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Звернення Міністра оборони України до учасників 
Міжнародної наукової військово-історичної конференції 
«Перша світова війна: історія та уроки. 1914 – 1918 рр.»

  

                        
                                                   Шановні учасники конференції!

Вітаю Вас з нагоди проведення Міжнародної наукової військово-історичної конференції «Перша світова війна: 
історія та уроки. 1914 – 1918 рр.». У сучасних реаліях українська історична наука прагне розглядати процеси, що 
відбувалися на теренах нашої держави у період «Великої війни», у контексті загальноєвропейського розвитку. А це 
вимагає співпраці науковців як на державному, так і світовому рівнях, зокрема шляхом проведення міжнародних 
конференцій.
Перша світова війна спричинила кардинальні суспільні, політичні, економічні та культурні зміни в розвитку світу 
і європейської спільноти зокрема. Майже вся територія України стала театром бойових дій між ворогуючими 
імперіями і люди мусили воювати у складі регулярних армій держав по різні боки фронту. Чимало українців 
загинуло на полях битв Першої світової війни. У результаті, розпалися чотири імперії – Російська, Німецька, 
Османська та Австро-Угорська. Натомість утворилася низка нових незалежних держав, передусім Українська 
народна республіка. У серпні 2014 року виповнилося 100 років з початку «Великої війни». Її наслідки, досвід, 
значення досі зберігають свою актуальність, а деякі історичні уроки дотепер остаточно не засвоєні.
Представлені доповіді сприятимуть осмисленню місця й ролі України у структурі сучасного світу. Участь 
іноземних і національних науковців дозволила розглянути різні підходи до висвітлення й оцінки ключових питань 
Першої світової війни та намітити можливі напрями подальших наукових досліджень. Це свідчить про наукове і 
суспільне значення винесеної на обговорення теми.
Сподіваюся, що дана конференція стане ще одним кроком на шляху до розвитку і зміцнення співпраці між 
вітчизняними та зарубіжними науковцями. Також маю надію, що Ваші висновки, узагальнення, документальний 
архівний матеріал, введений Вами до наукового обігу, не залишаться непоміченими і викличуть закономірний 
інтерес як у професіоналів, так і у тих, хто цікавиться історією Першої світової війни. Бажаю успіхів!

З повагою,

Міністр оборони України, генерал-полковник                                                                                  С. Т. ПОЛТОРАК
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Обращение Министра обороны Украины к участникам 
Международной научной военно-исторической конференции «Первая 
мировая война: история и уроки. 1914 – 1918 гг.»

Уважаемые участники конференции!

Приветствую Вас по случаю проведения Международной научной военно-исторической конференции «Первая 
мировая война: история и уроки. 1914 – 1918 гг.».
В современных реалиях украинская историческая наука стремится рассматривать процессы, происходившие 
на территории нашего государства в период «Великой войны», в контексте общеевропейского развития. А это 
требует сотрудничества ученых, как на государственном, так и мировом уровнях, в том числе, путем проведения 
международных конференций.
Первая мировая война вызвала кардинальные общественные, политические, экономические и культурные 
изменения в развитии мира и европейского сообщества в частности. Почти вся территория Украины стала 
театром военных действий между враждующими империями, и люди должны были воевать в составе регулярных 
армий государств по разные стороны фронта. Много украинцев погибло на полях сражений Первой мировой 
войны. В результате распались четыре империи – Российская, Германская, Османская и Австро-Венгерская. Зато 
образовался ряд новых независимых государств, прежде всего Украинская народная республика. В августе 2014 
года исполнилось 100 лет с начала «Великой войны». Ее последствия, опыт, значение до сих пор сохраняют свою 
актуальность, а некоторые исторические уроки до сих пор окончательно не усвоены.
Представленные доклады будут способствовать осмыслению места и роли Украины в структуре современного 
мира. Участие иностранных и украинских ученых позволила рассмотреть различные подходы к освещению и 
оценке ключевых вопросов Первой мировой войны и наметить возможные направления дальнейших научных 
исследований. Это свидетельствует о научном и общественном значении вынесенной на обсуждение темы.
Надеюсь, что данная конференция станет еще одним шагом на пути к развитию и укреплению сотрудничества 
между отечественными и зарубежными учеными. Также надеюсь, что Ваши выводы, обобщения, документальный 
архивный материал, введенный в научный оборот, не останутся незамеченными и вызовут закономерный интерес 
как у профессионалов, так и у тех, кто интересуется историей Первой мировой войны.
Желаю успехов!

С  уважением,

Министр обороны Украины,  генерал-полковник                                                                               С.Т. Полторак
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Appeal of the Minister of Defence of Ukraine to the participants 
of International Scientific military historical extramural conference 
«The First World War: history and lessons. 1914 – 1918»

Dear participants!

I congratulate you on the occasion of the International Scientific military historical extramural conference «The First 
World War: history and lessons. 1914 – 1918».
In modern realities the Ukrainian historical science is sought to examine the processes that took place in our country 
during the “Great War”, in the context of European development. It does require cooperation between researchers at both 
national and global levels, including through international conferences.
The First World War has led to dramatic social, political, economic and cultural changes of the world and European 
community in particular. Almost the entire territory of Ukraine became the Hostilities Theater between rival empires, and 
people had to fight on opposite sides of the front. A lot of Ukrainians died on the battlefields of World War I. As a result, 
four empires - Russian, German, Ottoman and Austro-Hungarian decayed. Instead, a number of new independent states, 
especially Ukrainian People’s Republic have been formed. In August 2014 the 100 years since the beginning of the “Great 
War” was commemorate. The effects, experience, values has still retained its valid, and some of historical lessons has not 
still been fully learned.
Presented reports help us to understand the place and role of Ukraine in the structure of the modern world. The participation 
of foreign and domestic scholars has allowed considering different approaches of interpreting and evaluating of key issues 
of the First World War and outline possible directions for further researches. It’s mean that a discussion topic has scientific 
and social significance.
I hope that the conference is a step towards the development and strengthening of cooperation between domestic and 
foreign scholars. Also, I hope that your conclusions, generalizations, documentary archival materials have been introduced 
into the scientific circulation, would cause an interest of both professionals and those who interested in the history of 
World War I.
Good luck!

Sincerely,

Minister of Defence of Ukraine, 
Colonel-General                                                                                                                Stepan Poltorak                  
  



8  науковий збірник

Звернення заступника секретаря Ради національної безпеки та 
оборони України до учасників Міжнародної наукової військово-
історичної конференції «Перша світова війна: історія 
та уроки. 1914 – 1918 рр.»

  

                        
                                                   Шановне наукове товариство!

Щиро вітаю Вас та організаторів Міжнародної наукової військово-історичної конференції «Перша світова війна: 
історія та уроки. 1914 – 1918 рр.». Ця війна, яка  тривала 4 роки, 3 місяці та 10 днів, є невід’ємною частиною 
історичного минулого України. Протягом 1914 – 1917 років до російської армії були мобілізовані майже 3,5 мільйони 
українців. Кожний десятий з них загинув. У складі австро-угорської армії воювало понад 900 тисяч українців, з 
яких станом на 1918 рік залишилось близько 320 тисяч. Решта – загинули, були поранені, або потрапили до полону. 
Українці, розділені між двома імперіями, змушені були воювати один проти одного. 
Проведення зазначеної конференції обумовлене необхідністю збереження історичної пам’яті нашого народу та 
людства в цілому. Подібні заходи дають змогу висвітлити причини та наслідки міжнародного конфлікту, осягнути 
його вплив на подальший розвиток історичного процесу, проаналізувати його значення для країн-учасниць, 
спираючись на праці українських і зарубіжних учених. 
Понад сто авторів-учасників конференції дослідили та узагальнили різнобічні аспекти винесеної на обговорення 
теми. Зокрема було розкрито її історіографію, етапи воєнно-політичного протистояння, воєнні дії між Антантою та 
Четверним Союзом, постаті, військову техніку та озброєння, фортифікаційні споруди, приділено увагу військово-
історичній антропології вказаного періоду, підведені підсумки і зазначені наслідки Першої світової війни.
Дякую всім учасникам і організаторам конференції за увагу до вивчення історії Першої світової війни. Бажаю 
нових відкриттів, цікавих дискусій та продуктивного наукового пошуку. Вірю, що його результати неодмінно 
стануть джерелом для патріотичного виховання української молоді.

З повагою,

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України 
генерал-полковник                                                                                                                                     М.В. КОВАЛЬ
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Обращение заместителя секретаря Совета национальной 
безопасности и обороны Украины к участникам Международной 
научной военно-исторической конференции «Первая мировая война: 
история и уроки. 1914 – 1918 гг.»

  

                        
                                                   Уважаемое научное сообщество!

Искренне поздравляю Вас и организаторов Международной научной военно-исторической конференции «Первая 
мировая война: история и уроки. 1914-1918 гг.». Эта война, которая длилась 4 года, 3 месяца и 10 дней, является 
неотъемлемой частью исторического прошлого Украины. В течение 1914-1917 годов в российскую армию были 
мобилизованы почти 3,5 миллиона украинцев. Каждый десятый из них погиб. В составе австро-венгерской армии 
воевало более 900 000 украинцев, из которых, по состоянию на 1918 г., осталось около 320 000. Остальные – 
погибли, были ранены или попали в плен. Украинцы, разделенные между двумя империями, вынуждены были 
воевать друг против друга.
Проведение данной конференции обусловлено необходимостью сохранения исторической памяти нашего народа и 
человечества в целом. Подобные мероприятия дают возможность осветить причины и последствия международного 
конфликта, понять его влияние на дальнейшее развитие исторического процесса, проанализировать его значение 
для стран-участниц, опираясь на труды украинских и зарубежных ученых.
Более ста авторов – участников конференции исследовали и обобщили разносторонние аспекты вынесенной на 
обсуждение темы. В частности было раскрыто ее историографию, этапы военно-политического противостояния, 
военные действия между Антантой и Четверным Союзом, личности, военную технику и вооружение, 
фортификационные сооружения, уделено внимание военно-исторической антропологии указанного периода, 
подведены итоги и указаны последствия Первой мировой войны.
Спасибо всем участникам и организаторам конференции за внимание к изучению истории Первой мировой войны. 
Желаю новых открытий, интересных дискуссий и продуктивного научного поиска. Верю, что его результаты 
непременно станут источником для патриотического воспитания украинской молодежи.

С уважением,

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
генерал-полковник                                                                                                                                     М.В. КОВАЛЬ
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Appeal of the Deputy Secretary of the National Security and Defense 
Council of Ukraine to the participants of International Scientific military 
historical extramural conference «The First World War: history and 
lessons. 1914 – 1918»
  

                        
                                                 Dear scientist!

I sincerely congratulate you and the organizers of the International Scientific military historical extramural conference 
«The First World War: history and lessons. 1914 – 1918»
 This war, which lasted 4 years, 3 months and 10 days, is an integral part of Ukraine’s history. During 1914-1917 years into 
the Russian army was mobilized almost 3.5 million Ukrainian. Every tenth of them were died. In the Austro-Hungarian 
army fought more than 900 thousand of Ukrainians, which number decreased to 320 thousand by 1918. The rest – were 
killed, wounded, or were in captivity. Ukrainians were divided between the two empires and had to fight against each other.
Organizing of the conference is due to necessity of preserving the historical memory of our people and humanity in 
general. Such events make it possible to highlight the causes and consequences of international conflict, comprehend its 
impact on the further development of the historical process, analyze its significance for the participating countries based 
on the works of Ukrainian and foreign scientists.
More than a hundred of authors explored and summarized the diverse aspects of the discussion topic. The historiography, 
stages of military and political confrontation, hostilities between the Entente and the Quadruple Alliance, figures, military 
technics and weapons, fortifications, the military historical anthropology were analyzed in particular, summarized and 
designated effects of World War I. 
Thank to all the participants and organizers of the conference for their attention to the study of the history of World War I. 
I wish you to make new discoveries, interesting discussions and productive scientific researches. I believe that the results 
will certainly be a source for patriotic education of Ukrainian youth.

Sincerely,

Deputy Secretary of the National Security and 
Defense Council of Ukraine                                                              Mykhaylo Koval
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ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ПОЧАТКУ ХХ ст.: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, 

ПОСТАТІ, ЗБРОЯ, ФОРТИФІКАЦІЯ. ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

науковий збірник      

РОЗДІЛ І

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ПОЧАТКУ ХХ ст.: 
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, ПОСТАТІ, ЗБРОЯ, ФОРТИФІКАЦІЯ. 
ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

Раздел I. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ НАЧАЛА ХХ в.: 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ, ЛИЧНОСТИ, ОРУЖИЕ, ФОРТИФИКАЦИЯ. 

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

CHAPTER I. FIRST WORLD WAR AS A GLOBAL CONFLICT EARLY TWENTIETH CENTURY: NATURE, 

CONTENT, PERIODS, FIGURES, WEAPONS, FORTIFICATION. QUESTION RESEARCH METHODOLOGY 

AND HISTORIOGRAPHY 

Розділ І
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ний район.
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подготовка территории к войне, долговременная фор-
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До Першої світової війни всі найбільші країни, 
зокрема Франція, Бельгія, Росія, Німеччина, 
створювали на власних кордонах і найбільш 
небезпечних, в оборонному плані, стратегіч-
них напрямках в середині держав, довготривалі 
укріплення, затрачаючи для цього значні засо-
би та намагаючись убезпечитися від вторгнен-
ня супротивника. Причиною цього були зрозу-
мілі складові стратегії початкового періоду ве-
дення війни. У цей час армія прикриття (прикор-
донна армія мирного часу) захищає державні 
кордони і стратегічні напрямки, будучи кількіс-
но слабкою, і якщо вона не спиратиметься на 
завчасно підготовлену систему інженерної обо-
рони (укріплення), то, не маючи потрібної жи-
вої сили, не зможе справитися з поставленою 
задачею. Як наслідок, війна неминуче перейде 
на територію тієї країни, армія прикриття і обо-
ронна система якої виявилися слабкіші, ніж во-
рожої сторони. Тому питання інженерної підго-
товки території до війни, зокрема довготрива-
лої фортифікації, відвіку привертало особливу 
увагу держав [6, с.9].
Основною формою довготривалої фортифіка-
ції в цей час була фортеця. Більше 150 вели-
ких і малих фортець і фортів-застав прикрива-
ли кордони європейських держав. Найбільше їх 
було в Німеччині – 15 великих і 20 малих фор-
тець і Франції – 10 великих і 15 малих фортець 
та велика кількість фортів-застав. На останньо-

Анотація. У статті досліджуються питання підготов-
ки і застосування довготривалої фортифікації, зокрема 
фортець, під час Першої світової війни. Автори зосеред-
жують увагу на завданнях довготривалої фортифікації 
під час військових дій і причинах, які призвели до виконан-
ня чи не виконання поставлених завдань. Аналіз причин 
дозволив зробити висновок, що інженерну підготовку 
території країн до війни з будівництвом довготривалих 
фортифікацій здійснювати потрібно, однак, зважаючи 
на те, що класична („кругла”) фортеця остаточно дис-
кредитувала себе, то потрібно споруджувати її у нових 
формах – як укріплену лінію, котра складається з укрі-
плених районів.
Аннотация. В статье исследуются вопросы подго-
товки и применения долговременной фортифика-
ции, в частности крепостей, во время Первой мировой 
войны. Авторы сосредоточивают внимание на зада-
чах долговременной фортификации во время военных 
действий и причинах, которые привели к выполнению 
или невыполнение поставленных задач. Анализ при-
чин позволил сделать вывод, что инженерную подго-
товку территории стран к войне со строительством 
долговременных фортификаций осуществлять нужно, 
однако, несмотря на то, что классическая («круглая») 
крепость окончательно дискредитировала себя, то 
нужно строить ее в новых формах – как укрепленную ли-
нию, которая состоит из укрепленных районов. 
Annotation. The article is about the preparation and use 
of long-term fortification, including castles, during the First 
World War. The authors are focuses at the challenges of 
long-term fortification during the war and reasons as led to 
the implementation or non-implementation tasks. Analysis of 
causes led to the conclusion that the area of engineering training 
for war with the construction of fortifications makes necessary 
long-term, but given the fact that the classical («round») fortress 
finally discredited, you need to build it into new forms – as a 
fortified line who has fortified areas. 

Ключові слова: Перша світова війна, інженерна підго-
товка території до війни, довготривала фортифіка-
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РОЗДІЛ І

У чому ж секрет тих фортець, котрі повністю ви-
конали своє призначення? Відповіддю на це пи-
тання став прискіпливий аналіз оборонних дій 
фортеці Верден. Він засвідчив, що їхньому успі-
ху притаманні кілька особливостей. Передусім 
слід зазначити, що Верден користувався всіма 
засобами країни, чого не могли робити блоко-
вані (ізольовані) фортеці. Потрібно сказати, що 
щоденні втрати у Вердені в середньому скла-
дали 2200 чол.; кількість витрачених боєприпа-
сів склала 100 тис. боєкомплектів, і якби Вер-
ден не знаходився в загальній системі фронту 
і не мав би вільного доступу до тилу, він також 
не виконав би вимоги чинити опір до кінця ві-
йни [6, с. 11].
Також, Верден не був власне фортецею, а вхо-
див опорним пунктом в обширний укріплений 
район з системою малих фортів-застав Вер-
ден – Туль протяжністю 120 км. І ще потрібно 
врахувати, що до лютого 1916 р., перед форте-
цею проходила сильно укріплена смуга польо-
вих позицій, глибина якої доходила до 7  км. В 
цю укріплену смугу і ввійшла частина північнос-
хідних фортів Вердена як опорних пунктів по-
льових позицій. Обростаючи польовими укрі-
пленнями, ці форти поступово перетворилися 
на опорні пункти великої площі – центри опо-
ру [7, с. 137].
Отже, основна причина непридатності «кру-
глих» фортець-одинаків полягала в тому, що 
вони відповідали лише колишній стратегії – 
стратегії окремих армій, котрі діяли на порівня-
но нешироких фронтах. В умовах же воєн но-
вого часу, коли мільйонні армії, що розгорта-
ються на величезних фронтах, попросту обті-
кали такі фортеці, така система укріплень вия-
вилася непридатною. Були необхідні інші фор-
ми фортифікаційної підготовки території, зачат-
ки яких і з’явилися в переддень та в час Першої 
світової у вигляді суцільних оборонних смуг ве-
ликої протяжності, укріплених системою польо-
вих і довготривалих фортифікаційних споруд 
[7, с. 201]. Така система укріплень стала втілен-
ням ідей, які виникли у 80-х роках ХІХ ст. в Ро-
сії, а потім в Австрії – розділення споруд даль-
нього і ближнього бою і розподілом їх в певному 
взаємозв’язку на можливо більшій площі.
У 1897 р. з’являється обґрунтування нового 
довготривалого укріплення – так званої „групи 
Сандьє” (за іменем автора, або як він сам його 
називав „укріплений плацдарм”), яка являлась 
комбінацією з фортів та інших опорних пунк-
тів, батарей, казарм і всіляких додаткових буді-
вель, що створювали одну загальну групу ото-
чену зі всіх боків укріпленнями і, яка представ-
ляла собою, в оборонному відношенні, досить 
самостійний комплекс спроможний протистоя-
ти як артилерійській, так і піхотній атаці. 

