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Ігор ПАСЮК (Луцьк)

ІСТОРІЯ УКРІПЛЕНЬ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
ЧАСІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

(з кінця XVIII століття до 1939 року)

Після придушення повстання у 1795 році Російська імперія, Австро-Угорщина та Королівство Пруссія
здійснили третій поділ Польщі, після чого Річ Посполита припинила своє існування. Результат третього
поділу Польщі призвів до такого:

- до Австрії було приєднано Краків, Холмщину, Південне Підляшшя та частину польських земель
над Віслою – Нову Галичину (однак незабаром ці землі стали ареною воєнних дій між Наполеонівською
Францією, Австро-Угорщиною, Королівством Пруссією та Російською імперією. Причому в різних
коаліційних комбінаціях ці держави часом були союзниками, а часом — ворогами);

- до Російської імперії відійшли Литва, Курляндія, Західна Білорусь та Західна Волинь;
- Королівство Пруссія отримало частину Підляшшя й Мазовецьких земель з Варшавою, а також

частину Жемайтії.
До договору, підписаного в Петербурзі, було додано таємний протокол: «З огляду на необхідність

усунути геть усе, що може оживити пам’ять про існування Польського королівства… високі договірні
сторони погодились… ніколи не вводити до своїх титулів, в назву або навіть вказівку на назву Польського
королівства, що має залишитися придушеним від нині на віки вічні».

Саме тоді постало питання щодо необхідності укріплення південно-західних рубежів Російської імперії.
На той час Волинь та Поділля в якості укріплених пунктів мали лише старі, невеликі фортеці та замки,
збудовані в XVI-XVIII ст., які на початку XIX ст. були застарілі морально та фізично. Та й дружні відносини
між Росією та Австрією сприяли тому, що й ті проекти фортець, що створювались, з економічних та
політичних міркувань не реалізовувались. Проте починаючи зі Східної війни 1853-1856 рр. ці відносини
погіршуються. В цей час починають працювати комісії по рекогносцировці, знову розробляються проекти
укріплення кордону. На заваді стає російсько-турецька війна 1877-1878 рр. Коли у 1879 році створюється
Трійчастий союз – Німеччина, Австрія та Італія, питання про укріплення тепер уже всього західного
кордону набуває гострої життєвої необхідності. У 1882 році новим військовим міністром стає П. С.
Ванновський. Саме при його управлінні відомством було створено «Розпорядчу комісію з оборонних
споруд», яка з 1883 року займалася розробками та модернізацією проектів. У переліку нових укріплених
пунктів на південно-західному кордоні в межах Волинської губернії згадуються форт-застава біля міста
Дубно та тимчасові укріплення біля Рівного та Луцька [4].

Основне завдання усіх трьох укріплених пунктів – надійний захист комунікацій, що з’єднували
Волинську та Київську губернії з Польщею, а також прикриття району розміщення військ, що мали рухатися
в напрямку Львова [3]. Форт-заставу під Дубно почали будувати в 1885 році, а завершили через 5 років.
Проте ще на протязі 18 років форт час від часу ремонтували та модернізовували. Форт виконував функції
самостійного укріплення-застави, і в основі побудови лежали французькі зразки подібних укріплень.

У цьому ж році було розпочато будівництво оборонних укріплень довкола міст Луцьк та Рівне.
Спочатку вони планувалися як тимчасові споруди. Проте при подальшій модернізації вони могли являти
собою серйозну перешкоду на шляху ворога. Недостатнє фінансування витрат на оборону та постійна
зміна стратегічних планів, пов’язаних з обороною, не перетворила ці військові споруди на повноцінні
форти. На початку XX ст. розглядалася можливість будівництва оборонних укріплень біля міст Влодава
та Ковель, проте завадила російсько-японська війна. Після її завершення до питання будівництва фортів
більше не поверталися. Також було визнано невдалим розташування Дубенського форту-застави. У
1908 році форт було розформовано, його гарнізон та озброєння передано в іншу фортецю. Саме тому на
момент початку Першої Світової війни 1914-1918 рр. Волинська губернія практично не мала сучасних
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оборонних споруд, а наявні були у занедбаному стані і не могли стати перешкодою на шляху ворога.
Форт-застава Дубно. Перша згадка про місто Дубно датується XII ст., а в кінці XV ст. було збудовано

кам’яний оборонний замок та міські укріплення, які в XIX ст. вже не представляли оборонного значення.
Основне завдання форту – блокування залізної дороги Рівне-Броди-Львів. Форт був розміщений на
західному березі р. Іква в 4-х км на південний захід від станції Дубно, на відрозі гряди височин, що
нависав над заплавою, безпосередньо над залізною дорогою. Таке розташування форту давало змогу
обстрілювати залізницю на відстань до 10 км на південний захід та контролювати підходи до залізничного
мосту з заходу, створивши зарічний плацдарм для військ. Недоліком такого розташування була наявність
прикритих підходів із заходу, завдяки горбистому рельєфу, та велика вразливість шляхів сполучення
форту з містом та станцією Дубно, що проходили відкритою низовиною та заплавою Ікви.

