большевицька кіннота, яка 
їхала «в колоні помалу, з великим розгорнутим похиленим вперед 
червоним прапором із якимось написом, — згадує пор. Герчанівський.
— Коні гладкі, бадьоро задирали голови. Коли вже показалася їх, 
може, сотня, видно, впала якась команда, прапор моментально 
звинено, і спершу легким трапом понад ріку, рівнобіжно до нашої 
колони, немов показ розгортання, а потім, повертаючи праворуч,..
13 видобутими шаблями, витягалися в гальопі од гін за одним просто 
на нашу колону, перетинаючи її якраз на одну’ пЦводу передо мною 
та забігаючи дорогу нашим воякам, що відступали полем» [2, 116— 
1191. В колоні повстанців скоїлась паніка, яку підняли неозброєні 
люди й великий обоз. Неозброєні люди намагалися якнайскоріше 
пробратися наперед і тим робом збільшували хаос і паніку. Оскільки 
дорога була вже загачена підводами, притому вже із забитими 
кіньми, то, хто уцілів, звертав на поле і прямував до села Звіздаль, 
яке знаходилося на правому березі річки Звіздаль. Так ворожа 
кіннота відрізала від головних сил штаб і 15 передніх підвід з 
важкопораненими, разом близько сотні людей.

Ситуація була безнадійною, бо помогти головним силам було 
неможливо. Ген. Тютюнник, перейшовши річку Звіздаль на чолі 
кінного відділу, наказав розгорнути жовто блакитний прапор і 
подався зі своїм відділом на північ до села Матейки, віддаленого на
14 кілометрів від Малих Миньків. Відбиваючись по дорозі від 
переслідування ворожої кінноти, ген. Тютюнник у Матейках 
переправився через річку Уж і під покриттям ночі зник у лісових 
болотах [40[.
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Багато повстанців почали пробиватися через старий і вузенький 
місток, який ворожий скоростріл влучно обстрілював. Туди ж 
рушили й залишені підводи з пораненими. В обозі з’явилися забиті 
візники і коні. Від великого скупчення людей і возів місток 
провалився, й усе падало в ріку, крига на якій не витримала йтакож 
проломилася. Поранені, якщо не загинули від большевицького 
скоростріла, топилися в крижаній воді ріки. Лише небагатьом 
удалося прорватися через той місток. До таких щасливців належав 
інженер Віктор Яновський, який уже за річкою стрів санки із сотн. 
Блощаневичем і двома вояками, і вони вчотирьох вже пізно ввечері 
наздогнали в якомусь лісі ген. Тютюнника. Там їх усіх разом, 
здорових і поранених, зібралося 94 особи. Начальник постачання 
урядовець Хоха, хоча і прорвався через місток, від пережитого 
збожеволів [65, 187].

Рештки 4-го і 5 го куренів під командою підполк. Григоряка, 
що були далеко попереду, подалися до ліска праворуч, щоб звідти 
краще боронитися й одночасно стримувати ворога, який намагався 
замкнути дорогу відступу голові колони зі сходу. Але й там на них 
чекав ворог. Бій тривав, доки повстанці не вистріляли останніх 
набоїв. Після того почалася різанина [2, 119].

Всі інші залишилися на полі бою. В міжчасі із правого боку 
колону7 заатакувала червона кіннота силою у три ескадрони й 
загрожувала обозові з пораненими. Чільні частини негайно 
повернулися, щоб рятувати поранених, але в цей час ворог наскочив 
на них спереду і розірвав колону на дві частини [63 ,130]. Поранені 
боронилися гранатами, деякі з них, щоб не датися живими у руки 
большевиків, підривали себе останньою Гранатою, як, наприклад, 
ройовий 4 го куреня Андрієвський. Хор. Сікорський, студент 
Київського університету, не витримав і закричав: «Біжіть, як 
можете, а я більше не можу», — і витягнув Гранату з кишені [42, 
71. Він підпустив до себе ворожого кіннотника на пару кроків і тоді 
кинув гранату, розриваючи його і себе. Там наклав на себе руки 
колишній морський міністр Михайло Білинський, який застрелив 
зі свого бравнінга двох москалів, а останню кулю пустив собі в лоб. 
Таких випадків було багато [60, 152].

Деякі старшини намагалися затримати свої частини у селі й 
організувати протинаступ, щоб прорватися до лісу, бо кіннота
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найбільш небезпечна в чистому полі. В селі і в лісі во.южа кіннота 
не могла б атакувати з такою силою, бо там зручніше оборонятися. 
Але цього не вдалося зробити, бо паніка охопила вояіггво, коли воно 
побачило, що весь вищий командний склад, будучи на конях, — утік, 
і врешті-реіігг повстанці опинилися в чистому полі. Опис цього акту 
трагедії залишаємо очевидцям й учасникам бою підполк. Іванові 
Ремболовичеві та сотн. Грицеві Рогозному.

«По полю бігло 150-200 старшин та козаків. Я обернувся і 
побачив, як у 100 150 кроках за мною ворожа кіннота перерізала 
наші частини удвох місцях, — писав підполк. Ремболович. — Санки 
мої раптом стали, бо забили коня. Я зліз із санок, але не міг швидко 
йти, бо рана в нозі ще не загоїлася. До мене підбіг підполк. Копац, 
і я оперся на його плече. В цю хвилину до нас підбігло два козаки.

— Пане полковнику, то ви не втекли?! Будемо разом умирати!
— крикнув один з них.

— Козацтво, стій! Ще не все пропало! До мене! Будемо битися!
— почав я кричати. Дві ворожі кулі, одна за однією, збили мені 
кашкета з голови.

Кілька козаків почуло мій крик і підбігло до мене. Ми залягли 
й почали відстрілюватися. Ззаду підбігло ще кілька козаків, потім ще, 
і протягом якихось 5-8 хвилин біля мене зібралося до 100 козаків. 
Лежачи в снігу, ми відстрілювалися й вирішили дорого продати своє 
життя. Ворожа кіннота, очевидно, зрозуміла це й розширила своє 
коло, щоб у такий спосіб зменшити свої втрати. І лише за дві три 
години, коли посіріти з нашого боку майже стихли через брак набоїв, 
ворожа кіннота з криками «ура!» кинулася на нас в атаку. Ми 
піднесли руки догори, але й це не врятувало б нам життя, бо 
червоноармійці почали рубати нас шаблями, аж поки командир 
ворожої кінноти Котовський не в'їхав поміж нас і не почав махати 
рукою на своїх людей, щоб вони припинили рубку.

Припинивши рубку, червоноармійці кинулися на нас. як шакали 
на падлину. й почали обдирати з нас одяг та взуття» і49, 169\.

Опис Ремболовича доповнив сотн. Рогозний, командир 
гарматної бригади, який також  мав щастя вирватися із того 
пекла.

Близько 11 -і години ранку при вході до села Малі Миньки 
заграли скоростріли. То сотник Іван Дарагань, командир застави, 
відбивав наступ большевицької кінноти. Гарматники сотн. Рогозного 
прибули йому на допомогу. А тим часом через рівнину поля було
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видно, як під лісом розгорталися лави кінноти Котовського. Куди 
лише сягало око — скрізь були вершники, які нашвидку формувалися 
в бойовий порядок до наступу'.

Частина повстанців зайняла фронт біля села Малі Миньки й 
відкрила сильний скорострільний і крісовий вогонь, а москалі далі 
розгорталися, як на параді. Віддаль зменшувалася, й вогонь 
повстанців набирав сили. Прямо стосами валилися червоноармійці 
і їхні коні, але тих, що впали, заступали нові резерви. Раптом вони 
з диким криком «ура!» кинулися до рукопашного бою.

Повстанці сіяли страшне спустошення серед большевиків 
ручігимії гранатами й відбивалися багнетами. М ісцями вони перемагали 
і змушували червоних кидатися в болотисту' воду. Раптом пронісся 
крик: «Ворожа кіннота ззаду, в селі». Так повстанці були оточені, 
й надій на вихід із цієї ситуації не було. Йшлося тільки про гідну 
смерть, щоб не опинитися отарою в руках ворога, який буде рубати 
її на капусту.

«Брати! Козаки! Не піддавайся! Бийся до останнього. Вперед! 
Вперед! За Україну! Слава!» — лунав заклик. Повстанці збилися в 
криваву юрбу з большевиками. їх топтали московські коні, а вони 
все ще збивали вершників пострілами, багнетами, ато й кулаками. 
Це вже не був проти наступ, а радше передсмертна конвульсія 
людей, що зібрали рештки сил й шукали рятунку. Але це був 
останній зудар, що тривав доволі коротко, бо сили були нерівні. Тут 
загинув хоробрий сотн. Дарагань, прошитий ворожими кулями. А 
ворожі лави перли з новою силою. Одну частину повстанців вони 
загнали в болото й вистріляли (50, 430).

Сотн. Рогозний зібрав своїх гарматників і решту вояків 
сотн. Дараганя й кинувся в село, де проходив епілог боротьби. 
Там ціла вулиця вже була заповнена московською кіннотою, 
яка оточила повстанців і рубала шаблями поранених, що 
лежали на підводах. Хорунжий Василів з Кам янця Подільського 
стояв біля саней, а з них поранений його брат Федір, студент 
учительської семінарії, слабим голосом прохав: «Кинь, Василю, 
на мене гранату, а сам рятуйся». Але він цього не зробив і 
загинув разом з братом [42, 0]. Окремими групами пробивалися 
старшини й вояки, кидаючи ручні гранати в лави кінноти. Пор. Ілля 
Котович, пор. Рутковський й урядовець Ковальський врятувалися 
тільки завдяки тому, що залягли в болоті у воду по шию і так
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просиділи до вечора. Лише коли стемніло, вони пішли до села, й 
селяни допомогли їм добратися до польського кордону за тиждень 
пізніше (23 листопада) [40].

Дружина полк. Лисогора, сама польського роду, яка відбула з 
ним весь похід, гнала сани, на яких лежав її поранений під 
Чоповичами чоловік, і, як левиця, боронилася, стріляючи в 
большевиків. Коли ж на неї наскочили ворожі кіннотники й хотіли 
завернути сани, вона кинула Гранату в їхній бік і так врятувала себе 
й чоловіка [42, 8 ].

* *
*

Весь простір біля села і дорога були завалені трупами. Не ставало 
набоїв, і повстанців огортала паніка. Большевики кидалися на 
беззбройних вояків, рубали їх або зганяли кудись групами. В людей, 
які ще за хвилину перед тим вперто боролися, стався духовний 
перелом; виснажені цілим походом, браком зброї та амуніції і 
видовищем неминучої катастрофи, вояки не витримували. Поручник 
Маляренко збожеволів і нявкав як кіт, а під полк. Шраменко, якому 
не вдалося проскочити місток разом з іншими членами штабу, 
панічно гнав коней з санками, зіштовхуючи всіх тих, хто хотів 
причепитися ззаду.

Сотн. Рогозний, опинившись у селі після останньої сутички, 
зібрав навколо себе до 20 озброєних повстанців і розглядався, як 
вирватися із того пекла. Завваживши недалеко від села молодий 
густий ліс, він попровадив свою групу у тому напрямку, перескакуючи 
через невеликі огорожі. Та ледве вони досягли узлісся, як на них 
наскочив відділ большевицької кінноти з криком «ура!».

Тільки дерева допомогли їм уберегтися від шабель кінноти. 
Поділившись на дві групи, повстанці намагалися дістатися на дорогу, 
що вела через ліс до села Ступище. Але це їм також не вдалося, бо 
першу групу одразу ж оточила ворожа кіннота й порубала. Одному 
повстанцеві вдалося вирватися з того оточення, і він поінформував 
сотн. Рогозного, що шлях на Ступище відтятий. Це так подіяло на 
деяких повстанців, що вони, втративши надію на рятунок, вирішили 
здатися.

Шестеро повстанців на чолі з сотн. Рогозним вирішили ще раз 
спробувати щастя. Просуваючись обережно лісом, вони наткнулися 
на одному горбку на гурт повстанців на чолі з підполк. Григоряком 
і сотн. Я нишевським. Вони, вже без зброї, сиділи на снігу під кущами
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і приглядалися, як москалі у полі наздоганяли й рубали повстанців. 
Декотрі з них були поранені, і всі вони з перемучення й 
безпорадности мали жахливий вигляд. Вистрілявши всі набої, вони 
позбулися своєї зброї як зайвого тягаря і, потрапивши у безвихідне 
становище, поринули в апатію й прямо чекали на большсвиків, щоб 
їх забрали, бо оборонятись уже не було чим. Адміністративний 
хорунжий Федір Погиба, мабуть, збожеволів, бо чіплявся до 
кожного і просив, щоб його сховали. Очевидно, що на нього ніхто 
вже не звертав уваги.

«Може таки, всіх не повбивають?» — говорив один.
«Коли більшість загинула, то й нам не обминути тої долі*, — 

промовив підполк. Григоряк. Ця настанова негативно вплинула й 
на людей сота. Рогозного, які також покидали свої кріси і присіли 
на снігу. Лише сотн. Рогозний тримав ще кріса з трьома набоями 
й не був готовий здаватися.

В міжчасі над'їхала група кіннотників і зупинилася. Від них 
відлучився один чоловік і підійшов до повстанців. Це був підстаршина 
гарматник, який, пізнавши сотн. Рогозного, сказав: «Киньте руш 
ницю, пане сотнику. Мене послали сюди большевики сказати, щоб 
ви здавалися без спротиву, інакше всіх переб’ють» [50, 431—432].

У відповідь на большевицьку пропозицію сотн. Рогозний сказав 
до зневірених повстанців: «Лишайтеся здорові!» -  і, перескакуючи 
через корчі, кинувся по замерзлому болоту до лісу. Большевицькі 
кіннотники пустили вслід йому кілька куль, але наздоганяти не 
посміли, побоюючись застрягнути в примерзлому болоті.

Діставшись на край гущавини лісу, натрапив ще на двох 
повстанців, що стояли під деревами, звідки було видно як на долоні, 
як ворожа кіннота йшла в напрямку на село Христинівку, а інші 
вели обоз Повстанчої Армії і полонених.

Обидва повстанці поінформували сотн. Рогозного, що вони ще 
мають товариша, пораненого в обидві ноги. Втрьох вони пішли до 
їх товариша, який, як виявилося, хоча й поранений, якого мусили 
нести, був корисний, бо мав ще 50 набоїв, а крім того походив з 
недалекого містечка Народичів і дуже добре знав ті болотисті 
околиці.

Повстанці забрали пораненого з собою, і за його порадою 
обминули непрохідні болота, вибравши напрямок на захід, на місто 
Хабне, по дорозі до якого за три кілометри було село, в якому 
мешкали тітка та й інша рідня пораненого. Це давало надію на 
можливу допомогу не тільки для нього, але і для всіх інших.
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Повстанці почекали, поки стемніло, і тоді під прикриттям ночі 
вирушили в дорогу. Тим часом звіявся вітер зі снігом. Поранений 
іти не міг, і його треба було нести, а тому дорога виявилася дуже 
тяжкою. По дорозі наткнулися на відділ у пару десятків ворожої 
кінноти, яка їх не завважила тільки завдяки темряві та снігові.

