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ЖОВТОВОДСЬКА БИТВА 1648 р.
У СВІТЛІ ГІПОТЕЗ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ 

Д ДДОСЛІДЖЕНЬ

ІСТОРІЯ

Загальновідомо, що Визвольна війна або Національна революція
українського народу середини XVII ст. за становлення своєї державності 
розпочалася битвою на Жовтих Водах, яка відбулася 29 квітня – 16 трав ня 
1648 р. між українською і польською арміями, які відповідно очолюва-
ли Богдан Хмельницький та Стефан Потоцький. На превеликий жаль, 
історичні джерела не залишили нам інформації про те, де і як вона від-
булася. Тож ці питання потребували й потребують вивчення.

Перше дослідження Жовтоводської битви було проведено у 70-х
роках XIX ст. (через 230 років після її завершення) польським істориком 
Мар’яном Дубецьким1. Результати своєї праці він опублікував під назвою: 
„Pole bitwy u Żołtych Wod, stoczonej w maju 1648 r.” (Dubecki, Rozprawy I 
sprawozdania, Krakow, 1880, tom XII). У цій розвідці автор повідомляє, що
йому вдалося визначити місце розташування польського укріпленого табо-
ру на р. Жовтій, притоці Інгульця, а Дмитро Яворницький пише, що це 
місце „за точним визначенням Маріана Дубецького (розташоване. – І.С.) 
під 48° 29' північної широти та 51° 20' східної довготи2. Ми визначили, що 
згадане місце локалізується у с. Жовте, на автостраді, біля греблі. У своїй 
праці М. Дубецький подав також ним замальовані зображення залишків 

Іван СТОРОЖЕНКО

Спираючись на власну наукову гіпотезу та археологічні розвідки, автор зро-
бив наукове відкриття стосовно місця проведення першої переможної битви 
Визвольної війни 16 травня 1648 р. на Жовтих Водах. Визначено й археологічно 
підтверджено місце перебування польського війська в облозі та місце його розгро-
му під час відступу.

Ключові слова: Визвольна війна, Жовтоводська битва 1648 р., Богдан 
Хмельницький, Стефан Потоцький, українська армія, польське військо.

Basing on scientific hypothesis and archaeological researches, the author made
scientific discovery as to the place of the first triumphant battle of Liberation war on 
May, 16 in 1648 by Zhovty Vody. It is defined and archaeologically confirmed the place 
of stay and siege of Polish army and the place of its defeat in the time of retreat.

Key words: Liberation war, Zhovtovodska battle in 1648, Bogdan Khmelnytskuy, 
Stefan Pototskuy, Ukrainian army, Polish army.
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розкопів чотирьох могил (курганів) біля сіл Жовте, Миколаївка, Докторове 
та Камчатка, вважаючи, що вони пов’язані із Жовтоводською битвою3.

У 80-х роках цього самого століття Д. Яворницький, користуючись 
географічними коодинатами, за якими М. Дубецький визначив розташу-
вання польського укріпленного табору на р. Жовтій, спробував знайти 
це місце, але слідів стоянки табору не виявив. Про останнє свідчить його 
листування з О. Полєм, який висловив думку, що шукати місце табору 
треба вище с. Жовтого4. Очевидно, спроба Д. Яворницького успіху не 
мала, бо результати своїх досліджень він не опублікував.

Дослідження битви ми розпочали з ретельної перевірки координат 
М. Дубецького. Для цього, починаючи з 1990 р., було організувано кілька 
експедицій у район с. Жовтого. Важко сказати, чим керувався видатний 
історик, пропонуючи координати розташування тут табору, але слідів 
бойових дій XVII cт. у цьому районі не знайдено. Це дало змогу дійти 
висновку, що, визначаючи місце Жовтоводської битви біля с. Жовтого, 
М. Дубецький припустився помилки.

У зв’язку з цим прийнято рішення провести обстеження річища 
річки Жовтої (Інгулецької) та її приток від південної околиці с. Жовтого 
до верхів’я. Оскільки у джерелах повідомляється, що розгром польського 
війська відбувся біля урочища Княжі Байраки і що Б. Хмельницький у цей 
час перебував у районі сучасного с. Григорівки (розташоване в Княжих 
Байраках)5, було обстежено річище і цієї річки, яке нині перетворилося на 
балку. Для визначення фронту археологічних розвідок за нашим клопотан-
ням Військово-Повітряні сили України (штаб у м. Вінниці) навесні 1998 р. 
зробили стереографічне (об’ємне) аерофотознімання місцевості басейну 
річок Жовтої (Інгулецької) та Княжі Байраки (притока Омельника-2), 
а також детальне аерофотознімання цього району з мотопарапланера за 
допомогою цифрової техніки. Проведені також численні археологічні 
розвідки за допомогою електромагнітних металошукачів і топографічне 
обстеження берегів вищеназваних річок. Дивовижно, але факт – слідів 
Жовтоводської битви 1648 р. на річках Жовта (Інгулецька) та Княжі 
Байраки не виявлено. Склалося враження, що на цих річках битви не 
було. Така думка підсилювалася ще й тим, що, за повідомленнями польсь-
ких джерел, розгром польського війська розпочався на Саксаганському 
шляху біля Княжих Байраків на відстані 20 км від річки Жовтої6. Отже, 
цією річкою не могла бути Жовта (Інгулецька), бо відстань від неї до 
згаданої місцевості лише 2 – 3 км.

Цікавою була думка щодо територіальної локалізації Жовтоводської 
битви сучасного польського воєнного історика Веслава Маєвського, котрий 
уперше в польській воєнній історіографії дав наукове пояснення причин 
поразки польської армії від армії Б. Хмельницького протягом 1648 – 
1649 рр.7, а також здійснив всебічний аналіз джерел початкового періоду 
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повстання Б. Хмельницького з осені 1647 р. по травень 1648 р. і, зокрема, 
Жовтоводської битви8.

1999 року результати наших досліджень Жовтоводської битви 
були опубліковані у спільній двомовній монографії „Żołte Wody-1648” 
(Warszawa, 1999), за участю ще двох польських воєнних істориків 
Тадеуша Кшонстека та Мирослава Нагельського, виданій під патрона-
том Міністерства оборони Польщі, і призначеній для воїнів польської та 
української армій9. Ця публікація показала: В. Маєвський дотримується 
думки, що польський укріплений табір роташовувався на території сучас-
ного села Жовтого (тобто, за координатами М. Дубецького), а розгром 
відступаючого польського війська відбувся біля сучасного села Зелена 
Балка Олександрійського району Кіровоградської області10. Проведена 
археологічна розвідка не підтвердила версію В. Маєвського, щодо 
запропонованої ним територіальної локалізації Жовтоводської битви.

Отже, враховуючи викладене вище, автор зробив висновок: обрана 
М. Дубецьким і підтримана Д. Яворницьким думка щодо річки Жовтої 
(Інгулецької) для визначення місця Жовтоводської битви є помилковою. 
Іншими словами, ділянка річища р. Жовтої (Інгулецької), на якій розташовані 
сучасні села Жовте, Миролюбівка, м. Жовті Води та інші населенні пункти, 
жодним чином не пов’язана з Жовтоводською битвою 1648 р. Що ж до 
розкопів М. Дубецького, то, за визначенням М. Грушевського, – це „майдани”, 
„роблені могили”11, тобто, розкопи з метою добування селітри для виготов-
лення пороху. Тобто, ці розкопи ніяк не стосуються битви.

Чому ж так сталося? Як відомо, недосліджені сторінки історії називають 
„білими плямами”, але існують „штучні білі плями”, створені істориками-
попередниками через те, що ті чи інші події вони висвітлювали у загально-
му плані, тобто не заглиблюючись у їхню конкретну сутність, використо-
вуючи при цьому неперевірені джерела або ж вдаючись до міфотворчості. 

Існує наукова традиція накопичення знань і досвіду, тобто кожен 
дослідник розпочинає свою наукову роботу, спираючись на спадщину своїх 
попередників або колег. Зокрема, дослідження Жовтоводської битви автор 
цих рядків розпочав, зважаючи на наукову спадщину видатного українсь-
кого історика Д. Яворницького, котрий, у свою чергу, в пошуках місця 
битви на річці Жовтій (Інгулецькій) спирався на помилкову інформацію, 
запозичену у польського історика М. Дубецького. Вважаємо, що поверхо-
ве ставлення цих двох відомих істориків-вчених до проблеми визначення 
місця битви на Жовтих Водах 1648 р. створило прецедент, на ліквідацію 
якого ми витратили понад 15 років кропіткої наполегливої праці, але в науці 
негативний результат – теж дуже важливий у пошуку істини.

По-перше, викладені вище негативні результати наших досліджень, 
проведених протягом 1989 – 2004 рр., спонукали до ретельного аналізу 
джерельної бази стосовно битви, а також географічного простору, на 
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якому вона відбулася. Внаслідок цієї роботи автор звернув увагу на 
змістовне значення джерельного повідомлення про те, що Жовтоводська 
битва відбулася „на Жовтих Водах”, тобто у районі, де існує множина 
гідронімів з назвою Жовта.

Картографічне та польове топографічне обстеження району Жовтих Вод 
показали: така його назва виникла через те, що тут протікали три річки з 
назвою Жовта. Першою була притока Інгульця – Жовта (Інгулецька), яка 
брала свій початок в урочищі Олексіївці і спрямовувала течію з півночі на 
південь. На берегах її річища, яке нині стало балкою, розташовані сучасні 
села Жовте, Миролюбівка, Мар’янівка, Аннівка, Іскрівка та м. Жовті Води. 
Другою річкою з такою самою назвою була притока Комісарівки – Жовта 
(Комісарівська). Вона починалася з урочища східніше (за 7 км) від сучасного 
с. Жовтого і текла у східному напрямку північніше (за 3 км) від теперішнього 
м. П’ятихаток, впадала в р. Комісарівку, а остання – в притоку Саксагані – 
Лозоватку. Уздовж її річища та приток, які зараз теж перетворилися на балки 
з численними греблями та ставками, розташовані сучасні села Красний Луг, 
Авангард, Комісарівка та м. П’ятихатки. Третьою річкою з назвою Жовтенька 
була притока Жовтої (Комісарівської) – нині так само балка. Вона почи-
налася від залізниці північніше м. П’ятихаток, текла спочатку у східному 
напрямку, де при вході у північну околицю сучасного міста її перегородили 
греблею (для утворення ставка), а далі повернула на північ і посередині 
вулиці Жовтневої спрямувала свій плин за межі м. П’ятихаток, де на відстані 
3 км від північної околиці впадає в р. Жовту (Комісарівську).

На правому березі р. Жовтенької, у нижній її течії, наприкінці XVI ст. 
з’явилися два козацькі військові (січові) зимівники: Жовтенький – пошто-
ва станиця Запорозької Січі та П’ятихатки – корінне поселення сучасного 
міста12. Виникнення цих двох військових (січових) зимівників автор 
пов’язує з тим, що однією з умов утворення в 1590 р. першої Запорозької 
(Базавлуцької) Січі була наявність високого рівня розвитку шляхів спо-
лучення та поштового зв’язку13. Очевидно, козаки зимівника П’ятихатки 
опікувалися перевозом через р. Жовту (Комісарівську) на Саксаганському 
шляху. Козаки ж зимівника Жовтенький (поштова станиця „Жовтенька”) 
отримували кореспонденцію від поштової станиці „Саксагань” і передава-
ли її далі – на поштову станицю „Княжі Байраки”. 

Водночас треба зазначити, що Д. Яворницький, аналізуючи поштовий 
зв’язок останньої Запорозької (Підпільненської) Січі, не згадує поштову ста-
ницю „Жовтеньку”, а помилково вважає, що проміжною між поштовими ста-
ницями „Саксагань” і „Княжі Байраки” була станиця в с. Жовтому14. Цього 
не могло бути, оскільки поштовий шлях збігався із Саксаганським, а с. Жовте 
розташоване на Казикерменському тракті. На думку автора, ця помил-
ка Д. Яворницького зумовлена тим, що він не мав повної інформації про 
гідроніми району Жовтих Вод. Про це, зокрема, свідчить „Словник гідронімів 
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України” (К., 1979), виданий на джерельній базі, якою користувався і
Д. Яворницький. У ньому згадується лише р. Жовта (Інгулецька). Очевидно, 
цієї інформації не мав також М. Дубецький, зосередивши всю увагу на пошу-
ку місця Жовтоводської битви біля р. Жовтої (Інгулецької). Можливо, і 
Веслав Маєвський не знає того, що в районі Жовтих Вод протікає три річки 
з назвою Жовта. На такий висновок автор цих рядків наважився, оскільки
сам почав досліджувати Жовтоводську битву, не маючи уявлення про район 
Жовтих Вод15. Цей останній зі шляхами показаний на карті-схемі.

Багаторічний досвід дослідження битв Визвольної війни, зокрема й
на Жовтих Водах, дав змогу авторові дійти висновку: у цьому процесі є 
дві проблеми, для розв’язання яких потрібне ефективне методологічне 
забезпечення: а) висвітлення воєнного мистецтва у битві; б) визначення 
територіальної локалізації битви. Для вирішення першої автор запропо-
нував на початку 90-х років ефективну методику дослідження воєнного 
мистецтва у битвах16 Визвольної війни. Щодо другої, то загальної мето-
дики запропонувати неможливо. Кожна битва має свої територіальні 
особливості і тому потребує індивідуального підходу до визначення її 
територіальної локалізації. Складність вирішення проблеми полягає ще 
й у тому, що всі битви відбулися біля перевозів (переправ) через річки 
і на чорноземному ґрунті (за винятком битви під Берестечком), який 
століттями обробляла людина, або будувала дамби у зручних місцях 
(пологі береги, вузьке річище, мілке дно). Унаслідок цього назавжди 
втрачені матеріальні залишки битви. Єдине, що лишилося – це мушкетні 
та пістолетні кулі. Однак, відлиті з олова або свинцю, вони за століття так 
почорніли, що стали схожими на грудочки землі. Рівень концентрації куль, 
які може виявити тільки електромагнітний металошукач, свідчить про 
інтенсивність бою, що тут відбувся, але його адресність встановлюється 
за допомогою аналізу знахідок та наукової гіпотези щодо події, яка 
перевіряється археологічною розвідкою. Водночас слід зазначити, що 
археологічній розвідці має передувати наукова гіпотеза, а не навпаки. 

Враховуючи особливість проведення Жовтоводської битви, для визна-
чення її територіальної локалізації автор обрав гіпотезу закономірностей 
просування армій супротивників. Такий підхід зумовлений тим, що битва 
розпочалася на шляху під час просування польського війська на Низ 
Дніпра через район Жовтих Вод, а української армії – з Низу Дніпра по 
цьому самому шляху до цього ж району і завершилася на ньому під час 
відступу залишків польської армії на волость. То що ж це за шлях? За 
визначенням самого Б. Хмельницького, Жовтоводська битва відбулася 
„на Жолтой воді, в полі серед дороги запорозької”17, тобто в степу в районі 
Жовтих Вод посеред Запорозького тракту.

Від Кременчука й Крилова на Низ Дніпра через район Жовтих Вод про-
лягали два шляхи: Казикерменський і Саксаганський. Перший, за визначен-
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ням Д. Яворницького, йшов „на Жовте, Курячу Балку, Недайводи, вододілом 
Саксагані і Інгульця, через Давидів Брід, в Казикермень, через Дніпро і на 
Кримський шлях”18. Аналіз графіка просування польського війська сухо-
долом свідчить, що воно рухалося Саксаганським шляхом, який підходив 
до району Жовтих Вод по вододілу річок Жовтої – притоки Інгульця та 
Омельника-2 і пролягав через верхів’я р. Княжі Байраки, а далі – на південь, 
через верхів’я р. Комісарівки, через р. Жовту, притоку Комісарівки (біля сучас-
ного м. П’ятихаток), через р. Саксагань (при впадінні у неї Лозоватки) і біля 
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Коржевої Могили (висота 145,4), або біля сучасного м. Щорська переходив
у Микитинський шлях. Враховуючи задум командування Речі Посполитої – 
якнайшвидше прибути на Низ Дніпра, щоб там знищити Б. Хмельницького 
– шлях просування польського війська був найкоротшим (суходолом близь-
ко 300 км, а Дніпром – 450 км). Не випадково його Б. Хмельницький 
назвав „запорозьким”, очевидно він мав ще назву Запорозького, подібно до
Микитинського шляху, який називався також Січовим. Отже, Жовтоводська 
битва відбулася на Саксаганському (Запорозькому) шляху як зустрічна 
баталія двох армій (польської та української) під час руху назустріч одна одній, 
тобто на марші. Відтак, базовою гіпотезою для визначення територіальної
локалізації битви можуть слугувати закономірності просування війська, 
зокрема польського. Адже битва розпочалася там, де поляки зупинилися на 
відпочинок. Визначення цього місця і є відповіддю на питання територіальної 
локалізації битви. До цих закономірностей передусім належать графіки руху
польського війська суходолом (Саксаганським шляхом) та водою (Дніпром). 
Аналіз графіків просування свідчить, що середня швидкість руху польсь-
кого війська суходолом на ділянці від Крилова до Княжих Байраків із 
урахуванням днів простою становить 20,4 км на добу, а без них – 34 км на 
добу. Отже, великі (чотиригодинні) перепочинки робилися після подолання 
півдобового шляху (15 – 17 км) опівдні. Це дуже важливий показник, яким 
вміло скористалися Б. Хмельницький і Тугай-бей. Вони рухалися назустріч
С. Потоцькому, отримуючи від своєї оперативної (глибинної) розвідки 
детальну інформацію про рух польського війська, а також заплановані місця 
ночівель та великих (чотиригодинних) перепочинків. Їх завчасно обладнав
полковник Переяславського реєстрового полку А. Душинський, який був 
у складі суходільної частини польського війська. Випереджаючи польсь-
ке військо на дві доби, він із двома сотнями козаків „прокладав” маршрут 
його руху, виконуючи функції квартир’єра. Польське військо просувалося 
без бойового забезпечення, тобто не діяли оперативна і тактична розвідки,
тому С. Потоцький не знав, що йому назустріч рухається супротивник. 
Раптова атака татарської кавалерії опівдні 29 квітня 1648 р. на його військо, 
яке перебувало на відпочинку, стала для нього несподіванкою. Маршрут 
Саксаганського шляху зображений на карті-схемі.

Зазначимо, що з джерел достеменно відомо, що Жовтоводська битва
відбулася у два етапи. У зв’язку з цим обрана автором гіпотеза законо-
мірностей просування армій супротивників для визначення територіальної 
локалізації Жовтоводської битви має дві підгіпотези, або дві версії просу-
вання армій супротивників відповідно до цих етапів.

Перший етап. Польське військо після ночівлі в Княжих Байраках, 
зранку 29 квітня 1648 р. вирушило Саксаганським шляхом на Низ Дніпра, 
плануючи наприкінці дня, подолавши відстань у 30 км, зупинитися на 
ночівлю на р. Саксагані, де А. Душинський ще 27 квітня обладнав табір-
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„кошик” (назва запропонована В. Маєвським)19. Подолавши півшляху 
(15 км), польське військо опівдні 29 квітня зупинилося на великий 
(чотиригодинний) перепочинок на річці Жовтій, притоці Комісарівки, 
на північній околиці сучасного м. П’ятихаток. Несподівано для поляків 
їх атакувала татарська кіннота, очолювана Тугай-беєм. Як повідомляє 
польський учасник битви (пахолок), якому вдалося врятуватися після 
розгрому польського війська, „окопалися ми відразу за Жовтою Водою 
над водою. Того ж дня пан комісар відправив до Княжих Байраків офіцера 
з 30 козаками, щоб переслати інформацію”20. Очевидно він сподівався, що 
там ще працює поштова станиця, але її вже блокував козацько-татарський 
розвідувальний загін, якому козаки здали офіцера, а самі приєдналися до 
повстанців. Через чотири години після початку Тугай-беєм бойових дій до 
району битви прибув Б. Хмельницький із козаками та артилерією і почав 
облогу польського укріпленого табору, яка тривала до 15 травня 1648 р.

Для перевірки нової версії у березні – квітні 2005 р. співробітники 
двох науково-дослідних лабораторій – історії Придніпровського регіону 
(І. Стороженко) та археології Подніпров’я (В. Шалобудов) – Дніпро-
петровського національного університету імені Олеся Гончара провели 
археологічну розвідку на берегах р. Жовтої (Комісарівської)21. Визна -
чено місце, де польське військо переправлялося через р. Жовту (Коміса-
рів ську), а також місце розташування польського укріпленого табору. 
Отримані знахідки: кулі, залишки порохівниці, деталі возів, кістяки коней 
тощо. Пошуки ускладнилися тим, що при спорудженні на річці та її прито-
ках численних гребель було знято значний шар землі з її берегів і узбережної 
території, унаслідок чого назавжди втрачені матеріальні свідчення битви. 
Однак на місці переправи через річку, а також на території північної части-
ни польського табору, де пролягає траса високовольтних ліній і ґрунт оброб-
лявся тут не надто активно, а головне – звідси його не забирали на побудову 
дамб через річку, збереглися матеріальні залишки битви.

Щоб підтвердити достовірність визначеного місця розташування пере-
прави та польського укріпленого табору, протягом 2007 – 2009  рр. силами 
вищеназваних лабораторій та за участі пілота-мотопарапланериста з циф-
ровою фототехнікою І. Ігнатьєва детальніше обстежені береги головного 
річища та приток р. Жовтої (Комісарівської)22. На притоках р. Жовтої 
(Комісарівської), наближених до Саксаганського шляху, а також в інших 
місцях на берегах головного річища цієї річки, слідів битви не знайдено, за 
винятком уже названої правобережної ділянки біля переправи (перевозу), 
яку, очевидно, обслуговували козаки П’ятихатського зимівника разом із 
козаками поштової станиці „Жовтенької”.

Отже, виявленій нами ділянці (за знахідками) розташування перепра-
ви і польського табору на р. Жовтій (Комісарівській) на північній околиці 
м. П’ятихаток альтернативи немає. Це дало підстави зробити висновок, 
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що визначене місце початку битви на Жовтих Водах 1648 р. має високий 
ступінь достовірності. На аерофотзнімку (іл. 1) показано місце знаходжен-
ня польського укріпленого табору на р. Жовтій (Комісарівській).

Другий етап. Після прийняття (14 – 15 травня 1648 р.) польським військом
умов капітуляції, С. Потоцький передав Б. Хмельницькому клейноди та гар-
мати й отримав можливість безпечно відступити на волость. Опівночі, як 
зійшов місяць (за розрахунками), польське військо рушило Саксаганським 
шляхом у зворотному напрямку до Княжих Байраків. Татарська кіннота
супроводила його з боєм, розраховуючи самостійно розгромити і захопити 
полонених, але польські кавалеристи успішно відбивали атаки татар. Уже 
названий учасник битви – пахолок – повідомляє, що, коли військо минуло 
Княжі Байраки, до татар приєдналися козаки і почали розстрілювати рухо-
мий польський табір з гармат. Це сталося, за його ж визначенням, на відстані 
„двох миль23 від Жовтої Води”, тобто за 20 км до р. Жовтої24. Оскільки
подія відбулася у верхів’ї р. Жовтої (Інгулецької), до якої відстань 2–3 км, 
то вищевикладені етапи битви свідчать, що в них гармонійно вписується 
лише р. Жовта (Комісарівська). Саме від неї по Саксаганському шляху на 
віддалі 15 км розташовані Княжі Байраки, де польське військо ночувало 
напередодні битви. Звідси саме до цієї річки пролягає перша половина 
(15 км) денного (30 км) переходу, щоб зупинитися на великий чотириго-
динний перепочинок, а розгром польського війська відбувся за 20 км від 
р. Жовтої (Комісарівської) і за 5 км від Княжих Байраків.

Іл 1. Над територією колишньої північної частини польського
укріпленого  табору біля переправи через р. Жовту (Комісарівську). 

Світлина Ігнатьєва з висоти 100–150 м. 2010 р.
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Про місце остаточної поразки польського війська пахолок повідом ляє таке: 
„…за Княжими Байраками осадили наших на Балці. Там вступним боєм бра-
лися і з обох сторін немало трупів упало. Наші, не мігши їхню силу витримати, 
піддалися. На цій Балці пана каштеляна (С. Потоцького – І.С.) постріляно 
і зарізано усю старшину пана каштеляна, пана комісара та інших панів 
полковників. Пана Сапегу Хмельницький забрав, а усіх інших – татари”25.

Аналізуючи картографічний матеріал, спробуємо гіпотетично виз-
начити, де ж розташована ця „Балка”. Якщо рухатися по сучасній мапі 
Саксаганським шляхом на волость від Княжих Байраків (від сіл Дмитрівка 
та Жовтоолександрівка), то через 2 км праворуч – с. Веселий Поділ. Воно 
міститься на правому розгалуженні верхів’я колишньої р. Водяної – прито-
ки Омельника-2 (названі села П’ятихатського району Дніпропетровської 
області). Далі, ще через 1 км – висота 191 і ліворуч – с. Пахарівка 
(Олександрійського району Кіровоградської області). Ще через 2 км 
(подолавши висоти 190,2; 185,7; 193,1 (Гостру); 193,6;) підходимо до рубе-
жу висот 193,3–195,2 (Чабанка), від якого до Княжих Байраків – 5 км, а 
до р. Жовтої (Комісарівської) – 20 км. Під час руху цією двокілометровою 
ділянкою спостерігаємо, що праворуч рівнобіжно і впритул до шляху тяг-
неться ліве розгалуження верхів’я р. Водяної, а нині – балки під назвою 
Злодійка. На думку автора, це і є та „Балка”, біля якої, за повідомленням 
учасника битви, і було розгромлено польське військо. На аерофотознімку – 
(іл. 2) вигляд балки Злодійки від могили Чабанки.

Іл 2. Погляд від могили Чабанка на балку Злодійку,
біля якої 16.05.1648 р. було розгромлено польське військо.

Світлина Ігнатьєва з висоти 100–150 м. 2010 р.

http://nvimu.com.ua/альманах/



військово-історичний альманах14

Дубецький (Dubiecki) Мар’ян Кароль 1
(26.08.1838–26.10.1926) – польський 
історик. Народився у м. Ізяславі, (тепер 
Хмельницької обл.) в поміщицькій сім’ї. 
У 1860 р. закінчив Київський університет. 
За участь у польському визвольному 
повстанні 1863 –1864 рр. був засланий 
на 10 років до Сибіру. Після повернен-
ня із заслання протягом 1874 – 1883 рр. 
проживав у Катеринославській губернії 
та Одесі, а з 1884 р. – у Кракові. Автор 
низки монографій зі всесвітньої історії, 
історії Польщі та польської літератури. 
Написав кілька праць з історії України, 
зокрема: „Кодак – прикордонна фортеця 

та її околиці” (Краків, 1879); „Поле битви
на Жовтих Водах” (Краків, 1880). Див.:
Радянська енциклопедія історії України:
У 4 т.– К., 1970.– Т. 2.– С. 96.
Грушевський М.С. Історія України-Руси:2
В 11 т.– К., 1995.– Т. 8.– Ч. 2. – С. 183; .
Эварницкий Д.И. История Запорожских
Козаков.– С.-Петербург, 1895. – Т. 2. – 
С. 240; Яворницький Д.І. Історія запо-
розьких козаків: У 3-х т.– К., 1990. – Т. 2.
– С. 182, 474, 475.
Эварницкий Д.И. История Запорожских3
Козаков. – Т. 2. – С. 240 – 241.
Епістолярна спадщина академіка Д.І. Явор-4 
ницького. Вип. 3: Листи музейних діячів

Для перевірки цієї версії у квітні 2010 р. співробітники раніше згада-
них науково-дослідних лабораторій провели археологічну розвідку біля 
балки Злодійки та могил Гострої (висота 193,1) і Чабанки (висота 195,2) 
з метою виявлення матеріальних залишків бою26. Незважаючи на те, що
бій був скороминучий, а земля, на якій він відбувся, понад два століття
зазнає щорічної сільськогосподарської обробки, експедиція все ж виявила
матеріальні свідчення цієї події.

Отже, на підставі викладеного вище можемо зробити висновок, що 
перший етап битви на Жовтих Водах 1648 р. між українською (козацькою)
і польською арміями, які відповідно очолювали Богдан Хмельницький і
Стефан Потоцький, відбувся в районі Жовтих Вод на Саксаганському шляху
на правому березі р. Жовтої (Комісарівської), на північній околиці сучасно-
го міста П’ятихатки протягом 29 квітня – 15 травня 1648 р. Географічні
координати цього місця: північна широта 48° 27', східна довгота 33° 44'.

Другий етап битви – остаточний розгром залишків відступаючої
польської армії – відбувся у першій половині дня 16 травня 1648 р.
на Саксаганському шляху біля Княжих Байраків на відстані 20 км від
р. Жовтої (Комісарівської) і 5 км від Княжих Байраків біля балки Зло-
дійки та могил Гостра (193,1) і Чабанка (195,2), а також на віддалі 2 км
північніше сучасного с. Пахарівки Олександрійського району Кірово-
градської області. Географічні координати цього місця: північна широта
48° 37', східна довгота 33° 37' (див. карту-схему).

Підсумовуючи, доречно навести слова Стефана Цвейга про те, що 
„історична подія завершується не тоді, коли вона відбулася, а лише
після того, як вона стає надбанням нащадків”. Тож битва на Жовтих
Водах 1648 р. завершилася сьогодні, на 362 році від того дня, коли вона
відбулася, і стала надбанням українців і поляків як прецедент в аспекті
історичного примирення наших народів.

ПРИМІТКИ
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до Д.І. Яворницького / Укладачі: С.В. Аб -
росимова, Н.Є. Василенко, А.І. Перкова
та ін. / За заг. ред. Н.І. Капустіної. – 
Дніпропетровськ, 2005. – С.207 – 210.
Документи Богдана Хмельницького 16485 
– 1657 рр. – К., 1961. – С. 664.
Majewski W. Krytyczny przeglad zrodel do6 
dziejowpowstania Chmielnickiego w okresie
poczatkowym (jesien 1647– maj 1648) // 
Studia Zrodloznawcze: Commentationes,
1981.– T. XXVI. – S. 145; Tadeusz Krząstek,
Wiesław Majewski, Mirosław Nagielski,
Iwan Storożenko. Żołte Wody – 1648.– 
Warszawa: Wydawca DOT – Łodź, 1999.
– S. 91, 245.
Маевский В. Польское военное искусство7 
второй половины XVII в. // История воен-
ного дела в Польше: Избранные вопросы
(диссертации, очерки).– Варшава, 1970.
– С. 111 – 131.
Majewski W. Krytyczny przeglad zrodel do8 
dziejowpowstania Chmielnickiego w okresie
poczatkowym (jesien 1647– maj 1648). –
S. 141 – 164.
9 Tadeusz Krząstek, Wiesław Majewski,9 
Mirosław Nagielski, Iwan Storożenko. Żołte
Wody – 1648.– S. 3 – 318.
Ibid. – S. 7 – 36.10
Грушевський М.С. Історія України-Руси.11
– Т. 8. – Ч. 2. – С.183.
Скальковский А.А. История Новой Сечи12
или последнего Коша запорожского:
В 3-х ч. Ч. 1.– Одесса, 1846. – С. 300, 301.
Стороженко І.С. Богдан Хмельницький13
і Запорозька Січ кінця XVІ – середини
XVII ст. Кн. друга: Генезис, еволюція та
реформування організаційної структури
Січі.– Дніпродзержинськ, 2007. – С.229,
230.
Яворницький Д.І. Історія запорозьких14
козаків. У 3-х т.– К., 1990. – Т. 1. – С. 457.
У працях істориків, підручниках та15
енциклопедіях можна зустріти визначен-
ня, що Жовтоводська битва відбулася під
Жовтими Водами, тобто, біля населено-
го пункту з такою назвою. Насправді ж
ніякого поселення у згаданій місцевості не
існувало до кінця XIX ст. Місто з назвою
Жовті Води на р. Жовтій, притоці Інгульця,
з’явилося лише у 1957 р. внаслідок пере-
йменування селища міського типу Жовта
Ріка, що виникло як шахтарське поселен-

ня в 1895 р. На картах-схемах XVII ст. 
уже в XX ст. у цьому районі поставле-
но маленьку позначку населеного пун-
кту з назвою Жовті Води. Див.: Історія 
Української РСР: У 2-х т.– К., 1967.– 
Т. 1.– Вкл. між с. 216 та 217). Це не що 
інше як груба фальсифікація. Насправді 
Жовтоводська битва відбулася на Жовтих 
Водах, тобто, у районі, де протікали три 
річки з назвою Жовта.
Див.: Стороженко І. Проблеми дослідження 16 
військової історії України козацького 
періоду. // Військово-історичний альма-
нах. – 2008. – № 2 (17). – С. 4 – 17.
Епістолярна спадщина академіка 17 
Д.І. Яворницького. Вип. 3: Листи музей-
них діячів до Д.І. Яворницького. – С. 33.
Яворницький Д.І. Історія запорозьких 18 
козаків. – Т. 1. – С. 67. 
Tadeusz Krząstek, Wiesław Majewski, 19 
Mirosław Nagielski, Iwan Storożenko. Żołte 
Wody – 1648. – S. 26, 186.
Majewski W. Krytyczny przeglad zrodel do 20 
dziejowpowstania Chmielnickiego w okresie 
poczatkowym (jesien 1647– maj 1648). – 
S. 145; Tadeusz Krząstek, Wiesław Majewski, 
Mirosław Nagielski, Iwan Storożenko. Żołte 
Wody – 1648. – S. 243.
Археологічна експедиція проведена за 21
фінансової підтримки директора фірми 
„Союз-Світ Philips” Андрія Жуковського 
(м. Київ) та директора ТЕФ „Транс-
Дельта” Олександра Ейдельштейна 
(м. Дні пропетровськ).
Археологічні експедиції проведені за 22
фінансової підтримки дніпропетровського 
бізнесмена Петра Ткаченка та дирек-
тора фірми „Союз-Світ Philips” Андрія 
Жуковського (м. Київ).
Польська миля дорівнювала 10 км.23 
Majewski W. Krytyczny przeglad zrodel do 24 
dziejowpowstania Chmielnickiego w okresie 
poczatkowym (jesien 1647– maj 1648). –
 S. 145; Tadeusz Krząstek, Wiesław Majewski, 
Mirosław Nagielski, Iwan Storożenko. Żołte 
Wody – 1648. – S. 91, 245.
Tadeusz Krząstek, Wiesław Majewski, 25 
Mirosław Nagielski, Iwan Storożenko. Żołte 
Wody – 1648. – S. 89, 243.
Археологічна експедиція проведена за 26 
фінансової підтримки дніпропетровського 
бізнесмена Петра Ткаченка.
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БИТВА ГЕТЬМАНА ПЕТРА ДОРОШЕНКА
ПІД ПІДГАЙЦЯМИ 1667 РОКУ: 

передумови, хід та наслідки 
( р р ф )(історіографічний аспект)

…Того ж року гетьман Дорошенко татарской
сторони, затягнувши орду Галги солтаном и
иншими султанами великую потугу на ляхов
и искупивши войско свое козацкое, ходив про-
тивно ляхов, але оного в Полщу не допущено,
бо войско стояло под Подгайцами…1

Літопис Самовидця

На крутому пагорбі при давньому так званому Поліському шляхові,
що вів із Підгайців через Старе Місто, Загайці на Новосілку (села
Підгаєцького району Тернопільської області) і далі на Тернопіль аж до
Полісся через Волинь, височить самотиною могила, увінчана постаментом,
встановленим 1863 року. І усні перекази, і писемні джерела, розповідаючи
про Підгайці та Підгаєччину, вказують на те, що сплять там вічним сном
козаки із війська гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка.
Чому вони опинилися під Підгайцями? Яке місце в історії України посідає
ця подія? Як проходила битва? Як оцінюють її польські історики? Чому
таке неоднакове висвітлення постаті П.Дорошенка та оцінки наслідків
подій під Підгайцями в українській історіографії? Які фактори завадили
йому здійснити свій намір – об’єднати українські землі в єдину державу?

Так чи інакше, але волею долі битва 1667 року і Підгайці пов’язані в
один нерозривний вузол.

В українській історіографії діяльність Петра Дорошенка, гетьмана
Правобережної України, а з 1668 р. – „гетьмана обох боків Дніпра”, його
боротьба за Українську державу і пов’язані з цим драматичні, а то й трагічні
колізії, які цю боротьбу супроводжували, висвітлені достатньо глибоко,
починаючи із Миколи Костомарова – першого дослідника періоду Руїни2.
Щоправда, у радянський час вся боротьба за Україну Петра Дорошенка
подавалася однобоко і, звичайно, у негативному аспекті.

Його похід в Галичину восени 1667 року спільно із татаро-турецькими
союзниками і бій із польським військом Яна ІІІ Собєського під Підгайцями
та наслідки цієї битви висвітлюють практично всі дослідники цього
періоду більшою чи меншою мірою. Проте окремі аспекти походу, на наш
погляд, досліджені недостатньо, як-от: 

Д ЦСтепан КОЛОДНИЦЬКИЙ
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1) Причини обрання Підгайців місцем, де відбулася битва;
2) сам хід бойових дій; 
3) співвідношення сил; 
4) кількість втрат; 
5) фактори, що зумовили фактичний програш П.Дорошенком цієї 

битви; 
6) проблема об’єктивного висвітлення в історіографії наслідків походу 

тощо.
Тож у даній розвідці спробуємо висвітлити всі аспекти битви під 

Підгайцями 6 – 19 жовтня 1667 року, відображені у матеріалах досліджень 
різних польських та українських авторів, і подати їх якнайповніше та 
об’єктивно. А тим самим і заповнити певною мірою цю прогалину в ук -
раїн ській історіографії періоду Руїни. 

У польській історіографії при висвітленні діяльності Яна Собєського, 
спочатку як яворівського старости, польного гетьмана Речі Посполитої, а 
далі вже як великого гетьмана коронного і короля Польщі Яна ІІІ, ці події 
осені 1667 року відомі під назвою „Підгаєцька кампанія”. Про це свого часу 
писали: Веспазіан Коховський3, Вєслав Маєвський4, Януш Паєвський5, 
Збіґнєв Вуйцик6, Тадеуш Корзон7, Іво Вершлєр8 та інші дослідники.

Відомості про цю битву є практично повсюди в польській історіографії, 
коли заходить мова, зокрема, про Підгайці9. В Енциклопедії військовій 
під редакцією Оттона Лясковського вміщені плани-схеми бойових дій під 
Підгайцями10.

Серед вітчизняних першоджерел, які згадують про битву під Підгайцями, 
– літопис Самовидця11 та „Історія Русів”12. Не оминають цієї події такі 
українські історики, як Володимир Антонович13, Дмитро Яворницький14, 
Наталя Полонська-Василенко15, Іван Крип’якевич16, автори „Історії україн-
ського війська”17, автор англомовної „Історії України” Орест Субтельний18, 
Валерій Шевчук19, Наталя Яковенко20 та інші. Найбільш широко розкрив 
цю тему Дмитро Дорошенко, нащадок славного гетьмана21. Зокрема він при-
святив Петрові Дорошенку докладну монографію по його життя і політичну 
діяльність, видану Українською Вільною Академією Наук (УВАН) у США, 
та, на жаль, малознану в Україні22. Із сучасних досліджень діяльності Петра 
Дорошенка виокремлюються розвідки Валерія Степанкова23. Більше того, 
Дмитро Дорошенко фактично є першим українським істориком, який, 
висвітлюючи Підгаєцьку кампанію Петра Дорошенка 1667 року, все-таки 
порушив проблеми, які ми поставили як визначальні у нашій спробі роз-
крити дану тему. Доводиться тільки шкодувати, що Дмитро Дорошенко 
в силу обставин, що склалися, ще перед вибухом Другої світової війни, 
у 1939 р., не зміг використати уповні як польські, так і російські архіви, чи 
турецькі для всебічного висвітлення постаті свого пращура, як він це сам 
говорив у передмові монографії24.
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Розглянемо спочатку історичне тло розвитку подій. Андрусівський 
мир, укладений Польщею і Московією 30 січня 1667 року, за яким вони 
поділили Україну по Дніпру, спонукав Петра Дорошенка до пошуку силь-
ного союзника. Основна мета – возз’єднання України під однією булавою. 
Було укладено договір з Туреччиною, за яким Україна визнавала себе 
васалом турецького султана, подібно до Молдови. За це Дорошенко отри-
мав військову допомогу від турків і кримських татар для війни з Польщею 
і Московією. Здобувши низку перемог над поляками, Дорошенко увійшов 
у Галичину і підступив до Підгайців.

Сама Річ Посполита тоді ще не оговталася від міжусобиць (повстання
магната Любомирського проти королівської влади)25. Тодішній король
Ян Казимир ІІ практично не володів ситуацією, тим більше, що скарбни-
ця державна була порожньою. Тож і військо, яке було у розпорядженні 
короля, він не мав чим оплатити. У тих обставинах, що склалися, весь 
тягар оборони Руського воєводства Речі Посполитої, яке було головною 
метою атаки об’єднаних козацько-татарських сил, впало на плечі польного 
гетьмана Яна Собєського. І йому ж король дав наказ дбати про військо. 
„Певне, що на харчування тих людей змушений буду у заставу віддати 
остатню сорочку, оскільки всі роз’їхалися, король далеко, мені тільки 
одному голову гризти будуть”, – скаржився у листі до дружини майбутній 
тріумфатор Віденської битви 1683 року26. Однак він не склав рук, а зі 
всією відповідальністю взявся до підготовки оборони.

Загальний вигляд м.Підгаєць. 1960 р. На передньому плані – консервний завод 
на місці колишнього замку. На задньому плані – село Старе Місто і гора, 

на якій відбувались основні бої поблизу оборонної позиції поляків. У центрі – костел 
Пресвятої Трійці, в якому підписувалися Підгаєцькі угоди Петра Дорошенка.
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Коли ж у вересні вже стало цілком зрозуміло із ситуації, що „татари 
всією потугою, з гарматами і табором цілим Чорним шляхом рушили 
на військо” його Королівської Милості і всієї Речі Посполитої, гетьман 
поділив свої і без того невеликі сили на кілька ще менших відділів, визна-
чаючи кожному відповідний терен для патрулювання і можливої відсічі 
татарських і козацьких сил, а сам подався до Кам’янця, аби звідти стежити 
за пересуванням ворожих сил27. 

Розпорошення і так нечисленного війська здавалося багатьом досвід-
ченим полководцям помилкою28. Собєський, однак, хотів уникнути ситуації, 
за якої б чисельно переважаючі козацько-татарські сили замкнули його 
військо у якійсь фортеці, а самі безкарно плюндрували б увесь край.

Суспільно-культурний польськомовний місячник „Львівські зустрічі” 
(„Lwowskie spotkania”), № 5 – 6 за 2006 рік) – у своєму спецвипуску, при-
свяченому 310-й річниці смерті короля Яна ІІІ Собєського, розповідаючи 
про його основні життєві та бойові віхи, окреме місце відводить і Підгайцям 
та битві 1667 р. Більше того, аби читачі мали ширше розуміння тогочас-
них подій, перебіг битви і т.д., наводять низку розлогих цитат із книги 
польського дослідника Тадеуша Корзона „Історія воєн і війська в Польщі” 
(Краків, 1912 р.). Для нас важливо, що автор цитує текст універсалу Яна 
Собєського від 4 жовтня 1667 року до шляхти, в якому майбутній король 
пояснює свої дії під Підгайцями. Наведемо уривок із цього універсалу у 
перекладі українською мовою: „Затримуюсь під Підгайцями, себе самого 
подаючи в тісну облогу із частиною війська, а другу частину [доручаю] Вам: 
Його мосці воєводі брацлавському Яну Потоцькому, Його мосці хорунжо-
му коронному Анджею Потоцькому, Його мосці стольнику подольському 
з полками, Його мосці воєводі Руському Яблоновському, Його мосці, 
писарю польному коронному Якубу Потоцькому, Його мосці стражнику 
коронному М.Сенявському, Його мосці Ласці із 8 хоругвами прикоманди-
рованими віддав у розпорядження Вельможних Панів, запобігаючи в міру 
сил, уникаючи разом з тим прикладу облоги збаразької, аби всього війська 
не заперши, безкарно міг пересуватись в Речі Посполитій нашій…”29. 

Отже, вибір тактики, як показали подальші події, виявився вда-
лим. Окремі відносно невеликі за чисельністю татарські чамбули, які 
розбіглися в пошуках грабунків і ясиру, всюди зустрічали опір. Коли ж 25 
вересня під Збараж надійшли головні сили під керівництвом заступника 
хана Керим-Ґерея, татари почулися певніше і з властивою їм мстивістю 
почали нищити маєтності Собєських. Здобувши Зборів (Тернопільська 
область), вимордували його мешканців, а потім спалили і Поморяни 
(колишнє містечко, а нині смт. Золочівського району Львівської області). 
Однак місцевий замок не штурмували, вдовольнившись викупом.

Ян Собєський зорієнтувався, що козацько-татарські сили прямують 
до Львова, залишив Кам’янець і, уникаючи контактів з ордою, дістався 
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Підгаєць, в яких і затримався 4 жовтня 1667 року. Як сам зізнався пізніше, 
зробив це якось так, що ворог ще не знав про нього, хоч був усього за 4 
милі30. Своєю особою та армією хотів він привернути увагу сил Керим-
Ґерея і П.Дорошенка, аби саме тут втягнути їх у битву. Місце для реалізації 
своїх планів Ян Собєський вибрав напрочуд вдало31.

Підгайці, починаючи з XV і аж до кінця XIX ст., були самоврядним і добре
укріпленим містом. Розташоване на одному із жвавих бічних торговельних 
шляхів, попри численні набіги завойовників, успішно розвивалось32.

Час заснування міста невідомий33. Перша писемна згадка – 1397 рік34. Як 
місто згадується у 1463 р.35 Надаючи, фактично повторно, Підгайцям магде-
бурзьке право у 1539 р., король Польщі Сигизмунд І у назві свого документа 
підкреслив, що „тевтонське право уділене старому містові Підгайці”36.

У XVII ст. це одне з показних міст Галицької землі. Фризійський 
мандрівник Ульріх фон Вердум, який у 1672 р. відвідав Підгайці, дав йому 
таку характеристику: „Підгайці – це гарне місто на рівнині, над озером. Воно 
велике й досить добре збудоване, з кількома руськими [церквами] й одним 
папським костелом, і ще одним для вірменів, яких тут живе ще більше, ніж
євреїв, хоча й останніх у цьому місті є досить багато й вони мають свою бож-
ницю. Замок оточує кам’яний мур із вежами досить великого діаметру, але 
стоїть так близько від високої гори, що з неї його напевно можна зруйнувати 
камінням. У місті була велика нова ратуша, гарно збудована з каменю майже 
до половини, відразу ж біля давньої, також великої, але дерев’яної”37.