Дубенський форт-застава був одним з трьох фортів (Осовецький, Проскурівський, Дубенський),
що були затверджені до будівництва ще у 1872 році. Головним ініціатором проекту фортів-застав був
генерал Е. І. Тотлебен [4], що особисто проводив дослідження місцевості для розміщення фортів, виходячи
з досвіду франко-прусської війни 1870-1871 рр. та необхідності забезпечити блокування залізничних шляхів,
що в ті роки було з’єднані з австрійськими залізницями. Проте через вищезгадані причини будівництво
розпочалось лише 1885 року. Від будівництва Проскурівського форту-застави взагалі відмовились.

У плані форт має правильну форму ромба, кути якого зорієнтовані по сторонах світу. Розміри форту
– 300 м на 325 м по діагоналях, довжини сторін рову – по 230 м кожна. Планування форту має чимало
рис, характерних французьким фортам-заставам того ж періоду.

Основним озброєнням форту були 10 важких 6-дм (152-мм) гармат зр. 1877 р. та 4 важкі 8-дм (203-
мм) мортири зр. 1877 р., розташованих на платформах валу форту. Додатковим озброєнням були легкі 4-
фунтові (87-мм) польові гармати зр. 1877 р., легкі 6-дм (152-мм) напівпудові мортири та кулемети Максим
на фортечних лафетах. Оборону ровів забезпечували розташовані в кофрах 57-мм капонірні гармати
Норденфельда.

Постійний гарнізон форту складався з артилерійської роти чисельністю до 500 чоловік та
обслуговуючого персоналу. У військовий час гарнізон підсилювався трьома ротами піхоти, загальна
чисельність яких складала 1200 чоловік.

Укріплення Луцька. Перша згадка про Луцьк датується 1085 роком. Розташоване місто на річці
Стир і тривалий час було одним з головних міст Волинського краю. Завдяки потужним укріпленням, що
проіснували тут до середини XIII ст. та збудованому кам’яному замку, який пізніше отримав назву замок
Любарта, місто довгий час відігравало роль надійного оборонного пункту.

Після входження Волині до складу Російської імперії Луцьк став центром Волинської губернії,
залишаючись в небезпечній близькості від нового кордону з Австрією, що проходив в 50 км від нього.

Ріка Стир, що протікає біля міста з півдня на північ, була серйозною перепоною через свою
повноводність та малу кількість мостів на ній. Для прикриття міста, мостів через Стир та залізниці в
тилу, були потрібні нові сучасні укріплення.

Заплановані до будівництва тимчасові укріплення розташовувалися лише на західному березі р.
Стир, утворюючи передмостову позицію, що дугою проходила на відстані від 2-х до 4-х км від мостів.
Фланги позиції підходили до долини Стиру. З історичних джерел відомо про будівництво на цій позиції
восьми укріплень різного типу. Але навіть до початку Першої світової війни половину укріплень так і не
добудували і саме в такому статусі вони зображені в німецьких та австро-угорських джерелах. Це були
укріплення під номерами 1,2,5 і 7, встановити їх типи неможливо, оскільки до нашого часу їх рештки не
збереглися, поглинуті забудовою Луцьких околиць. Під час польових досліджень автором було виявлено
та оглянуто укріплення №№ 3,4 та 8, що перебувають в різному стані збереження.

За типом збудовані укріплення відносяться до редутів – окремо побудованих укріплень замкненого
типу, призначених для кругової оборони, та люнетів – відкритих з тилу польових укріплень, які будували
на оборонних позиціях, хоча аналогічні споруди, збудовані під Гродно, за архівними матеріалами
називаються «тимчасові форти». Під Луцьком та Рівне знайшли застосування два різновиди редутів – з
крутим валом класичного профілю, та трикутним валом гласісовидного профілю – похилим земляним
насипом перед зовнішнім ровом.

Люнети мали класичний вал. На відміну від типових редутів, вали луцьких та рівненських не були
суцільно зімкнутими, тилова (горжева) їх частина була пониженою, що одночасно дозволяло організувати
і кругову оборону і полегшити відбиття у ворога захопленого редуту. Внутрішнє подвір’я укріплень
захищалося потужними повздовжніми траверсами, в товщі яких у випадку війни мали будуватися сховища.

Редути розраховані на роту піхоти та мають по два барбети – захисні споруди для польових гармат,
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що мали протиштурмове призначення. Люнети розраховані на півроти піхоти та мають один великий
барбет для двох польових гармат.