Перечекавши трохи, сотн. Рогозний добувся зі своїми товаришами 
на край села. Віл підліз до першої хати й постукав у вікно. На двір 
вийшов селянин років 45.

-Дядьку, коли ваша ласка, пустіть погрітися. Нас тут четверо, 
є поранений, -  сказав сотн. Рогозний.

— А ви що, з тих петлюрівців? — спитав селянин.
— Так!
— Чоловіче Божий! Та я радо вас прийняв би, але не знаю, чи 

багато з того скористаєте. Ось дивіться, там, біля клуні, лежать 
козаки. Вони тут у мене заховалися, а за хвилину приїхали 
большевики, знайшли їх, то всіх перестріляли. Казав їх старший, 
що на ранок мають оточити весь ліс і всіх ваших, кого знайдуть, 
переб’ють, — розказував селянин.

В цей час підійшли обидва повстанці, несучи пораненого, який 
у селянинові пізнав свого дядька.

— Дай Боже здоров'я, дядьку Михайле! Рятуйте ж нас від 
смерти.

— Ой лихо. Та це ти, Петре?
Після цього селянин пішов розвідати, що діється в селі, й 

повернувся десь біля- півночі. Він заявив, що заховатися в селі 
неможливо, й тому сказав іти за собою. Повстанці йшли досить довго 
по якихось ярах, балках і корчах й аж під ранок добрели до якоїсь 
землянки, де влітку від негоди ховалися пастухи.

— Ось тут сидіть тихо і чекайте, поки до вас наші не прийдуть. 
Тут вам не страшний самий дідько. Ось у торбі хліб, сало й цибуля, 
їжте й відпочивайте, — сказав селянин і після цього зник [50, 433- 
434 [.

* *
*

Тим часом на полях біля села Малі Миньки розігравався 
передостанній акт трагедії Повстанчої Армії. Хто під час цього бою 
дістав коня чи мав щастя на санях проскочити в щілину на захід 
від села Звіздаль, той врятувався. Це не був бій маневрової війни. 
Це була різня, і нікому не було пощади [5 6 ,121]. Скінчивши різню
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і грабування повстанців на полі бою, большевицькя кіннота оточила 
їх з усіх боків і почала зганяти в село. Перемучені на смерть 
повстанці, не маючи вже чим воювати, безпорадно дивились 
збожеволілими очима на большевиків-переможців. Купами йиїли на 
селянські подвір’я, і кожен шукав собі кутка, щоб заховатися й 
марево смерти відсунути якнайдалі. Але в хатах заховатися було 
неможливо, бо налякані боєм селяни позамикалися [50, 429-4ЗО].

До пізньої ночі кінні відділи їздили по околицях і виловлювали 
решту повстанців. Після того зайняли села Малі й Великі Миньки, 
захоплених у полон повстанців вишикували четвірками в колони, 
повели до сільської церкви й там їх, здорових і поранених, замкнули 
на ніч. Так закінчилася героїчна битва над річкою Звіздальбілл села 
Малі Миньки.

Десь близько півночі до церкви вскочило ще кілька червоноармійців 
і пограбували в повстанців усе, чого не встигли забрати в полі. 
Внаслідок цих відвідин під полк. Іван Ремболович залишився тільки 
в штанах і в спідній сорочці.

♦Удосвіта в одному з кутків церкви почувся тихий спів: «За що
ж, Боже милосердний, нам послав ці муки...» То почав співати 
Ступа ГІеребийніс. За кілька хвилин усі невольники підхопили цю 
пісню. Ворожа варта, що охороняла нас, — згадує підполк. 
Ремболович, — не могла витримати, і дехто з неї заплакав.

Наче у відповідь на цю пісню, виступив з промовою до полонених 
один із старшин. Промову цю він розпочав словами: «Товариші, нас 
обдурювали, нас різними неправдами запровадили до найгірших 
наших ворогів — поляків. Ми повинні покаятися і звернутися до 
наших братів-большевиків із проханням, щоби нам пробачили та 
прийняли нас під свою владу».

Мовчанка всіх полонених була відповіддю на промову старшини 
провокатора. Тут же виявилося, що цей старшина був командиром 
сотні 4 ї Київської дивізії. Прізвища цього юди, на жаль, не 
пам’ятаю, — писав підполк. Ремболович. — До складу Київської 
дивізії він потрапив у 1920 році, коли прибуло поповнення для армії 
Української Народної Республіки з Ланцуту. Був він із полонених 
большевиків і до польського полону був командиром московсько 
большевицького полку Червоної Армії* [49, 169-1701.

18 листопада ранком усіх полонених повстанців вивели з церкви 
й, оточивши вартою у 30 кіннотників, погнали до містечка Базару 
й там знову замкнули в церкві. На другий день, 19 листопада, в 
пополудневі години, до церкви зайшов старшина червоноармісць,
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який усіх поранених перевів з церкви до помешкання місцевого 
священика. На вулиці стояло багато селян, що тримали в руках хліб 
та різні інші харчові продукти, які вони хотіли передати полоненим 
повстанцям, але червоноармійці того не дозволили. В будинку 
священика було краще, бо там топилося, й кількох поранених, за 
дозволом вартового червоноармійця, священик причастив.

20 листопада десь близько 6-ї год. вечора до помешкання 
священика прийшло кілька по цивільному одягнених осіб, а з ними 
кілька старшин Червоної Армії. Це була Надзвичайна комісія, яка 
мала судити повстанців. Голова комісії (Ілля Гаркавий) чистою 
українською мовою лаяв усіх повстанців, називаючи їх бандитами, 
головорізами тощо. Скінчивши лайку, він випитував, чи між 
повстанцями немає когось із командного складу. Діставши негативну 
відповідь, він знову почав страшенно лаятися і запитав:

— А хто ж з вас Ремболович, ваш полковник? Чи, по вашому, 
він не належить до командного складу? А на Коростень хто 
нападав?

Хтось голосно заявив, що «Ремболович загинув», але голова 
комісії в те не повірив і знову запитав: «Хто з вас Ремболович?»

Поки голова комісії продовжував свою мову, під полк. Ремболович 
встав і, вдаючи, що може ступати тільки однією ногою, бо друга була 
дійсно поранена, тримаючись стіни, підійшов до дверей. Вартовий 
червоноармієць стояв посередині помешкання, але за Ремболовичем 
не пішов. Йому, мабуть, і на думку не могло спасти, що боса людина, 
в одній тільки спідній сорочці, а до того ще й з перебитою ногою 
і при 18 ступенях морозу, може втекти. Вийшовши на подвір'я, 
Ремболович упав у сніг і поповз до саду, а звідти — до недалекого 
лісу. В лісі він піднявся на ноги і пішов куди очі бачать [49, 170— 
777[.

БАЗАР

Большевики в дійсності не знали, що з полоненими робити. 
Перед полуднем вони всіх полонених вивели з церкви й повели в 
напрямку на Коростень, щоб звідти перевезти їх на суд до Києва. 
На подвір’я священика також заїхало кілька селянських фір, які 
мали везти поранених до Києва.

Дещо пізніше колону полонених завернули назад до церкви, бо 
совєтське командування вирішило, щоб суд над повстанцями

138



влаштувати таки в самому містечку Базарі. Це, мабуть, з уваги на 
безпеку, бо перевезення полонених потягом до Києва могло 
викликати напад повстанців з наміром визволити їх. Тому 
«Чрєзвичайная пятьорка» вирішила приїхати до Базару.

Коли відділили поранених, до церкви по якомусь часі зайшли 
большевицькі комісари на чолі з командиром 9-ї кавалерійської 
дивізії Григорієм Котовським. Він звернувся з промовою до 
полонених вояків і став намовляти їх, щоб вони вступили до Червоної 
Армії, і совєтська влада подарує їм їхні провини і помилує їх. 
Котовський «обіцяв взяти всіх охочих, як хоробрих і завзятих бійців, 
до своєї кінноти».

Хоча це була аж надто спокуслива пропозиція, але полонені 
мовчали. Раптом з гурту полонених виступив наперед рядовий вояк 
Степан Щербак, який заявив:

«Я козак 6-ї Січової Стрілецької дивізії Щербак!.. Від себе і 
козаків, яких я знаю, кажу вам: ми знаємо, що нас чекає, і ми не 
боїмося смерти, але до вас служити не підемо. Коли ж ви повбиваєте 
нас, то знайте, що за нас вам помстить весь український народ! А 
коли до українських вояків дійде чутка про вашу ганебну роботу, 
то за кров нашу вони будуть нищити все, що тільки має хоч малий 
зв'язок з вами, каторжани...»*.

По тій рішучій вояцькій відповіді допитів більше не було, і 
Котовський разом з комісарами вийшов з церкви. Большевицька 
«Чрєзвичайная пятьорка» пішла розглядати справу полонених 
вояків Повстанчої Армії й вирішувати їхню долю. Про це рішення 
найкраще розказує офіційний звіт-протокол у «Збірнику наказів 
військам Київського військового округу», 4.2578, від 26 листопада 
1921 року, м. Київ (я кий подаємо в українському переклад і -В . В.).

«Оголошується протокол засідання Надзвичайної комісії — 
«п'ятірки» по розгляду справи знищеної й захопленої банди 
Тютюнника.

* В історичній літературі існує контрверсія, в котрій церкві Щербак 
зробив свою заяву. Сотн. Рогозний твердив, що це було ще в церкві у Малих 
Миньках, інші — що вже у Базарі. Але підполк.Ремболович, який був весь час 
у церкві в Миньках, у своєму спогаді про цей виступ нічого не згадує. Ще інші 
(напр., О. Шпілінський) твердять, що цей виступ мав місце перед самим 
розстрілом над могилою. Це найменш імовірне, бо ж немає сумніву, що 
большевицькі комісари не захотіли б слухати довгих промов. (Див.: М. 
Битинський. «Навколо Базару» — Вісті Комбатанта, ч.б (56), 1971, стор.16.) 
~(В.В.)
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1921 року 22 листопада Надзвичайна комісія — п'ятірка у 
складі: голови пом. командвійськ КВО тов. Гаркавого, голови 
губчекатов. Лівийца, заст. нач. особвідділу КВО тов. Іванова, 
нач. опервідділу ВЧИ тов. Фріновського й нач. кавдивізії тов. 
Котовсъкого на підставі допитів захоплених бандитів, 
документів і наказів розбитої в бою під с. М. -Миньками 
Овруцького повіту Волинської губернії 17 листопада 1921 р. 
банди Тютюнника, а також інших слідчихматеріялів особливого 
відділу КВО і Київської ІЧК по цілому ряду викритих шпигунських 
і петлюрівських організацій на терені УССР знайшли:

1. Озброєний напад на совєтську республіку був наслідком 
довгої, протягом не менш 10—11 місяців, праці Петлюри, 
Тютюнника та їхніх однодумців із числа т их, що залишилися 
від не один раз уже битої армії так званої УНР і зібраної в 
Польщі української еміграції. Робота ця велася иіляхом військової 
підготовки інтернованих у таборах відділів Петлюри. Крім 
військових приготувань, провадилися також підпільні 
приготування по організації повстання наЛіво- і Правобережній 
Україні.

2. Для досягнення мети, щоб знесилити совєтську 
республіку, перешкодити їй вести господарські роботи, відомий 
авантюрист Петлюра випустивна терени советськоїреспубліки 
заздалегідь зорганізовані в таборах банди душогубів і грабіжників. 
Для цього в таборах були відібрані найбільш надійні борці й 
досвідчені старшини. Пересування ешелонів робилося під виглядом 
робітничих партій, всім козакам і командному складові 
наказувалося відповідати на запитання під час пересування в 
згаданому вище дусі. Всі учасники знали, що вони йдуть для 
підняття збройного повстання, тим більше, що разом з 
бандами прибули й міністри зі всім адміністративним апаратом, 
який мав перейняти в свої руки всю владу негайно після 
захоплення території УССР.

3. Головна організація під керуванням самого Тютюнника, 
признаненогокомандуючимповстанчими військами, проводилася 
на cm. Костопіль у 25 верствах на північ від Рівного. Тут був 
зосереджений відділ під назвою кінна дивізія, зі штабом армії 
й цивільним урядуванням на чолі, кількістю понад 1000 осіб. 
Після зосередження відділ зробив перехід через кордон і вступив 
на територію УССР. Подальша діяльність банди відповідає 
безідейній і хитрій петлюрівщині.
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4. Наїзд скоївся саме у той момент, коли совєтськими 
республіками було кинуто все, не виключаючи й частин 
Червоної Армії, на господарчий фронт (тобто на грабування хліба 
в українських селян для голодної Росії, незважаючи на те, що 
Південна Україна також голодувала. -  В. В. ) . У результаті банді 
вдалося, ухиляючись від бою, просунутись у  глибину території 
УССР. Але направлена проти неї кавчастина наздогнала її і у 
районі М. -Миньок знищила. Зарубано в бою більш як 400 чоловік 
й захоплено до полону 537 чоловік, в тому числі й поранені. 
В момент бою деякі особи з вищого командування, бачачи 
безвихідність становища, самі себе розстрілювали й підривали 
бомба.ми.

5. Усього перед Надзвичайною комісією (п уятіркою) постало 
442 чол. , решта померли від ран до приходу комісії або 
перебували в тяжкому стані й були залишені до видужання.

Керуючись велінням революційної совісті та щоб запобігти 
подібним злочинам і показати всьому капіталістичному світові 
та його наймитам, що Влада Рад нещадно карає всякого, хто 
спокуситься порушити її мирну працю, — надзвичайна п 'ятірка 
постановляє :

1. Перелічених у  прикладенім до цього списку осіб, у 
кількості 359 чоловік, як злісних і активних бандитів, 
розстріляти.

2. Осіб вищого командного складу й цивільного управління, 
що знаходилися при штабі армії Тютюнника, в кількості 41 
чоловіка, відправити для додаткового допиту слідчими 
установами.

3. Колишніх червоноармійців, які потрапили до полону в
1920 році й приєдналися до банди з метою вирватися з полону, 
в кількості 42 чоловік, відправити до особливого відділу КВО 
для перевірки*.

Протокол підписали: голова Надзвичайної комісії Гаркавий, 
члени: Лівшіц, Іванов, Котовський, Фріновський і секретар 
Літвінов.

М. Базар, 22  листопада 1921 р.
Наказ про розстріл підписали командувач військами округу 

Якір, член Революційної Військової Ради округу Затонський, 
начальник штабу округу генштабу Паука,

* *
*

Як уже було згадано, протокол «суверенної» совєтської Української 
Республіки написаний не українською, але російською мовою. І це
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стає зрозумілим, коли взяти до уваги, що вся Надзвичайна комісія, 
яка складалася з дев’яти членів, судячи з прізвищ, мала, мабуть, 
лише двох українців: голову комісії Іллю Гаркавого й Володимира 
Затонського. Інші семеро — чужинці: Андрій В. Іванов, секретар 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, тобто уряду 
України, — росіянин; Лівшіц, визначний діяч Комуністичної партії,
— жид; Котовський, командир большевицької кінної дивізії, — 
молдованин; Фріновський і Літвінов — чужинці, мабуть, жиди; 
Паука — чужинець і командувач військами округи Йона Якір — 
також жид.