Інший іноземець, француз Ф.П.Далейрак, дворянин Яна Собєського, 
вже як короля Польщі Яна ІІІ, лишив опис Підгаєць у 1687 р., коли у 
складі королівської армії їхав через Підгайці до Язлівця. На його погляд, 
це „прекрасне руське місто, велике і досить добре забудоване мурованими 
будівлями із забрукованими вулицями, має п’ять церков, один костел, 
оборонні мури, старий замок із потужними мурами, вежами, валами і 
чисельною людністю”38. 

Саме міське населення складалося переважно із русинів, євреїв,
поляків, волохів і вірменів. Вочевидь, що в обороні міста брали участь 
мешканці всіх національностей, але перші три етнічні групи були визна-
чальними. Кожна з них мала свою оборонну споруду і охороняла один з 
трьох входів у місто (т.зв. браму):

єврейська громада – Галицьку браму, обіч якої стояла і поки що 1.
стоїть потужна кам’яна синагога кінця XVI – поч. XVII ст. (охорон-
ний номер – 1559);
українці – Львівську браму, біля якої розташована Успенська церква 2.
(1650 – 1653 рр., охоронний номер – 1556), ровесниця Суботівської 
церкви; 
поляки – костел Пресвятої Трійці (охоронний номер – 1558), оборон-3. 
ну споруду, що захищала місто з боку р. Коропець поблизу замку.
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Вежа костелу Пресвятоi Трiй цi у м. Пiдгай цях. Світлина 2010 р.
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Саме цей фактор і дав підставу львівському дослідникові Миколі Бевзу
зробити висновок: „незважаючи на те, що сакральні об’єкти єврейської чи 
католицької громад збережені також в багатьох інших містах Західної 
України (Бережани, Бучач, Язлівець, Жовква тощо), проте вони не збе-
реглися саме як оборонні об’єкти, вирішені у тісному взаємозв’язку із 
середміськими фортифікаційними лініями. Цей факт дозволяє розгля-
дати Підгайці як можливий «центр досліджень» самоврядної організації 
середньовічної спільноти, яка в минулому була цілісно організована
проти зовнішньої загрози”39.

Отже, оборонні мури і вали, які оточували місто (залишки валів можна 
простежити і нині), тягнулися від річки Коропець (ліва притока Дністра) 
з північного боку вздовж потоку, т.зв. Брідки, або Мужилівка, потім повер-
тали на південь, майже доходячи до т.зв. Окописька, тобто єврейського 
цвинтаря, відомого з XV ст., далі змінювали напрям на схід і знову збігали 
до Коропця, власне до замку.

Польський поет і літописець, сучасник Собєського, Веспазіан Кохов-
ський записав, що в Підгайцях були готові вали і рови, які оборонці ще 
більше зміцнили й удосконалили40. Більше того, Дмитро Дорошенко, опи-
раючись на джерела, змоделював хід боїв під Підгайцями, співвідношення 
сил та оборонну позицію поляків, яку сам же назвав дуже сильною41. Тими 
джерелами стали для нього листи самого Яна Собєського, хроніка польсь-
кого історика Юзефовича, записи Веспазіана Коховського, короткі звістки 
в „Gazette de France” та „Theatrum Europaeum”. І тут же ж додає, що „це все 
– відомості, які походять лиш від одної з ворогуючих сторін; з українських 
джерел, окрім коротких згадок у козацьких літописців, ми нічого не може-
мо зачерпнути”42. Однак Дмитро Дорошенко, підкресливши, що події 
відбувалися під Підгайцями на Галичині, все ж помилився двічі у назві 
річки, на правому березі якої розташоване місто: замість Коропець він 
ужив назву Стрипа, яка протікає за 18 км на схід від Підгайців43.

Собєський вміло врахував особливості терену. Підгайці були добре 
укріплені кам’яними мурами і валами, порівняно з іншими містами регіону. 
Від заходу і півдня їх оточували густі ліси, що стримувало просування великої 
армії. Ці ліси тяглись аж до сусіднього міста Монастириська і далі. Зі сходу 
річка Коропець, маючи багнистий яр і великі стави, також становила природ-
ну перешкоду для масованого нападу. Тож, набіг можна було вчинити тільки 
з півночі. Та й тут розлогу височину перетинали два потоки, що впадали у 
Коропець. Західний потік, вже згадувана Мужилівка (назва від села Мужилів, 
що за 6 км від Підгаєць), або Брідки, біжить вздовж тракту, який вів через 
Бережани на Львів. Інший же потік струмував через село Старе Місто видо-
линком між височинами і впадав у Підгаєцький або Підзамчівський став.

Саме там вирішено зупинитися і тримати оборону. Дві ділянки для 
оборони, розмежовані видолинками, кожна з яких мала неповних 1000 м 
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ширини, не давали змоги тата-
рам розгорнути масовані атаки
кінноти, що було завжди їхнім
головним козирем у битвах. Табір
Яна Собєського укріпили ровами і
валами.

Відтак, як додає Дорошенко,
військо Яна Собєського зайняло
позицію, розтягнуту на 2 км: флан-
ги захищали ліси, ставки, болота, а в
центрі розмішено піхоту під оборо-
ною шанців і артилерії44. Для нашо-
го сучасника додамо: якщо повер-
нутися обличчям до колони Святої
Анни, а спиною до міста, на самому
пагорбі села Старе Місто, де був
центр оборонних позицій поляків, то
ліворуч оборона перетинала сучас-
ний шлях Підгайці – Бережани,
потік Брідки, село Голендра і впи-
ралася у пагорби, порослі густим
лісом. Праворуч пролягала лінія
укріплень. Захищаючи позиції
оборонців вздовж села Старе Місто
і Загайці, вона закінчувалася біля
ставів та боліт коло них.

Здогад автора цих рядків про розташування оборонного табору 
Собєським ще й з огляду на місце, де розходилися із міста дороги-тракти 
на Львів і Полісся, пізніше підтвердились завдяки знахідці М. Бевза. 
Такою знахідкою стала австрійська карта Галичини майора Ф. фон Міга у 
1782 р., яка сьогодні зберігається у Військовому архіві Австрії у м. Відні45. 
На ній чітко зафіксовані і вже згадувані міські храми біля колишніх валів 
та брами впритул до лінії міських укріплень. Дуже цінними є показ лінії 
міських укріплень та замку.

Для нас же важливим став факт, що Ян Собєський вибрав місце обо-
рони на височині, саме на роздоріжжі двох головних зазначених вище 
трактів, що давало йому змогу контролювати місце битви.

Встановлення цього аспекту для наших сучасників є істотним, оскільки 
і підгайчани, і туристи користуються вже дорогою, яку проклали австрійці 
у 1817 – 1831 рр.

Українські дослідники теж позицію оборони, обрану Я. Собєським, нази-
вають, як уже згадувалося, дуже сильною46. Однак відкритим лишається 

Колона Святої Анни.Світлина 2010 р.
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питання, чому Ян Собєський віддав перевагу саме Підгайцям? Адже поруч 
– Бережани (28 км на захід), які, маючи замок і добре укріплене місто, 
теж могли стати центром оборони. І стави, і річки, і порослі лісом гори 
підсилювали обороноздатність тамтешньої місцевості. Цілком можливо, 
що на вибір місця оборони вплинули й особисті взаємини Я.Собєського із 
власниками міст (Підгайці – Потоцькі, Бережани – Сенявські) або й інші 
фактори, нам невідомі. Не виключаємо, що вже тоді польний гетьман Ян 
Собєський приміряв на себе корону і вміло грав на внутрішніх інтригах 
магнатських міжусобиць, хоча й у патріотизмі йому аж ніяк не відмовиш, 
що видно із листів до його дружини Марисєнки47.

Відтак, Ян Собєський за кілька днів перед битвою відіслав більшу
частину своєї армії у напрямку до Львова, аби вона „ворожі загони всюди 
громила”48. Сам залишив близько 2000 піхоти і 1000 кінноти і гусарів, 
драгунів і козаків. Також було озброєно і кілька тисяч місцевого люду, які 
разом з родинами знайшли притулок у місті.

Іво Вершлєр звертає увагу читача на той факт, що дуже багато з тих
селян були українцями, а з татарами йшли і козаки Петра Дорошенка49. 
Він же висловлює далі припущення, що наїзники так далися взнаки 
жителям навколишніх сіл, що останні не мали іншого вибору, як чинити 
запеклий опір нападникам – і татарам, і козакам.

Оборонний табір Собєського зміцнився ще й двома валами у західному 
напрямку. На них було розміщено наявну артилерію і частину піхоти під 
командуванням Станіслава Яблоновського. Решту піхоти й усю кінноту 
гетьман тримав у резерві.

Мiсце оборони полякiв. Світлина 2010р.
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Для ведення наступу козацько-татарські сили розділили на дві групи. 
Одну, що складалася з татар, очолював Керим-Ґерей. Її завдання полягало 
у тому, щоб з боку бережанського тракту відтягнути частину польського 
захисту на східному відтинку перед наступом головної групи, яку вів 
Петро Дорошенко і в якій були козаки і татари. 

Проти групи Дорошенка Собєський відправив кінноту на чолі з поруч-
ником Владиславом Вільчковським, яка мала затримати наступ з півночі 
перед Старим Містом. Центральною групою польських військ команду-
вав Станіслав Яблоновський, воєвода Руський. Піхотинці спішно рили 
додаткові окопи для оборони від північного сходу.

6 жовтня 1667 року почалася запекла битва. Перша група з’явилася 
на полі бою раніше і мала своїми наступальними діями відвернути увагу 
поляків від східного напрямку, на якому козаки й татари, очолювані 
Петром Дорошенком, хотіли вдарити основними силами. Проти групи 
Керим-Ґерея, що, незважаючи на гарматний вогонь, почала пробиватися 
до польських позицій, Ян Собєський поставив 13 хоругов кінноти, які 
очолив досвідчений полковник Александер Поляновський. 

Розташування вiйськ полякiв i козацько-татарських
пiд Пiдгайцями на 6.10.1667 р.
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Кількісна перевага татарів була значною, але з огляду на тісняву через
особливості терену, вони не могли цим скористатись. Довго татари змага-
лися із польською кіннотою, а тим часом гармати із валів вели прицільний 
вогонь по скупченню супротивника, особливо на задні ряди. Під час розпалу 
битви надійшли козацькі полки Петра Дорошенка і допоміжні сили татар.

Битва увійшла тепер у свою вирішальну стадію. Загроза з боку 
Дорошенка наростала. Скориставшись послабленням тиску татар на своє 
ліве крило, Собєський перекинув на допомогу Вільчковському, на той час 
притиснутому до Загайців, частину своєї кінноти. Так вдалося стримати 
натиск. Польські хоругви атакували частину козацької армії, яка прагнула 
форсувати Брідки. Однак, коли ця козацька група виявилася розбитою, 
то вже поляки не змогли дістатися своїх позицій, оскільки ті були відтяті 
татарами. У цій ситуації польська кіннота мусила пробиватися до групи 
Вільчковського, яка вже тоді була притиснута до села Загайців. Поступово 
ініціатива почала переходити до рук поляків.

Скориставшись тим, що на лівому крилі оборони, де татари Керим-
Ґерея зазнали значних втрат, Ян Собєський кинув на козаків решту 
своєї кінноти, а на скупчення козаків і татар між східним потоком і 
ставами навалили обозна челядь і селяни, підтримані вогнем піхоти й 
артилерії з новозбудованих земляних насипів. Бачачи, що відбувається, 
Вільчковський у черговий раз атакував козаків і татар з боку Загаєць. 
Затиснуті у видолинку між двома пагорбами, дном якого струмував потік 
через Тудинку до Підгаєцького ставу, майже оточені, козаки і татари 
змушені були відступити. Так закінчився перший день битви.

М.Костомаров пише коротко про цей день: „Розпочався бій і стояв, аж
допоки сонце сіло. Поляки билися хоробро і багацько положили орди. По 
заході сонця татари позбирали тіла позабиваних своїх, поскладали їх по 
хатах і запалили село (Старе Місто і Загайці. – С.К.). Для них, яко мусуль-
ман, тяжко було лишити своїх мерців на полі, не похороненими”50.

Від себе ж додамо, що й дорошенківці, згідно з козацьким звичаєм, 
своїх полеглих героїв поховали у трьох братських могилах край шляху
Поліського на високому пагорбі за селом Загайці у напрямку с. Новосілки.
Між ними, за переказами, був відданий землі козацький полковник. На
жаль, із могил збереглася тільки одна, і то завдяки тому, що близько похо-
вано кілька родин, які померли від холери в пізніші часи. І ще завдяки
зусиллям старожилів с. Загайців51.

Надалі союзники, вирішивши взяти поляків голодом, обложили
місто. Татари розпустили свої чамбули і почали грабувати передмістя й
довколишні села. І саме тоді виявилася на повну силу передбачливість Яна
Собєського як полководця52. Татарські чамбули зустрічали повсюди опір
польських військ і були розбиті під Єзуполем, Раківцями, Бережанами,
Нараєвим і Золочевим.
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Спалахнула позиційна війна. Хоча в українського гетьмана була 
значна (близько 20 – 30 тисяч проти 10 тисяч) перевага, ураховуючи 
вигідне розташування супротивника, він вирішив вдатися до облоги, 
справедливо вважаючи, що тривалий час жовніри її не витримають. Поза 
сумнівом, ця тактика принесла б успіх, але воєнне мистецтво було на боці 
Я. Собєського53.

Відбувалися бої у герцях. Поляки придумували, як пише М.Костомаров, 
різні способи, щоб налякати татар, яких мали за недорікуватих. Отак, 
наприклад, уночі кидали на татар обсмолені бочівки, гадаючи, що татари 
вважатимуть їх за бомби і думатимуть, що в поляків багато зброї. Або ж 
познімали з хат „бовдури” (димарі), поставили їх на колеса, позвозили 
на свої вали і, позалазивши в бовдури, стріляли звідти з рушниць, а тата-
ри, мовляв, гадатимуть, що то стрілянина картеччю з гармат. Польські 
бранці, котрих ловили татари, розповідали їм, що на підмогу полякам в 
Підгайці веде 20-тисячне війська зі Львова князь Вишневецький. А ще 
чекають короля з більшою силою, котрий вже перейшов Віслу54. Дмитро 
Дорошенко, слідом за М. Костомаровим, додає, що „поляки пускалися на 
всякі хитрощі, підкидаючи під татарський обоз листи, в яких стояло, ніби 
їм на поміч ідуть великі сили”55.

Підгаєцькі селяни і міщани нападали на обози Керим-Ґерея і Дорошенка, 
крали коней. Або ж копали т.зв. вовчі ями, до яких впало багато ворогів, а 
між ними і два татарських мурзи. До того тривожила козаків і татар польська 

Могила козакiв-дорошенківців. Світлина 2010 р.
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кіннота, розташована у районі Бережан і Поморян56. Однак, попри високий 
бойовий дух, сили поляків поступово танули, поразка ставала неминучою.

Однак справа повернулася на їхню користь, і, як твердить М.Костомаров,
не з домислу поляків57. Іван Сірко, відомий своєю хоробрістю і нена-
вистю до татар, зібравши значні сили козаків Харківського полку під 
своєю орудою, і запорожців на чолі з кошовим Іваном Рогом вдарив на 
беззахисний Крим і спустошив його, визволивши чимало бранців. Слід 
зазначити, що Харківський полк, з якого міг походити І.Сірко, належав до 
Московської держави і користувався автономією, як і інші слобожанські 
полки, зазначає харківський дослідник Володимир Маслійчук58.

З набігу на Крим Сірка і Рога скористалися поляки, хоча не можна 
було сказати, щоб запорожці ходили на Крим задля підпомоги полякам, 
як пише М.Костомаров59. Спустошення запорожцями Криму викликало
паніку серед татар і битва під Підгайцями увійшла у свою завершальну 
стадію. Микола Костомаров детально відображає події тих днів: „Коли 

Рухи вiйськ пiд час Пiдгаєцької кампанii 1667 р.
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султан Ґерей-Ґалга і мурзи, які були з Дорошенком, дізнались про те, що 
сталося в Криму, між татарами піднялося велике обурення на козаків. 
Мурзи засумнівалися у щирості самого Дорошенка: чи не змовилися з ним 
і його старшиною січовики, йдучи на Крим? Ґерей-Ґалга заступився перед 
мурзами за свого спільника: „Брат не повинен відповідати за вину брата”. 
Однак Дорошенкові вже не можна було покладатися на побратимство 
татар, роздратованих козацьким нападом на Крим. Багато татар поверну-
ли тоді додому. Дорошенко став стерегтися, щоб орда не збаламутилася і 
не примусила своїх зверхників на згоду з поляками, навіть видавши його 
самого. Тому він наказав оточити ровом козацький табір, щоб захистити 
себе від „недавніх союзників”.

Попереджуючи лихо, Петро Дорошенко підіслав до Яна Собєського 
своїх людей, закликаючи його до згоди, і обіцяв схилити до згоди Ґерея-
Ґалгу з мурзами. Ян Собєський, поміркувавши, що небезпечно дратувати 
обох ворогів, згодився. Вмовити на згоду Ґерея-Ґалгу Дорошенкові було 
не так уже й важко, бо татари, дізнавшись, що діється в Криму, панічно 
втікали з табору. Собєський вирядив ротмістра Рощиця, у котрого брат 
побусурманився, в табір до орди на розвідку – що думають татарські 
ватажки? Рощиць привіз звістку, що в таборах поміж себе балакали отак: 
„Мабуть, Бог покарав нас за те, що ми пішли воювати на своїх колишніх 
побратимів-поляків, за те Бог і напустив козаків на Крим”60.

Напад І.Сірка призвів до сепаратного миру татар із поляками, що автома-
тично стало другою причиною поразки, традиційної в українсько-татарських 
відносинах. Уклавши сепаратну угоду, Керим-Ґерей запропонував свої 
посередницькі послуги Петру Дорошенку. І той змушений був піти на пере-
говори. Так, слідом за М.Костомаровим, вважають й інші дослідники61.

Це фактично поразка Петра Дорошенка, попри те, що в угоді був і пози-
тив: Польща визнавала незалежність України в її тодішніх межах (маємо 
на увазі територію, якою, як гетьман, володів П.Дорошенко). „Так Козак, 
який мав 24 000 людей, гнувся перед гетьманом, у розпорядженні якого 
було заледве 3 000 жовнірів, опріч хлопів, пахолків і джурів…”, – майже 
глузливо коментує Тадеуш Корзон поразку П.Дорошенка62.

Ось тут і постає питання: чому так легко пішов на замирення Петро 
Дорошенко? Чого боявся? Погрози татар перейти на бік поляків, а чи, як 
васал Туреччини, викликати гнів султана? Все-таки 24 000 козаків, загар-
тованих у боях, – це сила… То якими були справжні думки й дії гетьмана 
Петра Дорошенка?

В.Шевчук вважає, що „Петро Дорошенко був приневолений татарами 
згодитися на такий мир”63. Д. Дорошенко висловлює такий здогад щодо 
цих подій: „Дорошенко, який напевне свого часу був при боці Богдана 
Хмельницького під Зборовом і на власні очі бачив тодішню татарську зраду, 
розумів, чим може скінчитись для нього така раптова зміна в настроях його 
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татарських союзників і тому поспішив розпочати переговори із Собєським, 
щоб вийти з цеї небезпечної ситуації, коли він опинився між двох огнів”64. 
Що ж до чисельності польської або ж татарської чи козацької армій, то дані 
і українських, і польських авторів неоднакові. Так, автор першої монографії 
про Підгаєччину поляк Міколай Нєдзвєцький говорить про те, що „тодішні 
літописці подають чисельність татар на 150 000 і 20 000 козаків”65.

Автори пам’ятної таблиці у підгаєцькому костелі Пресвятої Трійці, вста-
новленої на честь перемоги Яна Собєського, теж вважають, що татар було 
150 тисяч66. Микола Костомаров, спираючись на свідчення невідомого нам
польського історика, пише, що орди вирушило з Дорошенком 80 тисяч 
і козаків 24 тисячі67. Щоправда, тут же додає, що сила ся збільшена, бо 
польські джерела рідко коли не збільшують сили ворога свого краю68. Як
підтвердження цьому, польський письменник Тадеуш Желенський (Бой) у 
своєму дослідженні „Марисєнка Собєська. Листи”, розповідаючи про стосун-
ки Яна Собєського і його дружини, підкреслює, що саме Підгайці кардиналь-
но змінили Собєського і дали можливість розкрити йому у собі талант полко-
водця. У зв’язку з тим сам дослідник наголошує, що на історію Польщі XVII
ст. треба подивитись під зовсім іншим кутом зору, зокрема, того всього, що
стосується татар. З огляду на те, Тадеуш Желенський наводить досить цікаві
факти із праці Ґурки „Чисельність татарів кримських та їх війська”, в якій 
пише, що чисельність всіх татар разом із дружинами і дітьми коливається 
між 100, а найбільше 200 тисяч людності. Чисельність же татарського війська 
рідко доходила до 10 чи 15 тисяч. І завше вони нападали з однією метою – не 
воювати, а грабувати. З огляду на цей фактор, на думку історика, набуває 
гумористичного забарвлення віра, яку і до сьогодні підтримує поштива 
Європа, – що 12-мільйонний народ протягом кількох віків грудьми своїми 
закривав Європу від тієї десятитисячної «навали»”69. 

Однак, якщо такі цифри з’являються, то у даному разі, на щастя,
маємо до певної міри правдиві пояснення польського історика, того-таки
Тадеуша Корзона: „Чисельність двох військ була незмірна – перевищу-
вала, безперечно, понад сто тисяч: 80 000 татарів і 24 000 козаків. Над
ними маяв трикутний штандарт великого хана. Для збільшення постраху
грала верескливо турецька капела за допомогою довгих сурм і пищалок,
повідомляючи про присутність теж і турецьких військ. Всюди говорило-
ся, що то тільки передові загони армії султана Оттоманів. Однак був то
фальшивий поголос, оскільки послав він (султан. – С.К.) подібно 3 000 
яничарів…. Але той грізний поголос знаходив віру…”70.

Саме тому історик Ґурка вказує у своїй праці, що чисельність татар,
яку Собєський подає у своїх реляціях як 120 чи 160 тисяч, треба скороти-
ти щонайменше на один нуль.

Перебільшення і гігантоманія притаманні були усім польським
панегірикам XVII ст. – як весільним чи погребальним пісням, так і
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реляціям з поля бою. Не чисельністю, наголошує історик Ґурка, грізні 
були татари, але вправністю бойовою, організацією і, що здасться пара-
доксальним, – цивілізацією технічною, чим вивищувались над шляхетсь-
кою масою. Адже в половині XVII ст. майже кожен татарин мав у кишені 
камізельки нюрнберзький годинник71. 

Наталя Полонська-Василенко говорить про армію Дорошенка із 24 000 
козаків та кількох десятків тисяч татар. Чисельності ж польської армії не 
вказує72. Наталя Яковенко наводить дещо точніші дані: армія Дорошенка 
була підсилена 20-тисячною ординською кіннотою і тритисячним загоном 
яничар73. Про склад польської армії теж ніяких відомостей. Іво Вершлєр пише, 
що козацько-татарські сили в сумі мали близько 30 тисяч воїнів. А в Підгайцях 
залишив коло себе Собєський до 2000 піхоти і 1000 кінноти74. Автори польсь-
комовного „Словніка географічного” подають відомості про 150 тис. татар і 20 
тис. козаків. Вони ж говорять, що Я.Собєському вдалося зібрати своїм коштом 
і озброїти 12 тис. війська, з яких залишив коло себе 3000 жовнірів, а решту 
розіслав по краю75. Інші ж відомі нам дослідники не наводять жодних цифр 
щодо чисельності ворогуючих сторін76. Дмитро Дорошенко апелює точнішими 
даними: армія П.Дорошенка складалася із 24 000 козаків із 40 гарматами й 
кількома десятками тисяч орди під проводом калги (спадкоємця престолу) 
Керим-Ґерея, а також 3 000 турецьких яничар із 12 гарматами. Натомість 
Ян Собєський „міг виставити всього 15 000 регулярного війська й кілька 
тисяч узброєної челяді”77. О.Реєнт та І.Коляда фактично дублюють дані про 
кількість і озброєння обох армій, наведені у дослідженні Д.Дорошенка78, не 
покликаючись на нього. Тарас Гунчак говорить про 24 000 козаків, кілька тисяч 
татарської орди та 3 000 турецьких яничар. Чітко вказує, що Ян Собєський 
встиг вислати 15 000 регулярного війська та кілька тисяч озброєної челяді79. 
Вочевидь, ці дані теж взяті у Д.Дорошенка або польських істориків.

То ж як з’являються неправдиві (значно завищені) цифрові виклад-
ки у висвітленні чи то кількості армій, чи то втрат. Пояснення цього дає 
Д. Дорошенко у своїй монографії: „Які були сили противників? Сам 
Собєський в листі до жінки з дня 21.9 писав про 120 тис. татар і 50 тис. 
козаків із 40 гарматами, а в другому листі з дня 21.10 (вже по закінченні 
боїв) писав про 160 тис. татар і 20 тис. козаків при 24 гарматах. Свої ж власні 
сили обрахував на 5 тис. кінноти і 3 тис. піхоти. Безперечно, число татар і 
козаків подано в нього гіпотетично і є дуже перебільшене, так само як число 
власного війська – зменшено. Польський історик Корзон нараховує, за 
Коховським, 80 тис. татар, 24 тис. козаків і 3 тис. турецьких яничарів; сили 
ж Собєського обраховує на 7 – 8 тис., але додає, що змобілізувавши двірську 
службу, ближчі панські надвірні хоругви і навіть хлопів, Собєський мав 
коло 15 тис. війська. Юзефович, який писав скоро після самої події, каже, 
що орди було 80 тис., козаків 24 тис. та ще 3 тис. яничарів при 12 полевих 
гарматах. «Gazette de France» у своїй реляції про Підгаєцьку кампанію (з 
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дня 26.11. 1667 року, ст. 1303) подавала, що Собєський мав 15 тис. людей,
з яких 10 тис. кінноти вислав для операції в полі, а з 5 тис. замкнувся в 
Підгайцях, маючи проти себе 10 тис. татар і 20 тис. козаків. Головні ж сили 
ворога, в числі 50 тис., стояли вже під Львовом.

Можна думати, що звістка «Gazette de France» стоїть найближче до 
правди, хоч і тут треба допустити скоріше перебільшення числа козацько-
татарської армії, ніж її зменшення”80.

Це саме стосується і втрат. Так, Міколай Нєдзвєцький, наводячи ури-
вок листа Яна Собєського до Марисєнки, говорить про загибель 20 тис. 
татар81. Той же Корзон пише про кілька тисяч загиблих татар, а втрати
польської сторони обліковує у 490 осіб82. Д. Дорошенко, посилаючись 
на Коховського, теж говорить, що поляки втратили 490 людей83. Отже,
здогад Д. Дорошенка про значне перебільшення козацько-татарських 
сил на підставі тих даних, які у нього були, виявився правильним. Що 
таке значне перебільшення в польській історіографії пішло саме від Яна 
Собєського, засвідчують праці пізніших критично налаштованих польсь-
ких дослідників, що уже зазначалося.

Отож, бачачи панічну втечу татар з табору до Криму, Керим-Ґерей 16 
жовтня 1667 року за 4 години уклав у підгаєцькому костелі сепаратний мир. 
У перемовинах брали участь з татарського боку четверо мурз, а з польсько-
го – Станіслав Яблоновський, воєвода Руський, Владислав Вільчковський, 
староста вишенський, полковник Александер Поляновський і Єронім 
Куропатницький, підстолій подільський. Під трактатом підписалося дев’ять 
султанів і мурз з калгою Керим-Ґереєм. Додатково була укладена умова 
(оповіщена в універсалі Яна Собєського з 18.10.1667 року) про те, що тата-
рам забезпечується вільний вивід із собою до Криму набраного ними хри-
стиянського ясиру, умова, яку сучасники слушно назвали скандальною84. 
Від себе ж додамо, що тим ясиром був довколишній український люд. Так 
Ян Собєський „віддячив” тим українцям, які разом з ним були в обороні і 
родини яких потрапили в полон.

Краєзнавець зі Львова Іван Банах, наводячи тексти підгаєцьких пактів, 
назвав поіменно тих мурз, котрі підписали договір (див. додаток)85.

Протримавши ще деякий час поляків у облозі, не дочекавшись допо-
моги, Петро Дорошенко змушений був, як уже зазначалося, і сам укла-
сти перемир’я з Яном Собєським. Підписали договір гетьман Петро 
Дорошенко, генеральний обозний Іван Демиденко, генеральні судді 
Герман Гапонович і Семен Богаченко, військовий писар Лукаш Бускевич, 
генеральні осавули Жадан Якименко і Дем’ян Пиляй. Одночасно була 
складена присяга Війська Запорозького за підписом Дорошенка від імені 
всього Війська, а також з польського боку за підписом Собєського86. Так
19 жовтня 1667 року костел Пресвятої Трійці у м. Підгайцях став ще раз 
свідком укладення міжнародної угоди.
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До слова, на оригінали цих угод цілком випадково натрапив в архівах 
Міністерства закордонних справ Франції у Парижі відомий історик, 
уродженець с. Старе Місто, на території якого відбувалась битва 1667 
року, громадсько-політичний діяч, професор Ретгарського університету 
США Тарас Гунчак. Прекрасно виконані копії цих угод зберігаються у 
Підгаєцькому історико-краєзнавчому музеї.

Не будемо говорити про значення угод, оскільки у працях дослідників 
тієї доби від Самовидця до наших сучасників аспекти ці проаналізовані 
досить докладно.

Додамо тільки, як пише, Дмитро Дорошенко, що можна собі уявити, 
яким розчаруванням, яким болючим ударом для Дорошенка був такий 
фінал кампанії, до якої він старанно готувався цілий рік. Про те, що він 
був певен перемоги, свідчить його лист до магістрату міста Львова, дато-
ваний 4 жовтня 1667 року, на самому початку боїв під Підгайцями. Він 
застерігає львів’ян перед наближення татарських і своїх військ, обіцяє ста-
ратись, щоб саме місто не зазнало школи і радить завчасно, поки військо 
не надійшло до самого Львова, вислати своїх послів „з належним уклоном” 
до себе і до султана, обіцяючи повну їх безпечність і недоторканість87.

Нез’ясованим до кінця однак залишається таке питання: чи був випад-
ковим збігом у часі напад запорожців на чолі з І.Сірком на Крим, чи це спла-
нована і погоджена з поляками акція? А коли так, то як її класифікувати: 

Тут пiдписували угоди  Петро Дорошенко i Ян Собєський
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як зраду Дорошенка й інтересів України, чи як нерозуміння ситуації, що 
склалася в Україні? Що про це пишуть історики України різних часів? 
М.Костомаров, наприклад, фактично виправдовує запорожців, мотивую-
чи їхні дії віковічною ненавистю до бусурман.

Однак в історичній науці є й інші думки. Одним з перших висловив 
сумнів щодо цього сучасник тих подій Самовидець. „Й так видячи, албо 
маючи відомость певную, що орди великіе вишли, стали жолніре по фор-
тецях, а гетьман коронний Ян Собєский з войском стояв у Підгайцях”88.

Глибокий знавець Запорозької Січі Дмитро Яворницький писав про 
події 1667 року, практично фіксуючи їх, але оцінки не дав89. Сучасні 
дослідники історії України (М.Котляр, В.Смолій) теж відзначають, що в 
другій половині 60-х – на початку 70-х рр. ХVII ст. вони бачать кошового 
отамана то у битвах проти татар і їх ставленика Суховія, то організатором 
походів проти Кримського ханства і турецьких фортець. Одночасно заго-
ни І.Сірка виступають у складі війська Речі Посполитої, яка вела бої з 
полками П.Дорошенка й ординцями поблизу Умані, Бершаді, Ладижина, 
Кальника та інших міст. Союз з польською шляхтою, на їхню думку, був 
вимушеним кроком кошового отамана, який у конкретній ситуації вбачав 
головну загрозу саме від південного сусіда90.

Проте Дмитро Дорошенко дотримується іншої думки. Петро Дорошенко
готувався воювати з Польщею після перемоги над Маховським, запеклим 
ворогом України, в союзі з татарами, розраховуючи на непідготовленість 
Польщі. Однак польний гетьман Я.Собєський, який стояв на чолі 12 000 
коронних військ, знав про наміри козаків. Він попередив універсалами 
шляхту прикордонних воєводств про татарську небезпеку, а сам приготу-
вався до відсічі.

За Дмитром Дорошенком, у Яна Собєського був дуже важливий союзник 
– запорозький кошовий отаман Іван Сірко, який ще в січні 1667 року побував 
у Львові й заявив, що не визнає Дорошенка за гетьмана і готовий зі своїми 
запорожцями зробити диверсію проти Криму, щоб стримати Дорошенко  -
вих спільників – татар91. Цієї думки дотримується і Наталя Яковенко92.

Так, маючи можливість ще однієї спроби стати самостійною, Україна 
не змогла одержати волю. Як же так сталося, що впродовж багатьох 
десятків років наслідки та значення тієї події для багатьох співвітчизників 
були „білою плямою”? По-перше, всім зрозуміло, що офіційна радянська 
історична наука з її заідеологізованістю ніяк не хотіла визнавати бороть-
бу українського народу за самостійне існування. І те, що не вкладалося в 
рамки тієї „науки”, категорично відкидалось, а наявні першоджерела або 
перекручувались, або ховались за сімома замками. Саме тому, пишучи 
про Підгайці і події 1667 року, ніхто з офіційних істориків не говорив 
про Петра Дорошенка та його прагнення. Подія розглядалася виключно 
як черговий напад татарських наїзників. „У 1667 році воєнні дії проти 
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татар велись лише одним невеликим військом гетьмана Яна Собєського, 
якому вдалося зупинити татар біля Підгаєць і схилити їх до перемир’я”, – 
пишуть російські радянські автори історії Польщі93.

„У 1667 і 1675 роках місто зазнало спустошливих нападів турків і та -
тар”, – зазначає М.Глинський, розповідаючи про історію міста Підгайців94. 
Це ж твердять і автори Радянської енциклопедії історії України95.

Щоправда, Б.Стахєєв, автор коментарів до повісті Генрика Сенкевича 
„Пан Володийовський”, у російському перекладі коротко фіксує основні 
причини і наслідки битви під Підгайцями у жовтні 1667 р. у Підгаєцьких 
угодах, про які згадується у творі. Він пише про те, що у добре укріпленому 
таборі під Підгайцями (нині місто в Тернопільській області УРСР – так 
зазначалося тоді у примітках) Собєський на чолі невеликого війська 
успішно витримав наступ ворожих сил, які чисельно переважали його. Що 
татари вернулись до Криму після нападу запорожців, а Дорошенко тимча-
сово підкорився Польщі. Що ця перемога, вигідна Польщі, яка не була гото-
ва до війни, поклала початок популярності Собєського серед шляхти96.

Відомі нам польські джерела, згадуючи події під Підгайцями і славослов-
лячи, звичайно, Яна Собєського, все ж визнавали, що поляки одержали пере-
могу не тільки над турками і татарами, а й козаками Дорошенка97. Щоправда, 
поляки-підгайчани, встановлюючи у місцевому костелі меморіальну таблич-
ку на честь 200-ї річниці Віденської битви, у якій Ян Собєський став 
тріумфатором, при переліку його заслуг відзначили і його перемогу над тата-
рами і турками (без козаків Дорошенка) у битві 1667 року98.

Та все ж багато українських істориків замовчують факти або ж пода-
ють їх неточно. Зокрема, автор „Історії Русів” Підгайці назвав Заславлем, 
а перебіг подій подав дещо викривлено. Так, наприклад, показано, що 
Дорошенко виграв битву в упертій боротьбі з Яном Собєським, що весь 
обоз, запаси та артилерія дістались йому. І тільки напад Сірка на татар в 
Криму не дозволив Дорошенкові розгромити до кінця поляків99.

Валерій Шевчук, висвітлюючи діяльність Петра Дорошенка у своїх 
двох книгах100, називає Підгайці селом, що не відповідає дійсності. 

А О.Бойко фіксує, що „восени 1667 під тиском об’єднаних турецько-
козацьких сил польський король визнав суверенітет гетьманату на 
Правобережній Україні”101. Тільки неповагою до історичної правди можна 
пояснити той факт, що замість польного гетьмана Яна Собєського те 
визнання зробив „польський король”. Такої фактологічної неточності 
припустився і О.Субтельний. Він пише: „Восени 1667 об’єднане турецько-
козацьке військо напало на польські сили в Галичині, змусивши короля 
Яна-Казимира надати Дорошенку на Правобережжі широку автономію”102. 
Адже відомо, що Підгаєцька умова, як зазначає В.Шевчук, була тимчасовою 
і фактично не правочинною до комісії, на якій козацькі права мали бути 
визначені й затверджені. Підгаєцькі акти державних суперечностей між 
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Польщею та Україною, додає він, не ліквідовували, а тільки змушували 
Україну на певний час перед королем схилитися103. Відомо, що присягу цю, 
як і угоди, приймав і підписував Ян Собєський від імені польського короля.
І до фактичного затвердження польським королем так і не дійшло104.

Також нечіткою є позиція авторів книги „Історія в життєписах” 
М.Котляра та В.Смолія. Вони пишуть, що союзник П.Дорошенка Ґалга
– султан Керим-Ґерей пішов на замирення з командуванням польського
війська, але не пояснюють причин, не згадують про І.Сірка105.

І вже зовсім незрозумілим є очевидне негативне ставлення авторів 
сучасного довідника з історії України до постаті Петра Дорошенка, який,
на їхню думку, переслідував тільки особисті вигоди, міняючи свої політичні
орієнтації. А впродовж 1667 – 1671 рр. у хронології подій вони воліють
відзначити за краще селянську війну в Росії під проводом Степана Разіна,
аніж зупинитися на розвитку подій в Україні після підписання ганебного
Андрусівського перемир’я106.

Водночас багато істориків не тільки пишуть про напад І.Сірка на Крим, 
а й дають оцінку його діям як типовим для Запорожжя другої половини
ХVII ст. Наталя Полонська-Василенко недарма наголошує, що своїм
нападом І.Сірко змусив татар зрадити П.Дорошенка, а наслідком цієї
зради була капітуляція Дорошенка107. 

Цікаво, що за свої дії в Криму Іван Сірко одержав від царя через капітана
Сухорукова похвального листа108. Автори „Історії українського війська”,
коли пишуть про напад Сірка на Крим, однозначно вказують, що своїми
діями він підірвав українсько-турецький союз, який уклав Дорошенко109. 
Однак однозначно оцінити політику Коша Війська Запорозького і, зокрема,
І.Сірка у подіях на Україні не можна, підкреслюють М.Котляр та В.Смолій.
З одного боку, Запорожжя залишалося форпостом боротьби України проти
Кримського ханства, центром притягання і пристанищем усіх невдоволе-
них існуючим суспільно-політичним порядком. З іншого, – мали місце,
як уже зазначалося, випадки, коли Кіш провадив політику, що суперечила
державницьким устремлінням українських гетьманів, і йшов з ними на
конфронтацію, наслідки якої були згубними для Української держави. Це
стосується, зокрема, взаємин І.Сірка та П.Дорошенка. На думку дослідників,
імпульсивним, здатним покладатися лише на силу зброї, кошовим отаманам
важко було збагнути всі тонкощі дипломатичної гри за обставин, що зумов-
лювали зміну політичної орієнтації того чи іншого гетьмана. Вони перемага-
ли ворога у відкритому бою, однак не завжди могли збагнути тонкощі мирних
переговорів з досвідченими і хитрими московськими, польськими й кримсь-
кими дипломатами110. Тому І.Крип’якевич і підкреслює, що Іван Сірко „лише
на старості літ зрозумів заміри гетьмана” (мається на увазі П.Дорошенка)111.

Так зійшов, за словами М.Грушевського, із політичної арени цей 
„останній козак”112. Зійшов серед страшної нечуваної руїни свого краю,
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витративши всі сили на боротьбу за здійснення високого ідеалу об’єднання 
Української держави. „Незважаючи на свої політичні помилки й невдачі, – 
пише В.Антонович, – серед сучасних йому козацьких провідників уявляє 
Дорошенко відрадне явище: не дрібний егоїзм, не змагання до наживи й 
особистих вигод кермували цим гетьманом: він щиро дбав про добро рідного 
краю, серед найтяжчих обставин з дивовижною енергією й сталістю боров-
ся за нього і впав з достоїнством і свідомістю сповненого обов’язку!!!”113.

Як бачимо, через несприятливі історичні обставини Петрові Дорошенку 
не вдалося виграти Підгаєцьку кампанію, а згодом і здійснити далекосяж-
ну заповітну мрію – об’єднати Україну під однією булавою.

Яну Собєському ж ця перемога допомогла стати великим гетьманом 
коронним, а незабаром і польським королем Яном ІІІ. Саме тому, їдучи до 
Язлівця (колись значне торговельне місто і оборонний пункт, а тепер село 
Бучацького району Тернопільської області), він, вже як король, зупиняв-
ся у Підгайцях, аби ще раз побачити місце, на якім „яко гетьман польний 
заклав початок своєї слави”114. 

У вересні 1883 року на відзначення 200-ї річниці битви під Віднем 
об’єднаних європейських військ із турками, в якій важливу роль відіграло 
польське військо на чолі з Яном Собєським, поляки-підгайчани на місці 
оборони у війні 1667 року поставили колону св. Анни заввишки 12 м. Її 
1944 року звалили артилеристи вермахту, аби не служила об’єктом наве-
дення прицільності стрільби. У 1991 році староміська релігійна громада 
відновила зацілілі рештки колони. А погруддя витесав останній з династії 
народних каменотесів-різьбярів Ілля Папіж. Однак у 2003 році блискав-
ка розбила одну із колон. Та зусиллями того-таки Іллі Папіжа і громади 
села колону було відновлено. Цього разу майстер витесав із місцевого 
пісковика фігуру св. Анни на повен зріст. 

У Підгайцях свідком тогочасних подій є костел Пресвятої Трійці, 
залічений сьогодні до об’єктів архітектури, які потребують негайної допо-
моги. Але й нині костел, який бачив і Петра Дорошенка, і Яна Собєського, 
і короля Яна-Казимира, і Керим-Ґерея, і багатьох видатних діячів релігії, 
науки, культури, мистецтва вражає своєю величчю та монументальністю. 
У його підземеллі, у т.зв. каплиці Потоцьких спочиває власник міста, 
великий гетьман коронний, засновник міста Станіславова (тепер Івано-
Франківськ) Станіслав-Ревера Потоцький. Принаймні автор відомої 
монографії про костел, польський історик, директор „Вавеля” у Кракові, 
Ян Островський цього не заперечує115. Та, на жаль, тільки силами 
невеликої римо-католицької громади за підтримки поляків, колишніх 
підгайчан, йде боротьба за його врятування.

До свідків минулого належить і могила козаків-дорошенківців. Давно 
вже назріла потреба упорядкувати і саму могилу, і зробити до неї під’їзну 
дорогу, видати довідково-інформаційну літературу – тобто зробити все 

http://nvimu.com.ua/альманах/



військово-історичний альманах38

для популяризації історії нашого народу і краю зокрема. Наші сусіди-
поляки у своїх путівниках не оминають згаданої битви116.

Ця подія широко коментувалася не тільки в польських чи українських дже-
релах, але й у європейській пресі. Так, у 10-му томі збірника „Театр Європи” 
за 1677 р. зазначається, що напад запорожців на Крим вплинув на завершен -
ня Підгаєцької битви і вимушене перемир’я Дорошенка з поляками117.

Саме битва під Підгайцями на широкому тлі подій в Україні часів Руїни, 
вболівання й думи П.Дорошенка за долю дорогої йому Вітчизни знайшли 
своє відображення в історичній повісті „Під одну булаву” громадсько-
політичного діяча, письменника й публіциста В’ячеслава Будзиновського, 
що вийшла у Львові 1920 року118. Останнє і єдине на сьогодні переви-
дання цього твору відбулося за кордоном, у США119. Поки що тільки в 
рукописі, готовому до видання, є інсценізація повісті В.Будзиновського
режисера-постановника, викладача Теребовлянського вищого училища
культури, заслуженого діяча мистецтв України Анатолія Нечая.

Давно вже чекає на перевидання в Україні і згадувана нами монографія
Дмитра Дорошенка.

Адже важка битва ця при всіх її негативах засвідчила і позитив, який не
підлягає жодному сумніву – Петро Дорошенко і козаки прийшли битися
сюди також за вільну і єдину Україну.

Першим кроком до увічнення цієї події є спільне розпорядження
Підгаєцької районної ради і Підгаєцької райдержадміністрації „Про утво-
рення організаційного комітету для підготовки відзначення у 2012 році
345-річчя битви гетьмана Петра Дорошенка із військом Яна Собєського
під Підгайцями від 21.06.2010 р. за № 231/21”. Сподіваємось, що за пер-
шим кроком будуть наступні. Бо ніщо так не шкодить рідному народові,
як його власне історичне безпам’ятство.

Літопис Самовидця. – К., 1971. – С.1021 
– 103.
Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє2 
Брюховецького // Історичні монографії.
– Т.VII. Руська історична бібліотека.
Т. XIV / Під ред. О. Барвінського. –
Тернопіль, 1892. – С. 99 – 115.
Kochowski Wespazian. Historia panowania3 
Jana Kazimierza. – Poznan, 1859. – T.III.
Majewski Wieslaw. Podhajce – letnia i4 
jesienna kampania 1667 r. // Studia
i Materialy do Historii Wojskowosci. –
T. VI. – 1960. – Nr. 1.
Pajewski Janusz. Bunczuk i koncerz. Z5 
dziejow wojen polsko-tureckich. –
Warszawa, 1960.

