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Григорій САВЧЕНКО
Київ

ПОЛЬСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ
ЯК ЧИННИК РОЗГОРТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

В РОСІЙСЬКІЙ АРМІЇ (березень – травень 1917 р.)

У жовтні 1914 року, після заяви Верховного Головнокомандуючого російської армії Великого Князя
Миколи Миколайовича про майбутнє надання автономії Польщі, був даний дозвіл на формування у
складі російської армії польських легіонів. Створенням легіонів керував організаційний комітет польських
легіонерів, який очолював генерал Свидзинський1. Сформовані два батальони піхоти і один дивізіон уланів
з часом були поповнені і склали у лютому 1915 року 104-ту польську ополченчеську бригаду. У вересні
– жовтні 1915 року на базі цієї бригади було сформувано бригаду польських стрільців2. Досить боєздатною
окремою частиною залишався у 1915 – 1916 роках двоескадронний дивізіон польських уланів3.

Поляки досить активно працювали над створенням власних збройних сил. Характерно, що це
відбувалося не тільки в Європі. Наприкінці 1916 року на європейський театр бойових дій в складі
канадських військ відправився легіон із 5000 польських добровольців. Англійський уряд дав згоду на
створення в Канаді регулярних польських полків, в яких мали служити лише поляки4.

Активізація польського військового руху справляла враження. На його розвиток звертали увагу і
українці. Дозвіл російського уряду на створення польських військових частин М.Грушевський пояснював
залицянням “до поляків, щоб перевести їх на російську орієнтацію, обіцяючи їм відновлення польської
Речі Посполитої, поляки скористалися з сього, щоб випросити собі формування спеціально польських
військових частин”5.

Прихильником  створення великих польських з’єднань у складі російської армії виступав
головнокомандуючий Південно-Західним фронтом генерал О.Брусилов. За його ініціативи у січні
1917 року бригада польських стрільців була знята з Західного фронту і передана Київському військовому
округу для переформування її в дивізію6.

Генерал Т.Білевський 8 (21) лютого 1917 року розпочав формування дивізії стрільців. Польські частини
дислокувалися: штаб дивізії, 1-й полк, інженерний батальон – Київ, 2-й полк, шпиталь, інтендантство –
Бориспіль, 3-й полк – Полтава, 4-й полк – Березань, дивізіон уланів – Чугуїв7.

Формування польських військових частин на теренах України М.Грушевський називав одною з тих
“яскравих дурниць, котрими було багате російське правління на Україні”8. Він, зважаючи на тривале
українсько-польське протистояння, наявність постійних підозр у нещирості міжнаціональних відносин,
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як на наш погляд, мав рацію в такій оцінці позиції російських політичних і воєнних кіл. Думається, що це
були не усвідомлені дії російських властей, оскільки вони, проти їх же волі, збуджуюче подіяли на українське
суспільство.

У перші дні березня 1917 року польські військові частини були досить активними і помітними в містах
України. У Києві, на Думській площі, на параді військ гарнізону (7.03.1917 р.) марширував і польський
полк. Командир польської дивізії генерал-майор Т.Білевський вручив голові Київського виконавчого
комітету громадських організацій польський прапор. Під звуки польського гімну генерал заявив: “
Прапор, скривавлений нашою спільною кров’ю, тепер перед лицем майбутньої польської армії я передаю
в достойні руки братського  народу, глибоко вірячи, що він знову приведе усіх слов’ян на поля
Грюнвальда...”9.