Але самого розстрілу'359 українських воїнів окупаційній владі 
не було досить. Я к то зазначено в протоколі, «щоб ...показати всьому 
капіталістичному світові та його наймитам, що совєтська влада 
нещадно карає», большевики зробили із того публічне видовище. 
Напередодні розстрілу большевики наказали селянам навколишніх 
сіл і хуторів за день і ніч викопати у балці під Базаром велику 
і глибоку яму, 70 кроків у довжину та 4 — в ширину, яка стала 
братською могилою розстріляних воїнів-повстанців. Перед розстрілом 
зігнали селян, щоб вони на власні очі побачили, як «робітничо 
селянська» влада вміє карати тих, хто посмів зі зброєю в руках стати 
до оборони рідного краю, до оборони рідного народу від насильства 
і грабунків окупанта. Місце кривавої розправи густо було оточено 
кордоном червоноармійців, а всі базарські околиці теж були 
обсаджені частинами Червоної Армії, які пильнували, щоб не 
вибухнуло заворушення.

22-го листопада 1921 р., о год. 11 ранку, з м. Базару при
провадили засуджених — змучених і скривавлених, майже голих 
українських вояків і наказали їм стати над викопаною ямою. В 
останній момент вийшов якийсь большевицьюгіі комісар і проголосив: 
«Якщо хтось із засуджених заявить каяття та присягне вступити 
до лав червоних для боротьби з українськими «бандами», того буде 
помилувано» [63, 134\.

У відповідь на цей заклик виступив підполк.Митрофан Кузьменко 
і голосно промовив, звертаючись до народу, який москалі зігнали на 
видовище:

«Народе український! Слухай голосу вірних синів! Ти колись 
віддячиш за нас. Хай живе...» — і ворожа куля звалила його в могилу.

«Ще не вмерла Україна!..» — затягнуло кілька голосів, а за ними 
підхопили й інші засуджені, але їх заглушили большевицькі 
скоростріли. Один по одному валилися смертники у братську
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могилу. І Іоранених не добивали, але живцем скидали до ями разом 
з мертвими. Для засинання могили большевики мобілізували з 
місцевого населення тих, кого підозрювали у співчутті до української 
справи й «контрреволюції», як свого роду грізне попередження для 
них... і вони засипали «скривавлену масу людей грудами замерзлої 
землі, що ще довго ворушилась» (50,440~441\ . Одному із розстріляних 
базарськлх мучеників, пораненому кількома скорострільними кулями 
в груди, пощастило вилізти вночі зі спільної могили, яку в поспіху 
як слід не було присипано. Цей живий мрець доповз до найближчої 
селянської хати, де йому7 дали притулок. Господар переховував його 
в стодолі близько місяця, а потім допоміг дістатися до польського 
кордону [65, 191\.

Для постраху населення присуд був опублікований разом з 
реєстром прізвищ 359 розстріляних. Большевики розвішували ці 
списки в різних публічних місцях, на пошті, залізничних станціях 
тощо. Були щасливці, яким удалося вислизнути з большевицьких 
рук з над річки Звіздаль, як підполк. Равич-Каменський, чи 
висмикнутися з колони по дорозі, коли полонених вели із церкви 
у Малих Миньках на суд до Базару, як, наприклад, підполк. 
Григоряк, чи підполк. Іван Ремболович, який вирвався вже з самого 
Базару. Це вони принесли звістку про суд і розстріли під Базаром, 
як також списки розстріляних, які хтось із них зірвав зі стіни якогось 
залізничного двірця на Волині і приніс до таборів інтернованих у 
Щ ипйорно й Каліші і які пізніше було опубліковано в спеціальній 
збірці п.н. «На руїнах», присвяченій жертвам Листопадового рейду
1921 р. [25, 1516] .

В ПОВОРОТНІЙ ДОРОЗІ

Тоді як під Базаром відбувалася кривава розправа з героями 
повстанцями, недобитки Волинської групи, на чолі з ген. Ю. Тютюн
ником, в силі 109 старшин, підстаршинівояків,зних22 поранених, 
вирвавшись із большевицького оточення, швидким маршем прямували 
до польського кордону. Переправившись через річку Уж у селі 
Матейках, вони вирушили в напрямку на село Рудня-Гребля — 
хутір Мельники. На хуторах Мельники й Журба з решток 
Волинської групи сформовано кінний дивізіон, що складався із трьох 
сотень: 1 шу сотню, в силі 18 осіб, утворювали всі без винятку 
старшини, які мали осідланих коней, і її комендантом був призначений
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полк. Ступницький: в 2-й сотні залишилися люди кінної розвідки 
сотії. Хмари, й вона налічувала 35 осіб; а 3 тю немуппровану, 
комендантську сотню утворювали всі старшини й вояки, які мали 
коней, але не мали сідел, 3 тя сотня налічувала 34 особи, і її ген. 
Тютюнник віддав під команду пор. Стрільця, тобто пор. Герчанівського. 
Поранені, очевидно, утворювали окрему групу, й ними опікувався 
далі д р Плітас.

На хуторі Журба новосформований кінний дивізіон мав 
тригодинний відпочинок до 12 год. ночі 17 листопада, а після того 
вирушив на хутори Липецькі, Толкачівську Каменку. 18 листопада 
близько 4 год. ранку дивізіон перейшов залізницю Коростень — 
Мозир й о год. 8 ранку прибув до хутора Сугаки. Тут затрималися 
на 4 години відпочинку й о 12-й год. вирушили далі на Рудню 
Дивошинську, Слободу Хуплянську, повз хутір Лисів ці, через Рудню 
Дубову, і 19 листопада о 6-й год. ранку дивізіон прибув до Рудні 
Сирниці, де селяни, хоча й бідні, але прийняли повстанців сердечно 
і нагодували їх. Тут дивізіон відпочивав до год. 11 ї.

Це була жахлива дорога безлюдними лісами й болотами і майже 
без відпочинку. Переходячи через ці поліські села, можна було 
завважити, що їх мешканці жили в жахливих злиднях. За якихось 
вісім кілометрів від Толкачівської Каменки було село Гладковичі, що 
було центром повстанських загонів на Овру^ччині [ 2 ,123 124] . Цей 
поліський центр мав численні загони, припаси та зброю. З невідомих 
причин тут не знали про прихід Волинської групи й довідалися про 
неї лише після її розгрому. Тоді центр хотів зробити збройний 
виступ, але довідався, що до їхнього району наближалися великі 
ворожі сили, і виступ було відкликано 150, 442].

На нещастя, дорога відступу Волинської групи, чи то пак після 
реорганізації — дивізіону, пролягла теренами, через які влітку 1920 
р. відступала з Києва польська армія. Поляки залишили по собі 
прикрі спомини, вони спалили тоді дощенту велике село Собічин та 
постріляли з кулеметів не лише чоловіків, але й жінок та дітей. Це 
використала большевицька пропаганда і представляла воїнів 
Волинської групи як польських запроданців і звичайних бандитів. 
Внаслідок такої пропаганди неселення, маючи в пам'яті свіжі ще 
кривди, заподіяні поляками, ставилося з недовір'ям до повстанців, 
і деякі села віддавали поранених вояків большевикам. «Якщо ви з 
нашими катами вкупі, то й ви наші вороги», — говорили вони [50, 
439].
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Після відпочинку в Рудні-Сирниці дивізіон вирушив у дальшу 
дорогу на Рудню-Кованьку над річкою Уборть, вздовж якої були 
розташовані відділи Червоної Армії. Щоб оминути ці відділи, дивізіон 
переправився смерком через річку Уборть вбрід між селами Перга 
і Рудня Кочинська. Пряма дорога була на село Журжевичі, але 
селяни попередили повстанців, що в селі стоїть большевицьке 
військо, й дивізіон обійшов село лісами і 20 листопада, між 2 і 3 год. 
ночі, вийшов на польську прикордонну сторожу на річці Купіль. О
5 год. ранку дивізіон перейшов річку Студеницю, а о 7 -й год. прибув 
до села Біловиж, де між 8-9 год. ранку здав польській поліції зброю 
і коней.

«Усі ми були пригноблені, — згадує учасник рейду. -  Ми 
перейшли оце кордон двох окупантів силою поділеної ними України. 
Але, мабуть, найбільше був пригноблений ген. Тютюнник. Ще тоді, 
коли ми збиралися до першої польської прикордонної сторожі, він 
сказав: «Не був би я тут сьогодні, якби був минулої зими мав той 
досвід, що набув його в цьому поході... Генерала Тютюнника між 
вами немає ...Він лишився в Україні... Я називаюся Полозов...» [2, 
124).

* *
*

У своїй доповіді Головному Отаманові С. Петлюрі начальник 
штабу Повстанчої Армії полк. Юрій Отмаріїггайн зробив такі 
підсумки: відділ, який перейшов з Борового в Україну в ніч 3-4 
листопада, повернувся звідтам через польський кордон в ніч 19-20 
листопада, пробувши за кордоном 16 діб.

В иключивши одне д нювання в селі Д ідковичах, цей малочисельний 
відділ, який складався з дуже малої кількости [кінноти], великих 
обозів і слабо озброєної піхоти, перейшов протягом 15 діб 600 верств, 
що дає в середньому по 40 верств на добу*. Прийнявши до уваги 
глибокі сніги, через які доводилося проходити напівбосій піхоті, 
прийнявши до уваги майже щоденні бої, з якими весь час 
пересувався відділ, цифру цю — 40 верств на добу — треба визнати 
майже легендарною (тобто 42 з половиною кілометри -  В.В.).

Гідним уваги залишається ще питання: скільки повстанців 
загинуло в бою під Малими Миньками? Згідно із вгаценаведеним

* У своїх спогадах різні автори наводять дещо різні цифри. Сотн. Рогооний, 
наприклад, називає відповідно 750 і 47 верств ( В. В. ).
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протоколом Надзвичайної комісії, в битві під Малими Миньками мало
б загинути 400 повстанців. Так само твердить совєтський історик
О. Касименко, що «під час бою було там зарубано понад 400 бандитів
і понад 500 чоловік взято в полон» |12, 172\.  Але вже сама так 
заокруглена цифра викликає застереження. Зрештою самі 
большевіщькі автори не всі згодні з цією цифрою, і, як воно не дивно, 
кожний подає іншу. О.О. Кучер у своїй праці «Розгром збройної 
внутрішньої контрреволюції на Україні у 1921 — 1923 рр.» (Харків, 
1971), посилаючись на архівні матеріяли, твердить, що «керована 
Г.І. Котовським 9 -та кавдивізія 17 листопада оточила банду у с. 
Звіздаль (за 60 кілометрів на північний схід від Овруча). Внаслідок 
блискавичних атак понад 250 петлюрівців було знищено, 517 склали 
зброю» (14, 148 149]. Натомість автори праці «Червоне козацтво» 
(Київ, 1965), не подаючи жодного джерела, твердять, що «на 
Тетереві до Тютюнника приєдналися місцеві банди, збільшивши 
кількість загону до 1250 чоловік» (що не відповідає дійсності. —
В.В.),  та що «в районі Малих Миньків — Звіздаля 200 бандитів 
загинули в бою, решта здалася» [8, 156].  Іншими словами, в полон 
мало б потрапити більше тисячі.

Полк. Сушко, на базі зізнань окремих учасників, писав, що на 
полі бою полягло більше 150 повстанців [56, 121]. Згідно з 
обчисленнями Дмитра Герчанівського, який був ад'ютантом 
начальника штабу Повстанчої Армії полк. Отмарцггайна, на полі бою 
померли від ран і побиті ворогом 94 особи (тут, очевидно, йде мова 
про поранених, яких большевики добивали на возах. — В. В.) ,  а 
в бою могло впасти не більше як 144 особи. Разом всі втрати на полі 
бою становили б 238 осіб [2, 139].

Але було трохи й таких, які врятувалися, заховавшись по селах,
і пізніше повернулися до Польщі. До таких належали під полк. 
Ремболович, і гід полк. Григоряк, сотн. Рогозний із трьома вояками, про 
яких він сам згадує, і Герчанівський взяв їх до уваги. Для всіх інших, 
які, можливо, залишилися в У країні як поранені чи просто заховалися,
— Герчанівський дає мінімальну цифру — 5 осіб. Знову ж таки, 
Герчанівський не брав до уваги тих, що вчинили самогубство, як, 
наприклад, повстанець Сичук. Не врахував він і вісім повстанців, 
взятих у полон большевиками в селі Лукашівка, про котрих згадує Ілля 
Котович [40[, як і тих, що впали з перемучення під час нічних 
пере маршів й стали жертвою московських шабель або таки замерзли 
в лісі ще перед боєм під Миньками, не маючи сили йти далі, про що 
згадує учасник походу Віктор Яновський [65, 182-183].
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На кілька днів пізніше повернулися пор. Ілля Котович, пор. 
Рутковський та адм.хор. Ковальський, яких не враховано в 
первісний реєстр поворотів, бо вони йшли окремою групою і 
прибули до Польщі лише 23 листопада. Повернувся також ще й 
підполк. Равич-Каменський, про якого згадуєМ. Битинський у своїй 
розідці «Навколо Базару» [25, 16). Андрій Дідківський у своєму 
спомині твердив, що через кілька днів після бою під Миньками до 
села Дідковичі прийшов повстанець Панас Петрик, який також 
врятувався з поля бою.

Беручи до уваги ту всю інформацію, цифра 5 для поранених 
або й здорових, що залишилися в Україні і врятувалися тоді від 
смерти або взагалі ховалися серед населення, є, мабуть, замала. Зі 
звіту «шггьоркі» знаємо, що до полону потрапило 537 повстянці и та 
що 359 розстріляно, 83 вивезено на дальші допити до Києва, а решта
— тобто 95 — померли, тільки не сказано — чи від ран, чи від пізніших 
побоїв. Так само немає даних, що сталося з тими повстанцями, яких 
вивезено до Києва на допит.

В совєтських джерелах немає згадки, які жертви понесла 
Червона Армія у боротьбі з Повстанчою Армією. Кузьма Кузь у 
своєму спомині «Під Малими Миньками» писав, що на «основі різних 
джерел, можна було ствердити, що большевики мали 169 людей 
убитими і пораненими. Але точного числа годі було усгійнити» [42,9].

Як виявилося пізніше, большевицька кіннота оточила Волинську’ 
групу повністю, так що ніхто не міг вийти з того оточення. Те, що 
Тютюнникові вдалося вирватися із тією сотнею людей, сталося 
завдяки одному українцеві — командирові бриґади червоного 
корпусу, який не виконав наказу й не обсадив переправи на річці 
Уж біля м. Хабне, куди відступав ген. Тютюнник. Над тим 
старшиною відбувся незабаром після бою на полях Малих Миньків 
публічний суд у Народичах. На суді той командир тримався дуже 
твердо і мужньо і заявив прямо, що він розчарувався в політиці 
еовегської влади, перестав їй вірити і свідомо не виконав наказу. 
Внаслідок того обвинувачувач «від імени 261 забитого і сотень 
поранених під Базаром большевиків+ домагався смерти для зрадника, 
командира кінної бриґади, і його публічно розстріляли таки в 
Народичах [50, 440).