му місці стояла Росія – по 5 великих і малих 
фортець.
Шляхом довгої і поступової еволюції форми 
довготривалої фортифікації на початок ХХ ст. 
отримали досить повну та всебічну розробку. У 
Франції та Німеччині були випущені спеціаль-
ні інструкції з оборони й атаки фортець. І все 
ж, в галузі фортифікаційної справи було багато 
дискусійних питань [3, с. 376-377]. 
Загалом до початку світової війни фортеця яв-
ляла собою укріплену систему з ядром у вигля-
ді захищених складів і винесеними на відстань, 
рівну або більшу дальності сучасного їй арти-
лерійського пострілу, оборонними спорудами – 
фортами. Це був опорний пункт кругового (кіль-
цевого) зображення і армія повинна була дія-
ти спираючись на нього. Разом з тим фортеця 
повинна була чинити опір до кінця  війни, на-
віть будучи ізольованою від країни і своєї ар-
мії [6, с. 9]. У Першій світовій війні такі форте-
ці переважно не виконали поставлених перед 
ними завдань, адже основна вимога – захища-
тись до кінця війни – не була виконана.
Загалом, в Першій світовій, фортеці обороня-
лися в середньому лише впродовж 10 днів. І 
тільки фортеці, котрі тісно взаємодіяли з по-
льовими військами і тиловими структурами 
(Верден, Осовець, Івангород) виявили достат-
ню стійкість.  
Чому так сталося? Тому що характер війни і 
підготовка до неї мінялися значно швидше, ніж 
система існуючих фортець і конструкції укрі-
плень. Врешті, фортифікаційні укріплення були 
в більшості випадків недобудовані відповідно 
до вимог і потреб часу і могли розраховувати 
на виконання своєї ролі тільки на початку ві-
йни. Як тільки стали застосовуватися нові за-
соби враження (і кількісно, і якісно), вони втра-
чали силу свого опору. А до початку Першої 
світової широкий розвиток отримала артиле-
рія, яка завдавала масованого удару великої 
руйнуючої сили і мала густину до 150 стволів 
на 1 км фронту прориву (в операції біля Маль-
мезона в 1917 р. – 186 стволів). З’явилася вій-
ськова авіація, яка розвивалась надзвичайно 
стрімко: якщо Антанта мала, наприклад, на по-
чатку війни близько 400 літаків, то до кінця ві-
йни їх число дійшло до 10 000. Поява танків і 
отруйних речовин у багато разів збільшила 
ударну потужність наступу [7, с. 137].
Посильну ж їм роль – прикрити кордони в са-
мому початку війни від вторгнення супротив-
ника – фортеці поза сумнівом  виконали. Тому, 
коли після війни в літературі розбиралося пи-
тання про роль фортець, було встановлено, що 
форма фортеці в світовій війні себе не виправ-
дала, але що довготривала фортифікація зага-
лом себе не дискредитувала.
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„Кріпосна позиція” складалася з опорних пунк-
тів, у вигляді „розчленованих довготривалих 
вузлів опору”, котрі займали площу близько 1-2 
км. На думку професора Голєнкіна, довготрива-
лі укріплені смуги повинні бути зайняті в мирний 
час постійним гарнізоном, який у військовий час 
посилювався польовими військами. Така укрі-
плена довготривалими фортифікаціями смуга 
стала прообразом прикордонних укріплень но-
вого типу [7, с. 202].
Врешті, пошук нових, оптимальних варіантів 
довготривалої фортифікації привів до того, що 
з 20-х років XX століття ідея „Feste” втілюєть-
ся в життя. Удосконалена вона виглядала та-
ким чином: для фортифікаційної підготовки те-
риторій країн почали застосовуватись укріплені 
лінії, які складалися з укріплених районів. 
Укріплені лінії являли собою систему укріпле-
них районів, оборонних позицій, вузлів опору і 
опорних пунктів, обладнаних довготривалими 
фортифікаційними спорудами і загородження-
ми, що зводилась вздовж державного кордону 
для прикриття важливих напрямків [4, с. 184].
Укріпленим районом було названо район чи 
смугу місцевості, обладнану системою довго-
тривалих і польових вогневих та інших форти-
фікаційних споруд у поєднанні з різними інже-
нерними загородженнями й підготовлені для 
тривалої оборони спеціально призначеними 
військами самостійно чи у взаємодії з польови-
ми військами [4, с. 185]. 
Отже, досвід бойових дій та оборони укріплень 
довготривалої фортифікації під час Першої сві-
тової війни привели інженерів-фортифікаторів 
до переконання, що інженерну підготовку тери-
торії країн до війни з будівництвом довготрива-
лих фортифікацій здійснювати потрібно,  однак, 
зважаючи на те, що класична („кругла”, „замкну-
та”) фортеця остаточно дискредитувала себе, 
то потрібно споруджувати її у нових формах, – 
як укріплену лінію, котра складається з укріпле-
них районів.
Самі ж укріплені лінії та укріплені райони, як 
види довготривалої фортифікації, впевне-
но можна назвати породженням XX ст., котре 
об’єднало в собі як досвід Першої світової – по-
зиційної війни, так і бачення перспектив війни 
майбутнього – маневреної, із масованим засто-
суванням авіації, мотомеханізованих засобів і 
танкових таранних ударів.
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Група Сандьє, що містила лише один довготри-
валий опорний пункт, стала прототипом німець-
ких „укріплених груп”, названих „Feste” (тобто 
фортечки) чи „Panzergruppen” (броньові групи). 
Група фортів feste представляла вже не опорну 
точку, а опорну площу. Обстріляти цю площу 
снарядами атакуючому було набагато склад-
ніше, ніж невеликий форт, адже гарнізон feste 
більший і група більш самостійна. Feste мала 
броньові батареї, радіус впливу її великий, від-
далялась вона вже на 12-15 верст від огорожі. 
Перша така група була побудована в 1899 р. на 
вершині St.-Biaise, в 10 верстах на південний 
захід від центру фортеці Мец, але через її схо-
жість на старий броньований форт отримала 
назву „Форт граф Хезелер”. Але вже наступна 
група, закладена у 1899 р., була названа „Feste 
Lothringen”.
Отже спостерігається абсолютно новий підхід 
до практики будівництва і використання споруд 
довготривалої фортифікації у військово-інже-
нерній підготовці територій країн до війни, хоча, 
як зазначав  Д. Карбишев: „Між фортом, feste і 
їх ембріонами – ронделью, баштою, бастіоном 
вже немає майже нічого спільного, але принцип 
побудови кріпосного обводу залишається яким 
був, зокрема в ньому є: опорні точки – форти, чи 
опорні площі – feste; більш слабкі проміжки оса-
джені й підступи до них обороняються флан-
говим вогнем; опорні точки надають флангову 
підтримку; є в наявності глибина позиції” [2, с. 
237-238]. 
Ідея „Feste” досить швидко поширилась. В 
1909 р. у Франції виходить нова „Інструкція для 
осадної війни”, де вже прямо вказується на за-
стосування груп по типу німецьких, але назва-
них „центри опору”. Схожі за задумом фортифі-
каційні „групи” пропонував у 1908 р. майор Де-
ґіз у Бельгії, у 1909 р. майор Бруннер в Австрії, 
у 1908–1910 роках підполковник Ставицький [5], 
полковник Колосовський і генерал-майор Буй-
ницький в Росії [1, с. 199-207].
Досвід оборони фортець у Першій світовій війні 
підтвердив правильність положень вище назва-
них фортифікаторів, а одним з перших, хто зро-
бив відповідні висновки з досвіду Першої сві-
тової війни, став професор Ф. І. Голєнкін. Ще в 
1916 р., вивчаючи досвід боротьби за фортеці, 
він прийшов до висновку про необхідність за-
міни фортець довготривалими позиціями но-
вих форм, що являли собою «систему довго-
тривалих смуг з 2–3 ліній фортифікаційних по-
зицій з підготовкою також довготривалих смуг 
траверсних». Він вважав, що така «кріпосна по-
зиція» повинна стати основою оборонних смуг, 
що зводяться для захисту або прикриття яких-
небудь важливих у військовому відношенні ра-
йонів або операційних напрямів.
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Анотація. Метою роботи є розгляд особливостей осна-
щеності турецької армії в Першій світовій війні, осо-
бливо в Галичині в 1916 – 1917 рр. Зміст статті описує 
озброєння, особливості постачання, побуту та екіпіру-
вання османських військ. Висвітлені головні організацій-
ні недоліки військ турків, особливості уніформи та допо-
могу союзників з постачання османам елементів споря-
дження, вплив вказаних явищ на бойові якості ХV армій-
ського корпусу та його бойові успіхи. Актуальність робо-
ти полягає в ювілеї початку Великої війни 1914 р.
Аннотация. Целью работы является рассмотрение 
особенностей оснащенности турецкой армии в Пер-
вой мировой войне, особенно в Галичине в 1916 – 1917 
гг. Содержание статьи описывает вооружения, осо-
бенности снабжения, быта и экипировки османских 
войск. Освещены главные организационные недостат-
ки войск турок, особенности формы и помощь союзни-
ков из снабжения османам элементов снаряжения, влия-
ние указанных явлений на боевые качества ХV армейско-
го корпуса и его боевые успехи. Актуальность работы 
заключается в юбилее начала Большой войны в 1914 г.
Annotation. Consideration of features of equipped of nizam is 
the purpose of work in First world war, especially in Galichina 
in 1916 - 1917 The table of contents of the article describes the 
armaments, features of supply, way of life and equipment of 
Turkish troops. Lighted up main organizational lacks of troops of 
Turkish, features of uniform and help of allies, from the supply to 
османам of elements of equipment, influence of the indicated 
phenomena on the battle internalss of ХV army corps and his 
battle successes. Actuality of work consists in the anniversary 
of beginning of Great war in 1914. 

Ключові слова: корпус, озброєння, набої, рушниці, гарма-
ти, союзники, уніформа, провізія, постачання.
Ключевые слова: корпус, вооружения, заряды, ружья, 
пушки, союзники, униформа, провизия, снабжение.
Keywords: corps, armaments, charges, guns, cannons, allies, 
uniform, food, supply.
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ДО ПИТАННЯ ОСНАЩЕННЯ ОСМАНСЬКОГО ВІЙСЬКА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ 
ВІЙНІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

К ВОПРОСУ ОСНАЩЕНИЯ ОСМАНСКОГО ВОЙСКА В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЕ НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ 

TO THE QUESTION OF RIGGING OF TURKISH ARMY IN FIRST WORLD 
WAR ON UKRAINIAN EARTHS

Російська агресія та проведення бойових дій в 
зоні АТО змусили Збройні сили України в стис-
лі терміни відновлювати боєздатність зане-
дбаних частин, розгортати підрозділи, здій-
снювати озброєння військ зі складів, віднов-
лювати законсервовану техніку. Окремим не 
менш складним завданням стало налагоджен-
ня служби тилу, забезпечення та постачання 
військ необхідними для існування в польових 
умовах засобами. Саме тому актуальним мож-
на вважати звернення до аналогічних ситуацій 
в історичній ретроспективі, зокрема в турець-
кому війську в ХХ ст. в Галичині тим більше з 
нагоди сторіччя Першої світової війни.
Передислокація ХV турецького армійського 
корпусу до Галичини на Східний європейський 
фронт та його бойові дії стали однією із най-
складніших операцій турецького війська. Роз-
гортання сил далеко від батьківщини на інтен-
сивній ділянці бойових дій, в розпал світової 
війни вимагали чіткої організації, злагоджених 
дій та відповідного оснащення. Європейські 
військові традиції, організація, новітні озбро-
єння стають головними зразками для повіль-
них спроб осучаснення турецького війська. 
Захоплення молодотурецького керівництва 
Османської імперії можливістю поживитися 
на полях майбутньої світової війни не відпо-
відало внутрішньому становищу та ресурсам 
держави. Сама Османська імперія мала над-
то скромні підприємства оборонної промисло-
вості. Османи розвивали її переважно у най-
більш захищеній частині імперії – навколо сто-
лиці.  Головний союзник турків Німеччина про-
довжувала озброювати Туреччину протягом 
усієї світової війни. В цілому до її завершен-
ня німці надали та поставили Османській ім-
перії 559 гармат, 557 тисяч рушниць, 100 тисяч 
карабінів, 1570 ручних та 30 станкових куле-
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метів, 930 мільйонів набоїв для рушниць і 500 
тисяч для артилерії, 200 тисяч шрапнелі, 300 
літаків, 16000 протигазів і 30 вогнеметів [12]. 
Незважаючи на вжиті заходи, турецькі війська 
були жертвою постійного недофінансування. 
Замість необхідних 3 мільйонів лір на місяць 
уряд виділяв лише 500 тисяч лір [6, с. 145]. 
Піхота імперії напередодні вирішальної війни 
була озброєна 7,65-мм гвинтівкою Маузера 
зразка 1890 і 1903 рр. з прицільною дальніс-
тю вогню до 2000 м. Це була хороша і сучасна 
зброя. Кавалерія мала на озброєнні карабіни, 
американські револьвери, шаблі (досить по-
ганої якості), піки. У артилерії переважали по-
льові і гірські 75-мм гармати Круппа [3, с. 388]. 
Практично все військове спорядження тур-
ків було німецького походження, хоча зага-
лом артилерійська сила турків була мішани-
ною французьких розробок Schneider, німець-
ких Krupp і чеських Skoda [8]. 
Незважаючи на наявність у турецькому війську 
різнопланової зброї на кшталт рушниць Марті-
ні-Генрі моделі 1874 року, карабінів Вінчестера 
1895 р., моделей Мартіні-Пібоді, а також «ве-
теранів» 1878 р. резервних Ремінґтонів, голов-
ною турецькою гвинтівкою залишався Маузер, 
і на додаток до зразків M1877 і M1893 були та-
кож M1887 і M1890. Особливістю ХУ експеди-
ційного корпусу було те, що австрійці надали 
союзникові пристосовану російську гвинтівку 
Мосіна M1891. Після боїв у Галичині цих руш-
ниць так званих трилінійок в австрійців назби-
ралося стільки, що ними озброювали не лише 
запасні та тилові підрозділи, але й фронтові 
відділи, як це трапилося з турками. 
Спорядженню ХУ армійського корпусу турець-
ка верхівка приділила багато уваги. Інші анато-
лійські піхотні полки передали ХУ корпусу арти-
лерійське та технічне поповнення та посилен-
ня в людях із Фракії. Додатково 300 коней отри-
мали два дивізійних артилерійських полки [7, с. 
139]. Чисельність корпусу в червні 1916 р. ста-
новила 30000 чоловік [5, с. 59]. Полки корпусу 
були розширені до 4-х батальйонного складу. 
Артилерія корпусу складалася з двадцяти чо-
тирьох 90 мм, чотирьох 120 мм, двох 220 мм 
гармат, двох 105 мм гаубиць та 8 мінометів. 
Навіть до цієї кількості ХV корпусу вже в Га-
личині було додатково надано іще дванадцять 
90 мм гармат і чотири 120 мм гаубиці [7, с. 139]. 
Не лише на передодні війни, але й навіть 
впродовж усього періоду бойових дій Великої 
війни в оттоманської армії залишався серйоз-
ний брак кулеметів. Нею використовувалися 
відомі кулемети Maксима, Шварцлозе і Гочкі-
са на початку війни [12]. Найчастіше турки ви-
користовували вдосконалений німцями ку-

лемет системи Maксим (M1908 – MG08). Його 
вони могли отримувати від союзника. Викорис-
товували турки і полегшений варіант цього ку-
лемета, який з’явився пізніше вже в ході війни, 
з прикладом і магазином у вигляді бараба-
на. Цей варіант міг використовуватися як руч-
ний. Обидва кулемети мали прицільну ефек-
тивність в 2011 м. Австрійські 8 мм кулемети 
Шварцлозе розробки 1902 р. з водяною сис-
темою охолодження також були на озброєн-
ні турків як союзників Відня. Кулемети Гочкіса, 
які теж були в турків, виділялися на відміну від 
попередніх моделей повітряним охолоджен-
ням цівки і високою точністю стрільби. Стріч-
ки до кулемета спочатку були на 30 набоїв. Ко-
жен турецький піхотний полк в ідеалі мав бути 
наділений 4 кулеметами. Вже в Галичині впро-
довж серпня 1916 р. туркам від німців дістали-
ся 18 різнокаліберних гармат, зібраних із різ-
них підрозділів, а також 2 вогнемети. І, на сам 
кінець, у грудні 1916 р. ХУ армійський корпус 
був оснащений 72 німецькими кулеметами мо-
делі 1915. Пізніше захоплені союзниками в ро-
сіян кулемети також будуть передаватися тур-

Світлина 5. На східному фронті турки були значно краще оснащені. 
Аскер використовує німецьку наступальну гранату
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кам [7, с. 139]. То ж союзники не словом, а ді-
лом ліквідували головний недолік в оснащенні 
турецького галицького корпусу. 
Турецькою піхотою в ході бойових дій вико-
ристовувалися два різні види гранат (кумба-
расі). Найчастіше використовувалася німець-
ка циліндрична граната Stielhandgrenate на 
дерев’яному руків’ї. Їх використання в Галичи-
ні підтверджують і фотоматеріали. (Світлина 
№ 5). Використовувалися також німецькі обо-
ронні гранати, які нагадували за формою м’яч 
чи яйце [7, с. 139]. Німецька сферична грана-
та Kugelhandgranate була найпершою, що по-
чала надходити до війська серійно і в досить 
великих кількостях. Поставлялася вона і тур-
кам Позаяк гранати мали надто велику вра-
жаючу силу вони могли застосовувати лише з 
укриттів. Вибух утворював більш як 60 улам-

ків, окремі з яких могли розлетітися до 100 м. 
Турецькі війська в Галичині використовували 
сталеві захисні каски. Втрати вояків на пози-
ціях змушували османів поступово впрова-
джувати захисне спорядження, як це робили 
всі воюючі сторони. Але виготовлення стале-
вих касок було для слабкої турецької промис-
ловості дуже складним. Тому спочатку аске-
ри отримували німецькі каски зразка 1916 р. 
Вони надходили в першу чергу для турецьких 
аналогів штурмових батальйонів – гукум та-
бур в Галичині. В цих відділах турки мали та-
кож ідентичні німецьким світлі сумки для гра-
нат, які розміщувалися для зручності під ру-
ками в бійців (Світлина № 2). Під кінець війни 
в Туреччині було налагоджене виготовлення в 
невеликій кількості власних сталевих захис-
них касок. Вони майже повністю повторювали 
німецький варіант, лише з невеликою відмін-
ністю. У них не було виступу-козирка спере-
ду, а також бокових виступів для захисту вух, 
тобто знизу каска була майже рівною (так зва-
на спідниця опоясувала каску по всьому діа-
метру, не спускаючись вниз від боків і ззаду 
каски). Таким чином, ці каски відрізнялися і від 
інших (кавалерійська, зв’язківця) модифікацій 
німецької каски. Фотоматеріали підтверджу-
ють наявність в турків у Галичині німецьких 
протигазів у характерних продовгуватих бан-
ках. Це було дуже доречно бо турки неодно-
разово в липні 1917 р. зазнавали газових атак 
росіян [10]. (Світлина №4)
Генерали та офіцери всіх родів військ носили 
шаблі на шкіряному ремінці. Довжина холод-
ної зброї була різною в залежності від родів 
військ, і вона часто купувалася офіцерством 
за свій рахунок. Шаблі прикрашалися жовти-
ми дармовисами з шерсті чи шкіри, які тор-
калися ручки. Розміщувалася шабля з лівого 

Світлина 2. Hucum tabur турецькі штурмовики в Галичині, 1916 р.

Світлина 4. Гурт турецьких офіцерів на Східному фронті. Увагу 
привертає наявність протигазів
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боку позад пістолета дужкою руків’я вперед. 
До урочистого мундира її могли носити і під 
кітелем, і на поясі поверх нього, і завжди по-
верх польового мундира. Традиційно для  єв-
ропейських армій офіцерство та генералітет 
носило також офіцерські стеки різного худож-
нього виконання. Фотографії турків у Галичині 
демонструють, що офіцери широко викорис-
товували популярні елементи австрійського 
та німецького однострою: кітелі, шинелі, по-
пулярні серед офіцерів зимові короткі куртки 
кавалерійського покрою тощо (Світлина №7). 
На Східному фронті, перебуваючи поруч з ні-
мецькими, австрійськими та угорськими час-
тинами, османам отримати таку форму було 
значно простіше ніж в себе вдома (Світли-
на № 3). Незважаючи на всю надану допомо-
гу, турки все ж разюче контрастували зі свої-
ми союзниками як за зовнішнім виглядом, так 
і за якістю свого спорядження. „Їхній військо-
вий виряд, – читаємо в представника січових 
стрільців М. Заклинського, – був дуже бідний. 
Не мали вони навіть польових кухонь. Сусід-
ньому полкові приділили австрійці кілька ку-
хонь і вони варили день і ніч для цілого пол-
ку (Світлина № 6). Їхні вояки були в їді непе-
ребірливі й загартовані. Їли бувало сиру куку-
рудзу, сиру бульбу й капусту, щоби заспокої-
ти голод. Обозу в них майже не було. Коняки 
худі, як і самі турки. Плащів вояки не мали, на 
становищах мокли й мерзли. Ходили в одно-
строях кавової краски. Носили оригінальні ви-

Світлина 7. Стійковий біля штабу ХV корпусу в с. Підвисоке. На аскері 
польовий кітель, схожий на австрійський зразка 1915 р.  

