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УКРАЇНСЬКИЙ ВОЇН  
ОЛЕКСАНДР УДОВИЧЕНКО 

 

70 років радянської окупації 
призвели до практично повного вакууму 
в розумінні багатьох історичних питань, 
пов’язаних із рухом опору на 
українських землях 1917–1950-х років. 
Повна «приватизація» історії комуні-
стичною владою призвела до створення 
стійких міфологем, що продовжують 
жити у свідомості людей, навіть після 
набуття Україною очікуваної 
незалежності в 1991 році. Зокрема, це 
героїзація більшовицьких окупантів, 
установлення їм пам’ятників, назва 
їхніми іменами вулиць, площ і цілих 
міст, як, наприклад, Котовськ, 
Артемівськ, Цюрупинськ та, на жаль, 
багато інших. Натомість, усі роки 
існування радянської дійсності 
відбувалася планомірна дискредитація 
справжніх борців за волю України та 
навішування їм ярликів «бандитів», 
«куркулів-контрреволюціонерів» та 
«буржуазних націоналістів». Одне з 
таких, штучно «підзабутих» на 
Батьківщині імен – Олександр Іванович 
Удовиченко. Майбутній генерал 
української армії народився 20 лютого 
1887 року в Харкові в родині 
військового. Військові традиції були 
міцно укорінені в родині Удовиченків – 
воєнну кар’єру для себе обрав і старший 
брат Олександра – Микола, що служив 
спочатку в лавах Російської 
імператорської армії, а після Лютневої 
революції та падіння царизму 1917 р. – у 
війську Української Народної Республіки. 
Середню освіту  Олександр здобув у 
реальній школі в 1905 р., після чого 
вступив до Військової топографічної 
школи, яку закінчив в 1908 р. у званні 
підпоручика. Як і мільйони українців 
Російської імперії, що були змушені 
проходити службу далеко від рідної 
домівки, Олександр Іванович служив 
спочатку в лейб-гвардійському Єгерському 
полку, а пізніше в Єнісейському пішому 
полку за фахом – на посаді топографа. Із 
початком Першої світової війни 
Олександра Удовиченка як бойового 
старшину було переведено до 129-го 
Бессарабського пішого полку, а після 
поранення призначено до штабу 
Південно-Західного фронту. У 1916 р. 
новою віхою в кар’єрі майбутнього 
генерала стало направлення його на 
навчання до Миколаївської академії 
Генерального штабу в Петрограді для 
отримання вищої військової освіти. 
Після успішного закінчення академічного 
курсу наступного року О. Удовиченко 
стає ад’ютантом штабу 3-го Кавказького 
корпусу, а трохи пізніше – начальником 
штабу 21-ї дивізії того ж корпусу. За 
бойові заслуги Олександра Івановича 
було нагороджено численними 
нагородами, включно із золотою зброєю 
за хоробрість. Під час Лютневої 