Wojcik Zbighiew. Jan Sobieski 1629 – 6
1696. – Warszawa, 1994.
Podhaice // Lwowskie spotkania. – 2006. 7
– Nr. 5 – 6. – S. 4 – 5.
Werschler Iwo. Obrona Podhajec w 1667 r. 8
//Semper Fidelis. – Nr. 2 (31). – S. 
19 – 22.
Balinski Michal, Lipinski Tymoyteusz. 9
Starozytna Polska pod wzgledem histo-
rycznym, geograficznym i statystycznym. 
– Warszawa, 1885. – T.II. – S.709; Slownik 
Geograficzny Krolewstwa Polskiego i 
innych krajow slowianskich. T. VIII. – 
Warszawa, 1887. – S. 384 – 388; Niedzwiecki 
Mikolaj. Powiat podhajecki pod wzgledem 
geograficznym, s statystycznym, histo-

ПРИМІТКИ

http://nvimu.com.ua/альманах/



39число 2, 2010

rycznym. – Stanislawow, 1896. – S. 128
– 130.
Werschler Iwo. Obrona Podhajec w 1667.10
– S.19 – 22.
Літопис Самовидця. – С.102 – 103.11
История Русов Георгия Кониского12
[Репринт. вид. Івана Тиктора]. – Вип.
5. – Львів, 1993. – С.222 – 224.
Антонович В. Петро Дорошенко //13 
Історичні постаті України [Збірник істо-
ричних нарисів] / Упор. Болдирєв О.В.
 – Одеса, 1993. – С.192.
Яворницький Д. Іван Сірко // Кошові14
Запорізької Січі [Збірник] – К., 1992. –
С. 22 – 23.
Полонська-Василенко Н. Історія Украї-15
ни. – К., 1992. – Т.2. – С.13 – 44, 121.
Крип’якевич І. Історія України. – Львів,16
1990. – С. 202, 226.
Історія українського війська. – Репринт.17
вид. Івана Тиктора. –Львів, 1993. – Вип.
5. – С.163 – 164.
Субтельний О. Україна: Історія / Пер. з18
англ. – К., 1991. – С.135.
Шевчук В.О. Козацька держава: Етюди19 
до історії українського державотворен-
ня. – К., 1995.– С.200 – 201; Шевчук В.
Козацька держава як ідея в системі
суспільно-політичного мислення XVI –
XVIII ст.: У 2 кн. – К., 2007. – Кн.1.– 720 с.
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної20
та ранньомодерної України. – 2-ге вид.,
перероб. та розшир. – К., 2005. – 584 с.
Дорошенко Д.І. Нарис історії України:21
У 2-х т. – К., 1991. – Т.ІІ. – 349 с.
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко:22
огляд його життя і політичної діяльності.
– Нью-Йорк, 1985. – С. 131 – 141.
Степанков В. Петро Дорошенко //23
Володарі гетьманської булави: Історичні
портрети. – К., 1995. – С. 285 – 314;
Степанков В. Петро Дорошенко //
Полководці Війська Запорозького:
Історичні портрети. – К., 1998. – Кн.1.
– С. 101 – 120.
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко:24
огляд його життя і політичної діяльності.
– С. 131 – 141.
Werschler Iwo. Obrona Podhajec w 1667 r.25
– S. 19 – 22.
Там само – С. 19.26
Там само.27

Там само; Костомаров М. Руїна. 28 
Гетьманованнє Брюховецького. – С. 99 
– 115.
Podhaice // Lwowskie spotkania. – S. 4 – 5.29
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: 30 
огляд його життя і політичної діяльності. 
– С.133.
Werschler Iwo. Obrona Podhajec w 1667 r.31 
– S.20.
Пришляк В. „Куди їду – туди їду, та 32 
все на Підгайці…” (Торговельні шляхи 
Підгайців та околиці XV – XVIII 
століть) // Галицька брама. – 2006. – № 
3 – 4 (135 – 136). – С. 7 – 8. 
Радянська енциклопедія історії України. 33 
– Т.3. Підгайці. – К., 1971. – С. 389.
Werschler Iwo. Podhajce – rys historyczny 34 
(do roku 1917) // Semper Fidelis. – 2002. 
– № 3 (68). – S. 24 – 27.
Сіреджук П.С. Джерела до вивчення 35 
історії виникнення міст Галицької землі 
в XV – XVIII ст. // Архіви України. – 
1986. – № 1. – С. 58 – 66.
Гунчак Т. Підгаєччина: Історичний 36 
нарис // Підгаєцька земля: історично-
меморіальний збірник / НТШ. – Т.XXIV. 
Український архів. Головний комітет 
підгаєчан. – Детройт (США), 1980. – 
С.113 – 118, 127, 128, 147, 148.
Ульріх фон Вердум. Щоденник подорожі, 37 
яку я здійснив у роки 1670, 1671, 1672…
через Королівство Польське… // Жовтень. 
– 1983. – № 10 (468). – С.89 – 105.
Гунчак Т. Підгаєччина. – С.113 – 118, 38 
127, 128, 147, 148.
Бевз М. Архітектурно-містобудівний 39 
комплекс середмістя Підгайці: історична 
та культурна цінність // Галицька брама. 
– 2006. – № 3 – 4 (135 – 136). – С. 2 – 4.
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: 40 
огляд його життя і політичної діяльності. 
– С.135; Werschler Iwo. Obrona Podhajec 
w 1667 r. – S.20.
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: 41
огляд його життя і політичної діяльності. 
– С.135.
Там само. – С.134 – 135.42
Там само. – С.133, 135.43 
Там само. – С.135.44 
Бевз М. Планувально-просторові систе-45 
ми історичних міст, їх ідентифікація та 
збереження (міста Підгайці та Бучач) // 

http://nvimu.com.ua/альманах/



військово-історичний альманах40

Архітектурний вісник. – 2002. – № 3 – 4 
(16). – С.46 – 48.
Дорошенко Д.І. Нарис історії України: У 46 
2-х т. – С.78.
Sobieski Jan. Listy do Marysienki / 47 
Opracowal L.Kukulski. – Czesc II: Podole. 
– Pruszkow, 1962. – S. 220 – 225.
Werschler Iwo. Obrona Podhajec w 1667 r. 48 
– S.20.
Там само.49 
Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє 50 
Брюховецького. – С.101.
Колодницький С. Гетьман Дорошенко 51 
під Підгайцями (Важка битва гетьмана 
Петра Дорошенка) // Дзвін. – 2000. – № 4.
 – С.109 – 116.
Werschler Iwo. Obrona Podhajec w 1667 52 
r. – S.21.
Степанков В. Петро Дорошенко // 53 
Володарі гетьманської булави: Історичні 
портрети. – С. 301– 302.
Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє 54 
Брюховецького. – С.111 – 112.
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: 55 
огляд його життя і політичної діяльності. 
– С.137.
Werschler Iwo. Obrona Podhajec w 1667 r.56 
 – S.21.
Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє 57 
Брюховецького. – С.144.
Маслійчук В. ALTERA PATRIA: Но-58
тат ки про діяльність Івана Сірка на Сло-
бідській Україні. – Харків, 2004. – 72 с.
Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє 59 
Брюховецького. – С.104.
Там само.60 
Дорошенко Д.І. Нарис історії України: 61 
У 2-х т. – С.78; Шевчук В. Козацька держа-
ва як ідея в системі суспільно-політичного 
мислення XVI – XVIII ст. – 720 с.; 
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної 
та ранньомодерної України. – С. 387.
Podhaice // Lwowskie spotkania. – S.5.62 
Шевчук В. Козацька держава як ідея в 63 
системі суспільно-політичного мислен-
ня XVI – XVIII ст. – С. 321.
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: 64 
огляд його життя і політичної діяльності. 
– С.138.

Niedzwiecki Mikolaj. Powiat podhajecki65 
pod wzgledem geograficznym, s statystyc-
znym, historycznym. – S.129.
Підгайці – радянське місто. Фотоальбом,66 
виготовлений членами історичного гурт-
ка Підгаєцької ЗОШ І-ІІІ ст.(рукопис).
– 1960.
Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє67 
Брюховецького. – С.101.
Там само.68 
Zelenski (Boy) Tadeusz. Pisma. – T.VII.69 
Marysienka Sobieska. – Warszawa, 1994. –
S.170 – 175, 352 – 353.
Podhaice // Lwowskie spotkania. – S.5.70 
Zelenski (Boy) Tadeusz. Pisma. – T.VII.71 
Marysienka Sobieska. – S.171.
Полонська-Василенко Н. Історія Украї-72 
ни. – С.43.
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної73
та ранньомодерної України. – С. 386 –
387.
Werschler Iwo. Obrona Podhajec w 1667 r.74 
– S.20.

Slownik Geograficzny Krolewstwa75 
Polskiego i innych krajow slowianskich. T.
VIII. – S. 385 – 386.
Шевчук В. Козацька держава як ідея в76
системі суспільно-політичного мислення
XVI – XVIII ст. – С. 320; Чухліб Т.В.
Гетьмани і монархи. Українська держава в
міжнародних відносинах 1648 – 1714 рр.
– 2-ге вид., доопрац. – К., 2005. – 584 с.
Дорошенко Д.І. Нарис історії України:77 
У 2-х т. – С.78.
Реєнт О.П., Коляда І.А.. Усі гетьмани78 
України. – Харків, 2007. – 415 с.
Гунчак Т. Підгаєччина. – С.113 – 118,79 
127, 128, 147, 148.
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко:80 
огляд його життя і політичної діяльності.
– С.134.
Niedzwiecki Mikolaj. Powiat podhajecki81 
pod wzgledem geograficznym, s statystycz-
nym, historycznym. – S.129.
Podhaice // Lwowskie spotkania. – S.5.82 
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко:83 
огляд його життя і політичної діяльності.
– С.196.
Там само. – С. 138 – 139.84 

http://nvimu.com.ua/альманах/



41число 2, 2010

Банах І. Підгайці на історичній мапі //85
Міська брама. Незалежний Підгаєцький
часопис. – Ч. 1(8) – К., 2009. – С. 5.
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко:86
огляд його життя і політичної діяльності.
– С.140.
Там само. – С. 141.87
Літопис Самовидця. – С. 103.88
Яворницький Д. Іван Сірко. – С.77.89
Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в90
життєписах.– К., 1994 – С. 242 – 254.
Дорошенко Д.І. Нарис історії України:91
 У 2-х т. – С.78.
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної92 
та ранньомодерної України. – С. 386 – 387.
История Польщи: В 3-х т. Т.1 / Под ред.93
В.Д. Королюка и др. – Москва, 1954. –
С. 277.
Глинський М.П. Підгайці. Історія міст і94
сіл Української РСР. Тернопільська обл.
– К., 1973. – С.111.
Радянська енциклопедія історії України.95
– Т.3. Підгайці. – С. 389.
Сенкевич Г. Собрание сочинений:96
В 9-ти т. – Т.5. Пан Володыёвский [Ро ман]
/ Пер. с пол. – Москва, 1984. – 423 с.
Balinski Michal, Lipinski Tymoyteusz.97
Starozytna Polska pod wzgledem histo-
rycznym, geograficznym i statystycz nym.
– S.709; Czolowski A., Janusz B. Preszlosci
i zabytki wojewodstwa tarnopolskiego. –
Tarnopol, 1926. – S. 32 – 33; Przewodnik
po wojewodztwie tarnopolskiem z mapa.
– Tarnopol, 1928. – S.62; Slownik
Geograficzny Krolewstwa Polskiego i
innych krajow slowianskich. T. VIII. – S.
385 – 386; Niedzwiecki Mikolaj. Powiat
podhajecki pod wzgledem geograficznym, s
statystycznym, historycznym. – S.129.
Ostrowski Jan K. Kosciol parafialny98
P.W.Sw. Trojcy w Podhajcach // Materialy
do ddziejow sztuki sakralnej na ziemiach
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. –
T.4: Koscioly i klastory rzymskokatolickie
dawnego wojewodstwa ruskiego. – Krakow,
1996. – S.141 – 162.
История Русов Георгия Кониского. –99
Репринт. вид. Івана Тиктора. – Вип. 5.
– C. 222 – 224.

Шевчук В. Козацька держава. Етюди до 100
історії українського державотворення. 
– С.200; Шевчук В. Козацька держава 
як ідея в системі суспільно-політичного 
мислення XVI – XVIII ст. – С.108.
Бойко О. Історія України: запитання і 101
відповіді. – К., 1997. – С. 96 – 99.
Субтельний О. Україна: Історія / Пер. з 102
англ. – С. 135.
Шевчук В. Козацька держава як ідея в 103
системі суспільно-політичного мислен-
ня XVI – XVIII ст. – C. 323 – 324 с.
Там само. 104
Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в 105
життєписах. – С. 242 – 254.
Котляр М., Кульчицький С. Шляхам 106
віків: Довідник з історії України. – К., 
1993. – С. 76, 77, 307.
Полонська-Василенко Н. Історія 107
України. – С.43.
Яворницький Д. Іван Сірко. – С.77.108
Історія українського війська. – Репринт. 109
вид. Івана Тиктора. – Вип. 5. – С.163 – 
164.
Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в 110
життєписах. – С.242 – 254.
Крип’якевич І. Історія України. – С.226.111
Грушевський М. Ілюстрована історія 112
України. – Репринт. вид. 1913 р. – К., 
1990. – 524 с.
Антонович В. Петро Дорошенко. – С. 192.113 
Krolinski K. Kolebka wielkiej slawy. 114
Podhaice. – Lwow, 1910. – S. 22 – 23.
Ostrowski Jan K. Kosciol parafialny 115
P.W.Sw. Trojcy w Podhajcach. – S. 144.
Przewodnik po wojewodztwie tarnopolskiem 116 
z mapa. – S. 62; Czolowski A., Janusz 
B. Preszlosci i zabytki wojewodstwa 
tarnopolskiego. – S. 32 – 33; Rakowski G. 
Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Czesc II: 
poodle. – Pruszkow, 2006. – S. 287 – 295.
Наливайко Д. Козацька християнська 117
республіка. – К,. 1992. – С. 294 – 295.
Будзиновский В. Під одну булаву. – 118
Львів, 1920.
Будзиновский В. Під одну булаву. – 119
Нью-Йорк, 1956. – 122 с.

http://nvimu.com.ua/альманах/



військово-історичний альманах42

Додаток

ПІДГАЄЦЬКИЙ ТРАКТАТ МІЖ ЯНОМ СОБЄСЬКИМ
І СОЛТАНОМ КАЛГОЮ
від 16 жовтня 1667 року

Оскільки його милість солтан Керим-Ґерей Калга ввійшов сюди, в держави 
його королівської милості і Річі Посполитої, з військами кримськими, ногайсь-
кими, буджацькими, білогородськими не з іншим наміром, тільки з тим, щоб 
постановити й підтвердити давні пакти, за багато років перед тим утверджені з 
його милістю королем і Річчю Посполитою іменем теперішнього його милості 
хана, його наступника, також і цілого Криму, а особливо ті, які недавно постали з 
його милістю ханом та з Іслан-Ґереєм, що пішов із цього світу, як і наступником 
його, ханом, його милістю Мехмет-Ґереєм, отож, зійшовшись між собою тут, під 
Підгайцями, його милість пан гетьман від імені його милості короля й цілої Річі 
Посполитої та його милість солтан іменем його милості теперішнього хана і його 
наступника на потім, як і цілого Криму, і всіх їхніх милостей, присягалися, вмовив-
шись разом, до вічної приязні і на вічно нерозривний мир. 

По-перше, все, що тільки сталося поміж обома народами, як у минулу зиму, так
і в теперішні часи, пустили у вічну непам'ять, віддавши те на таємний суд Божий. 
А щоб не доходило в подальшому до такого розірвання приязні, його милість пан 
гетьман вимагає під присягою, що, коли б мали заходити коли-небудь і які-небудь 
оказії, незгоди або претензії поміж згаданими державами, має вирішуватися це 
через послів, і до їхнього повернення все повинно лишатися у спокої, і не повинні 
виявлятися знаки неприязні.

А що його милість солтан обіцяє й присягається іменем його милості
теперішнього хана і його наступників, як і цілого Криму, бути ворогом ворогів 
його королівської милості і Річі Посполитої, ставати з військами, яких його 
королівська милість та Річ Посполита потребуватиме на будь-яку послугу Річі 
Посполитої, то навзаєм і його милість гетьман обіцяє й забезпечує іменем його 
королівської милості й Річі Посполитої віддавати подарунки згідно давніх звичаїв, 
що належать їхнім милостям ханам і кримським ордам, починаючи від того попри-
сяження з обопільної дружби. На знак того й задля вічної приязні з його милістю 
ханом і цілим Кримом він ординує при його милості солтані і своїх людей, щоб 
перебували біля його милості хана, — вони так довго мають там залишатися, доки 
не повернеться до його милості хана посол, виправлений на сейм за подарунками. 
Зате його милість хан не посилатиме без відома й приязної волі його королівської 
милості та цілої Річі Посполитої жодних військ в Україну і в держави його 
королівської милості. А що деякі орди буджацькі, білогородські, також ногайці 
й немала частина оракулів, візабетелів не визнають себе в послушенстві його 
милості хана, то й тоді його милість солтан убезпечує його милість пана гетьмана 
й упевнює, що коли б згадані свавільні орди входили малими чи також великими 
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купами в держави його королівської милості, то його милість солтан іменем його 
милості хана обіцяє їх присмиряти, жодної не виказуючи протекції і не допускаю-
чи з’єднуватися з ними своїм військам.

Оскільки на прохання його милості хана і солтана Калги його королівська 
милість і Річ Посполита приймає козаків до ласки як своїх власних підданих, 
аби задовольнялися вони тим, що їм декларуватиметься призначеною від його 
королівської милості комісією, то хай ствердять свою покірність у тому присягою. 
Обіцяє його милість солтан для утвердження ґрунтовнішої приязні і братерської 
вірності справити у його милості хана, щоб в'язнів, побраних під Браїловом, тобто 
пана Маховського й інших, які вже відзиваються й відзиватимуться, його милість 
хан повернув до Польщі, а його милість пан гетьман навзаєм обіцяє випросити 
у його королівської милості, щоб той на знак щирого братерства з його милістю 
ханом наказав випустити на волю татар, різночасно побраних в ув’язнення.

Його милість солтан убезпечує, що він з усіма ордами правдиво обіцяє його 
милості панові гетьману – як з цього місця, так і повертаючись до Криму, – не 
дозволить він чинити зі свого відома жодних набігів у будь-який бік і взагалі зака-
же, аби не ходили; свавільників же своїх звелить громити і на знак ґрунтовнішого 
братерства має ствердити те присягою. На що для кращої віри з підписом рук 
наших притискаємо й печатку.

Даний під Підгайцями жовтня 16 дня 1667 року.
Гіт-Ґерей, солтан; Керим-Ґерей Калга, солтан великих орд кримських; Якки-

Ґерей; Гем-Ґерей; Сирам-бей; мурза Забей Караного; Маутша-мурза; Маду-кала; 
Адиша-мурза; Мох-мурза; Мит Гієткша Мурта.

ПІДГАЄЦЬКИЙ ДОГОВІР МІЖ ЯНОМ СОБЄСЬКИМ
І ПЕТРОМ ДОРОШЕНКОМ

Ясновельможний його милість пан великий маршалок і польний коронний 
гетьман, пізнавши щиру готовність його милості пана Петра Дорошенка, гетьма-
на війська його королівської милості Запорозького, до послуг його королівської 
милості й Річі Посполитій і маючи його запевнення, що не з війною, але з про-
ханням благають ласки його королівської милості й Річі Посполитої, обіцяє згада-
ному панові гетьману з військом його королівської милості Запорозьким подати 
прохання до його королівської милості й Річі Посполитої, аби все те, що сталося 
дотіль, його королівська милість і Річ Посполита піддала цілковитому забуттю. 
А щоб це його милість король та Річ Посполита ясніше побачили, його милість 
пан гетьман запорозький і Запорозьке військо обіцяють відтепер цілковите й 
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вірне підданство його королівській милості й Річі Посполитій, щире бажання на 
всілякі послуги і вирікається на потім всіляких протекцій, покладаючи свою без-
пеку на саму тільки ласку його королівської милості й Річі Посполитої. І щоб бути 
достойнішими її, зобов’язується всім панам, як дідичних добр, так і державних 
добр його королівської милості, чи їхнім намісникам, давати допомогу для їхнього 
безпечного мешкання в домах, за винятком того, про що покірно просять, аби коза-
ки й їхні хутори були вільні.

А оскільки ясновельможний його милість пан великий маршалок і польний 
коронний гетьман не має повної сили на заспокоєння претензій його королівської 
величності Запорозьких військ, то всі їхні вимоги відкладає до найближчого 
сейму, на який військо його королівської милості Запорозьке зашле своїх послів 
і проситиме комісії, в чому їм допоможе ясновельможний його милість пан мар-
шалок. Між тим він убезпечує Запорозьке військо, що до комісії не вводитиме 
коронних, його королівської милості, військ у жодне місто, нікуди, де тільки меш-
кають козаки, що належать до Запорозького війська. Навзаєм і запорозькі війська 
не повинні вимагати жодних міст, у яких досі козаків не було. А що то за міста, має 
бути висловлено особливим актом.

Через те, що білоцерківська залога не може мати достатнього утримання 
без утиску людей Запорозького війська, лишаючись у такому числі, як і в Білій 
Церкві, так і в інших містах, то його милість пан маршалок на прохання його 
милості пана гетьмана Запорозького війська і цілого війська згоджується послати 
офіцера до його милості пана Стахурського з розпорядженням, щоб частину людей 
спроваджено з Білої Церкви, суворо наказавши, аби його милість пан комендант, 
лишаючись у Білій Церкві, у найменший спосіб не важився чинити жодної крив-
ди людям, що належать до Запорозького війська, під загрозою військового суду. 
Тим же розпорядженням накаже панові коменданту, щоб як церковні речі, так і те, 
що взято в полковника паволоцького, віддав цілком, кому належить, без усілякої 
відволоки, аби всі покривджені були задоволені.

Ці пункти мають бути зараз зміцнені присягою з боку його королівської 
милості й Річі Посполитої через ясновельможного його милості пана великого 
маршалка і коронного польного гетьмана та їхніх милостей панів комісарів, при-
значених до трактування, а з боку війська його королівської милості Запорозького 
через його милість пана Петра Дорошенка, гетьмана, обозного військового, гене-
ральних суддів, осавулів, сотників і всіляку старожитню старшину та стверджені, 
згідно писаної форми.

Даний під Підгайцями жовтня 19 дня 1667 року
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НАЧАЛЬНИКИ ОСОБИСТОГО ШТАБУ 
ДГЕТЬМАНА П.СКОРОПАДСЬКОГО

Державний переворот 29 квітня 1918 р., після якого було проголошено 
про створення Української Держави у формі Гетьманату П.Скоропадсько-
го, кардинально змінив не лише форму, але й суть української державної 
моделі. Гетьман здобув диктаторські повноваження. Конституційними 
документами Української Держави стали гетьманська Грамота „До всьо-
го українського народу” та „Закони про тимчасовий державний устрій 
України”. Водночас П.Скоропадський відкинув будь-які спроби довічної 
абсолютизації влади. Його диктатура мала бути лише тимчасовою, до 
стабілізації політичного і фінансово-економічного становища в країні, 
після чого демократично обраний Сойм (парламент) мав би визначити 
державний устрій Української Держави і форми правління в ній. До скли-
кання Сойму, законодавчі функції покладалися на фахівців міністерств, 
після чого закони ухвалював уряд і затверджував гетьман. Виконавчу 
владу здійснювала Рада міністрів.

Українська Держава забезпечувала право на приватну власність, 
влада взяла курс на побудову ліберального капіталізму (за економічною 
сутністю) із значною часткою державних монополій та впливовим прошар-
ком великої буржуазії. Це була унітарна держава диктаторського типу із 
тимчасовим обмеженням демократичних свобод. Водночас Гетьманат був 
державою українського територіального націоналізму сучасного зразка 
(соборницька політика, українцями вважалися усі громадяни Української 
Держави незалежно від етнічного походження тощо) і базувався на основі 
українських консервативних традицій та ідеології. За час свого нетрива-
лого існування гетьманський режим здобув визнання більш як двадцяти 
країн світу. Суверенітет Української Держави, як і владні повноваження 
самого гетьмана, де-юре були усеосяжними, проте де-факто частково 
обмежувалися військово-політичною залежністю з боку окупаційного 
командування (головно – німецького), що дає підстави кваліфікувати 
Українську Державу як сателіта провідних Центральноєвропейських дер-
жав – Німеччини та Австро-Угорщини.

На сьогодні дослідники опрацювали досить об’ємний шар архівних 
матеріалів періоду існування Гетьманату, аналіз і оцінка яких викладені 
у чисельних дисертаційних дослідженнях, наукових монографіях та 
публікаціях. Проте, на жаль, вітчизняна і зарубіжна історіографія української 
революції й досі практично не торкнулася висвітлення функціонування і ролі 
в Українській Державі Власної адміністрації гетьмана П.Скоропадського, 
яка, з огляду на владний устрій цього державного утворення і повноважень 

Павло ГАЙ-НИЖНИК
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його голови, мала б бути досить впливовою (особливо у позалаштунковій, 
не публічній політиці) державно-адміністративною інституцією.

Адміністрація голови держави за владарювання П.Скоропадського мала 
назву Головна Квартира пана гетьмана1. Побудована на військових заса-
дах, вона мала виняткові контролюючі повноваження щодо усіх силових 
структур країни ы визначала основні напрямки охоронної діяльності в 
Українській Державі. В її обов’язок входило також безпосередньо оповіща-
ти гетьмана про стан і потреби національної та його особистої безпеки тощо.

Правителі і керівники держав завжди мали (і мають) у своєму
розпорядженні власну адміністрацію. У різні часи її склад, функції і 
повноваження були різного характеру (залежно від державного ладу 
країни, суспільної організації, історичної традиції і навіть особистих пере-
конань керманича державного утворення), проте завжди подібні устано-
ви функціонували під безпосереднім керівництвом та контролем свого 
патрона і перебували у самій серцевині (часто утаємниченій для загалу) 
державної політики.

Штаб гетьмана став серцевиною Головної Квартири керівника держави 
і повноваження цієї частини були надзвичайно широкими. Гетьманський 
штаб займався питаннями призначень і звільнення зі служби, відпустками 
та відрядженнями усіх чинів Головної Квартири гетьмана, справами надан-
ня допомоги від самого П.Скоропадського тим особам, „які здійснили 
послуги Українській Державі”2.

Крім того до компетенції Штабу гетьмана також входило: встановлен-
ня зв’язку між частинами, підлеглими начальнику гетьманського Штабу; 
повідомлення гетьману за даними преси про політичний і економічний 
настрій населення; збереження справ і документів історичного значення; 
забезпечення утримання осіб Головної Квартири; загальний нагляд за 
безпекою резиденції і мандрівок гетьмана; влаштування гетьманських 
прийнять і зустрічей; „обслідування всіх сторін діяльності політичних 
партій, організацій і окремих осіб, які намагаються підірвати Гетьманську 
владу і встановлену форму Правління в Українській Державі, а також 
висвітлення різних політичних течій в суспільстві і народних масах”3.

Відтак голова Штабу гетьмана, з огляду на специфіку державної 
вертикалі та владну структуру Української Держави, обіймав досить ваго-
му посаду й мав неабиякий вплив на самого П.Скоропадського. Досить 
лише вказати, що в його розпорядженні були:

особи для виконання доручень (старшини з правами командирів•
неокремих бригад, осавули з правами командирів сотень, секретар з 
правами столоначальника);
гетьманська Похідна канцелярія (а це: загально-інспекторський•
відділ, повідомчий відділ, постачальний відділ, технічне відділення,
канцелярія з приймання прохань на ім’я гетьмана);

http://nvimu.com.ua/альманах/



47число 2, 2010

гетьманський господар (Управління гетьманського господаря);• 
гетьманський комендант (на управління гетьманського коменданта • 
повністю покладалася особиста безпека гетьмана, до якого входили: 
Канцелярія, Самохідний відділ, Гетьманська стайня, Власний конвой 
Ясновельможного пана гетьмана, Особиста охоронна команда гетьмана);
Загін осібного призначення, який забезпечував порядок в місцях пере-•
бування гетьмана;
Осібний (особливий) відділ. Цей відділ мав відстежувати різні •
політичні та національні течії у суспільстві щодо ставлення до особи 
гетьмана, розробляти заходи по боротьбі урядових установ з анти-
державною діяльністю політичних партій, організацій та окремих 
осіб, інформувати про діяльність політичних партій та громадських 
рухів України, які могли шкідливо вплинути на внутрішню ситуацію 
в Українській Державі та її міжнародні відносини. Окремі агенти 
відділу здійснювали розвідувальні функції й за кордоном України. 
Осібний відділ також був зобов’язаний виконувати окремі доручен-
ня начальника Штабу гетьмана щодо галузі своєї безпосередньої 
діяльності4. Таким чином відділ фактично виконував роль політичної 
розвідки та контррозвідки й мав надзвичайні повноваження стосовно 
інших офіційних установ Української Держави.

Як голові Головної Квартири гетьмана, котрий водночас був головою 
Штабу гетьмана, йому номінально підпорядковувалися також секретарі 
й ад’ютанти П.Скоропадського, а також Власна його світлості канцелярія 
гетьмана. 

Начальник Штабу гетьмана у будь-якій справі мав звітувати лише 
гетьману і отримувати вказівки та розпорядження винятково від нього, а 
тому „ніяке інше управління по справах, ввірених його розпорядженню, 
вимагати вказівок по них права не має”. Крім того, начальник гетьмансь-
кого Штабу прирівнювався у правах до головноуправляючого, а в окремих 
випадках набував навіть прав міністра, тому й міг віддавати „всі розпо-
рядження по міністерствах Гетьмана, його розміщенню, задоволенню та 
охороні”. Серед обов’язків начальника Штабу гетьмана було: команду-
вання частинами Штабу, нагляд за діловодством та ревізія справ Штабу, 
складання кошторисів видатків і прибутків по Штабу, а також передача 
гетьманських розпоряджень всім державним органам, цивільним устано-
вам і окремим особам для виконання зі словами: „Пан Гетьман наказав”5.

Впродовж семи з половиною місяців існування Української Держави 
Штаб гетьмана, а відтак і його Головну Квартиру, очолювали:

Дашкевич-Горбацький Владислав (травень – червень 1918 р.);•
Стеллецький Борис (червень – жовтень 1918 р.);• 
Аккерман Олександр (жовтень – грудень 1918 р.)• 
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Владислав Владиславович Дашкевич-Горбацький (16 (28) серпня 
1879 – 7 червня 1952) – військовослужбовець, педагог, генерал-майор
російської служби.

Походив зі старовинного дворянського роду польсько-литовського поход-
ження (Daszkiewicz-Gorbacki), що поділився на кілька гілок. В.Дашкевич-
Горбацький народився у дворянській православній сім’ї в м. Обухові 
Київського повіту Київської губернії. Освіту здобув у Кременчуцькому 
реальному училищі, яке закінчив 1897 р. Відтак вступив до Московського 
військового училища, де 26 вересня 1897 р. прийняв присягу і вступив до служ-
би. 9 серпня 1899 р. В.Дашкевич-Горбацький був випущений з Московського 
військового училища по І-му розряду в чині підпоручника у лейб-гвардії 
Литовський полк. Після отримання 9 серпня 1903 р. погонів поручника 
навчався в Ніколаєвській академії Генерального штабу, яку закінчив по І-му 
розряду у 1905 р. Того самого року (28 травня) став штабс-капітаном гвардії 
з перейменуванням у капітани Генерального штабу. З 25 листопада 1905 р. 
по 28 листопада 1907 р. відбував цензове командування ротою у лейб-гвардії 
Гренадерському полку. До 14 серпня 1913 р. служив обер-офіцером для дору-
чень при штабі гвардійського корпусу. За цей час 6 грудня 1911 р. отримав 
звання підполковника. Викладав тактику в Пажеському корпусі. 14 серпня 
1913 р. отримав призначення, яке було затверджене 6 грудня того самого року, 
на службу штаб-офіцером для доручень при штабі 1-го армійського корпусу.

Учасник Першої світової війни, невдовзі після початку якої 6 грудня 
1914 р. був підвищений у військовому званні до полковника. У 1915 р. 
короткий час перебував на різних військових посадах: від 10 вересня до 
1 листопада 1915 р. виконував обов’язки начальника штабу 50-ї піхотної 
дивізії, з 1 по 7 листопада 1915 р. – 68-ї піхотної дивізії, а з 7 по 23 листо-
пада 1915 р. був тимчасово керуючим справами начальника штабу 36-го 
армійського корпусу. Наказом головнокомандувача Західного фронту від 
26 січня 1916 р. (підтверджено Височайшим наказом 2 лютого 1916 р.) 
до 3 січня 1917 р. командував 96-м піхотним Омським полком. Після 
Лютневої революції в Росії В.Дашкевич-Горбацький призначений (з 9 квіт -
ня 1917 р.) начальником штабу 24-ї піхотної дивізії з переведенням до 
Генерального штабу. На початку 1917 р. отримав звання генерал-майора.

За час служби в російській імператорській армії був нагороджений: 
орденами Святого Станіслава ІІІ ст. (1907 р.), Святої Анни ІІІ ст. (1908 р.), 
Святого Станіслава ІІ ст. (6 грудня 1911 р.), Святої Анни ІІ ст. (6 грудня 
1913 р.), Святого Володимира ІІІ ст. з мечами (27 квітня 1915 р.); світло-
бронзовою медаллю „За зусилля по успішному виконанню загальної 
мобілізації 1914 р.” (5 грудня 1915 р.); мечами до ордена Святої Анни
ІІ ст. (21 липня 1915 р.), мечами та бантом до ордена Святої Анни ІІІ ст. 
(10 січня 1916 р.), мечами до ордена Святого Станіслава ІІ ст., а також
12 січня 1917 р. Георгієвською зброєю6.
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З поверненням в Україну після революційних подій в Росії став чле-
ном таємної організації „Українська Громада”, що її очолював генерал 
П.Скоропадський і яка готувала повалення Центральної Ради. Активний 
учасник і фактичний керівник гетьманського перевороту у Києві 29 квітня 
1918 р., внаслідок якого П.Скоропадський прийшов до влади. У квітні – 
червні 1918 р. – начальник особистого Штабу гетьмана всієї України.

З керівником свого майбутнього штабу П.Скоропадський визначився 
25 квітня, за кілька днів до перевороту. Пізніше він згадував про це призна-
чення: „Було пізно вночі… В мене не було ще начальника штабу. Я ніяк не 
міг зупинитися на якому-небудь генералі… Події так швидко розгорталися. 
Через кілька днів влада переходила до мене, а людей для ведення справи 
я ще не знайшов. Наступного дня я згадав про певного начальника дивізії, 
генерал-майора Дашкевича-Горбацького. Особисто я його майже не знав, 
проте чув, коли ще командував корпусом, що у 1-му корпусі його хвалили 
як доброго і рішучого командира полку. Він був офіцером генерального 
штабу. Часу на обміркування не було, я по нього послав і негайно призначив 
його своїм начальником штабу”7. Офіційно був призначений начальни-
ком Штабу гетьмана 3 травня 1918 р. Проте у червні 1918 р. його усунуто 
з посади начальника Штабу гетьмана, оскільки він, за словами самого 
П.Скоропадського, „достеменно не міг впоратися із цією справою”8.

Однак В.Дашкевич-Горбацький не відійшов від служби. З 27 червня 
по жовтень 1918 р. він служить генеральним старшиною при гетьмані, а в 
жовтні 1918 р. призначений головою надзвичайної місії Української Держави 
до Румунії. Місія мала не лише стати осібним представництвом гетьмана, 
але й довести до логічного дипломатичного завершення економічну війну 
Української Держави з цією країною й, відповідно, домогтися повернення 
Україні окупованої румунами Бессарабії. Крім того в румунських Ясах 
перебувало військове представництво Антанти, а відтак надзвичайний пред-
ставник гетьмана мав налагодити тісний контакт і в цій сфері.

Проте виїхати до Румунії голова української надзвичайної місії вже не 
встиг. Після початку протигетьманського повстання на чолі з Директорією 
у листопаді 1918 р. відбув до Одеси, де намагався вступили до лав Збройних 
сил Півдня Росії (Добровольчої армії), але отримав відмову від генерала 
А.Денікіна. Відтак у березні 1919 р. відплив до Туреччини у Константинополь 
(Істамбул), проте вже восени 1919 р. добровільно прибув у розпорядження 
армії адмірала Колчака, де був залічений до резерву чинів. Після вбив-
ства генерала П.Грівіна В.Дашкевич-Горбацький 22 – 24 листопада 1919 р. 
стає тимчасово керуючим справами командувача Північної групи 1-ї армії. 
Учасник відомого Сибірського Льодового походу (1919 р.), за що був наго-
роджений знаком відзнаки Військового ордену „За Великий Сибірський 
похід” І ст. (№ 9, 27 травня 1920 р.). У 1920 р. (на 27 травня) – генерал для 
доручень при командувачі військ Далекосхідної армії, а з 6 червня 1920 р. 
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перебував у розпорядженні головнокомандувача усіх сил Російської Східної 
Окраїни. Згодом емігрував до Китаю, а з 1922 р. мешкав у Німеччині.

Про життя та діяльність В.Дашкевича-Горбацького в Німеччині відо-
мостей практично немає. Як свідчив генерал А. фон Лампе у довідці для 
розсилки вищим чинам Російського загальновійськового союзу від 1 серпня 
1938 р., у 1937 р., після створення в Німеччині за розпорядження нацистсь-
кого керівництва Управління справами російської еміграції в Німеччині на 
чолі з генералом В.Біскупським, В.Дашкевич-Горбацький належав до групи 
осіб, які об’єдналися навколо архієпископа Тихона і які, в тому чи іншому 
вигляді, але провадили жорстку боротьбу проти В.Біскупського. Серед членів 
цієї групи (Тихон виїхав з Німеччини у червні 1938 р.), крім В.Дашкевича-
Горбацького, були також колишній колчаківський генерал Сахаров, колишній 
начальник Санкт-Петербурзького охоронного відділення Герасимов, офіцер 
кінної гвардії поручник князь Масальський (висланий з Німеччини у 1937 
р.), полковник граф Воронцов-Дашков та інші. Після вступу Радянської 
армії наприкінці Радянсько-німецької війни 1941–1945 рр. у Німеччину був 
заарештований і вивезений до СРСР. Там В.Дашкевича-Горбацького засудили 
до виправно-трудових таборів. Помер 7 червня 1952 р. у таборі Інте (Печорлаг 
– Печорський табір), а похований у поселенні Абезь Інтинського району 
Республіки Комі (могила № О-27), що нині належить Російській Федерації.

Борис Семенович Стеллецький (23 серпня 1872 р. – 25 лютого 
1939 р.) – військовослужбовець, полковник російської служби, гене-
ральний хорунжий української служби. Православний. Освіту здобув у
Варшавській класичній гімназії.

Дід Б.Стелецького – Василь Гаврилович – був одружений з донькою 
вчителя німецької мови, що мав прізвище Леус, шведом за національністю.
Леус свого часу одружився з грузинкою, що була викуплена з персько-
го полону й належала до старовинного роду Єліозових. Вочевидь саме
звідси беруть початок виразні кавказькі риси обличчя їхнього онука –
Б.Стеллецького.

Батько Б.Стеллецького – Семен Васильович – був генералом царської 
армії і свого часу закінчив Московський Межевий інститут та військову
Академію у Санкт-Петербурзі. На службі займався будівництвом бастіонів
Брестської фортеці, моста через Віслу, а згодом поставив церкву на
цвинтарі на Волі, де по смерті й був похований. Батько одружувався
двічі. Від першого шлюбу мав синів Бориса і Дмитра, котрий згодом став
відомим художником. 

Другий шлюб батька відбувся, коли синам було відповідно два і чоти-
ри роки. Прийомною матір’ю дворічного Бориса Стеллецького стала
21-річна Софія Василівна Соболевська, донька начальника Варшавської
військової округи Василя Львовича Соболевського та Анни Федорівни
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Подчейцової. Згодом у подружжя народилося ще шестеро дітей (Анна, 
Василь, Костянтин, Єлена, Петро і Федір).

Військову службу Б.Стеллецький розпочав 1 січня 1891 р. після вступу 
до Одеського піхотного юнкерського училища, яке закінчив у 1894 році. 
Випущений у 7-й піхотний Ревельський полк. Згодом служив команди-
ром роти у 4-му Варшавському фортечному полку. Від 16 жовтня 1894 р. 
– підпоручник, з 1 вересня 1898 р. – поручник. У 1901 р. по 1-му розряду 
закінчив Ніколаєвську академію Генерального штабу й 23 травня 1901 р. 
отримав звання штабс-капітана. Перебував при Варшавській військовій 
окрузі. Від 26 листопада 1901 р. по 16 грудня 1902 р. служив старшим 
ад’ютантом штабу 1-ї Донської козацької дивізії. З 16 лютого 1902 р. по 11 
жовтня 1903 р. – помічник старшого ад’ютанта штабу Київської військової 
округи. У цей час, 6 квітня 1903 р., отримав звання капітана. З 11 жовтня 
1903 р. по 6 грудня 1907 р. служив обер-офіцером для доручень при штабі 

Борис Стеллецький – 
Начальник штабу геть-
мана П.Скоропадського 

(публікуєтьс вперше). 
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Київської військової округи. Цензове командування ротою відбував з 28 
листопада 1904 р. по 1 вересня 1905 р. у 131-му піхотному Тираспольському 
полку. 6 грудня 1907 р. отримав військове звання підполковника. З цього дня
по 21 грудня 1907 р. – начальник стройового відділу штабу Івангородської
фортеці. З 21 грудня 1907 р. по 2 червня 1911 р. – старший ад’ютант штабу 
Київської військової округи.

Під час служби у Києві Б.Стеллецький редагував „Военно-исторический 
вестникъ” (з № 3–4 у 1909 р. по № 3–4 у 1911 р.), який на той час вихо-
див щомісяця. Часопис видавав київський відділ Російського військово-
історичного товариства з 1909 по 1914 рр. (до 1912 р. – щомісячник, 
опісля – виходив чотири рази на рік) і являв собою ілюстрований збірник 
різнобічних матеріалів на військово-історичну тематику.

2 червня 1911 р. призначений, 6 грудня того самого року затвердже-
ний завідувачем пересуванням військ Київського району. Водночас 6 
грудня 1911 р. отримав звання полковника. Цензове командування бата-
льйоном відбував з 29 травня по 25 вересня 1913 р. у 130-му піхотному 
Херсонському полку9.

Учасник Першої світової війни. З 14 грудня 1915 р. – штаб-офіцер для
доручень при головнокомандувачі армій Південно-Західного фронту. З 28 
жовтня 1916 р. – начальник ВОСО Дунайської армії. На 3 січня 1917 р. 
старшинство в чині полковника установлено 6 грудня 1909 р.

Під час служби в імператорській армії був нагороджений орденами:
Святого Станіслава ІІІ ст. (1906 р.), Святої Анни ІІІ ст. (6 грудня 1909 р.) 
та Святого Станіслава ІІ ст. (6 грудня 1913 р.).

У 1918 р. перейшов на службу в армію Української Держави. Гене-
ральний хорунжий української служби. Наприкінці червня 1918 р., після 
відставки В.Дашкевича-Горбацького, призначений начальником Штабу 
гетьмана П.Скоропадського. Щоправда вже в еміграції гетьман зізнавався, 
що здійснив це призначення „без особливого вибору, просто попав-
ся під руку”, і вважав його за „велику помилку”10. Попри це, саме при 
Б.Стеллецькому Власну адміністрацію гетьмана було краще структурова-
но, а гетьманська Квартира, Штаб та їхні підрозділи отримали ретельніше 
деталізовані обов’язки і завдання, які були визначені під грифом „Таємно” 
у Положенні „Про Головну Квартиру Гетьмана” і ухвалені 3 серпня 1918 
р. Б.Стеллецьким. Втім Б.Стеллецькому не вдалося довго втриматися на 
престижній посаді, у жовтні 1918 р. його було звільнено.

Про долю Б.Стеллецького після падіння Гетьманату в грудні 1918 р. 
практично нічого невідомо. Достеменно знаємо лише, що він емігрував 
до Юґославії, де жив з трьома синами. Помер у Белграді 25 лютого
1939 р. і був похований на белградському Новому цвинтарі (ділянка 80-А). 
Б.Стеллецький залишив по собі також досить цікаві та відверті спогади, 
які повністю ще не були опубліковані.
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Олександр Федорович фон Аккерман11 (4 квітня 1871 р. – ?) –
військовослужбовець, генерал-лейтенант російської служби, генеральний 
значковий української служби.

Народився у дворянській родині, сповідував евангелістично-люте-
ранську віру. У 1889 р. закінчив Володимирський Київський кадетсь-
кий корпус. Став до служби 31 серпня 1889 р. Закінчив Михайлівське 
артилерійське училище 1892 р., з якого був випущений підпоручником 
(ст. 10 серпня 1890 р.) у 3-тю гвардійську та гренадерську артилерійську 
бригаду. Доволі швидко пройшов шлях від підпоручника до полковни-
ка: підпоручник гвардії (4 серпня 1897 р.), поручник (4 серпня 1896 р.), 
штабс-капітан (6 грудня 1897 р.), капітан (6 грудня 1901 р.), полковник 
(6 грудня 1912 р.). Командував батареєю 3-ї гвардійської та гренадерської 
артилерійської бригади. На 1 січня 1909 р. служив у лейб-гвардії 2-ї 
артилерійської бригади. З 5 грудня 1910 р. по 9 серпня 1912 р. – командир 
2-го дивізіону 23-ї артилерійської бригади.

Учасник Першої світової війни. З 19 квітня 1915 р. по 25 квітня 1917 р. 
– командир лейб-гвардії 2-ї артилерійської бригади. Був начальником 
так званого Брянського арсеналу, де одним з перших почав відмовлятися 
від послуг (свого роду військово-кріпацької залежності) громіздких 
та неоперативних державних синдикатів, що обслуговували армію, й 
почав співпрацю із приватними постачальниками. 17 травня 1915 р. став 
генерал-майором російської служби. З 27 квітня 1917 р. в чині генерал-
лейтенанта обіймав посаду виконувача справ інспектора артилерії 34-го 
армійського корпусу, яким командував генерал П.Скоропадський і 
реформував його у 1-й Український корпус. Три гарматні бригади 1-го 
Українського корпусу дислокувалися в Білій Церкві, Бердичеві та 
Вінниці й саме О.Аккерман зробив вагомий внесок у їх становлення. 
„Особливо багато праці вклав у неї чудова особа, мій інспектор артилерії 
генерал Аккерман”, – згадував П.Скоропадський12. Артилерія корпу-
су налічувала 27 гарматних батарей, із них 12–76-міліметрові польові 
гармати, 6–122-міліметрові польові гаубиці, 6–152-міліметрові важкі 
гаубиці і 3–107-міліметрові далекобійні гармати. Усього корпус мав 
близько 3,2 тис. артилеристів, 108 гармат і гаубиць13. Восени 1917 р. 
разом з корпусом на чолі з П.Скоропадським брав участь у боях та 
роззброєнні у Правобережній Україні більшовицьки налаштованих 
частин 2-го гвардійського корпусу під проводом Є.Бош, що насувався на 
Київ і мав намір повалити Центральну Раду.

Був нагороджений орденами: Святого Станіслава ІІ ст. (1906 р.), Свя-
тої Анни ІІ ст. (1908 р.), Святого Володимира IV ст. (1913 р.), Святого 
Станіслава І ст. з мечами (23 січня 1916 р.), Святої Анни І ст. з мечами 
(27 листопада 1916 р.) та Святого Володимира ІІ ст. з мечами (3 жовтня 
1917 р.)14.
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За Гетьманату 1918 р. О.Ф. Аккерман служив у армії Української
Держави, генеральний хорунжий, був завідувачем артилерійської частини 
1-го Волинського кадрового корпусу15.