Підкреслено національно виглядала (16.03.1917 р.) колона польських військових на маніфестації
“Свободи” в Києві. Як писала газета “Киевская мысль”, поляки йшли “з чотирма історичними бойовими
польськими прапорами, які представляли собою цілих три епохи боротьби польського народу з царизмом
за свою свободу. Перший прапор, часів Косцюшки: на правій стороні державні герби Польщі і Литви.
Внизу напис польською мовою: “Свобода, рівність, братерство”, з другої сторони малюнок – Матері
Божої Ченстоховської, а під ним напис: “О, Мати, не залишай нас”. Другий прапор, шовковий, 1831 року
мазовецького воєводства: на правій стороні – польський білий орел, з другої сторони Ченстоховська матір
Божа; третій прапор, 1863 року двокольоровий (червоно-білий) з правої сторони герб Польщі з написом
“Смерть чи перемога”, четвертий прапор також 1863 року”10 . Зазначимо, що на українців демонстрація
польських військових реліквій діяла разюче. Для них це була явна демонстрація потенційної польської
збройної сили.

Поляки намагалися потрапити в епіцентр подій у місцях дислокації своїх частин. Без участі польських
військових не обходився жоден захід. Зокрема представники польських легіонів виступали на першому
мітингу солдат у Полтаві11. Командування російської армії демонструвало свою зацікавленість у
найшвидшому завершенні формування польських частин, підвищенні їх боєздатності. У казармах
саперного  батальону в Києві командуючий Київським військовим  округом  генерал-лейтенант
М.Ходорович провів огляд польських полків. Разом з ним були представники Київського виконкому
громадських організацій12. М. Грушевський писав: “І так в центрі України... зароїлось від польських
панів, що побренькували шабельками, бундючились своїми польсько-державними планами, як звичайно,
давалися взнаки своєю шляхетською пихою і в баришпільській околиці і в самім Києві, де аж зароїлося
від сих “товаришів”, польських хоругов, і вони муляли очі всім, а особливо українцям.” З таким розвитком
подій на думку М.Грушевського – “Зовсім природно, в логічній послідовності, з упадком царського
самовластя, мусило виникнути питання... а на Україні формувати аналогічні українські відділи?”13

Звісно, що подібні демонстрації не могли залишити осторонь українців. Ідея творення національного
війська поступово набирала силу і в них. Для підтвердження цієї тези звернемося до думки зору такого
авторитетного сучасника подій як В.Винниченко. На мій погляд, у даному випадку його думкам не
притаманний суб’єктивізм, адже він, у цей час особливо, не сповідував ідей “українського мілітаризму”.
В.Винниченко, пишучи про прагнення українських мас організувати свої національні військові частини,
наголошував на тому, що: “Особливо ж воно розвинулось у українців, коли Уряд дозволив полякам
формувати свої національні легіони, як в армії, так і в тилу. Одмовляючи українцям, Уряд посилався на
те, що з стратегічних і технічних мотивів усяке порушення будови армії було для неї надзвичайно
шкодливим. Але порушення для поляків, висмикування польських салдатів із частин, перегруповування
для них, очевидно, було й можливим і не шкодливим”14. Дійсно, склалася парадоксальна ситуація: явним
було відверте державне сприяння створенню власних збройних сил одній нації – польській і відверте
стримування таких же устремлінь другої – української.

Перебування поляків в Україні,  їх активні заходи по  формуванню своїх військових частин
наштовхували українську громадськість, самостійницькі кола зокрема, на рішучі дії. Поборником ідеї
створення українського війська був М.Міхновський. М.Грушевський, один із найбільших його опонентів,
підкреслював: “Притокою для агітації Михновського і К послужила справа формації польської дивізії.
...Се був дуже вдячний прецедент, котрого і [в]хопивсь Михновський”15.

М.Міхновський наголошував: “На самому початку доведеться нам творити українське військо
революційним порядком, тебто ставлячи і ворогів і “друзів” перед доконаними фактами. Створення цих
фактів треба приспішити ще й з огляду на те, що з дозволу Петербургу формуються на Україні національні
польські частини. Їхня дисльокація по таких містах, як Канів, Біла Церква, Житомир та Гомель, пунктів,
що окружають Київ стратегічно, дуже таки пригадує підготовку до окупації”16.