революції 1917 р., коли в Києві 
створювалася Українська Центральна 
Рада, О. Удовиченко, як і личить 
українському патріотові, долучився до  
українізації частин 3-го Кавказького 
корпусу та  очолив Українську Корпусну 
Раду, брав активну участь в 
українському національному русі, у тому 
числі у з’їзді воїнів-українців 3-ї армії в 
м. Несвіжі і в I і II Всеукраїнських 
військових з’їздах. У жовтні 1917 р.  
С. Петлюра викликав Олександра 
Івановича до Києва та призначив на 
посаду свого особистого радника з 
військових питань. Період Української 
революції 1917–1921 рр. став для нашої 
держави періодом постійного 
військового протистояння з арміями 
більшовицької Росії, генерала  
А. Денікіна, Польщі, Антанти та 
незчисленних збільшовичених диверсійних 
угруповань, які піднімали повстання по 
всій території УНР. Саме в цій постійній 
боротьбі з окупантами й знайшов себе 
герой нашої оповіді. Протягом 
подальшої збройної визвольної боротьби 
Олександр Удовиченко брав активну 
участь у формуванні Гайдамацького 
Коша Слобідської України, на чолі 
штабу якого в січні 1918 р. вів бойові дії 
проти більшовицького заколоту в Києві 
на заводі «Арсенал». Під час 
перебування в Києві німецько-
австрійських військ очолює з 12 березня 
по 1 квітня 1918 р. 3-й Гайдамацький 
полк армії УНР. Потім – вже після 
гетьманського перевороту – виконує 
обов’язки помічника начальника 
розвідувальної частини оперативного 
відділу Української держави. У період із 
жовтня 1918 р. по березень 1919 р. 
Олександр Іванович координує дії армії 
ЗУНР та УНР проти поляків. Із червня 
цього ж року О. Удовиченко очолює  
2-гу пішу стрілецьку дивізію (пізніше 
перейменовану на 3-тю стрілецьку), з 
якою проходить великий шлях, 
безперервно атакуючи ворога на 
стратегічному одеському напрямку, аж 
до жовтня здобуваючи визначні 
перемоги над більшовицькою Червоною 
та Добровольчою армією генерала  
А. Денікіна, поки нарешті загальна 
втома та повальний тиф, що тисячами 
косив українських вояків, не зломив і 
полковника О. Удовиченка. Його було 
залишено в шпиталі в м. Проскурів, 
звідки денікінці вивезли як полоненого в 
Одесу, плануючи суд над українським 
воїном як над «зрадником Росії». Проте, 
видужавши, О. Удовиченко зміг втекти з 
групою українських повстанців, 
прорвався до Могилева-Подільського, де 
відновив 3-тю  Залізну стрілецьку 
дивізію та керував нею в усіх бойових 
діях аж до відходу армії УНР за Збруч до 
Польщі в листопаді 1920 р. Ще до цієї 
події, 5 жовтня, Олександру Івановичу 
було присвоєно звання генерал-
хорунжого. Більше О. Удовиченко на 
Батьківщині не бував. Після трагічного 

завершення Листопадового рейду 1921 р. 
стало зрозуміло, що вже немає вороття в 
Україну. У часи перебування 
Українського війська в Польщі в таборах 
для інтернованих генерал Удовиченко 
виконував обов’язки генерал-інспектора 
армії УНР. У 1924 р. він із групою вояків 
переїхав із табору в Каліші до Франції, 
де працював звичайним робітником на 
шахтах. Через рік, після закінчення 
контракту, залишився там жити. У 
Франції долучився до громадської і 
військової діяльності, організував та 
очолив Українське військове товариство, 
а пізніше – з 1953 р. – Європейську 
федерацію українських військових 
організацій. Після Другої світової війни 
генерал О. Удовиченко був військовим 
міністром УНР і певний час виконував 
обов’язки віце-президента УНР в екзилі 
(1954–1961 рр.). Окрім усього цього, 
Олександр Іванович думав і про 
майбутнє, бажаючи зберегти для історії 
та прийдешніх поколінь пам’ять про 
збройну боротьбу українського народу із 
«червоними» та «білими» окупантами й 
державницькі задуми та наміри 
українського керівництва в 1917–1921 рр. 
У 1954 р. побачила світ його робота 
«Україна у війні за державність», а в 
1971 р., коли він майже втратив зір, 
вийшов друком, за сприяння старого 
друга – генерала О. Вишнівського,  
1-й том твору «Третя Залізна дивізія».  
19 квітня 1975 р. серце великого 
українського воїна-слобожанця генерал-
полковника Олександра Івановича 
Удовиченка перестало битися й він 
відійшов у вічність. За радянських 
реалій його ім’я було заборонене та 
забуте, проте хочеться вірити, що 
незалежна Україна згадає свого великого 
сина, який був вірним їй до останнього 
подиху, та гідно вшанує його пам’ять.  

 
В. Резніков, співроб.  
видавничого відділу 

 