На підставі того твердження сотник Рогозний, який після 
трагедії під Базаром деякий час перебував ще в Україні в одному
з повстанських загонів, у своєму спомині писав, що «перемога 
під Базаром коштувала большевикам недешево. Слідчі акти
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показували, що втратили вони там (тобто під Малими Миньками.
— В. В.)  261 забитого і кілька сот поранених. ...Дуже довгий час 
большевики возили своїх ранених до Овруча, а шпиталі в Базарі, 
Хабнім і Народичах були виповнені по береги» (50, 438].

Так закінчився «Листопадовий рейд», чи як дехто називає його
— «Другий Зимовий похід», останній епізод Визвольних змагань 
1917-1921 рр.

* *
*

В московськім щоденнику «Известия» за 2 -е грудня 1921 р. про 
цей похід з'явилася така інформація під заголовком «Вторгнення 
Петлюри на Правобережну Україну»:

«Мирне будівництво трудового населення УССР перебувало весь 
час під загрозою вторгнення з-за кордону петлюрівських банд, 
приготування до якого Петлюра не припиняв ані на один день. Із 
захопленого у полонених бандитів звіту Тютюнника Петлюрі, який 
він написав у Костополі (за кордоном), сьогодні зовсім ясно, що 
одночасно із вторгненням в Україну’ банд Петлюри з-за кордону 
прийшли місцевим бандитам вказівки, щоб вони приступили до 
нищення залізниць і захоплювали великі міста УССР, як Харків, 
Полтава, Катеринослав.

І дійсно, 27 жовтня в районі Гусятина, потім 4-го листопада в 
районі Олевська бандити Петлюри, під загальною командою 
Тютюнника, силою 1500 - 2000 осіб, увірвалися в нашу територію. 
Не стрічаючи ніде співчуття серед трудового населення УССР у своїй 
авантюрі, посувалися на північний схід від Гусятина й на схід від 
Олевська в скорому' часі зустрілися з нашими частинами, які їм 
завдали низку сильних ударів.

8-го листопада банди Тютюнника, переслідувані нашими 
частинами, об’єдналися в районі на північний схід від Коростеня і 
рушили в район Радомишля й на схід від нього. Однак усі розрахунки 
Петлюри й Тютюнника на викликання повстання потерпіли повну 
невдачу, бо трудове населення УССР не піддалося обману 
петлюрівських агентів, залишаючись вірним совєтській владі. Коли 
наші частини зустріли банди Тютюнника, вони знову розділилися і 
пішли до кордону, більша частина під командою Тютюнника рушила 
в район Овруча, а менша — на Житомир. 17 листопада, за сорок 
верств на південний схід від Овруча, банда Тютюнника була наголову 
розгромлена нашими частинами. Лише сам Тютюнник із 20 
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вершниками зумів утекти, і 20 листопада він сховався за кордоном. 
Через п’ять днів у районі Шепетівки заховалися за кордон і рештки 
другої петлюрівської банди.

Так само з великими втратами була відкинута 19 листопада 
петлюрівська банда, яка переправлялася через Дністер на Бесарабію 
й намагалася дістатися на Тираспіль.

Так закінчилася, як і треба було сподіватися, нова авантюра 
Петлюри, тому що населення УССР, вірне совєтській владі, рука в 
руку з Червоною Армією скоро знищило бандитів, а їхні залишки 
викинуло за кордон. Нова невдала авантюра остаточно підтвердила 
політичну ліквідацію петлюрівців. Спочатку вони були широким 
національно демократичним рухом, а опісля перетворилися на 
військові відділи багатого селянства. Врешті-решт вони виродилися 
в невеликі бандитські шайки під керівництвом польського й 
румунського штабів. Населення України викидає їх як чужий 
елемент» (переклад мій. — В.В.).

Так виглядала інформація в совєтській пресі про повстанський 
рейд ген. Юрка Тютюнника. Проставлення селянства до повстанців 
згадувалося декілька разів із конкретними прикладами, але для 
ясности наведемо ще одну цитату зі спогаду учасника рейду.

«Надто яскраво прихильне ставлення селянства до українців 
виявилося після поразки дивізії (мова про Київську дивізію під 
командою полк. Янченка. — В. В.)  під с. Миньками 17 листопада. 
Селяни, майже на очах розлючених москалів, переховували 
поранених, годували тих, що поховалися по клунях та стіжках; 
намагалися передавати іжу полоненим, хоч і не раз діставали за це 
«приклада». Після поразки, щоби не виявляти себе перед селянством, 
недобитки видавали себе за москалів, зокрема називали один одного 
змосковська «товаріщами». В таких випадках селяни відмовлялися 
давати їсти, кажучи, що в них уже все забрали і самим нічим 
прохарчуватися; але майже завжди вони швидко довідувалися, що 
це не «товаріщі», а повстанці і тоді ... зразу ж на столі з'являлося 
сало, молоко, хліб, гаряча страва» [60, 149-150].

* *

*

Другий Зимовий похід закінчився трагічно, бо не поталанило 
головній частині Повсганчої Армії — Волинській групі, яку очолював 
сам ген. Ю. Тютюнник. Не поталанило й Басарабській групі, яка 
повинна була бути першою, бо її основним завданням було відтягнути
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увагу болыиевицького командування від західного кордону. А в 
дійсності вона була останньою, коли йдеться про її виступ, і першою, 
яка повернулася назад. Чому воно так сталося, пояснити важко.

Зате успішно провели операції і у великій мірі здійснили 
покладені на них завдання відділ ген. Нельговського, Подільська 
група, а також відділ Гопанчука — Падалки. Однак усі вони не 
виконали останнього завдання, а саме: не зуміли з'єднатися з 
головною Волинською групою, якій, може, саме тому й випала 
найбільш трагічна доля, бо все було розраховане на їх своєчасну' 
зустріч і допомогу. Немає сумніву, що найслабшою ланкою всього 
походу був брак належної розвідки й належного зв 'язку з повстанчими 
групами в Україні.

Як звичайно в таких випадках буває, усі шукають причини того 
нещастя, а зокрема жертовного козла за невдачу. Так було і з Другим 
Зимовим походом чи, як його слушно назвав у своїй доповіді 
Головному Отаманові С. Петлюрі начальник штабу Повстанчої Армії 
полк. Юрій Отмаршгайн, — Листопадовим рейдом.

* *
*

Усіх поворотів із цього походу, чи то пак — «рейду», поляки 
відіслали назад до тих таборів, з яких вони вийшли в похід. Але в 
Польщі вітали їх не радо. Сотн. Рогозний писав, що керівники поль 
ської розвідки у Рівному мали наказ «затримувати всіх українських 
старшин і козаків, що ще довгий час поверталися після базарського 
розгрому поодинці до польського кордону, стягати від них усі 
відомості про розташування червоного війська, а потім... викидати 
назад до большевиків на певне знищення».

Згідно з його твердженням, «відношення польських функціонерів 
до наших людей було найбрутальніше: «1іа](іаітіасу», «реИиго\Усу», 
«Ьап(іусі» — це були звичайні епітети, якими зустрічали «союзники» 
наших борців, що, вирвавшися з пекла московського терору, шукали 
в Польщі рятунку. Особливо визначався своїм звірством такий 
Беселер, що був при уряді УНР начальником міліції в Смотричах, 
а опісля, як поляк, зайняв визначне становище в польській розвідці 
в Рівному. Розпитавши людей, що вертали (ся) з України, про всі 
потрібні йому інформації, він з правила знущався над своїми 
жертвами, висміював українські визвольні змагання, змушував їх 
кричати «нєх жиє Польська», а потім давав наказ відправляти на 
кордон і віддавати їх большевикам» [50, 445].
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Учасники Листопадового рейду повернулися не в славі, як 
переможці (бо в разі перемоги вони не вертали б до польських 
таборів взагалі), але як переможені, з великими людськими 
втратами. Повернулися вони з болями фізичними, бо між ними були 
й поранені, але ще більше — з душевними болями, бо пережили ще 
одну' трагедію — втрату бойових друзів і втрату Батьківщини. І це 
їм, очевидно, боліло. «Але що страшенно боліло нам усім, кому доля 
судила врятуватися від розстрілу, — писав Віктор Яновськиі. — це 
глумливе ставлення до всіх нас у таборі, отже й до тих, хто все і.іддав 
за долю Батьківщини під час боротьби з віковічним її ворогом. Таке 
ставлення можна пояснити лише тим, що таборяни, не розбираючись 
глибоко в тих обставинах й умовах, в яких нам доводилося боротися 
в Україні, були переконані, що учасники повстання не використали- 
всіх можливостей. Але якщо тут і є провина, то не тих, хто чесно 
йшов на певную смерть, майже без зброї, а вина головного провідника 
повстання, генерала Тютюнника, який пропустив відповідний 
момент» [65, 191].

В тому твердженні є чимало правди, але не лише Тютюнник 
наполягав на тому поході в той невідповідний час. П охід організовували 
уряд УНР та Головний Отаман Симон Петлюра. За ними було 
останнє слово, й вони могли зупинити похід ще навіть і в останню 
хвилину. А однак на нараді у вересні 1921 р. представник Головного 
Отамана полк. Данильчук підкреслював, що похід повинен відбутися 
«за всяку ціну». І похід відбувся...

В ПОШУКАХ ВИННОГО ЗА НЕВДАЧУ...

Одним із перших авторів, які займалися питанням Другого 
Зимового походу, був сотник О. Шпілінський, який написав 
розвідку під назвою «Базар (1921-1931). Другому Зимовому походові 
Української Армії в Х-і роковини», яка з'явилася у 3-му збірнику 
матеріялів до історії війська українського «За Державність», що його 
видало Українське Воєнно-Історичне Товариство у Калінгі (Польща) 
в 1932 р . В цьому збірнику було вміщено спогади ще шести учасників 
походу, які є цінним матеріялом для історичних досліджень. 
Аналізуючи всі аргументи «за» і «проти», Шпілінський дійшов 
висновку, що найбільше завинив таки головнокомандувач Повсганчої 
Армії ген-хор. Юрко Тютюнник.

«Генерал Тютюнник, розпочавши формування головної 
Волинської групи, переоцінив інформаційні вісті з України, — писав
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Шпілінський, — й не зважив, що безоглядний масовий червоний 
терор, який лютував цілий рік, мусив, зрештою, ослабити активність 
місцевого населення, що успіх загального повстання обумовлювався 
не надією на першу широку допомогу з боку населення, але першими 
бойовими успіхами Повстанчої Армії» (63, 114].

Ген. Микола Капустянський твердив, що «Другий Зимовий 
похід був абсолютно не підготований до виконання поставленого 
перед ним завдання». До цього найбільше спричинилася провокаційна 
політика польського уряду, метою якого було «кинути на поталу 
большевикам еліту' українського війська». Велику частку 
відповідальности за Другий Зимовий похід несе й сам командуючий 
Повстанчою Армією, який, переконавшись у підступності поляків 
і побачивши жахливий стан дорученого йому війська, повинен був 
скориґувати свій плян і відкласти його реалізацію, як йому це 
пропонував полк. Отмарпггайн. Ген. Капустянський відзначав, що 
ген. «Юрко Тютюнник був талановитий отаман повстанчих загонів, 
але як полководець регулярних військових формацій він не 
дорівнював нашим, ми б сказали, найздібнішим маршалам 
генералам: 0. Грекову, В. Сальському, М. Безручкові, а зокрема 
блискучому операторові й неперевершеному тактикові О. Удо
виченкові. Також і інші командири корпусів і дивізій переважали 
Ю. Тютюнника і своїм досвідом, і цілеспрямованістю*.

Хоча всі, хто знав ген. Юрка Тютюнника, відзначали його 
відвагу, підполк. Середа стверджує, що принаймні у двох випадках 
Тютюнник втратив «звичайну присутність духу і блідий, безпорадний, 
з поширеними від жаху очима, перший кинувся тікати з поля бою». 
Це було в бою під Савчином в 1920 р ., коли армія ген. Омеляновича 
Павленка поверталася з Зимового походу, а вдруге власне в бою під 
Малими Миньками, 17-го листопада 1921 р. (37, 5-6].

Негативними рисами його характеру були також зарозумілість 
і великі амбіції. «Ці останні властивості мали великий вплив на 
змінливість його потягнень, що врешті спричинило сумний кінець 
героїчного життя ген. хор. Юрка Тютюнника» (37 ,2]* .

Інж. Віктор Яновський, учасник Листопадового рейду, відзначав, 
що ген. Тютюнник «робив вражіннл людини, що має надзвичайну 
силу волі. На це вказувала якась надзвичайна будова його голови й

* Тютюнник дався намовити своїм найближчим співробітникам, сотн. 
Заярному і полк. Добротворському, які вже були на службі большевиків, 
повернутися в Україну, де на нього чекали вже большевики. Він загинув у 
больїлевицькій тюрмі (В.В. ) .
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особливо великі, з добрими м’язами руки, причому мав призвичаєння 
тримати праву руку стиснутою в кулак. Від нього всього віяло 
залізною волею. В той же час відчувалося, що ця людина закохана 
в собі й ставить себе вище від усіх» [65, 177].

Підполк. армії УНР Михайло Середа, автор серії статей 
«Отаманщина», які друкувалися на сторінках «Літопису Червоної 
Калини», присвятив ген. Тютюнникові одну статтю, в якій він писав, 
що «Тютюнник був людиною зі складною душею, в якій бриніли 
струни різного тембру і тону. Часами він був безумовно хоробрим 
воякою, а інколи тим боягузом, що в армії складають почесну когорту 
дезертирів». Він мав амбіцію стати українським Наполеоном і, як 
стверджує підполк. Середа, мав одну рису, характерну для 
Наполеона: «Він був черствим немилосердним егоїстом і для 
задоволення свого хворобливого честолюбства не жалкував ні 
козацької крови, ні людських сліз... Він мав певні ознаки авантюрника, 
але розумного, з неабиякою головою і великого знавця козацької 
дуигі» [53, 15-16[.

Як з того видно, то опінії про ген. Юрка Тютюнника різних 
людей менш більш тотожні. Так само всі автори, які особисто знали 
Тютюнника чи вивчали матеріяли про нього, погоджуються в тому, 
що «його палка любов до Батьківщини, його національне вірую, його 
широкі пляни і проєкти звільнення території від ворога, його 
незвичайна енергія і залізна воля, якими він силкувався побороти 
всі труднощі для осягнення наміченої мети, примушували забувати 
негативні риси його характеру і вважати його за справжнього героя» 
[5 3 ,15 -16 ]. Беручи до уваги його широку популярність серед селян, 
а також досвід минулої повстанської боротьби, Петлюра призначив 
його, як найбільш досвідченого, на командира Повстанчої Армії.

Немає сумніву, що співвідповідальність за невдачу Листопа
дового рейду 1921 року великою мірою несуть і поляки. Вони ж 
зобов’язалися доставити повстанцям зброю і весь необхідний військовий 
виряд, до речі, з тих запасів, які вони забрали в українського війська 
при іїггернуванні минулої осени, але зобов’язання не дотримали, -  
твердив ген. М. Капустянський [37, 5). Через те нічого не було 
приготовано не тільки на 1 е вересня, але навіть і на 1 е жовтня, так 
що справа затягнулася до кінця жовтая. Отже, що стосується 
озброєння та взагалі військового виряду — тут поляки завели.