Від 24 жовтня 1918 р. і до падіння Гетьманату 14 грудня 1918 р. 
– начальник Штабу гетьмана (змінив на цій посаді Б.Стеллецького). 
Павло Скоропадський згадував, що 13 грудня 1918 р., за день до зре-
чення гетьмана, О.Ф.Аккерман „мало розумів стан речей і часто бачив 
небезпеку там, де її насправді не було, і, навпаки, не остерігався того, 
що в сутності могло стати великою загрозою нашому існуванню”16. 
П.Скоропадський засвідчував також, що через три дні, після повалення 
Гетьманату, О.Аккермана було заарештовано17, проте згодом він опинився 
в Добровольчій армії як учасник білого руху. З 15 вересня 1919 р. перебу-
вав у резерві чинів при штабі Головнокомандувача Збройних сил Півдня 
Росії, а з 11 грудня 1919 р. – в резерві чинів військ Новоросійської області.

На еміграції мешкав у Болгарії та Юославії, де у 1938 – 1940 рр. був
представником полкового об’єднання лейб-гвардії 2-ї артилерійської 
бригади в Югославії. Залишилися також спогади О. Аккермана, що були 
надруковані у Белграді 1931 року під назвою „Лейб-гвардии 2-я артилле-
рийская бригада”.

Штаб гетьмана відігравав одну з ключових ролей у державотворчій 
роботі за часів гетьманування П.Скоропадського і був свого роду 
службою безпеки, розвідки, контррозвідки та охорони голови держа-
ви водночас. Цілком вірогідно, що через такі широкі (надто силові) 
повноваження Гетьманської квартири взагалі і Штабу гетьмана зокрема, 
П.Скоропадський намагався створити власний уряд і, за сумісництвом, 
силову структуру, які (в тіснішому полі найближчих і довірених йому 
осіб) надав би гетьманові можливість діяти самостійно в управлінні дер-
жавою, уникаючи тотального контролю окупаційної німецької влади та
політичного галасу своїх супротивників. Втім, сили Штабу гетьмана не 
спроможні були замінити армії, а відтак, передбачаючи антигетьмансь-
кий заколот, об’єктивно не могли протистояти переважаючим силам
Директорії в листопаді – грудні 1918 р.

Поряд з утиском діяльності партій соціалістичного спрямування,
гетьманська влада не квапилася скликати Сойм, вирішити земельне 
питання (хоча б в обсязі заявлених П.Скоропадським 25 десятин) 
тощо, а отже село залишалося без землі й далі нарощувало сили про-
тесту. Через протидію Берліна та Відня П.Скоропадський не встиг 
організувати регулярну армію, і коли ці країни зазнали революцій та 
поразки у світовій війні, влада гетьмана залишилася без надійного захи-
сту. Прагнучи заручитися підтримкою Антанти, П.Скоропадський зму-
шений був 14 листопада змінити українофільський уряд Ф.  Лизогуба 
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на русофільський на чолі з С. Гербелем. Прихильність Антанти до ідеї 
єдиної Росії, а також реальна небезпека більшовизму за умови відсутності 
боєздатного українського війська змусили гетьмана активізувати дії по 
створенню єдиного антибільшовицького фронту. Швидкоплинність і 
непередбачуваність подій вже не давала ані часу, ані змоги створити 
армію й організувати військовий блок України з Доном, кавказькими 
народами та прикавказькими козаками, про який мріяв гетьман раніше. 
Українські ж збройні формування були ненадійними і небезпідставно 
їх підозрювали гетьманські спецслужби у змові з радикальними 
соціалістами та плануванні перевороту.

Карколомність військово-політичної ситуації вимагала швидких, адек-
ватних і рішучих дій. Виявилося, що П.Скоропадський та його підлеглі не 
були готові до таких різких і, головно, радикальних змін у вкрай стислий 
термін. Відтак колишній бойовий генерал П.Скоропадський фактично розгу-
бився й піддався впливові русофільської частини свого оточення, яке досить 
легко нав’язало йому думку про те, що за таких умов лише Антанта, а отже й 
„біла” Росія (читай – Добровольча армія та нашвидкуруч сформовані заго-
ни російських офіцерів у Києві), стануть гарантами існування Гетьманату. 
Проте задля цього слід було переглянути статус Української Держави. Як 
наслідок, 14 листопада П.Скоропадський підписав Грамоту про федерацію з 
„білою” Росією, що остаточно позбавило його будь-якої підтримки навіть з 
боку українських консервативних кіл. У підсумку Гетьманат було повалено 
14 грудня 1918 р. внаслідок путчу січових стрільців на чолі з Директорією 
(14 листопада) та Української соціальної революції (народного повстання). 
14 грудня 1918 р. П.Скоропадський зрікся влади власноручним актом, в 
якому зазначалося:

„Усім, усім по установам України. Усім військовим частинам і установам.
Я, Гетьман всієї України, протягом семи з половиною місяців всі свої 

сили клав на те, щоб вивести країну з того важкого стану, в якому вона 
знаходилася. Бог не дав мені сили справитися з цим завданням. Нині з 
огляду умов що склалися, керуючись винятково благом України, від влади 
відмовляюся”18.

Гетьманський Кабінет міністрів С. Гербеля у свою чергу постановив, 
що: „Обміркувавши вимогу Директорії, Рада Міністрів ухвалила скласти 
з себе повноваження і передати владу Директорії”19, яка стояла на чолі 
протигетьманського повстання. Цю постанову підписали голова Ради 
міністрів С. Гербель, міністр торгу і промисловості С. Мерінг, міністр 
внутрішніх справ І. Кістяковський, міністр фінансів А. Ржепецький, 
міністр народної освіти В. Науменко, міністр праці В. Косинський та дер-
жавний контролер С. Петров. Так Українська Держава у формі Гетьманату 
припинила своє існування і в країні було відновлено Українську Народну 
Республіку.
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Й ЙРОСІЙСЬКИЙ СПРОТИВ

Минулого року у петербурзькому музеї Анни Ахматової відбулася 
презентація книжки протоієрея Георгія Митрофанова „Трагедія Росії. 
„Заборонені” теми ХХ століття”. До збірки увійшли проповіді та 
статті отця Георгія, написані і виголошені протягом 1990 – 2000 років, у 
яких критикується комунізм. Реакція російських можновладців на спро-
бу церковного історика, професора Санкт-Петербурзької православної 
духовної академії і члена Синодальної комісії з питань канонізації, дати 
цілком протилежну офіційній оцінку російським антикомуністичним 
збройним формуванням часів Другої світової війни (передусім 
Російській визвольній армії (рос. РОА) генерала Андрія Власова), була 
звичною для тоталітарної системи. Працю протоієрея піддали гуч-
ному остракізмові. Не стояли осторонь у цькуванні і прихильники 
„державно-церковного партнерства” в самій Російській православній 
церкві (РПЦ). Коментуючи працю протоієрея Митрофанова, 
доцент історичного факультету Санкт-Петербурзького державного 
університету о.Володимир (з непритаманним для росіян галичансь-
ким прізвищем Василик) стверджував, що „позиція протоієрея Георгія 
Митрофанова щодо цілого ряду важливих питань суспільного життя є 
деструктивною, антицерковною й антисуспільною”. Цим коментарем 
він лише зайвий раз підтвердив, що офіційне російське православ’я в 
усі часи (в період панування безбожного атеїзму також) було слух-
няним виконавцем волі і вказівок кремлівських матеріалістів. До 
слова, попри формальне об’єднання РПЦ і РПЦ Закордонної, ієрархи 
останньої засвідчили свою солідарність з протоієреєм Митрофановим, 
чим завдали чималих клопотів кремлівському керівництву. 

Проте ігнорування істини, рівно як і замовчування фактів, жод-
ним чином не нівелюють їхньої історичної ваги. 

Свого часу комуністичний режим докладав чималих зусиль до 
того, аби унеможливити навіть найменшу згадку про російські 
антикомуністичні збройні формування, які в часі Другої світової 
війни зі зброєю в руках відстоювали право бути господарями 
власного життя. Уникаючи дискусій та детальних досліджень 
причин постання національно-визвольних рухів серед поневолених 
народів, чільники комуністичної імперії навіть найбезневиннішу 
спробу усамостійнитись пояснювали „прагненням національної 
буржуазії самостійно нещадно визискувати та експлуатувати 
трударів”. Проте факт організованої боротьби самих росіян руй-
нував сталінський міф про „російський народ-переможець”.

Олесь ВАХНІЙ
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Відомо, що збройні частини росіян які в часі Другої світової війни 
воювали на боці нацистської Німеччини, не були однорідними, а очільники 
і безпосередні учасники сповідували найрізноманітніші політичні пере-
конання. Хтось мріяв про відродження імперії, інші стояли на суттєво 
демократичніших засадах (знаменита празька „Відозва” генерала Власова до 
поневолених більшовизмом народів визнавала за кожною нацією право на
самовизначення), а значний відсоток з-поміж них прагнув звичайнісінької 
помсти за зруйноване життя і смерть рідних. Дещо замусолений і помил-
ково узагальнюючий термін „власівці” не дає чіткого уявлення про мас-
штаби збройних формувань і сотні тисяч вояків, які з тих чи інших причин 
протистояли кремлівському свавіллю. Сформовані з формальних грома-
дян Радянського Союзу та емігрантів, російські й національні військові 
підрозділи розпочали участь у бойових діях у червні 1941 року, а перший 
лист генерала Власова з поясненням причини відмови залишатись слухня-
ним знаряддям у справі реалізації злочинних сталінських планів і закликом 
до боротьби зі сталінським свавіллям з’явився лише в березні 1943-го. 
Станом на 1944 рік загальна чисельність російських збройних формувань, 
які воювали на боці Німеччини, сягала двох мільйонів осіб. Цифра занадто 
велика, аби пояснити вибір зрадою чи силовим примусом. 

Метою даної звичайно ж не всеохопної і далеко не детальної розвідки
є висвітлення старанно замовчуваного впродовж десятиліть існування 
російських самоврядних районів та округів на звільнених дивізіями Вермахту 
територіях. Факт їхнього постання засвідчив, що прагнення російських 
антибільшовицьких середовищ для німецьких чинників були зрозумілішими 
і знаходили значно ширшу підтримку, аніж спроби усамостійнитись сило -
міць прилучених до складу Радянського Союзу національних спільнот.

Восени 1941 року на звільнених німецькою армією від більшовиків
теренах тогочасної Орловщини (нині Брянщина), у селищі Локоть, створе-
но перше російське національне самоуправління. Ідеологом, засновником 
і першим обер-бургомістром самоуправної території, котра вже згодом 
отримала від істориків назву Локотьська Республіка (розташовувалася на 
території нинішніх Орловської, Брянської, Курської та Воронезької обла-
стей, населення – близько 580 тисяч осіб), був Костянтин Воскобійник.
Етнічний українець (уродженець Сміли), учасник жорстоко придуше-
ного в 1921 році більшовиками селянського повстання на Тамбовщині.
Саме з його ініціативи організовано Російську націонал-соціалістичну 
партію (логічна аналогія з німецькою доречна) „Витязь”. Створена на 
базі „Витязя” народна міліція саме і стала ядром Російської визвольної 
національної армії (рос. РОНА), що згодом налічувала 20 тисяч осіб і 
складалася з чотирьох полків, гвардійського батальйону та бронедивізіону. 
Весь офіцерський склад РОНА був виключно російським. Та обставина, що
спроба українських націоналістів наприкінці червня 1941 року проголоси-
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ти відновлення української державності, спричинилася до хвилі арештів у 
середовищі її ініціаторів (йдеться про ОУНр), а серед офіцерського складу 
посталої вже в 1943 році дивізії СС „Галичина” значний відсоток становили 
німці, свідчить, що прагнення російських антикомуністичних кіл знаходили 
розуміння і навіть підтримку (на відміну від потреб українського визволь-
ного руху) з боку окремих діячів нацистської партії і вермахту.

8 січня 1942 року Костянтин Воскобійник був підступно вбитий під час 
переговорів з радянськими партизанами. Керівництво РОНА й Локотьської 
самоуправи перейшло до його першого заступника Броніслава Камінського. 
Помстою за смерть Воскобійника була спрямована проти залишених у тилу 
НКВДистів бойова операція „Грюншпехт” (літо 1942 року), внаслідок якої 
вдалося знищити два військових угруповання ворога – кожне чисельністю 
близько семисот осіб. Роком пізніше, зачищаючи звільнені німецькою 
армією терени від радянських диверсантів і терористів, народоармійці (так 
мешканці Локотьщини в побуті називали збройні формування самоврядної 
території) лише під час операції „Циганський Барон” знищили 1584 залише-
них або закинутих для підривної діяльності вишколених НКВДистів, 1588 
взяли в полон, ліквідували 207 баз і таборів. Здобутком вояків РОНА в цій 
операції стали 600000 набоїв, 5000 ручних гранат, кілька десятків кулеметів, 
сотні одиниць стрілкової зброї. 869 радянських партизанів перейшли на бік 
РОНА, а близько 2400 були притягнені до суду. Нинішні історики змушені 
визнати, що справжніми господарями Брянських лісів були не залишені в 
тилу наступаючих німців червоноармійці, а збройні формування Броніслава 
Камінського. Справді, з поборенням радянських терористично-диверсійних 
груп РОНА впоралася непогано. До речі, фактів переходу вояків РОНА на 
бік радянських партизанів зафіксовано вкрай небагато, що є свідченням 
налагодження належної діяльності пропагандистського штабу і свідомості 
вояків РОНА. „Не нам буть рабами! На бій з ворогами, готові і вдень і 
вночі” – співали народоармійці у похідній пісні.

Загальновідомо, що на зайнятих арміями вермахту територіях владні 
повноваження здійснювали німецькі комендатури. Проте на території 
Локотьського округу (до речі, розмірами він перевершував територію 
Бельгії) облаштуванням життя займалися органи місцевого самоуправління. 
Унікальність Локотьської республіки полягає у її чіткій відповіді закидам 
ідеалізаторів сталінського народовбивства і тоталітаризму. Під час Другої 
світової війни росіяни (та і поневолені комуністичною Росією народи 
також) таки мали альтернативу. Попри безліч перешкод і труднощів, за вкрай 
складних умов, звільнившись від тиску сталінських комісарів, мешканці 
Локотьщини налагодили гідне вільної людини життя. Дослідивши ще не 
знищенні документи, теоретики народовладдя й самоуправління відшукали 
б чимало цікавого й вартого для запровадження і нині. Присутність 
німецьких чинників в окрузі обмежувалася лише порадами.
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Про вагу Локотьської самоуправи, яка проіснувала з листопада 1941
по серпень 1943, і реальний ступінь залежності (точніше, малозалежності) 
Броніслава Камінського від німців свідчить такий факт: влітку 1943 року, двоє 
заблукалих німецьких вояків пограбували млин і вбили господаря. Згодом 
мародерів із союзної армії затримала народна міліція, і попри протести 
німецького головнокомандування за вироком суду їх було страчено на цен-
тральному майдані Локтя. В окрузі визнавався лише церковний шлюб, суво-
ро заборонялися розлучення й аборти, заохочувалася народжуваність, були 
запроваджені власні кримінальний та кримінально-процесуальний кодекси, 
видавалася газета „Голос Народу”, наклад якої сягав 12 000 примірників. 
Сільські й містечкові зібрання громад вважалися найвищим органом влади. 
Селяни отримали в довічне користування земельні наділи розміром у 10 га, 
відновили діяльність більшість заводів, функціонувало кілька театрів (лише 
в Локотьському працювали більше 100 акторів), народних клубів. До послуг 
населення було 345 шкіл (в яких трудилося 1338 вчителів і здобували серед-
ню освіту 43 422 учні), 9 лікарень, 37 медичних пунктів, 3 дитячих будинки. 
Окрім землі, кожна селянська родина мала корову, курей та кіз. Цифри зви-
чайно вражаючі! В умовах війни Локотьська управа спромоглася не лише 
виконувати обов’язкові поставки для воюючої з більшовизмом німецької 
армії, а й забезпечити пристойне життя громадян.

У березні 1943 року вояки РОНА зіткнулися з уже наступаючою
Червоною армією. 2 – 4 березня 5-й стрілецький полк РОНА стримував 
наступ у районі Топоричне – Радованіє – Валдиш – Козловське, а в червні 
5-й і 3-й полки вели стримуючі бої (і, що показово, вдалі) з наступаючою 
Червоною армією у районі Дмитрівського – Орловського. 27–28-го серпня 
1943 року 4-й полк РОНА понад вісім годин стримував наступ Червоної 
армії біля містечка Севськ. Особовий склад четвертого полку майже весь 
був знищений, проте завзятість і запеклість вояків РОНА позбавляють 
недоброзичливців аргументів, котрі звинувачують їх у зраді Батьківщини. 
Безпринципний ніколи не битиметься за байдужі йому ідеали.

Втрати у живій силі і наближення фронту змусили керівництво РОНА 
прийняти рішення про евакуацію до Білорусі. Разом із вояками виїхати 
змушені були і члени їхніх родин, загальною чисельністю більше тридцяти 
тисяч осіб. Штаб РОНА осів у містечку Лепель Вітебського округу, а осо-
бовий склад і в нових умовах уславився боями з комуністичними партиза-
нами. Залишені на відвойованих Червоною армією територіях підрозділи 
РОНА чинили збройний опір комуністичній системі в Мглинському 
й Суражському районах до 1951 року. Доречною буде паралель між 
боротьбою свідомих росіян і спротивом поневолювачам Української 
Повстанської Армії. Відомий і такий факт: близько 60-ти вояків РОНА під 
керівництвом Г.Чавчавадзе з травня по серпень 1945 року вели диверсійні 
бої з Радянською армією на Закарпатті.
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Кілька років тому Собором Російської Катакомбної Церкви Істинно 
Православних Християн К.Воскобійник і Б.Камінський були залічені до 
лику Святих Новомучеників. Проте позиція російських можновладців 
лишилася незмінною. Опублікована 2006 року журналістом Сергієм 
Вєрьовкіним історична розвідка про устрій Локотьської республіки кош-
тувала авторові й редакторові „Парламентської газети” посад.

Аналогічним і не менш цікавим епізодом організованої анти комуністичної 
боротьби росіян є „Зуєвська республіка”, котра існувала поблизу Полоцька 
з центром у селі Саскорки. Назвою територія (населена переважно старо-
обрядцями) завдячує прізвищу старости села Михайла Євсійовича Зуєва, 
який користувався великою пошаною серед місцевого населення. До 1941-
го року Михайло Зуєв був двічі ув’язнений, а двоє його синів арештовані 
й заслані до Сибіру органами НКВД. На значно меншій, ніж Локотьська 
республіка, території в обмін на виплату фіксованого натурального податку 
тут було запроваджено самоврядування й створені загони самооборони, які 
досить вдало відбивали грабіжницькі напади „оточенців”, НКВДистських 
диверсійних загонів і вимушених переховуватися від заслуженої кари 
колишніх партактивістів. Захищаючи власне майно й спокій у рідних осе-
лях, лише до кінця осені 1941-го року старовіри відбили 15 нападів.

З часом до Саскорок почали наїжджати гінці з віддалених населених пунктів, 
які просили Михайла Зуєва захистити їх від грабунків і вбивств, що їх чинили 
радянські партизани. Керівник німецьких тилових військ, до якого Михайло 
Євсійович звернувся по допомогу, був непогано поінформований щодо стану 
справ, і, знаючи про ненависть старовірів до радянської влади, передав Зуєву та 
його загонові самооборони 50 трофейних радянських рушниць і чималу кількість 
набоїв, прохаючи при тому тримати це у таємниці. Генерал небезпідставно 
боявся ускладнень з гестапо. На весну 1942-го року в розпорядженні загону 
самооборони вже було чотири кулемети і кілька автоматів. Сам Михайло Зуєв 
стверджував, що зброю відібрано у радянських партизанів, хоча чимало хто 
підозрював, що кулемети він просто купив у німців.

Серед старовірів панувала сувора дисципліна. За непослух чи неповагу до 
мирного населення винних замикали у холодному льосі й впродовж кількох 
тижнів годували лише хлібом і водою. За найменший злочин чи грабу-
нок розстрілювали. Показово, що, виконуючи новозавітну заповідь Христа 
„віддай цісарю цісареве” (себто вимоги німців забезпечувати Полоцький 
гарнізон харчами), Михайло Зуєв жодним чином не принижувався й не 
демонстрував запопадливості. У 1942-му році в Саскорках вперше з’явився 
загін поліції, який розшукував грабіжників-партизанів і керівництво яким 
здійснювали офіцери-естонці. На питання про наявність у селі партизанів 
староста запевнив у їх відсутності. Відмовив загонові поліції він і у постої. 
Німецький комендант Полоцька, до котрого Зуєв наступного дня з’явився з 
рапортом-скаргою, прохав його відмовитися від скарги і обіцяв, що в разі з’яви 
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аналогічної скарги з СС (а поліційний загін був в їхньому підпорядкуванні)
він, комендант, справу залагодить. Німці цінували Зуєва, оскільки той регу-
лярно і своєчасно забезпечував Полоцьк дровами, сіном, молоком, а нерідко й
дичиною. Тим паче, що підконтрольний йому район був спокійний, і жодних
проблем не створював. Згодом комендант запрошував Зуєва на перемовини, 
але той вперто відмовлявся, заявляючи, що готовий платити німцям вста-
новлений податок за умови невтручання в життя його району. Німці швидко 
погодилися, і відтоді Зуєва більше не турбували.

Самоврядування в Зуєвській республіці старовірів здійснювалося у 
формі загальної ради. Були відновлені право на приватну власність, торгівля 
та старообрядна церква. Судили за злочини (проте таких було небагато) сам 
Зуєв і очолювана ним рада. Під час наступу Червоної армії Зуєв і значна 
частина його прихильників разом з родинами (більше тисячі осіб лише 
цивільного населення) вимушені були залишити рідні оселі і відступити на
Захід. На підводі Зуєва везли старовинні церковні книги. За кілька годин їх 
наздогнав комендант Полоцька, який не встиг вчасно евакуюватися разом із 
працівниками комендатури. Відступаючи, старовірам довелося кілька разів 
збройно зіткнутися з радянськими партизанами. Опинившись за місяць у 
Польщі, а згодом і в Південній Прусії, Зуєв зголосився до Другої дивізії 
Російської визвольної армії (рос. РОА), очолюваної генералом Власовим. 
Старовіри, які з тих чи інших причин не забажали або не змогли залишити 
Батьківщину, створили в тилу Червоної армії партизанські загони, котрі 
діяли в районі Полоцька до середини 1947-го року.

Вперте небажання нинішніх російських очільників оприлюднювати архівні
документи унеможливлює належне дослідження життя самоуправних територій, 
які постали на теренах Росії в період Другої світової війни. Проте нинішні 
відцентрові процеси, які щороку стають потужнішими й активнішими в Росії, 
засвідчують, що ідеї, якими керувались російські антикомуністичні формуван-
ня, мають і нині прихильників та адептів. Українським патріотичним середо-
вищам варто відійти від примітивного русофобського трактування північного 
сусіда й налагоджувати зв'язки з антиімперськими й антинаціональними 
середовищами. Тим паче, що український визвольний рух для багатьох з них є 
зрозумілим і знаходить належне розуміння й моральну підтримку.
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Відомо, що 5 березня 1944 р. розпочалася Умансько-Батошанська 
наступальна операція військ 2-го Українського фронту, під час якої були 
звільнені від німецьких загарбників районні центри – Збараж, Ланівці 
і Нове Село Тернопільської області5, а 24 березня – Буданов, Великий 
Глубочек, Гримайлів, Гусятин, Заліщики, Теребовлю і Чортків6. Навесні 
між Тернополем і Підволочиськом точилися жорсткі бої. Тернопільський 
залізничний вузол був практично знищений7.

6 липня 1944 р. радянські війська звільнили районний центр і великий 
залізничний вузол м. Ковель8, 20 липня – Володимир-Волинський і Раву 
Руську9, 6 серпня м.Дрогобич10, у жовтні – Мукачево і Чоп11.

4 березня 1944 р. почалася Проскурово-Чернівецька наступальна 
операція військ 1-го Українського фронту при взаємодії з частинами 2-го 
Українського з метою розгромити основні сили німецько-фашистської 
групи „Південь”. Звільнення шляхів сполучення Північної Буковини від 
фашистських загарбників розпочали війська 40-ї армії 2-го Українського 
фронту із залізничних вузлів Окниця і Сокіряни12. 27 березня війська 
звільнили Великі Дедеркали, Заставну і Садгору13, 30-го форсували 
р.Прут , заволоділи м.Чернівцями14. Ще точилися бої між Дністром і 
Прутом, як залізничний спецпідрозділ провів технічну розвідку на ст. 
Коломия і, залучивши місцеве населення, замінив усі підірвані рейки. 
Захоплені у німців паротяги були використані для формування ешелонів 
і рух на Коломию – Чернівці відновили15.

В умовах віддаленості фронту від тилу за відсутності розвинутої мережі 
шосейних доріг залізничний транспорт ставав важливим фактором наступу 
Червоної армії. Неабияке значення його зумовлювалося ще й природними 
умовами – ранньою весною 1944 р. На цій обставині наголошував у своїх мему-
арах генерал армії П.Н. Лащенко: „Вранці четвертого березня 1944 р. війська 

ЇЗ ІСТОРІЇ ВІДБУДОВИ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ

УКРАЇНИ У 1944 – 1950- ррх рр.

Історія шляхів сполучень України стала предметом історичних 
досліджень1. Їхню значущість у житті регіонів засвідчують наукові 
праці і публікації І.В. Жалоби, С.С. Богатчук, М.С. Глушка2аа . Науково-
популярним є нарис з історії Львівської залізниці3іі . Однак, у цих пра-
цях відсутній всебічний аналіз відбудовчих процесів на залізничному 
транспорті західних областей України, завдяки яким у 40 – 50-х рр. 
минулого століття їхня економіка остаточно була прилучена до 
великого “союзного організму”4”” , зокрема українського.

рІгор МАЗИЛО
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60-ї армії перейшли в наступ, у напрямку Тернополя. Маршрут проходив у 
неймовірно тяжких умовах... Дороги, починаючи з Білогір’я, так розвезло, що 
усі йшли, вгрузаючи по коліна в густу, невилазну багнюку. Чорна, як дьоготь, 
і важка, як свинець, вона пудовими шматками прилипала до чобіт й шинелей. 
Тяжка військова ноша гнула до землі, й люди через силу витягували ноги з лип-
кого місива, щоб зробити черговий крок... З настанням ночі температура різко 
впала. Мокрі, забруднені шинелі і ватники вкрилися льодом... З коней звисали 
бурульки. На холоді багнюка гусла і колеса переставали крутитися. Тому, в 
даному конкретному випадку неабияку роль відігравала залізниця Одеса – 
Львів, за яку йшла жорстока боротьба. Гітлер навіть видав спеціальний наказ, 
яким забороняв здачу цього важливого стратегічного вузла м. Тернополя”16.

Тому відновлення шляхів і мостів було важливим стратегічним завдан-
ням, відзначив історик Ю.А. Дьяков: „Залізниці відіграли головну роль у 
транспортному забезпеченні фронту і тилу”17.

Відбудова транспорту починалася за мінімального фінансового забез-
печення. Держава змогла надати на відродження народного господарства 
у 1943 – 1945 рр. 7 відсотків від суми збитків, завданих Україні війною і
окупацією18. Для організації робіт з відновлення господарства залізничного 
транспорту Уряд УРСР на 1945 р. затвердив план капіталовкладень на 
суму 1062 млн. карбованців19.

Особливістю відбудови було поєднання різних джерел фінансування
відновлювальних робіт з широким використанням робочої сили. Це – 
трудові мобілізації працівників галузі, цивільного населення різних областей
і т. ін. Переважно таке широке поєднання характерне для періоду відбудови 
першої черги залізниць. Так, на Ковельській магістралі для виконання плану 
капітальних робіт і заготівлі будівельних матеріалів знадобилося 5 тис. осіб,
серед яких було лише 438 інженерно-технічних працівників20.

Залучалися до відбудови залізниць, як і багатьох зруйнованих міст 
тодішнього СРСР, і німецькі військовополонені21.

Джерелом поповнення вакансій на транспорті стали колишні партиза-
ни. Так відповідно до постанови ЦК КП(б)У у травні 1944 р. Управління 
БВР Ковельської залізниці направило робітниками колишніх партизанів 
зі з’єднання Героя Радянського Союзу С.А. Ковпака кількістю 19 000 
осіб, значна частина яких мала урядові нагороди і медалі за бойові дії. В 
апараті УБВР Ковельської залізниці на відповідальних адміністративно-
господарських посадах працювало 17 колишніх партизанів, на будівельних 
дільницях – 109. Крім того через брак керівників низової ланки у червні 
і липні 1944 р. було підготовлено через курсову освіту з партизанів, які 
мали сім класів освіти, 75 таких працівників23.

Місцеві органи влади, зважаючи на спеціальний контингент працюючих,
намагалися забезпечити їх житлом і належними побутовими умовами24. 
Та не скрізь вони були задовільними. Наприклад, усі інженерно-технічні 
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працівники, службовці з 1-ї дільниці УБВР Ковельської залізниці жили 
переважно у брудних і не відремонтованих гуртожитках. Спали на тапчанах 
одягнені, замість матраців – мокрий очерет. Штукатурка у приміщеннях 
обвалювалася, вікна не були засклені. Не усі робітники і партизани були 
забезпечені взуттям і теплими речами на зиму, дехто ходив босоніж. 
Лише 25 відсотків працюючих мали одяг і взуття. Траплялося засилля 
вошей. 116 робітників хворіли на груп і малярію25. На дільницях діяли дві 
їдальні: одна для робітників, друга – для комскладу. Друга їдальня була в 
антисанітарному стані, перша – значно чистіша. Не вистачало мила, халатів, 
посуду, їжу доводилося вживати з бачків, вироблених з оцинкованого заліза. 
Меню одноманітне. З крупів давали лише пшоно, рідко картоплю і м’ясо, 
хоча останнє було в підсобному господарстві. Працювало дві майстерні – 
взуттєва і швейна, – недостатньо забезпечені матеріалами26.

Деякі партизани знаходилися у вкрай важкому становищі, як от на 
селі Голищево Олевського району Житомирської області, про що свідчать 
матеріали перевірки, надіслані на ім’я Голови Верховної Ради УРСР М.С. 
Гречухи від 11 квітня 1946 р. У своїх листах вони скаржилися, що після 
реформування загонів колишні партизани потрапили в УБВР Ковельської 
залізниці. Серед них – Т.М. Губенко, Я.Я. Яковчук, С.Ф. Остапчук, котрі 
мають великі непрацездатні сім’ї, їхні будинки, рухоме і нерухоме майно 
пограбували окупанти, родини мешкають у землянках. Враховуючи це, 
керівництво просить звільнити їх від роботи на залізниці з виїздом до 
місця проживання. Іншим партизанам, які мають працездатні сім’ї, реко-
мендовано перевести їх до місця роботи, забезпечивши, по можливості, 
житлом і земельними ділянками для індивідуального городництва27.

Військово-політична ситуація в регіоні у цей період залишалася склад-
ною, що потребувало особливих заходів безпеки. На остаточному етапі боїв 
за визволення України Червона армія вступила у зіткнення з Українською 
повстанською армією28. З боку останньої чинилися і диверсії. Так, вночі 
проти 17 жовтня 1944 р. на дільниці Шепетівка-Тернопіль було спалено 
міст через р. Горинь завдовжки 73 метри й шість середніх і малих мостів. 
На їхнє відновлення пішло три доби29.

Не була простою і ситуація в районі Ковельської залізниці. Так, Уряд 
України зобов’язав НКВС УРСР не пізніше 10 лютого 1945 р. забезпечити 
Волинську область потрібною кількістю зброї і боєприпасів для винищу-
вальних батальйонів і груп громадського порядку30. Також протягом берез-
ня – лютого 1945 р. керівництво залізниці мало перевірити наявні кадри на 
політичну і ділову придатність31. Траплялися й такі випадки: 11 квітня 1945 
р. прибув на третю дільницю УБВР інженер проектної організації Кадигров 
для обстеження лінії Ковель – Камінь-Каширський з метою встановлення 
об’єму робіт. Останній, перш ніж розпочати роботи, вимагав охорону із 
озброєних партизанів: 15 автоматників, два кулемети, по дві гармати кож-
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ному, робітників, які б мали гвинтівки з достатньою кількістю боєприпасів. 
Керівництву довелося виконати вимогу і зняти партизанів з інших об’єктів,
відбудова яких була передбачена на квітень місяць32.

Визволення магістралей Львівської залізниці завершили військові частини
у липні 1944 р.33 М.Хрущов, який тоді перебував у регіоні, сповіщав Й.Сталіна
про становище на західноукраїнських землях і на залізниці зокрема: „У містах 
населення, як правило, дуже мало... Залізничні станції Сокаль, Рава Руська, 
Червона, де я був, знаходяться у задовільному стані. Станція Рава Руська 
зовсім не ушкоджена. Добре збереглася станція Сокаль, навіть залізничні 
й шосейні мости не зірвані. Потрібно чимало зусиль для приведення цих 
станцій і шляхів у належний вигляд і відновлення руху поїздів. Сильнішого 
руйнування зазнали залізниці і станції у місцях, де близько проходив передній 
край оборони. Тут ворог наперед розбирав колії і нищив станційні споруди34.
У Львові найбільше постраждав залізничний вузол. Приміщення вокза-
лу згоріло. Депо та інші будови зірвані. Полотно в основному збереглося. 
Працівники заявляють, що залізничний вузол можна відновити за короткий 
термін35. Наприкінці липня, коли у Львові ще точилися бої, оперативна група 
вже визначила план відбудовних робіт. У Київ була скерована спеціальна 
група Львівської залізниці, яка почала комплектацію апарату і планування 
першочергових робіт на визволених ділянках магістралей36. Апарат доро-
ги складався з 91 українця, 195 росіян, 15 євреїв, 8 представників інших 
національностей37. Керівний апарат лінійних дільниць – з 311 українців, 423 
росіян, 170 євреїв, 172 представників інших національностей38. Усього на 
Львівській залізниці на 1 січня 1946 р. працювало 40 475 осіб39, серед яких 
1792 поляки, які згодом виїхали на батьківщину40.

Упродовж 1944 – 1946 рр. здійснювався обмін населенням: із України до 
Польщі переселилося майже 1 млн. чоловік, переважно поляків. Із Польщі 
в Україну 520 тис. українців41. Також через вкрай незадовільні матеріально-
побутові умови на залізницях, зокрема Львівській, спостерігалася плинність 
кадрів. За рік було відряджено на інші дороги 652 особи, виїхало до Польщі 
– 1792, звільнилося через хвороби – 471, призвали до армії – 39, відбули 
на навчання – 424, самовільно покинули місце роботи – 35242. За дев’ять 
місяців 1947 р. вибуло працюючих з Львівської дороги – 6352 чоловіки,
в тому числі до армії – 55, на пенсію і через смерть – 816, за вироком 
суду і репресовані – 542, на курси – 483, на навчання – 233, виїхали через 
відсутність дитячих садків і ясел – 110, самовільно покинули місце роботи 
– 499, відряджено на інші дороги – 1006, виїхали до Польщі – 2077, через 
сімейні обставини – 130. Особливо велика плинність кадрів виявилася у
головних службах і паровозній – 1216, шляху – 152643.

У зв’язку з від’їздом поляків майже не були забезпечені робочою силою
також Львівський паровозоремонтний, Станіславський паровозовагоно-
ремонтний і Стрийський вагоноремонтний заводи44.
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Покращити ситуацію намагалися власними силами у трьох залізничних 
технічних школах. Протягом 1946 р. у Львівській школі навчалося 15 груп, 
у річній школі машиністів – 4 групи, у Коломийській технічній школі – 8 
груп. Усього 295 чоловік. Завершили навчання – 27545.

Кадри забезпечували відбудову. На кінець липня 1944 р. на Львівській 
магістралі ввели в дію 552 км. шляхів, Ковельській – 102046. На останній 
магістралі, на відбудовні роботи за планами НКШС асигнували 135 млн 
рублів, з них для Рівненської області – 80 млн47.

Станом на 25 березня 1944 р. було відновлено рух військових ешелонів 
на ділянках Олевськ – Сарни, Сарни – Рівне, Рівне – Ківерці, Рівне – 
Здолбунів Ковельської магістралі48. Відбудову Ковельського вузла роз-
почали після його звільнення радянськими військами – 6 липня 1944 
року49, а відродження таких вузлів, як Володимир-Волинський і Рава-
Руська – 20 липня 1944 року50. За 1945 р. планували на Ковельській 
залізниці відновити: депо ст.Здолбунів, вокзали ст. Сарни, Здолбунів, Рівне, 
приміщення управління залізниці, основний і дільничний склади51.

28 липня 1944 р., на наступний день після звільнення радянськи-
ми військами м. Львова, виконком обласної Ради депутатів трудящих і 
бюро обласного комітету КП(б)У прийняли постанову про забезпечення 
своєчасної відбудови Львівського залізничного вузла, зобов’язавши органи 
влади на місцях у двотижневий термін провести мобілізацію цивільного 
населення на визначені роботи в кількості 6000 осіб52. Наприкінці 1945 р. 
була прийнята ще одна постанова – „Про відбудову і розвиток промисловості, 
транспорту і міського господарства м. Львова”, в якій ставилися завдання 
відновити пасажирський вокзал до жовтня 1946 р. і провести реконструкцію 
шляхів львівського залізничного вузла до 1947 р.53.

У післявоєнний період відбудова вокзалів стала нагальною справою. 
1951 року на оновлення приміщень станції Тернопіль було заплановано 
виділити 4144 тис. карбованців. Із цієї суми станом на 4 серпня викори-
стали 2375 тис.54 Вокзал станції Стрий планувалося відновити за 8207 тис. 
карбованців, а використали лише 2218 тис. На вокзал станції Мостиська 
замість передбачених 908,3 тис. карбованців пішло 164 тис., на станції 
Сколе відповідно 330 тис замість 378 тис., на станції Славськ – 238 тис. 
замість 290 тис.55. На Ковельській залізниці запланували звести типові на 
той час вокзали: Горохів, Сенкевичі, Гніцава, Любашів, Кошари, Любомль, 
Турійськ, Оводне, та спорудити вокзали у містах Ковель і Луцьк56. Вокзали 
і залізничні шляхи мали неабияке значення для подальшої відбудови 
різних районів Галичини і Тернопілля. Так, станом на 20 жовтня 1948 р. 
у доповідній записці на ім’я голови Раднаркому УРСР Д. Коротченко 
повідомляв, що за останні місяці на станції Кременець накопичилася 
велика кількість вагонів з невідправленим вантажем. Крім того у місті 
відновили роботу ватна фабрика, деревообробний комбінат, де зібралася 
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велика кількість різних вантажів, які потребують вивезення. Тому введен-
ня в експлуатацію залізниці Кам’янець – Кременець є вкрай важливим 
для регіону57. На Ковельській залізниці планували у 1946 – 1950- х рр. 
будівництво дороги Новоград-Волинський – Рівне58. Піднімалися з руїн 
шляхи сполучення Північної Буковини. На території краю у довоєнний 
період було в експлуатації 426 км залізничної колії, 5 паровозних і вагонних 
депо, 46 залізничних станцій, 2100 км телеграфного і телефонного зв’язку59. 
У 1941 – 1944 рр. край перебував під німецько-румунською окупацією.
Ворог завдав великих збитків транспорту при відступі. На кінець травня 
1944 р. основні напрямки – Окниця, Моши, Чернівці, Паркани – були
відбудовані і перешиті на союзну колію, тому обсяг перевезень різко зріс60.

 З руїн шляхове господарство області піднімали 1000 юнаків і дівчат. 
Вони відремонтували вокзал, пристанційну колію, 300 вагонів. Працювати 
доводилося без перепочинку по 2 – 3 доби. У червні 1944 р. повністю 
відремонтували і здали в експлуатацію паровозне і вагонне депо61.

У зв’язку з відновленням матеріальної бази Чернівецького залізничного 
відділення і близькістю його до фронту перед залізничниками поста-
ло завдання ремонту панцерників. Бійці одного з них у листі дякували 
робітникам магістралі за швидкий і якісний ремонт62.

Залізничники доставляли вантажі і під час Ясько-Кишинівської 
наступальної операції. Для військ 2-го і 3-го Українських фронтів 20 серп-
ня 1944 р. було надіслано майже шосту частину наявного робочого парку 
вантажних вагонів на липень63.

Також виробничі зусилля залізничників були спрямовані на віднов-
лення приміського і міжобласного пасажирського сполучення на території 
області, перерваного в часи окупації та відступу64. Так, разом з військовими 
й народногосподарськими були налагоджені й пасажирські перевезення 
на Буковині.

Після Другої світової війни залізничні дороги західних областей України 
стали реальним механізмом об’єднання українських земель. На території 
Закарпаття діяла залізнична мережа у 700 км, включаючи усі види колій – 
вузьку, західноєвропейську та союзну65. Вона складалася з чотирьох заліз-
ничних ліній, три з яких перетинали територію Закарпаття з північного 
сходу на південний захід у напрямку Ужгород – Чоп, Скотарське – Батево, 
Зими – Вишів і одна зі сходу на захід в напрямку Чоп – Вишів66.

Територія Закарпаття була зв’язана з мережею доріг західних областей 
України через три дільниці: Самбор – Сянки – Ужгород, Стрий – Лавочне 
– Мукачево, Коломия – Десятин – Рахів. Вихід на Стрий був основним. 
Його пропускна здатність не відповідала потрібним обсягам перевезень 
вантажів. Після відбудови вагова норма поїздів збільшилася з 700 до 900 
тонн із потрійною тягою по перевальній дільниці67. Вихід на Десятин
– Сігет на час відновлення руху поїздів мав західноєвропейську колію, 

http://nvimu.com.ua/альманах/



69число 2, 2010

що призводило до подвійного перевантаження при в’їзді на територію 
Румунії у районі станції Сігет68. 

З самого початку поїзди рухалися по тимчасово відновленій колії 
Стрий – Мукачево. На цій дільниці потрібно було відбудувати три тунелі, 
два з яких завдовжки 800 метрів знаходилися на території УРСР. На іншій 
дільниці Коломия – Десятин – Рахів тимчасовий рух поїздів відкрили 3 
травня 1945 р. по трьох тунелях69.

Паровозний парк складався з 85 різнотипних паровозів: 69   зразка, 2 союз-
ного і 14 вузькоколійних. Обладнання паровозного господарства за роки війни 
було частково зруйноване і не ремонтувалося. Депо не були обладнані належ-
ною технікою і не мали пристосувань для ремонту паровозів.

До вагонного парку входили 3000 товарних і 113 пасажирських вагонів. Із 
72 вокзальних приміщень 38 були зруйновані. Телефонний зв’язок перебував 
у незадовільному стані. Матеріальні запаси дороги вивезли загарбники70.

У 1944 р. на залізниці краю працювало 3376 осіб, серед яких 
1125 українців, 1338 росіян, 597 словаків та представників інших 
національностей71. У наступні роки працюючих вже було 5000, однак ста-
новище їх залишалося складним. Заробітну плату виплачували із затрим-
ками, посадові оклади залишалися незмінними, в той час як ринкові ціни 
зросли вдвічі. Залізничники ходили в обмундируванні ще угорського 
зразка, дуже зношеному, спецодягу нового зразка не було72.

Щоб покращити становище відповідно до розпорядження РНК УРСР 
із Вінниці на Закарпаття у 1946 р. було відвантажено 96 тонн мяса: в м. 
Мукачево 3 січня – 26,4 тонни, в м. Ужгород 6 січня – 23 тонни, 7 січня – 22 
тонни, 9 січня – 24,6 тонни. З Києва в Ужгород відвантажено 5 січня 30,9 тонни 
м’яса і один вагон м’ясних консервів вагою 13 276 кг. Усього відвантажено: 
м’яса – 125тонн, консервів – 15 тонн. Крім того, Вінницький м’ясокомбінат 
отри мав завдання ще додатково відправити на Закарпаття 30 тонн м’яса73.

Керівництво республіки, враховуючи економічний стан регіону, запу-
щеність залізничного господарства, вирішило надати допомогу Закарпатській 
області – створити Закарпатську залізницю. На ім’я Й.Сталіна підготували 
доповідну записку і проект постанови ДКО, в якій визначалися межі 
залізниці і перелік підготовчих робіт, які належало провести до 1 листопада 
1945 р. До складу залізниці мали увійти 800 км широкої колії, 140 вузької, 
крім низинних ліній ще й гірські, які знаходилися на території Дрогобицької, 
Станіславської, Тернопільської і Чернівецької областей, загальною довжи-
ною 1740 км. Управління дороги планувалося розмістити у м. Станіславі в 
приміщенні колишньої дирекції Польських залізниць74.

На дільницях залізниць Закарпаття, до включення їх у склад Львів-
ської залізниці, не було жодної лікувальної установи, яка б обслугову-
вала залізничників краю. Хворих, як правило, направляли до міських 
лікарень. Власними зусиллями створювалася мережа поліклінік, дитячих 
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консультацій, санаторіїв, лікарень. Допомогу надавали місцеві органи 
влади Ужгорода, Мукачева, Королевого. На закарпатську залізницю було 
відряджено 23 медичних працівники – 13 лікарів вищої кваліфікації, 9 
фельдшерів і один провізор75. Керівництво залізниці звернулося до нарко-
ма шляхів сполучення СРСР з проханням надати допомогу в обладнанні
лікарні на 50 ліжок і пологового будинку на 10 ліжок на станції Королево,
дитячого санаторію на 30 ліжок в Ужгороді, лікарняних амбулаторій на
станціях Чоп, Берегово, Хуст, санстанцій на станціях Ужгород, Мукачево,
Королево, рентген-кабінетів на станціях Ужгород, Королево, Мукачево,
зуботехнічних, офтальмологічнмх, гінекологічних, венеричних та інших
кабінетів на станції Ужгород, фізкабінетів і водолікарні76.

Наведені факти свідчать про відбудовчі процеси на залізничному
транспорті західних областей України у 1944 – 1950-х рр. 

Кирпа Г.М., Пенька О.М., Огієнко І.В. 1 
Залізниці України. Історичний нарис. 
– Дніпропетровськ, 2001; Галаган В.Я., 
Виноградов С.В., Драмарецький Б.Б., 
Катаєв В.М. Історія розвитку транспорту. 
– К., 2004; Данилюк М., Панчук М. На 
службі фронту і тилу. – К., 1974; Багатчук 
С.С. Залізничний транспорт України ХІХ – 
на початку ХХ ст.: Соціально-економічний 
аспект // Автореф. дис. на здобуття науко-
вого ступеня к.іст.н. – К., 2000; Толокнев 
І.В. Залізничний транспорт України 
в період Першої світової війни // 1914 
– 1918 рр. // Автореф. дис. на здобуття 
наукового ступеня к.іст.н. – К., 2001; Реєнт 
О., Сердюк О. Транспортно-залізничний 
комплекс України в роки війни: Перша 
світова війна і Україна. – К., 2004. 
Жалоба І.В. Політика австрійського уряду 2
щодо шляхів сполучення на північному сході 
монархії в останній чверті ХУІІІ – на почат-
ку 70-х рр. ХІХ ст. Автореф. дис. на здобуття 
наукового ступеня д.іст.н. – Чернівці, 2005; 
Багатчук С.С. Роль залізничного транспор-
ту в економічному піднесенні Подільського 
краю в ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові 
записки ВДПУ. Серія Історія. – Вип. 11. 
– Вінниця, 2000; Глушко М.С. Шляхи спо-
лучення і транспортні засоби в українських 
Карпатах другої половини ХІХ – поч. ХХ 
ст. – К., 1933. 
Львівська залізниця: Історія і сучасність. 3
– Львів, 1996. 