Світлина 3. Гурт турецьких офіцерів з німцями одягнені у кітелі різних зразків та відтінків, а також австрійські польові офіцерські зимові куртки
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сокі шапки стіжкуватої форми (кабалак. А.К.). 
Ходили поважні й сумні – мабуть тужили за 
своєю далекою батьківщиною [2, с. 3]”. Турець-
кі війська впродовж війни потерпали від неста-
чі провізії особливо в зимовий період в місцях 
зі складним кліматом. Ліман фон Сандерс не 
міг прийти до тями. Він констатував, що у вій-
ськах нема взуття, а вояки обмотують ноги у 
звичайні ганчірки, з яких стирчать пальці [9, с. 
28]. Відсутність теплого одягу викликали висо-
ку смертність серед турків у суворих гірських 
умовах війни. Більшість солдатів носили тон-
кий літній одяг, не мали пальт чи шинелей [9, 
с. 28]. Фото турків в Галичині показує викорис-
тання аскерами цивільних гунь та постолів з 
соломи щоб хоч якось утеплитися в зимовий 
період (Світлина № 1). Загалом турки в Гали-
чині використовували свій типовий однострій 
часів Першої світової війни. Крім польових ша-
пок енверівок, аскери широко використовува-
ли й фески зокрема в перервах між боями. Цей 
головний убір залишався чи не єдиним типово 
турецьким атрибутом, який міг в очах місцевих 
мешканців більш менш ідентифікувати приїж-
джих військових. Привертає увагу також вико-
ристання в Галичині бійцями ХУ корпусу осо-
бливих турецьких гімнастерок замість більш 

поширених в Азії та на Кавказі кітелів. Харак-
терним свідченням перебування турків на по-
лях Галичини є знахідки характерних турець-
ких армійських пряжок з півмісяцем, особливо 
в районі Диких ланів під Бережанами. 
Офіцери озброювалися пістолетами, які теж 
переважно купувалися за свої гроші [11]. Зо-
крема напівавтоматичний самозарядний Мау-
зер моделі 1903 р. Поширеною моделлю пісто-
летного озброєння турків в останні роки війни 
був „Довгий Парабелум” (Люґер). Використо-
вувалися турецькими офіцерами також Брау-
нінґи. Крім того, офіцери мали різноманітні єв-
ропейські моделі револьверів та інших пісто-
летів, які вони купували самі [9, с. 33]. 
Серед особливостей спорядження османів 
важливо згадати про незадовільний стан за-
безпечення турецького війська шанцевим ін-
струментом. Це створювало проблеми при 
обороні ділянок фронту, бо у тій же Галичині 
османам важко було укріплюватись на непід-
готовленій позиції. Досить низькою якістю ви-
різнялася солдатська холодна зброя і перш за 
все багнет. 
З поміж інших воюючих сторін турецький ас-
кер без перебільшень був у найгірших умовах. 
Він погано вдягався і погано харчувався. По-

Світлина 6. Турецька польова кухня в Галичині
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спішна мобілізація спричинила голод, оскіль-
ки для збирання врожаю вже не вистачало чо-
ловічих рук. Як наслідок англійська розвідка 
доповідала командуванню, що раціон аскера 
був всього півтора фунта на день. Переважно 
це були хліб та овочі, чи рис. М’ясо залиша-
лося рідкістю [9, с. 23]. Інтендантська части-
на була на низькому рівні: солдат жив тим, що 
давав район, в якому він знаходився, і харчу-
вався рисом, розвареною кукурудзою, чорним 
хлібом і бобами [1, с. 372]. Типовим харчем за-
лишалася рідка каша з муки і води, яка навіть 
для загартованих турецьких шлунків була за-
складною [9, с. 22]. 
Навіть вже в Європі, перебуваючи в Галичи-
ні, харчування та постачання османів було 
незадовільним. М.Заклинський спостерігав 
за харчуванням вояків ХУ армійського корпу-
су в Галичині, який був у значно кращих умо-
вах від інших османських частин і то він був 
вражений наскільки погано турки харчували-
ся і весь час були голодні. „Турецька полева 
кухня, що давала харчі усім воякам занятим 
при полковій команді, – згадує вказаний ав-
тор, – затримувалася тут (в штабі де перебу-
вав М.Заклинський. – А.К.) двічі по дорозі на 
фронт: вечором і над ранок. Ждала корот-
ко. Треба було вважати, щоби не спізнитися. 
На сніданок була каша з хлібом, як усюди; на 
обід юшка зі шматками баранини. Їжі мало і не 
впору [2, с. 5]”. Кожен підрозділ будував свої 
кухні з печами, щоб прогодувати велику кіль-
кість бійців. Кухонний реманент складався з 
казана, двох мідних тарелів і двох жерстяних 
листів на кожні 11 чоловік (на ділі цієї пропо-
рції рідко дотримувались). В тарелях готував-
ся плов з баранини та рису, чи перлових круп, 
а листи слугували для приготування хліба, 
коли розкачане тоненьким шаром тісто зміша-
не з сіллю пекли на розпеченому залізі. В Га-
личині польові кухні турками використовува-
лись, але як виняток. Оскільки союзникам на 
Східному фронті їх подарували австрійці.
Стан медичного забезпечення також мало 
чим відрізнявся від продовольчого постачан-
ня. До того ж, повна турецька лікарняна міст-
кість перед війною склала лише 37000 ліжок, 
з яких 14000 були розташовані в місті Стам-
бул, що спричиняло значну смертність серед 
поранених [8]. Звичайно, за цих умов воюва-
ти в густозаселеній і заможній не лише за ту-
рецькими мірками Галичині мусульманському 
вояцтву було значно „приємніше”, ніж замер-
зати на високогір’ї  Вірменії чи постійно недо-
їдати в Курдистані. Хоча в Галичині турків об-
слуговували союзницькі австрійські військові 
госпіталі втрати і смертність аскерів була ви-

сокою. Підтвердженням цього були великі ту-
рецькі воєнні цвинтарі поблизу місць найбіль-
ших боїв, як в Гутиську, Рогатині, Мечищеві ін-
ших селах Тернопільщини і Рогатинщини та 
цвинтар у Львові, померлих у госпіталі, який 
не вцілів до сьогодні [5, с. 59].
Як видно, якість озброєння польових турець-
ких військ особливо в Галичині багато в чому 
не поступалася озброєнню супротивників, але 
його було недостатньо. Попри те, що підготов-
ка офіцерського складу турецької армії зага-
лом була низькою, все ж турецька армія була 
чудовою відносно дисциплінованості, хоро-
брості і наполегливості, особливо під час обо-
рони. Ці тенденції були підтверджені і в експе-
диційному ХV армійському корпусі на україн-
ських землях.
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ратин, який розміщений неподалік дороги, що 
веде з обласного центру.
Будівництво велося на землях, які для цьо-
го були викуплені в чехів-колоністів (з 1872 до 
1947 року в межах нинішнього Боратина існу-
вав населений пункт, якого нині не знайдеш на 
карті, – Чеський Боратин). Будівельні роботи 
проводились під наглядом військових інжене-
рів, хоча надалі форт використовували лише 
у господарському і культурному житті села. 
Літом тут проводилися маневри, в яких бра-
ли участь козаки із Володимира-Волинсько-
го. Деякі старші офіцери навіть брали з собою 
сім’ї, квартирували у селян, жителі села були 
задіяні в господарському обслуговуванні вій-
ська, що давало їм змогу заробітку, – влада 
села мала домовленість із царським військо-
вим відомством про харчування і розквартиру-
вання військових. 
За всю свою історію Боратинський форт жод-
ного разу не виконував свого прямого призна-
чення. При наступі російських військ у 1916 
році австрійці з боями відступали з Боратина, 
не використовуючи вали форту для оборони. 
А під час Другої світової війни боїв у селі вза-
галі не велося.
Через Волинь у травні-вересні 1916 року про-
йшла наступальна операція Південно-Західно-
го фронту російської армії проти австро-угор-
ських і німецьких військ під командуванням ге-
нерала Олексія Брусилова. Вона ввійшла в іс-
торію як Брусиловський прорив, який змінив 
хід Першої світової війни, відтіснивши ворога 
на фронті від Луцька до Чернівців. Запеклі бої 
точилися біля села Боратин Луцького району. 
На згадку з тих далеких днів лишилися стріляні 
гільзи австрійського походження, які досі зна-
ходять місцеві на своїх городах, а також обо-
ронний форт і пам’ятник Купріяну Сивому
«Купріян Сивий. Стрілець 8-го Сибірського 

Анотація. У статті розглядаються укріплення Волин-
ської губернії в системі оборони південно-західних кордо-
нів Російської імперії кінця ХІХ початку ХХ століття.
Аннотация. В статье рассматриваются укрепления 
Волынской губернии в системе обороны юго-западных 
границ Российской империи конца XIX начала ХХ века. 
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century.
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«По г. Луцку Генеральный план с показанием 
произведенных работ в 1887 году по подго-
товке в его окрестностях оборонительной по-
зиции» – це креслення з’явилося у 80-х роках 
ХІХ ст., коли перед Луцьком виникла потреба 
побудови нових оборонних об’єктів. Попере-
дні були майже в межах міста, що з точки зору 
військових було недопустимим. Про цей доку-
мент згадує кандидат архітектури Богдан Ко-
лосок у своєму досліджені «Луцькі укріплення 
ХІХ ст.». [2]
Згідно плану на західному лівому березі Сти-
ру протягом 1887-90 років спорудили чотири 
форти: на виїзді з міста до Львова і в селах 
Великий Омеляник, Зміїнець та Боратин, які 
були віддалені від історичного міського ядра 
на чотири кілометри. Відстань між фортами 
була в межах 3-4 км. Збудували їх у зв’язку з 
розширенням Луцька. До нинішніх днів з чо-
тирьох фортів зберігся тільки один – в с. Бо-
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полку. Страчений австрійцями 22.ХІІ.1915.» – 
цей лаконічний напис нанесений на плиту з 
чорного мармуру, що розміщена внизу земля-
ного валу, на якому стоїть бетонний хрест, в 
середині якого – вінок з колючого дроту і фо-
тографія воїна. Земляний вал є частиною Бо-
ратинського форту (фото 1).
Ким же був цей хлопець, якщо після смерті 
йому вділили стільки почестей, чиє ім’я запи-
сане у поминальні списки і якого дотепер вша-
новують у тутешній церкві? За що загинув 98 
років тому? 
Купріян Вікторович Сивий народився в с. Ма-
лий Боратин за одними даними в 1886-1887 
рр., за іншими в 1893 році. Батько Віктор, по 
вуличному «Мольча», був хорошим рибал-
кою, мати Мотрона, в народі «Мельничиха», 
бо батько мав млин, із сусіднього села Крупа, 
що знаходилося за Стиром. Сім’я була серед-
ніх достатків [4]. 
Незадовго до початку Першої світової війни 
молодого боратинця призвали до лав росій-
ської царської армії. Хоча сім’я і отримувала 
грошову допомогу з військового відомства, ві-
домостей про цей період життя немає – додо-
му солдат не писав.
На час війни територія тодішньої Волинської 
губернії стала ареною жорстоких боїв між ар-
міями Росії, з одного боку, та Німеччини і Ав-
стро-Угорщини, з іншого, внаслідок чого за-
знала великих збитків і важких втрат. Числен-
ні військові поховання з часів Першої світо-
вої війни залишилися в містах Рівне, Ковель, 
Володимир-Волинський, Дубно, Луцьк, у се-
лах колишнього Горохівського повіту, на зем-
лях теперішніх Маневицького, Луцького, Лока-
чинського та інших районів Волині. Це цвинта-

риторію і відступити на лінію Броди – Луцьк – 
Старий Чорторийськ.
У кінці вересня с. Чеський Боратин і навко-
лишні населені пункти окупували підрозділи 
австрійської армії, які зразу ж взялися наво-
дити порядок. Було виставлено певні вимоги 
місцевому населенню, у тому числі старості 
села наказано було зробити списки жителів. 
На дверях кожного будинку повинен був висі-
ти листок, у якому вказувався поіменний спи-
сок проживаючих. 
Все йшло відносно спокійно, так як це могло 
бути у прифронтовому селі. Із чеським насе-
ленням австрійські військові поводились до-
сить лояльно, а чехи досить добре і мирно 
вживалися з українцями.
У грудні, за одними даними – у дворі чеха Йо-
зефа Опоченського, за іншими – біля одного з 
мостів, які з’єднували с. Гнідаву з містом, був 
затриманий чоловік, при обшуку в якого зна-
йдено документи на ім’я Йозефа Калінсько-
го з Петербурга. Однак, затриманий виявив-
ся жителем сусіднього села Малий Боратин 
Купріяном Сивим, у якого були виявлені і ма-
теріали про дислокацію австрійських військ. 
Крім того, незадовго до затримання, в окрузі 
з’являються листівки, надруковані на кількох 
мовах в яких пропонується винагорода за ви-
дачу російського шпигуна Сивого.
Викриття Купріяна Сивого сталося не відразу. 
За однією версією, після втечі з австрійсько-
го полону, він дійшов до рідного села Бора-
тин, зайнятого австрійцями, поселився в сусід-
ній колонії Чеський Боратин, у вдови професо-
ра Горличко, в якої служив до війни (фото 2). 
За іншою – після відступу у вересні 1915 року 
військ під командуванням генерал-майора 

Фото 1. Так могила виглядає сьогодні.

рі російських, австрійських, ні-
мецьких та польських солдат.
Події на Південно-Західному 
фронті, який проходив саме 
через українські землі, розгор-
талися успішно для російської 
армії. Війська генералів Бру-
силова та Рузського зайняли 
усю Східну Галичину, вторгли-
ся у Буковину і відтіснили ав-
стрійців до Карпат. 
Однак російська армія недов-
го знаходилась на зайнятій те-
риторії. У 1915 р. становище на 
фронтах стало змінюватись. У 
квітні почався контрнаступ ні-
мецьких і австро-угорських 
військ. Під їх тиском російська 
армія до осені 1915 р. змушена 
була залишити завойовану те-
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Денікіна, хлопець залишився у рідному селі 
і влаштувався найманим робітником до чеш-
ки Людмили Стужинської. Активно спілкував-
ся з австрійськими військовими і за невиму-
шеними бесідами та вечірньою грою в карти 
Купріян підслуховував інформацію, яка могла 
б бути цінною для російських військ. 
Після допитів і катувань австрійським військо-
вим трибуналом був засуджений до страти че-
рез повішання. 22 грудня на території форту, 
розміщеного неподалік села,  провели страту, 
на яку зігнали всіх селян. 
Після цього, можливо за те, що не доповіли 
про перебування на території села шпигуна, 
громада змушена була заплатити своєрідний 
штраф у розмірі 100 австрійських марок. Люд-
мила Стужинська, за те , що не вписала Си-
вого у список жильців дому, заплатила таку ж 
суму. З Йозефа Опоченського за те, що підо-
зрілого затримали на його подвір’ї, було стяг-
нуто 200 австрійських марок.
Визволяли Боратин у травні 1916 року части-
ни 8-го армійського корпусу (командир – гене-
рал-майор В.М. Драгомиров), який входив до 
складу 8-ї армії (командир – генерал-лейте-
нант А.М. Каледін). Корпус тримав фронт на 
лінії Пелж – Константинівка – Терешов (нині 
територія Рівненської області).
За офіційними документами, які вміщені в 
збірнику «Наступление Юго-Западного фрон-
та в мае – юне 1916 года» вдалося відтвори-
ти картину того, як розвивались події на тій ді-
лянці фронту, внаслідок яких було звільнено 
Боратин [3].
24 травня. Після 29-годинної артпідготовки 
та прориву ворожих позицій корпус розпочав 
наступальні дії. До кінця дня 15-та дивізія ви-
йшла на лінію Верхівка – Острожець, а 14-та 
дивізія – на лінію Острожець – Пьяне.
25 травня. Після жорстокого бою дивізії 8-го 
корпусу оволоділи укріпленими позиціями на 
лінії Підгайці – Вигоданка – Крупа. 15-та ди-
візія вступила у Луцьк. 14-та дивізія розпоча-
ла переправу через Стир у районі Боратина зі 
сторони Крупи.
27 травня. Російські розвідники, що перепра-
вилися через Стир в районі Боратина, захопи-
ли дві 10-сантиметрові гармати, 4-х офіцерів 
160 солдатів противника. 
Після звільнення села відбулось перепохован-
ня Купріяна Сивого. Наперекір матері, яка хоті-
ла поховати сина на сільському кладовищі, на 
вічний спочинок воїна поклали у форті – на міс-
ці страти. На могилі й пагорбі поставили тим-
часові дерев’яні хрести. А 22 грудня 1916 року 
на роковини смерті Сивого солдати, що бра-
ли участь у Брусиловському прориві, на мо-

гилі освятили пам’ятник (фото 3). Ще довгий 
час село було прифронтовим, тому могила мо-
лодого розвідника стала місцем паломництва 
російських вояків. 
Судячи з того, що замітки про загибель Купрі-
яна Сивого були опубліковані в центральних 
російських виданнях – «Іскрі» та «Ниві», мож-
на сказати, що він був кадровим розвідником. 
Адже не могли так вшановувати простого сол-
дата, яких на Волині загинуло сотні тисяч. Його 
полон, підроблені документи, повернення до-
дому – була добре спланована операція. Та й 
австрійські військові не вбили б його відразу, 
а відправили б у табір для полонених. Але, на 
жаль, ніде не зустрічається інформації, що Си-
вого нагородили, хоча його мали б відзначи-
ти посмертно. Останні слова Купріяна Сивого 
були: «Здесь была русская земля и будет. Дай 
Бог нашим войскам победить!» [7].
Після чергового третього поділу Польщі на-
прикінці XVIII ст. по лінії Збараж-Броди-Бе-
рестечко-Сокаль пройшов кордон між Росій-
ською та Австро-Угорською імперіями, внаслі-
док чого Дубно з околицями було приєднано 
до Росії і стало прикордонним містом. В се-

Фото 2. В центрі фото – мати і брат К. Сивого. По боках – пані 
Горличко з донькою.
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редині ХІХ ст. царський уряд приймає рішення 
для оборони своїх західних рубежів, розпоча-
ти будівництво системи оборонних укріплень. 
На початку 1870-х років військовий департа-
мент підготував план створення низки фортів 
вздовж всього західного кордону імперії Рома-
нових. Але збудований був лише один – Ду-
бенський форт «Застава», більше відомий за-
раз під назвою «Тараканівський».
На початку 70-х років XIX століття інженер-
ний департамент військового міністерства, під 
керівництвом талановитого інженер-генера-
ла Е.І. Тотлебена, враховуючи стратегічні за-
вдання країни, намітив і представив на роз-
гляд ідею маленьких прикордонних фортець 
з метою прикриття, зосередження і розгортан-
ня армій. Укладення Потрійного союзу 1879 – 
1882 р. показало, що головна небезпека Росії 
загрожує з боку Заходу – Німеччини і Австро-
Угорщині. У 1884-1887 роках було проведено 
інспекцію фортець, яка підтвердила необхід-
ність укріпити на західному театрі форт Дубно. 
У директивних рішеннях того часу підкреслю-
валося: «Побудувати укріплення перед Дуб-