Укріплення № 3 розташоване на пласкій височині 211,4 між селами Тарасове та Кичкарівка (нині в
межах Луцька), на відстані 3 км від Луцьких мостів через Стир. Фронт укріплення повернений на захід,
воно представляло собою редут напівкруглої форми. Вал редуту похилий гласісовидного профілю, з
трикутним ровом без ескарпу – крутого внутрішнього скосу. Горжева (тилова) частина редуту не зімкнута,
прикрита низьким валом. Подвір’я редуту захищені трьома повздовжніми траверсами. Габарити редуту
становлять 300 м по фронту, 250 м в глибину, якщо рахувати від гребеня контрескарпу рову.

Тривалий час редут використовувався в якості складів, на даний час територія укріплення знаходиться
в приватній власності та доступ до неї обмежено.

Укріплення № 4 розташоване на височині 224,4 між селами Великий Омеляник та Городище, в 3,5
км від укріплення №3 та 4 км від Луцьких мостів. Фронт укріплення повернутий на південний захід. До
нашого часу укріплення зберегло лише зовнішні контури та частину елементів, оскільки було перетворене
на армійський стрілецький тир, з переплануванням внутрішньої частини.

Тип укріплення – п’ятикутний редут з похилим валом гласісовидного профілю з трикутним ровом
без ескарпу. Зовнішні кути згладжені, габарити редуту становлять 445 м по фронту та 255 м в глибину,
від контрескарпу рову. Рів мав глибину до двох з половиною метрів і повністю оточував редут. Вал не
зімкнутий, мав два симетричні фланки та два фаси, висота валу досягала 4-5 м над рівнем подвір’я
редуту. На кутах фасів розташовувалися два барбети для польових протиштурмових гармат. Загальна
довжина бойової позиції на валу досягала 400 м.

Тильну частину редуту утворював вдвічі нижчий горжевий вал-гласіс для стрілецької оборони. В
місцях поєднання горжевого валу та фланків головного валу було зроблено ворота-поїзди всередину
редуту, ще один проїзд був посередині горжевого валу.

Подвір’я редуту прикривали три поздовжні траверси, довжиною до 100 м кожний.
Укріплення №6 розташовувалося на височині при дорозі Гнідава-Полонне, в 4 км південніше міських

мостів через Стир. Фронт укріплення був повернутий на південь, до заболоченої долини річки Полонка.
До нашого часу укріплення не збереглося, оскільки в повоєнні роки на його місці збудовано промислове

підприємство та житловий масив.
Укріплення № 8 Це укріплення розташоване на висоті 206,9 м з похилими схилами, біля північної

околиці села Боратин за 1 км від річки Стир. Відстань до мостів у Луцьку – 4 км, фронт укріплення
повернуто на південний схід.

За типом укріплення відноситься до різновиду люнету, що складається з одного фасу та двох фланків,
які разом утворили заокруглений вал без виражених кутів. Вал люнету має класичний крутий профіль,
висота досягає восьми метрів. По центру валу розташовано барбет для двох польових протиштурмових
гармат, на який ведуть два пологих підйоми. По боках барбету розташовано стрілецькі позиції. Біля
підніжжя валу проходить рів-траншея глибиною два з половиною та шириною п’ять метрів, який слугував
нижньою стрілецької позицією люнету. В сорока метрах від люнету проходив передовий трикутний рів
без ескарпу, глибиною до двох з половиною метрів, який повністю оточував люнет.

Укріплення Рівного. Місто Рівне розташоване на Волині на річці Устя, було засноване в XIV ст.
Після розподілу Речі Посполитої з утворенням Волинської губернії Рівне з 1797 року стає повітовим
містом. Новий кордон з Австрією проходив в 90 км від міста.

З міських укріплень відомо про існування дерев’яного замку, пізніше перебудованого в кам’яний,
але на початку XIX ст. це вже був замок-маєток, який не мав жодного оборонного значення.

У 1857 році через місто прокладається тракт Київ-Брест, також від Рівного йшов шлях на Дубно.
Ще згодом, у 1873 році, через Рівне проходить залізниця Київ-Брест, у 1874 – Рівне-Броди, у 1885 –
Рівне-Сарни, яка далі поєднувалася з залізницями на Пінськ та Вільну. Місто набуло значення надзвичайно
важливого транспортного вузла, який потребував захисту від атак з південно-західного та західного
боків на випадок війни з Австрією.

Час будівництва укріплень – проміжок між 1885 та 1895 роками. В закінченому вигляді укріплені
позиції під Рівним складалася з семи окремих укріплень – п’ять на західному боці р. Устя, два – на
східному. Укріплення охоплюють місто великим півколом, на північ від міста укріплення не споруджувалися
через важкодоступність межиріччя Горині та Устя, що робило малоймовірною атаку міста з цього боку.
Укріплення розташовані від центра Рівного на відстані в середньому 6км. На жаль, час та люди нанесли
відчутну шкоду спорудам і до нашого часу лише два укріплення повністю зберегли свій первісний вигляд.