Галан В.Я., Виноградов С.В., Драма-4
рецький Б.Б., Катаєв В.М. Історія роз-
витку транспорту. –С.148.
Украинская ССР в годы Великой Оте-5
чественной войны Советского Союза:
Хроника событий. – К., 1985. – С. 436. 
Там само. – С. 446. 6
Львівська залізниця: Історія і сучасність.7
– С. 37.
Украинская ССР в годы Великой8
Отечественной войны Советского
Союза. – С. 500.
Там само. – С.504.9
Там само. – С.513.10 
Там само. – С.547 – 548.11 
Уходили на фронт эшелоны. – Москва,12 
1974. – С.195.
Украинская ССР в годы Великой13 
Отечественной войны Советского
Союза. – С. 449.
Там само. – С.450.14 
Уходили на фронт эшелоны. – С. 195. 15 
Лащенко П.Н. Из боя в бой. – Москва,16 
1972. – С. 231, 233, 235, 236,238, 251.
Дьяков Ю.А. Развитие транспортной17 
сети СССР в 1941 – 45 гг. – Москва,
1997. – С.80. 
Коваль М.В. Україна в Другій світовій і18
Великій Вітчизняній війні. (1939 – 45 рр.)
// Україна крізь віки. – К., 1999. – Т.12.
– С. 296.
Центральний державний архів громадсь-19 
ких об’єднань України (далі – ЦДАГО

ПРИМІТКИ

http://nvimu.com.ua/альманах/



71число 2, 2010

України). – Ф.1. – Оп. 77. – Спр. 154. –
Арк.25. 
Центральний державний архів вищих20
органів влади та управління України
(далі – ЦДАВО України). – Ф.2. –
Оп. 7. – Спр. 1830. – Арк.72.
Чайковский А.С. Плен. Военнопленные21
и интернированные в Украине 1939 –
1953. – К., 2002. – С.337.
Державний архів Львівської області22
(далі – ДАЛО). – Ф.1. – Оп.3. –
Спр. 735. – Арк.31.
Там само. – Ф.1. – Оп.3. – Спр. 735. –23
Арк. 150.
ЦДАГО України. – Ф.1.- Оп.77. –24
Спр. 378. – Арк. 136. 
Там само. – Арк.73. 25
Там само. 26
Там само. – Спр. 189. – Арк. 122. 27
Коваль М.В. Україна в Другій світовій28
і Великій Вітчизняній війні. (1939 –
45 рр.). – С.303.
Железнодорожники в Великой Отечес-29
твенной войне 1941 – 1945 гг. – Москва,
1985. – С.287. 
ЦДАВО України. – Ф.2. – Оп.7. –30
Спр. 1833. – Арк.31. 
Там само. – Арк. 26. 31
ДАЛО. – Ф.1. – Оп.3. – Спр.735. – Арк.14.32 
Світлична В.В. Історія України: Нав-33
чальний посібник. – К., 2003. – С.204.
Сергійчук В. Десять буремних літ. –34
К., 1998. – С.86.
Там само. – С. 91. 35
Львівська залізниця: Історія і сучасність.36
– Львів, 1996. – С.37. 
ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 77. –37
Спр. 287. – Арк. 42.
Там само. – Арк. 42. 38
Там само. – Арк. 41. 39
Там само. – Арк. 49. 40
Світлична В. Історія України: Нав-41
чальний посібник. – К., 2003. – С.287.
ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 77. –42
Спр. 287. – Арк. 49.
Там само. – Ф.1. – Оп.77. – Спр.287. –43
Арк. 99. 
Там само. – Арк. 82. 44
Там само. – Арк. 44. 45
Данилюк М., Панчук М. На службі46
фронту і тилу. – С.142 – 143.

ЦДАВО. – Ф.2. – Оп. 7. – Спр. 1830. – 47 
Арк. 72.
Украинская ССР в годы Великой 48 
Отечественной войны Советского 
Союза. – С. 447. 
Там само. – С. 500. 49 
Там само. – С. 504. 50 
ЦДАВО України. – Ф.2. – Оп.7. – 51 
Спр. 1830. – Арк. 72.
Украинская ССР в годы Великой Оте-52 
чес твенной войны Советского Союза. 
– С. 508.
Львівська залізниця: Історія і сучасність. 53 
– С. 38. 
ЦДАВО України. – Ф.Р. 2. – Оп.8. – Спр. 54 
3188. – Арк. 64.
Там само. 55 
Там само. – Ф. 2. – Оп.7. – Спр. 1832. – 56 
Арк.34.
Там само. – Ф.Р. 2. – Оп.7. – Спр.7378. 57 
– Арк.141.
Там само. – Ф. 2. – Оп.7. – Спр. 3124. – 58 
Арк. 114. 
Історія міст і сіл УРСР. Чернівецька 59 
область. – К., 1963. – С.37 – 38.
Уходили на фронт эшелоны. – С.199. 60 
Комарницький С.І. Вони наближали 61 
Перемогу. – Чернівці, 2005. – С.146.
Там само. – С.147. 62 
Орлов Б.П. Развитие транспорта СССР. 63 
– Москва, 1963. – С. 293. 
ЦДАВО України. – Ф.Р. 2. – Оп.7. – 64 
Спр. 1577. – Арк. 38.
Там само. – Ф.2. – Оп.7. – Спр. 4056. – 65 
Арк.76.
ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.77. – 66 
Спр. 208. – Арк. 5. 
ЦДАВО України. – Ф.Р. 2. – Оп.7. – 67 
Спр. 7379. – Арк.104. 
Там само. – Арк. 105. 68 
ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.77. –69 
Спр. 154. – Арк.61. 
Там само. 70 
Там само. 71 
ЦДАВО України. – Ф.2. – Оп.7. – 72 
Спр. 4056. – Арк.77.
Там само. – Спр. 4057. – Арк. 6.73 
Там само. – Спр. 4056. – Арк.5. 74 
Там само. – Спр. 3114. – Арк.12.75 
Там само. – Арк.122. 76 

http://nvimu.com.ua/альманах/



військово-історичний альманах72

Нині Церква юридично відокремлена від держави, однак зовсім 
відмежуватися від усіх проблем, якими живе країна, якими живуть 
військовослужбовці-віруючі як громадяни цієї держави, вона не може. 
Тому правове відокремлення Церкви від держави залишається част-
ково зовнішнім. Це протиріччя особливо проявляється під час участі 
священиків у миротворчих місіях наших Збройних Сил.

За роки незалежності майже 30 тисяч військовослужбовців Збройних 
Сил України брали участь у миротворчих операціях. У 2008 році 
українські миротворчі контингенти і миротворчий персонал брав участь у 
11 міжнародних операціях та місіях на території інших держав відповідно 
до міжнародних договорів1.

Однак військові священики займалися душпастирською опікою 
українських військовослужбовців не завжди, хоча й несли тягар служ-
би разом з ними в Іраку та Косово. Доцільність введення військових 
священиків до миротворчих підрозділів пов’язана з тим, що духовної 
опіки потребують як українські військовики, які служать у своїй державі, 
так і ті, хто несе службу за її межами. Крім того, однією з порад Організації 
Північноатлантичного альянсу для формування військових контингентів 
є наявність капеланської служби серед військовослужбовців. Концепція 
миротворчої діяльності потребує допомоги Церкви з метою впливу на 
морально-психологічий стан миротворців2.

Питання щодо доцільності відправлення військових священиків до 
республіки Ірак виявилося спірним. Адже, з одного боку, ця держава 
була захоплена іншими країнами, а з другого, – там знаходяться наші 
військовослужбовці, бо таке політичне рішення прийняло керівництво 
нашої держави. Під час першої ротації українського контингенту (5-та 
окрема механізована бригада) священиків не було, хоча військове духо-
венство входило до підрозділів інших країн. Після перших тижнів перебу-
вання українських військовослужбовців в Іраку постала потреба уведення 
до складу українського контингенту священиків3. Військовослужбовці 
самі попросили про це командування.

Військові священики Української Православної Церкви (далі – УПЦ) 
та Української Православної Церкви Київського Патріархату (далі – УПЦ 
КП) були відправлені до Іраку, одначе не до 5-ї окремої механізованої бри-
гади (омбр), а лише до 6-ї.

ДУШПАСТИРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ

ЩСВЯЩЕНИКІВ В ІРАКУ

рВіктор ТОПАЛЬСЬКИЙ
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Перед відправленням українського контингенту до Іраку постало питан-
ня щодо врегулювання місця священика у миротворчих підрозділах Зброй -
них Сил України. Вихід був знайдений – священики були призначені на офі-
церські посади (офіцера з питань релігії у відділ з гуманітарних питань).

„Ми послали до наших воїнів військового священика, адже пастир має 
бути там, де є його вірні, щоб забезпечувати належну духовно-пастирську 
опіку тих, хто її потребує”4 – так прокоментував це рішення голова Синодаль-
ного відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими 
формуваннями України архієпископ Львівський і Галицький Августин.

Непростим було питання, пов’язане з відбором претендентів на душ-
пастирське служіння у військовому контингенті. Не всі конфесії могли 
відправити своїх священиків. До того, належало визначитися із відсотком 
віруючих у підрозділах, до якої конфесії вони належали і лише потім при-
значати душпастирів. Вийшло так, що ті, хто мав найбільше віруючих, а 
саме УПЦ та УПЦ КП, і отримали дозвіл на відрядження представників 
своєї конфесії.

Якщо виходити з того, що кожен військовослужбовець має право 
задовольняти духовні потреби у священика своєї конфесії, незалежно від 
вподобань командирів, то до складу миротворчих підрозділів потрібно 
було б включати кількох священиків. Однак доцільності у цьому не 
було. По-перше, хоча більшість військовослужбовців залічувала себе 
до певної конфесії, однак істинно віруючих було не так вже багато. 
Надто це стосувалося вихідців зі східних та південних регіонів України. 
По-друге, військовослужбовців-мусульман та іудеїв майже не було, а 
кількість протестантів, католиків і віруючих Української Автокефальної 
Православної Церкви – незначна. 

Щоб зрозуміти, з ким доводилося працювати військовим священикам 
у Іраку, наведемо стан релігійності особового складу 6 омбр за результата-
ми анонімного опитування за анкетою „Релігія”.

Віруючі Офіцери Прапорщики Контрактники Разом
Загальна кількість 270 97 1128 1495 %
Кількість віруючих
   а) православних 246 88 1003 1337 89
   б) греко-католиків 12 7 88 107 7
   в) мусульман 1 – – 1
   г) інших конфесій 11 2 37 50 3

Згідно з таблицею, 89% особового складу вважали себе православ-
ними, 7% – греко-католиками і лише 3% – представниками інших 
конфесій. Результати вивчення показали, що військовими священиками у 
військовому контингенті в Іраку мали бути православні. 
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Відбір священників для душпастирської опіки військовослужбовців
Збройних Сил України, які виконували миротворчу місію, здійснювався 
насамперед за їх особистим бажанням. Вони проходили співбесіду з пред-
ставниками Міністерства оборони. До уваги бралися моральний стан 
кандидата, культура поведінки, а головне – усвідомлення священицьких 
обов’язків та бажання служити ближнім. Було зрозуміло, що така людина 
представлятиме не тільки себе, Церкву, але й державу, яка йому довірила 
виконувати цю відповідальну та нелегку місію.

Першими набули практичного досвіду служіння у зоні бойових дій
протоієрей Володимир Кошарко з УПЦ КП та ігумен Йоасаф Перетятько 
– представник УПЦ. Свого часу вони пройшли військову підготовку: пер-
ший відслужив строкову службу, а другий став офіцером запасу. 

Їхня місія полягала у душпастирській опіці українських військовиків у
Іраку. Після перевірки стану здоров’я і відповідної підготовки на Яворівському 
військовому полігоні протоієрей Володимир Кошарко та ігумен Йоасаф 
Перетятько відбули до Іраку в 6-ту окрему механізовану бригаду (далі – омбр) 
українського контингенту. Протоієрей Володимир Кошарко був призначе-
ний за поданням голови синодального управління духовно-патріотичного
виховання у зв’язках зі Збройними Силами та іншими військовими форму-
ваннями України УПЦ КП протоієрея Димитрія Садов’яка та з благословен-
ня Патріарха Філарета, а ігумен Йоасаф Перетятько – за поданням голови
Синодального відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими 
військовими формуваннями України архієпископа Львівського і Галицького 
Августина і з благословення Митрополита Володимира. 

По прибутті священиків їх прийняв командир бригади генерал-майор 
С.Островський та зорієнтував щодо морально-психологічного стану 
особового складу і особливостей району дій. Душпастирська робота з 
віруючими військовослужбовцями організовувалася у різних підрозділах 
6-ї омбр , переважно у таборах „Дельта” та „Зулу”. 

Одразу ж постало питання про облаштування каплиці. Відділення з 
гуманітарних питань бригади всіляко сприяло цьому. Протягом місяця 
довелося приводити до ладу виділене приміщення. Доки велися робо-
ти, польський капелан вертолітного загону отець Марек Стшелецький 
люб’язно надав можливість українцям проводити богослужіння у своїй 
каплиці та виділив час з 8.00 до 10.00. Уперше богослужіння молебню 
відбулось 29 лютого 2004 року, а перша Божественна Літургія була 
звершена у Хрестопоклонну неділю (3-тя неділя Великого Посту перед 
Пасхою). Перед святом Входу Господнього у Єрусалим відбулося освя-
чення української каплиці у присутності командира бригади генерал-
майора С. Островського, офіцерів, прапорщиків, солдатів, а також запро-
шених військовослужбовців польського контингенту5. Відтак розпочали-
ся постійні щоденні богослужіння з 9.00 до 10.00 і з 19.00 до 20.00.
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Перші дні перебування священиків серед українського військового кон-
тингенту у ролі душпастирів не були результативними, оскільки особовий 
склад не звик до перебування священиків поруч. Лише через місяць наші 
військовослужбовці призвичаїлися до їхньої присутності. На це вплинуло 
також те, що особовий склад почав виконувати бойові завдання, пов’язані з 
ризиком для життя. Ігумен Йоасаф Перетятько так описує ситуацію у 6-му 
омбр: „Йдуть вони у нічний патруль, і перед виходом на чергування обов’язко-
во заходять до церкви. Бачиш, що одні заходять до церкви, а інші виходять”6.

Священики намагалися, наскільки це було можливо, відмежуватися від 
політики, не акцентувати увагу на правомірності та доцільності введення 
українських військових до Іраку, а займалися своєю справою – духовним 
окормленням пастви.

Регулярно проводилися Богослужіння та інші заходи душпастирської 
діяльності: сповіді, освячення техніки і приміщень (підбитий БТР-80 освя-
тити не встигли, про що екіпаж машини дуже шкодував), релігійні бесіди, 
хрещення військовослужбовців. Траплялися випадки, коли солдати не 
хотіли виїжджати на неосвяченому БТРі. Так, перед від’їздом кожного кон-
вою 62-го окремого батальйону 6-ї омбр отець Йосаф освячував солдатів, 
техніку7. Перед виходом на завдання особовий склад ставив свічки та звер-
шував молитви. Більшість військовослужбовців, від командира до солдата, 
носили натільні хрестики і осіняли себе хресним знаменням8.

Можливості церкви використовувалися у виховній роботі з особовим 
складом. Каплички українського контингенту в Іраку перетворювалися 
на центри не лише духовного, а й культурного життя9. Однією з форм 
діяльності було проведення годин духовності за участю священиків отців 
Володимира та Йосафа, а також святкування як державних та релігійних, 
так і військово-професійних свят. У бойових умовах важливо було зняти 
психологічну напругу. Священики у міру своїх можливостей справлялися 
і з цим завданням.

Священики у своїй діяльності враховували можливості військово служ-
бовців, у котрих не було досить часу для відправлення духовних потреб, 
надто після виконання завдання. Тому релігійні служби відправляли 
перед тим, як особовий склад заступав на чергування. 

Про доцільність перебування серед військових душпастиря свідчив 
вже той факт, що каплиця ніколи не пустувала. На богослужіннях перед 
Великоднем було близько 100 чоловік – саме стільки могла вмістити 
каплиця, яка стала для українських військовослужбовців і тим місцем, куди 
можна було прийти зі своїми роздумами, тривогами й питаннями. Багато 
хто з них взяв за правило: перед військовим завданням, виїздом на патрулю-
вання хоча б на хвилину зайти до каплиці (для молитви). Те ж саме робили, 
коли поверталися назад. Часто, від’їжджаючи, вигукували „Помоліться за 
нас, отче!” Приносили записки „за здоров’я” та „за упокій”10.
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Відвідували каплицю і араби, які працювали на базі „Дельта”. Місцеве
населення схвально відгукувалося про те, що наші військовослужбовці – 
віруючі люди.

До українського священика приходили також православні румунські
миротворці. Просили молитися за них та за їхні родини. Постійним при-
хожанином українського військового храму став американець Джейсон (у 
хрещенні Серафим).

Особливої допомоги і підтримки у душпастиря шукали снайпери. 
Саме їм довелося під час боїв знищувати екстремістів, які як живий щит 
використовували людей. Потрібно було вести вогонь, однак при цьому 
розпізнати, де противник, а де мирні люди. Можливо, це не завжди вда-
валося… До реабілітації військовослужбовців крім психологів долучалися 
і духівники. За екстремальних умов вони часто ставали центральними 
постатями військового колективу11. 

Під час обстрілів духівники одягали бронежилети і шоломи, заявляючи, що 
найсильніша зброя – то слово Боже. Наші пастирі не носили зброї12. Її також 
не мали ні польські, ні американські капелани. Останні мали охоронців. 

Для забезпечення можливості відвідувати найдальші бази і блок-пости 
американські капелани використовували авто „Хаммер” як пересувну 
каплицю. Цим позитивним досвідом, на жаль, не вдалося скористатися 
українським військовим через відсутність такого пристосованого під кап-
лицю автомобіля. 

Українські військові священики проводили зустрічі з представниками 
духовенства інших національностей, під час яких обговорювалися питан-
ня важливості духовно-релігійної підтримки військовослужбовців, котрі 
перебувають у зоні бойових дій.

Під час виконання завдань в Іраку ігумену Йоасафу Перетятьку 
присвоїли звання „старший лейтенант”, оскільки він був лейтенантом 
запасу і знаходився на посаді старшого лейтенанта. Згідно з офіцерськими 
традиціями, священик відрекомендувався у новому званні офіцерському 
колективові і виконав при цьому належний ритуал13.

Специфікою професійної діяльності священиків було те, що військовий 
підрозділ не розглядався як громада, у звичайному розумінні цього слова. 
Це, швидше, група людей, причому різних як за ступенем релігійності й 
духовного досвіду, так і за віросповіданням14. 

Душпастирі усвідомлювали, що солдати у специфічних військових 
умовах, подекуди й небезпечних для життя, особливо потребують духовної 
опіки і підтримки15, вболіваючи часто за свої сім’ї.

Перебування вже перших військових священиків отця Володимира Кошар-
ка та ігумена Йоасафа Перетятька у складі українського контингенту в Іраку 
(лютий – вересень 2004 р.) розвіяло будь-які сумніви стосовно доцільності 
включення душпастирів до українських військових формувань за кордоном.
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У таблиці наводяться відомості про військових священиків у вій-
сько вому контингенті Збройних Сил України під час перебування його в 
Іраку.

Військові священики у складі українських військових формувань в Іраку

Військове 
формування

Термін
перебування

УПЦ УПЦ КП

6-та омбр
лютий 2004 – 
вересень 2004

ігумен Йоасаф 
Перетятько

протоієрей 
Володимир Кошарко

7-ма омбр
жовтень 2004 –

квітень 2005
Ієромонах Лука 

Винарчук
ієромонах Феофан 

Кобець
81-ша тактична
група

травень 2005 –
грудень 2005

протоієрей 
Володимир Мандзюк

протоієрей 
Володимир Кошарко

Обіймаючи посаду офіцера з питань релігії, попри виконання обов’язків 
священика, належало опікуватися морально-духовною підтримкою особового 
складу. Як зазначав ієромонах Лука, котрий перебував у 7-й омбр: „моя роль 
була не тільки у задоволені релігійних потреб військовослужбовців. Крім 
того, я повинен був підтримувати у складній обстановці у зоні бойових дій, де 
знаходився миротворчий контингент, задовільний психологічний стан особо-
вого складу”16. Попервах були складно, бракувало досвіду. До того, потрібно 
було враховувати особливості виховання військовослужбовців, сприйняття 
ними священика. Водночас, присутність священика десь на підсвідомому 
рівні підіймала моральний дух. Все це свідчить про те, що священик реально 
сприяв виконанню особовим складом поставлених перед ним завдань.

Наприкінці перебування українських військовослужбовців в Іраку туди 
вирушила 81-ша тактична група, яку за місцем дислокації та особовим скла-
дом (більше половини військовиків – львів’яни), назвали Галицькою. Перед 
запровадженням у складі миротворців посад офіцерів із питань релігії серед 
військовослужбовців 81-ї тактичної групи провели опитування. Практично 
всі підтримали ідею капеланства. У складі миротворців були православні, 
греко-католики і мусульмани. Православних обох патріархатів виявилося 
більше, тому вибір припав саме на православних священнослужителів17. До 
Республіки Ірак у складі 81-ї тактичної групи були відправлені протоієреї 
Володимир Мандзюк (УПЦ) і Володимир Кошарко (УПЦ КП).

У базовому таборі „Дельта” облаштували каплицю і назвали її ім’ям 
Святого Георгія Переможця. Саме в ній на честь християнських свят офіцери 
з питань релігії 81-ї тактичної групи ЗС України в Республіці Ірак відправля-
ли літургії18. Не було непорозумінь і щодо сповідання військовослужбов -
ців греко-католиків. Священики проводили службу, сповідали, тобто вико-
нували всі функції, які належало, але уже пристосовувались до тих умов,
 у яких перебували. 
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Крім того, у декого з українських військовослужбовців була змога 
відвідувати польський контингент, де були військові капелани-католики і 
там відправляти свої духовні потреби.

До священика українського миротворчого контингенту отця Володимира
Мандзюка з проханням відправити православну службу в базовому 
таборі „Ехо”, що поблизу міста Ад-Діванія провінції Кадісія, звернулися 
військовослужбовці румунського і болгарського національних контингентів 
багатонаціональної дивізії „Центр-Південь” в Республіці Ірак. З дозволу 
командування 81-ї тактичної групи отця Володимира було відряджено до 
місця розташування румунського й болгарського контингентів. 

У призначений час отець Володимир у співслужінні диякона польської 
Православної церкви Мирослава Цідило у римо-католицькій церкві 
польського національного контингенту провів літургію19.

Церковну службу відвідали командування багатонаціональної дивізії 
„Центр-Південь”, офіцери українського національного контингенту
штабу дивізії та представники військових контингентів Польщі, Румунії, 
Болгарії і США. Це була перша православна служба у цьому храмі, який 
використовували для проведення духовних заходів не тільки представни-
ки католицької церкви, але й прихильники протестантських течій.

Духовенство, що перебувало у 6-й і 7-й омбр, 81-й тактичній групі 
відзначало, що особовий склад не міг відвідувати храму у певні години через 
зайнятість. Тому священики не тільки служили у храмі, а й спілкувалися з осо-
бовим складом, проводили індивідуальні бесіди у казармі, на базі, у їдальні.

На жаль, український контингент у Республіці Ірак зазнавав втрат,
тому військовим священикам доводилося проводити панахиди за заги-
блими військовослужбовцями.

Український військовий контингент разом з керівниками держави і
Міністерства оборони відвідували представники Церкви. Так, у складі 
делегації Міністерства оборони, яку очолював міністр оборони генерал армії 
О.Кузьмук, до Іраку прибув архієпископ Львівський і Галицький Августин. 
У ході візиту відбулася зустріч з командуванням коаліційних сил, відвідання 
табору українських миротворців у м. Ес-Сувейра. У військовому польовому
храмі архієпископ Августин провів молебень, передав військовому священи-
ку ієромонаху Луці церковну літературу, благословив військовослужбовців 
і вручив окремим воїнам митрополичі та архієрейські грамоти20.

Основними формами діяльності військових священиків в Іраку були:
здійснення богослужінь у місцях дислокації військових контингентів, •
організація святкування релігійних свят;
роз’яснення сутності християнського віровчення, суті та змісту свя-•
щенних книг, релігійних обрядів і свят, проведення бесід на морально-
етичні й патріотичні теми;
перегляд та обговорення відеофільмів на релігійну та інші тематики;•
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освячення зброї, бойової техніки, приміщень;• 
надання благословення військовослужбовцям, надто перед виконан-• 
ням завдань;
участь у проведенні годин духовності;• 
налагодження співпраці з військовими капеланами інших військових • 
контингентів;
проведення душпастирських бесід з особовим складом;•
участь у відзначенні державних та військово-професійних свят;•
проведення сповідей, молебнів щодо оздоровлення поранених та над •
загиблими;
хрещення особового складу;•
надання допомоги у комплектуванні бібліотечок народознавчих •
світлиць духовною літературою.
З метою недопущення особистих конфліктів між священиками і пере-

несення непорозумінь до військових колективів голова Синодального 
управління духовно-патріотичного виховання у зв’язках зі Збройними 
Силами та іншими військовими формуваннями України УПЦ КП протоієрей 
Димитрій Садов’як запропонував військовому командуванню ще на початку 
формування миротворчих підрозділів (якщо до їхнього складу долучають 
душпастирів) з’ясувати міжособистісні стосунки священнослужителів різних 
конфесій, що будуть включені до українського контингенту у Іраку. Крім 
того, на його думку, душпастир повинен мати досвід служби у війську, гарну 
фізичну форму, можливість проживати в окремому приміщенні, бути забез-
печений усім необхідним для здійснення покладених на нього обов’язків21.

Аби успішно здійснювати капеланське служіння, священик, на думку 
о. Михайла Сукмановського (УГКЦ), „…бажано, щоб мав військову 
підготовку, служив у війську. Це дасть йому можливість із середини 
зрозуміти, що переживає офіцер чи солдат. Є абсолютно необхідним, щоб 
священик усвідомлював своє покликання до служіння Богові й людям, 
був негордовитим, чуйним, приязним і просто людяним”22.

Отже, душпастирська діяльність військових священиків під час вико-
нання завдань у Республіці Ірак проводилася як серед військовослужбовців 
військової служби за контрактом, так і серед офіцерів та прапорщиків 
Збройних Сил України. Вона була спрямована на створення умов, за яких 
військовослужбовці могли б реалізувати своє конституційне право на сво-
боду світогляду та віросповідання.

Перебування військових священиків у складі українського миротвор-
чого контингенту в Іраку засвідчило доцільність душпастирської опіки 
військовослужбовців у Збройних Силах під час виконання ними завдань, 
пов’язаних з ризиком для життя. У військових частинах, що брали участь 
у миротворчих операціях, місіях введення посад військових священиків 
(офіцерів з питань релігії) було виправдане. 
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ЇГЕРБ І ПЕЧАТКА КОЧУБЕЇВ

ГЕРАЛЬДИКА. СФРАГІСТИКА

Ігор ЙСИТИЙ

Провідною силою українського
суспільства XVII – XVIII ст. було
козацтво, яке очолювала гене-
ральна, полкова та сотенна стар-
шина. Українські історики мають
певні здобутки щодо вивчення
цієї верстви Гетьманщини, але
й досі ми не можемо сказати що
ця тема висвітлена на належно-
му рівні. Зокрема, це стосується
старшинської геральдики, емблема-
тики, символіки і сфрагістики.

На науковому рівні розробку цієї
теми започаткував О. Лаза рев сь кий1.
Справу продовжили Г. Ми лорадо-
вич2, М. Слаб чен ко3, В. Мо дза-
левський, В.Лукомсь кий4. У ра -
дянський період, з відомих причин,
ця тема була занедбана. З 1991 р.,
після відновлення ук ра їн ської дер -
жавності, гераль дичні та сфра гіс -
тичні дос лідження вийшли на но -
вий якісний рівень. Головним коор -
динуючим центром зусиль ге раль-
дистів та сфрагістів стало Ук раїнське
геральдичне товариство. Щорічно
почали проводитися спе ціалізовані
наукові конференції та виходити
спеці алізоване видання „Знак”.

Темою нашої розвідки є герб і
печатка родини Кочубеїв. Відомо,

Розглядаються герб і печатка родини Кочубеїв, дається їхній детальний опис.
Ключові слова: Гетьманщина, Кочубей, герб, печатка.

The emblem and the seal of Kochubeys were examined and described in detail.
Key words: Hetmanschyna, Kochubey, the emblem, the seal.

що їхнім предком був кримський 
татарин Кучук-бей5. В Україні 
він з’явився у середині XVII ст. 
і прийняв православну віру під 
іменем Андрій. Його син Леонтій 
Андрійович дослужився до чину 
військового товариша. Одним з 
найвідоміших представників цієї 
родини судилося стати Василю 
Леонтійовичу, котрий обіймав 
найвищі посади у гетьманський 
адміністрації –  генерального писа-
ря та генерального судді6. Проте, не 

Портрет генерального судді 
Василя Кочубея
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Автографи Василя Кочубея 1730, 1731 рр., полтавського полковника

Автографи Василя Кочубея 1696, 1701 рр., генерального писаря та судді
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цими посадами Василь Леонтійович
увійшов в українську історію. Так
сталося, що Василь Кочубей уосо-
блював ту частину козацької стар-
шини, яка пов’язала своє майбутнє
з Росією, а Іван Мазепа – тих, хто
бачив Україну незалежною держа-
вою. Конфлікт між цими автори-
тетними особами був неминучий.
Тим більш, що він ускладнився
залицянням старого гетьмана до
юної доньки Кочубея. Останній
конфлікт має для нас важливе зна-
чення, бо в ньому Василь Кочубей
виступає ревним християнином,
для якого такі стосунки старця і
молодиці були неприйнятними. Як
відомо, зіткнення можновладців
мало трагічні наслідки як для них
особисто, так і для Гетьманщини
вцілому. Доля спадкоємців гене-
рального судді була щасливішою.
Кочубеї породичалися з такими
відомими старшинськими родина-
ми, як Апостоли, Чуйкевичі, Обо-
лонські, Безбородьки, Томари, Ско-
ропадські, Лашкевичі, Туман ські,
Милорадовичі. Вони здобули уряди
полковників, генеральних обозних,
отримали чини камергера, таємного
радника, сенатора. Віктор Павлович
Кочубей 4.04.1799 р. став графом, а
з 6.12.1831 р. – князем, обіймав
посади канцлера, голови Державної
ради Російської імперії7. 

З літератури відомо, що Кочубеї
користувалися трьома герба-
ми: дворянським, графським та
князівським8. Коли з’явилися два
останні, зрозуміло з вищесказа-
ного. Щодо першого – точна дата
неідома. Проте, враховуючи, що

Василь Кочубей був генераль-
ним писарем з 1687 до 1699 року9, 
можемо припустити, що саме у 
цей період і уживається названий 
герб. По-перше, наявність печат-
ки з відповідним гербом вимагали 
посада і соціальний статус Кочубея, 
по-друге, саме на ці часи припадає 
конституювання старшинського 
прошарку українського суспільства, 
який розглядав себе спадкоємцем 
шляхти з притаманними їй атрибу-
тами: гербами і печатками. Один з 
перших офіційних описів герба зна-
ходимо у книзі „Общий гербовник 
дворянских родов Всероссийской 
империи”, яка була надрукована 
Сенатом у 1798 – 1816, 1836 рр.: 
„Âú ùèòh èìhþùèìú ãîëóáîå 
ïîëå èçîáðàæåíî êðàñíîå ñåðäöå, íà 
êîòîðîìú îçíà÷åíû äâà çîëîòûå 
êðåñòà. Ùèòú óâhí÷àíú îáûêíî-
âåííûìú äâîðÿíñêèìú øëåìîìú 
ñú äâîðÿíñêîþ íà íåìú êîðîíîþ, 
è òðåìÿ ñòðîóñîâûìè ïåðüÿìè. 
Íàìåòú íà ùèòh ãîëóáîé è êðàñ-
íûé ïîäëîæåííûé çîëîòîìú. Ùèòú 
äåðæàòú ñú ïðàâîé ñòîðîíû ëåâú, 
à ñ ëhâîé âîèíú â ìàëîðîññèé-
ñêîé îäåæäh èìhþù³é âú ðóêàõú 
êîïüå îñòðîêîíå÷³åìú âú âåðüõú 
ïîäúÿòîå. Ïîäú ùèòîìú äåâèçú:
ELEVOR UBI CONSUMOR” 
(арк.49, № 49)10. Відомий росій-
ський геральдист О. Лакієр трак-
тував головні фігури цього герба 
таким чином: „Герб Кочубеев оста-
нется навсегда свидетельством 
преданности государю и отечеству, 
запечатленной некогда кровью 
Василия Леонтьевича Кочубея, 
который в качестве генерального 
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Дворянський і князівський герби родини Кочубеїв
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малороссийского судьи открыл
Петру Великому измену Мазепы и
по проискам гетмана пал на плахе.
В ознаменование того потомству
Кочубея пожаловано в герб красное
сердце с означенными на нем двумя
золотыми крестами, положенное в
голубом поле. Это родовое знамя
Кочубеев помещается в графском
и княжеском гербах этой фами-
лии”11. Перед нами – приклад вико-
ристання української символіки
в інтересах російської імперської
влади. Справа у тому, що названу
символіку Василь Кочубей викори-
стовував задовго до трагічних подій
1708 р. На це вказують виявлені
нами у фондах Чернігівського
обласного історичного музею
його печатки 1696 та 1701 рр. На
них бачимо у щиті серце з двома
хрестами під коронованим шоло-
мом, увінчаним трьома пір’їнами.
Намет у вигляді стилізованого
рослинного орнамента. На одній
печатці через абревіатуру указані
ім’я, прізвище і посада, а на другій
– тільки ім’я та прізвище. Щит,
шолом, корона, намет – це ознаки
шляхетної гідності. Про причини
їхньої з’яви у гербах української
шляхти вже йшлося. Тим більш, що
Кочубей, на відміну від багатьох
представників новоявленої шлях-
ти, мав справді благородне поход-
ження, нехай і татарське. Щодо
серця і хрестів,   справа складніша.
Відомо, що татарські беї та мурзи
не мали гербів, тому скористати-
ся родинними знаками Кочубей
не міг. На нашу думку, він просто
пішов за практикою тих часів, коли

військово-релігійний світогляд 
фор мував і відповідну символіку. 
Комбінації таких християнських 
символів, як хрест, серце, зірки, 
місяць з шаблями, списами, лука-
ми, стрілами  часто бачимо  на 
різноманітних речах, що побутува-
ли в Гетьманщині. А найчастіше ці 
комбінації зустрічаємо саме на гер-
бах. З цього приводу слушну думку 
висловив у свій час В. Лукомський: 
„Тем не менее, на ряду с этим обыч-
ным источником, откуда черпало 
малороссийское дворянство отли-
чительные знаки12, в среде его 
представителей возникают подчас 
стремления создавать и свои, ори-
гинальные гербы. Сначала весьма 
бедные элементами и простые по 
композиции (обычно – сочетания 
меча и стрелы, креста и сердца), они 
приобретают впоследствии харак-
тер вполне законченных и ориги-
нальных родовых гербов, дающих 
некоторое представление о само-
бытной малороссийской гераль-
дике”13. Таким чином, тогочасна  
геральдична мода та релігійний 
менталітет Василя Кочубея і впли-
нули на обрання ним зазначеної 
символіки. Нижче ми подаємо 
виявлені печатки за такою схемою: 
ім’я влсника печатки, його посада, 
назва і дата документа, на якому 
виявлена печатка, інвентарний 
номер, техніка виготовлення 
відбитку із зазначенням кольору 
воску або сургучу, форма печатки, її 
розмір, опис зображення на печатці 
з розшифровкою абревіатури.
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ОПИСИ ПЕЧАТОК
1. Печатка Кочубея Василя, генерального писаря, лист до Івана Забіли від 

27 листопада 1696 р.  (інв. № Ал 359, док. № 9). Паперово-воскова, на червоно-
коричневому воску, восьмикутна, 23х21 мм. Зображення: у щиті серце, в якому 
два хрести, над щитом коронований шолом з трьома пір'їнами, навколо щита рос-
линний орнамент та літери – «В К П В И Ц П В З Є» («Василий Кочубей Писарь 
Войска Их Царского Пресветлого Величества Запорозкого Єнеральний»).

2. Печатка Кочубея Василя, генерального судді, лист до Івана Черниша від 15 
чер вня 1701 р.  [інв. № Ал 359, док. № 11]. Паперово-воcкова, на чорному воску, вось-
микутна, 23х22 мм. Зображення: серце, в якому два хрести, над ним коронований 
шолом з трьома пір’їнами, обабіч якого літери «В», «К» («Василий Кочубей»), серце 
обіймають дві гілки та рослинний орнамент14.

Печатки Василя Кочубея. Полковника, 1730 р., 1731 р.

Печатки Василя Кочубея. Писаря, 1696 р. Судді, 1701 р.
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Малюнки печаток Василя Кочубея. 
Писаря, 1696 р. Судді, 1701 р.
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ФІЛАТЕЛІЯ ПРО КОЗАЦЬКУ СЛАВУ УКРАЇНИФІЛАТЕЛІЯ ПРО КОЗАЦЬКУ СЛАВУ УКРАЇНИ

ФІЛАТЕЛІЯ

Любомир ПИРІГ

Українське козацтво – соці аль-
ний та історичний феномен, який 
не має аналогів в жодній країні 
світу. Козацтво як збройна поту-
га, державотворча сила залишило 
довічний слід в історичній пам’яті 
українців, вплинуло на формуван-
ня національного характеру. Героїка 
й романтика козацтва від би лися у 
нетлінних сторінках нашого фоль-
клору. Це – невичерпна тема для 
української літератури, ук ра їнського 
мистецтва. Говорячи про висвітлен -
ня епохи Козаччини у філателії, не 
будемо оцінювати особистості, події 
того часу. Можна погодитися з дум-
кою відомого поета В. Базилевського, 
що „Козаччину, зважаючи на її винят-
кову роль, ще належить прочитати і 
осмислити заново” („Холодний душ 
історії”, 2008 р.).

Зрозуміло, що без козацької те -
матики не обійшлося в оригіналь -
ній серії УНР, надрукованій у Відні 
1920 року. З-поміж 14-ти її марок, 
проекти яких створені художником 
М. Івасюком, 5 присвячено козацт-
ву: портрети гетьманів Б. Хмель-
ницького, І. Мазепи, П. Полуботка 
(як в’язня Петро-Павловського ка -
зе мату), на двох мініатюрах – козак 
з бандурою і козацька чайка серед 
морських хвиль. У поштовий обіг 
марки не надійшли.

Одна з двох перших пошто-
вих марок сучасної України була 

випущена на честь 500-річчя ук -
раїнського козацтва (шт. Пер шого 
дня, Київ, 01.03.1992). Вона погашу-
валася на двох конвертах із зобра-
женням козака-бандуриста з напи-
сом „Козацька слава”, а також на 
спеціально виготовлених листівках: 
одну прикрасив малюнок за мотива-
ми картини М. Самокиша „Козаки 
в поході”, другу – зображення запо-
розьких корогов ХVІІІ ст. і Великої 
корогви Запорозької Січі. Конверт 
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Першого дня теж проілюстрований
на основі картини М. Самокиша.

За рік перед тим відбулася „ХVІ
Республіканська філателістична
виставка, присвячена 500-річчю
українського козацтва. Запоріжжя,
24.11–01.12.1991” (текст у візе рун-
ку пам’яткового штемпеля із зобра-
женням Козака Мамая). Кон верт
з аналогічним написом та ілюс-
трацією видала пошта СРСР з дво-
мовним поясненням на звороті:
„Козак Мамай”. Картина невідомого
художника”.

Згадану марку репродукували на
аналогічному знакові оплати пошто-
вих зборів 2002 року. Напис на самій
мініатюрі і пам’ятковому штемпелі
засвідчив, що „Сучасним українським
маркам 10 років. 01.03.2002. Київ”.

Зародження козацтва як мілі тар-
ної сили, що стала на сторожі рід-
ної землі, простежується ще за часів
Великого князівства Литов сь кого.

Чи не першим філателістичним
утіленням теми волелюбності ук -

раїн ців можна вважати поштовий 
кон верт і марку СРСР з пам’ятковим 
штемпелем (Куркіно Тульської обл., 
08.09.1980), присвячені Кули-
ков ській битві (1380 р.), у якій 
вирішальну роль відіграли військові 
підрозділи під проводом воєводи 
князя Д. Боброка Волинського (Во -
линця). Його ж самого представле-
но на одній з марок у багаторічній 
серії „Історія війська в Україні” 
(2005 р.) за проектами мініатюр 
Ю. Логвина. Не останнє значення 
мали дії українських полків у битві 
проти військ Тевтонського ордену 
під Ґрюнвальдом (1410 р.). У ній 
відзначився згаданий у польсь-
ких хроніках „русин Іван Сушик” 
(марка 2005 р.), котрому польсь-
кий король віддячив подарунком 
– двома селами.

На початку ХVІ ст. на деякі 
землі нинішніх України й Білорусі 
зазіхнуло Московське князівство. 
У битві під Оршею (1512 р.) 
московські війська зазнали нищів-
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ної поразки від з’єднань, очолю-
ваних Великим гетьманом Ос -
трозь ким (марка 2005 р.). На 
його честь був виданий поштовий 
блок Білорусі (2008 р.). У розло-
гому пояснювальному тексті на 
полях блоку зроблено акценти 
на організаційно-просвітницькій 
діяльності К.Острозького. Двома 
роками раніше побачив світ кон-
верт України, присвячений 425-
річчю Острозької біблії (шт. Ос -
трог, 12–13.10.2006). Уперше порт-
рет К. Острозького (1527–1608) 
в засобах поштового зв’язку з’я-
ви вся на конверті товариства 
„Волинь”, створеному емігрантами-
волинянами у США (1969 р.). 
Слід підкреслити, що в стінах Ос -
трозької академії навчалося чима-

ло військових і політичних діячів 
епохи Козаччини.

Часи зародження українського
козацтва, сприйняття і засвоєння 
його ідеології народом відображено 
в народних думах. На одній із 
марок серії, пов’язаної з епосом 
народів СРСР (1988 р.), репроду-
ковано картину М. Дерегуса „Козак 
Голота”. Цікава марка України 
„Козак-Сірома” (2006 р.) із кварт-
блоку „Козаччина”. Дві інші марки 
цього квартблоку – „Морські похо-
ди” і „Хмельниччина”

Видавництво „Марка України”
впродовж 1995–2003 років вида-
ло 15 поштових мініатюр із пор-
третами українських гетьманів 
від середини ХVІ ст. до 1764 року, 
коли гетьманську владу в Україні 
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зліквідувала Катерина ІІ. Проекти
марок з портретами керманичів
і мистецькими сюжетами, що
відтворюють ключові події їхньої
діяльності, створив Юрій Логвин.
Із біографічними даними кожного з
гетьманів (рік народження більшості
з них невідомий), відомостями про
їхні діяння в складних умовах після
розпаду Київської Русі, навали
татаро-монголів, звитяжну працю
під постійними загрозами нашестя
турецько-татарських військ, погли-
нення українських земель і понево-
лення народу з боку Польщі, Росії,
Туреччини, намагання захистити
державницькі інтереси України,
хоча й іноді, на жаль, з переважан-
ням власних амбіційно-владних
і майнових зацікавлень, можна у
прекрасно виданій 2005 року видав-
ництвом „Марка України” художньо
оформленій Сергієм Якутовичем
книзі „Гетьмани України”. Там пре -
зентовані з повною характеристи-
кою усі 15 марок, текст подано ук -
раїнською та англійською мовами.

Як підтвердження складності
життя й діяльності українських
гетьманів наведемо лише обста-
вини, за яких їм довелося завер-
шувати земний шлях. Д. (Байда)
Вишневецький загинув на заліз-
них гаках, на які його скинули з
башти турки. П. Конашевич-Са гай -

дачний помер 1622 року через 
рік після поранення в Хо -
тин ській битві. І.Виговського 
розстріляли поляки, чому спри-
яв П. Тетеря. Ю. Хмельницького 
стра тили турки в Кам’янці-По-
дільському. І. Брюховецького вби-
ли „свої”. П. Дорошенка засла-
ли до Росії, де він пропав у місті 
Ярополчому. Д. Многогрішний та 
І. Самойлович померли на засланні 
в Сибіру. Життя П. Полуботка 
обірвалося в камері Петро-
Павловської фортеці в Петербурзі. 
М. Ханенка ув’язнили московити 
і як він закінчив свій життєвий 
шлях – невідомо. П. Тетеря прав-
до подібно помер під турками. 
І. Мазепа після Полтавської битви 
відійшов у Бендерах (Молдова). 
П. Орлик, автор першої у світовій 
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історії конституції (1710), по чис-
ленних спробах створити про-
тимосковську коаліцію помер у 
Яссах. Б. Хмельницький покинув 
білий світ у Чигирині в перед-
смертних роздумах про пошуки 
союз ників напротивагу зрадли-
вим московитам. На рідній землі 
спочили тільки І. Скоропадський 
(Глухів), Д. Апостол (Сорочинці) і 
К. Розумовський (Батурин), котрий 
зберіг себе, зрікшися, за вимогою 
Катерини ІІ-ї, гетьманства.

Портрет Д. Вишневецького (Бай -
ди) бачимо на марці 1997 року, на 
двох різних конвертах Першого 
дня (Київ, 13.09.1997), а також на 
конверті 2007 року, присвячено-
му Національному заповідникові 
„Хортиця”. „Історико-культур ниць-
кий заповідник на о. Хортиця” зга-
даний і на конверті 1987 року.

Крім названої серії, діячі
українського козацтва зображені 
на інших поштових випусках. Так, 
видано поштовий блок з портретами 
чотирьох Іванів: Підкови, Богуна, 
Сірка та Ґонти (шт. Першого дня 
18.08.2006 р.). І. Підкова, козаць-
кий отаман, активний учасник 
воєнних подій ХVІ століття, на тлі 
яких у 1577-1578 роках перебував 
на престолі молдовського господа-
ря. Схоплений поляками і у червні 
1578 року страчений у Львові, де 
тепер стоїть йому пам’ятник (кон  -
верт 1989 р.). Про соратника 
Б. Хмельницького полковника 
І. Богуна, одного з противників Пе -
ре яславської угоди, нагадує кон-
верт 1962 року, на якому відтворено 
„Пам’ятник національному герою” 
у Вінниці. І. Сірко також воював під 
орудою Б. Хмельницького, але біль -
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ше відомий як герой народних дум у
ролі борця з татарами, турками.