ном з метою перекриття доступу ворогові до 
залізниці Броди-Здолбунів» [7, 11]. 
Спочатку будівельні роботи очолив військо-
вий інженер-полковник Борисов (його істори-
ки вважають автором проекту фортеці), під ке-
рівництвом якого у 1885-1890 рр. була викона-
на вся основна забудова і проведено земляні 
роботи, а згодом будівництвом керував інже-
нер-полковник Баумгартен. Стратегічне при-
значення Дубенського форту – обороняти за-
лізничну і шосейну дороги з Кременця і Ра-
дзивилова, затримуючи супротивника до збо-
ру військ з прикордонної смуги, і забезпечува-
ти базу військам, що відступають. Будівництво 
проходило інтенсивно. Протягом 70-80-х рр. 
Дубенський форт «Застава» був добудований, 
а у 90-х роках ХІХ ст. – реконструйований.
Роботи проводились через підрядників і по-
стачальників, які забезпечували будівництво 
цеглою, вапном, чавунно-ливарними вироба-
ми, механічними конструкціями, покрівельним 
залізом, обладнанням та устаткуванням, а та-
кож спеціалістами із земельних, шляхових, 
кам’яних, ковальських, теслярських і слюсар-
них робіт. На будівництві мало змогу зароби-
ти на прожиття і місцеве населення. Будівни-
цтво також було вигідним для дрібних промис-
лових підприємств Дубна і повіту. Сільськогос-
подарську продукцію закупляли у дубенських 
торговців і селян. 
З 1889 року підрядники були звільнені від по-
дальших робіт і при Дубенському будівництві 
засноване господарське відділення, що про-
водило подальші будівельні роботи. Дубен-
ське будівництво закрите і замість нього для 
продовження робіт був заснований господар-
ський комітет під головуванням військового ін-
женера-полковника Бєлікова. У 1890 р. форт 
оглядали члени царської сім’ї, що свідчило 
про дійсну готовність об’єкту.
Дубенський форт  – це бетонно-земляне укрі-
плення, виконане із застосуванням цегли та 
чавунних деталей, з яких були зроблені герме-
тичні двері й усі драбини. Потрапити в серед-
ину можна було лише з допомогою висувного 
залізного мосту. Щоб заховати його під час об-
логи, побудували спеціальне приміщення під 
насипом. 
Укріплення було огороджене земляними ва-
лами та ровом. На схилах першого земляно-
го валу форту знаходилися майданчики для 
артилерійських і кулеметних вогневих точок. 
Довжина рову, який розділяв 1-й і 2-й земля-
ні вали, з кожної з чотирьох сторін форту скла-
дає 230 м, ширина – майже 14 м. Стіни рову 
міцно укріплені кладкою з бетону й цегли. 
На другому земляному валу були обладнані 

Фото 3. Солдати, які брали участь у Брусиловському прориві, біля 
могили.
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вогневі позиції, що складалися з брустверів 
для гармат, банкеток для стрільців і тильних 
траверсів на горі валу.
В центральній частині форту зведена чоти-
рикутна трапецієвидна двоповерхова казар-
ма, до якої ведуть чотири підземні ходи, про-
кладені під другим земляним валом зі сторо-
ни рову.
Тунель головного входу веде до цієї двоповер-
хової споруди, де розміщувались господар-
ські, складські і житлові приміщення гарнізону, 
який складався з артилерійської роти і штату 
коменданта форту. 
По периметру форту – так звані безпечні казе-
мати. Їх усього 105. Вони призначалися як для 
бойових дій, так і для проживання. У казема-
тах безпечного типа могло розміщуватися 800 
чоловік. А ще тут були склади, лазарет, опера-
ційна, дезінфекційні камери, морг, туалети і ко-
лодязі. Усі каземати були оснащені вентиляці-
єю та обігрівались печами.
Адміністративний корпус і безпечні каземати, 
які знаходилися  під насипом головного валу і 
слугували для його підтримки, розмежовувала 
полігональна військова вулиця шириною 8-10 
м. На цій стіні автографи солдат, котрі служи-
ли в Дубенській фортеці сто років тому. Крім 
російських прізвищ, зустрічаються навіть му-

сульманські, і навіть східні прізвища, написа-
ні арабською.
Форт мав автономне водопостачання і три во-
дозабірні колодязі: один відкритий, для поста-
чання артилерійської роти водою в мирний час, 
один у безпечних приміщеннях для забезпе-
чення холодильників при гасових двигунах 2-х 
електростанцій і один у безпечних приміщен-
нях для постачання водою гарнізону під час 
облоги, з водопроводом для накачування за-
пасу води в баки ємністю в 3000 відер кожний. 
Окрім того, у форті була встановлена каналі-

Фото 4-5. Форт сьогодні.  
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зація і спеціальна піч, де спалювали нечисто-
ти. Усі приміщення підземних коридорів і кім-
нат мали електричне освітлення. А у 1899 році 
форт навіть телефонізували. 
З «Формуляра Дубенських укріплень», скла-
деного виконавцем робіт військовим інжене-
ром полковником Баумгартеном і інженерним 
чиновником титулярним радником Комаровим 
(1905 рік):
Гарнізон воєнного часу:

 артилерія – 1 рота;
 піхота – 2 роти.

Озброєння:
6-дюймових гармат (190 пудів) – 10 шт.;
легких польових гармат на клиноподібних 
мортирах – 8 шт.;
57-мм капонірних гармат Корденфельда – 8 
шт.;
3-лінійних кулеметів – 10 шт.;
8-дюймових сталевих зразка 1877 р. мортир 
вагою 200 пудів – 4 шт.;
півпудових мортир – 10 шт.

Всього – 40 гармат і 10 кулеметів.
Форт має форму чотирикутника зі зрізаним за-
хідним кутом, довжина ліній вогню бруствера 
230 сажнів.
Усіх безпечних казематів – 105, з них:

 для житла гарнізону – 32,
 під лазарет – 5,
 для господарських потреб – 4 ,
 під склади – 10,
 комплект фортечної артилерії – 5,
 під електричну і телеграфну станції – 4,
 під колодязь і бак для води – 2 ,
 покійницька – 1,
 під сходами, проходами і коридорами – 27,
 видаткових порохових льохів – 6. [7, с. 20-21]

Приміщення для складів провіанту і всяких за-
пасів можуть умістити 2-місячний запас, необ-
хідний для гарнізону форту. У 1901 році побудо-
вано гарнізонну фортечну церкву за російсько-
візантійським стилем. Вона знаходилась в казе-

матах центральної казарми, богослужіння в хра-
мі проводив місцевий священик із Тараканова.
Офіцери з сім’ями проживали у фортовій сло-
бідці, дерев’яні будівлі якої були розташовані 
поблизу форту, деякі одинокі нижчі чини квар-
тирувались безпосередньо у форту. Комен-
дант мав окремий будинок. Основні вимоги, 
що ставились перед Дубенським фортом, це 
перебування у постійній бойовій готовності до 
негайних рішучих і ефективних дій гарнізону. 
Ця вимога покладалась на головну особу в 
укріпленні – коменданта.  
Першим комендантом Дубенського форту був 
полковник Бєліков, який брав участь у його бу-
дівництві. Він домігся для форту діючої обо-
ронної одиниці з усіма атрибутами: прапором 
з флагштоком, які використовували у повсяк-
денному житті форту, у державні та релігій-
ні свята. Прапор піднімали в День фортового 
свята 28 серпня (Успіння Пресвятої Богоро-
диці). І Бєліков, і його наступники – П.І. Корзун 
та М.П. Коз’яков – дуже добре знали військову 
справу, мали відповідну освіту і досвід. 
Спочатку у форту служили військові з інших 
фортець, пізніше рядові призивались  на вій-
ськову службу з різних куточків Російської ім-
перії і сповідували різні релігії. Фортова арти-
лерійська рота складала основу всього гарні-
зону форту і нараховувала 399 рядових та 7 
старшин і молодших офіцерів. Офіцери були 
дворянського походження, різних національ-
ностей і також різних віросповідань.
Так, завідувач артилерійської частини Дубен-
ського форту Нотбек Герман-Емілей Миколай 
Іоганнович – євангеліст-лютеранин, німець із 
дворян Естляндської губернії, інженер-пол-
ковник Баумгартен Федір Отто Олександр 
Федорович – лютеранин із дворян Полоць-
кої губернії, Мощинський Едмунд Андрійович 
– римо-католик, поляк із дворян Кам’янець-
Подільської губернії. 
Навчальні заклади, які готували військових 
спеціалістів – Санкт-Петербурзька військо-
ва гімназія, Нижегородська графа Аракчеєва 
військова гімназія, Миколаївське артилерій-
ське училище, Миколаївська академія гене-
рального штабу, Миколаївське інженерне учи-
лище, Михайлівське артилерійське училище, 
Полтавський кадетський корпус та інші – в по-
вному обсязі характеризують рядових, офіце-
рів вищих і нижчих чинів Дубенського форту. 
[7, с. 21-23]
Та за іронією долі російські війська Дубен-
ський форт за призначенням так і не викорис-
тали. Уже в 1908 році форт був закритий, але 
не зруйнований, а згодом перетворений на 
військову в’язницю.

Фото 6. Головний вхід до форту. Початок ХХ ст.  
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Перші випробування для форту припадають 
на роки Першої світової війни. У серпні 1915 
року форт захопили австрійські війська і про-
тримались там до Брусиловського прориву. 
У червні 1916 року частин південно-західно-
го фронту російської армії під командуванням 
генерала Брусилова вибили з цих укріплень 
частини 4-ої австрійської армії. Тоді й сталися 
перші бої і перші руйнування Дубенської фор-
теці. В тих боях загинуло близько 200 австрій-
ських солдатів, які поховані біля форту.
Жорстокі бої за форт відбувались також влітку 
1920 року. Їх вели війська Червоної армії, зо-
крема – 45-та Волинська стрілецька дивізія під 
командуванням І.Е. Якіра та 11-та кавалерій-
ська дивізія на чолі з Ф.М. Морозовим Першої 
Кінної Армії командарма С.М. Будьоного, про-
ти військ польської армії, які засіли у форту.
С.М. Будьоний у своїй книзі «Пройдений шлях» 
писав: «Після полудня 11-а кавалерійська ви-
била противника з Дубно, потім форсувала 
Ікву, наступала на форт Тараканово, у п’яти 
кілометрах південно-західніше Дубно. Спро-
ба взяти його з ходу успіху не мала… Огляд 
форту з усіх сторін остаточно переконав, що 
на облогу його не варто було відвертати ве-
ликі сили... Ворог сам відійде з Тараканово...». 
[6, с. 274]
Під час Другої світової війни бої за форт не ве-
лися ні під час відступу радянських військ, ні 
під час їх наступу. Форт повністю втратив своє 
військове значення й поступово руйнував-
ся. Після Великої Вітчизняної війни було дві 
спроби використати форт для народного гос-
подарства. В 1965 році Міністерство торгівлі 
УРСР зробило спробу обладнати на базі фор-
ту склад консервної продукції. Були проведені 
роботи з розчистки казематів, виготовлені сте-
лажі, двері, проведено освітлення, але над-
мірна вологість і випаровування не дали мож-
ливості зберігати продукти. Штаб Прикарпат-
ського військового округу також зробив спробу 
обладнати склад автотракторних запчастин. 
Були проведені трудомісткі підготовчі роботи, 
але від ідеї відмовилися з тієї ж причини. 
У 80-х рр. стан форту досліджувала група фа-
хівців львівської архітектурно-реставраційної 
майстерні інституту «Укрзахідпроектрестав-
рація». Результати досліджень описано в акті 
технічного стану:
 зовнішні і внутрішні стіни... втрати складають 
25-30 %... Загальний технічний стан збережен-
ня стін можна вважати задовільним;
 підземні коридори ... До центрального ядра 
форту від земляних валів з півночі, півдня, схо-
ду і заходу ведуть широкі пандусні коридори. 

Вхід у західний коридор зруйнований, пере-
криття самого коридору і приміщень, що прими-
кають до нього, в аварійному стані. Зважаючи 
на те, що форт відвідується численними, неор-
ганізованими групами туристів, з метою запобі-
гання нещасливих випадків необхідно терміно-
во закрити цю частину спорудження і, по можли-
вості, ліквідувати аварійний стан перекриття...;
 стіни і бічні перекриття коридорів виложені з 
цегли на цементному розчині. Підлоги бетонні, 
частково зруйновані... Входи і виходи в коридо-
ри мають збережені металеві коробки і гаки крі-
плення воріт…;
 - під корпусом знаходяться три глибоких ко-
лодязі діаметром до 2 м, два з який засипані 
битою цеглою. Єдиний збережений колодязь, 
глибиною до 20м, з’єднаний підземною гале-
реєю з західними казематами. 

Фото 7. Фортова слобідка. Початок ХХ ст.  

Фото 8. Старші чини форту з дружинами. 
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Вимощення з каменю і бетону втрачені на 90 – 
100%...;
 цоколь...споруджуваний з каменю прямокут-
ної форми… висота цоколя до 50 см… втрати 
складають 40%..;
 стіни...Є тріщини шириною до 5 см. Загальний 
технічний стан стін незадовільний;
 карнизи – кам’яні, не штукатурені, споруджу-
вані з формованої цегли, складного профілю. 
Карнизи поростили кущами і деревами. Втра-
ти складають 50%...;
 дах – складного профілю, покритий руберой-
дом. У деяких місцях дах зруйнований…;
 водовідвід здійснюється через лотки... у товщі 
стіни. Лотки не забезпечують повного водовід-
воду, що приводить до подальшого руйнуван-
ня спорудження…;
 будь-які елементи інтер’єру не збереглися. 
Приміщення намокають і поступово руйнують-
ся. Загальний технічний стан інтер’єру незадо-
вільний...;
 для того, щоб потрапити в каземати, треба 
пройти через подвійну лінію оборонних рубе-
жів, стіни і перекриття яких виконані з бетону 
до 2,5 м... У зв’язку з тим, що в західній частині 
казематів робилися спроби організувати скла-
ди, приміщення тут знаходяться в задовільно-
му стані. Інтер’єр інших приміщень казематів – 
незадовільний...[9]
Сьогодні Дубенський форт живе своїм життям. 
У теплу пору майже щодня зустрічає туристів. 
Колишній оборонний об’єкт і досі не втратив 
свого військового статусу і перебуває на ба-
лансі Міністерства оборони України. 
Розташований на території теперішньої Тара-
канівської сільської ради форт, став надбан-
ням історії. Бойове укріплення, створене ру-
ками навколишніх селян, ремісників, майстрів 
різних професій, перетворилося на пам’ятник 
архітектури і майстерності зодчих. Він пере-
жив багатолітню історію влади царського са-
модержавства, польського санаційного режи-
му, радянізації, німецького окупаційного режи-
му, колективізації, індустріалізації краю. 
Дубенський форт пережив кілька воєн – Пер-
шу і Другу світові, громадянську, радянсько-
польську. Однак оборонну фортецю зруйнува-
ли не війни, а час. 
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Аннотация. Правовое регулирование деятельности 
военных фортификационных сооружений на террито-
рии Украины во время боевых действий Первой мировой 
войны (1914–1918) имело свою особенность, которая за-
ключалась в том, что нормативных документов, регу-
лировавших жизнедеятельность крепостей, никто не 
разрабатывал, поэтому управление такими военными 
сооружениями осуществлялось в зависимости от сло-
жившейся боевой ситуации. 
Анотація. Правове регулювання діяльності військових 
фортифікаційних споруд на території України під час бо-
йових дій Першої світової війни (1914 – 1918) мало свою 
особливість, яка полягала в тому, що нормативних доку-
ментів, які регулювали життєдіяльність фортець, ніхто 
не розробляв, тому управління такими військовими спору-
дами здійснювалося залежно від бойової ситуації, що скла-
лася. 
Abstract. The legal regulation of military fortifications on the 
territory of Ukraine during the hostilities of World War I (1914 - 
1918) has as a feature the fact that the regulations that regulated 
livelihoods fortresses, no one has developed, so the management 
of such military structures was carried out according to the current 
combat situation. 

Ключевые слова: фортификация, фортификационные 
сооружения, цитадель, крепость, артиллерия, провиант, 
боеприпасы.
Ключові слова: фортифікація, фортифікаційні споруди, 
цитадель, фортеця, артилерія, провіант, боєприпаси.
Key words: fortification, fortifications, the citadel, fortress artil-
lery, provisions and ammunition. 

Фортификация как военная наука всегда была 
актуальна при ведении боевых действий  [1]. 
Теорию этой науки, как известно, разрабо-
тал Альбрехт Дюрер. Учитывая потребность 
в развитии современного военного искусства, 

даже сегодня эта тематика привлекает к себе 
военных специалистов разных уровней.
Говоря о боевых действиях на территории со-
временной Украины, необходимо указать, что 
существует ряд фортификационных сооруже-
ний, которые были возведены до начала ХХ 
века и по сути своей носили исключительно 
военный характер. География таких строений 
распространена от западных границ Украины 
до восточных, включая также Автономную 
Республику Крым, а именно:

 Херсонская крепость, 1784 г. (Южная часть 
Украины);
 Киевская крепость 1839-1842 гг. (Северная 
часть Украины);
 Цитадель, 1856 г. (Западная часть Украины, 
г. Львов);
 Крепость Керчь, 1857-1877 гг. (Автономная 
Республика Крым);
 Дубенский форт-застава, 70-90 гг. XIX в. 
(Западная часть Украины, г. Дубно Ровнен-
ской области).