Цікаво, що з приводу дислокації польських частин в єдине русло збігалися погляди українських
політиків, які були антиподами в світоглядних засадах, баченні поступу України шляхами державності.
Думку самостійника М.Міхновського поділяв, щоправда було це вже значно пізніше, весною 1917 року,
соціаліст і автономіст В. Винниченко. Він констатував у своїй роботі “Відродження нації”: “... поляки по
всій Україні формували свої легіони. Польська шляхта розставляла їх так, що, на випадок прориву
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фронту в Галичині, вся Правобережна Україна стала б під владою цих польських військ. Польським
поміщикам вільно було формувати на землі українського, екплуатованого ними народу свої національні
й, дійсно, контрреволюційні (як вони себе потім і показали) війська, а організація українських частин
могла зашкодити й усьому фронтові, й усій революції, й Росії, й самій Україні.

Звичайно, такий факт не міг викликати великого довір’я до аргументів та до щирости Уряду. І вкраїнські
частини стали формуватись самі собою, без усякого дозволу, без усякого плану”17. Стихія революційного
життя призвела до самочинного формування в Києві першого українського полку імені Богдана
Хмельницького. Центральна Рада у своїй заяві від 18 квітня 1917 року підкреслювала, що цей рух виник
цілком стихійно, “почався поміж салдатами з огляду на відомий усім факт формування на Україні і в Росії
із поляків-салдатів національних польських частей. Цей факт, очевидно, й кинув в розбужені революцією
до активного  національного  самовизнання демократичні маси гасло аналогічного формування
національних частей”18.

Питання створення полку імені Богдана Хмельницького були предметом обговорення на спільній
нараді виконавчого комітету ради солдатських і офіцерських депутатів Київського військового округу і
представників українських організацій. На цьому зібранні М.Грушевський, чи не вперше, відкрито заявив
про своє бачення перспектив українського військового руху. Він говорив про необхідність проведення
націоналізації армії, зокрема її українізації. Важко судити чи були ці твердження М.Грушевського вже
його переконнями на той час, а чи ж – наслідком відчуття моменту і намаганням поспіти за ним. Не
варто недооцінювати в подібних настроях М.Грушевського і такого чинника як створення польських
військових частин у російській армії. На засіданні лідер Центральної Ради підкреслював: “Питання про
націоналізацію армії підняла партія меншості – поляки, тепер українці з фронту вимагають проявлення
нашої активності в справі формування українських частин, загрожуючи прийти сюди. І ми повинні це
зробити, зробити не із бажання забігти вперед, не із бажання накласти на все національну печать, а
тому що умови тепер поза нами, тому що тепер на карті стоїть – захист Батьківщини. Коли армія взнає
про формування українських частин, вона піде за нами, в противному разі буде ворожнеча”19.

 Ці слова дають підстави для різноманітних тверджень і роздумів. Акцентуємо увагу лише на ключовій,
на мій погляд, позиції. За М.Грушевським – польський військовий рух послужив своєрідним орієнтиром
для розгортання національних рухів у російській армії, українського зокрема. В українців створення
українізованих частин часто асоціювалося як протидія польським. У невирішенні проблеми формування
українського війська українці вбачали загрозу поразки від поляків. На засіданні Центральної Ради
(22.04.1917 р.), при обговоренні питання про ставлення на місцях до справи організації українського
полку, представник катеринославського гарнізону заявив: “Коли їхав до Києва, то получив велике
обурення, бо узнав, що поляки забирають гору навіть там, де українців більшість”20. Не дивно, що реально
існуючі польські частини стали підставою для формування в уяві значної кількості українських військових
саме такої оцінки розвитку українського військового руху у порівнянні з польським.