Видатним козацьким ватажком
кінця ХVІ століття був С. Нали-
вайко. У молоді роки він козакував
на Запоріжжі, а потім служив сот-
ником у князя К. Острозького, брав
участь у походах на Молдову, очо-
лив повстання проти поляків, яке у
1596 році зазнало поразки. У квітні
1597 року С. Наливайка після тор-
тур стратили у Варшаві. У філателії
його образ з’явився завдяки поемі
„Наливайко” (1825 р.) К. Рилєєва
(1795–1826). До 200-річчя пись-
менника 1995 року в Росії випуще-

но конверт з ілюстрацією до поеми: 
С. Наливайко у в’язниці в кайданах.

Першим зверненням до осо-
бистості П. Конашевича-Сагай дач-
ного у засобах поштового зв’язку 
були конверти 13-го українського 
пластового куреня в Едмонтоні 
(Канада) і марка з портретом, 
ви готовлені до 350-річчя смерті геть-
мана (1972 р.). Ім’я „Гетьман Сагай-
дачний” носить сторожовий кора-
бель (фрегат) Військово-Морських 
сил України (конверт 1996 р., марка 
1998 р.). Він зображений на немарко-
ваному конверті 1998 року з написом 
„Спецпогашення проведено на борту 
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фрегата “Гетьман Сагайдачний” 
штемпелем “Військово-Морські сили 
України” (Севастополь, 01.08.1999). 
Саморобний конверт із зображенням 
цього корабля погашувався 6 липня 
1995 року пам’ятковим штемпелем зі 
словами у візерунку „Готові – негай-
но!”. Першого дня виходу марки з 
портретом гетьмана Сагайдачного 
згаданої великої серії був задіяний 
штемпель у Києві та цього ж дня 
(22.07.1995) – інший, з багатшим 
візерунком, у Севастополі.

Найбільше філателістичного 
матеріалу присвячено Богданові 
Хмельницькому і подіям, пов’яза-
ним із його діяльністю як полковод-
ця. Уперше його ім’я „прозвучало” 
в середовищі філателістів 1945 ро -
ку з випуском поштових марок 
двох розмірів (меншого розміру 
– у зубкованому й незубкованому 
варіантах) із зображенням ордена 

Б. Хмель ницького, заснованого 10 
жовтня 1943 року.

Портрет Б. Хмельницького, крім 
марки фундаментальної „гетьман сь-
кої” серії України, з’являвся на кон-
вертах СРСР 1969-го й України 1995 
років. Останній видавався до 400-
річчя від дня народження і погашу-
вався відповідним штемпелем з гер-
бом гетьмана (Чигирин, 27.12.1995) 
та штемпелем, зробленим з наго-
ди міжнародної конференції, 
присвяченої цій даті (Чигирин, 
23.09.1995). Конверт із портретом 

http://nvimu.com.ua/альманах/



95число 2, 2010

http://nvimu.com.ua/альманах/



військово-історичний альманах96

гетьмана випустила тоді до ювілею, 
а також у зв’язку з 25-ю Різдвяною 
філателістичною виставкою Спілка 
українських філателістів Австрії 
(СУФА). Бачимо його й на двох 
немаркованих конвертах 1998 року, 
на конверті до ІІ з’їзду Асоціації 
філателістів України (шт. Київ, 
11.10.1997), конверті 2008 року 
на честь 370-річчя заснування 
Микитинської Січі, на центральній 
із шести марок блоку до 350-річниці 

від з початку визвольної бороть-
би українського народу під про-
водом Б. Хмельницького. Постать 
гетьмана долучена до гурту на 
одній із марок 2007 року серії 
„Український народний одяг” (одяг 
Хмельниччини, свято Спаса).

У 2004 році (Перший день
29.01.2004) за сприяння Фонду 
інтелектуальної співпраці „Україна 
– ХХІ століття” видано блок 
„Гетьманські клейноди та особисті 
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речі Богдана Хмельницького”, на
шести марках якого зображені пра-
пор (Військовий музей, Стокгольм),
булава (Музей Війська Польського,
Варшава), шапка (Національний
музей історії України), водосвят-
на чаша (Державний історичний
музей, Москва), кухоль (Фундація
князів Чарторийських, Краків) і
шабля (там само).

До 350-ліття початку визвольної
боротьби українського народу,
очо люваної Б. Хмельницьким,
виго  товлено пам’ятковий штем-
пель (Корсунь-Шевченківський,
28.05.1998). Переможну баталію
під Жовтими Водами відзначено
конвертом 1998 року, 350-річчя
Зборівської битви – конвертом і
пам’ятковим штемпелем (Зборів,
22.08.1999). З нагоди 360-ї річниці
від початку визвольної бороть-

би випущено конверт і штемпель 
(Київ, 07.07.2008). Одночасно свят-
кувався ювілей звитяжного бою під 
Пилявою (Пилява, 04.10.2008).

Про козацьку мужність і тра-
ге дію під Берестечком нагадує 
кон верт (1990 р.), присвячений 
історико-архітектурному музеє-
ві-заповіднику „Козацькі моги-
ли”, на якому 1991 року надруку-
вали: „340 років героїчної битви 
під Берестечком”. Конверт з ори-
гінальною маркою та пам’ят ко вими 
штемпелями (Берес течко, 28.06.–
10.07.2001; Острів Радивилівського 
р-ну Рівненської обл., 15-17.04.2001) 
вийшов до 350-річчя цієї події.

350-річчя героїчної оборони Буші 
(Ямпільський р-н Вінницької обл.) 
відзначено конвертом 2004 року.

СРСР у своїй національній 
полі тиці, незважаючи на, зда-
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валось би, контраверсійність в 
ідеології порівняно з Російською 
імперією, зберіг і навіть посилив 
імперські традиції у ставленні 
до народів-неросіян. І тому зро-
зу міло, чому радянська філа-
телія активно відгукнулася на 
ювілеї Переяславської ради. До 
300-річчя (1954) надійшли в обіг 
дев’ять поштових марок, на одній 
з яких репродукувалася картина 
П. Дерегуса „Переяславська рада”. 
На поштовій листівці того ж року 
відтворювався сюжет „Навеки с 
Москвой, навеки с русским наро-
дом” з картини М. Хмелька. На 
конверті з відповідним текстом – 
пам’ятник Т. Шевченку в Харкові.

Через 25 років видали поштову 
марку, конверт з двомовним напи-
сом, використовувалися пам’яткові 
штемпелі: „325 лет воссоединения 
Украины с Россией. Переяслав-
Хмельницкий, 18.01.1979”; „325 лет 
воссоединения Украины с Россией. 
Торжественное заседание. Киев, 
30.01.1979” (у візерунку штем-
пеля – фасад палацу „Україна”). 
Надпис червоного і золотистого 
кольорів про урочисте засідання 
було зроблено на конвертах 1975-
го (пам’ятник Б. Хмельницькому) 

і 1978-го (палац „Україна”) років. 
„Пам’ятний знак на честь воз-
з’єднання України з Росією” у 
Переяславі-Хмельницькому зобра-
жено на конвертах 1969, 1985, 1988 
років. Монумент, присвячений цій 
події, споруджено і в Києві (зма-
льований на поштових листівках 
1983, 1988, 1990 рр.). Свого часу 
Дніпропетровський університет 
носив ім’я того ж таки 300-річчя 
(конверт 1988 р.).

Київський пам’ятник Б.Хмель-
ницькому прикрашає чотири 
радянські поштові марки (1954, 
1967, 1980, 1989 рр.). Монету з 
викарбуваним на ній пам’ятником 
бачимо на марці України 1996 року. 
Цей же пам’ятник (іноді в поєднанні 
з будівлею Софійського собору) від 
1970 до 1986 року відтворювався 
на дванадцяти поштових листівках, 
упродовж 1954–1987 років – на 
дев’яти поштових конвертах. Окрім 
того, його зображення читалося у 
візерунках пам’яткових штемпелів 
до ХХІІ Олімпійських ігор (Київ, 
19.07.–03.08.1980), до „Дня марки” 
(Київ, 11.10.1997).

Філателія допомогла бага-
тьом людям ознайомитися з

http://nvimu.com.ua/альманах/



99число 2, 2010

пам’ятниками Б.Хмельницькому
в Чернігові (конверт 1967 р.), у
Кривому Розі (конверт 2004 р.). На
немаркованому конверті 2002 року
– монумент „Героям визвольної
війни українського народу 1648–
1654 рр.” у Жовтих Водах.

Чигиринський поштовий штем-
пель „01.04.2002” вказує на відкрит-
тя в столиці Б.Хмельницького
музею його імені. Низка конвертів
і календарних штемпелів пов’язані
з містами Хмельницьким (до
1954 року – Проскуровом), Пере-
яславом-Хмельницьким (до 1943
року – Переяславом). Про 1100-літ-
ній ювілей останнього свідчить
поштова марка (2007 р.) із зобра-
женням осіб у княжих давньорусь-
ких і козацьких уборах. Іменем
Б.Хмельницького названо вулицю
в Ташкенті (конверт 1974 р.).

Гетьмана І. Виговського вша-
нувала українська діаспора США,
виготовивши конверт з його пор-
третом до 300-річчя Конотопської
битви. Крім марки з портретом в
українській поштовій серії, відомий
конверт 1997 року, на якому
відтворено пам’ятник у с. Гер-
ма нівці. 350-річчя перемоги над
багато чисельною армією росіян в
Конотопській битві під проводом
Івана Виговського відзначено випу-
ском конверта (2009 р.).

Ряд поштових марок, ілюстрації
на конвертах Першого дня своє-
рідно унаочнюють деякі ключові
події і факти епохи Руїни, діяль-
ності гетьманів І. Виговського,
Ю. Хмель ницького, П. Тетері,
І. Брю ховецького, П. Дорошенка,

Д. Многогрішного, М. Ханенка, 
І. Самойловича. Створені вони 
завдяки глибоким знанням і талан-
тові Ю. Логвина.

Період гетьманства І. Мазепи 
(1687–1709 рр.) був складним, 
вимагав від нього мобілізації усіх 
ресурсів політика й дипломата, щоб, 
з одного боку, зберегти автономність 
українських земель, власні гідність і 
становище, а з другого – не спрово-
кувати гострої агресії щодо України 
московитів на чолі з Петром І. Не 
вдавалося. Тому І. Мазепа 1708 
року пішов на угоду зі шведським 
королем Карлом ХІІ і 1709-го року 
уклав з ним Велико-Будищанський 
трактат. Цій темі присвячено 
поштовий блок „Україна–Швеція: 
на перехресті історії” зі штемпе-
лем Першого дня (Київ, 01.10.2008) 
„Українсько-шведські воєнно-
політичні союзи ХVІІ–ХVІІІ ст.”. 
Блок також містить портре-
ти учасників Корсунської угоди 
(1657 р.) І. Виговського і короля 
Карла Х Густава.

Українсько-московська війна, 
розпочата 1708 року, призве-
ла до руйнації столиці І.Мазепи 
Бату рина і тисяч жертв (пошто-
ва марка „Батуринська трагедія”, 
Пер ший день 24.10.2008). Сили 
були нерівні, бракувало підтримки 
з боку козацтва, і тому 27 червня 
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1709 року мазепинці під Полтавою 
зазнали поразки.

Про 250 і 275 років від Пол тав-
ської битви нагадують пам’яткові 
штемпелі. З подіями того часу 
можна ознайомитися в Музеї 
Полтавської битви, де був засто-
сований пам’ятковий календар-
ний штемпель. Пам’ятник „Слава”, 
зведений у Полтаві (1804–1811 
рр.), бачимо на численних пошто-
вих конвертах, листівках; окремі 
пам’ятники, споруджені свого 
часу, включно із згаданим мону-
ментом, – на поштових марках 

Полтавського земства 1909 року. На 
поштовій листівці 1974 року зобра-
жено обеліск, встановлений на місці 
переправи російських військ через 
Ворсклу, на немаркованих конвер-
тах – „Памятник на месте отды-
ха Петра І”, „Памятник Петру І”, 
„Памятник защитникам крепости 
“Полтава” и коменданту полковни-
ку А. С. Келину”.

До 300-ліття Полтавської битви 
Пошта України випустила конверт, 
в пояснювальному тексті якого 
відзначено: „Полтавська битва 
(1709 р.) – найбільша битва Великої 
Північної війни, в якій гетьманські 
війська на чолі з Іваном Мазепою 
відстоювали державну незалеж ність 
України. Російський поштовий блок 
2009 року „300 лет победы русской 
армии в Полтавскомс ражении” 
прикрасила картина І. Г. Таннауера 

http://nvimu.com.ua/альманах/



101число 2, 2010

(1720 р.) „Петро І в Полтавській
битві”.

Велику данину імені й славі
І. Мазепи непоштовими марко ва-
ними випусками віддала україн-
ська діаспора США („Пластова
пошта”, „Підпільна пошта
України”, „Організація державно-
го відродження України”). Діас-
пора Великобританії видала до
„Мазепинського року” (1959)

декілька блоків з портретами геть-
мана, зображеннями його герба з 
цитуванням слів Мазепи-поета: 

„Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!”.
Спілки українських філателістів 

Австрії та Німеччини, об’єднавшися, 
присвятили філателістичну вистав-
ку у Відні 300-літтю початку геть-
манства І. Мазепи. Були виготовлені 
цікаві конверти й спеціальний 
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україно- і німецькомовний штем-
пель з його портретом (Відень 1150, 
10.10.1987).

Філателісти не залишають поза 
увагою календарний штемпель 
на селеного пункту США Mazeppa 
(штат Манітоба).

Хоч би яким було ставлен-
ня до І. Мазепи як політика, кер-
манича нації, навіть цитований 
вище В. Базилевський визнавав, 
що І. Мазепа „… був один із най-
освіченіших мужів Східної Європи. 
А для України – постать із перших. 
Ні до, ні після нього такого культур-
ного рівня державця вона, здається, 
не мала. Як і не має зараз”.

Козацькі війська неодно-
разово брали участь у війнах на 
теренах Європи, в тому числі й у 
визволенні Відня від турецької 
облоги 1683 року, про що свідчить 

філателістичний матеріал, який 
побачив світ завдяки СУФА. До 
300-річчя цієї події видана листівка, 
на котрій відтворено один із числен-
них типів запорожців, створених 
художником С. Васильківським. 
Той самий малюнок – у візерунку 
офіційного пам’яткового штемпе-
ля з україномовним текстом: „300-
ліття відсічі Відня і українські коза-
ки” (Відень, 09.09.1983). До цього ж 
ювілею в Австрії випущено конверт 
із репродукцією ще одного малюн-
ка С. Васильківського і написами 
німецькою та українською мовами: 
„Козацька кінна пошта”. Конверт 
погашувався штемпелем (Відень 
1150, 12.09.1983) із постаттю 
запорожця-кіннотника з шаблею і 
доставлявся кінною поштою. Такий 
самий штемпель, присвячений 
виставці СУФА (24.01.1975), засто-
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совувався при погашенні конвер-
та із зображенням Юрія Франца
Кульчицького, який зіграв важливу
роль в організації відсічі з боку
Відня (пробравшися через турецькі
пости, доніс вирішальну вістку
обложеним) і першим у Європі
запровадив уживання кави. До
300-річчя відкриття ним у Відні
кав’ярні виготовлено пам’ятковий
штемпель (Відень, 10.09.1983), і
листівку з його портретом і конверт
з репродукцією картини Фр. Шамса
„До синьої пляшки” (1862 р.).

У 1994 році про Франца
Кульчицького згадали Львівська
організація Українського товари-
ства охорони пам’яток культури і
львівські філателісти, які видали
два конверти, де відтворено його
постать і пам’ятник на честь визво-
лення від турецької облоги в храмі

св. Стефана у Відні. Конверти пога-
шувалися штемпелем „День пам’яті 
Ю. Ф. Кульчицького. 19.02.1694–
19.02.1994”. Написи на конвер-
тах – „Юрій Франц Кульчицький 
український шляхтич, герой оборо-
ни Відня 1683 р., засновник однієї з 
перших у Європі кав’ярень”; „1640 р., 
с. Кульчиці біля Самбора, + 
19.02.1694 р. у Відні”. Випущена в 
Польщі поштова листівка до Між-
народної філателістичної вис тав ки у 
Відні (1981 р.) сповіщає, що „Перша 
кав’ярня у Відні від кри та в 1684 
році поляком Юрієм Кульчицьким” 
(перекл. з польської).

Козаки брали участь у визволенні 
Відня в складі польського війська під 
проводом Яна Собєського. Свого часу 
в центрі Львова височів пам’ятник 
Я. Собєському, зображений на двох 
марках Польщі 20-х років минулого 
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століття. У кінці 1940-х монумент 
перевезено до Польщі.

Вважають, що участь у битві під 
Віднем брав Семен Палій (конверт 
2002 р.), легендарний провідник 
протитатарсько-турецьких походів, 
один із організаторів протипольсь-
кого повстання, до 300-річчя якого 
й видано конверт.

Після зруйнування Батурина 
гетьманською столицею став 
Глухів. Цей факт підкреслено на 
конверті із пам’ятковим штемпе-
лем „Глухів – столиця гетьманської 
та Лівобережної України. 300 
років” (Київ, 06.11.2008). Тільки 
Лівобережної, тому що, згідно з 
Андрусівським польсько-москов-
ським договором 1667 року, Право-
бережна Україна залишалася під 
Польщею, що призвело до проти-
московського повстання в Глухові 
1668 року. Глухів ще до 1708 року 
відомий був тим, що тут обира-
ли гетьмана Д. Многогрішного 
(Ігнатовича). Марку з його портре-
том увели в обіг 17.01.2002 року. 
Відомі Глухівські статті, згідно з 
якими Д. Многогрішному вдава-
лося тимчасово утверджувати 
права, передбачені статтями Пере-
яславської угоди. 

У Глухові 1708 року за вка-
зів кою Петра І гетьманом було 
об рано І. Скоропадського. Там же 
20 листопада, як в Успенському 
соборі в Кремлі, проголошено 
анафему І. Мазепі. Після смерті 
І. Скоропадського гетьманом став 
П. Полуботок, чиї можливості обме-
жила створена Москвою в Глухові 
Малоросійська колегія.

Про післягетьманські часи
нагадує Київська брама Глухівської 
фортеці (1766–1769 рр.), зображе-
на на конверті 2002 року.

Гетьманам після І. Мазепи
присвячено по одній поштовій 
марці з ілюстрованими конвер-
тами і штемпелями Першого 
дня: І. Скоропадському (2003 р.), 
П. Орлику (1997 р.), П. Полуботку 
(1999 р.), Д. Апостолу (2000 р.). 
Останнім гетьманом судилося бути 
К. Розумовському (Розуму), який, 
завдяки братові Олексі, таємному 
чоловікові цариці Єлизавети здо-
був освіту в кращих університетах 
Європи і вісімнадцятирічним юна-
ком, наділений титулом графа, в 
котрому було „усмотрено особли-
вую способность”, очолив Російську 
академію наук. Столицею гетьмана 
знову став Батурин, на що вказують 
конверти (1996, 2006 рр.) із зобра-
женням палацу К. Розумовського, 
де тепер міститься Державний 
історико-культурний заповідник 
„Гетьманська столиця” (штемпелі 
Батурин, 01.06.1997, 21.05.2004). 
Окрім Києва (22.05.2003), штемпель 
Першого дня до марки, присвяченої 
К. Розумовському, застосовувався і 
в Батурині. На конверті 2009 року 
– Воскресенська церква, усипаль-
ниця К. Розумовського в Батурині.

На початку 90-х років минулого
століття видавництво „Деснянська 
правда” випустило серію листівок 
із портретами гетьманів, які пога-
шувалися в Києві пам’ятковим 
штемпелем до Дня незалежності 
(24.08.1995). Запорізьке облас-
не товариство філателістів вида-
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ло серію конвертів із портретами
гетьманів (художник К. Баріон,
тираж – 300 прим.), вони погашу-
валися в Запоріжжі (20.12.1993).
штемпелем із зображенням три-
зуба, козацького герба і написом:
„Запоріжжя – колиска української
державності”.

Минуло 11 років після ліквідації
гетьманської влади в Україні та
дійшло до руйнації Запорозької
Січі. Портрет останнього кошового
П. Калнишевського, який на 113-
му році закінчив життєвий шлях
у казематах і келіях Соловецького
монастиря, – на одній із марок,
виданих українськими філа те-
лістами США. Філателія України
„вшанувала” руйнівника Січі
Гри горія Потьомкіна, якого 1790
року проголосили „гетьманом
Катеринославського і Чорно мор-
ського козацьких військ”, виданням
конверта (2005 р.) із зображенням
пам’ятника в Херсоні. Тому, хто
„розпинав нашу Україну”, є чимало
монументів у Полтаві, відтворених
поштовими випусками. Чи не буде
вшановано таким самим чином і
одеський пам’ятник тій, яка „доко-
нала її, сиротину”?..

Про долю українського козацт-
ва післягетьманської доби філа те-
лістичних свідчень майже немає.
Можна „прив’язати” до цього
відтворену на марці, присвяченій
С. Гулаку-Артемовському (1963 р.),
сцену з його опери „Запорожець
за Дунаєм”. У постійних воєнних
козацько-турецьких протистояннях
1609 року козаки зруйновали фор-
тецю Ізмаїл. 1790 року, вже під про-

водом О. Суворова, знову довелося 
її здобувати (конверт і пам’ятковий 
штемпель – Ізмаїл, 22.12.1990, дві 
поштові марки СРСР, 1940 р.). 
Очільником козацького війська на 
той час був отаман А. Головатий 
(1744–1797 рр.), пам’ятник якому в 
Одесі можна побачити на конверті 
2001 року, а фрагмент його (постать 
отамана) – у штемпелі до Дня міста 
(Одеса, 02.09.2001).

У 1792 році довелося козацт-
ву переселятися на Кубань. На 
згадку про це на Тамані споруд-
жено пам’ятник, зображений на 
конверті, виданому в Краснодарі, 
що підтверджено клубним штемпе-
лем (Краснодар, 29.05.1960).

Запорожці під керівництвом 
М. Залізняка відіграли велику роль 
у підготовці й початкових здобут-
ках Коліївщини (1768 р.). 225-
річчя цього повстання відзначено 
пам’ятковим штемпелем (Черкаси, 
28.05.1993) на двох непоштових кон-
вертах з портретами М. Залізняка 
(один – художника Д. Нарбута), на 
конверті із зображенням Собору 
Мотронинського монастиря, де 
„було проголошено повстання 
гайдамаків”, та на конверті зі схемою 
головних напрямків руху повстанців. 
Ілюстрація художника В. Касіяна до 
поеми Т. Шевченка „Гайдамаки” – на 
одному з непоштових конвертів, які 
погашувалися до 100-річчя народ-
ження художника (Івано-Фраківськ, 
01.01.1996). Гайдамаччині присвяче-
но марку із вище згаданого квартбло-
ку 2006 року.

Коліївщину придушили поляки 
з активною допомогою російських 
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військ, посланих Катериною ІІ. 
Керівників повстання взяли в полон 
росіяни. М. Залізняка заслали до 
Сибіру (дата смерті невідома), а 
І. Гонту (його портрет – на марці 
вище згаданого блоку 2006 р.) 
передали полякам, які після тортур 
стратили його.

Історія Києво-Могилянської 
ака демії (марка 1992 р.) тісно 
переплітається із козаччиною. 
Немало козацьких полковників, 
гетьманів здобували освіту в 
Київському колегіумі, який за спри-
яння І. Мазепи (1694 р.) отримав 
статус академії. Вони підтримували її 
матеріально, навчали тут своїх дітей.

Символіка козацтва (постаті, 
одяг, бандура) зустрічається на чис-
ленних філателістичних випусках, 
особливо часто – на присвячених 
І. Котляревському, М. Гоголю. Не 
можна не згадати картину І. Рєпіна 
„Запорожці” (1878–1891 рр.), 
відтворену на поштових марках 
1944 (по 3 різних кольорів у зубко-
ваному і незубкованому варіантах), 
1956, 1969 років.

Безпосередньо ж Козаччини 
стосуються конверти (1992, 1993 
рр.) з гербом Війська Запорозького, 
конверт (2008 р.) до 300-річчя 
заснування Кам’янської Січі 
(1709–1711 рр.). Літопис Самійла 
Величка (1670–1728) відзначено 
пам’ятковим штемпелем: „Самійло 
Величко – 325 років від народ-
ження” (Полтава, 02.09.1995). На 
марках України 1999 року зобра-
жено байдак, козацьку чайку. Не 
з’ясовано, чию персону відтворено 

на портреті 1720-х років авторства 
художника І. Нікітіна під іменем 
„Напольного гетьмана” (марка 
1972 р.). Польський художник Ян 
Матейко (1838–1893) намалював 
портрет (марка Польщі 1970-х рр.) 
О. Дашковича (бл. 1455–1535), 
військового діяча боярського роду 
на Київщині.

Походив із родини, яка „однією
з перших серед вищої української 
шляхти почала піклуватися про 
суверенність своєї Батьківщини” 
(Єремєєв І. // Вечірній Київ. – 
1999. – 25 листоп.). З 1508 року 
Дашкович був старостою Канева, 
з 1514-го – і старостою Черкас. 
Заснував Чигирин. У 1526 р. разом 
з кн. Костянтином Острозьким 
відбив напад татарів на Київ, у 
1532-му успішно оборонив Черкаси 
від нападу татарів. Неодноразово 
брав участь з крицями, з поляка-
ми у походах на зємлі Московії. 
Він перший подав ідею створен-
ня постійного козацького заслону 
у Пониззі Дніпра для захисту від 
кримських загонів.

Тему козацтва у філателії можна
значно розширити марками й кон-
вертами з портретами владних осіб 
Польщі, Росії, Туреччини та інших 
країн, діяльність яких із різних 
причин і мотивів була пов’язана 
з козаками. Поштові випуски із 
зображеннями письменників, ху -
дож ників, композиторів, діячів 
театру, кіно допоможуть продемон-
струвати використання козацької 
тематики в літературі, у мистецтві 
різних жанрів.
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Ї Й ЇЗ ІСТОРІЇ ОПЕРАЦІЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ГРУПИ 
АРМІЇ УНР ВЛІТКУ 1919 рр.

АРХІВ

Володимир Й САЛЬСЬКИЙ

У 1919 р. запорожці вважалися одним з найкращих військових 
з’єднань армії Української Народної Республіки. Під час повстання 
Директорії проти гетьмана П. Скоропадського Запорізький корпус 
рішуче підтримав республіканців, а на початку 1919 р. стримував 
натиск Червоної армії на Лівобережній Україні. У ході загального 
відступу боєздатність корпусу помітно знизилась, але в червні 1919 р. 
запорожці знову вкрили себе славою в боях з більшовиками. Запорізька 
група стала ударною силою армії УНР під час контрнаступу на Поділлі. 
У запеклих боях саме запорожці під командою полковника В. Сальського 
зайняли Проскурів і забезпечили продовження армією наступальних 
операцій. У серпні 1919 р., під час загального наступу армії УНР і 
галицьких військ на Правобережжі, Запорізька група здобула Вінницю 
і взяла участь в переможному наступі на Київ. І хоча вступ до столиці 
російських білогвардійців перекреслив успіхи української зброї, в цих 
боях запорожці не раз виявляли звитягу і високу боєздатність.

На жаль, архів Запорізької групи загинув у сумнозвісному „трикут-
нику смерті” наприкінці 1919 р. Мемуарів про бойовий шлях запорожців 
влітку 1919 р. також майже не лишилося. Для більшості сучасних 
дослідників чи не єдиним джерелом відомостей з цієї теми залишається 
праця генерала М. Капустянського „Похід українських армій на Київ 
– Одесу в 1919 році”, що містить схематичний огляд операцій армії 
УНР влітку 1919 р. Колишній начальник управи штабу армії УНР М. 
Капустянський на сторінках своєї праці розповідає про перебіг операцій 
і аналізує хід воєнних подій.

Серед документів Українського національного музею-архіву при 
Українському інституті громадознавства в Празі, що зберігаються 
сьогодні у фондах Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України (далі – ЦДАВО України), нам вдало-
ся віднайти мемуарні нотатки колишнього командувача Запорізької 
групи генерала В. Сальського про операції запорожців влітку 1919 р. 
Власне, ці нотатки виявилися не чим іншим, як критичними зауважен-
нями В. Сальського на книгу генерала М. Капустянського, написаними 
у червні 1922 р. 

На сторінках своїх коротких спогадів В. Сальський полемізує з авто-
ром „Походу...” щодо оцінок дій Запорізької групи у червні – на початку 
липня 1919 р. Йдеться передусім про оборону Проскурова силами 6-ї 
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Запорізької дивізії, а також про участь 7-ї та 8-ї Запорізьких дивізій в
боях з більшовиками на р. Случ. Цьому останньому сюжету в історії 
Проскурівської операції В. Сальський приділяє особливу увагу. Річ у
тім, що після здобуття запорожцями Проскурова більшовицькі війська
спробували охопити армію УНР з лівого крила, зосередивши значні сили
на північ від р. Случ. Коли наприкінці червня у цьому районі спалахнули
жорстокі бої, на допомогу групі Січових стрільців, що ледь-ледь стри-
мувала ворога, було перекинуто частину сил Запорізької групи. 24 черв-
ня 7-ма Запорізька дивізія внаслідок вдалого маневру завдала пораз-
ки більшовицьким частинам. У разі успішного продовження операції 
дивізія цілком могла вийти в запілля супротивника. У штабі армії 
УНР спалахнула гостра дискусія щодо подальших дій. В. Сальський,
якого підтримав М. Капустянський, відстоював потребу продовжен-
ня наступальної операції. Але помічник начальника штабу армії В.
Тютюнник, котрий вважав, що подальший маневр 7-ї Запорізької дивізії 
занадто ризикований, наказав перейти до оборони. 25 червня 7-ма
Запорізька дивізія успішно вела свій наступ, але отримала повторний
наказ припинити операцію і була змушена відійти до резерву. Як вва-
жав В. Сальський, дії вищого українського командування фактично
віддавали стратегічну ініціативу до рук противника і зробили поразку
армії УНР неминучою. Перейшовши до контрнаступу, більшовики вже
6 липня заволоділи Проскуровом. Лише прихід на допомогу Галицької 
армії, витісненої польськими військами з Галичини, врятував армію
УНР від розгрому. Наприкінці липня українським військам вдалося
повернути Проскурів, а невдовзі й перейти до загального наступу на
Правобережжі.

Крім червневих боїв, В. Сальський розглянув у своїх нотатках також
причини затримки наступу Запорізької групи на Вінницю в серпні 1919 р.
Власне, обставин захоплення Вінниці В. Сальський торкнувся на про-
хання самого М. Капустянського, який мав намір використати спогади
колишнього командира запорожців для роботи над черговою частиною
своєї книги.     

Спогади В. Сальського про бойові дії Запорізької групи влітку 1919 р.
майже століття залишалися неопублікованими. Нині ми пропонуємо
їх увазі читача. На превеликий жаль, рукопис не зберігся повністю: не
вистачає щонайменше кількох машинописних сторінок. Втім, оскільки
сам В. Сальський підкреслював, що написані ним у червні 1922 р. нотат-
ки є лише фрагментом з його загальних спогадів, сподіваємося, що
дослідникам рано чи пізно вдасться виявити мемуари цього визначного
українського військового діяча.   

Документ публікується вперше. Мову документа увідповіднено з
нормами сучасного правопису, наявні граматичні помилки виправлено.

http://nvimu.com.ua/альманах/



111число 2, 2010

Дорогий Микола Олександрович.
На твою просьбу подаю тобі для 3-ї частини твоєї праці витяги з моїх 

спогадів.
Перше, про причини запізнення на один день із захопленням запорож-

цями Вінниці.
Після захоплення вдруге Проскурова запорожці мали велику потребу 

у відпочинку: після всього пережитого за останні два місяці вони були 
сильно стомлені морально і фізично: тиф різних категорій десяткував 
бідолашних, що вимагало вимити в банях людей і продезінфікувати 
одяг, випрати білизну, люди весь час недоїдали через неналагодженість 
апаратів відповідних; треба було привести до порядку тил і обози. От 
чому я так настирливо вимагав відпочинку: у тебе мусить бути моя досить 
гостра телеграма, де я пишу, що „частина не машина, та її остання вимо-
га періодичного відпочинку та ремонту”. Штадарм1 у межах можливого 
дав відпочинок. Але, на превеликий жаль, даний відпочинок у районі 
Проскурова не давав нам того, на що ми розраховували. З огляду на вихід, 
і то скорий, запорожців на схід, що має статись, владу в Проскурові та його 
околицях було передано ІІ-му Гал[ицькому] к[орпу]су, в запіллі якого мав 
бути Проскурів і ми опинилися в стані комірників. Будучи хазяями, гали-
чани поводилися з нами без церемонії при поділі засобів для війська (бані, 
пожива і т.п.), приходилось видирати, почались непорозуміння, харчува-
тися ж стало ще тяжче. Скаржитись і підіймати історії я не хотів і вирішив 
найскоріше вибиратися у свіжий район (Летичев – Літин), де, будучи 
господарем, міг би підживити запорожців. Ось чому раніше, ніж було мені 
дозволено, я вирушив з проскурівського району в напрямі на Вінницю, 
встигнувши за цей час лише трохи упорядкувати обози. За кілька днів 
до виступу в цей район було вислано відповідних агентів і запорожці 
дістали білизну, взуття і т.ін. у значній кількості. Вдалось під час маршу 
на Вінницю перемити всіх людей в банях, випрати добре білизну тощо. 
Фактично дивізії йшли форсованим маршем, але зате виграний час вико-
ристав на постій в Меджибожі, Летичеві і Літині до полагодження зазна-
чених вище справ. Наприклад... дивізія дуже швидко дійшла до Летичева, 
але зате стояла там три дні. Отже, необхідність не тільки підтримати, а 
й відновити боєздатність запорожців була одною з головних даних, що 
вплинули на організацію і переведення маршу на Вінницю.

Крім того, все ж таки я планував марш так, щоб підійти до Вінниці 
8-го або 9-го серпня; мені було вказано директивою спочатку 7-го, а потім 
8-го серпня у зв’язку з ментом атаки Жмеринки. Я знав, що Жмеринку 
хотіли взяти навіть 5-го серпня, потім 7-го і 8-го. Таке відкладання атаки 
Жмеринки не давало мені певності у жодному призначеному терміні, між 
тим я пристосовував свої чини до атаки Жмеринки. У районі Літина у 
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мене був надзвичайно поганий зв’язок з Штадармом, не дивлячись на всі 
вжиті заходи: було мало технічних засобів. Повідомлення про початок 
атаки Жмеринки 8-го серпня я одержав пізнім ранком 9-го серпня, коли 
всі розпорядження на 9-те були зроблені. Останні довелося міняти, аби 
прискорити похід до Вінниці. 9-го серпня 6-та дивізія була вже за шість 
верст од Вінниці, відкинувши з боєм більшовиків у Вінницю. 10-го серп-
ня 6-та дивізія дуже швидко, в 6 годині ранку, захопила Вінницю. Багате 
майно на станції було причиною того, що командири не змогли частини 
утримати в руках, які зайнялися грабунками (козаки Платова у битві під 
Бородіним). Свіжі більшовицькі частини (кіннота і піхота), що підійшли 
з Жмеринки, дуже швидко і легко зайняли Вінницю. Після того, як части-
ни було приведено в порядок, Вінницю знову було остаточно відібрано. 
Цю атаку було проведено ще швидше, ніж першу (вранішню). Гайдамаки 
бігли по головній вулиці, не дивлячись ні на що, умить захопили міст 
через Буг, що дало можливість захопити і розстріляти багато більшовиків, 
які ще тинялися у Вінниці. Однією з причин такої стрімкості2 атаки 6-ї 
дивізії, зокрема гайдамаків, було повідомлення, що з Жмеринки підходять 
галичани: не хотіли ділить з останніми слави.   

Після вранішньої невдачі я, боячись, що 7-ма дивізія не встигне на 
допомогу, по радіо просив Галицьку Начальну Команду про допомогу, 
але остання спізнилась. Вінницю безперечно взяли самі запорожці3. 
Галицькій бригаді довелося мати маленькі сутички з [тими, хто] втікав на 
південь [...]

 [мені] знайомі чини цієї групи і обстановка, в якій ці чини переводи-
лись, і тому я спробую помічені помилки і неточності виправити.

Зробити це я вважаю своїм моральним обов’язком перед запорожцями, 
особливо тими, що під моєю командою полягли у згаданих боях за кращу 
долю нашої нації, а також перед громадянством взагалі.

На сторінці 57-й (рр. 18 – 26) автор зазначає, „що командуючий 
Запорізькою групою після здобуття Проскурова міг, висунувши дві дивізії 
на схід від Проскурова, в район Меджибожа – Деражні одну дивізію, хоча 
б і 7-му, пересунути ближче до Старокостянтинова”. Якраз в цей час (8 – 
14 червня) командир запорожців не міг цього зробити з таких причин:
1) Вже 8/VI більшовики почали енергійно натискати на Проскурів (ст. 

52, рр. 15 – 18 згори), причому щодня з боку Жмеринки з’являлися
свіжі частини, більшовицькі бронепотяги (дуже сильної конструкції, 
за малим винятком майже останнє слово техніки) підходили на 3 – 4 
версти до Проскурова разом з піхотою.

2) Сусід справа – отаман Божко – дуже мляво посувався вперед і до 
того він був на відстані близько 35 – 40 верст на південь, маневрового
зв’язку з ним не було і вплинути на ворога, що енергійно натискав 
вздовж залізниці на Проскурів, ніяк не міг.
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3) Важко було передбачити в цей час, що згодом обстановка так тяжко 
складеться для нас на р. Случ в районі Старокостянтинова, який в цей 
час не мав великого значення в оперативному відношенні.

4) Від Старокостянтинова до залізниці Проскурів – Деражня, вздовж 
якої точилися бої 8 – 14 червня, коло 50-ти верст, і якби 7-му дивізію 
висунути до Старокостянтинова, то вона, хоч могла би „легко подати 
руку СС (Січовим стрільцям), але не могла би своєчасно допомогти 
8-й і 6-й дивізіям, яким до Деражні ворог головним чином загрожував 
обходом південного крила. Це особливо справдилося 10/VІ поблизу 
Богдановець, коли швидка допомога 7-ї дивізії (через годину-дві) вря-
тувала становище 6-ї дивізії, яку більшовики бронепотягами розрізали 
на дві частини і обходом з півдня потиснули назад Гайдамацький полк 
і частину Богданівського. Автор на 52 та на 55 ст. описує просування 
6-ї та 8-ї дивізій до Деражні дуже коротко, в загальних рисах, і про цей 
бій не згадує. Коли б в розпорядженні автора були хоч би журнали 6-ї 
і 7-ї дивізій, то значення 7-ї дивізії для чинів 6-ї було би ясно і автору 
було би видно, що 6-та і 8-ма дивізії могли так енергійно просуватися 
на Деражню (ст. 52, рр. 18 – 24 згори), завдячуючи значною мірою 
тому, що їх праве крило підпирала 7-ма дивізія. Власне, 7-му дивізію 
не можна було тоді навіть вважати резервом командира запорожців, 
бо вона мала спеціальне завдання – забезпечити південний фланг 6-ї 
дивізії, і 7-ма дивізія була не на північ від Проскурова після 8/VІ, як 
це зазначає автор (ст. 52, р. 25 згори), а на півднень від залізниці. Коло 
14/ VІ, коли 6-та дивізія захопила Деражню і завдала ворогові тяжких 
втрат (ст. 53, рр. 1 – 5 згори), можна було, сподіваючись, що активність 
ворога на цьому напряму на деякий час зменшиться, відтягти дивізію 
до Красилова.
Отже, зазначений висновок автора щодо 7-ї дивізії не відповідає 

обстановці, в якій знаходились запорожці.
У примітці на ст. 60 автор зазначає, що командир запорожців вислав 

недостатні сили для підтримки 7-ї дивізії – Слобідський п[іший] п[олк], 
кінний п[олк] Костя Гордієнка і кінно-гірничий дивізіон полк[овника] 
Алмазова; в той же час сам автор не вказує, звідки командир запорожців 
міг взяти більше сил для допомоги 7-й дивізії, власне СС.

Автором неточно змальовано нараду в Штадармі 21/ VІ. Тоді командир 
запорожців рішуче протестував проти ослаблення жмеринського напрям-
ку не тільки тому, що він, як справедливо зазначає автор на ст. 71 рр. 18 
– 19 знизу, є принциповий ворог виділення поодиноких полків (підстави 
чисто психологічного характеру), а тому, що цього не дозволяла обстанов-
ка, яка на цей час складалася так:
1) Було одержано певні і перевірені агентурні відомості, що більш[ість] 

частин на жмеринському напрямі одержали свіже підкріплення, з яким 
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вони збираються знову розпочати наступ на Проскурів. Ці відомості на 
другий день після наради справдилися (ст. 66 рр. 10 – 11 згори): ворог 
сильно навалився на дивізію з 22/VІ і навіть на один день захопив
Деражню. Взагалі, оживлення в районі Деражні почалося ще 18/VІ (ст.
61 ост. р., ст. 62 рр. 1 – 2 згори), сам автор ці бої називає „упертими” (ст. 
63 рр. 27 – 28 згори).

2) Як прелюдія до згаданого вище більшовицького наступу, перед 21/VІ і в
цей день розвивалися на північний схід від Проскурова події, що автор
неправильно описує на ст. 64 рр. 10 – 18. Річ у тому, що ст. Богданівці
(11 верст від Проскурова) захопили нерегулярні більш[овицькі] части-
ни, що наступали від Деражні, а шайки Аралова, підсилені регулярними
частинами (2 кур[еня] Балтського п[олку]). Район на північний схід
від Проскурова, густо вкритий лісами, сприяв партизанським чинам 
цих шайок. Серед населення цього району (сс. Бахматовці, Пирогівці,
Голосково і т.ін.) було дуже багато збільшовиченого елементу – просто
розбишак селянської голоти. Організаторами цього елементу були: 1)
Один жидок з Пироговець. 2) Аралов – донський старшина, воєнрук
Проскур[івського] чи Летичів[ського] пов[ітів], надзвичайно енергійна
і здібна людина. Він взагалі керував всіма цими шайками, чисельність
яких періодично доходила до 1 500 чоловік. Ось ці шайки Аралова 19
– 21 червня особливо розвинули свою діяльність, 21/VІ захопили ст.
Богданівці, перервавши зв’язок з 6-ю дивізією, і загрожували Проскурову.
Якраз 21 червня Немирівський полк з одним куренем гайдамаків завдав
цим шайкам значної поразки і звільнив ст. Богданівці. 
Отже, ослабляти жмеринську групу в таких обставинах було немож-

ливо, з чим погодилися на нараді 21/VІ. З огляду на тимчасове втихоми-
рення Аралова командиром запорожців було зроблено прийняту нарадою 
21/VІ пропозицію вислати до 7-ї дивізії частини, що були в безпосеред-
ньому його розпорядженні: кінний полк Костя Гордієнка і Слобідський 
піший полк, які формувалися у Проскурові. Справа в наступному: 1). 
Гордієнківський полк на початку червня мав лише 18 шабель й існував 
лише на папері; була думка зовсім його скасувати, але зважаючи на 
попередню гарну бойову славу полку, командир запорожців вирішив його 
відновити, для чого полк було розташовано в Проскурові, куди до нього 
з’їздились старшини, починаючи від командира полку; 2) Слобідський 
полк переформовувався зі Слобідського коша, він мав старшинські 
кадри, але лише близько ста козаків. Команду над ним тільки що обійняв 
підп[олковник] Воронів після отамана Кобзи (к[оманди]р Слобідського 
коша). Крім того, присутність цих частин у Проскурові стримувала 
Аралова і коли б останній, знаючи, що Проскурів без гарнізону, захопив 
його, то значно погіршив би наше становище на північ від Проскурова, яке 
вже ставало тоді тяжким.
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Кінно-гірський дивізіон Алмазова до того часу був, здається, у складі 
3-ї дивізії і на другий день по прибуттю до Проскурова, с.т. 22/VІ, його 
було, відповідно до ухвали наради 21/VІ, разом зі згаданими частинами, 
надіслано до 7-ї Запорізької дивізії. Незакінчена організація частин осо-
бливо тяжко позначилася на подальших боях на Слоб[ідського] п[олку], 
який згубив усі комплектування і ослаб настільки, що його довелося 
влити в один із Запорозьких [...]

До командира запорожців приїздили або командир дивізії або началь-
ник штабу її та інформував докладно про становище дивізії (їх власна 
добра воля). Увечері 24/VІ у командира запорожців був начальник штабу 
дивізії з інформацією про надзвичайні успіхи запорожців у цей день. Тоді 
ж начальник штабу дивізії доповів, що у командира 7-ї дивізії і взагалі у 
командного складу дивізії виникла думка про те, що автор називає „пла-
ном полковників Капустянського і Сальського”. Ця думка командиру 
запорожців дуже подобалась і він її обґрунтував та розвинув цілий план 
наступних акцій; в той же час якраз полковник] Капустянський попро-
сив до апарату командира запорожців і передав про план Штадарму: 
одвести 7-му дивізію в район Чорного Острова, передати її командиру 
запорожців з тим, щоб він 8-ю і 9-ю дивізіями зараз же атакував ворога, що 
займав красилівський плацдарм, з метою здобути переправи на р. Случ. 
Командир запорожців у відповідь на це запропонував план запорожців: 
розвинути 7-ю дивізією успіх в напрямі на Базалію, потім з одночасни-
ми демонстраціями наших частин проти Случу 7-ю дивізією атакувати 
ворога на р. Случ у фланг і тил; в міру звільнення переправ на р. Случ, 
частини СС, що звільнялись би, разом з цим просувати на північ для 
забезпечення лівого флангу 7-ї дивізії. Цей план викликав у полк[овниеа] 
Капустянського повне співчуття.

Згодом, коли все ж таки Штадармом було видано розпорядження про 
відведення 7-ї дивізії до Чорного Острова, командир запорожців кілька 
разів рішуче протестував проти цього, особливо, коли 25/VІ 7-ма дивізія 
так блискуче розвинула свої успіхи, що осягла 24/VІ.

Взагалі, як командир запорожців не погоджувався зі Штадармом 24 і 
25 червня, так тепер і я цілковито не погоджуюсь з аналізом і висновка-
ми автора відносно становища 24 – 30 червня. Автор загіпнотизований 
значенням р. Случ, він рахує, що зі здобуттям переправ на цій річці наше 
становище під Проскуровом „стало би твердим” (стор. 69 рр. 1 –3 згори, 
а також в багатьох місцях книжки це зазначено). Між тим, р. Случ не 
настільки вже велика перепона сама по собі, а коли взяти на увагу стано-
вище нашої армії в відношеннях численності, моральному і щодо забезпе-
чення вогнеприпасом, то ворог в любий мент міг де завгодно, скупчивши 
резерви, прорвати цю перепону, як це він зробив перед тим. Проскурів 
можна було „твердо” забезпечити з півночі, лише розгромивши тил воро-
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га, як це зробили запорожці (всі три дивізії) на жмеринському напрямі, а 
всякі перепони і рубежі мають вартість остільки, оскільки вони допома-
гають осягненню цього завдання; р. Случ це значення тоді вже втратила, 
а вихід дивізії до Базалії давав рідкісну можливість розгромити ворога, 
згідно плану запорожців. Це головна засада, з якою командир запорожців 
виходив, відстоюючи план запорожців.