Укріплення № 1 – правофлангове укріплення рівненської позиції, яке було розташоване в 6 км від



455

центру міста, на прилуцькому шосе коло села Обарів. Фронт укріплення був повернутий на північний
захід, воно блокувало шосе, поля обабіч нього та могло обстрілювати залізницю. На жаль, до нашого
часу укріплення не збереглося, і тепер на його місці розташоване сільськогосподарські угіддя. З огляду
на виявлені в полі залишкові сліди, укріплення відносилося до типового піхотного редуту з гласісовидним
валом та передовим трикутним ровом без ескарпу. Зовнішні габарити редуту – до 380 м по фронту, до
250 м вглиб, якщо рахувати від гребеню контрескарпу рову. Кількість траверсів невідома, довжина бойової
позиції на валу складала до 200м.

Укріплення № 2 знаходиться в 3-х км на південний захід від укріплення № 1, при дорозі на село
Млинів. Відстань до центру Рівного – близько 5 км. Фронт укріплення повернений на північний захід.

Тривалий час цей редут використовувався як частина території військових складів, що призвело до
руйнування частини його споруд. До нашого часу збереглися лише частина головного валу та рову.
Редут мав класичний крутий вал та глибокий рів, також був передній трикутний рів без ескарпу. Зовнішні
габарити редуту становлять 400м по фронту, глибина – 270 м, якщо рахувати від гребеня контрескарпу
передового рову. Довжина бойової позиції орієнтовно досягала 300 м.

Укріплення № 3 розташовувалося за 2 км на південний захід від укріплення №2, на височині 242,5
коло села Тинне. Відстань до центру Рівного досягає 6 км. Фронт укріплення був повернутий на захід, в
кінці XIX ст. біля укріплення проходила польова дорога на село Ясенині.

Зараз до території укріплення впритул прилягає територія аеропорту Рівного, саме укріплення зайняте
складами і детальний огляд його неможливий. Зовнішній огляд свідчить, що вали укріплення повністю
зриті, тому точно встановити його тип не є можливим.

Укріплення №4 розташоване в 4,5 км на південний схід від укріплення №3, займаючи верхівку
височини 248,1 в 3-х км південніше села Тинне. Відстань до центру міста – 6 км. Фронт укріплення
повернений на південний захід, за типом воно відноситься до несиметричного редуту з похилим земляним
насипом, з трикутним ровом. Внутрішній схил валу має сходинки-площадки для стрільців, по кутах
напільного фасу редуту розташовано два барбети для польових протиштурмових гармат. Вал укріплення
не зімкнутий, тилова частина прикрита низьким горжевим валом також трикутного профілю. Довжина
укріплення по фронту становить близько 300 м, глибина – до 150, рахуючи від гребеня контрескарпу рову.
Довжина бойової лінії складає 200 м.

Збереженість редуту відмінна, він повністю зберіг всі частини і має вільний доступ.
Укріплення 5 знаходилося на відстані 6,5 км на південний схід від укріплення №4, південніше села

Василів, займаючи узвишшя над злиттям річок Устя Західне та Устя. Відстань до центру Рівного – 8 км.
Біля укріплення проходила залізниця, що далі розгалужувалася на Дубно та Шепетівку. Фронт укріплення
був повернутий на південь, воно контролювало залізницю та дороги вздовж річки Устя.

До нашого часу укріплення не збереглося, оскільки на його місці збудовано завод.
Укріплення №6 розташоване на східному пасі Рівненської позиції, біля села Колоденка при дорозі

Рівне-Тайкури. Відстань до центру Рівного – 6 км. Фронт укріплення звернутий на південний схід. В наш
час укріплення повністю оточено забудовою села Колоденка та зберегло лише зовнішні контури, оскільки
в повоєнні роки його внутрішня частина була перепрофільована під автодром.

За результатами реконструкції по збережених фрагментах відомо, що це був редут з похилим
земляним насипом з передовим трикутним ровом без ескарпу. Глибина рову досягала двох з половиною
метрів. Зовнішні габарити редуту – 250 м по фронту, 100 м в глибину.

Укріплення №7 розташоване на височині 252,3 між селами Шпанів та Малий Житин, на північний
схід від Рівного. Відстань до центру міста – 8 км. Укріплення розташоване в 800 м від залізниці Рівне-
Сарни. Особливістю цього укріплення є те, що воно не прикриває Рівне, як всі інші укріплення позиції, а
навпаки, закриває шлях від Рівного в бік Сарн.

Люнет чудово зберігся до нашого часу практично без втрат, доступ до нього вільний, але всередині
обладнано тир і періодично в ньому проводяться учбові стрільби.

Обставини склалися так, що укріплення біля міст Дубно, Луцьк та Рівне перед початком Першої
світової війни практично не враховувалися командуванням російської армії, тоді як австро-німецьке їх
наявність враховувало.