Ісаак Мазепа, визначна постать за часів Директорії, що навіть 
був прем’єром уряду в 1919 р., вважав, що «поза всіма іншими 
причинами, дві головні обставини відіграли рішальну ролю в тому,
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що ця повстанська акція під проводом Ю. Тютюнника не дала 
бажаних наслідків. Насамперед, власна необережність Тютюнника 
і всіх тих, що підготовляли цю справу. Звичайно, підготова 
повстання мала провадитися у строгій тайні. Тим часом про це знала 
вся українська еміграція. Наприклад, у Тарнові і в таборах наших 
інтернованих відкрито говорилося про підготовку повстання на 
Україні... Як потім виявилося, навіть у самому штабі Тютюнника 
були большевицькі аґенти, як, напр., підполк. Снігірів, сотн. 
Заярний та інші, що були відповідальними співробітниками 
Тютюнника: Снігірів керував оперативним відділом в повстанському 
штабі, а Заярний був державним інспектором при Київській групі, 
на чолі якої стояв Тютюнник» [18, 101\.

Учасник Листопадового рейду сотн. Гриць Рогозшш, який мав 
нагоду сам оцінити обставини і стиль роботи в Повстанчому штабі у 
Львові, не виніс добрих вражень. «Деякі старшини штабу також не 
виявлялися ані відповідними моральними прикметами, ані солідністю 
своєї праці в штабі, — писав він. — Десятки старшин, відомих самому 
ген. Тютюнникові, дні й ночі проводили на гулянках по кав'ярнях та 
інших спеїцяльних місцях Львова. Бували різні небажані ексцеси. В 
тому доба чую я провину самого ген. Тютюнника, — підкреслював сотн. 
Рогозний. — Цей останній (тобто ген. Тютюнник. — В. В . ), хоч відомий 
зі своєї хоробрости, рішучости, енерґії і прикмет повстанчого 
провідника, поруч з тим відзначався деякими від'ємними рисами, 
які не давали йому змоги піднаходити собі відповідних співробітників, 
триматися певних організаційних засад, запроваджувати здорову, 
регулярну дисципліну тощо. Частина, що находилася під його 
керуванням, завжди відзначалася свосманітною «партизанською» 
розгойданістю й безладдям, хоч під зглядом бойовим були добрі. Мав 
звичку ген. Тютюнник наближувати до себе й «фаворитів», яким 
усе якось сходило безкарно з рук, у той сам час, як до решти він 
бував часами дуже суворий. Всі ці прикмети ген. Тютюнника 
проявлялися в праці його та в поведенш деякої частини його 
найближчого оточення. Кружляли також згадувані уже чутки, що 
деякі старшини штабу, не без відома ген. Тютюнника, перебувають 
на услугах польської контррозвідки й вишукують серед галичан тих, 
що зачали тоді організувати підпільну боротьбу з поляками. Акцію мав 
проводити полк. Чебота рів, а його підручними були наближені до ген. 
Тютюнника старшини полк. Палій і Волков» [50, 143].

Друга причина, очевидно, випливала з першої, бо большевики 
через сво’іх агентів знали все до подробиць про діяльність Повстан
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чого штабу у Львові, а разом з тим — і про діяльність повстанських 
груп в Україні. Власне завдяки своїм агентам большевики викрили
і знищили Національну Козачу Раду у Києві та Всеукраїнський 
Повстанський Комітет з осідком у селі Обідне біля Немирова на 
Брацлавщині. А це ж були централі, які організовували всеукраїнське 
повстання й мали зв’язки з окремими повстанськими загонами і 
групами. Пізній початок походу в Україну, несподівано рання зима, 
брак належного одягу й озброєння повстанців, а також знищення 
повстанських центрів і деяких повстанських загонів, з одного боку, 
та пляново скупчені большевицькі мілітарні сили в Правобережній 
Україні, з другого боку, призвели до трагедії, відомої в історії України 
XX століття під назвою «Базар».

ЕПІЛОГ

Не відкидаючи жодної з наведених причин, слід ствердити, що 
були ще й інші, про які найкраще, мабуть, знав начальник штабу 
Повстанчої Армії полк. Ю. Отмарштайн. Можливо, тому епопея 
Листопадового рейду не закінчилася в 1921 р. під Базаром. Вона 
мала свої наслідки також і пізніше, в таборах інтернованих 
українських вояків, куди повернулися недобитки повстанців. 
Одним із таких наслідків була трагічна смерть полк. Отмаршгайна. 
На його думку, ставлення «польської влади до проектованого 
повстання нагадує якусь провокацію», й тому Отмарштайн «схилявся 
до припинення цілого пляну», вважаючи, що перевести його в життя 
не вдасться. «Полякам повстання потрібне лише для того, — говорив 
він, — щоб потурбувати більшовиків, не рахуючися при цьому з 
українськими жертвами». Був він переконаний, що поляки в 
останній момент не дадуть Повстанчій Армії ні обмундирування, ні 
навіть відповідної до важких завдань зброї. Незважаючи на такий 
песимістичний погляд, полк. Отмарштайн пішов «на повстання, щоб 
не думали, ніби хоче себе врятувати, [але] водночас здіймав з себе 
відповідальність за його наслідки. На тлі цих відмінних поглядів, між 
полк. Отмаршгайном і ген. Тютюнником виникали доволі гострі 
суперечки» [50, 146].

Полк. Роман Сушко, учасник описуваних подій, також стверд 
жує, що найбільше «завинили польські «союзники» через те, що не 
додержали слова — не дали повстанцям «заплаченої» вже зброї. Але 
це ствердження також не витримує критики, бо навіть якби поляки
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й дали повне озброєння і весь військовий виряд, який прислуговує 
таким інтервенційним заходам, остаточний наслідок був би не 
набагато іншим. Жменька повстанців, без всенародної підтримки, 
не могла зробити жодного чуда. А підтримки, як це виявилося, бути 
не могло, бо повстанчі загони, а зокрема їхні центри, були 
розгромлені, а населення стероризоване великою силою регулярних 
частин Червоної Армії. «М ного помилок зробив ген. Юрко Тютюнник, 
що у своїй «наполеонівській» самопевності скрив багато недомагань 
від свого найближчого помічника Ю.В. Отмарштайна. Знов же, 
багато навмисних перешкод для Польового Повстанчого штабу 
вчинив конкурент зв’язків з підпіллям на Великій Україні, полк. 
Микола Чеботарів зі своїм контррозвідочним відділом» [22, 7]. З того 
виходило, що в Україні діяли дві розвідчі, а до того ще й конкуруючі, 
сітки: одна Головного Отамана Петлюри на чолі з полк. 
М. Чеботарівим, а друга — самого ген. Тютюнника, які між собою 
не співпрацювали, і врешгі-решг жодна з них не мала докладних 
даних про дійсний стан в Україні в жовтні 1921 року.

Полк. Сушко твердив, що полк. Отмарштайн не довіряв полк. 
Чеботаріву і вважав його «злим духом» в оточенні Головного Отамана 
Симона Петлюри. «М. Чеботарів, начальник контррозвідки армії, що 
як «тілохранитель» Головного Отамана вкрався в його довір'я, інтригує 
нечесно ліворуч і праворуч, сам провадить і внутрішню, і закордонну 
політику, веде «контррозвідчі» балачки з чужими представниками й, 
очевидно, все сам стає жертвою тих вправних чужоземних хитрунів. 
Але в своїй наївності того не бачить, навпаки, рахує ті розмови собі 
за сукцес та фальшиво інформує про все Головного Отамана, а через 
нього йуряд» [22, ІЗ]. Сотн. Г. Рогоз ний також підтверджує, що полк. 
Отмарштайн висловлював обурення з приводу того, що полк. 
Чеботарів і деякі старшини штабу співпрацювали «з польською 
контррозвідкою, зверненою на шпигунство й виарешгування галичан, 
що тоді... зачали творити УВО» (Українську Військову Організацію.
— В.В.) [50,146\. По поверненні з повстанчого рейду продовжувалися 
інтриги й обвинувачення за неуспіх.

Полк. Отмарштайн, остаточно зневірившись у людях, що 
стояли в національному проводі, хотів на час відійти від тих справ
і перетравити їх страшний і трагічний зміст. Резиґнуючи з військової 
служби, полк. Отмарштайнові довелося ще мати прикрі балачки з 
особами з оточення Головного Отамана Симона Петлюри, що ще 
більше загострило його відносини з українськими політиками. [58, 
849 \ . Внаслідок того він вирішив довше не прикривати відомих йому
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злочинів, але виступити публічно й оголосити ті важливі документи. 
З іншого боку, щоб з тими інтригами покінчити, полк. Отмарштайн 
вирішив виїхати з Польщі в рідні краї до Бесарабії, яка тоді вже 
належала до Румунії, і там опублікувати всі документи, що 
стосувалися повстання й Листопадового рейду, які йому вдалося 
роздобути, щоб розкрити нечесну гру Чеботаріва. А тому, що ті 
документи заторкнули б багато визначних осіб, не тільки українців, 
але також і поляків, опублікувати їх у Польщі було б неможливо, 
бо цензура не пропустила б.

Крім того, в цей час полк. Отмарштайн був уже членом 
підпільної Української Військової Організації (УВО), яка мала за 
завдання продовжувати збройну боротьбу з окупантами України за 
її державність. Виїжджаючи до Бесарабії, він, у порозумінні з 
Начальною Командою УВО, плянував перенести ідеї УВО в 
Совєтську Україну з «терену басарабського, бо в Польщі, попри ген. 
Тютюнника, монополію без конкурентну на такі завдання мав у 
«союзників» М. Чеботарів» [ 2 2 ,13\.

Перед виїздом за кордон полк. Отмарштайн нелегально (без 
окремого польського дозволу) відвідав табір інтернованих військо 
виків-українців у Каліші, щоб зібрати ще деякі матеріяли до історії
2 ї дивізії Січових Стрільців, якою командував полк. Роман Сушко, 
що її він збирався писати. Там він пробув три дні у полк. Сушка.
2 травня, близько 10 год. вечора, полк. Сушко випровадив полк. 
Отмарш тайн а через діру в дротяній огорожі, яка оточувала табір, 
і той пішов у напрямку на сусіднє село Щипйорно, побіч якого 
знаходився другий табір інтернованих українських вояків. На 
другий день, 3 травня 1922 р ., в чистому полі, за огорожею колючого 
дроту табору інтернованих українських вояків у Каліші було 
знайдено труп генерального штабу полковника Юрія Отмариггайна 
[ 22 , 3 ] .

Спершу вважали, що полк. Отмарштайн став жертвою звичайного 
грабунку, але коли виявилося, що в нього нічого не вкрадено, за 
винятком шкіряної торби з документами, яку, до речі, пізніше 
також було знайдено, але вже порожню, то стало зрозуміло, що 
вбивство вчинено для того, щоб дістати документи. Пізніше 
виявилося, що у полк. Отмаршгайна знаходився надзвичайно 
компрометуючий документ, а саме — оригінальний лист уряду’ УНР 
до начальника польського Генерального штабу з проханням не 
видавати зброю ген. Тютюнникові для його Повстанчої Армії, яка 
організовувалася й готувалася йти в Україну восени 1921 р., щоб
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там підняти повстання. Це довірчо ствердили дві особи із польських 
слідчих полк. Романові Сушкові (58, 854-8551.

Як же потрапив той лист у руки полк. Отмарштяйна? 
Трагічний Листопадовий рейд не давав йому спокою, тому він збирав 
усякі можливі свідчення від авторитетних осіб, що мали якесь 
відношення до того рейду, чи то пак — плянованого повстання в 
Україні. Під час свого останнього перебування у Варшаві, куди він 
їздив для полагодження паспортних справ на виїзд із дружиною до 
Румунії, полк. Отмарштайн зайшов до польського Генерального 
цггабу, щоб і там одержати можливу інформацію. Він не міг собі 
пояснити, як могли поляки пустити голих і босих вояків Повстанчої 
Армії робити повстання в Україні, не забезпечивши їх відповідною 
зброєю.

Очевидно, справа була неприємна, і поляки, бажаючи виправдати 
свій вчинок перед високим старшиною — шефом штабу тієї армії, 
показали полк. Отмарштайнові деякі секретні документи, пов'язані 
з походом в Україну’. Поміж тими документами був і компрометуючий 
лист уряду УНР*. Полк. Отмарштайн, очевидно, використав 
відповідний момент і заховав того листа. По його виході з 
Генерального штабу скоро зорієнтувалися, що того листа немає 
поміж відповідними документами, що загрожувало політичним 
скандалом.

Польський Генеральний штаб повідомив про це деяких осіб з 
уряду УНР, і це їх стривожило. «Збереження в таємниці такого 
листа лежало як в інтересі польського штабу, так і уряду УНР. бо 
поляків він компрометував перед большевиками за їх інтервенційні 
починання, а уряд УНР — перед українським загалом. Тому-то 
доручення відібрати того листа дістав начальник української 
розвідки полк. Чеботарів» [58, 8 56 ]. Не підлягає сумніву, що цього 
авторитетного й популярного в армії свідка усіх легковажних 
промахів і злочинів, що допущені були при підготовці повстання в 
урядово-штабових «кулісах», комусь невигідно було випустити 
живим поза межі Польщі... Цей небажаний свідок мусив за всяку 
ціну мовчати, а цю мовчанку гарантувала лише його смерть. І так 
сталося [58, 848].  Це, мабуть, і пояснює те, що польська 
прокуратура, яка досліджувала вбивство полк. Отмаршгайна, по

* Це могла бути також і звичайна провокація, але в такому випадку уряд 
УНР міг би подати спростування в тій справі й, мабуть, не багато було б таких, 
які б повірили б в автентичність листа. Те саме міг зробити й польський уряд 
перед большевиками.
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якомусь часі заявила, що «слідство вже припинене на розпорядження 
І оловної Прокуратури з Варшави, з причини браку даних, 
потрібних для прокурорського обжалування когось». Після цього 
полк. Сушко і ген. Марко Безручко звернулися до українського суду 
на чолі з ген. Олександром Удовиченком і просили його довести 
справу до кінця. І хоча ген. Удовиченко прихильно поставився до 
справи, по якомусь часі він також заявив, що «справа безвиглядна. 
Застрягла теж у Варшаві» (22, 48-49].  Отже, не було в інтересах 
ані польського уряду, ані українського довести справу до кінця й 
викрити вбивцю полк. Отмаршгайна. Полк. Р. Сушко у своєму 
памфлеті «Хто вбив полк. Отмаршгайна?» висловив здогад, що то 
було діло полк. М. Чеботаріва, начальника розвідки Гол. Отамана 
С. Петлюри. Чеботарів відреаґував на це своїм, не зовсім 
переконливим, памфлетом під назвою «Невдала регабілітація Сушка- 
убійника», обвинувачуючи полк. Сушка, що то він убив полк. Отмар- 
іиггайна. І на тому справа вбивства полк. Отмаршгайна, останньої 
жертви і найкращого свідка причин трагедії під Базаром, закінчилася.