Зокрема, план запорожців мав слідуючі позитивні риси:
1). Його пропонувала сама дивізія. А що ж може бути краще плану, якого 

бажає сама частина, що має його здійснити, коли цей план відповідає 
загальній ситуації.

2). А цей план цілком відповідає загальній ситуації, бо давав можливість 
рішучим ударом у фланг і тил більшовикам на р. Случ (більшовики 
були надзвичайно чулі до флангів) розгромити їх, після чого Проскурів 
дійсно був би твердо забезпеченим.

3). Він не вимагав перегрупування і витрати часу, бо дивізія вже займала 
надзвичайно вигідне вихідне тактичне становище 25/VІ ввечері: захо-
плення 7-ю дивізією Базалії і північного берега р. Случ, а також утеча 
погромленого ворога на підводах аж до Горині (ст. 67 рр. 1 – 6 знизу),
були катастрофою для більшовицьких частин на р. Случ 25/VІ.

4). Головні риси бойових прийомів 7-ї дивізії цілком відповідали цьому 
плану. З чинів цієї дивізії під час атаки Проскурова 4/VІ, атак під
Красиловим 15//VІ і атак 24 та 25 червня видно, що дивізія завжди 
атакувала рішуче, не оглядаючись на свої фланги і тил. Ця риса так-
тики дивізії якраз найбільше відповідала становищу, що утворилось 
увечері 25/VІ, бо тоді загрози флангу і тилу дивізії бути не могло: наші 
передові частини 25/VІ, переслідуючи ворога, зайняли Білозірку (від
Базалії коло 25 верст), а погромлений ворог панічно на підводах втік
за річку Горинь (коло 20 верст від Білозірки і коло 35 верст від Базалії
просто на північ). Між тим, вже 26/VІ, як справедливо автор зазначає
в прим. на ст. 74, 7-ма дивізія могла захопити Чернелівську переправу
(від Базалії 20 весрт) і вільні частини СС, що були на захід від цієї
переправи, можна було висунути на північ для забезпечення лівого
флангу 7-ї дивізії.

5). Склад дивізії з доданими частинами цілком відповідав цьому планові. 
Дивізія мала порівняно багато кінноти: полк Чорних запорожців
на чолі зі своїм славетним командиром полк. Дяченком – диво, а не
частина, особливо для рішучих ударів; Гордієнківський кінний полк, 
кінно-гірський дивізіон полковн[ика] Алмазова. Цей дивізіон мав 8 
гірних гармат, більш-менш забезпечених тоді набоями (як виняток при 
тодішньому стані вогнеприпасу), а саме головне, дивізіон мав досить 
кінноти; частина добре зорганізована і дисциплінована в руках такого 
видатного старшини, як полковн[ик] Алмазов, робила часом чудеса:
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маневрувала швидко на флангах ворога, раптовим вогнем своїх гармат 
утворювала паніку, після чого всі кінні кидалися в атаку, так що вся 
частина була здатна навіть до самостійних чинів.

6). Чини 7-ї дивізії в загальному напрямі на схід у зв’язку з її успіхами 24 
– 25 червня піднесли би настрій СС, 8-ї і 9-ї дивізій, які вже виснажи-
лися, особливо після невдалих атак на красилівському плацдарму 24 
червня, але ці частини були ще здатні демонстраціями на цьому фронті 
притягнути до себе увагу ворога і цим допомогти 7-й дивізії.
Хиби плану запорожців автор указує такі (ст. 67):

1). Що цей план треба було „переводити рішуче, хутко і сміливо”. На це 
відповімо, що для цього були всі можливості: готове вигідне вихідне 
становище, настрій і склад дивізії та інші, що зазначені вище.

2). Що „необхідно було розбити вщент західну більшовицьку групу, щоб 
вона під час маневру не вдарила по Базалії”. Безпідставність цього 
побоювання змальовано вище (позитивні риси плану запорожців), а до 
того ж, сам автор на ст. 73, ряд. 2 знизу зазначає, що „сильнішу західну 
більшовицьку групу було розбито вщент”.

3). Що 7-ма дивізія була би „ізольована”. Навпаки, 7-ма дивізія мала 
чинити, як це вище змальовано, в маневровому зв’язку з рештою 
фронту. Безпідставне таке побоювання автора того, що більшовики 
могли підвести резерви через Шепетівку на Кульчин: більшовикам ще 
треба було десь брати резерви, перевозити їх по залізниці, що відібрало 
би стільки часу, що дивізія значно раніше скінчила би свій маневр, 
і прибувши, більшовицькі резерви вже мали би діло зі всім нашим 
північним фронтом на північ від Случу. Тут же сам автор зазначає, 
що „у більшовиків не було в цей час достатньої кількості резервів, 
як показали подальші бої, а у нас з’являлася можливість скупчити 
в резерві майже всю групу СС”. Ми до цього додамо, що на підставі 
двотижневих впертих боїв в цьому районі вже було точно встановлено, 
які тут сили більшовиків і тому було дуже мало шансів на те, щоб тут 
ще були значні свіжі близькі резерви, а дальні (перевезені залізницею) 
спізнилися, як вказано. На підставі цього ризик при здійсненню плану 
запорожців був дуже незначний, особливо в порівнянні з позитивними 
рисами плану, до того ж, воєнна історія не знає операцій цілком без 
ризику. Далі автор припускає такі чини від більшовиків на р. Случ (їх 
б’ють у фланг, а вони рішуче наступатимуть вперед), яких можна не 
завжди сподіватись від першорядної армії, до чого більшовикам було 
дуже далеко тоді, та й зараз.
Що ж до позитивних рис плану Штадарма, то автор їх не зазначив і ми 

не можемо їх знайти. Хіба те, що цей план був „обережний” (ст. 67 р. 20), 
але обережність на війні добра тільки в міру: оскільки вона допомагає, а не 
шкодить осягненню головного в даний мент – розбити ворога.
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Головні ж хиби плану Штадарма були слідуючі:
1). Відмовляючись використати обстановку 25/VІ, що так надзвичайно 

щасливо склалася для розгрому ворога на р. Случ, Штадарм навіть у 
разі осягнення найбільших успіхів при здійсненні сього плану лише
відштовхував ворога від Проскурова на деякий час, а не розбивав його, 
що „твердо” Проскурова не могло забезпечити.

2). При здійсненні плану Штадарма витрачалось багато часу, до 3-х діб, на 
перегрупування, як побачимо нижче.

3). План Штадарма був нам не під силу і не відповідав настрою військ, як 
побачимо нижче.

4). В прим[ітці]  на ст. 74 автор находить дуже характерні дані віддалень і 
часу, які цілком промовляють не на користь плану Штадарма.
Ми рахуємо, що доля Проскурова була вирішена не 4-го липня (ст. 

79 р. 20 згори), а 25/VІ, коли Штадарм видав повторний наказ про 
відведення 7-ї дивізії в район Чорного Острова. Автор не зазначає, що 
ввечері 25/VІ Штадарму не була відома обстановка коло Базалії, як це він 
робить відносно 24/VІ на ст. 65 рр. 11 – 17 знизу. Ми гадаємо, що ввечері 
25/VІ Штадарм вже знав про захоплення Базалії, бо її було захоплено 
7-ю дивізією коло полудня; з якою енергією „сп’янілі від успіху частини 
7-ї дивізії” просувались на Базалію (10 верст від Купіля), видно навіть з 
оповідання автора під датою 25/VІ на 67-й стор.

З персональних вражень того часу командира запорожців можна зро-
бити припущення, що головну роль при відкиненні плану в Штадармі 
відіграв отаман Тютюнник (Василь), людина енергійна, вперта, взагалі 
сильна особистість. Фактично він керував армією, хоч по закону це 
обов’язок і право належали Наказному отаманові. Істоту цього ненор-
мального явища я докладно змальовую в своїх споминах, які подам до 
широкого відома.

Цікаво щодо методу викладу: автор, розбираючи обидва плани на 
56 і 67 стор., дані віддалень і часу надзвичайно характерні для оцінки і 
порівняння обох планів, вміщує лише в примітці на 74 ст. Це дуже шко-
дить суцільності вражень у читача, незнайомого з подіями.

Як би то не було, Штадармом прийнято свій план і я цілком погод-
жуюсь з автором, що його „треба було рішуче переводити в життя”. Між 
тим, автор, зазначаючи про наказ командиру запорожців атакувати 27/
VІ красилівський плацдарм 8-ю та 9-ю дивізіями, виконання плану 
Штадарма не змальовує, оскільки виконання цього наказу було нам під 
силу і було можливо здійснити 27/VІ, а дані для цього у нього в книжці 
є, тільки в  інших місцях. Справа в тім, що обидві дивізії були в дуже 
пригніченому настрої, цілком не підходящому для рішучих чинів. 8-ма 
дивізія понесла дуже великі втрати в боях за Старокостянтинів 18 – 21 
червня, головним чином від вогню бронепотягів. Більшовики мали броне-
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потяги у великій кількості (часом вкупі чинило разом до 5 бронепотягів), 
обладнані вони були, за деякими винятками, майже бездоганно, озброєні 
були легкими гарматами 42-лін., 48-лін. гаубицями, мали весь матеріал 
для полагодження шляхів і мостів, команди (переважно матроси) були 
значно вище у всіх відношеннях решти армії, влучно стріляли, чинили 
завжди сміливо і нахабно. Про 9-ту дивізію автор сам зазначає, що вона 
стала майже небоєздатною (ст. 66 рр. 1 – 2 згори). Ця дивізія трималася 
на фронті, на фронті „танцювала” (вираз її командира , полк. Кудрявцева) 
лише завдяки енергії і впливу самого полк[овника] Кудрявцева. Не можу 
не висловити тут своєї глибокої шани перед пам’яттю цього лицаря і одно-
го з найвидатніших наших старшин.

Командиру запорожців коштувало великих зусиль посунути ці дивізії 
в атаку 27/VІ, при чому ця атака не тільки була одбита, а більшовицькою 
контратакою частини трохи було відсунуто назад. Штадарм вимагав, щоб 
через три дні цими частинами рішуче атакувати в тому ж напрямі з метою 
осягнення значних цілей – переправи. Ці частини були здатні лише до 
демонстративних акцій, як це нами вказано було при обговоренні плану 
запорожців; а для рішучих чинів потрібна була більш сильна частина, яка 
своїми чинами захопила би ці дивізії. Такою могла бути лише 7-ма дивізія 
(інших не було). На це вказували командири 8-ї і 9-ї дивізій.

Тепер щодо часу атаки: 7-ма дивізія одержала наказ Штадарма про відхід 
до Чорного Острова лише 26/VІ в Базалії. І раніш не могла його одержати, 
коли взяти до уваги, що лише ввечері 25/VІ він був переданий в штаб СС, 
від якого до Базалії коло 35 верст. Прибула 7-ма дивізія в район Чорного 
Острова 27/VІ ранком після нічного маршу, а не 26/VІ, як зазначає автор 
(ст. 68 р. 15). 27/VІ дивізія мусила відпочити і лише 28 зайняла вихідне 
становище для атаки, яку командир запорожців намітив спочатку на 28/
VІ, коли Штадарм обіцяв, що 7-ма дивізія буде в його розпорядженні, 28/
VІ, а потім на 29/VІ. Твердження автора, що „з 26 по 30 червня полковник 
Сальський мав цілковиту можливість вибити більшовиків з красилівського 
плацдарму”, цілковито не відповідає дійсності.

28-го надвечір командир 7-ї дивізії персонально привіз командиру 
запорожців донесення, в якому категорично, від імені всіх командирів 
полків зазначав, що частини в атаку не підуть, находячи причини цьому: 
1). моральний стан дивізії; 2). брак набоїв.

Причини тяжкого морального настрою дивізії були слідуючі:
1). В уяві дивізії склалося враження, що для атаки одного і того ж ворога 

дивізію зняли з вигідного напрямку (вся дивізія бодай інстинктивно 
відчувала вигідність атаки від Базалії і 25/VІ палала бажанням цієї 
атаки) і поставили в значно гірші умови: атакувати ворога в лоб по 
відкритій місцевості. Бозна що тільки не говорилося в дивізії на адресу 
Штадарма в той час. Ці настрої дивізії відбились в телеграмі Державного 
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інспектора Запорізької групи п. Дерещука, про яку автор згадує на 68-й 
ст. Про факт посилання цієї телеграми командир запорожців довідався
приватним шляхом, але про зміст її довідався лише від Головного 
Державного інспектора В. Кедровського, який з доручення п. Головного
отамана проводив слідство з приводу цієї телеграми. Зізнання коман-
дира запорожців було таке: про факт посилання телеграми знав, не
згоден як з різким її змістом, так і самим фактом посилання її, план і 
розпорядження Штадарма від 25/VІ не відповідають обстановці. Тут 
же п. Дерещук зазначив, що він рахував себе примушеним послати цю 
телеграму на підставі докладів інспекторів частин 7-ї дивізії.

2). Лихий настрій 7-ї дивізії погіршав від свіжого враження розстрілу 
отамана Болбочана, який був командиром полку, з якого розгорнулась 
дивізія, і був дуже в дивізії популярним. 8/VІ (під час спроби обняти
команду над запорожцями) отаман Болбочан якраз домагався зміни
отамана Тютюнника, якого запорожці рахували не на місці, а зараз – 
головною причиною втрати можливості розгромить ворога4.
Знов-таки, автор чомусь про це згадує лише в загальних висновках, 
а не там, де ці дані якраз мали би значення для правильності оцінки 
обстановки.

3). Враження дивізії від СС за час спільної праці з ними, а також 
нестійкість СС та Волинців.

4). Гострий брак набоїв при згаданих умовах мав не тільки матеріальне, 
але й моральне значення: його відчував кожен козак безпосередньо і
найбільш боляче при вищезгаданих умовах. Відсутність одягу, чобіт,
регулярного харчування і т. ін. в очах козака має менше значення, ніж 
гострий брак набоїв.
Але командир запорожців не опускав рук, а вирішив використати 

останній козир, щоб посунути дивізію в атаку. 28/VІ ввечері командир 
запорожців був з докладом у п[ана]  Головного отамана, що перебував тоді 
в Проскурові, і просив його піднести настрій дивізії та своїм авторитетом 
відповідно вплинути на неї. П[ан]   Головний отаман згодився і 29/VІ о 
13-й год[ині] вкупі з командиром запорожців виїхав до дивізії, де про-
був до 20-ї год[ини]. П[ан]  Головний отаман докладно оглянув частини, 
сердечно і тепло подякував їм за попередню бойову працю, розмовляв з 
козаками та старшинами, а потім зібрав до хати всіх командирів окремих 
частин і тут всі одноголосно доповіли, що вони готові виконати наказ, але 
козаки в атаку не підуть і буде даремна трата крові і ще більше лиха. По 
дорозі в Проскурів п[ан]   Головний отаман дуже влучно охарактеризував 
настрій дивізії, він сказав: „Я бачу, що дивізія серйозно захворіла”, але вла-
стивий п[анові]   отаману оптимізм і тут йому не зрадив:  „Я сподіваюсь, 
що дивізія все ж таки скоро видужає”,– додав він. На превеликий жаль, ця 
сподіванка не скоро справдилася.
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Моральний стан, в якому опинилася дивізія після блискучих успіхів 24 і 
25 червня, надзвичайно цікаве явище з обсягу колективної, власне військової 
психології і воно мною більш широко освітлено в моїх спогадах. До оцінки 
цього явища не можна підходити з шаблоном, який створили для регулярної 
армії. Не треба забувати, що наша армія творилася під час національної 
революції і мала всі ознаки революційної армії. Головніші з останніх: 1). 
Дисципліну значною мірою заміняли довіра до командування і особливо запал, 
свідома, часом напівсвідома відданість певній ідеї (у нас ідеал національного 
визволення). 2). Надзвичайна вразливість частин: у відповідних обставинах 
вони можуть дати максимум бойового напруження, який і не сниться регу-
лярним частинам, а в інших обставинах вони реагують на все більш болюче 
і бурхливо. Моральні фактори відіграють найбільшу роль в таких частинах. 
Командувати такими частинами дуже тяжко, без порівняння тяжче, ніж згори 
за десятки верст віддавати накази. З цією рисою армії можна і необхідно було 
повільно боротись, але побороти її можна було з плином часу, а головне, з 
налагодженням забезпечення армії, яке весь час було в цілком незадовільному 
стані. Не рахуватись же з цією рисою армії не можна було: її зажди повинні 
були мати на оці як командування всіх ступенів, особливо вище, так і історик 
при оцінці тих чи інших фактів. На превеликий жаль, автор усвоїй книжці 
жодним словом про цю важливу рису нашої армії не згадує, а між тим він 
якраз був „відповідальним” чинником Штадарма (Передмова).

Тепер, після наведеного вище, видно, оскільки необґрунтовані і не 
відповідають дійсності категоричні твердження і висновки автора на 74-й 
і початку 75-ї стор. про те, що „з 26/VІ по 30/VІ полковник Сальський, 
згідно з директивами Штадарма, мав цілковиту можливість вибити 
більшовиків з Красилівського плацдарму”; про „пасивність” команди-
ра запорожців; про необхідність Головному отаманові „рішуче домага-
тись активних чинів від полковника Сальського” і „більш категорично 
вирішувати взаємоставлення командування і полковника Сальського”. 
Для обґрунтування цих тверджень і висновків автор не привів ніяких 
фактів і, мабуть, склав їх на підставі персонального припущення, що коман-
дир запорожців нібито просто не хотів виконувати наказів Штадарма, але 
тоді слід було би про це зазначити.

Коли б автор був об’єктивним, більш строго перевіряв свої висновки та 
твердження і більш систематично виклав дані для оцінки обстановки, то:
1). Він мусив би прийти до висновку, що наказ Штадарма про атаку 

красилівського плацдарму не відповідав обстановці в одному 
відношенні: він був нам не під силу, тим більш після того, як Штадарм 
відмовився здобути цей плацдарм при більш вигідному тактичному 
становищі 25/VІ.

2). Було би ясно, з чиєї вини „більшовикам було подаровано час на пере-
групування” ст. 74, рр. 3 знизу.
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VІ. Далі автор невдоволений тим, що 6-та Запорізька дивізія дійшла
аж до ст. Комарівці і рахує, що командиру запорожців не слід було „про-
сувати головних сил дивізії на Комарівці, але притримати їх в районі ст. 
Деражня” (ст. 31 рр. 3 знизу).

Недоцільно було стримувати 6-ту дивізію в переслідуванні розбитого
ворога, бо: 1). вона своїм рухом потягла вперед отамана Божка, 2). тільки 
після захоплення ст. Комарівці встановлено маневровий зв’язок з отаманом 
Божком, який вже без перешкод досить енергійно посунувся на Жмеринку.

Крім того, хіба ж є на світі такий наказ, або сила, що могла би зупинити
запорожців, коли вони переслідують „після многодневних боїв остаточ-
но зломленого ворога” (ст. 32 рр. 17 – 19 згори). Гайдамаки навіть чоботи
познімали (у кого вони були), переслідуючи ворога, ст. Комарівці було захо-
плено вмить. До цього ще треба додати стихійну тягу частин на схід (прим. на 
ст. 32-й). Коли б командир запорожців зупинив 6-ту дивізію коло Деражні, то, 
можливо, що з нею сталося б те, що і з 7-ю дивізією після 25 червня.

VІІ. Цілком необґрунтовані категоричні закиди автора 6-й дивізії 
„за повільний кволий рух її” в проскурівський район (ст. 79 р. 18 згори; 
ст. 81 рр. 17-й згори) і цих закидів автор не зробив би, особливо в такій 
категоричній формі, коли б наведені у нього в книжці в різних місцях дані 
згрупував в одному місці для оцінки становища 6-ї дивізії, а саме:

1). Автор зазначає, що „район Меджибіж – Пирогівці остаточно 
звільняється від ворожих партизанських загонів” (ст. 78 рр. 11 – 12 згори), 
але не зазначає, що це якраз зробила 6-та дивізія. Річ в тому, що відомий 
Аралов знову відновив свою діяльність, перервав залізницю і був серйозною 
загрозою для проскурівського району якийсь час. Командир запорожців 
вислав проти нього останній резерв (все було на фронті) – Мазепинський 
полк, який вибив ці шайки з с. Данилківці на схід, але поніс сам значні
втрати (вибули найкращі старшини) і просунутись далі на схід з лісу не 
міг, бо приходилось битись на всі боки, а до того ще забракло набоїв. Отже, 
з відома Штадарма командиром запорожців було поставлено завдання 6-й 
дивізії [...] ліквідувати Аралова. 6-та дивізія виконала це завдання 4/VІІ, але 
сама розкидалась більше як на 15 верст. Отже, виходить, що раніше, як 5/
VІІ ранком дивізія вирушити в проскурівський район не могла.

Таким чином, ми бачимо, що шановний автор допустився в своєму
творі неточностей  у викладі і освітленні подій. Перш за все, спричинився 
до цього, як вказано на початку, брак у автора відповідних матеріалів, що 
необхідні для докладного вивчення чинів частин (журнали, оперативні 
діла і т. ін. нижчих штабів і окремих частин). Здавалось би, що брак цих 
матеріалів повинен би був примусити автора бути дуже обережним в 
оцінці деяких фактів і стримати його в висновках і осудах, бо деякі з них 
були би зовсім іншими, коли б автор мав змогу докладно ознайомитись 
з обставинами, в яких тій чи іншій частині приходилось виконувати 
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розпорядження Штадарма. Правда, що тоді його праця програла би з 
пікантності, але виграла би з наукового боку. Зразком в цьому відношенні 
нам уявляється виклад автора про залишення Проскурова – „бої 3-го 
липня” (ст. 79), де автор, не маючи докладних відомостей про те, що роби-
лося в цей день під Проскуровом, обмежується лише викладом фактів, що 
відомі йому з донесень Штадарма.

Воєнна історія зовсім не має своїм завданням осуджувати. Її завдання – 
об’єктивно змалювати все, як було: на підставі яких даних приймалось те чи 
інше рішення5, яка обстановка була в дійсності, як дане рішення провади-
лось і до чого привело. В багатьох випадках, наприклад, в даному, це немож-
ливо через брак всіх матеріалів. Тоді автору приходиться обмежитись або 
лише викладом усталених фактів, як це вказано вище, або, коли він робить 
до цього свої висновки, то: по-перше, вони не можуть бути категоричними, 
а по-друге, у відповідній примітці необхідно зазначити, на підставі яких 
даних автор робить цей висновок (персональне припущення, враження, 
чиє-небудь оповідання і т.ін.) Взагалі, висновки в воєнно-історичному 
творі грубо можна поділити на дві категорії: перша – висновки, що автор 
робить на підставі більш-менш повних, строго перевірених, певних даних, 
друга – висновки автор робить на менш певних даних в цілях більш 
рельєфного з’ясування подій. У відповідних примітках до висновків обох 
категорій зазначаються всі ті дані (документи, факти, припущення і т. под.), 
на підставі яких зроблено той чи інший висновок. Такі примітки дають 
можливість послідовності в роботі наступним історикам, полегшують їм 
подальший дослід: їм треба або тільки перевірити деякі висновки першої 
категорії, або доповнить чи змінить, коли з’явились нові документи і факти, 
або значно розвинути їх (друга категорія). Відносно значення цих приміток 
цікавий погляд високошановного професора бувш[ої]   Воєнної рос[ійської]  
Академії генерала Юнакова – автора солідного воєнно-історичного твору, 
високо оціненого рос[ійською]    Воєнною Академією і Академією Наук, а 
також французькою Воєнною Академією. Він рахує, що примітки з посил-
ками на підстави висновків і оцінок (які можуть бути суперечні) часто 
мають більше наукове значення і мають більше місця, ніж самий виклад.

 Такий метод досліду мимоволі примушує історика бути дуже обереж-
ним [...], що безумовно гарантує його від скороспілих і необґрунтованих 
висновків. Особливо такого методу треба дотримуватись в таких воєнно-
історичних творах [...], що складено на підставі неповних матеріалів. З 
бігом часу, в міру виявлення матеріалу, висновки будуть робитись [...]

При додержанні вказаного методу читач, особливо військовий, не знай-
омий з подіями, не був би примушений іти в оцінці подій лише за автором, 
а мав би змогу сам критично оцінювати події і складати свої погляди, 
що надзвичайно потрібно кожному військовому, щоб удосконалитись 
у військовій справі і зрозуміти її істоту, бо воєнна історія єсть власне 
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основне джерело воєнних знань. Але з воєнної історії не можна навчитись 
військовій справі, коли читати її не критично. В тих цілях надзвичайно 
бажане додання документів, на які спираються висновки автора.

На наш погляд, та обставина, що автор брав активну і відповідальну
участь в подіях, що описує, теж прикро відбилась на деяких висновках і 
навіть на самому методі викладу даних обстановки. Як вже вказано, багато
даних, потрібних для оцінки того чи іншого становища, розкидано по різних 
місцях (навіть деякі нові дані попали в загальні висновки). Це дуже пошко-
дило яскравості загальних висновків, а також суцільності враження у читача
при оцінці тих чи інших фактів. Гадаємо, що в автора активний учасник
переміг історика. Як у активного учасника, у автора склались під час його 
діяльності деякі враження і погляди (помилкові через незнання всієї обста-
новки на місцях); але як історик автор не зміг в деяких випадках зібрати доку-
пи всі приступні йому дані і прийти до інших поглядів, себто відмовитись
від того, що в ньому вже раніше твердо уклалося. Не приходиться активним 
учасникам червоніти і лякатись своїх рішень, що після вияснення невідомих 
в сей час обставин виказалося помилковим; важно, щоб прийняті рішення 
відповідали тим даним, які були відомі в мент прийняття рішення. Для 
вивчення військової справи помилкові рішення остільки ж повчаючі, як і 
правильні, але лише тоді, коли точно, повно і певно змальовано обставини, 
при яких це рішення прийнято. Між тим, через весь розібраний нами твір 
автор намагається довести, що всі накази й розпорядження Штадарма завжди
були надзвичайно доцільні, правильні й своєчасні.

Ми рахували своїм обов’язком виправить помічені неточності і поруч 
з тим в цілях допомоги автору в дальшій праці (підготовка цього твору до 
другого видання і обробляння ІІІ і ІV част[ин]  ) зробили деякі зауважен-
ня щодо методів досліду і викладу, яким оперує автор.

Не дивлячись все-таки на зазначені хиби, твір шановного генерала 
Капустянського має велику вартість як ознайомлення нашого громадян-
ства з минулим, так і для підготовки в цей час нашої армії до прийдешньої 
боротьби.

Ми щиро вітаємо появлення цієї книжки і від душі бажаємо авторові
успіху в праці над ІІІ-ю і ІV-ю частинами.

15/VІ. 1922 р.    

1 Мається на увазі штаб Дієвої армії УНР.
2 У тексті помилково – „стриманості”.
3  Підкреслено автором.
4 Цей абзац в тексті автор перекреслив. 
5 У тексті помилково – „вирішення”.

Вступне слово, публікація
документа і примітки

Михайла КОВАЛЬЧУКА

ПРИМІТКИ
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Незважаючи на незмінний інтерес вітчизняної історичної науки 
до українських національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр., 
чимало аспектів цієї теми ще й досі залишаються маловивчени-
ми. Зокрема, чи не найслабшою ланкою сучасної історіографії 
визвольних змагань залишається дослідження збройної боротьби 
української армії в 1918 – 1920 рр. В історичній літературі слабко 
висвітлено бойовий шлях, організаційну структуру і чисельність 
військ УНР на різних етапах визвольних змагань.

Значною мірою такий стан дослідження історії армії УНР 
пояснюється недостатністю джерельної бази. Чимало документів 
військового керівництва УНР загинули у полум’ї Визвольної війни, 
або ж були розпорошені на еміграції. На сьогоднішній день в архівах 
збереглося обмаль бойових розписів і дислокаційних відомостей 
армії УНР за 1918 – 1919 рр. Проте ці документи мають величезну 
інформаційну цінність, оскільки містять докладні дані про струк-
туру, чисельність і командний склад військ УНР. Їх публікація є 
неодмінною умовою для дослідження історії визвольних змагань.

У фондах Центрального державного архіву вищих органів влади 
та управління України (далі – ЦДАВО України) зберігається 
документ під назвою „Дислокаційна відомість і бойовий стан 
частин Дієвої армії військ УНР, складена 16 серпня 1919 р.”1 Це 
оригінальний документ, підписаний начальником дислокаційної 
частини оперативного відділу штабу Дієвої армії УНР осавулом 
В. Мазур-Ляховським. Відомість містить повний перелік з’єднань 
і частин армії УНР і Галицької армії, а також дані щодо їхнього 
командного складу, чисельності й місця дислокації. 

Не можна назвати даний документ зовсім невідомим для 
дослідників. Узагальнюючі дані з цієї відомості використав гене-
рал М. Капустянський у своїй відомій праці „Похід українських 
армій на Київ – Одесу в 1919 році”2”” . Власне, вже на початку 
1920-х рр. відомість була головним джерелом інформації про 
чисельність і склад українських військ влітку 1919 р. Тривалий 
час документ зберігався у фондах Музею визвольної боротьби 
України в Празі – доки після Другої світової війни „українські 
празькі фонди” було перевезено до СРСР. Переважна частина 
цих документів потрапила до Центрального державного архіву 
Жовтневої революції УРСР (нині – ЦДАВО України), де знаходилася
на закритому зберіганні. Лише наприкінці 1980-х рр., коли доступ 

Й Й ЙДИСЛОКАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ І БОЙОВИЙ 
РОЗПИС ДІЄВОЇ АРМІЇ ВІЙСЬК УНР 

СТАНОМ НА 16 СЕРПНЯ 1919 рр.
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до цих матеріалів було відкрито, українські дослідники отримали
можливість ознайомитися з архівами уряду УНР. Дислокаційну
відомість Дієвої армії військ УНР від 16 серпня 1919 р. було
виявлено серед матеріалів генерала М. Капустянського, у фонді
Генерального штабу армії УНР.    

У 1995 р. цей документ опублікував київський журналіст Я. Тин-
ченко у книзі „Українське офіцерство 1917 – 1921 рр.: шляхи
скорботи і забуття”, а в 2004 р. він же передрукував його у збір-
нику, присвяченому історії збройної боротьби в Україні в 1919 р.3

На жаль, в обох випадках публікатор припустився численних 
помилок і неточностей, що нівелюють значення самої публікації.
Передусім, наведені в публікації Я. Тинченка відомості далеко не
завжди відповідають даним з оригінального документа. Скажімо, у
дислокаційній відомості вказано, що кінний полк Січових стрільців
налічував 200 шабель, а не 260, як подано в публікації Я. Тинченка.
Штаб 1-ї Подільської повстанської дивізії налічував 14 старшин
(а не одного), 5-та батарея 2-го полку 1-ї Дніпровської бригади
мала на озброєнні 3 легкі гармати (а не дев’ять), 2-га кінна бри-
гада Галицької армії мала 464 коней (а не 164) тощо. Інколи цифри
просто поміняно місцями. Наприклад, в оригінальному документі
вказано, що 20-й Запорізький гарматний полк мав на озброєнні 1
кулемет і 2 легкі гармати, а не 1 важку гармату і 2 панцерники,
як подає Я. Тинченко. Подекуди трапляється й справжня плута-
нина: наприклад, всі дані по 28-му полку Січових стрільців автор
публікації хибно „запозичив” з відомостей про 29-й полк. Відомості
щодо чисельного складу і озброєння деяких частин чомусь подано
лише частково. Крім того, деякі військові частини й підрозділи в
публікації Я. Тин ченка з невідомих причин взагалі пропущено (16-й
гарматний полк, 9-й технічний курінь). Оскільки текст доку-
мента є цілком читабельним, подібні огріхи не можна пояснити
інакше, як неуважністю автора публікації. На жаль, допущені
похибки й неточності здатні ввести дослідників в оману і мають
принциповий характер, оскільки навряд чи належним чином спри-
яють введенню в науковий обіг нових документальних даних.  

Увазі читачів пропонується дислокаційна відомість і бойо-
вий розпис частин Дієвої армії військ УНР від 16 серпня 1919 р. у
такому вигляді, в якому цей документ зберігся в архіві. Щоб мак-
симально точно передати його зміст, подано не лише цифри щодо
чисельності військових частин і підрозділів, але й узагальнюючі
дані по дивізіях і групах (наведені у відомості). Сподіваємось,
що здійснена в такому вигляді публікація документа, який є
унікальним джерелом інформації про організацію і чисельність
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армії УНР, полегшить дослідникам вивчення історії українських 
збройних сил доби 1917 – 1921 рр.   

Відзначимо, що в самій відомості зустрічаються неточності. 
Зокрема, дані, одержані внаслідок арифметичного перерахунку 
бойового складу дивізій, не завжди збігаються з цифрами, вписа-
ними у відповідну підсумкову графу таблиці. Такі похибки зазви-
чай можна пояснити тим, що укладач відомості неправильно 
підсумував цифри. Однак варто враховувати, що даний документ 
було складено на підставі донесень зі штабів груп і дивізій, які 
містили як докладний бойовий розпис частин, так і узагальнюючі 
цифрові дані щодо того чи іншого військового з’єднання. Відтак, 
відповідальний співробітник дислокаційної частини міг, напри-
клад, припуститися помилки і вписати хибні цифри в графу 
про бойовий склад полку, але при цьому правильно переписати 
узагальнюючі дані по дивізії, тощо. 

Загалом, цифрових неточностей у відомості порівняно неба-
гато й вони не надто суттєві. Виняток становить помилкове 
зарахування команди видужуючих, партії мобілізованих та всіх 
вояків, що знаходилися у шпиталях, обозах і інтендантстві, до 
складу 2-ї пішої дивізії – хоча підсумкові цифри по цій дивізії не 
відбивають жодної з перелічених груп комбатантів. Як наслідок, 
при визначенні в таблиці загальної кількості вояків армії УНР було 
„загублено” близько 5 000 чоловік. Крім того, наведені у відомості 
підсумкові цифри по 6-й Запорізькій дивізії зовсім не збігаються 
з результатами арифметичного перерахунку: останній показує 
чисельність дивізії меншою від вказаної в документі. Різниця 
становить: 14 старшин, 7 підстаршин, 85 вояків, 39 багнетів, 81 
рушниць, 18 коней і 5 кулеметів. Очевидно, укладач відомості про-
пустив у таблиці один з підрозділів 6-ї Запорізької дивізії, який і 
мав указану чисельність.

Документ друкується без змін. У разі будь-яких розбіжностей 
в цифрах, ми подаємо результати власного арифметичного 
підрахунку в примітках.

Окремі назви і терміни приведено у відповідність з нормами 
сучасного українського правопису. 

ЦДАВО України. – Ф. 1078. – Оп. 2. –1 
Спр. 28. – Арк. 1 – 8.
Капустянський М. Похід Українських2
армій на Київ – Одесу в 1919 році
(Короткий воєнно-історичний огляд). –
Кн. 2 (ч. І й ІІ). – Мюнхен, 1946. – С. 135.

Див.: Тинченко Я. Українське офіцерство 3
1917 – 1921 рр.: шляхи скорботи і забут-
тя. – К.: Тиражувальний центр УРП, 
1995; Україна. 1919 рік. – К., 2004. – 
С. 470 – 476. 
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Волинська групару
штаб 33/251 89 65
комендантська сотня 2 4 75 50 70 23 2
команда кінних ординарців 7 2 27 17 12 31
4-та польова радіостанція 2 9 13

Разом 69 15 191 50 17 82 132 2
1-ша Північна дивізія 
штаб2 37 27 189 64 20 64 93 2
1-й піший Гайсинський полк 50 32 178 81 125 110 12
2-й піший Берестейський полк 33 80 177 125 280 86 6
3-й піший Подільський полк 79 74 554 280 50 271 202 10
1-ша Північна гарматна бригада:

штаб 3 35 11 22
1-й гарматний полк 21 241 38 187 3
2-й гарматний полк 24 20 219 230 5

1-й технічний Північний курінь 14 7 64 7 30
1-й Північний запасний курінь 37 38 187 146 179 37 11

Разом 298 278 1844 696 70 975 997 49
4-та Сіра дивізія
штаб 19 111 37 20 30 72 2
10-й полк Сірожупанників 78 86 285 240 14 384 100 16
11-й полк Сірожупанників 24 46 285 258 10 236 43 8
10-й гарматний полк 27 23 101 50 94 2
4-й технічний курінь 15 7 66 32 21
4-й запаснийкурінь 34 6 7 9
1-й кінний ім. М. Залізняка полк 31 12 123 41 133 155 3

Разом 228 180 978 535 85 874 485 31
Разом у групі 595 473 3013 1281 172 1931 17143 82

група Січових стрільцівру р ц
штаб4 48 43 643 210 210 166 11
5-та польова радіостанція 2 5 12 6

Разом 50 48 655 210 210 172 11
10-та піша дивізія СС
штаб 8 6 45 10
28-й піший полк СС 34 3 621 410 410 97 12
29-й піший полк СС 24 3 398 250 250 107 6
30-й піший полк СС 36 8 400 320 320 74 6
10-та окрема кінна сотня 12 153 70 70 90
10-й технічний курінь СС 7 1 87 72 19 2

Разом 121 21 1704 980 70 1122 397 26
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полк. Осмоловський
4 переїздить до Жмеринки сотн. Стецький

переїздить до Жмеринки хор. Бірюків
переїздить до Жмеринки сотн. Чорномаз

1 переїздить до Жмеринки хор. Білогорський
1

отаман Єрошевич

сотн. Васильєв
осавул Атрощенко
полк. Тіме
полк. Башинський 

2 6 полк. Куделінський
4 2 полк. Барковський

сотн. Підопригора
полк. Петрів

6 8
полк. Янченко

сотн. Костик
полк. Бучек
осавул Плюцинський
чотар Козак
сотн. Сухоярський
осавул Смовський

6 8 4 1
отаман Коновалець

м. Чорний Острів полк. Безручко
1 сотн. Борщанський
1

полк. Рогульський

осавул Андрух
сотн. Осипенко
осавул Кмета
сотн. Загаєвич
сотн. Ященко
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10-та гарматна бригада:
штаб 5 3 37 22 22
28-й гарматний полк СС 20 7 343 292 196
29-й гарматний полк СС 25 5 434 400 294
30-й гарматний полк СС 19 4 375 284 254

Разом 69 19 1189 998 766
11-та піша дивізія СС
штаб 22 110 60 60 60
31-й піший полк СС 34 5 830 173 173 173 6
32-й піший полк СС 31 2 104 79 79 39 6
33-й піший полк СС 23 1 272 195 195 52 6
Стародубський полк 34 133 70 80 14 5
11-й технічний курінь СС 7 75 75 25 1
11-та окрема кінна сотня СС 7 80 41 41 71 2

Разом 158 8 1604 8775 41 10036 4127 26
11-та гарматна бригада:
31-й гарматний полк 18 3 404 369 216
32-й гарматний полк 25 4 361 295 269
33-й гарматний полк 11 328 320 123

Разом 54 7 1093 984 608
парк 5 51 33
кінна розвідка 6 44 23 23 41

Разом 11 95 23 23 74
4-та Окрема кінна бригада
7-й кінний полк 
(б. 27-й Чортомлицьк.)

18 193 70 80 180 90 4

8-й кінний полк 
(б. 28-й М. Залізняка)

5 35 33 35 37 2

кінний полк СС 24 2 349 65 200 265 229 7
4-та кінно-гарматна батарея 4 65 40

Разом 498 2 642 135 313 480 396 13
автопанцерний дивізіон СС 12 4 132 12
кіш скорострілів 30 8 219 97 97 7
кіш групи СС 14 5 759 20

Разом 56 17 1110 97 97 20 19
Разом у групі 5689 122 8092 300010 447 491711 284512 95

Запорізька групар ру
штаб 83 51 401 60 20 120 107 2
2-га польова радіостанція 2 4 10 10

Разом 85 55 411 60 20 120 12713 2
6-та Запорізька дивізія
штаб 22 177 30 30 88
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полк. Дашкевич

9 осавул Курах
12 полк. Голубаїв
11 полк. Михайлів
32

полк. Сушко

осавул Піщаленко
осавул Черняк
сотн. Виборний
полк. Мончинський
чотар Місіюк
чотар Пилипенко

12
2 4
5
7 16

1
1

осавул Галайда

полк. Карпович

сотн. Борис
2
2
3 5

3 5
7 54 5 1

отаман Сальський
5/6 Вінниця полк. Кущ

1 чотар Головулин
5/6 1

отаман Ліневський
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16-й ім. гетьмана Дорошенка полк 36 24 243 186 4 260 25 4
17-й піший Гайдамацький полк 19 14 280 160 7 310 27 12
18-й ім. гетьмана 
Б. Хмельницького полк

16 17 155 109 193 55 2

12-й Немировський полк 11 8 168 108 12 138 60 6
партизанський отряд „30 квітня” 9 6 76 35 22 65 42 4
окрема Гайдамацька кінна сотня 3 8 112 57 87 94 1
6-й технічний курінь 23 5 98 50 24
6-та гарматна бригада:

штаб 9 8 68 60 55 1
16-й гарматний полк 12 5 261 65 82
17-й гарматний полк 11 10 250 50 112 1
бригадний парк 3 3 88 40 141

Разом 18814 11515 206116 66717 102 142918 82319 3620

7-ма Запорізька дивізія
штаб 26 22 129 46 26
19-й Запорізький
Республіканський полк

15 12 433 138 15 138 26 7

20-й ім. гетьмана І. Мазепи полк 27 38 681 153 24 205 60 7
21-й ім. гетьмана 
С. Наливайка полк

22 23 697 233 6 279 50 7

7-ма гарматна бригада:
штаб 3 5 8 6
19-й Запорізький
гарматний полк

18 35 160 128 27 2

20-й Запорізький
гарматний полк

16 23 172 108 21 1

21-й Запорізький
гарматний полк

17 17 88 52 7

7-й Запорізький 
технічний курінь

19 29 81 66 41

7-ма Запорізька 
Окрема кінна сотня

8 5 73 18 40 42

3-тя батарея 
3-го важк. Запорізьк. див.

4 10 74 30 57 1

5-та б[ате]я 2 полку
1-ї Запор. Дніп. бр.

5 6 118 50 79 1

Разом 180 225 2714 524 63 1142 442 26
8-ма Запорізька дивізія
штаб 18 3 75 39 39 35
22-й ім. Богуна полк 24 25 188 85 400 99 3
23-й ім. Яна Кармелюка полк 30 45 278 165 32 168 78 4
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4
8
3

11 4
полк. Осмоловський

полк. Мальцов

полк. Дубовий

полк. Пирогов

полк. Лощенко

6

2

сотн. Герасимів

2

3

2 11
5 полк. Базильський 

полк. Ляйлусахов
полк. Троцький
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24-й ім. гетьмана 
П. Сагайдачного полк

82 2 193 146 10 80 6 6

22-й Запорізький гарматний полк 14 17 149 63 139 2
8-й Запорізький 
технічний курінь

16 10 110 80 64 1

Разом 184 102 993 435 42 83521 421 16
3-тя Окрема кінна бригада 64 60 760 291 450 483 15

Разом у групі 74822 55723 687924 168625 518 397626 229627 9528

Київська групару
штаб 19 36 21 8
комендантська сотня 2 1 98 69 74 1
команда зв’язку 3 1 38 5 5

Разом 24 2 17429 69 100 14
5-та Селянська дивізія
штаб 14 4 63 12 40
1-й піший полк 8 238 230 250 7 5
2-й піший полк 13 24 260 250 250 35 5
3-й піший полк 5 13 114 107 9 120 18 4
1-ша батарея 5-ї гарматної бри-
гади

3 47 47 35

інженерна сотня і команда зв’язку 3 2 13 13
2-й кінний ескадрон 7 7 38 25 45 41

Разом 53 50 773 587 34 737 176 14
12-та Селянська дивізія
штаб 9 42 30 36
1-й Верхньодніпровський
піший полк

9 12 180 195 180 21 2

2-й Звенигородський піший полк 13 4 156 125 156 17 3
3-й Полтавський піший полк 3 5 123 110 123 18 2
окремий курінь Залізняка 2 1 118 66 10 118 32 5
2-га батарея гарматної бригади 1 15 10 10 1
1-й кінний ескадрон 5 2 28 25 28 28

Разом 42 24 662 496 4530 645 162 13
1-ша Подільська
повстанська дивізія
штаб 14 3 5
1-й піший полк 7 104 60 60 5 2
2-й піший полк 2 105 45 45 5 2
3-й піший полк 3 54 40 40 2 1
2-га гарматна бригада 41 352 227

Разом 67 618 145 145 24031 5
Разом у групі 186 76 222732 1297 7933 1627 59234 32
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чотар Жупаніс

7 осавул Карпенко

полк. Ніговський

7 5
1 полк. Дяченко

2 30 5/15 1
отаман Ю. Тютюнник

м. Жмеринка полк. Решке
старшина Антонівсь кий
старшина Комар

отаман Григорієв
старшина Запорожець
старшина Панченко
старшина Чайка
старшина Даниленко

3
старшина 
Борщагівський
інженер Нехаєнко
Цюрупа

3
отаман Безус
старшина Пирогов

полк. Шкурік

полк. Войнаревський
полк. Мирошниченко
отаман Залізняк

2 Карпач
сотн. Сердюк

2

отаман Шепель

3 6/3 полк. Рудись
3 6/3
3 11/3
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3-тя піша дивізіяд
штаб 17 5 7 13 9
комендантська чота 13 1 72 44 80 50 6
контррозвідка 8 8 104 84 9 78 18 3
3-тя польова радіостанція 2 4 9 9

Разом 40 18 192 84 53 171 86 9
7-й піший Синій полк 72 120 693 425 917 198 11
8-й піший Чорноморський полк 83 95 575 440 19 621 219 20
9-й піший Стрілецький полк 165 130 762 576 22 1110 110 23

Разом 320 345 2030 1441 41 2648 527 54
3-тя гарматна бригада:

штаб 8 7 40 12 26
7-й гарматний полк 19 75 386 270 7
8-й гарматний полк 10 9 154 6 91 2

Лубенський кінний полк 22 30 210 65 124 120 4
3-й технічний курінь 9 13 111 10 24
3-тя запасний курінь 81 33 503 442 629 51 19
партизанський отряд
Павловського

20 30 320 200 120 400 150 6

Разом у дивізії 529 560 3946 2167 279 4000 134235 101
9-та Залізнична дивізіяд

штаб 26 20 244 154 29 236 58 7
25-й Залізничний полк 30 38 274 200 13 200 90 7
26-й Залізничний полк 49 62 350 250 30 311 81 8
27-й Залізничний полк 20 9 120 100 6 150 62 3
25-й гарматний Залізничний полк 21 44 322 96 188 10
9-та окрема кінна сотня 8 1 20 20 20 28
9-й технічний курінь 12 5 78 45 16
комендантська частина 4 3 106 40 4 56 39 3
школа підстаршин 9 11 102 86 4 120 30 5

Разом у дивізії 17136 193 1616 830 106 1234 592 43
2-га піша дивізіяд
Запорізька Січр 37

штаб
2-й, 3-й і 4-й курені 1200 600
кіннота 200 150
гарматна бригада
Гуцульський полк 
Морської піхоти

250 200

запасний полк Запорізької Січі
Разом у дивізії 1650 800 150 1650
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полк. Удовиченко
с. Горячків сотн. Татарінцев

1 сотн. Майборода
полк. Яворський

1 хор. Монкевич

полк. Вішневський
полк. Царенко
полк. Шандрук

полк. Чижевський

2 8 сотн. Іньків
2 2 сотн. Смоляр

сотн. Поплавський
полк. Савченко
полк. Стефанів

полк. Павловський

4 10 1 1
полк. Кудрявців 

М. Жмеринка полк. Суський
полк. Дугельний
полк. Врублевський
полк. Яницький

12 полк. Клімко
сотн. Дережанський
сотн. Сосновський
чотар Добродієв
осавул Іуба

12

отаман Божко

м Бар полк. Бондаренко

4 11

сотн. Сич38

4 11

http://nvimu.com.ua/альманах/



військово-історичний альманах138
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команда видужуючих 600
у шпиталях до 3000
в обозах та інтендантстві до 500
мобілізованих прибуло 700

Разом у Дієвій армії 279739 198140 2742341 1106042 175143 1933544 938445 44746

Залізничні частини
та панц. отрядиц р д

1-й окремий
Залізничний курінь

55 370 230 15

1-й окремий Панцерний отряд
штаб 14 2 70 24 20 13 2
1-й панцерний потяг „Стрілець” 14 24 129 127 124 8 8
3-й панцерний потяг
„Запорожець”

13 10 100 77 57 15 8

4-й панцерний потяг „Помста” 15 2 30 37 7
прикоманд. панцерний потяг 
„Правобережний”

14 2 125 30 125 8 14

Разом 70 40 454 258 363 44 39
2-й окремий Панцерний отряд
штаб 3 3
7-й панцерний потяг „Сух” 5 8 29 20 4
6-й панцерний потяг „Кліщ” 5 2 48 52 5
5-й панцерний потяг „Воля” 15 45 15 6
панцерний потяг „Богунець” відомостей не одержано
панцерний потяг „Комуніст” відомостей не одержано

Разом 28 10 125 87 15
Разом в залізничн.