Необходимо отметить, что во время боевых 
действий Первой мировой войны (1914 – 1918) 
украинцы были поделены между двумя враж-
дующими блоками и, не имея собственного го-
сударства, которое защищало бы их интересы, 
оказались по разные стороны фронта [2, стр.16-
17]. Для нужд российской армии царь мобили-
зовал в свое войско 3,5 млн. украинцев, а ав-
стрийский император – 250 тысяч. Все они 
принимали участие в постройке и оборудова-
нии фортификационных сооружений для нужд 
войск обеих армий. Из перечисленных выше 
крепостных сооружений в боевых действиях во 
время Первой мировой войны приняла участие 
лишь Цитадель  во Львове.
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Строили Цитадель на гряде из трех гор: Шем-
бека (Вроновских), Познанской (Пелчинской) 
и Жебрацкой (Калича). Эти горы прикрывали 
юго-восточные подступы к городу. Строи-
тельство длилось семь лет (1850-1856 гг). В 
это время австрийцам, куда территориаль-
но входил г. Львов, необходимо было укре-
пить свою власть в регионах империи, пото-
му что революционные события 1848-1849 гг.  
значительно поколебали ее. Одним из спосо-
бов укрепления власти стало строительство 
мощных цитаделей в столичных городах им-
перии.
В 1848 году революционные волнения прои-
зошли и во Львове. Чтобы подавить повстан-
цев, австрийские войска расположили артил-
лерию на горе Шембека и начали обстрел 
центральных районов города. Стратегическая 
высота давала возможность контроля практи-

чески над всем городом (тогда его площадь 
была значительно меньше), поэтому, когда 
встал вопрос, где строить Цитадель, сразу на-
шелся и ответ.
Цитадель состояла из большого казематиро-
ванного корпуса казарм и шести башен – двух 
квадратных и четырех круглых. Трехэтажные 
квадратные башни фланкировали с корпу-
сами казарм. На северном и северо-восточ-
ном краях Цитадели стояли две двухэтажные 
круглые башни с внутренним диаметром 36 
метров (башни № 1 и № 2). На юго-западе и 
юге – две круглые двухэтажные башни с вну-
тренним диаметром 18 метров (башни № 4 и 
№ 3) (схема башни № 4 прилагается).
Все круглые башни были орудийными и воз-
водились по системе, предложенной ав-
стрийским генералом Максимилианом-Ио-
сифом д’Эсте (такие сооружения заменили 

Фото 1. Карта боевых действий.
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традиционные бастионы и получили название 
башня Максимилиана). Окружались башни су-
хим забетонированным рвом-ловушкой, из ко-
торого выбраться живым было очень пробле-
матично. Вокруг Цитадели построили систему 
окопов и выкопали глубокие рвы [3].
По проекту количество воинов гарнизона долж-
но было составлять полтысячи, артиллерия – 
две батареи пушек и гаубиц (24 единицы) и две 
батареи ракет системы У. Конгрива . Это лиш-
ний раз подтверждает мнение большинства ис-
следователей, таких как Пиняжко Т., Окончен-
ко И., Оконченко О., Волошин И., Мельник Б., 
о том, что Львовская Цитадель строилась не 
для защиты города Львова от нападения с вос-
тока, а для защиты австрийских чиновников от 
местных жителей города Львова и прилегаю-
щих населенных к городу пунктов, а также для 
устрашения жителей города [4].
Как и крепости в Киеве и Керчи, Цитадель во 
Львове строилась в период расцвета глад-
коствольной артиллерии, но буквально че-
рез десять лет гладкоствольную артиллерию 
отправили в утиль – начался период артил-
лерии нарезной. И в этом отношении Львов-
ская Цитадель не имела особого фортифи-
кационного значения. Хотя австрийцы дол-
го не вычеркивали Цитадель из перечня кре-
постей империи. В 1888 году ее укрепили де-
вятью земляными фортами, которые были 
расположены на расстоянии 4 км от цен-
тра Цитадели и контролировали основные 
подъездные дороги.
С началом войны украинцы организовали 
первые собственные вооружённые силы – Ле-
гион украинских сечевых стрельцов. Однако 
военная мощь Российской империи, по срав-
нению с Австро-Венгрией, была сильнее, и 
по этой причине в сентябре 1914 года город 
Львов был занят царскими войсками. Оккупа-
ционная власть опиралась в Галиции на укра-
инцев-москвофилов, однако успехов не дости-
гла. 27 марта (4 апреля) 1915 года город Львов 
посетил лично император Николай II, который 
принял парад Российской армии.
Во время непосредственных боевых действий 
во Львове солдаты австрийской армии реши-
ли не защищать город и сдали его вместе с 
Цитаделью без боя Российской армии. В ре-
зультате этого в 1914–1915 гг. в Цитадели раз-
мещался российский гарнизон.
Бои за город Львов происходили в период с 
18 августа по 25 сентября 1914 года, во время 
крупнейшее сражение между армиями Юго-
западного фронта и основными Австро-Вен-
герскими силами (схема боевых действий при-
лагается).

Это сражение началось для Российской ар-
мии не очень удачно: австрийцы нанесли по-
ражение 4-й армии, а также втянулись в тяже-
лейшие бои против 5-й армии генерала Плеве 
П.А., который не поддался панике и смог сдер-
жать войска Австро-Венгерской армии, а за-
тем успешным маневром вывел войска из-под 
основного удара.
В это время южнее наступили 3-я армия Н.В. 
Рузского и 8-я армии генерала А.А. Брусило-
ва, которые в сражении у р. Гнилая Липа  раз-
громили противника. 3 сентября 1914 года 
была занята столица Восточной Галиции кре-
пость Львов, что стало одним из успехов Рос-
сийских войск. Попытки Австро-Венгерской 
армии, подтянув резервы, перейти в контрнас-
тупление не принесли желаемых результатов 
[5]. И как результат во Львове расположились 
российские войска.
В середине сентября 1941 года австрийские 
войска отступили в западном направлении, 
потерпев окончательное поражение. Поте-
ри Австро-Венгерской армии составили до 
400000 человек (против русских 230000), в том 
числе нами было взято 100000 пленных и 400 
орудий.
Позже, во время украино-польской войны в 
первых числах ноября 1918 года Цитадель 
снова занял украинский гарнизон. Для захва-
та Цитадели польские военачальники орга-

Фото 2. Схема башни № 4.
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низовали специальную боевую группу «Цита-
дель». Основное наступление поляков было 
направлено на южную башню. После несколь-
ких недельных боев, в ночь с 20 на 21 ноября 
1918 года эта неприступная башня была взя-
та. С 1918 года в Цитадели стоял полк поль-
ской пехоты, для которого были возведены 
дополнительные бараки. 
В последующем и до наших дней, еще не раз 
Цитадель использовалась военными разных 
стран и армий как стратегическое или вспо-
могательное сооружение, но эти факты имели 
место гораздо позже – в 30-40 гг. ХХ столетия.
По сегодняшний день это фортификацион-
ное сооружение находится в полуразрушен-
ном состоянии. Некоторые помещения кре-
пости используются коммерческими структу-
рами. Периодически у ее стен проводят исто-
рические реконструкции польской атаки в ноя-
бре 1918 года на Цитадель. 
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Анотація. Робота присвячена аналізу системи укрі-
плень, які були зведені напередодні початку Першої світо-
вої війни навколо Балаклавської бухти. Укріплення склада-
лися з берегової батареї та двох фортів.  Форти мали 
комплекс захисних споруд, що складалися з бетонованих 
ровів, казематів, підземних укриттів для гармат та осо-
бового складу. Незважаючи на припинення будівництва 
та визнання фортів застарілими вони на момент почат-
ку Першої світової війни могли виконувати функції оборо-
ни Севастополя з півдня.
Аннотация. Работа посвящена анализу системы укре-
плений, которые были возведены накануне Первой ми-
ровой войны вокруг Балаклавской бухты. Укрепления 
состояли из береговой батареи и двух фортов. Форты 
имели комплекс защитных сооружений, состоявшие из 
бетонированных рвов, казематов, подземных укрытий 
для орудий и личного состава. Несмотря на прекращение 
строительства и признании фортов устаревшими к мо-
менту начала Первой мировой войны могли выполнять 
функции обороны Севастополя с юга. 
Annotation. Work is devoted to the analysis of the fortifications 
that were built on the eve of the First world war around Balaklava 
bay. The fortifications consisted of two coastal batteries and forts. 
Forts were complex protective structures, consisting of concreted 
ditches, casemates and underground shelters for guns and 
troops. Despite the cessation of the construction and recognition 
of forts as obsolete they at the start of the First world war can 
serving as the defense of Sevastopol from the south. 

Ключові слова: Севастополь, Балаклавська бухта, 
форт, каземат, рів, берегова батарея. 
Ключевые слова: Севастополь, Балаклавская бухта, 
форт, каземат, ров, береговая батарея.
Keywords: Sevastopol, Balaklava bay, fort, casemates, moat, a 
coastal battery.

На початку ХХ ст. російський Чорноморський 
флот мав абсолютну перевагу на морі з чи-
сельністю кораблів надводного флоту. Флот у 
наступній війні повинен був відігравати домі-
нуючу роль у контролі над чорноморським те-
атром бойових дій. Політичні інтереси Росії у 

захопленні Босфору та Дарданелл стали одні-
єю з основних причиною призупинення будів-
ництва сухопутних укріплень навколо чорно-
морських баз [2, с. 8]. Проте досвід російсько-
японської війни та облога Порт-Артура дове-
ли необхідність їх укріплення не тільки з боку 
моря. І все ж будівництво сухопутних укрі-
плень вважалося другорядним і часто ігнору-
валося як військовим керівництвом так і фор-
тифікаторами. 
Основним театром бойових дій на початку ХХ 
ст. вважалися західний та північно-західний 
кордон. На Західній Україні, Польщі та Балти-
ці активно будуються ряд фортів та берегових 
батарей. Форти були стандартними за фор-
мою – п’ятикутні земляні укріплення з равелі-
ном, інколи вони доповнювалися додатковими 
фортифікаційними елементами. Значні за пло-
щею фортеці мали високі земляні вали, рови 
сухі і заповнені водою. Для укриття особового 
складу, гармат та боєприпасів зводилися це-
гляні та бетоновані казарми, бункери, капоні-
ри. На озброєнні таких фортів була різнокалі-
берна артилерія та гарнізони, які у разі почат-
ку облоги доповнювалися польовими війська-
ми. Концепція використання фортів як вузлів 
оборони була домінуючою не тільки у Росій-
ській імперії, а й у країнах Західної Європи. На 
початок ХХ ст. фортеці досягли свого апогею 
у розвитку. Модернізація ряду фортець зведе-
них у середині – другій половині ХІХ ст. прово-
дилася в основному у західних прикордонних 
регіонах. Використання електрики, бетону, ар-
тилерії та автоматичної стрілецької зброї зна-
чно посилили обороноздатність фортів. Про-
те поява гармат з калібром понад 280 мм, фу-
гасних снарядів, отруйних газів, повітряної 
розвідки з дирижаблів та аеропланів виявила 
значні недоліки у концепції оборони, що було 
виявлено у ході бойових дій Першої Світової 
війни. У обороні більшу увагу стали приділя-
ти піхотним підрозділам, які повинні вести ак-
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тивну оборону. Нові фортифікаційні концепції 
робили основний акцент на вдале поєднан-
ня природних перешкод та посилення їх стрі-
лецькими позиціями. Відмова від верків, як 
основи фортифікації поступово приводять до 
появи нової ідеї – будівництва укріплених лі-
ній або укріплених районів. Проте на початку 
ХХ ст. це були тільки теорії, які будуть реалізо-
вані тільки у 20 – 30 рр. ХХ ст. [3, с. 202 – 206].
Головна база чорноморського флоту знаходи-
лася у Севастополі. З середини ХІХ ст. його 
укріплення перебудовуються, зводяться нові 
батареї та берегові укріплення. Облога Порт-
Артура виявила вразливість оборони військо-
во-морських баз з боку суходолу. Командуван-
ня Чорноморського флоту наполягло на поси-
ленні оборонних споруд Севастополя та роз-
почало рекогносцирувальні роботи. Одним з 
напрямків, де планувалося зведення укріплень 
було південне або балаклавське. Балаклав-
ська група оборонних споруд повинна була за-

хистити Севастополь від висадки десанту пів-
денніше міста. Для цього планувалося збуду-
вати берегову батарею та укріплення для по-
льових військ. Перед початком будівельних 
робіт були проведені топографічні та геоло-
гічні розвідки. Картографування Кримського 
півострова здійснювалося корпусом військо-
вих топографів у 70-х рр. ХХ ст., на початку ХХ 
ст. карти південної частини Російської імперії 
були значно доповнені картографами Кавказь-
кого відділу Російського географічного това-
риства. Для планування Балаклавського вуз-
ла оборони були використані дані метеороло-
гічних та геологічних розвідок, здійснених під 
керівництвом військового інженера Володи-
мира Миколайовича Полянського (1879 – 1939 
рр.). У результаті проведеної рекогносциров-
ки було вирішено будувати два форти на горах 
Кефало-Врісі та Аскеті та берегову батарею на 
мисі Курон, що мала захищати вхід до Бала-
клавської бухти. Форти отримали назви „Пів-
нічний” та „Південний”. Будівництво „Північно-
го” форту та берегової батареї тривали з 1909 
по 1915 роки. У цей же час велися роботи по 
модернізації „Південного” форту. Метою будів-
ництва „Північного” форту був захист бухти та 
дороги, що з’єднувала її з Севастополем. „Пів-
денний” форт мав захищати дорогу від Бала-
клави до Байдарської долини.
„Північний” форт розташований на за 750 м 
на північний схід від Балаклавської бухти. За-
ймає вершину гори Кефало-Врісі, має поліго-
нальну двочастинну структуру (рис. 1). Укрі-
плення складаються з системи ровів та ес-
карпів і потерн та казематів. Загальна протяж-
ність рову становить 1897 м. Ширина верхньої 
частини рову становить 9,2 – 9,7 м, нижньої – 
2,7 – 2,9 м. Центральна частина має овальну 
форму, по периметру оточена ровом глибиною 
2,4 – 2,6 м. Розміри цієї частини становлять 85 
х 70 м. Внутрішні стінки рову частково бето-
новані, зовнішні бетоновані. У зовнішній стін-
ці рову влаштовані 8 сходинок для швидкого 
виходу з рову. Довжина рову становить 267 м. 
Ширина дна рову коливається від 1,5 до 2 м, 
що дозволяє одночасно пересуватися піхотин-
цям у зворотних напрямках. Через центр цен-
трального укріплення проходить траншея, що 
пробита у скельному ґрунті. Ширина траншеї 
становить 17 м, довжина – 62 м. Її інтерпре-
тують як сховище для дирижабля, проте гли-
бина траншеї становить 2 м, що недостатньо 
для маскування дирижабля. До того ж стінки 
траншеї не мають слідів облицювання бето-
ном. Судячи з характеру пошкоджень внутріш-
ньої стінки рову траншея має  більш пізнє по-
ходження. Ймовірно, що вона може бути дато-

Рис. 1. Структура «Північного» форту на горі Кефало-Врісі поблизу 
Балаклавської бухти.
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вана серединою 20-х р. ХХ  ст. Зовнішні укрі-
плення діляться на чотири сектори – північ-
но-східний та західний. Північно-східний сек-
тор полігональний має розміри 417 х 262 х 65 
м, оточений ровом за улаштуванням аналогіч-
ний центральному укріпленню. Загальна про-
тяжність рову становить 1315 м. В’їзди до пів-
нічно-східного сектора знаходяться у півден-
ному і північному кутах. Вони улаштовані у ви-
гляді рову захищеного з напільної сторони. Від 
в’їздів ведуть траншеї до підземних казематів. 
Каземати знаходяться у заглибленнях вируба-
них у скельній основі гори. Західний сектор по-
лігональний, має розміри 252 х 67 м і загальну 
протяжність рову 730 м. Майданчик нерівний, 
має значний перепад у західний бік. Перепад 
висоти становить 3,5 – 4 м. До західного секто-
ру ведуть два входи. Південний влаштований 
за принципом захабу, коли стіни рову мають 
розрив, а краї заходять один за одного. Через 
південний вхід можна потрапити до рову, що 
веде до входу у центральну потерну. Західний 
вхід улаштований таким чином, що звідти мож-
на потрапити ровом як до західного так і до пів-
нічно-східного секторів. 
Рів, що оперізує гору та ділить форт на час-
тини улаштований таким чином, що спуск до 
нього можливий з напільної сторони, зовнішня 
– вертикальна. Це перешкоджає швидкому по-
доланню рову супротивником і полегшує вихід 
з рову стороні, що обороняється. Розташуван-
ня сходинок на зовнішній стороні рову свідчить 
про те, що у разі прориву до північного-східно-
го сектору оборонці могли перейти до західно-
го і потім до центрального.  Сходинки улашто-
вувалися через 5 – 6 м. У місцях де кам’яна по-
рода  була нещільною стінки рову бетонували-
ся.  Протяжність рову по периметру укріплень 
становить 1157 м. 
Бетонні споруди – потерна та каземати були 
збудовані у техніці лиття з бетону у дерев’яній 
опалубці. Недобудований каземат у південній 
частині форту дає змогу прослідкувати етапи 
його будівництва. Спершу у скельній породі ви-
рубався котлован, за розмірами дещо більший 
за споруду, потім у кілька етапів зводилися сті-
ни та внутрішні стіні і перекриття. Потім про-
стір між стінками котловану та бетонною сті-
ною заповнювався грунтом, а перекриття по-
кривалося подушкою з грунту та каменю. Під-
земна потерна та каземати знаходяться у цен-
трі форту. Потерна з’єднує  північно-східний і 
західний сектори. Її протяжність становить 134 
м, ширина – 2,6 м, висота – 3,5 м, потужність 
бетонних стін становить 1м. Входів до потерни 
два. Основний знаходиться у західній частині. 
Двоє Г-подібних проходів ведуть до внутріш-

ніх приміщень. Тут знаходяться приміщення 
кордегардії прямокутної форми. Товщина стін 
становить 1,5 м, перекриття – 2,2 м. Зовніш-
ня стіна має 5 вікон-бійниць, що були захищені 
сталевими заслінками. За кордегардією розта-
шовані кімнати командного пункту, що з’єднані 
коридором з потерною. Східний вихід з підзе-
мелля Т-подібний. З нього сходи ведуть у рів. 
Підземний комплекс має вентиляційні бетоно-
вані шахти з захисними ковпаками зі сталі та 
аварійні виходи на поверхню через кожні 30 м. 
„Південний” форт знаходиться на горі Аскеті, 
що за 1,77 км на схід від Балаклавської бухти. 
Форт мав дещо іншу конфігурацію аніж „Пів-
нічний” (рис. 2). Він має кілька підземних бе-

Рис. 2. Структура «Південного» фортуна горі Аскеті поблизу 
Балаклавської бухти
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тонних казарм, відкритих артилерійських ба-
тарей, рів та індивідуальні стрілецькі позиції. 
Перші укріплення південного форту зведе-
ні ще у середині ХІХ ст. Саме до цього часу 
можна віднести архаїчні укріплення у вигля-
ді рову та оборонної стіни з арковими бійни-
цями, призначеними для ведення рушнично-
го вогню. Вони були зведені з місцевого ка-
меня та бетону. У період з 1912 по 1915 роки 
під керівництвом В.М. Полянського проведе-
но модернізацію форту. Було збудовано під-
земні казарми з бетону, здійснено бетонуван-
ня стінок рову, влаштовано сходинки. Загаль-
на протяжність рову становить 1,608 км. Ши-
рина верхньої частини рову коливається від 5 
до 16 м, дна – 1,9 м. За зовнішнім периметром 
рову закладені напівкруглі стрілецькі позиції з 
бруствером для кількох стрільців або кулеме-
та. Рів, що тягнеться з вершини гори до схилу 
призначений для швидкого пересування бій-
ців від підземних казарм до стрілецьких пози-
цій, що розташовані над морським урвищем. 
Вище знаходилися артилерійські позиції. „Пів-
денний” форт мав власне джерело води. Бе-
тонні казарми та каземати для укриття гармат 
були збудовані так, що до моря вони були по-
вернуті кутом або вузькою стороною. До того 
ж всі  вони були захищені від обстрілу з моря 
скельною породою. Артилерійські майданчики 
з боку моря захищені бетонним бруствером, 
для підйому гармат влаштовані апарелі. Рів 
має конфігурацію ламаної прямої. У окремих 
місцях він утворює квадратні та трикутні кон-

лаклавську бухту на мисі Курон. Керував бу-
дівництвом батареї військовий морський інже-
нер Сергій Миколайович Петров. Батарея про-
тягнулася вздовж лінії скельного обриву по лі-
нії північ-південь. Розміри батареї 138 х 15 м. 
Вона складалася з чотирьох артилерійських 
двориків, бойової рубки, спостережного пунк-
ту обладнаного дальноміром та перископами 
та підземних казематів і складів (рис. 3). Бата-
рея мала електрогенератор, компресори, ко-
тельну. Артилерійські дворики відкритого типу 
були заглиблені на 2,5 м нижче поверхні ба-
тареї. Діаметр двориків становить 7 м. З них 
сходи ведуть до підземних комунікацій.  Під-
земні каземати були одноповерховими, трия-
русними. Вони були вирубані у скельній осно-
ві, стіни та стеля бетоновані. З боку моря ба-
тарея була добре замаскованою. Гармат-
ні дворики були захищені бетонним брустве-
ром V-подібної форми, спостережний пункт та 
майданчик дальноміру були обкладені теса-
ним каменем. Навіть з невеликої відстані бата-
рея виглядає як рештки середньовічних укрі-
плень. Із значної відстані 10 батарея та руїни 
фортеці Чембало виглядають як одне ціле, що 
значно утруднює прицільну стрільбу.
На озброєнні батареї були російські скоро-
стрільні 152-мм морські гармати системи 
французького інженера Г. Кане. Заряджання 
відбувалося за рахунок механічних пристро-
їв та мускульної сили артилерійської обслуги. 
Одну гармату обслуговували 12 артилеристів. 
Дальність стрільби 152-мм гармати становила 

Рис. 3. Схема берегової батареї №10 на мисі Курон на південно-
західному боці входу до Балаклавської бухти.