Існування польських військових формувань було важливим чинником активізації українського
військового руху. Українці 1-ої гренадерської дивізії на початку травня 1917 року явочним порядком
ухвалили: “Просити Тимчасовий уряд та Верховне командування про сформування самостійної
Української армії на підставах й мотивах сформування польської армії і в кількості не меншій польської”.
Для здійснення цього пропонувалося викликати з фронту добровольців офіцерів та солдатів-українців і
надіслати їх до Києва21. Для російських властей мотивація українцями своїх бажань реаліями польського
військового життя не могла бути переконливою. Скоріше це був болючий подразник, а не аргумент.
Формування самостійної армії на “мотивах сформування польської армії” означав не що інше як визнання
України в перспективі самостійною державою. На такий крок Тимчасовий уряд не міг зважитися і не
зважився ніколи.

Амплітуда коливань українців стосовно потреби власного війська була досить велика – від вирішення
завдань національно-культурного характеру і до необхідності захисту Батьківщини. Все залежало від
розуміння ними ролі армії у процесах, які відбувалися в Україні. Часто за приклад бралася діяльність
поляків. На мітингу українських військових у Москві було ухвалено: “В німецькій Польщі організовано
польські легіони. Нам для захисту потрібні українські легіони. Щоб обороняти свою Батьківщину нам
потрібно мати своє власне військо”22. У резолюції загальних зборів української військової громади у
Саратові вказувалося “на необхідність самовизначення і культурно-національної освіти військових
українців, для полегшення навчання і підтримання порядку і дисципліни і, зважаючи на те, що вже існують
польські полки і литовські батальони”23.

На І-му Всеукраїнському військовому з’їзді делегати неодноразово торкалися питань польських
військових формувань. Вони розглядали їх у контексті розгортання українського військового руху та
факторів, які його гальмують. Оратори ілюстрували ставлення російських воєнних властей до ідеї
українізації армії та створення окремих українських військових частин. При цьому кожного разу
виступаючі особливо підкреслювали приклади прихильності російських властей до організації польських
легіонів24. У той же час у виступах делегатів звучали сподівання на краще ставлення росіян до українців
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військових. Можливо, і не зовсім характерну для українців думку висловив прапорщик Микитюк. Він
зазначав: “Від Тимчасового уряду також нічого не чути про автономію України, тимчасом проголошена
самостійність Польщі та широка автономія Фінляндії. Ми маємо більше прав, а ніж Польща тому, що
Польща завойована, а ми об’єдналися, як рівний з рівним”25.

Українські військові насторожено ставилися до дислокації польських військових частин в Україні.
Настороженість з часом переросла у вимогу припинити їх формування, а вже існуючі вивести з України.
За повідомленням прапорщика Мацько Український військовий клуб сімферопольського гарнізону
прохав Центральну Раду “зажити всіх рішучих заходів перед Тимчасовим урядом щоб вивести всі польські
легіони з території України і не дозволяти формування нової польської дивізії у м. Києві”26. Стурбованість
військових поділяло  українське населення на місцях дислокації польських частин.  У  телеграмі
Тимчасовому уряду з Переяславського повіту зазначалося, що там “...зосереджені крупні військові частини
в особі польських легіонів. Легіони, які ідуть, заміняються новими. Українське населення... стурбоване
тим, що польські військові частини можуть бути використані проти вільної України”27. Зауважимо, що
за виведення польських військ виступав і М.Грушевський, який зазначав “...чи не належало б сі польські
формації пересунути кудись інде – як не [на] польську (такої в Росії вже не було), то якусь більш нейтральну
територію...”28 .

Розуміючи малоймовірність швидкої передислокації польських військ, низку проблем пов’язаних з
нею, українці-військові не виключали і компромісу у вирішенні цього болючого питання. У постанові
військового віча катеринославського гарнізону зазначалося: “... не находячи можливості вивести з
України заведені польські полки і легіони, дбати якомога дужче, щоб також були й українські полки або
легіони”29. Проте, досить впливовими були і ті сили, які бачили в національних частинах лише зло і
намагалися будь-яким чином припинити процес націоналізації в російській армії. Особливо гостро вони
ставили це питання після 1-го Всеукраїнського військового з’їзду. В Умані з цього приводу була прийнята
така резолюція: “Визнаючи націоналістичні течії в тих формах, в яких вони вилились на українських
з’їздах Києва та інших міст, згубними для справи революції і ведучими до роз’єднання громадських сил
країни, деморалізації армії об’єднане засідання Гарнізонної Ради і Виконавчого Комітету Ради Робітничих
і Солдатських Депутатів міста Умані звертається до Тимчасового уряду з пропозицією негайно
розформувати всі існуючі національні військові частини, вливши їх в єдину Російську революційну
армію”30. Підкреслемо, що така резолюція прийнята не після появи польських військ в Україні, а після
того, коли українці розпочали творити власне військо.