та панцерн. частинах
153 50 949 258 680 59 54

Бойові авіаотрядир д
штаб 5 1
3-й бойовий авіаотряд 9 16 1 2 4
4-й бойовий авіаотряд 8 74 10 2

5-й бойовий авіаотряд 10 79 12 14

1-ша літунська сотня 11 69 8 17 7
2-га літунська сотня 10 74 20 6 5
1-й Запорізький авіаотряд 3 31
1-й повітроплавний дивізіон 17 210 20

Разом 73 554 51 45 32
Разом в Дієвій армії УНР 302347 203148 2892649 1138150 175151 2006652 948853 53354

http://nvimu.com.ua/альманах/



139число 2, 2010

Гармати

П
ан

це
рн

ик
и

Б
ро

не
по

тя
ги

А
вт

о

Л
іт

ак
и

Р
ад

іо
ст

ан
ці

ї

Місце розташування Командир

ва
ж

к

га
уб

.

ле
гк

і

2 24 139 6 24 4

Жмеринка полк. Гембицький

хорунжий Бойчук
4 1 хорунжий Машура

1 1 хорунжий Петришин

1 2 1 чотар Твардовський

1 3 1

2 10 4

1
1
1
1
1
5

2 10 9

полк. Павленко
1 Кам’янець

1/1 2 Кам’янець осавул Федорів
1/1 6 Кам’янець сотник Наконечний

2 4 Кам’янець
хорунжий
Шеремецінський

1 7 Нова Ушиця хорунжий Хрущ
1 3

Кам’янець сотн. Жаховський
4 4/

2/8 22/4
2 2655 14956 6 9 34 26 4
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У тому числі урядовці1
У тому числі комендантська сотня.2
Результат арифметичного підрахунку – 3
1614.
У тому числі комендантська сотня і 4
кінно-ординарська сотня.
Результат арифметичного підрахунку – 5
577. 
Результат арифметичного підрахунку – 6
703.
Результат арифметичного підрахунку – 7
434.

Результат арифметичного підрахунку –8
51.
Результат арифметичного підрахунку –9
570.
Результат арифметичного підрахунку –10 
1999.
Результат арифметичного підрахунку –11 
4617.
Результат арифметичного підрахунку –12
2867.
Результат арифметичного підрахунку –13 
117.

ПРИМІТКИ
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ГАЛИЦЬКА АРМІЯ

штаб відомостей не одержано
1-й Галицький корпусц р у

штаб відомостей не одержано
5-та бригада

614 15202 6530 6530 5500 171
6-та бригада
9-та бригада
10-та бригада
21-ша бригада

2-й Галицький корпусц р у
штаб відомостей не одержано
3-тя бригада

581 15221 4500 4500 864 227
4-та бригада
18-та бригада
7-ма бригада
1-ша бригада УСС

3-й Галицький корпусц р у
штаб відомостей не одержано
2-га бригада

360 9283 3373 3373 3193 128
8-ма бригада
11-та бригада
14-та бригада
2-га кінна бригада 7 305 220 220 464 4
команда етапу Галицької армії 326 9784 2960 2960 1354 16

Разом в Галицькій армії 1888 49795 17363 220 17583 11375 546
Разом у військах УНР 491157 203158 7872159 2874460 197161 3764962 2086363 107964
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Результат арифметичного підрахунку –14
174.
Результат арифметичного підрахунку –15
108.
Результат арифметичного підрахунку –16
1976.
Результат арифметичного підрахунку –17
628.
Результат арифметичного підрахунку –18
1348.
Результат арифметичного підрахунку –19
805.

Результат арифметичного підрахунку – 20 
31.
Результат арифметичного підрахунку – 21 
830.
Результат арифметичного підрахунку – 22
687.
Результат арифметичного підрахунку – 23 
550.
Результат арифметичного підрахунку – 24
6854.
Результат арифметичного підрахунку – 25 
1647.
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генерал-чотар
Тарнавський

Дунаївці полк. Шаманек
полк. Микитка

Вінниця отаман Кунеш

58

полк. Вольф
Староконстянтинів отаман Льонер

61

генерал-чотар Краус
Юзін отаман Льобковіц

38

1
158

2 26 307 6 9 34 26 4
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Результат арифметичного підрахунку – 26 
3890.
Результат арифметичного підрахунку – 27 
2268.
Результат арифметичного підрахунку – 28 
90.
Результат арифметичного підрахунку – 29 
172.
Результат арифметичного підрахунку – 30 
35.
Результат арифметичного підрахунку – 31 
244.
Результат арифметичного підрахунку – 32 
2225.
Результат арифметичного підрахунку – 33 
69.
Результат арифметичного підрахунку – 34 
596.
Результат арифметичного підрахунку – 35 
1345.
Результат арифметичного підрахунку – 36 
179.
В документі зазначено, що відомості по 37 
2-й пішій дивізії приблизні.
Полк знаходився розпорядженні коман-38 
дувача Київ ської групи армії УНР ота-
мана Ю. Тю -тюнника.
Результат арифметичного підрахунку – 39 
2746.
Результат арифметичного підрахунку – 40 
1974.
Результат арифметичного підрахунку – 41 
32196. Така значна різниця між цією 
цифрою і зазначеною в документі 
пояснюється тим, що укладач відомості 
помилково приписав команду виду-
жуючих, мобілізованих та всіх вояків, 
які знаходилисся у шпиталях, обозах і 
інтендантстві, до складу 2-ї пішої дивізії 
– хоча на підсумкових цифрах по цій 
дивізії це не відобразилось.
Результат арифметичного підрахунку – 42 
10021.
Результат арифметичного підрахунку – 43 
1741.

Результат арифметичного підрахунку –44 
18949.
Результат арифметичного підрахунку –45 
9282.
Результат арифметичного підрахунку –46 
443.
Результат арифметичного підрахунку –47 
2972.
Результат арифметичного підрахунку –48 
2024.
Результат арифметичного підрахунку –49 
33699.
Результат арифметичного підрахунку –50 
10279.
Результат арифметичного підрахунку –51 
1741.
Результат арифметичного підрахунку –52 
19680.
Результат арифметичного підрахунку –53 
9396.
Результат арифметичного підрахунку –54 
529.
Результат арифметичного підрахунку –55 
22.
Результат арифметичного підрахунку –56 
148.
Результат арифметичного підрахунку –57 
4860.
Результат арифметичного підрахунку –58 
2024.
Результат арифметичного підрахунку –59 
83494.
Результат арифметичного підрахунку –60 
27642.
Результат арифметичного підрахунку –61 
1961.
Результат арифметичного підрахунку –62 
37263.
Результат арифметичного підрахунку –63 
20761.
Результат арифметичного підрахунку –64 
1075.

Вступне слово, публікація
документа і примітки

Михайла КОВАЛЬЧУКА
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100 РОКІВ З ДНЯ СТВОРЕННЯ
ПЕРШОГО ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО

МУЗЕЮ В УКРАЇНІ

МУЗЕЙ

рВіктор КАРПОВ

100 років тому 28 грудня 1910
року у перебудованому підвальному
приміщенні Київського художньо-
промислового і наукового музею
(нині – Національний художній
музей України) відкрився Київський
воєнно-історичний музей. Це був
перший в Україні музей військово-
історичного напряму, створений
з ініціативи Київського відділу
Імператорського Російського воєн-
но-історичного товариства, засно-
ваного у жовтні 1908 р.

У цей час Київське військово-
історичне товариство працює у
напрямку вивчення і узагальнення
воєнної історії. За свою мету члени
товариства ставили:  дослідження
в галузі воєнної історії; поширення
воєнно-історичних знань; заснуван-
ня спеціалізованих музеїв і бібліотек;
сприяння упорядкуванню архівів;
збереженню, відновленню й спо-
рудженню пам’ятників; проведенню
археологічних досліджень тощо. У
різних містах України діяли підвідділи
Київського відді лення військово-
історичного товариства. З 1909 по
1914 роки товариство щомісяця вида-
вало журнал „Військово-історичний
вісник” (загалом було видрукувано
25 випусків), в якому друкувалися
матеріали історичних досліджень
військового змісту1.

Музеєм опікувалася музей-
на комісія товариства, яку очолю-
вав начальник штабу Київського 
військового округу генерал-лей те нант 
В.Драгомиров. Члени комісії розро-
били концепцію музею товариства, 
яка була першою спробою відтворити 
музейними засобами воєнну та 
військову історію України. Комісія 
дбала про роботу музею та поповнення 
його експозиції новими пам’ятками2.

Зібрання нового музейно-
го закладу складалося з колекцій 
зброї, озброєння, обмундирування, 
фор меного одягу, нагород, знаків, 
прапорів, регалій, нумізматики, 
портретів військових, меморіальних 
комплексів, творів живопису й 
малюнків, що відповідали профі-
леві музею, тощо. За тематикою 
експозиція поділялась на 13 розділів, 
які висвітлювали історію військової і 
воєнної справи на території України 
від раннього періоду кам’я ного 
віку до часів діяльності Київсь-
кого військового округу і само-
го товариства. Спеціальні розділи 
були присвячені княжій, польсько-
литовській, козацько-гетьманській 
добі3. Зокрема тут була розміщена 
колекція скіфської зброї нада-
на благодійником Бобринським, 
колекція предметів спорядження і 
озброєння часів Севастопольської 
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Віце-адмірал Б.Б. Кожин на відкритті виставки „Збройні Сили України на
варті держави”. 2 грудня 2010 р.

війни, кілька гравюр і портретних 
зображень військового одягу часів 
імператора Миколи Павловича та 
багато інших цінних експонатів4. 
Хранителем музею був полковник 
С.Крейтон, ад’ютант Київського, 
Подільського і Волинського гене рал-
губернатора. 

Значну роль у створенні й 
розбудові музею відіграли Б. Ада-
мович, О. Бобринський, С. Боди-
левський, К. Болсуновський, В. За -
витневич, В. Іконников, Ю. Кула-
ковський, В. Ляскоронський, Д. 
Мень шов, С. Могилевцев, Б. Сте-
ллецький, Ф. Трепов, Б. Ханенко, 
В. Хвойка, Й. Хойновський та інші 
військові, громадські діячі, представ-
ники науки і культури, меценати5.

Доба національної революції в 
Україні, яка розпочалася у березні 
1917 року, змінила долю Київського 
військово-історичного музею. Він 
стає власністю УНР. Його справою 
опікується уряд Центральної Ради. 

У цей час Всеукраїнська рада
вій ськових депутатів вносить про-
позицію щодо організації в Києві 
національного архіву-музею війни 
і революції.

Це рішення підтримав урядо-
вий відділ охорони пам’яток старо-
вини та мистецтв. Вже у вересні 
1917 року його співробітники 
разом з представниками культурно-
просвітницької Ради розроби-
ли план створення нового музею. 
Розпочалася робота з його реа лі-
зації. Розбудовуючи музей війни 
і революції, Всеукраїнська рада 
військових депутатів зверталася 
до начальника штабу Київського 
військового округу з проханням 
передати до музею війни і революції 
частину колекцій військово-
історичного музею. Однак, коман-
дування округу відмовило Раді 
військових депутатів у її проханні6.

Подальший хід революційних
подій знову вплинув на діяльність 
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Генерал-полковник А.В. Лопата оглядає єкспозицію виставки

Київського військово-історичного
музею. У березні 1918 року він
був підпорядкований військово-
науковому відділу генерально-
го штабу військ УНР, поповне-
ний експонатами музею війни і
революції та під назвою „Військово-
історичний” почав свою робо-
ту вже як новий музейний заклад
України. У квітні цього самого року
для розміщення новоствореного
музею Міністерство народної освіти
передає йому лівий флігель колиш-
нього царського Маріїнського пала-
цу,  куди й перевозяться експонати7.

З падінням влади Центральної
Ради і встановленням правління
Гетьманського уряду в середині черв-
ня 1918 року до військово-наукового
відділу генерального штабу армії
Української держави надійшло роз-
порядження військового міністра
звільнити палац від музею8.
Внаслідок цього музейні експона-
ти були викинуті з приміщення і

опинилися просто неба, де частина 
колекції загинула або була розкраде-
на, а рештки перенесено до Генштабу, 
однак своєї діяльності Військово-
історичний музей не відновив9.

Після антигетьманського пов-
стання і встановлення в Украї-
ні влади Директорії розвиток 
музейної справи загальмувався 
через постійні воєнні дії.

Проте відомо, що культурний 
відділ генерального штабу армії УНР 
розробив „Інструкцію зі справ охоро-
ни історичного майна”. У ній зокрема 
визначалися такі групи історичних 
пам’яток, які підлягали охороні. Це 
старовинна зброя, прапори і стяги 
(знамена), документи і військово-
оперативні матеріали, що залишилися 
від штабів військових частин і т. ін.10

Після поразки у визвольних зма-
ганнях і встановлення радянської 
влади в Україні військова темати-
ка, історія і діяльність Червоної 
армії висвітлювалися в історичних, 
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краєзнавчих музеях, а також у 
музейних кімнатах в полках. Та з 
присвоєнням статусу пам’ятки у цей 
час перевага надавалась об’єктам, 
пов’язаним з діяльністю компартії 
та органів радянської влади. Лише 
зі здобуттям Україною незалежності 
докорінно змінилися методологічні 
підходи до класифікації пам’яток, 
вимоги до системи їх відбору та 
поцінування. Увага зосереджується 
на об’єктах, де розташувалися уста-
нови Української Центральної 
Ради, урядів УНР, Української 
держави, Директорії, проголошу-
валася Західноук раїнська Народна 
Республіка. 

Лише в 1967 році з ініціативи 
воєнно-наукового товариства, яке 
розпочинає свою роботу при Київ-
ському окружному Будин ку офі-

церів, створений Музей істо рії 
військ Київського Червоно пра пор-
ного військового округу11.

В 14 залах музею ґрунтовно було
показано життя і діяльність округу 
у повоєнний період. Вже в 1973 році 
музейний фонд налічував майже 
три тисячі експонатів – документів, 
фотографій, схем, зброї, бойової 
техніки. Музей проіснував до роз-
паду Радянського Союзу й був роз-
формований у 1991 році. 

Проголошення незалежності Ук -
раїни відкрило новий етап війсь-
ково-музейної справи, а прийнят-
тя Закону України „Про музеї та 
музейну справу” та активна позиція 
Міністерства оборони України стали 
важливим поштовхом у її розвитку. 

Активізація військово-музейної
діяльності розпочинається з 

Перші відвідувачі виставки
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відродження роботи  військово-
історичного музею, а саме у жовтні
1995 р., коли Міністерством обо-
рони України засновано Музей
Збройних Сил України, а на поса-
ду начальника призначено майора
В.В. Карпова (нині полковник).

Новостворений музей розташо-
вувався у приміщенні військово-
історичного музею Центру культу-
ри, просвіти та дозвілля Збройних
Сил України, колишнього музею
історії військ Червонопрапорного
Київського військового окру-
гу. Фонди військово-історичного
музею Центру у кількості 337
експонатів були передані ново-
створеному Музею Збройних Сил
України. Це лише невелика части-
на колись багатої колекції  музею
Київського військового округу12.
Сьогодні ж фонди музею ЗСУ
налічують більше 50 000 одиниць,
з яких понад 40 000 – основного
фонду. 

В експозиції музею представлені
справжні автентичні докумен-
ти, фотографії, схеми, бойові
прапори, ордени і медалі, зброя
та військова техніка. Мовою
військово-історичних пам’яток
послідовно висвітлюється війсь-
ко ва історія кіммерійсько-скіф-
ського періоду, княжої доби,
національно-визвольної боротьби
доби  Козаччини, військових фор-
мувань в Україні протягом ХІХ –
XX століть та діяльність Збройних
Сил незалежної України.

За роки свого існування музей
посів почесне місце в системі
культурно-освітніх установ Зброй-

них Сил України та серед істо ричних 
музеїв країни як центр наукової 
роботи та військово-патріотичного 
виховання. Процес постійного наро-
щування музейного потенціалу 
сприяв тому, що вже 15 січня 2010 
року Указом Президента України 
Центральному музею Збройних Сил 
України надано статус національного 
та перейменовано у Національний 
військово-історичний музей України.

З моменту заснування музею 
минуло 15 років кропіткої праці. 
Сьогодні до його складу вхо-
дить 5 філій, які знаходяться в 
різних регіонах України, а саме: 
Волинський Регіональний музей 
українського війська та військової 
техніки   (м. Луцьк), Музей Ракетних 
військ стратегічного призначення 
(смт. Побузьке Кіровоградської 
обл.), Військово-морський музей-
ний комплекс „Балаклава” (м. Се -
вас тополь), Військово-морський 
музей України (м. Севастополь), 
Меморіальний комплекс „Пам’яті 
героїв Крут” (Чернігівська обл.) 
та музей „Героїв Дніпра” (м. Іва-
но-Франківськ). Національний 
військово-історичний музей Ук -
раїни, як потужна культурно-
освітня, науково-дослідна та мето-
дична установа, активно впливає 
на розгортання діяльності своїх 
філій та мережі музейних утворень 
у військових частинах, військових 
навчальних закладах і установах 
Збройних Сил України.

Отже, традиції, закладені ще 100 
років тому, нині гідно продовжує 
Національний військово-істо-
ричний музей України, який 2 
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ПРИМІТКИ

груд ня 2010 року до столітнього 
ювілею створення першого війсь-
ково-історичного музею в Україні 
та Дня Збройних Сил України уро-
чисто відкрив виставку „Збройні 
Сили України на варті держави”. 

В експозиції виставки розкри-
вається історія створення та станов-
лення видів сучасних Збройних Сил 
України, родів військ, миротворчої 
діяльності та міжнародної співпраці. 
Серед представлених експонатів 
є особисті речі міністрів оборони, 
начальників Генерального штабу 
та командуючих видами Збройних 
Сил України, військовослужбовців, 
визнаних кращими в ході бойової 
підготовки військових частин, 
зразки стрілецької зброї, гранато-
мети різних модифікацій, круп-
нокаліберні кулемети та інші види 
озброєння, спеціальна форма одягу 

танкових та аеро мобільних військ, 
льотного складу авіації, моряків і 
польової загальновійськової форми 
у повному спорядженні.

Виставка не лише розповідає 
про етапи поступу і терішній стан 
Збройних Сил України, а й служить 
справі виховання у молоді почут-
тя гордості за героїзм і патріотизм 
українських військових та готовності 
захищати свою Батьківщину. А в 
умовах розбудови незалежної 
Української держави і пов’язаних 
з цим процесів пробудження 
національної самосвідомості й 
духовного відродження народу став-
лення до його героїчної військової 
історії набуває особливої ваги. Адже 
без активного та всебічного викори-
стання нашої спадщини неможли-
во вирішити завдання докорінного 
оновлення духовного життя.
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НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРО ІСТОРІОПИСАННЯ ПОЧАТКОВОГО

ДПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

КНИГОЗБІРНЯ

рОлександр ПОТИЛЬЧАК

Арсенал української історич-
ної науки, надто у сучасний
період її розвитку, не так вже й
часто поповнюється суто істо-
ріо графічними працями. Як,
до речі, і джерелознавчими та
дослідженнями з теорії й методо-
логії пізнання минувшини. Не є
винятком і така фундаменталь-
на проблема, як історія України в
роки Другої світової війни. І це при
тому, що джерельне підґрунтя для
історіографічних розвідок було та і
є досить-таки міцним: бібліографія
праць з історії війни налічує
тисячі назв. Парадоксально, але
історіографічному осмисленню
було піддано лише незначну части-
ну таких досліджень. Убачаємо в
цьому наслідок традиційного, а зго-
дом модифікованого в радянській
науці, імперського підходу, коли
інтерпретування історії та кон-
струювання на цій основі моде-
лей розвитку держави центр
залишав за собою. Периферійним
дослідникам залишалася хіба-
що функція „переспівувати”
підготовану чужими руками „пар-
титуру” історіографічного контек-

сту. Можливо, саме через такий 
підхід історіографія, як спеціальна 
і специфічна галузь історичних 
знань, ніколи в Україні не була 
серед пріоритетних. У ній працює 
мало дослідників, звідси – хронічне 
відставання історіографічних дос-
ліджень від конкретно-істо ричних. 

Власне через це з’ява праць 
історіографічного спрямуван-
ня завжди привертає увагу 
дослідників. І не безпідставно. 
Адже завжди цікаво, а з наукової 
точки зору ще й корисно, ознайо-
митись із поглядом дослідника на 
процес історіописання й осмислен-
ня конкретної проблеми, вчитатися 
в його рекомендації. Тим паче, коли 
йдеться про окрему чітко визначе-
ну наукову проблему.

Саме такою – виконаною в 
річищі проблемної історіографії 
– і є обрана та опрацьована В.В. 
Стецкевичем тема*. Її підготував 
визнаний вітчизняною науковою 
громадськістю фахівець, котрий 
вже багато років працює саме у цій 
царині наукового пошуку. Цього 
разу в полі зору автора опинила-
ся проблема воєнно-мобілізаційної 

* В.В. Стецкевич. Воєнно-мобілізаційна кампанія в Україні у перший період війни (чер-
вень 1941 р. – липень 1942 р.): Історіографія проблеми: Монографія. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр КТУ, 2009. – 367 с. 
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кампанії в Україні у червні 1941 р. – 
1942 р., тобто в часи, коли війна 
для радянської держави мала  
найтрагічніший і найтяжчий 
характер, а військово-стратегічна 
ініціатива на фронті цілковито 
належала військам нацистського 
вермахту. Із зрозумілих причин цей 
відтінок війни ніколи не був у центрі 
уваги науковців: писати про героїку 
та успіхи наступальних операцій 
і визвольну місію Червоної армії 
було завданням куди легшим, аніж 
докопуватися до суті трагедії літа 
1941 р., реконструювати історичну 

канву її витоків, передумов і при-
чин. І все ж, попри це за останні 
70 років українські історики ство-
рили великий масив літератури, 
що з різною мірою об’єктивності 
висвітлює низку питань, які охо-
плюють комплексну проблемати-
ку, порушену автором рецензованої 
монографії.

Історіографічне дослідження
В. Стецкевичем проблеми воєнно-
мобілізаційної кампанії в Україні 
в перші доокупаційні місяці війни 
вирізняється певною новизною. 
Остання зумовлюється зовсім не 
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датою видання книги – 2009 р., не
тим, що ця тема вперше в Україні
описана в історіографічних вимірах,
а до того ж ще й комплексно, і
навіть не тим, що в полі зору автора
опинилася ціла низка сучасних –
кінця XX ст. – початку XXI ст. –
праць. Адже все це, так би мовити,
стандарти і норми історіографічних
досліджень. Справа в іншому:
у прагненні дослідника вийти на
новий незаангажований політико-
ідеологічний рівень бачення
усього майже 70-річного процесу
історіописання цієї проблеми, в
новому осмисленні її та в спробі
використати, говорячи метафо-
рично, „нову мову розповіді” про
пошук, труднощі, здобутки й про-
рахунки на шляху історіописання
цієї теми. Чи вдалося йому все це
та чи вписується згадана праця у
нове сучасне бачення й осмислення
української історії періоду Великої
Вітчизняної війни? Чи відрізняється
книга від історіографічних праць
радянської доби?

Прочитання монографії дає
підстави дати загалом позитив-
ну відповідь на поставленні вище
питання. І перш за все тому, що
автор уник формального внесен-
ня нових суспільно-політичних
та ідеологічних правок, натомість,
продемонстрував рівновелику
увагу як до надбань радянської доби
(а одночасно й повагу до авторів
тих праць!), так і до здобутків
сучасників. Звичайно, – це норма
професійної праці фахівця й еле-
мент звичайної культури. Втім
наголосимо на цьому ще й тому, що

почасти (якщо б не сказати, часто) 
сучасні дослідники нігілістично 
зневажливо ставляться до надбань 
своїх попередників радянської доби, 
а то й геть ігнорують їхні здобутки.  
В. Стецкевич намагається уника-
ти цього: він ретельно перелічує, 
перш за все, усіх історіографів, 
які працювали на цій тематичній 
ниві, робить фаховий аналіз та 
відповідно оцінює їхні здобут-
ки. Так автор чинить і тоді, коли 
формулює базу історіографічних 
джерел проблеми. Відтак у книзі 
подано досить повну, хіба що за 
деякими винятками, бібліографію 
наукових праць істориків від 
часів війни до сучасності. Усе 
це й визначило джерельну базу 
праці та її архітектоніку. Остання 
логічно вибудувана за історико-
хронологічним принципом і на заса-
дах історизму, тобто від генези, від 
початків наукового осмислення цієї 
теми, – через її поступ і до сьогоден-
ня. Тож маємо авторський погляд 
на весь майже сімдесятилітній 
процес історіописання проблеми – 
„Воєнно-мобілізаційна кампанія в 
Україні”. В. Стецкевич подає його як 
цілісний процес поступу, формулює 
свою власну, відмінну від тієї, що 
існувала раніше, періодизацію 
історіографічного процесу. 
Водночас, слідом за І. Лисяком-
Рудницьким, автор наголошує, що 
періодизація історіографічного 
процесу – це не самоціль і не само-
достатня акція дослідника; це знач-
но важливіше завдання, метою 
якого є осмислення всієї глибини 
пізнання, пошук своєї внутрішньої 
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логіки, механізмів і технологій про-
дукування та нарощення нових 
знань, методологічних арсеналів і 
резервів, що спричиняють пошук, 
а не застій, і формують „прориви” 
в осягненні історії. Запропонована 
автором періодизація хоч і базується 
на аналізі історіописання окремої 
наукової проблеми, проте її, як 
матрицю, можна застосовувати й до 
вітчизняного історіописання усьо-
го процесу осягнення української 
історії 1941 – 1945 рр. Дослідник 
відкидає пануючу свого часу 
радянську періодизацію, що частіш 
за все зводила історіописання 
в контексті теми до трьох 
хронологічних відтинків (доба 
Великої Вітчизняної війни; перше 
повоєнне десятиліття, кінець якому 
поклало рішення ХХ з’їзду КПРС 
щодо культу особи Й. Сталіна; 
1960 – 1980-ті рр.). В основі такого 
поділу, наголошує автор, були не 
наукові критерії, а штучні, політико-
ідеологічні й суб’єктивні чинники, 
як то: рішення партійних з’їздів, 
смерть Й. Сталіна та розвінчання 
культу особи, зміна лідера на 
партійному олімпі (М. Хрущова 
змінив Л. Брежнєв, який і відкрив 
еру неосталінізму в СРСР) тощо. 
Автор має рацію, коли зводить усі 
ці часові відтинки в єдине ціле і 
називає його радянським періодом 
(40 – 80-ті рр. XX ст. ), бо все 
історіописання тієї доби базувалося 
на єдиній, шаблонній теоретико-
методологічній базі, здійснювалося 
під пильним контролем та 
ідеологічним керівництвом КПРС, 
протікало за усталеними й визначе-

ними згори схемами, котрі передба-
чали нав’язування фахівцям гото-
вих оцінок і моделей трактуван-
ня подій війни. Усе це стримувало 
якісні зрушення, тим паче наукові 
„прориви”, а надто – інакомислення. 
„В основі періодизації проце-
су пізнання будь-якої наукової 
проблеми повинні лежати лише 
наукові ознаки, які дають підстави 
зафіксувати якісні зрушення, нову 
історіософію осягнення тощо, а не 
зміну кон’юнктурних уподобань чи 
курсу на виконання нових вказівок 
зверху й оспівування нових героїв 
війни, як це сталося з приходом до 
влади Л. І. Брежнєва”.

Нині, на думку автора, все нау-
кове осягнення української історії 
війни увійшло в принципово нову 
фазу – в період, який він називає 
пострадянським, українознавчим. 
Його постання пов’язане з вихо-
дом науковців на принципово нові 
теоретико-методологічні горизон-
ти осягнення та переосмислен-
ня усієї історії 1941 – 1945 рр. з 
власне української позиції. Таке 
позиціювання й такий погляд є 
справді новими, – ба навіть ради-
кально новими! – для української 
історичної науки. Тож уже тільки 
це дало підстави автору виокреми-
ти сучасну добу пізнання в осібний 
період історіописання війни 1941 
– 1944 рр. і таким чином всю майже 
70-річну добу пізнання історії війни 
розділити на два періоди. Постає 
цілком логічне і слушне у даному 
разі питання – чи можна засто-
сувати таку пропозицію автора та 
його аргументи? Нам видається, 
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що тут є раціональне наукове
зерно. Принаймні відмовитися від
поділу радянського періоду на три
етапи, як це традиційно робилося
у 40 – 80-ті рр. XX ст. у радянській
історіографії, треба неодмінно.

Куди виразнішим авторський
стиль і почерк цієї книги робить
не лише сюжет про періодизацію
історіографії проблеми, але й нове-
ла про теоретико-методологічні
підвалини вивчення усієї історії
України в роки Другої світової
війни, трактування дефініції
„воєнно-мобілізаційна кампанія”
та її змістовного навантаження, чи
радше б сказати наповнення. Втім
тут особливу увагу привертає думка
автора про те, що зміст цього понят-
тя треба, з огляду на реалії 1941 –
початку 1942 р., тлумачити ширше,
аніж це робилося за радянської доби.
Йдеться про те, що з початком війни в
Українській РСР паралельно й одно-
часно проводилися дві мобілізаційні
кампанії: першою – потужнішою і
ширшою за обсягами та змістом,
опікувалися партійні, державні
органи, громадські організації, різні
тогочасні радянізовані суспільні
інституції й установи власне УРСР,
тобто командно-адміністративна
машина, а другою – не такою
відомою і меншою за географією й
потенціями – оунівські самодіяльні
структури, які без оголошення
тотальної мобілізації збирали під
свої знамена самостійницькі, але
одночасно й антирадянські сили.
Звичайно, стверджує автор, це два
зовсім різні мобілізаційні потоки,
їхні силові вектори спрямовувалися

врізнобіч, але вони реально були, й 
засади історизму та об’єктивності 
зобов’язують дослідників розгляда-
ти мобілізаційні заходи на території 
України в початковий період війни з 
Німеччиною саме в такому ключі.

У монографії зроблено не лише 
аналіз вже пройденого шляху, вка-
зано на здобутки і прорахунки 
історіописання 40 – 90-х рр. XX 
ст. і перших років XXI ст., але й 
накреслено низку практичних 
рекомендацій і конкретних тем, 
котрі, на думку автора, чекають 
на подальше вивчення. У цьому ж 
переліку і своєрідні теоретично-
методологічні настанови-підказки 
про те, як і в яких вимірах треба б 
осягати тему мобілізації утрагічному 
1941 році. І серед них „йдеться про 
акценти, наголоси й пріоритети”. 
Автор у центр уваги дослідників 
радить поставити людину (людність, 
спільноти; соціальні групи тощо). 
Іншими словами, він закликає вивча-
ти історію війни передусім з позицій 
історичного антропоцентризму (с. 
229). До сказаного вище дореч-
ним буде додати, що В. Стецкевич 
досить-таки послідовно відстоює і 
думку про необхідність дотримува-
тися україноцентричного підходу 
в процесі вивчення історії війни 
на українських теренах: писати з 
позиції української людності, але 
„на загальноприйнятих світовим 
співтовариством теоретико-
методологічних засадах, сучасних 
методиках і технологіях історичної 
гносеології” (с. 223).

Загалом перший підрозділ 
завершальної частини дослідження 
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В. Стецкевича, присвячений змінам, 
що відбулися в сучасну добу на 
теоретико-методологічній ниві 
пізнання минувшини, є цікавим і 
корисним для дослідників історії 
війни. Треба думати, що ці зміни 
ще не завершилися, ба більше, 
вони триватимуть із наростаючою 
інтенсивністю, адже історична 
наука не стоїть на місці, вона 
постійно оновлюється, а ті сюжети 
й оцінки, які дав автор процесам, 
що тут відбуваються, безперечно, є 
цікавими й пізнавальними.

Думаємо, монографія є корисною 
для всіх науковців, які досліджують 
початковий період історії війни. 
Звісно, не все у цій праці рівноцінне і 
доконано точне: є сюжети, що їх треба 
було б посилити, але тут чимало й 
думок, які підштовхують до нових 
пошуків, до дискусій і глибшого вив-
чення цього трагічного періоду війни з 
Німеччиною. Дотримуючись  канонів 
історіографічного жанру, дослідник 
супроводжує власний авторський 
текст ґрунтовною бібліографією та 
іменним покажчиком.

Праця має суто історіографіч ний 
характер і відповідає усім вимогам 
і стандартам, притаманним нау-
ковим розвідкам такого типу. На 
жаль, в Україні – і в радянську добу 
і сьогодні – історіографічні праці, 
надто присвячені окремим пробле-
мам історії війни, зустрічаються 
рідко. Історіографічне осмислен-
ня хронічно відстає від подієво-
фактографічного опису історії 
війни. Відтак з’ява такої праці є 
вочевидь позитивним явищем у 
сучасному історіописанні Другої 

світової та Великої Вітчизняної 
воєн.

Тим паче, що в тексті книги є
ціла низка порад, орієнтирів, у тому 
числі й конкретних тем, які чекають 
на свого дослідника. Справді бага-
то таких потребують „нового про-
читання” та осмислення, особливо, 
коли йдеться про участь у воєнно-
мобілізаційній кампанії радянських і 
партійних органів. На жаль, в останні 
роки діяльність радянських партійно-
державних структур у початко-
вий період війни та у військово-
мобілізаційній площині зокрема, 
практично випала з актуальної про-
блематики досліджень науковців. 
Очевидно, такий стан речей не 
відповідає законам всеосяжного й 
повного наукового вивчення усіх 
складових ланок історії війни і несе 
загрозу виникнення вже нових „білих 
плям” на мапі досліджень окресленої 
проблематики.

Насамкінець відзначимо, що автор
вочевидь правий, коли говорить, 
що нині формуються і виписують-
ся у пострадянській та вітчизняній 
історіографії кілька науково опра-
цьованих історіографічних образів 
війни. Але це не трагедія, це норма і 
результат пошуку науковців, особли-
во в умовах, коли є свобода наукових 
досліджень, вибору різних підходів і 
методологій. Історична гносеологія 
допускає наявність розмаїття 
історіографічних образів, зіткнення 
поглядів, діалоги й дискусії, бо усе 
це закономірно зумовлює поступ 
пізнання, креативність досліджень, 
поглиблення теоретичних інтер-
претацій подій минулого.

http://nvimu.com.ua/альманах/



155число 2, 2010

Й„ВІЙСЬКОВІ” ЕКСЛІБРИСИ
ГЕОРГІЯ МАЛАКОВА

Д рДмитро МАЛАКОВ

Читачі „Військово-історичного
альманаху” вже мали змогу озна-
йо митися з деякими творами
за слу женого художника України,
киянина Георгія Васильовича
Мала кова (1928 – 1979). Його
аква рельні етюди з танками, що
зали шилися після запеклих боїв
на Букринському плацдармі та під
Радомишлем, вміщені у числі 1 (8)
за 2004 рік.

Г. Малаков – автор унікальних
серій ліногравюр, присвячених,
зокрема, подіям Другої світової
війни і створених у першій
половині 1960-х рр.: „Київ. 1941
– 1945” та „Київ у грізний час”.
Ці твори зберігаються у фондах
Національного військово-істо рич-
ного музею України, багато разів
експонувалися й репродукувалися,
включені до численних каталогів та
мистецтвознавчих видань. 

Сьогодні „Військово-історичний
альманах”  знайомить з добіркою
екслібрисів – книжкових знаків
Г.Малакова на теми минулої війни. 

Сюжетами кожного з п’яти
окремих книжкових знаків, ство-
рених для друга й дослідника
творчості мистця, нині – професо-
ра Національної академії образот-
ворчого мистецтва та архітектури
Юрія Белічка, стали особисті спо-
гади власника екслібрисів. До речі,
дуже суголосні спогадам художни-
ка – теж підлітка воєнних років.

Виконані ці книжкові знаки 
у техніці лінориту в 1966 – 1970 
роках. У кожному мініатюрному 
творі „присутній” і сам Юрко. 
Оригінальну серію – пентаптих 
об’єднує латинське „pro memoria” 
– на згадку, віднесене до кожного 
року війни. Цей вислів, у поєднанні 
з традиційним латинським „ех 
libris” (з книжок), підносить своєю 
класичною мовою і сюжет, і згадку 
про події до рівня високого кла-
сичного твору. Водночас, кожна з 
цих п’яти графічних мініатюр має 
гостро публіцистичне забарвлення 
і залишається своєрідною, знако-
вою пам’яткою своєї доби.

„Пам’ятай 41-!” – ніби попе-
реджає, застерігає перший книж-
ковий знак, у вкрай лаконічній 

З книг Юрка Белічка. 
Pro memoria ’41. 1966. Лінорит.
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формі відтворюючи один з епізодів 
гарячого липня 1941 року, коли 
дев’ятирічний Юрко Белічко у 
залізничному ешелоні з біженцями 
потрапив під бомбардування 
німецької авіації. Глибоким драма-
тизмом дихає зображена художни-
ком мить: геть, подалі від небез-
печного вагона-теплушки тікає 
хлопчик, а над коліями, розпластав-
ши крила, позначені смертельною 
емблемою чорного у білій окантовці 
„балкового” хреста, проноситься 
ворожий бомбардувальник

„Дорньє” Dо – 17. Символом 
раптово перерваних зв’язків, зруй-
нованих сімей і доль, переплута-
них життєвих планів і сподівань 
сприймається похилений теле-
графний стовп зі звисаючими дро-

тами, закрученими художником у 
динамічну композицію екслібриса.

Так само суворою життєвою 
правдою віє од мініатюри „на згад-
ку про 42-й!”, що увічнила реаль-
ний трагічний епізод, свідком якого 
став хлопчик Юрко Белічко, коли 
йому довелося побачити валку із 
саней, завантажених тілами заги-
блих червоноармійців, привезени-
ми з недалекої передової. Жахливу 
сцену доповнюють остови печей 
спалених хат, постать селянки, яка 
в розпачі здійняла до неба руки, сам 
Юрко в „будьонівці” та збайдужілий 
візник з карабіном на спині. Гола 
правда війни...

Щирим хлопчачим запалом 
сповнений третій екслібрис „на 
згадку про 43-й!”. Рік докорінного 
зламу у війні, що розпочався пере-
могою на Волзі, наступом на всіх 
фронтах, рік величезної танкової 
битви на Курській дузі символічно 
зображений навантаженими на 
залізничні платформи пошкод-
женими танками – німецьким 
PzKpfw-IV (відомим у нас як Т-ІV) 
і вітчизняним Т-34. Атмосфера 
доби відчутна ще й в ешелоні, який 
прямує до уральських заводів, і у 
такому відомому в тилу гаслі, яке 
можна впізнати за одним лише сло-
вом на екслібрисі („Все для фрон-
ту, все для перемоги”). Динаміку 
композиції посилює звичайний 
для тогочасних залізниць сема-
фор, ажурну металоконструкцію 
якого „набрано” з літер, і винищу-
вач прикриття МиГ-3, що баражує 
над станцією. Весело посміхаючись, 
сидить на танковій гарматі наш 

Ex libris Юрка Белічка.
Pro memoria ’42. 1970. Лінорит.
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Юрко Белічко. Повоєнний краєвид
стражденної Куртини лаконічно
передано на четвертій мініатюрі –
„На згадку про 44-й”. Вкрай стисло,
як і належить у мистецтві книж-
кового знака, та, водночас, надто
просторо, –  тому що буквально
за кількома речами, введеними
до композиції, проглядає і луго-
вий простір, та все ще пануюча в
ньому сталева потвора знищеного
ворожого „штуга”, і веселі телята,
яких випасає у надто довгому, не
за зростом пальті та вушанці хлоп-
чик – Юрко Белічко. Символом
надії низько світить осіннє сонце.
І тут-таки – одна деталь, що так
підступно чатувала на хлопчаків
воєнної та повоєнної доби, введе-
на художником у композицію –
артилерійський снаряд.

Нарешті, п’ятий екслібрис –
багатофігурна композиція з тим
самим латинським „На згадку про 9
травня 1945 року”. Характерні прик-
мети незабутнього дня: усміхнений
гармоніст ще у гімнастерці, але

Ex libris Юрія Белічка. 
Pro memoria ’43. 1968. 

Лінорит.

Ex libris Юрія Белічка. 
Pro memoria ’44. 1970. Лінорит.

вже в цивільній кепці та з кисе-
том махорки, жінки радіють і пла-
чуть, бо далеко не всім та пере-
мога дала радість, інвалід... Тут і 
тринадцятирічний Юрко Белочко 
з єдино можливою у ту мить 
квіткою – кульбаби. Кінець війни! 
Справді незабутні роки, події, долі. 
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несподіваний спосіб. Ось як
виглядає книжковий знак, створе-
ний 1968 року для автора відомого 
роману-документа „Бабин Яр” 
письменника Анатолія Кузнецова. 
Це теж мініатюра з глибоким, добре 
зрозумілим обом киянам, підліткам 
війни, змістом. Хлопчача рогатка 
зображена зі знанням справи: зі 
шкіряною вставкою для камінчика 
та добрячою наркомозброєнською 
гумою від протигазних масок, але 
замість камінчика – брунатний 
київський каштанчик, а в отворі 
рогатки – німець-окупант.

Кілька цікавих, оригінальних 
екслібрисів створив Г. Малаков 
для авіаторів, незмінно залишаю-
чись і винахідливим у композиції, 
і вірним гумористичній вдачі. 
Друг шкільних років Михайло 
Козловський одержав 1970 року 
книжковий знак, пов’язаний з його 
військовою службою у морській 
авіації. Отож, стоїть він, стрілець-
радист, просто на крилах бом-
бардувальника „Дуглас” DB-7B 
„Бостон” і веде вогонь з кулемета, 
а пара дротів тягнуться просто з 
навушників шоломофона до антени 
літака. Динамічно, захоплююче на 
перехресних курсах повітряного й 
морського кораблів, зі зливою куль 
і відпрацьованих набоїв, з ширяю-
чою від стрімких піруетів стрільця 
планшеткою і термосом дано цей 
надзвичайно реалістичний і такий 
же комічно-фантастичний сюжет, 
вражаючий водночас точністю дета-
лей і відмінною  композицією. 

У схожій стрімкій експресії, але 
вже на більш реалістичному ґрунті 

Ex libris Юрія Белічка. 
Pro memoria 9.V.45. 1970. Лінорит.

Ex libris Анатолия Кузнецова. 
1968. Лінорит.

Неповторна у своєму роді й сама 
серія, створена Г. Малаковим.

До теми війни, її реалій мистець 
звертався не раз – часом у доволі 
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Ex libris Петра Стефановского.
1970. Цинкографія.

того самого року розроблено склад-
ний і вкрай простий книжковий
знак для одного з улюблених худож-
ником льотчиків-випробувачів,
Героя Радянського Союзу українця
Петра Стефановського, автора
дуже близької Г. Малакову, цікавої
і розумної книги „300 невідомих”.
Широким розчерком ніби розіт-
нутого інверсійними струменями
повітря дано слово „ЕХ”, і його

латинський зміст „з” розкриває 
зміст книги авіатора, де всі літаки, 
що він їх випробовував, його 
славна бойова біографія показані 
зі знанням справи у складній 
композиції „знакових” для Петра 
Стефановського машин: біплан-
розвідник Р-1 (DH-9A), висотний 
винищувач МиГ-3, пікіруючий 
фронтовий бомбардувальник „Пет-
ляков” Пе-2, німецький винищу -

Ex libris МК (Михайла 
Козловського). 1970. Лінорит.

Ex libris Александра Покрышкина. 1973. Цинкографія.
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вач „Месcершмітт” Bf 109 і тро-
фейний, один з перших реактивних 
–Ме-262. Зірочка Героя завершує за 
літерою „S” динамічну композицію.

Ще лаконічніший книжко-
вий знак створив Г. Малаков 
1973 року для знаменитого льот-
чика-винищувача Олександра По -
кришкіна. Свого часу художник 
оформляв книгу спогадів маршала 
авіації „Небо війни”, що вийшла 
друком у Києві. А для композиції 
екслібриса обрав коліматорний 
приціл літака, у перехресті ниток 
дано спалах влучення у ворожий 
Ме-109, що його О. Покришкін збив 
на третій день війни, відкривши 
цим перелік власних повітряних 
перемог. А на крилі стоїть число 59 
– загальна кількість знищених асом 
ворожих літаків. Три зірки по краях 
„прицілу” – відзнаки тричі Героя.

Ось так своєрідно у книжкових 
знаках Георгія Малакова відбилися 
події та люди Другої світової війни.
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