тури. „Південний” форт роз-
ділений рельєфом на дві 
частини. У верхній, північ-
ній частині сконцентрова-
ні казарми, каземати для 
гармат та артилерійські по-
зиції, південна, нижня час-
тина має переважно стрі-
лецькі та кулеметні пози-
ції. Південна частина мала 
два пункти коректувальни-
ків артилерійського вогню. 
Вони сполучалися з ровом 
бетонним переходом. Спо-
стережний пункт був зваре-
ний з броньового листа тов-
щиною 180 мм і мав щілини 
для спостереження за мор-
ським узбережжям.
Берегова батарея № 10 
була збудована у період 
з 1913 по 1914 роки. Вона 
знаходиться на південно-
західному боці входу у Ба-
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20 км [5, c. 5 – 6]. Унікальність розташуван-
ня мису Курон дозволяла вести стрільбу як по 
морських так і по суходільних об’єктах. У 1915 
р. будівництво у Балаклавській бухті припиня-
ється, форти так і не отримали артилерійсько-
го озброєння. Окремі об’єкти не були завер-
шеними, а від інших лишилися тільки котло-
вани. Форти вважали морально застарілими, 
а кошти та матеріали були направлені на бу-
дівництво укріплень у Польщі та на Балтиці. 
Але чи були ці форти такими, що не відповіда-
ли вимогам ведення війни? Світова військо-
ва доктрина свідчить, що до початку кожної 
з воєн воєначальники планують бойові дії за 
правилами війни попередньої. Проте не за-
вжди попередній досвід може бути корисним. 
Форти не брали участі у Першій Світовій війні, 
проте для аналізу боєздатності фортів можна 
використати досвід ведення бойових дій у Га-
личині та Польщі.  До недоліків фортів можна 
віднести слабку захищеність бетонних спо-
руд, відкриті рови та відсутність важкої фор-
течної артилерії, протиповітряної та хімічної 
оборони. Бетонні каземати не мали противід-
кольного покриття, рови мали значні ділян-
ки що тягнулися по прямій і у разі попадання 
снаряду це приводило б до значних втрат [4, 
с. 90 – 94].  Берегова батарея не мала броньо-
ваного захисту гармат та обслуги.
Проте слід зазначити, що військовий потенці-
ал, що був закладений при будівництві фор-
тів не було вичерпано на початок Першої Сві-
тової війни. „Північний” та „Південний” фор-
ти були спроектовані та збудовані для при-
криття сухопутними військами берегової ба-
тареї та самої бухти від морського десанту. 
На початку будівництва фортів існувала мож-
ливість прориву у Чорне море германських 
та австро-угорських бойових кораблів. Флот 
Туреччини був слабким та значно поступав-
ся російському чорноморському.  Наявність у 
Німеччини та Австро-Угорщини важких крей-
серів та дредноутів теоретично уможливлю-
вала напад на головну базу чорноморського 
флоту. Однак домінування у Середземномор’ї 
флотів Франції та Великобританії робила цю 
можливість примарною. Тобто можливість по-
яви поблизу фортів важких крейсерів та дред-
ноутів з потужною корабельною артилерією 
була вкрай низькою. Протистояти кораблям 
турецького флоту берегова батарея могла і 
без наявності броньованого захисту гармат. 
Прорив у Чорне море германських лінійно-
го крейсера SMS „Goeben” (10 гармат 280 мм, 
12 - 150-мм,  12 - 88-мм ) і легкого крейсера 
SMS „Breslau” (12 гармат 105-мм) дав можли-
вість турецькому флоту здійснювати напади 

на чорноморські порти Російської імперії. Об-
стріл Севастополя крейсером SMS „Goeben”  
не завдав суттєвих пошкоджень його військо-
вій інфраструктурі [2, c. 80 – 81]. Навпаки ата-
ка SMS „Breslau” на Новоросійськ завдала 
значної шкоди складам, нафтосховищам та 
судам у порту [2, с. 87 – 88]. Атаки кораблів 
та берегових батарей з аеропланів та дири-
жаблів у цьому регіоні були майже неможли-
ві, адже Крим знаходився занадто далеко від 
можливих місць їх базування. 
Форти при наповненні піхотними підрозділа-
ми могли протистояти як штурмам так і обло-
гам. Вони мали бетоновані підземні казарми, 
товщина їх бетонних перекриттів доходила 
до 2,2 м і вони мали додаткову ґрунтову об-
сипку. „Південний” форт крім казарм мав ка-
зематовані укриття для гармат. Такі укріплен-
ня могли витримувати обстріл з гармат се-
реднього калібру корабельної артилерії [1, с. 
42 – 47, 67]. Наявність у військ морського де-
санту гармат калібром понад 76 мм був мало-
ймовірний, а так як основним завданням фор-
тів був захист Балаклавської бухти від мор-
ських десантів їх укріплення можна вважати 
цілком придатними до оборони. На озброєн-
ня фортів повинні були поставити 75-мм гар-
мату системи Г. Кане з довжиною ствола 50 
калібрів. Ці гармати списували з кораблів піс-
ля російсько-японської війни. Скорострільна 
гармата, що мала дальність стрільби до 9 км 
і могла використовуватися як для стрільби по 
наземних цілях так і у якості зенітної [5, c. 7]. 
Дальності таких гармат цілком достатньо щоб 
тримати під обстрілом не тільки схили гори та 
бухту, а й прикривати зустрічним вогнем „Пів-
нічний” та „Південний” форти. Відстань між 
фортами становить 1,4 км. Кам’яні та бетон-
ні укріплення могли бути посиленими польо-
вим фортифікаційними укріпленнями – колю-
чим дротом, мінними полями та окопами. Як 
свідчать події Першої Світової війни слабким 
місцем фортів був слабкий протихімічний за-
хист. Балаклавські форти також не мали його. 
Двері та вентиляційні шахти не були герме-
тичними, але розташування на висоті понад 
200 м та різкий вітер робили хімічну атаку ма-
лоефективною. 
Таким чином на початок ХХ ст. Балаклавська 
група укріплень була зведена за сучасними 
фортифікаційними вимогами та могла вико-
нувати функцію захисту бухти та дороги до 
Севастополя. Форти були збудовані з макси-
мальним використанням навколишнього ре-
льєфу, а природні перешкоди суттєво допо-
внені фортифікаційними елементами. При 
наявності піхотних підрозділів форти могли 
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б довгий час обороняти підходи до Севасто-
поля з півдня. Проте політичні рішення ста-
ли причиною призупинення будівництва фор-
тів. Озброєння отримала тільки берегова ба-
тарея, а польові укріплення лишилися недо-
будованими.
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РОЗДІЛ І

Анотація. У статті показано сприйняття Т. Ґ. Масари-
ком Першої світової війни як кризи європейської цивіліза-
ції. Розкрито політичну оцінку світової війни Масариком 
як боротьби демократичних країн Антанти з абсолю-
тистськими, багатонаціональними імперіями, в ході якої 
має бути вирішена проблема малих націй (бездержавних 
народів) Центрально-Східної Європи. Висвітлено оцін-
ку першим президентом Чехословацької республіки гео-
політичних наслідків розпаду поліетнічних імперій, виник-
нення незалежних держав в Центрально-Східній Європі як 
прояву процесу демократизації, однієї з ознак становлен-
ня Нової Європи – сукупності великих і малих рівноправ-
них держав. Розкрито ставлення Масарика до принципу 
самовизначення націй, розв’язання проблеми національ-
них меншин в повоєнній Європі.
Аннотация. В статье показано восприятие Т. Г. Маса-
риком Первой мировой войны как кризиса европейской 
цивилизации. Раскрыто политическую оценку мировой 
войны Масариком как борьбы демократических стран 
Антанты с абсолютистскими, многонациональными им-
периями, во время которой должна быть решена пробле-
ма малых наций (негосударственных народов) Централь-
но-Восточной Европы. Показано оценку первым президен-
том Чехословацкой республики геополитических послед-
ствий распада полиэтнических империй, возникновение 
независимых государств в Центрально-Восточной Ев-
ропе как проявление процесса демократизации, одного 
из проявлений становления Новой Европы – совокупнос-
ти великих и малых равноправных государств. Раскрыто 
отношение Масарика к принципу самоопределения наций, 
решению проблемы национальных меньшинств в после-
военной Европе.
Annotation. The article showed perception of T. G. Masaryk 
First World War as a crisis of European civilization. Besides 
the author revealed the political assessment of Masaryk World 
War as struggle of democratic countries of the Entente with 
absolutist, multinational empires, in which the problem must 
be solved by small nations (stateless people) in the Central 
and Eastern Europe. In the article we can see the evaluation 
of the first president of the Czechoslovak Republic geopolitical 

consequences of the disintegration of the multi-ethnic empires, 
the origin of the independent states in Central and Eastern 
Europe as an display of the democratization, one of the signs of 
becoming of a New Europe – aggregate of the large and small 
equal in rights states. The article showed the attitude of Masaryk 
reveals the principle of national self-determination, the problem of 
national minorities in post-war Europe.

Ключові слова: Т. Ґ. Масарик, Перша світова війна, муль-
тинаціональні імперії, Чехословацька республіка, націо-
нальні проблеми.
Ключевые слова: Т. Г. Масарик, Первая мировая война, 
мультинациональные империи, Чехословацкая республи-
ка, национальные проблемы.
Key words: T. G. Masaryk, First World War, multinational 
empires, Czechoslovak Republic, national problems.

Велика війна 1914–1918 рр. докорінно зміни-
ла політичну організацію людства, частиною 
чого стало формування політичної карти новіт-
ньої Європи. Під час цього конфлікту лідером 
визвольного руху чехів і словаків став політик 
і вчений Т. Ґ. Масарик. Він спрямував розвиток 
новоствореної держави чехів і словаків у демо-
кратичне русло та був одним з творців повоєн-
ної реорганізації політичної структури Європи, 
а ідеї Масарика щодо демократичної організації 
суспільства (програма гуманної демократії), ін-
теграції «старого континенту», зберігають свою 
актуальність і сьогодні. Зазначені аспекти ви-
вчали М. Беднарж [12-14], С. Віднянський [1], Д. 
Ковач [15], А. Карась [2], І. Ковтун [16], О. Малі-
нова [3], М. Нагорняк [5], Я. Недома [25], М. Не-
удорфлова [26-27], Я. Опат [28], К. Піхлік [29], І. 
Самсон [30], О. Серапіонова [6], А. Субігу [31], Я. 
Шабата [33], З. Шолле [34-35], Р. Шпорлюк [11; 
32], Є. Фірсов [8] та багато інших науковців. Але 
вони зосереджували свою увагу насамперед на 
політичній боротьбі Масарика за створення че-
хословацької держави, його політичній концеп-
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ричного процесу [9, c. 264-267], але оцінював 
їх неоднозначно. Велику Британію він називав 
демократичною країною, взірцем парламента-
ризму, політичної стабільності та порядку [19, 
s. 265], Францію – батьківщиною прав людини, 
США – першою великою демократією і респу-
блікою, що організувала політичну свободу на 
основі релігійної свободи, яка є взірцем «євро-
пейської демократії загалом» [23, s. 77]. Нато-
мість Росію, Німеччину, Австро-Угорщину і Ту-
реччину він характеризував як теократичні аб-
солютистські держави, що протягом століть на-
сильницькими методами підкорили половину 
Європи [24, s. 339] та стали найбільшими полі-
етнічними країнами [23, s. 91]. Німеччину і Ав-
стро-Угорщину Масарик визначив у своїй тео-
ретичній праці «Нова Європа. Слов’янська точ-
ка зору» (1918 р.), як держави, що «проти волі 
народів ставлять фікцію божої волі і видають 
себе її провісниками». Туреччину він вважав 
мусульманською теократією, що «так само є 
антинаціональна, антидемократична, серед-
ньовічна і до того ж некультурна і варварська» 
[23, s. 77]. У першому зверненні до Національ-
них зборів ЧСР 22 грудня 1918 р. Масарик твер-
див про «берлінський, віденський і царгород-
ський царизм-імперіалізм» трьох пережитків 
середньовічної теократії [19, s. 24], критикував 
погляди пангерманістів щодо малих націй, які 
начебто не мають майбутнього, а історія нібито 
прямує до розбудови великих держав [19, s. 28].
Під час війни, перебуваючи в еміграції у 1914-
1918 рр. і ставши лідером чехословацького ви-
звольного руху Масарик неодноразово у мемо-
рандумах урядам країн Антанти, публічних ви-
ступах визнавав, що Австро-Угорщину вважа-
ли противагою Німеччині, державою необхід-
ною для організації малих націй, порятунком. 
Але, наголошував політик, своєю агресією про-
ти малої держави Сербії, монархія втратила 
сенс свого існування як охоронець малих на-
цій (здобутий нею в ХVІ ст. у боротьбі з Осман-
ською агресією), перспективу федералізації та 
остаточно перетворилася на країну насиль-
ства меншини (німців і угорців) над більшістю 
(слов’янськими націями). На думку Масарика, 
Австро-Угорщина фактично стала «колонією» 
Німеччини, її своєрідним містком на Балкани 
[23, s. 128-129].
Отже, відповідальність за світову війну Маса-
рик покладав на Німеччину і Австро-Угорщину, 
правлячі кола яких керувалися принципами се-
редньовічного теократичного монархізму і не-
демократичного антинаціонального абсолютиз-
му. Їм протистояли конституційні та демократич-
ні держави, що визнавали права великих і ма-
лих народів на свободу і незалежність. Йшло-

ції щодо перебудови «старого континенту» під час 
світової війни. З огляду на це, мета статті – роз-
крити сприйняття Т. Ґ. Масариком Першої сві-
тової війни та впливу на розв’язання національ-
них проблем у Центрально-Східній Європі.
Найбільш змістовно сприйняття Т. Ґ. Масариком 
Першої світової війни представлено у його спо-
гадах «Світова революція. Під час війни й у ві-
йні 1914-1918 рр.» (1925 р.) [24], які автор вва-
жав синтезом своєї філософії історії [33, s. 20]. 
Дійсно, крім спогадів про світову війну, ця пра-
ця містить його теоретичні погляди філософ-
сько-історичного характеру. У «Світовій рево-
люції…», як і загалом, Масарик не послугову-
вався терміном Перша світова війна. Він писав 
загалом про світову війну. Розмірковуючи про 
її виняткові масштаби (згодом він зауважував, 
що проти 4-х Центральних держав – 5, 6 % люд-
ства, об’єдналося 27 держав світу – 86 % люд-
ства [19, s. 229]) і наслідки, Т. Ґ. Масарик назвав 
війну світовою революцією. Йшлося про полі-
тичну революцію – розпад поліетнічних імперій 
і утворення незалежних держав у Центрально-
Східній Європі [24, s. 338]. 
Передумовою світової війни Масарик вважав 
«духовну кризу сучасної людини та цивілізації» 
[24, s. 291]. Ця криза розглядалася ним як пе-
рехідна стадія розвитку суспільства [24, s. 286]. 
Одним з проявів кризи він вважав агресивність 
частини людей, що виливається або у вбивство, 
або в індивідуальні випадки самогубства: «Пси-
хологічно вбивство і вбивці є протилежністю са-
могубства і самогубців; самогубство є насил-
лям душі, зверненої на себе і щодо себе егоцен-
тричним суб’єктивізмом, вбивство є зовнішнім 
насильством душі, анормальним об’єктивізмом. 
Суб’єктивний індивідуалізм, перебільшений со-
ліпсизм (егоцентризм – О. К.) і титанічна бого-
рівність, є для людини нестерпними – зрештою 
вона вчинить насильство над собою, чи над 
ближнім: самогубство і вбивство є виходом з 
цього насильства» [2, c. 352; 24, s. 286-287].
Масарик з точки зору моральності допускав 
можливість оборонної війни. Загарбницька ві-
йна в його розумінні була антиморальною [27, 
s. 204]. Світову війну з боку країн Антанти Ма-
сарик оцінював як оборонну, спрямовану про-
ти пангерманської програми світового пануван-
ня [23, s. 81]. Власне виявом цієї програми був 
і союз Берліну із Стамбулом, який Масарик на-
зивав містком Німеччини до Азії та Африки) [24, 
s. 340, 294; 23, s. 128-129]. Посилювало прови-
ну Німеччини й те, що Берлін напередодні війни 
врегулював з Англією, Францією сфери впливу 
в Азії та Африці [23, s. 178].
Імперії (світові держави) Т. Ґ. Масарик розгля-
дав як об’єктивний етап безперервного істо-
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час Масарик пов’язував падіння Німеччини і Ав-
стро-Угорщини з позбавленням Європи від аб-
солютизму, наслідком чого стане перемога де-
мократії та забезпечення свободи малих націй 
[24, s. 165].
Сформульоване ним на основі ідеї гуманізму 
право малих націй на самовизначення (політич-
ну незалежність) Масарик підкріплював модер-
ними зразками. Наприклад, у праці «Нова Євро-
па…» він наводив головний принцип демокра-
тичної системи Сполучених Штатів Америки: 
«Президент Вільсон доводив, що ніхто не сміє 
примушувати народ терпіти над собою владу 
уряду, обраного не ним і який діє не в його ін-
тересах» [23, s. 94]. Фактично Масарик розви-
вав положення про право націй на самовизна-
чення, яке сформулював В. Вільсон у 1915 р. В 
основу концепту нового світового ладу прези-
дента США було покладено уявлення про урів-
новаження суверенітетів великих і малих країн 
та їх добровільну відмову від частини цих суве-
ренітетів на користь «охоронця ладу» і надна-
ціонального регулятора міжнародної безпеки – 
Ліги Націй [4, c. 104-105].
Масарик доводив життєздатність малих дер-
жав (з урахуванням економічних чинників, зрі-
лості їхніх культур) і необхідність забезпечен-
ня їх рівності з великими державами. Однією з 
таких нових малих держав мала стати Чехос-
ловаччина. Масариківська ідея чехословаць-
кої держави в період світової війни зазнала сут-
тєвої еволюції. Спочатку Масарик проектував 
державу чехів і словаків як конституційну мо-
нархію, а з 1916 р. – як демократичну республі-
ку. Остаточну перевагу республіканській формі 
держави Масарик надав після російської Лют-
невої революції, яка довела можливість падін-
ня монархії. Він вітав Лютневу революцію, вва-
жав її кроком до демократизації країни: «Цар-
ський Содом і Гомора повинні були бути ви-
палені вогнем і сіркою», адже в царській Росії 
«деморалізація була вельми поширена і охопи-
ла всі кола» [24, s. 113]. Причиною революції він 
вважав поверховий характер царської модерні-
зації Росії, що охопила лише еліту країни [24, s. 
114]. Разом з тим, він не схвалював повалення 
Тимчасового уряду і прихід до влади більшови-
ків. У першому зверненні до Національних збо-
рів ЧСР 22 грудня 1918 р. Масарик стверджу-
вав: «Росія переживає важку кризу. Занепав не-
здатний і дегенерований царизм…, але росій-
ська революція не була і досі не є творчою, ро-
сіяни не навчились адмініструванню, а без ад-
міністрування немає демократії. Сумніваюсь, 
що Росія без допомоги Союзників швидко сама 
собі допоможе» [19, s. 29]. Згодом, в одному з 
своїх інтерв’ю, Масарик сказав: «Я не є воро-