В 1914 році в районі Дубно, Рівного та Луцька боїв не було, під час австро-германського наступу
1915 року Луцьк було залишено наприкінці серпня, Дубно – 8 вересня, а їх укріплення ніякої ролі в обороні
не відіграли. До лінії рівненських укріплень ворог не дійшов кількох десятків кілометрів. Пізніше Луцьк
та Дубно знову були відбиті та згодом знову залишені російськими військами в листопаді 1915 року [2].
Найбільшу участь в боях прийняв лише Лубенський форт, який став міцним передовим опорним пунктом
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австрійської оборони під час Брусиловського прориву 1916 року. Луцькі укріплення австрійцям до нагоди
не стали через незручне розташування. В роки громадянської та українсько-польської війни 1918-1919
років ці укріплення знову помітної ролі не зіграли, лише під час радянсько-польської війни 1920 року
Лубенський форт прийняв бій, зайнятий польськими військами, що стримували тут наступ Першої кінної
армії С. Буденного. В міжвоєнні роки польські військові розглядали можливість використання старих
оборонних укріплень, проте часткова модернізація проводилася лише на Дубенському форті. Під час
Другої світової війни старі укріплення біля Дубно, Рівного та Луцька не використовувались, хоча наявність
їх враховувалась. В умовах наближення Другої світової війни Польща, внаслідок свого геополітичного
становища, перебувала під загрозою вторгнення з боку Німеччини та СРСР. І зарубіжні, і вітчизняні
історики та науковці стверджували, що Річ Посполита у цьому протистоянні приречена на поразку.
Основним своїм ворогом вона завжди вважала СРСР, тому до війни з гітлерівською Німеччиною почала
готуватись лише навесні 1939 року [10, с. 400]. Значним недоліком польського командування була
недостатня увага до питання захищеності кордонів. Кордони Польщі простягалися на 5 тис. км. Вздовж
них не було жодних природних перешкод, які можна було б використати при обороні. Виняток становило
лише Полісся з його бездоріжжям та заболоченою місцевістю. Перед польською армією ставилося
завдання не лише оборони й захисту своїх територій, але й проведення контрнаступальних операцій, що
виявилося практично неможливим [9, с. 25].

Поділ території ІІ Речі Посполитої на Польщу А і Польщу Б призвів до того, що 2/3 промислових
підприємств держави були зосереджені на захід від Вісли та в безпосередній близькості від кордону [10,
с.348]. Для прикладу, на західноукраїнських землях, що займало 25% території країни і де проживало
28% населення, знаходилося всього 16,6% від усієї промисловості, тобто вони перетворилися на аграрно-
сировинний придаток Польщі, джерело постачання дешевої робочої сили та ринок збуту товарів [1, с.
429, 431]. У плані війни «Схід», розробленому на випадок радянського нападу, передбачалося, що польські
війська, враховуючи географічне положення та співвідношення сил, мають зупинити агресора, спираючись
на постійні і польові фортифікаційні укріплення. З цією метою у 1926 році розпочинаються наукові
дослідження з прив’язкою до місцевості майбутніх укріпрайонів у придатних для нього місцях, а також
вивчається досвід будівництва оборонних ліній часів Першої світової війни. В умовах світової економічної
кризи, яка докотилася наприкінці 1929 р. до Польщі, будівництво було відкладено, проте підготовчі
геодезичні роботи та аерофотозйомку продовжили.

27 травня 1931 року заступнику Генерального Інспектора Війська Польського генералу К.
Соснковському було подано проект укріплення всього кордону держави, який передбачалося втілити в
життя за п’ять років. У бетонних укріпленнях на кордоні планувалося розмістити 45-50 тисяч
військовослужбовців. У травні 1933 р. було вирішено приступити до інженерних робіт.

З середини 1930-х років в Польщі розробляється нова військова доктрина, яка ґрунтується на стратегії
оборони польської держави від Радянського Союзу та Німеччини у відродженому союзі з Францією. На
її формування впливало те, що серед польського командування панували переважно консервативні
військово-теоретичні погляди: переоцінка ролі кавалерії та скептичне ставлення до танкових озброєнь [5,
с. 15, 20]. Хоча реальний аналіз структури Війська Польського, проведений Генеральним Штабом у
1935-1936 рр. свідчив, що за технічними і бойовими можливостями Польща значно поступається Німеччині,
СРСР та Франції.

Ці обставини змушували вище політичне і військове керівництво об’єктивніше оцінювати власні
внутрішні та зовнішньополітичні перспективи. Президент Польщі І. Мосціцький створив Комітет оборони
держави [4, с. 488]. Зріс вплив Генерального інспекторату Збройних сил на закордонну політику і почали
робитися спроби відновлення польсько-французького союзу, укладеного 1921 року. Головний штаб
розпочинає підготовку загального плану модернізації і розбудови армії. Одночасно зосереджується увага
на розробці оперативних планів, вивченні території та будівництві фортифікаційних споруд.