У створенні національних формувань у російській армії далекоглядні політики вбачали значно більше,
а ніж просто об’єднання під одним прапором воїнів окремих національностей. В.Станкевич, який
тривалий час був комісаром Тимчасового уряду на фронті, зазначав: “... нові національні формування,
у зв’зку з визнанням незалежності Польщі, декларації прав народів на самовизначення і загальною зміною
в тоні суспільного життя, одержали зовсім новий характер, явилися в новому світлі. ...тепер всі народи
заворушилися, відчули свою відособленість від цілого Росії”31.

Проголошення незалежності Польщі, наявність польських військових формувань і їх дислокація в
Україні були для українського суспільства каталізуючим  чинником . Стурбованість української
громадськості, військової у тому числі, за можливі експансіоністські дії польської сторони було одною з
причин активізації українського військового руху, його організаційного оформлення у березні – травні
1917 року.
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ПРОФЕСОР П.В.БУДРІН – ВИДАТНИЙ ДІЯЧ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ

Нині в Україні відбуваються радикальні перетворення в одній із провідних галузей економіки –
сільському господарстві. Але далеко не все йде так, як хотілося б. Численні публікації, особливо останніх
років, доводять необхідність враховувати попередній досвід проведення аграрних реформ1. Одна із
головних проблем – їх наукове забезпечення.

У зв’язку з цим назріла необхідність проаналізувати і об’єктивно оцінити здобутки вітчизняної науки
у започаткуванні, становленні й розвитку наукової думки в сільському господарстві2.

Прикро ,  але наукова спадщина одного із видатних агрономічних діячів та організаторів
сільськогосподарської дослідної справи – професора Петра Васильовича Будріна досі належним чином
не досліджена і не оцінена.

Народився П.В.Будрін у 1857 році у м. Нердве Пермській губернії. Після закінчення Пермської духовної
семінарії пройшов повний курс навчання на природничому відділенні Петербурзького університету. Як
одному із кращих випускників 1879 року, йому було запропоновано пройти підготовку до іспитів на
ступінь магістра сільського  господарства. П.В .Будріна направили на навчання до  Петровської
землеробської та лісової академії (нині Московська сільськогосподарська академія ім. К.А.Тімірязєва),
та до показових маєтків у Воронезькій та Ліфляндській губерніях. Крім того, майбутнього магістра
відрядили у 1882 році на Московську промислову та сільськогосподарську виставку.

Після успішного складання магістерських іспитів, восени 1882 року П.В.Будріна призначили
понадштатним консерватором агрономічного кабінету університету. Магістерську дисертацію на тему:
“Штучні, здебільшого азотисті добрива” він захистив у 1888 році у Петербурзькому університеті.

Розвиток сільського господарства Російської імперії у другій половині ХІХ століття викликав потребу
у фахівцях вищої кваліфікації для організації дослідної справи. Постала необхідність збільшення числа
студентів вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю. З цією метою у 1886 р. П.В.Будрін
разом з іншими спеціалістами університету вирушив у шестимісячне відрядження до Австрії, Німеччини,
Італії, Франції та Швейцарії. Закордонна поїздка дала йому змогу ознайомитися із кращими світовими
науковими та навчальними закладами агрономічного напряму. З 1882 р. Петро Васильович доцент кафедри
землеробства Ново-Александрійського інституту сільського господарства та лісівництва і, крім цього,
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