На підставі доступних документів, мабуть, не зовсім слушно 
обвинуъачувати тільки «союзника* за його віроломство та трагічне 
закінчення Листопадового рейду. Як знаємо із спільного засідання 
представників польського Генерального штабу з ген. Тютюнником 
і полк. О. Данильчуком 24-25 вересня 1921 р. у Львові, поляки 
радили не йти в похід в Україну, вважаючи, що відповідна нагода 
на те вже проминула, бо ситуація, «що заіснувала в Україні, не 
надається до переведення такої акції». Остаточно, на вимогу ген. 
Тютюнника, а зокрема полк. Данильчука, який від імени Гол. 
Отамана С. Петлюри заявив, що Український штаб хоче зробити 
той рейд за всяку ціну, Польський Генеральний штаб погодився на 
проведення такого рейду*. І тому, власне, провина лягає не тільки 
на самого ген. Тютюнника, але також і на Головного Отамана Військ 
УНР С. Петлюру та на уряд УНР. Побачивши, що справа 
затягнулася та що найбільш сприятливий час для всенародного 
повстання в Україні проминув, уряд повинен був відкинути той 
плян. Дивно також виглядає і те, що Гол. Отаман Петлюра, не 
маючи довір’я до ген. Тютюнника, призначив його на головнокоман

* Невідомо, на підставі яких документів згадуваний уже підполк. М. Середа 
твердив, що «підготовчу працю Тютюнник мав покінчити на весну 1922 р., але 
з чужої волі він примушений був виступити в похід в листопаді 1921 р.» (М. 
Середа. «Отаманщина: Отаман Юрко Тютюнник» — Л.Ч.К., ч.Ю, жовтень 
1930, С. 17а). (В.В.  )
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дуючого походом. Правда. Петлюра не грішив знанням людських 
характерів, найкращим доказом чого може послужити справа полк. 
П. Болбочана й отамана О. Волоха, яка мала трагічні наслідки 
спершу для полк. Болбочана, одного з найкращих полководців Армії 
УНР. далі — для Запорізького корпусу, командування над яким 
Петлюра передав своєму протеже, отаманові Волохові, а потім і для 
всієї української армії. Знову ж таки, сам факт, що біля Петлюри 
крутилися большевицькі аґенти, також відіграв немалу ролю у 
трагічному поході Тютюнника.

Важко зрозуміти, чому7 сам Петлюра не відкликав походу, 
побачивши, що відповідний час проминув (а про це промовляло те. 
що повстанський рух швидкими темпами почав ліквідовуватися). 
А він це повинен був зробити, завваживши безнадійність ситуації 
під впливом застосованого большевиками масового терору, та що 
замість повстанців Правобережжя заповнювали частини Червоної 
Армії. Про це його повинен би був поінформувати начальник 
розвідки полк. М. Чеботарів. Зупинити похід Петлюра міг ще навіть 
в останню хвилину через підполк. Доценка, коли виявилося (якщо 
він не знав про це раніше!), що «союзники» поляки не дали 
українським воякам ані зброї, ані одягу. Замість посилати з підполк. 
Доценком побажання успіху, Петлюра повинен би був уповноважити 
його відкликати військо з уваги на невідповідний виряд і озброєння, 
тим більше, що не мав довір'я до самого ген. 'і'ютюнника.

Якщо ж відповідало правді те, що з уряду УНР пішов лист до 
польського командування, щоб повстанцям не видавати зброї (про 
що згадує полк. Р. Сушко) і тим самим пустити їх, голих і босих, 
на очевидну смерть від большевицьких куль, то це вже не помилка, 
а злочин проти власних вояків-патріотів, які йшли не заради ситих 
посад, але з патріотизму й непорочної любови до свого народу, до 
своєї Батьківщини.

З іншого боку, не можна звинувачувати поляків за те, що вони 
не видали повстанцям зброї і виряду, якщо вони мали таке прохання 
від уряду УНР. Знаючи, що в урядових колах Польщі були різні 
погляди відносно польської співучасті! в організації такого рейду в 
Совєтську Україну, з якою вже формально був підписаний і 
затверджений мирний договір, то польські урядовці, мабуть, радо 
привітали прохання уряду УНР. Але тут виникає питання, чи дійсно 
був такий лист-прохання від уряду УНР. Мабуть-таки, був! Про 
долю самого листа ми знаємо: якщо його знайшли в документах полк. 
Отмарнггайна, то, очевидно, його було знищено як небажаний
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документ. З іншого боку слід підкреслити, що в польских опублікованих 
документах ніде не стрічається якоїсь навіть згадки, що уряд УНР 
запротестував проти порушення договору й випущення повстанців 
без зброї й відповідного осіннього одягу на таке важливе завдання 
в Україну. Нам здається, що комуністи — редактори збірників 
«Оокіїтепіу і таїегіаіу (Іо Ьізіогіі зіояипкочу рокко га(І2іескіс1і» не 
проминули б жодного компрометуючого документа, який вказував 
би на двоєдушну гру передвоєнного польського уряду, щоб виявити 
його ііггриґи супроти СССР.

Не з ясованою залишається ще й роля самого ген. Тютюнника, 
який під кінець серпня 1923 року повернувся в Совєгську Україну, 
покаявся за попередню свою діяльність і видав советам весь свій 
архів. Для пропаганди большевики передали йому командування 
над однією бригадою. Разом з ним повернувся і його близький 
співробітник полк. О . Добротворський. За ним пізніше пішли і його 
інші співробітники, а також і близько 700 вояків із таборів 
інтернованих, які тужили за Батьківщиною і за родинами. В 
галицькому щоденнику «Діло» від 9 листопада 1923 р. з'явився лист 
Тютюнника, в якому він писав, що від’їзд його і його товаришів до 
Харкова (тодішня столиця України. -  В.В.)  не був наглим і 
необдуманим кроком, а навпаки, то було наслідком глибоких 
роздумів. П ідкресливши, що політика Антанти і її сателітів є наскрізь 
ворожою до України, він запевняв, що «єдиним шляхом до 
визволення цілої України — є концентрація національних сил, яка 
повинна відбутися під прапором новопосталої Української 
Соціялістичної Радянської Республіки», бо вона є Українською 
Радянською Державою, і це є факт, якого «ніхто не заперечить. На 
її зміцнення кожний чесний син нації мусить віддати свої сили, бо 
серед пануючих сил на Заході нема факторів, які були б зацікавлені 
в існуванні держави Українського Народу». Далі, ствердивши, що 
«демократія блискуче довела банкрутство своїх ідей і ганебно, навіть 
без боротьби, вмирає», він закликав: «Борімося проти диктатури 
капіталу, бо вона є диктатурою чужонаціональних елементів, 
борімося за диктатуру працюючих, бо остання є диктатурою 
Української Нації на своїх землях». На жаль, не він один так думав. 
Так само думав і перший президентУНР проф. Михайло Грушевський 
та багато інших визначних діячів української революції.

Але посадою командира Тютюнник не довго тішився. В скорому 
часі його перевели до Школи Червоних Старшин у Харкові 
викладачем тактики партизанської війни. В 1924 р. з ’явився з під



його пера просовєтський памфлет «З поляками проти Вкраїни». З 
закінченням політики «українізації» в Совєтській Україні із початком 
посиленого терору в 1929 році большевики ген. Тютюнника 
заарештували і в скорому часі розстріляли, як і багатьох інших, тих, 
що повірили їхній пропаганді й повернулися до України, щоб 
працювати для свого народу.

Бій під Малими Миньками був останнім боєм української армії 
періоду Визвольних змагань. Через помилки командуваїтня Повстанчої 
Армії дійшло до поразки повстанців біля села Малі Миньки й до 
розстрілу 359 вояків повстанців під Базаром. І тут український воїн 
довів свою відданість своєму народові, своїй Батьківщині. Сотн. 
Рогозний у своєму' описі боїв під Малими Миньками — Базаром 
висловив думку, «що катастрофу можна було оминути, коли б армія 
відійшла з-під с. Миньки хоч би на дві години раніше. Безперечно,
— писав він, — і цей маневр не врятував би акції, яка вже в бою 
під с. Леонівкою була непоправно програна. .Але в такому разі, може, 
пощастило б хоч врятувати сотні людей, що потім загинули. і довести 
їх знову до Польщі» [50, 73].

Цифра 359 знайшла в українській літературі широкий відгомін, 
з одного боку — подив і гордість за тих вояків патріотів, які воліли 
краще геройськи вмерти, ніж піти на службу ворогові. З іншого 
боку, зростало обурення за розстріл безборонних вояків полонених 
і ненависть до большевиків та їхньої чека. І зовсім слушно, бо 
моральне право було на боці українських повстанців. Українські 
вояки повстанці не йшли воювати москалів до Росії, не грабували 
й не вбивали мирних росіян у їхніх містах і селах. Вони намагалися 
визволити свій рідний край від напасника й, воюючи на своїй власній 
землі, обороняючи свою Батьківщину, карали наїзника за його 
злочини, вчинені над українським народом. «Вони билися і впали 
теж, як у Малих Миньках і під Базаром, за волю й добро свого 
народу, як ніколи загроженого походом москалів на тотальне 
знищення України. Вони достойно й виразно відповіли чекістам: «До 
вас служити не підемо», й ані один не благав у них помилування. 
Вони вмирали смертю воїна найвищих чеснот із вірою, що народ 
не простить того катам, не задля самої помсти, але для справедливости». 
Тому-то «наші втрати в Малих Миньках і під Базаром» слід 
розглядати не як трагедію, але, як це каже учасник тих подій сотн. 
Дмитро Герчанівський, — «подиву гідну мужність наших вояків» |2, 
144-146].
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На жаль, у війні мало хто рахується з моральними законами, 
а тим менше московські большевики. Війна має свої власні закони
— закони переможця, де немає ані сентиментів, ані співчуття для 
переможених. Так чинили повстанці, коли захоплювали больше - 
вицьких активістів і чекістів. Отже, втрати в людях у бою під 
Малими Миньками, як і очевидний морд у Базарі, доконаний 
російськими органами чека й молдованином Котовським на службі 
Москви, це воєнноправна консеквенція, що виникає з програного 
бою.

Але беручи до уваги позакулісові інтриґи, як також успіхи інших 
груп Повстанчої Армії, не можна оцінювати Листопадового рейду 
тільки втратою молодого українського життя чи цифрою 359 
розстріляних під Базаром вояків-повстанців Волинської групи. Цей 
рейд мав і позитивні наслідки, які доволі часто не враховуються. 
Згадуваний уже сотн. Дмитро Герчанівський, учасник рейду і член 
Повстанчого штабу, писав, що «хоч Волинська група зазнала 
поразки, то похід усіх трьох наших груп... завдав большевикам на 
лінії Кам'янець-Подільський — Кременчук (на півдні), на лінії 
Олевське — Київ (на півночі) багато замішання та великих 
матеріяльних шкод і втрат серед військових частин, комуністів, 
органів чека, рвав комунікацію, утруднював транспорт, стримував 
вивіз «продналогів», звільняв в'язнів, населення оживив до пізнішого 
збільшення організованості й витривалої самооборони» [2 ,143). Але 
це все були дуже короткочасні успіхи, а питання «збільшення 
організованости й витривалости» не витримує критики, бо одне 
тільки знищення найбільш свідомого елемента — українського 
учительства — в Кам’янець-Подільському повіті було більшою 
шкодою для українського руху, ніж для большевиків тих кілька 
чекістів, розстріляних повстанцями. За матеріяльні шкоди, заподіяні 
большевикам повстанцями, заплатило українське населення, і в 
остаточному наслідку потерпіло воно, а не большевики. Зрештою 
всі ті успіхи, про які писав сотн. Герчанівський, були справою тих 
повстанських груп, які найменше потерпіли: Подіїьської, відділів 
Гопанчука Падалки й ген. Нельговського. І, до речі, про них 
сьогодні ніхто й не згадує і не знає, але всі знають про трагедію під 
Базаром, учасницею якої була головна Волинська група. А понесла 
вона неспівмірно великі жертви, геройству яких можна дивуватися, 
бо якщо опис розстрілу 359 був дещо навіть і зромантизований, а 
іншого ми не маємо, то все ж таки їхня смерть заслуговує на 
визнання й пошану прийдешніх поколінь. Але за сам факт
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допровадження цілої головної Волинської групи до такої ситуації, 
поза всяким сумнівом, несуть відповідальність Головний Отаман 
Симон Петлюра, який устами полк. Данильчука вимагав походу «за 
всяку ціну», та ген. Тютюнник, який не брав до уваги порад своїх 
старшин, а зокрема шефа ^вого штабу полк. Ю. Отмаршгайна, і 
їх не можна виправдати. У світі стаються трагедії, яких не можна 
ані обминути, ані обійти, але трагедія під Базаром 22 листопада
1921 року була наслідком зарозумілости й самопевности ген. 
Тютюнника. Трагічну ролю відіграли і політики, які ставили свої 
партійні доґми вище української державносги. Не бракувало й 
таких, котрі намагалися забезпечити собі трудами і кров’ю 
Повстанчої Армії поворот в Україну на добрі посади, ставлячи 
персональний інтерес вище всенародного.

Коли ж під час Визвольних змагань у 1917 1921 роках кращі 
сини і дочки України боролися з московсько-большевицькою 
навалою, вони й самі не знали, якого страшного ворога мають перед 
собою. Яке велике і страшне фізичне й моральне знищення несла 
комуно-большевицька влада Україні й українцям як народові. Якби 
народ не дав збаламутити себе лжепророкам, своїм і чутким, і став 
одностайно до боротьби з наїзником та його прибічниками в Україні, 
він мав би нагоду закріпити свою власну українську державність. 
Лише пізніші роки показали, як дорого мусив український народ 
заплатити за те, що не зумів стати господарем на своїй прабатьківській 
землі. Але винуватити народ за те, мабуть, не можна, бо з вибухом 
революції в лютому 1917 р. не народ, але провідники його не знали, 
чого вони хочуть, не знали, куди вести той народ, щоб забезпечити 
йому щасливе майбутнє.

Василь Верига

15 жовтня 1990



359
КРИВАВИХ ЖЕРТВ ЗА УКРАЇНУ*

142. АГОЛЮК Василь
238. АКОЛОВСЬКИЙ Вадим, підст.
313. АМДЛУСЬКО Филимон
172. АНАНІВ Микола
138. АНАРНЕВСЬКИЙ Кость
276. АШНАБУЛЬ Захар
247. БАБИЧ Іван
254. БАБУН Сава
201. БАЛТНЯН Петро
161. БАРАНІВ Георгій
333. БАРБАРИКА Олександер
18. БЕРЕЖНИЙ Сидір, курінний

119. БИЧКО Степан
289. БІДИН Павло
330. БІЛЕВИЧ Броніслав
170. БІЛЕЦЬКИЙ Іван
354. БІЛИК Матвій
108. БІЛОКРИС Мусій
345. БОГАЙСЬКИЙ Олександер
24. БОЙКО Андрій, військ.уряд.

230. БОНДАР Петро
120. БОНДАРЕВИЧ Станіслав
166. БОНДАРЕНКО Оверко
308. БОНДАРЕНКО Теодосій
49. БОРИСЕНКО Денис, військ.уряд.