Відповідно до Чотирирічного плану розвитку економіки (1936-1940 рр.) та Шестирічного плану
розвитку й модернізації Збройних сил (1936-1942 рр.), у Польщі планувалося поступове розгортання об’єктів
промислового і військового значення у т. зв. «трикутнику найбільшої безпеки» – між Сяном, Віслою і
Карпатами. Передбачалося переозброєння армії і флоту, розширення виробництва, створення стратегічних
резервів зброї, боєприпасів, військово-технічного майна, що потребувало загальних витрат на суму 5-6
млрд. злотих. І хоча з 1935 по 1939 рр. середньорічне промислове зростання в Польщі сягало 10%, а
Велика Британія й Франція надавали їй значні кредити на закупівлю озброєнь і стратегічних матеріалів,
економіка II Речі Посполитої й надалі залишалася вразливою. Крім того, польські плани так і не
передбачали створення бронетанкових військ, належного рівня моторизації армії, що вкотре свідчить про
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недалекоглядність і консервативність керівництва та військового командування Польщі [11, с. 347-349].
6 лютого 1936 р. генерал Й. Бургард надіслав Генеральному Інспектору Збройних сил Е. Рідз-

Смігли доопрацьований проект фортифікаційних укріплень кордонів держави у Гірській Сілезії, Помор’ї,
Малопольщі та поблизу Вільно. Їх будівництво пропонувалося розпочати у зв’язку із загальною
модернізацією збройних сил, а також враховуючи економічні фактори – зниження цін на метал та цемент
і здешевлення вартості робочої сили. Й. Бургард знову акцентував увагу на використанні природних
особливостей ландшафту та спорудженні штучних перешкод. Вони мали сприяти зменшенню чисельності
особового складу довготривалих оборонних споруд та заощадженню витрат на їх створення.

Дві лінії оборонних укріплень мали пролягти через Волинь. Перша (270 км) у прикордонній зоні
складалася з трьох ділянок. Одна ділянка завдовжки 25км спиралася на притоку Прип’яті р. Случ. Тут
знаходилася вузлова станція Сарни та проходила залізниця Ковель - Київ, якою можна було, в разі потреби,
доправити до кордону війська з глибини країни. У збудованих на цій ділянці бетонних спорудах
передбачалося розмістити підрозділи, створені за рахунок особового складу Корпусу охорони прикордоння
(КОП) в кількості 2-3-х батальйонів піхоти, підсилених дивізіоном артилерії. Вони мали на першому етапі
війни зупинити вторгнення Червоної армії, а потім, отримавши допомогу, продовжити оборону. Цей відрізок
розглядався як зовнішня лінія укріплень, за якою можна було ліквідувати локальні прориви Червоної
армії.

Через п’ятдесят кілометрів на південь починалася друга ділянка, що пролягала приблизно від Рівного
до Острога, завдовжки 75 км. Далі на південь, з перервою у 45 км, передбачалося звести фортифікаційні
споруди третьої ділянки на відрізку 180 км вздовж Збруча до кордону з Румунією. Перша лінія оборони
загалом мала зупинити ворога та підставити його під контрудар польських військ з Поділля.

Наступна лінія оборони, завдовжки 240 км, складалася з двох відрізків. Перший проходив за 25 км
на схід від міст Ковель, Луцьк, Дубно, Кременець, Тернопіль, Чортків. Другий, завдовжки 90 км,
розпочинався за 60 км від першого і розгортався на захід від Тернополя до Чорткова. Третя лінія оборони
знаходилася у Галичині за 40 км на схід від Львова. Разом довжина вказаних оборонних рубежів становила
580 км. На їх будівництво планувалося виділити понад 150 млн. злотих (в середньому – 80 тис. злотих на
кілометр). У довготривалих укріпленнях передбачалося розташувати 12 тис. осіб: піхотинців, артилеристів,
саперів, обслуговуючого персоналу.

Будівництво мали здійснювати послідовно на відрізках армій «Полісся», «Барановичі», «Волинь»,
«Поділля», «Вільно». Територія Полісся була поділена на укріплені райони, які складалися з відрізків та
секторів. З півночі на південь планувалося розбудувати райони «Ханцевичі» – 120 км (175 об’єктів), далі
«Луганець» – 140 км (127 споруд) і «Сарни» – 170 км (358 укріплень) та самостійний відрізок «Прип’ять»
(3 укріплення). Разом вони отримали назву «Лінія Соснковського».

Уся система укріплень мала складатись із залізобетонних споруд, здатних витримати удари снарядів
калібром від 75 до 220 мм. Глибина оборони з використанням природних перешкод, штучних заток та
завалів становила 500-800 м. Передній край укріпрайону прикривали підрозділи КОП, саперні частини,
підтримані піхотою з артилерією .