ся перш за все про Велику Британію і Францію. 
Росія, за Масариком, почала демократизувати-
ся після Лютневої революції 1917 р. [23, s. 78].
Негативно оцінюючи домінування в міжна-
родних відносинах напередодні світової війни 
принципу рівноваги великих держав [14, s. 80], 
Т. Ґ. Масарик наголошував на необхідності но-
вих підходів до політичної організації післяво-
єнної Європи. Лідер чехословацького визволь-
ного руху запропонував Антанті проект полі-
тичної реорганізації Центрально-Східної Єв-
ропи як альтернативу німецькій концепції Цен-
тральної Європи (Mitteleuropa) [29, s. 44].
Національний принцип Масарик вважав порів-
няно новим у політичній організації Європи. На-
буття національним принципом політичного 
змісту він відносив до ХVІІІ ст., коли філософія 
Просвітництва сформулювала принцип та іде-
ал гуманності, французька революція – права 
людини, а німецький вчений Й. Гердер проголо-
сив нації природними органами людства (нато-
мість держави – штучними). Вони сприяли по-
чатку національного пробудження і ренесан-
су чехів і словаків, які Масарик назвав «націо-
нальною індивідуалізацією». При цьому політик 
торкнувся расового питання. Він відкинув існу-
вання обраних націй, оскільки «майже всі на-
ції дуже перемішані, ... нації чистої крові немає» 
[23, s. 89-90].
Національні проблеми в поліетнічних імперіях 
Масарик називав анахронізмом, явищем шкід-
ливим для всіх націй, «великою втратою сил і 
зниженням морального рівня», оскільки «панів-
на нація, здійснюючи гноблення, завдає собі 
шкоди допускаючи насильство і запозичуючи 
не найкращі риси пригніченої нації» [23, s. 106].
Масарик стверджував, що правильно саме на-
цію вважати «метою суспільного зусилля, а 
державу тільки засобом у цьому». На його дум-
ку, саме тому фактично кожна свідома нація 
бореться за свою власну державу, а політична 
самостійність «для освіченої самосвідомої на-
ції становить життєву необхідність, оскільки на-
ція, поневолена політично, навіть у самій куль-
турній державі відчуває пригнічення, експлуа-
тується економічно і соціально» [23, s. 105]. А 
оскільки в Європі 27 держав і не менше 54 на-
цій, на «старому континенті» ставляться націо-
нально-політичні вимоги. Враховуючи їх, демо-
кратичні країни Антанти «проголосили право 
націй на самовизначення», стверджував Маса-
рик у праці «Нова Європа…» [23, s. 91-92]. Вар-
то відзначити, що країни Антанти дійшли до ви-
сновку про необхідність ліквідації Австро-Угор-
щини тільки весною 1918 р., коли стало зрозумі-
ло, що воєнно-політичний союз імперії Габсбур-
гів з Німеччиною розірвати не вдасться. У той 
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гом Росії, не зможу прийняти комунізм і головне 
жалкую, що в Росії немає свободи; без свободи 
неможливо мислити, а без мислення неможли-
ве реформування. Хто вважає, що не помиля-
ється і використовує насильство, той справді … 
не може мислити. Обов’язково дійде до методів 
інквізиції. Без свободи мислення немає науки, а 
без науки неможлива пристойна держава і по-
рядна політика» [21, s. 26].
Революцію в Росії Масарик назвав початком 
світової історичної драми. Її завершили рево-
люційні події у жовтні-листопаді 1918 р. [24, s. 
261] в Німеччині, Австро-Угорщині, Туреччині, 
які змінили «політичну поверхню Європи і всьо-
го світу» [24, s. 265]. Поразкою і розпадом трьох 
континентальних імперій завершилася дійсно 
революційна, світового масштабу епоха – «по-
стфеодальна епоха великих загальноєвропей-
ських компромісів з ліберальним капіталізмом 
і навпаки» [33, s. 19]. Отже, зазначені зміни він 
оцінював як частину процесу модернізації світу.
Проте до розпаду російської держави Масарик 
ставився негативно. У меморандумі В. Вільсону 
10 квітня 1918 р. Масарик зазначав, що сильна 
Росія потрібна малим націям Центрально-Схід-
ної Європи як противага німецькому впливу. Ан-
танта має підтримувати Росію, оскільки якщо 
«німці підкорять Схід, потому підкорять і Захід». 
Стосовно України Масарик вважав необхідним 
реалізувати початкову програму Центральної 
Ради – автономію України в складі демократич-
ної Росії. Він був переконаний, що «незалежна 
Україна в дійсності перетвориться на німецьку 
або австрійську провінцію» [24, s. 159]. У тому 
ж меморандумі, визнання Берліном у березні-
квітні 1918 р. незалежності країн Прибалтики та 
Фінляндії Масарик назвав формальним і, вра-
ховуючи їх підконтрольність Німеччині, вважав 
це свідченням продовження стратегії «Натиску 
на Схід» [24, s. 165].
Поразка Австро-Угорщини у світовій війні, роз-
гортання визвольного руху сприяли розв’язанню 
завдань чехословацького державотворення. 
Після обрання 14 листопада 1918 р. на найвищу 
державну посаду – президента Чехословацької 
республіки – Масарик продовжував приділяти 
значну увагу наслідкам світової війни і розмірко-
вував над напрямками розвитку світу [24, s. 293].
Тепер світову війну й епоху після неї він трак-
тував як останню фазу поступової організації 
людства «у цілісність» [9, с. 264-267], як певний 
«перехідний етап» в історії Європи [7, c. 619]. 
17 жовтня 1923 р., виступаючи в паризькому 
Інституті слов’янських студій, Масарик заува-
жив: «Процес революцій не вичерпався Вели-
кою французькою революцією: відбулася низ-
ка революцій і знаходимося посередині цього 

окремого розвитку, тому що в ході світової ві-
йни і з неї також виникли революції. Саме цього 
вартові режиму не очікували. Революційність 
стала постійною особливістю у всіх галузях, не 
тільки в політиці. Можливо, що ми у світовій ві-
йні подолали не тільки старий режим, але й пе-
рехідний революційний стан» [20, s. 466].
Масарик вважав закономірним розпад імпе-
рій. Він пояснював на основі свого розуміння 
діалектики політичної історії, як боротьби тен-
денцій централізму і автономізації (федераліз-
му) [29, s. 45]. У праці «Світова революція…» 
вчений стверджував, що монархічний абсолю-
тизм з притаманним йому централізмом віджив 
своє: він відповідав давній добі великих, але 
малозаселених держав, що виникли внаслідок 
окупації та агресії, таких як Пруссія, Австрія і 
Росія. «Екстенсивної адміністрації цих держав 
невистачило, і тому відбулася заміна інтенсив-
ною адміністрацією самостійних держав» [24, s. 
338, 178]. Одним із завдань подальшого розви-
тку він вважав секуляризацію держав-наступ-
ниць імперій, що розпалися [24, s. 291].
Політик зауважував, що «війна звільнила від 
старого режиму також Німеччину», висловлю-
вав переконання, що «звільнена Німеччина по-
збудеться своєї духовної самітності; мораль-
но подолає бісмаркізм і повернеться до ідей та 
ідеалів свого Гете, Канта і насамперед Гердера 
і Бетховена» [24, s. 296]. Проте, демократичні 
засади в Німеччині, приниженій Версальським 
миром, не утвердилися. Як президент ЧСР Ма-
сарик не наголошував на цьому у своїх творах і 
публічних виступах. Але як політик-реаліст він 
продовжував вважати потенційно небезпечною 
для Чехословацької держави сусідню Німеччи-
ну з її програмою «Натиску на Схід» [25, s. 200].
У праці «Нова Європа. Слов’янська точка зору» 
(1918 р.) лідер чехословацького руху стверджу-
вав, що провідним принципом всіх переговорів 
на Паризькій мирній конференції буде «праг-
нення полегшити міжнародну організацію всіх 
націй Європи і зблизити їх з націями Азії і Аме-
рики» [23, s. 190]. Праця «Нова Європа…», пе-
редана провідним учасникам Паризької мир-
ної конференції, містила докладну програму 
політичної реорганізації Східної Європи. Нові 
держави Масарик розглядав як слов’янсько-
романський бар’єр проти німецької, австрій-
ської та угорської експансії [27, s. 204; 23, s. 
165]. Також політик торкнувся питання колоній. 
У них, на його думку, потрібно закріпити домі-
нування країн Заходу, які у домовленості із Ро-
сією мали приділяти увагу розвитку населення 
колоній і забезпечити йому національну і полі-
тичну автономію [23, s. 188]. Крім того, «на Схо-
ді … мають бути створені нові держави, нові 
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форми уряду, і ... закладені основи цивілізова-
ного життя» [23, s. 186]. Конкретно нових країн 
він не називав. Масарик припускав, що Стам-
бул і Дарданелли будуть управлятися комісією 
союзників і вважав справедливим повернути їх 
Греції, разом з грецькими містами та територія-
ми в Малій Азії [23, s. 189].
Творці мирних договорів на Паризькій мир-
ній конференції, концепт мирного врегулю-
вання Масарика підтримали в тих частинах, 
які узгоджувалися з їхніми воєнно-стратегіч-
ними інтересами. Стосовно Центрально-Схід-
ної Європи було визнано принцип самовизна-
чення націй, який «кодифікували мирні дого-
вори» [24, s. 340]. Проте, на Паризьку конфе-
ренцію не були запрошені всі воюючі держа-
ви, доцільність чого підкреслював Масарик, а 
країни-переможниці диктували свою волю пе-
реможеним. Водночас, Масарик не схвалював 
великодержавні дії Франції на мирній конфе-
ренції. До речі, подібні погляди мав і британ-
ський політик У. Черчілль [10]. Листування Т. Ґ. 
Масарика з міністром закордонних справ ЧСР 
Е. Бенешом під час Паризької конференції за-
свідчує, що президент вважав неправильним, 
спричинений почуттям помсти, курс Франції на 
обмеження позицій Німеччини. Згодом, у праці 
«Слов’яни після війни» (12 травня 1922 р.), він 
писав, що не тільки Франція, але й Німеччина 
потребувала повоєнного економічного онов-
лення. В одному з листів до Е. Бенеша, в пері-
од роботи Паризької мирної конференції, пре-
зидент ЧСР стверджував, що країни Антанти 
«програли мир» [34, s. 54-55]. У своїх інтерв’ю 
він вказував на недосконалість окремих поло-
жень мирних договорів з Центральними держа-
вами [13]. Зокрема, у консолідованій мирній Єв-
ропі Масарик припускав часткову ревізію Вер-
сальської системи [22, s. 231, 387], наприклад, 
щодо чехословацького-угорського кордону. Не 
підтримала мирна конференція й пропонова-
ної Масариком у «Новій Європі…» ідеї ухва-
лення загального міжнародного закону про за-
хист національних меншин, обмеживши його 
прийняття новоутвореними країни Централь-
но-Східної Європи і деякими країнами, що за-
знали поразки. Проте, щоб не зашкодити інтер-
есам ЧСР, кордони якої були закріплені в пово-
єнних мирних договорах, Масарик публічно не 
критикував дій Антанти щодо мирного врегу-
лювання в Парижі. Загалом, він позитивно оці-
нював результати роботи мирної конференції, 
вважав, що «мирні договори, не зважаючи на 
недоліки, створили в усій Європі справедливі-
ші відносини, ніж ті, що існували перед війною, 
і сподіваємося, що напруга між державами та 
народами зменшиться» [24, s. 340]. Водночас, 

враховуючи відсутність рівноправних відносин 
між великими та малими державами, він ви-
знав, що у «зовнішній політиці послідовне вті-
лення демократії тільки розвивається; адже де-
мократія і всередині тепер лише зароджується» 
[24, s. 295].
Ознакою позитивних змін у світі після мирної 
конференції президент ЧСР вважав республі-
канізацію і демократизацію внаслідок світо-
вої війни та революцій світу і Європи. У 1914 р. 
83 % людства управлялися монархіями, 17 % - 
республіками. До світової війни в Європі було 
4 республіки (лише одна велика – Франція), а в 
1918 р. – 18, серед них дві великі держави – Ні-
меччина і Росія [24, s. 337-338]. Виникнення піс-
ля війни 10 малих держав у Європі, що збільши-
ло загальну кількість країн «старого континен-
ту» до 35 [24, s. 338; 9, c. 281], президент Че-
хословаччини оцінював як великий крок вперед 
[22, s. 59]. Завершення політичної емансипації 
малих націй Масарик вважав необхідною пере-
думовою інтеграції Європи [35, s. 145]. Створен-
ня Сполучених штатів Європи він визначав ак-
туальною політичною перспективою повоєнного 
часу, певною альтернативою «абсолютистсько-
го опанування Європи однією великою держа-
вою чи сукупністю великих держав...» [24, s. 340]. 
Ідеалом Європи для нього була співдружність 
великих і малих держав «старого континенту», 
його культурна різноманітність. Фактично, це 
ідеал «єдності у різноманітності», коли б краї-
ни – частин європейської федерації – несли б у 
собі античний дух змагання. На думку Масари-
ка, Сполучені штати Європи створюватимуть-
ся поступово і частинами. Проявом цього про-
цесу він вважав чинні міжнародні союзи – Ве-
лику Антанту, Малу Антанту (воєнно-політич-
ний союз ЧСР, Югославії та Румунії, укладений 
1920-1921 рр.), двосторонні угоди між окремим 
державами, Лігу Націй тощо [20, s. 297]. Важли-
вого значення Масарик надавав союзу США з 
Європою «на базі спільної демократичної полі-
тики» [20, s. 503]. Сучасний чеський науковець 
М. Беднарж оцінює це як усвідомлення необхід-
ності збереження єдності ядра євроатлантич-
ної цивілізації (союз США і Європи), сформова-
ної на духовній основі [12, s. 108].
У праці «Слов’яни після війни» президент Чехос-
ловаччини зауважував, що найбільші політичні 
зміни війна принесла слов’янським народам. Зо-
крема, в Росії створено першу у світі комуністич-
ну республіку [20, s. 296], зменшилися терито-
рії Болгарії та Росії, яка перед війною займала 
54, 5 % європейського континенту, а після – 40, 
2 % [20, s. 283], зникла як окрема держава Чор-
ногорія. З огляду на нестабільність постреволю-
ційної Росії, президент Чехословаччини конста-



46  науковий збірник

тував зменшення русофільських настроїв серед 
слов’янських народів, висловив переконання, 
що «панславізм на довгий час може бути тільки 
культурною і моральною силою…» [20, s. 295]. 
Також Масарик відзначив виникнення нових 
держав (республік – Чехословаччини та Поль-
щі – та монархії – Королівства сербів, хорватів 
і словенців) та напівнезалежність інших, напри-
клад – Радянська Україна в складі Росії, Закар-
паття – в ЧСР. Прикметно, що політик наголошу-
вав на остаточній невирішеності українського, 
білоруського і литовського питань. Водночас, він 
відзначив, що найменший слов’янський народ – 
лужицькі серби – не був звільненим і залишався 
у складі Німеччини [20, s. 283].
Масарик визнавав, що повоєнна Європа вияви-
лась далекою від того ідеалу національного са-
мовизначення, який він обґрунтовував у 1914-
1918 рр. [3, c. 54]. Але він стверджував, що у 
повоєнній Європі «національні прагнення зна-
чною мірою заспокоєні», «сучасні держави від-
повідають національному принципу у такій мірі, 
що війна з національних причин вже непотріб-
на. Національні меншини всюди будуть забез-
печені у своєму культурному розвитку і всі на-
ції зблизяться; суперечливі питання можуть 
бути всюди вирішені за згодою, без війни. Наці-
ональні почуття та ідеї не будуть замінені інтер-
націоналізмом, міжнародність виникне із вза-
ємності націй; але окремі національні програ-
ми стануть більш позитивними, любов до сво-
єї нації не буде гартована відразою і, зрештою, 
ненавистю і зневагою до інших націй. Націона-
лізм залишиться, але зникне національна не-
нависть…». З виникненням малих держав, «на-
роди заспокоєні і тепер може розвиватися вза-
ємність і міжнародність» [20, s. 298]. Таким чи-
ном, щодо національних меншин Масарик зно-
ву підтвердив демократизм своєї концепції у цій 
сфері. Про це свідчить і його ставлення до пи-
тання методів розв’язання національних супер-
ечностей. Як і в 1918 р., у праці «Нова Європа. 
Слов’янська точка зору», він не підтримував пе-
реселення меншин як засобу розв’язання наці-
ональних проблем, хоча на початку війни й на-
віть у 1917 р. ще категорично не заперечував 
цього. Так, на рубежі 1914-1915 рр. у донесен-
ні з Цюріха працівника філії Петроградського 
телеграфного агентства В. Сватковського в мі-
ністерство закордонних справ Росії зазначало-
ся, що «Масарик вважає, що Росія при [можли-
вому] зайнятті південнословацьких земель зі 
змішаним словацько-мадярським населенням 
могла би негайно здійснити заходи до насиль-
ницького видалення з цих областей всього ма-
дярського населення або принаймні найбільш 
сильних його елементів… Масарик далекий від 

того, щоб радити росіянам наслідувати у всьо-
му мадярів. Виселення шкідливих елементів із 
стратегічно необхідних слов’янству областей 
може здійснюватися менш жорстоким спосо-
бом, але воно потрібне для створення певно-
го status quo в цих областях на час укладення 
миру і перерозподілу мапи Середньої Європи» 
[8, c. 157]. А в статті «Майбутня Чехія» (1917 р.) 
Масарик згадав німецькі та австрійські проекти 
переселення національних меншин і підтрим-
ку застосування цього методу стосовно Балкан 
англійським політиком Н. Бакстоном. Але Ма-
сарик ставив під сумнів доцільність таких ме-
тодів у політичній практиці. Альтернативу пе-
реселенню він вбачав у наданні рівних прав 
національним меншинам з боку національної 
більшості у державі. Проте в повоєнних умо-
вах, коли «чимало країн буде потребувати лю-
дей, селян, ремісників і промисловців» можли-
во буде спробувати переселення національних 
меншин [18, s. 13-14].
Як особистість, що не вірить «у загальну й оста-
точну деградацію і декадентство» [24, s. 293], 
Масарик у повоєнному періоді актуальним вва-
жав творче завдання організації Нової Європи: 
«всі нації мають не тільки організаційне завдан-
ня, але насамперед творче. Всюди старий ре-
жим, також стара людина повинні поступитись 
місцем новому режимові, новій людині...» [20, 
s. 298-299]. Він наголошував: «Внаслідок війни 
була зміцнена гуманітарна програма, програма 
найпрогресивніших представників всіх націй. 
Людина не може мати іншої програми, як добро 
людини». Згідно з цим, суть гуманітарної про-
грами означає – почуття симпатії до всіх лю-
дей незалежно від мови, національності, класу. 
«Також гуманітарна програма означає прагнен-
ня до об’єднання всього людства…» [20, s. 298-
299]. «Війна 1914 р. струсонула не тільки всією 
Європою, але й усім світом – людством. Знову 
настав час для програми короля Їржі» - програ-
ми «вічного миру між націями». «Надіюся, що 
це є остаточна програма всіх і для всіх особис-
тостей і націй» [20, s. 299].
Власне демократія, за словами Масарика, як 
«загальне переконання», як динамічний «світо-
вий погляд», мала стати певною комплексною 
відповіддю на виклики кризи нової доби з її ци-
вілізаційними суперечностями, і, поряд з розви-
тком загальної модернізації і секуляризації, пе-
ретворитися у її рушійну силу [33, s. 27]. За сло-
вами політика, «Демократія не є абсолютист-
ською, припускає критику і є толерантною…», 
«має своєю основою моральність, а не релігію, 
теоретичну науку і філософію, а не теологію» 
[17, s. 144]. Разом з тим, на його думку, мораль-
не значення світової революції необхідно за-
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кріпити соціально-орієнтованими реформами. 
«Без революції в головах і серцях, соціальна 
і політична революція залишається поверхо-
вою» [22, s. 26]. Такий підхід докорінно різнився 
від позиції одного з сучасників Масарика – лі-
дера російських більшовиків В. Леніна, у розу-
мінні якого світова революція була соціальним 
переворотом [15, s. 83].
У 1980 р. чеський історик Я. Недома висловив 
думку, що Масарик помилявся в перспективах 
мирного і демократичного розвитку Європи, 
переоцінив наслідки розпаду монархій і утво-
рення держав-наступниць: «Знищення монар-
хій не стало запорукою загального прогресу і 
низка держав при збереженні республіканської 
форми перетворилася в диктатури, порівня-
но з якими царська Росія і габсбурзька Австро-
Угорщина були ліберальними та прогресивни-
ми державами» [25, s. 200]. Але це не було по-
милкою Масарика. Передбачити Другу світову 
війну міг тільки той, хто її планував. Щодо дик-
таторських режимів, то Масарик не вважав їх 
спроможними зупинити поширення демокра-
тії. В одному з своїх інтерв’ю у 1925 р. він зая-
вив: «Є два способи служити демократії – по-
зитивний і негативний. Побачите, що противни-
ки парламентаризму сприятимуть його спра-
ві тим, що подаватимуть приклади як не тре-
ба чинити» [21, s. 103]. В інтерв’ю 9 квітня 1934 
р. президент ЧСР поставив наступне питання: 
«Як довго будуть тривати ці диктатури? 10, 15 
років? Що це значить в історії?» [22, s. 417]. У 
1930-х рр. Масарик наголошував, що виникнен-
ня, таких режимів як фашизм і більшовизм по-
літичних стосується політичних наслідків світо-
вої війни. 2 вересня 1932 р. в інтерв’ю німець-
кому журналісту П. Беренду Масарик зазначив: 
«Перехідний вік створив після світової війни та-
кож фашизм і більшовизм» [22, s. 308]. В сучас-
ній політології ці режими називають тоталітар-
ними, але цього терміну Масарик не викорис-
товував. Загалом, прихід до влади недемокра-
тичних режимів Масарик вважав проявом ре-
акції. На його думку, «Європа… вже давно є і 
ще довго буде політичною лабораторією. Жи-
вемо у великій перехідній добі, старий режим у 
всіх галузях змінюється на новий режим» [17, s. 
147]. Зрештою, прикладом своєї політичної ді-
яльності в ЧСР Масарик довів можливість ство-
рення демократичної та економічно розвине-
ної держави. На жаль, історія не відвела їй для 
зміцнення і розвитку демократії необхідного, 
за Масариком, 50-ти річного мирного періоду у 
Європі [20, s. 298, 463]. Крім того, демократич-
ні зміни 1989-початку 1990-х рр. у Центрально-
Східній Європі засвідчили правильність стра-
тегічного прогнозу Масарика щодо перспектив 