267. БОРТНИЦЬКИЙ Володимир
159. БОЖКО Спиридон
116. БОРЩЕВСЬКИЙ Тнміш
283. БРАСЛАВСЬКИЙ Антін
341. БУГАК Юхим

* Цифри попереду прізвищ означають порядкові номери, під якими ці 
прізвища були вміщені в списках, розвішаних у громадських місцях в Україні 
одразу після розстрілу.
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205. БУЗУН Данило
316. БУРАВСЬКИЙ Андрія
186. БУРИЗИН Михайло
89. ВАСИЛІВ Михайло
27. ВАСИЛІВ Олександер, сотник
131. ВАШКЕВИЧ Михайло
19. ВЕНГЖЕНІВСЬКИЙ Володимир — хорунжий

284. ВЕНГЛЕВСЬКИЙ Тиміш
101. ВЕРГУН Семен
94. ВЕРЕДАН Василь
67. ВЕРУБОВИЧ Леонтій, хор.
160. ВІЗІР Гаврило
227. ВЛАДИНЮК Фаїм
198. ВЛАСІВ Павло
264. ВЛАСЮК Павло
309. ВОВК Арсен, підхор.
195. ВОРДЕНЮК Олександер
241. ВОРЕПРІВСЬКИЙ Кирило
353. ГАВЕЛЮК Прокіп
61. ГАЄВСЬКИЙ Степан, полковник
139. ГАТЧЕНКО Василь
290. ГЕРАСИМУК Данило
64. ГІНЬКІВ Михайло, сотник

272. ГІРИЧ Петро
146. ГЛАДЧЕНКО Ілько, підхор.
177. ГЛОВИНСЬКИЙ Мусій
57. ГОЛОБОРОДЬКО Микола, в.уряд.

331. ГОЛОВКО Петро
210. ГОЛОВЧЕНКО Яків
173. ГОЛОНЕНКО Захар
93. ГОЛУБ Артем
132. ГОЛУБ Василь
228. ГОМОНЮК Сосогг
253. ГОРБАЧ Іван
280. ГОРГЮНІВ Олександер
190. ГОРКІВ Іван
252. ГОРНИЙ Григорій
275. ГОЯНІВ Володимир
324. ГРЕЧКІВСЬКИЙ Денис
174. ГРИГОРЕНКО Микола
281. ГРИЦИШИН Олександер
242. ГРИЦАРЮК Нестір

15. ГРОХ М«профан, сотник
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258. ГУБЕНКО Зіповій
85. ГУДЕНКО Петро, хор.

207. ГУМЕНЮК Карпо
81. ГУЦАЛО Михайло, фельдшер

199. ДАВИДЧУК Влас
102. ДАНИЛЕВСЬКИЙ Андрій
56. ДАРАГАН Іван, хор.

141. ДВЯНЕІІКО Микола
285. ДЕЙКІВ Яків
63. ДЕКАЛЕНКО Петро, військ, уряд.

184. ДЕМЕНІВ Володимир
217. ДЕМЧЕНКО Петро
136. ДЕМЯНЧУК Олександер
58. ДЗЯЧКІВСЬКИЙ Іван, в урядник

107. ДОБРОВСЬКИЙ Гаврило
208. ДОВГИЙ Юхим
305. ДОЛОЗОВСЬКИЙ Олександер
216. ДРОЗДЕНКО Яким
302. ДРОБІНСЬКИЙ Петро
286. ДУДАР Андрій
320. ЄВТИКІВ Володимир
12. ЄГЕР Ернест. сотник

149. ЄРМАКІВ Георгій
176. ЖИР Василь
47. ЖУКІВ Микола, військ.уряди.
38. ЗАВАЛЬНИЦЬКИЙ Петро, в.уряд.

260. ЗАКУРДАЇВ Максим
66. ЗАПОРОЖЕЦЬ Данило, в.уряд.

294. ЗАХАРЕНКО Спиридон
21. ЗБАРАЩЕНКО Олександер, хор.
71. ЗЕНЧЕНКО Лука, сотник
37. ЗУБКІВ Олекса, військ.уряд.
113. ЗУБЧЕНКО Олекса
68. ІВАНЕНКО Яким, військ.уряд.

266. ІВАНИЦЬКИЙ Іван
249. ІВАНЮК Василь
246. ІВАНЮК Демян
265. ІГЕНКО Микола
240. ІЛЬЧЕНКО Семен
256. ІЩЕНКО Іван
219. КАЙДАН Степан
140. КАГАН Корній
344. КАЛАШНИКІВ Олександер
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115. КАМІНСЬКИЙ Демян
135. КАМЯНЕЦЬКИЙ Михайло
32. КИБЕЛЬНИК Сила, військ.уряд.
175. КИВОЛИН Варлам
220. КИСЛИЧУК Іван
55. КИШКІВСЬКИЙ Володимир, хор.

157. КЛЕПАЦЬ Ілля
255. КЛИМЕНКО Антін
347. КІРІЧЕНКО Олексій
343. КОВАЛЕНКО Онисим
274. КОВАЛЬСЬКИЙ Дмитро
235. КОВТУНЕНКО Іван
34. КОЗАЧЕНКО Микола
28. КОЗИН Іван, військ.урядник

218. КОЗЛОВСЬКИЙ Тнміш
203. КОЛЕСНИК Терентій
147. КОЛІНКО Іван
150. КОМАЩУК Грицько
312. КОПНЮК Леонтій
39. КОРБУТ Степан, нач.госп.

273. КОРНІЄНКО Тиміш
99. КОСТЕЦЬКИЙ Трохим
75. КОСТОВСЬКИЙ Микита, в.уряд.

327. КОЖУШКО Ілля
214. КОХАНКО Павло
243. КРАКОВСЬКИЙ Максим
178. КРАН Йосип
51. КРИВОКОБИЛЬСЬКИЙ Мусій, в ур
35. КРИЖАНІВСЬКИЙ Павло, в уряд.
164. КРИЛІВСЬКИЙ Микола
326. КРИЧ Василь
76. КРУТОПІЛЬ Яків, військ.уряд.

334. КУБЕЛЬСЬКИЙ Василь
73. КУДИНСЬКИЙ Євген, ранґовий
30. КУЗЬМЕНКО Митрофан, підполк.
117. КУЗЬМИН Василь, підхор.
114. КУЗЬМИН Яків
156. КУЛИК Іван
185. К УНИК Іван
180. КУЧЕР Оннкій
248. КУШЛИМСЬКИЙ Адам, підхор.
213. КУЧЕРЕНКО Федір
232. ЛИПОВСЬКИЙ Григорій
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212. ЛИСОГОР Павло
82. ЛІСОВСЬНИЙ Олександер, в.ур.
14. ЛОТОЦЬНИЙ Володимир, сотник
84. ЛУБЯНИЙ Василь, бунчужний

342. ЛЮБКО Іван
95. МАДАНЮК Степан

340. МАКОВЕЦЬКИЙ Павло
52. МАЛЕВИЧ Михайло, зав.зброї
92. МАНЖУЛА Іван
125. МАНИЦЬКИЙ Іван, юнак
296. МАРИНИЧ Петро
202. МАРКІВ Дмитро
137. МАРЧУК Степан
323. МАСЛОЇД Василь
167. МАШИРІВ Микола
54. МЕДВЕДІВСЬКИЙ-КОВАЛЬВасиль, військ
79. МЕЛЕНТІЇВ Михайло, в.уряд.

318. МЕЛЬНИК Петро
133. МЕЛЬНИЧЕНКО Олекса
295. МЕРДІЄВСЬКИЙ Антін
292. МЕЦ Антін
188. МЕЩЕРЯКІВ Тиміш
53. МИКУЛЕНКО Данило, в.уряд.
2. МИРОНЕНКО Кузьма

299. МИХАЙЛЕНКО Яків, чотовий
5. МІНЬКЕР Леопольд, зав.апт.

192. МОКРИЦЬКИЙ Денис
325. МОЛОТ Пилип
206. МОМЗАЛІТ (китаєць)
145. МОРОЗ Максим
291. МОЦЕДАРСЬКИЙ Микола
348. МОЦИК Грицько, підхор.
237. МУЗИКА Василь
261. НААВТУСТ Степан
271. НАВРОЦЬКИЙ Василь
319. НАРГАН Сидір
168. НАЧИЛО Микола
62. НЕВІДНИЧЕНКО Петро, в уряд
110. НЕСТЕРЕНКО Андрій
36. НОВОЛЕНИК Євген, хор.
165. ОБОЛЬ Левко
351. ОБОЧУК Борис
329. ОВДІЄНКО Василь, хор.
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118. ОЛЕЙНИК Гнат
306. ОЛЕКСІЇВ Іван
337. ОЛЕНИЧЕНКО Василь
163. ОЛІНДАРЕНКО Карно
50. ОМЕЛЯНІВ Борис, в.уряд.

181. ОНИЩЕНКО Іван
10. ОНОФРІЙЧУК Герасим, фельдшер

288. ОПЕРСЕК Григорій
40. ОРУЧИК Іван, в. урядник

211. ОСТРЕШІВ Григорій
357. ОСТРОВСЬКИЙ Степан
356. ОХВЕНЧУК Петро
124. ОЧЕРЕТНИЙ Тиміш
200. ПАЛАМАРЕНКО Федот, хор.
245. ПАЛАМАРЧУК Олександер
262. ПАНЧЕНКО Юхим
151. ПАСТУШЕНКО Іван
282. ПЕНУКИЙ Михайло

3. ПЕТРЕНКО Іван, хорунжий
239. ПЕТРИЧЕНКО Данило
355. ПЕШЕНСЬКИЙ Тарас

6. ПІДРАНІВСЬКИЙ Андрій, фельдш.
303. ПЛАВКО Трохим
126. ПЛАХ ТИН Купріян
350. ПЛЕВАК Іван
221. ПЛЯЩЕНКО Федір
100. ПОВТОРАК Олександер
13. ПОГИБА Федір, хор.

105. ПОЛІЩУК Анатолій
43. ПОПОВИЧ Василь, в.урядник

169. ПОСТЕЛИНСЬКИЙ Денис
77. ПРИПОЛОК Захарій, в.уряд.
123. ПРИХОДСЬКИЙ Олександер.
301. ПРИХОДЬКО Мартин
231. ПРОКОПЕЦЬ Степан
144. ПРОСКУРНЯ Григорій
74. ПРОХОРІВ-МИКИТИН Іван, в.ур.

359. ПРОХОРІВ Петро
259. РАДІЙ Д метро
197. РАДЧЕНКО Степан
158. РАСПАЙНЮК Андрій
322. РЕДЬКИН Макар

9. РЕІПЕТНИКІВ Микола, в.уряд.
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103. РИЖАН Павло
215. РІБОТ Яків
171. РОДВЕНКО Іван
65. РОМАНЕНКО Степан, в.уряд.

223. РУБАН Іван, підхор.
130. РУДОНЕНКО Тиміш
196. САВЧЕНКО Трохим
41. САГУСІЙ Евзевій, сотник
83. САКІВСЬКИЙ Микола
87. САЛЬСЬКИЙ Олекса, хор.
111. СВИРГОРОДСЬКИЙ Володимир
204. СВИРИДІВ Григорій
222. СВІТЛЕНКО Данило
187. СЕРДЮК Данило
358. СИДОРЕНКО Іван
189. СИДОРЕНКО Семен, підхор.
310. СИЛЕЦЬКИЙ Володимир
25. СИНИЦЯ Степан, хор.
152. СИЧІВ Петро
307. СКОРИЧ Левко
26. СКОРНЯКІВ Сергій, сотник

277. СЛАВОДОН Аитін
91. СЛЕХАНОВИЧ Семен

304. СЛОБОДЕНЮК Леонтій
250. СЛОБОДЯН Филимон
287. СЛОБОДЯНСЬКИЙ Павло
311. СМОКАРІВ Павло
121. СОКОЛОВСЬКИЙ Станіслав
20. СОКРУТ Наум, поручник
22. СОЛОМОНІВСЬКИЙ Володимир, сотник
42. СОЛТАНОВСЬКИЙ Микола, хор.
60. СОЛТУЧЕНКО Михайло, поруч.
112. СОМБУН-КАПУН Сава
70. СТАРЕНЬКИЙ Яків, в.уряд.
45. СТАРОДУБ Никанор, в.уряд.

129. СТЕБЛИН Іван
97. СТРАЖКЕВИЧ Борис
29. СТРИЖЕЛЬНИЦЬКИЙ Олександер, хорунжий
104. СТУДНИЦЬКИЙ Василь

1. СУЛИМА Григорій, сотник
86. СУСКИН Павло, фельдшер

209. ТАМОЩУК Михайло
162. ТАРАСЕНКО Прокіп
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90. ТОКАРЕВИМ Кость, в. уряд.
59. ТОЛ ЮС Петро, в. уряд.

127. ТОПОЛЬЧУК Павло
122. ТРОЙНЮК Юхим

4. ТРОНЬКО Онсеитій, фельдшер
80. ТЮТЮННИК Степан, в.уряд.

251. УДАЛ ІВ Олександер
236. УСЕНКО Віталій
233. ВУСИК Антоном
191. УСЬКО Валентин
317. ФАРАОНІВ Мусій
98. ФЕДОРІВ Степан
44. ФЕДОРІВ Яків, в.урядник

268. ФЕДОРЕНКО Іван
78. ФЕДОРЕНКО Микола, в.уряд.
193. ФЕДОРЧУК Павло
179. ХАРИН Василь
48. ХАРШЕВСЬКИЙ Володимир, військ.урядник
88. ХИДРИК Йосип, в.уряд.
69. ХОДЬКО Борис, хор.

279. ХРАМІВ Михайло
321. ХРУСТЯК Савелій
96. ХУЛЬЧЕНКО Мирон
183. ЧАДРИНСЬКИЙ Іван
349. ЧЕРВАК Лука
148. ЧЕРЕДНИЧЕНКО Степан
336. ЧЕРЕНЬ Аврам
270. ЧЕРНІЙ Василь
298. ЧІЧМАН Іван
72. ЧМЕЛІВСЬКИЙ Станіслав, в.ур.
128. ЧОРНИЙ Клим
23. ЧОРНИШ Володимир, хор.

226. ЧУБ КО Федір
194. ЧУМАК Василь
225. ШАПА Гнат
339. ШАПОВАЛЕНКО Федір
315. ШАПОВКІВ Яків
31. ШАРАБУРА Іван, підполк.

297. ШВЕДЕНКО Нестір
314. ШВЕЦЬ Федір
155. ШВЕЦЬ Василь
257. ШВЕЦЬ Сергій
278. ШВЕЦЬ Яків
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7. ШВИДА Максим
11. ШВИДЮК Яків, в.уряд.
33. ШЕВЧЕНКО Василь, хор.

224. ШЕВЧЕНКО Лазар, підхорунжий
234. ШЕДЕНКО Микита
335. ШЕКЕС Семен
106. ШЕЛЕСТ Пилил
153. ШИМАНСЬКИЙ Карпо
300. ШИЯН Микола
338. ШКАПА Родіон
293. ШКУРА Мусій
352. ШЛЯ ГУН І політ
154. ШОЙК1В Петро
46. ШТАН Іван, військ.уряд.