Інженерно-будівельні роботи розпочалися у 1936 р. після остаточного узгодження проекту з
оперативними планами Генерального штабу. В умовах занедбаного після економічної кризи господарства
та дефіциту державних коштів на західноукраїнських землях широко використовувалися місцеві будівельні
ресурси – граніт і пісок. Будівництво здійснювало спеціально створене Управління робіт, яке
підпорядковувалося Інспектору Саперів при Головному Штабі. На період будівельного сезону залучалися
місцеві жителі з кіньми, які за один день роботи отримували 170 злотих .

Під час зведення оборонного рубежу одночасно розбудовувалася військова інфраструктура (казарми,
склади), прокладалися вузькоколійні залізниці, робилися насипи, відвідні канали, мости, шлюзи тощо.
Фортечні споруди були трьох типів. Найпотужніші мали на озброєнні дві 75-мм гармати та важкий кулемет.
Середні були оснащені протитанковою гарматою, трьома важкими і одним легким кулеметами, малі – 1-
2-ма важкими кулеметами. Крім того, за ступенем міцності споруди поділялися на п’ять типів: А, В, С,
О, Е. Усі зачинялися броньованими дверима.

У вересні 1937 р. почалося формування гарнізонів укріплених ліній. Підбір на службу у ці підрозділи
був надзвичайно ретельним. Сюди направляли, у міру можливості, неодружених офіцерів та професійних
підофіцерів. Встановили вікові обмеження: для старших сержантів – 36 років, сержантів – 34 роки, капралів
– 29 років. Особовий склад офіцерів поповнювався з піхотних та артилерійських полків, а підофіцерів – із
прикордонних батальйонів КОП. Щодо рядових, то заступник командувача КОП полковник З. Щико-
Богуш у листі до Міністерства військових справ просив, щоб на службу сюди направляли тільки поляків,
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насамперед із селян, які володіють землею. Тут не могли служити репатрійовані з СРСР після 1922 року
або особи, що мали там родичів, а також раніше засуджені чи покарані за незаконний перехід кордону
або запідозрені у симпатіях до комуністів.

Після оголошення мобілізації 23 березня 1939 р. частину озброєння укріпрайонів на західноукраїнських
землях демонтували і разом з відповідним персоналом передислокували на німецький кордон. Улітку
1939 р. бастіони оснастили 75-мм гарматами, протитанковою артилерією і важкими кулеметами. В умовах
загрози війни з боку Німеччини 29 серпня 1939 р. в рамках загальної мобілізації чисельність особового
складу відновили згідно зі штатним складом, передбаченим на випадок війни, за рахунок резервістів.

Як показала Вереснева кампанія, Вермахт у цей період ще перебував на стадії розбудови, а польські
війська за мірками того часу були цілком боєздатними [9, с. 19]. Однак, сили обох супротивників виявилися
абсолютно неспівставними [2, с. 48]. Польська армія поступалася німецькій як кількісно, так і якісно.
Для вторгнення до Польщі гітлерівці сконцентрували 62 дивізії загальною чисельність близько 1,6 млн.
чол., 2800 танків, 2000 літаків, 6000 гармат і мінометів, яким поляки змогли протиставити лише 39 дивізій
(до 1 млн. чол.), 870 легких танків і танкеток, 900 літаків (з яких боєздатними були менше половини),
4300 гармат і мінометів [8, с. 48]. При цьому чимало польських озброєнь були морально застарілими, а
за вогневою міццю одна їх дивізія реально могла зрівнятися хіба що з німецьким полком [7, с. 23].

В результаті, під час Вересневої кампанії мала кількість танків і автотранспорту стала однією з
суттєвих причин польської поразки. А окупація німцями прикордонних районів II Речі Посполитої призвели
до негайної втрати багатьох стратегічно важливих об’єктів і цілих індустріальних районів [9, с. 25].
Розраховуючи на тривалі прикордонні бої та повільне розгортання військ, польське військове керівництво
не забезпечило належних резервів; його некомпетентні дії призвели до дезорганізації й деморалізації
армії [6, с. 15, 20].

З перших днів нападу нацистської Німеччини на Польщу Західна Україна стала глибоким тилом.
Проте вже через кілька днів і тут з’явилися поранені військовослужбовці, цивільні біженці. Гарнізони
укріпрайонів отримали накази про відправлення на війну, проте початок радянської агресії проти Польщі
зі Сходу змінив ці плани.