269. IIIУПИН Яким
244. ЩЕРБАК Федір
229. ЩЕРБАК Степан
143. ЩЕРБИНА Роман
263. ЮЗИНСЬКИЙ Степан
134. ЯКИМЕНКО Микола

8. ЯКУБОВСЬКИЙ Павло, фельдш.
109. ЯНИШЕВСЬКИЙ Коегь
17. ЯНИШІВСЬКИЙ Федір, сотник

182. ЯРЕМЕНЧУК Петро
328. ЯРОШ Андрій
16. ЯСЬКО Анастасій, хорунжий

332. ЯЦИНА Василь
346. ЯЦКЕВИЧ Степан
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Пшенник 52, 53

Р
РавичКаменський 143, 147 
Раковський Християн 9, 14, 35,
41, 77, 80 82
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Редьки 26
Ремболович Іван 78, 85, 101, 102,
106, 107, 110 112, 114 118, 122, 
132, 137 139, 143, 146 
Рибалка 88 
Рибальчук 50
Рогозний Гриць 43, 84, 86, 99, 
104, 108, 109, 100, 112, 115, 123, 
124, 126, 127, 132 136, 139, 145
147, 150, 154, 156, 164 
Роелавець Н А. 13, 31 
Ружицький 87 
Рутковський 133, 147

С
Савінков Борис 9, 17, 18, 20, 24. 
25. 34, 41, 42 
Савінков Віктор 25 
Сальський В. 152 
Сатулеску 52 
Святенко 96
Середа Михайло 152, 153, 161 
Сичук 122. 146 
Сікорський 133 
Скірмунт Костянтин 77. 80 
Скоропадський Павло 5, 6, 23 
Сліпенко 87 
Снігірів ЗО, 154 
Соколовський 112 
Соловйов 98 
Старовійт Микола 54 
Стемповський Станислав 17 
Степовий 3 1
Стефанишин Володимир 83, 112 
Стрілець Дмитро

— див. Герчанівський 
Струк 20, ЗО, 72, 74, 92 
Ступа Перебийніс 122, 137 
Ступницький Леонід 46, 50, 78, 80, 
103, 105 108, 110 112, 117, 144 
Сумароків Павло 54, 58, 59 
Суський Юхим 88, 95 
Сушин 105
Сушко Роман 43, 45, 76, 78 80, 83, 
85, 99, 107, 112, 119, 125, 126, 
129, 130, 146, 155 159, 160 162 
Сущ Дубок 33

Т
Тсреіценко 54 
Терлецький 20 
Тобілевич-Садовський 50 
Тобілевич Микола 110, 129 
Трейко 13 
Трепет 3 1
Туган Барановський 48 
Тютюнник Юрко 3, 4, 9, 11, 14, 
15, 22 25, 27, 29-35, 37,39-46, 48- 
51, 70 71, 73 74, 78-90, 92, 94-96, 
100 109, 111 131, 139 141, 143 
149, 151 159, 160 164, 166

У
Удовиченко Олександер 81, 152, 
161
Уляницький В. 34 
Усенко ( Віталій — ? ) 116

Ф

Федотченко 31 
Фльорек 23, 24, 39, 40, 82 
Фомін Ф.Т. 11 
Фріновський 140-142 
Фролов 25
Фрунзе Михайло 10, 12, 13 

X
Хмара 27, 45, 50. 85, 87, 102, 104,
107, 111, 117, 121. 128, 129, 130, 
144
Хоха 78, 84, 131 
Христовий 28

ц
Цвітпєв 52

Ч
Чарноцький Віктор 39 
Чеботарів Микола 21, 154, 156, 
157,160 162 
Чепілко 12, ЗО
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Чижевський Микола 45, 46, 116, 
119
Чічерін Георгій 35 
Чорний Сергій 54. 57, 58, 60, 65 
67, 69, 70, 73, 75. 76, 120, 123 
Чупринка Григорій ЗО 
Чупринка(отаман) 27

Ш
Шаповал М. 4 
Швець Федір 25 
Шевчук Г. 60 
Шелухін Сергій 8 
Шепарович 94 
Шецель Тадеуш 39 
Шмуленко (Ш умлянко- ? )33 
Шолін 54, 65 
Шпак 64
Шпілінський О. 57, 139, 151, 152 
Шраменко Микола 45, 48, 78, 108, 
109, 125, 127, 130, 134 
Шумський Олександр 41. 80

щ
Щербак Степан 139 

Ю

Юзевський Генрик 17 

Я

Якір Йона 117, 141, 142 
Яковлев 80 
Янишевський 134
Яновський Віктор 35, 36, 78, 79, 
84, 85, 120, 131, 146, 151, 152 
Янченко Микола 46, 78 99, 105, 
114. 126, 127, 130, 149



ПОКАЖЧИК МІСЦЕВОСТЕЙ
А

Авратин 69
Александрів 18, 43, 54 
Алекеандрів Куявський 42 
Андріївна ЗО, 101, 102 
Анишпіль 102

Б
Базар 3, 71, 74, 95, 113, 115, 125,
137 139, 141 143, 147, 148, 151,
155, 161, 164 166
Балта 53
Бар 54, 62, 64
Баранівка 62, 71, 97
Бебехів 62
Бедриковці 61
Бендери 52, 53
Бердичів 102
Березна 64, 93
Берківка 71
Биківка 70
Бичок 52
Біланівка 85
Біла Церква 20, 31
р. Білка 122
Біловиж 145
Блитча 73, 74, 122-124
р. Бог 65
Боднарівка 102
Божиківці 62
Бондарівка 59
Боришпіль 94
Бородянка 75
Борове 85, 86, 145
Боровська Рудня 85
Бронки 97
Брусилів 96
Буглачки 116

Буде 75
Буда Голубина 70 
Буда Каменецька 114, 115 
Буда Пісковська 71 
Буда Рижинська 118 
Буда Стара 71 
Будилівка 116, 117 
Будище 22, 122 
Бульбичі 70

В

Вадовице (Вазовіци. Вадовиці) 18,
42. 81
Варшава 7, 23, 25, ЗО, 34, 35, 41,
43, 77, 82, 160, 161 
Васильків 92 
Васьковичі 113 
Вахівка 73 
Велике Клеще 71 
Веприн 96
Вигів 103, 105 
Відень 8, 9, 25 
Вільхівці 60, 61 
Вінниця 54, 94, 102 
Войташівка 119, 120, 122 
Ворсилівка 96 
Врублівка 70

Г
Гармаки 62 
Г ишки 97 
Гладковичі 144 
Глибоке 92 
Глибочок 97 
Гордіївка 70 
Голенищеве 58, 60, 64
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Голиші 102
Голубієвичі 125 127
Голянищев 58
Гончарські хутори 91, 92
Гордіївка 70
Горицьке 94
Городок 61, 66, 77, 82
Городське 118, 119
Горошки 117
Горошків 96
Гостопілля 95
Гоцківці 118
Гринівка 62
Гура Бікулуй 53
Гусятин 59. 66, 77, 82. 148
Гута 122
Гута Стара 63, 64, 76 
Гутка 71, 102, 116

д
Давидівка 103, 104
Данціґ 42
Дворки 74
Деміївка 20
Деражня 62 64
Димер 73
Дитинець 117
Дідковичі 113, 114, 145
р. Дніпро 7, 32, 33, 49
р. Дністер 7, 23, 36, 51-53, 149
Добриня 96
Дорошинці 104
р. Дон 49
Дубосари 53
Дубровка 90

Е
Емільчин 37, 87, 89, 90, 102 
Емінець 102

Ж
Жавки 35 
Жарнівка 66, 80 
Жерева 124 
р. Жере в 114
Житомир 54, 70, 74, 93, 96, 97, 
102, 113, 118

Жмеринка 31, 36, 64. 80, 92 
Жубровичі 102 
Жупани 103, 105
Журавл івкя 118
Журба 143, 144 
Журжевичі 145

З
Заболоття 94 
Забуяння 74, 96 
Задрипанка 74 
Залішани 125 
Заньки 114, 117, 118, 120 
Заславль 20
р. Збруч 7, 57, 58, 59, 60, 64
р. Звіздаль 130, 143
Звіздаль 126, 129, 130, 136, 146
Звягель 70, 91
Згарки 63, 75
Згурівщина 96
Зіновинці 64
Золотієв 43
Зубковичі 89, 102

І
Іванківці 60 
Іванковичі 93 
Ігнатпіль 114 
Інвалідна 1*24, 125

К
Кадіївка 62
Каліш 18, 42, 81, 143, 151, 157 
Каменка 85, 115 
Камінка 50, 84 
Камінь 70, 118
Кам’янець-Подільський32, 36, 57,
62, 75, 77, 80, 82, 102, 133, 165 
Кам’яний Брід 93, 96, 97 
Катеринослав 10, 49, 148 
Київ 12, 20, 26 28, ЗО 33, 36, 49, 
75, 76, 92, 94 96, 103, 104, 116, 
118, 138, 139, 144, 146, 14 7, 155, 
165
Кишинів 17 
Кіманівці 65
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Кішин 102 
Кіянка 90 
Кобилиця 73 
Ковель 41, 82 
Кодня 97
Кожухівка 104 106 
Козярки 70 
Козятин 20, 36 
Комарівка 122
Копичинці 26. 46, 54, 57, 58 
Корець 26. 37, 81, 97, 98 
Коростень 38, 71, 80, 89, 94, 96, 
98. 100. 103 107, 109 118, 127̂  
138. 144, 148
Костопіль 46. 50, 84, 140, 148 
Котівка 120 
Котівці 70, 71
Коцюбинці (Кочубинці — ?) 58
Кошаринці 66
Краків 18
Красногірка 52
Краснопіль 103, 105, 106
Кременчук 49, 165
Крем’яна 60
Крем’янка 26
Кривотин 87, 102
Кримки 96
Крипятна 66
Кропивна 72
Ксаверів 71, 115
Крупані 65
Крути 112
Кузьмин 61
Купищі 106
р. Купіль 145
Курчі 70
Кургане 42
Курне 70
Кучеряве 122

Л
Ланцут 81, 137 
Леонівка 73, 74, 123, 164 
Липецькі хутори 144 
Липне 69, 70 
Лисівці 144 
Лісоводи 60

Лозова 65 
Лопатівка 100 
Лука 64
Лукашівка 124, 125, 146 
Львів 21, 23 26, 28, ЗО 36, 38, 39, 
41. 43, 48, 50, 80, 103, 154, 155̂
161
Любар 69, 94 
Любарці 72
Лянцкорунь 57, 66, 75, 77, 78, 80 

М
Майдан Великий 90 
Майдан Вербецький 64 
Майдан Голишевський 87, 88, 99, 
102
Майданівка 122 
Малин 54, 75, 94, 118 
Маньківка 114, 120 
Мар’янівка 72 
Матейки 130, 143 
Межиріччя 72, 113 
Мельники 143 
Мильне 70
Миньки (Великі, Малі) 74, 91, 95. 
98, 126, 127, 130, 132, 133, 136, 
137, 139 141, 143, 145 149, 152, 
164, 165
Михайлівка 109, 112, 113 
Мицьк Великий 42 
Мицьк Малий 42 
Мицьки 46, 48 
Мишаков 81 
Мілятин 75 
Мінейки 118 
Мірча 72 
Могильно 103 
Могильно Блощиця 105 
Мозир 38, 144
Москва 3-5, 9, 10, 12, 13, 19, 42, 
165
Москвин 50, 83 
Мотовилівка 23, 31

Н
Народичі 126, 127, 135, 147, 148 
Негребівка 122
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Недашкн 115 
Немирів 155 
Нетреба 87, 99 
Новий Майдан 63 
Нове Поріччя 62
Новоград-Волинський 93, 97, 98, 
118
Нянівка 70, 72 

О
Обиходи 114 
Обідне 155 
Облідки 72 
Облітки 117
Овруч 103, 111, 114, 117, 146, 148
Одеса 36, 51, 53
Олевськ (Олевське) 38, 70, 87,
148, 165
Олександрів 45
Олекеинець 62
Ольгопіль 53
Оршаки 66
Осипівка 96
Острів 75
Острог 98
Охримівці 62

П
Палідарівка 125 
Паркани 52 
Пашківці 66 
Педоси Лісові 64 
Перга 145 
Пилиповичі 118 
Пиріжки 71 
Писарівка 72 
Підзамче 23, 50 
Піски 102, 103, 105 
Пйотркове 81 
Плоска 53
Погоріла 65, 103, 104 
Полонне 20, 91, 92 
Полтава 23, 49, 148 
Поташня 122 
Потіївка 70 
р. Прип’ять 7 
Проскурів 36, 61, 62, 102

Пружина 70 
Пулин 70 
П ’ятидуби 72

Р
Радомишль38, 57, 70, 113, 117, 118 
Раївка 122 
Рига 8, 18, 44
Рівне 41-43, 46, 50, 81, 82, 86,
140, 150
Розважів 125
Росохи 65
Рощів 96
Рудня 118, 122, 126, 127 
Рудня Базарська 71 
Рудня Волинська 122 
Рудня-Гребля 143 
Рудня Дивошинська 144 
Рудня Дубова 144 
Рудня Зольня 87, 102 
Рудня-Кованька 145 
Рудня Кочинська 145 
Рудня-Сирниця 144, 145 
Рудня Тальська 73 
Ружичка 61

С

Савлуки 115 
Савчин 152 
Сарни 26, 32, 81 
Сахни 64 
Святоцьке 126 
Святошин 20 
Семенівка 65 69 
Сердюк 102 
Скалат 66 
СкотинянибО, 62 
Скурати 115 
Славута 98 
Слобода Лопатичі 100 
Слобода Пелчинська 72 
Слобода Хуплянська 144 
р. Случ 69, 97 
Смотричі 150 
Собічин 144 
Ставецька Слобідка 122 
Станиславів 112
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Стедина (Велика, Мала) 42
Стжалково 18
Стовпівка 102
Стрибіг 93
р. Студениця 145
Ступище 134
Сугаки 144
Сутковці 62
Сушки 96

Т
Тараща 117
Тарнов8, 12, 14, 18, 22, 23, 28, 29, 
35, 36, 44, 66. 79, 154 
Термахівка 125, 126 
Тернівка 52
р. Тетерів 72. 87, 118, 119, 123, 
124. 146
Тетерів 38. 81, 92, 94-96 
Тираспіль 23, 51-53, 149 
Толкачівськн Каменка 144 
Топорища 70 
Трипілля 20 
Трубецька 122 
Турчинці 118

У

р. Уборть 145 
р. Уж 126, 131, 143 
Унін 123, 124 
Уфа 124, 125 
Ушомир37

Ф
Фільгатин 61 
Фортунатівка 116 
Фрампіль 29

X
Хабне 135, 147, 148 
Ханів 72, 123
Харків 10, 12, 49, 148, 163 
Хмельник 54 
Ходори 71

Холори 120 
Хоростків 54 
Хрипівка 72 
Христинівкп 135

ц
Царівка 122 
Цимбалівкя 65

Ч
Чайківка 118
Ченстохов 43
Чигири 104 107, 111, НЗ
Чоповичі 54, 71. 96, 100. 115, 116
134
Чортков 94 
Чуднівці 65

Ш
Шепетівка 20, 87, 89-92, 94, 97,
98, 149
Шершнів 96
Шлямарка 117
Шляхові Коричинці 63
Шпичинці 65

щ
Щипйорно 143, 157 

Ю
Юзефівка 115 
Юрів 38 
Юстинівка 116

Я
Яблунька 95 
Язвинка 122 
Ялівка 72 
Янівці 64
Янча-Рудня 38, 89, 102 
Янчинці 62-64 
Ярмолинці 60, 61, 66, 77
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