17 вересня 1939 року, коли підрозділи Червоної армії підійшли впритул до укріплених польських позицій,
надійшов наказ Головнокомандувача Е. Рідз-Смігли: «З більшовиками не битися, хіба що в разі нападу з
їхнього боку, або спроби роззброїти частини» [5]. Впродовж 18 вересня відбувалася концентрація радянських
військ та підготовка до оборони бастіонів. 19 вересня після флангових атак червоних стало зрозуміло, що
вони мають намір здійснити оточення польських укріплень [12, с. 138]. 20 вересня червоноармійці відновили
наступ, зокрема на Сарненському напрямку. 21-22 вересня підрозділи Червоної армії практично очистили
території від супротивника. Частину полонених польських офіцерів було розстріляно, багатьох поранених
відправили у госпіталі, звідки, після одужання, вислали до концтаборів чи передали у німецький полон. 25
вересня частина вцілілих польських військ почала відступ на Захід. Після важких боїв під Шацьком вони
переправилися через Буг і взяли участь в останніх боях проти гітлерівців.

Після завершення бойових дій радянські спеціалісти проводили дослідження польських укріплень.
Частину об’єктів було висаджено у повітря. Подекуди, з метою визначення міцності, бастіони
обстрілювалися з гармат. Також велися роботи з метою вивчення технології будівництва оборонних
споруд.

Отже, на західноукраїнських землях Червона армія на деяких ділянках у вересні 1939 р. змушена
була долати польські укріпрайони штурмом і понесла втрати. Їх захисники частково виконали стратегічні
завдання, які були поставлені в оперативному плані «Схід». Проте, в умовах розвитку військово-повітряних
сил, бронетанкової техніки, важкої артилерії Радянського Союзу і Німеччини за рівнем озброєння лінійні
і фортечні укріплення не могли стати ефективним засобом оборони рубежів Польської держави. Вереснева
кампанія в повній мірі продемонструвала їх застарілість, адже ворог здійснював прориви в глибину
території, що оборонялася, беручи в оточення як окремі пунктиопору, так і цілі укріпрайони [11,с. 47-52].

Таким чином, основними причинами поразки Польщі у вересні 1939 року стали прорахунки в її
оборонній доктрині. Польському керівництву, попри всі зусилля, так і не вдалося вирішити існуючих
труднощів, створити належну кількість запасів військово-стратегічних матеріалів, достатньої кількості
авіації, бронетехніки, засобів протиповітряної й протитанкової оборони.
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Микола ПІВНИЦЬКИЙ (Луцьк)

РІВНЕНСЬКЕ ЛИХОЛІТТЯ:
ОЧИМА СВІДКІВ, МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ

(Спроба презентації ще не виданої книги: від редактора й упорядника)

«… Скрізь говорять, скільки євреїв,
скільки поляків побито і попалено,
а ніхто не говорить, скільки українців
українцями у те лихоліття
було спалено та вбито».

Із спогадів Романюк (Новак)
Мотруни Максимівни

Останнім часом ми все більше помічаємо, як зростає інтерес до усної історії, до історії рідного
краю, історії людських доль, які в різні способи відображаються в переказах, а можливо, вже й у легендах,
що переповідаються  від покоління до покоління. І цей інтерес з року в рік лише посилюється.

Здавалося б, що нового можна додати до маси наукової, публіцистичної  та  краєзнавчої  літератури,
що  побачила  світ  протягом останніх двох десятків років, чим ще можна торкнути невидимі струни
людської  душі.  Виявляється,  можна  і  є  чим  зворушити,  навіть загрубілі під впливом важких випробувань
та обставин серце і душу – це історія твоєї маленької батьківщини, історія того покоління, з яким ділив і
радощі, і горе, здобутки і втрати, тим більше, якщо за таку справу береться небайдужа до долі свого
народу, до долі рідного краю Людина-патріот.

Ознайомлення з матеріалами, що їх протягом багатьох років збирав і систематизував Петро
Семенович Макаренко, людина, яка, здавалось, за своїм фахом є далекою від історичної науки, але
щира у своїх почуттях і любові до рідного краю – маленької батьківщини, наштовхнуло мене на роздуми
над тим, в якому напрямку рухається, чи, можливо, має рухатись сучасна українська історична наука. І
потрібно визнати, що ці роздуми приводять нас до не зовсім втішного висновку про те, що прогалини,
відставання в плані методології історії є досить відчутними. Надто вже багато в нашому знанні про наше
минуле всіляких т. зв. «білих плям», а ще більше прогалин і лакун, як кажуть, дірка на дірці, латка на
латці, і часто-густо, все це зшито «білими нитками», а тому й дошукатись історичної правди надто
важко, бо, виявляється, що в кожного і для кожного – вона своя. Тому не дивно, що в її пошуках ми все
частіше замість правди віднаходимо історичну трагедію.

Іноді нам дуже важко зрозуміти витоки і причини якогось явища або події, не говорячи вже про те,
чи можемо зрозуміти, а тим більше, пояснити спонуку, мотивацію поведінки людини в тій чи іншій, окремо
взятій, конкретній ситуації, не говорячи вже про певний більш-менш тривалий період, особливо в час
випробувань, не лише на витривалість і снагу, а й на людяність і милосердя. Чим і ким керувались