демократії. Історик Р. Шпорлюк (США) звернув 
увагу на те, що один з аспектів ідеї світової ре-
волюції у розумінні Масарика – звільнення без-
державних націй – виявився пророчим, «якщо 
подивитися на всю наступну історію двадцято-
го століття, коли хвиля антиколоніальних, наці-
оналістичних революцій заплеснула Азію й Аф-
рику. Всі ці революції, як і революція Масарика, 
прямували до однієї головної мети: утворення 
держави» [11, c. 422].
Отже, розпад імперій внаслідок світової війни 
Масарик оцінював у контексті своєї філософії 
історії, змістом якої вважав боротьбу теократії 
й демократії. Позитивними наслідками світово-
го конфлікту він вважав поширення демократи-
зації й збільшення республік у Європі, звільнен-
ня її малих націй, створення передумов для по-
дальшої інтеграції «старого континенту» і за-
безпечення тривалого миру. Політичні наслідки 
світової революції мали бути закріплені рефор-
мами в напрямку забезпечення відродження 
народів Європи і національних меншин на осно-
ві демократичних цінностей. Зазначені оцінки 
Масарика дають підставу стверджувати, що на-
слідки світового конфлікту він розглядав як час-
тину процесу модернізації світу.
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РОЗДІЛ І

Анотація. З метою надання характеристики пропа-
ганді країн Антанти на противника у 1914 – 1918 роках 
розглядаються наступні основні позиції з цього питан-
ня: органи, які були призначені для її організації та веден-
ня, їх завдання; наявні технічні засоби для її виготовлен-
ня та поширення; форми донесення пропагандистських 
матеріалів до аудиторії; аргументи, які використовува-
лись пропагандистами. Проведений історичний екскурс 
є важливим підґрунтям для оцінки інформаційно-психоло-
гічної боротьби сьогодення та актуальним, враховуючи 
сучасні тенденції збройної боротьби, особливо що сто-
сується миротворчих чи стабілізаційних операцій, у яких 
беруть участь українські контингенти. 
Аннотация. С целью раскрытия характеристики 
пропаганды стран Антанты на противника в  1914 – 1918 
году рассматриваются следующие основные позиции по 
этому вопросу: органы, которые были предназначены для 
ее организации и ведения; имеющиеся технические сред-
ства для ее изготовления и распространения; формы 
донесения пропагандистских материалов до аудитории; 
аргументы, которые использовались пропагандиста-
ми. Проведенный исторический экскурс – важное основа-
ние для оценки информационно-психологической борьбы 
современности и актуальный, учитывая современные 
тенденции вооруженной борьбы, особенно что касает-
ся миротворческих или стабилизационных операций, в 
которых участвуют украинские контингенты. 
Abstract. In order to provide the characteristics of the Entente 
propaganda to effect the enemy in 1914 – 1918 we consider the 
following key issues: services that were assigned to organize and 
conduct, their tasks; technical means available for its production 
and distribution; forms of delivery of propaganda materials to the 
public; arguments used by propagandists. Conducted historical 
overview is an important foundation for evaluation of information- 
psychological warfare at present time and is relevant, taking into 
consideration the current trend of armed struggles particularly 
with regard to peacekeeping or stabilization operations involving 
Ukrainian troops.

Ключові слова: пропаганда, газети, листівки, образ во-
рога, моральний стан, залякування.
Ключевые слова: пропаганда, газеты, открытки, образ 

врага, моральное состояние, запугивание.
Keywords: promotion, newspapers, leaflet, enemy image, 
morale, intimidation

Перша світова війна стала поворотним пунктом 
у розвитку теорії і практики пропаганди, оскіль-
ки саме в цей період інформаційно-психологіч-
ний вплив набув значення одного з трьох голо-
вних засобів боротьби з противником. Двома ін-
шими були воєнний та економічний вплив. При 
дослідженні особливостей пропаганди періоду 
Першої світової війни доцільно в першу чергу 
зупинитись на таких характеристиках як органи 
і засоби пропаганди та особливості аргумента-
ції країн Антанти на стратегічному і тактичному 
рівнях її застосування.
Органи пропаганди. На початку війни уряди про-
тиборчих країн прийшли до висновку щодо не-
обхідності створення спеціальних органів для 
здійснення інформаційно-психологічного впли-
ву (пропаганди) на війська і населення проти-
вника, а також для впливу на суспільну думку у 
нейтральних державах та всередині країни. Вар-
то зазначити, що ці органи в країнах Антанти не 
були однотипними, але вже входили як штатні до 
структури психологічної боротьби [2; 6]. Більше 
того, в різних країнах вони мали різні назви, але 
їх призначення було практично аналогічним.
Так, у 1914 році при Міністерстві закордонних 
справ Великобританії було створено бюро вій-
ськової пропаганди, згодом – управління вій-
ськової інформації, яке надалі було перефор-
моване в міністерство інформації. У серпні 1915 
року при 2-му відділі генерального штабу Мініс-
терства оборони Франції був створений відділ 
служби військової пропаганди. У російській ар-
мії для пропагандистської діяльності існувала 
літературна редакція типографії Генерально-
го штабу. У 1917 році у ведення інформаційно-
го протиборства включилися й США. Президент 
США Вільсон створив Комітет з громадської ін-
формації [2; 6]. 
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Засоби пропаганди. В арсеналі тогочасних про-
пагандистів були не досить значні технічні засо-
би виготовлення та розповсюдження матеріа-
лів інформаційно-психологічного впливу. Радіо 
тоді ще не використовувалось для загально-
го користування, а гучномовні установки були 
занадто примітивними і за своєю ефективніс-
тю мало чим відрізнялись від рупорів [2]. Рупо-
ри були найпростішим та найдоступнішим тех-
нічним засобом донесення інформації до про-
тивника на значній відстані. Через них переда-
вались звернення військового командування, 
виступи військовополонених, читання керівних 
документів тощо. 
Основною формою ведення впливу у Першу сві-
тову війну була друкована пропаганда. Полігра-
фія розвивалась так, що це дозволяло відтво-
рювати текст з високою швидкістю у будь-якій 
кількості екземплярів. Для прикладу, в цілому за 
кількістю листівок, віддрукованих усіма воюючи-
ми сторонами, Перша світова війна перевищує  
Другу. Так, в Першій світової війні припадало на 
1 солдата 230 листівок, а в Другій – 60 [6].
Розповсюдження друкованих пропагандист-
ських матеріалів здійснювалось за допомогою 
спеціально визначених авіаційних ескадрилій. 
Існували спеціально відпрацьовані технології 
скидання листівок із літаків: вимпелом або пач-
ками вручну. 
Що стосується артилерійських засобів розпо-
всюдження пропагандистських матеріалів, то 
перший агітаційний снаряд був винайдений та 
випробуваний Англією лише у 1918 році. Але 
воєнне відомство відмовилось прийняти його 
на озброєння, так само як й агітаційну міну, руч-
ну та гвинтівочну агітаційні гранати [2]. 
Перевага віддавалась повітряним кулям як 
найпростішому та економнішому засобу розпо-
всюдження друкованих матеріалів. Застосову-
вали також й напівкустарні засоби: катапульти, 
агітзмії тощо. Вони застосовувались переважно 
при відсутності основних зазначених вище за-
собів та з врахуванням винахідливості та воєн-
ної кмітливості солдатів.
Варто зазначити, що пропаганда Першої світо-
вої війни апелювала перш за все до емоцій лю-
дей, важливою була не реальна аргументація, а 
яскравість образів. Потенційно газети були іде-
альним інструментом для вирішення завдань 
інформаційного впливу. Преса надходила на 
фронти поштою, за підпискою або ж через по-
льові та залізничні книжкові кіоски (оскільки 
своїх друкарень армії та фронти на той час не 
мали) [2]. 
Наприкінці війни виявили ще один ефектив-
ний засіб пропаганди – кінематограф. Тут слід 
пригадати, що з початком Першої світової ві-

йни багато європейських кіностудій закрилися, 
оскільки окремі з хімікатів, що використовува-
лися в кіновиробництві, застосовувалися у вій-
ськовій промисловості. Та незважаючи на це, 
військова фільмографія як жанр виникла саме 
в роки Першої світової війни. Але в самій Євро-
пі ігрових стрічок на воєнну тематику було зня-
то дуже мало. Проте після вступу у війну США, 
в 1917 році, Голівуд приступив до масового ви-
пуску кінострічок про воєнні дії на фронтах. 
Вони були покликані, перш за все, виправдати 
війну в очах громадськості, збудити ненависть 
до противника і тим самим залучити громадян 
на військову службу. Воєнні кінострічки повинні 
були посилено впроваджувати серед широких 
мас почуття патріотизму і лютої ненависті до 
ворогів батьківщини [9]. При цьому перед про-
пагандистами ставилось завдання – не пропус-
кати для перегляду нічого, що могло б односто-
ронньо впливати на настрої всередині країни, 
і одночасно широко демонструвати велич по-
двигів своєї армії [2].
Масові кіноперегляди використовувалися й 
в іншому плані. Наприклад, президент США 
Вільсон створив під головуванням Дж.Кріля, го-
лови Комітету з громадської інформації США, 
так званих «Чотирихвилинних хлопців». Так на-
зивалися виступи ораторів перед показом кіно-
фільму в кінотеатрах. Кріль забезпечував такі 
виступи текстами 4-хвилинних розмов, але за-
кликав ораторів, де можливо, вставляти щось 
від себе. Так, тільки з 12 по 21 травня 75 тисяч 
ораторів вселяли відвідувачам кінотеатрів ідею 
про те, що день реєстрації повинен стати «фес-
тивалем честі для майбутніх призовників» [7].
Відповідно до військово-політичних завдань 
пропаганда організовувалась та проводилась 
на двох рівнях: стратегічному та тактичному [2]. 
Пропаганда стратегічного рівня. Основними 
стратегічними цілями інформаційного впливу у 
війні були: формування ненависті до противни-
ка; підтримка дружнього ставлення до союзни-
ків; збереження добрих стосунків з нейтральни-
ми країнами; деморалізація противника [2; 6]. 
Варто наголосити, що напередодні Першої сві-
тової війни різко посилилася пропаганда мілі-
таризму і шовінізму практично у всіх країнах. 
Розвинені індустріальні держави, що домогли-
ся відчутної переваги в економічному розви-
тку порівняно з іншими народами, стали відчу-
вати й свою національну перевагу, ідеї якої на 
початок XX ст. стають істотним компонентом 
офіційної державної ідеології. Так, для прикла-
ду, в Англії культивувалися ідеї колоніалізму, у 
Франції – армійського культу, в Росії – доктри-
на захисту усіх слов’ян і панславізму під егідою 
імперії [3].
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З першими витками закручування спіралі пе-
редвоєнних настроїв перед усіма воюючими 
країнами постала необхідність обґрунтування 
перед громадською думкою своєї участі у війні. 
Від цього безпосередньо залежав успіх мобілі-
зації. Усі країни прагнули довести справедли-
вість своїх цілей і перекласти відповідальність 
за початок військових дій на противника. На-
приклад, Англія боролася «за захист малень-
кої Бельгії» від «підлих гунів»; Росія воювала 
за «свободу слов’янських братів» і «в захист ге-
роїчної Сербії» [4]. 
Водночас були й загальні аргументи, якими 
апелювали усі країни-члени Антанти, як то: ми-
ролюбство власної держави, вина супротивної 
сторони, справедливі (несправедливі) цілі сто-
рін у війні, зажерливість та злочинність проти-
вника, безсумнівність у власній перемозі, по-
яснення поразок своїх військ як тимчасових, 
укріплення зв’язків із союзниками та підтримка 
дружніх стосунків із нейтральними державами 
тощо.
При цьому слід підкреслити, що у засобах ма-
сової інформації війна практично одразу стала 
трактуватися не як черговий конфлікт між ве-
ликими державами, а як принципове протисто-
яння цивілізації і варварства, добра і зла [11].
Враховуючи вищезазначене, пропагандис-
ти країн Антанти усвідомлювали, що забезпе-
чення вступу їх країн у війну та участь у ній не-
можливі без створення та культивування обра-
зу ворога. Він повинен був слугувати основою 
для виправдання війни, усезростаючого подат-
кового тягаря, обмеження громадянських сво-
бод, забезпечувати підтримку бойового духу 
нації на належному рівні протягом війни.
Тут слід розуміти, що прищепити широким ма-
сам думку, що Німеччина уособлює зло, було 
аж ніяк не просто. Адже серед країн Європи, 
та й в Росії, німці здебільшого сприймалися 
як споріднена в культурному плані нація. Крім 
того величезний авторитет мали німецькі уче-
ні, письменники і філософи. Тому на початку 
війни в антантівській пропаганді зустрічалися 
публікації, в яких провина за розв’язування ві-
йни покладалася на німецьке керівництво, ге-
неральний штаб і мілітаристські кола та прово-
дилася думка, що німці як народ не можуть і не 
повинні розглядатися як вороги [11]. 
Проте поступово все більшого поширення ста-
ла отримувати точка зору, що в новій війні бо-
ротьба йде саме з німецьким народом, а не з 
його урядом, армією або окремими класами. 
Підкреслювалося, що представники інтелек-
туальної еліти Німеччини несуть відповідаль-
ність за виховання поколінь німців у дусі нена-
висті до Англії, Франції і Росії [11].

Водночас для створення образу ворога мало 
було показати варварство і дикість противни-
ка, важливо було протиставити йому високі мо-
ральні якості свого народу і союзників. Напри-
клад, в газеті «Новий час» містилась така ре-
акція на оголошення Росією війни Німеччині та 
Австро-Угорщині: «Гарячий відгук в мільйонах 
російських сердець знайде Царський заклик до 
зброї на захист батьківщини і слов’янства». Ця 
газета відмічала схожі настрої у Франції, коли 
та вступила у війну: «Народне натхнення і го-
товність, виявлені з перших же хвилин небез-
пеки, продовжують міцніти… в усьому складно-
му механізмі життя країни, яка має сьогодні за-
гальну душу і горить бажанням захищати бать-
ківщину» [11]. 
Важливого значення в період Першої світової 
війни набуває пропаганда серед дружніх і ней-
тральних країн. Тут особливо показовим при-
кладом є інформаційно-психологічний вплив на 
США. Антанта домагалася участі «великої за-
океанської демократії» в боротьбі проти «дес-
потичного кайзеризму» і «прусського мілітариз-
му». Найбільшого успіху у цьому питанні дося-
гла Великобританія. «Не було більш благодат-
ного поля для пропаганди, ніж Сполучені Штати 
в перші роки війни», - зазначив після війни бри-
танський політик А. Понсонбі. Німецькомовна 
преса США не могла конкурувати з англомов-
ної в силу своєї нечисленності і відсутності під-
тримки з «фатерлянду». Навіть відома на той 
час німецькомовна газета «Stadt» звернула на 
себе увагу Берліна лише з початком війни [8]. 
Саме тому американську пресу цих років слід 
розглядати не як дзеркало, що відбивало став-
лення співвітчизників до війни, а як основний 
засіб британського впливу на американців.
Після вступу у 1917 році Америки в Першу сві-
тову війну в країні була запущена широкомасш-
табна антинімецька пропаганда: німці змальо-
вувались у вигляді жахливих варварів, пожад-
ливих вандалів, прагнучих руйнування і крові. 
У державі забороняється преса німецькою мо-
вою, а у церквах – читання проповідей на ні-
мецькій [1]. 
Пропаганда оперативно-тактичного рівня. До 
цілей тактичного рівня відносились: вплив на 
свій особовий склад та війська противника на 
конкретних фронтах та ділянках бойових дій; 
забезпечення належного сприйняття цивіль-
ним населенням дій військ на власній території 
та території противника; контрпропаганда.
Зупинимось на найбільш цікавих тезах та аргу-
ментах, які були присутні в антантівській пропа-
ганді цього часу.
Перш за все мова велась про зброю і техніку 
противника. З одного боку, пропагандисти часто 
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висміювали німецьку техніку. Як приклад можна 
навести англійський малюнок «Коли свині почи-
нають літати», де німецькі дирижаблі у вигляді 
величезних свинок з ангельськими крильцями 
скидають на Лондон замість бомб кров’яну ков-
басу. З іншого боку лунали звинувачення Німеч-
чини у використанні заборонених видів озбро-
єння [10]. До таких, в першу чергу, відносили-
ся так звані кулі дум-дум і розривні кулі [11]. За-
стосування даних боєприпасів заборонялося 
Гаазькою конвенцією 1899 р., оскільки при по-
паданні вони викликали у жертви больовий шок 
і вели до тяжкої смерті. Французька преса та-
кож звинувачувала німецьких солдатів у вико-
ристанні зазублених багнетів [11]. Вони наноси-
ли рвані рани, що викликало больовий шок, та й 
самі рани украй складно було лікувати. 
Ще однією мішенню пропагандистів було вій-
ськово-політичне керівництво противника. Най-
більших кепкувань зазнав кайзер Вільгельм II 
(зображення імператора Франца-Йосипа і ту-
рецького султана зустрічаються набагато рід-
ше) – на нього переносять всілякі негативні сте-
реотипи. На багатьох російських карикатурах 
кайзер зображений жалюгідним, смішним, за-
мріяним, подібно до Наполеона, який прагнув 
підкорити світ.  Як приклад можна навести й ка-
рикатуру «Браво, Бельгія!», опубліковану в лон-
донському журналі «Punch» після нападу Ні-
меччини на невелике і нейтральне Бельгійське 
королівство. Змальовуючи німецьку агресію 
проти бельгійців як поєдинок між Давидом і Го-
ліафом, художник зобразив Німеччину у вигля-
ді обвішаного сосисками злісного товстуна [10].
Іншим видом впливу було залякування, факти 
якого часто були вигаданими. Наведемо най-
більш яскраві приклади. Британська преса ого-
лосила, що німці використовують трупи ворожих 
солдатів на корм свиням. І, як не дивно, це пові-
домлення, серед іншого, послужило приводом 
для оголошення Китаєм війни Німеччині. Лише 
у 1925 році два відважні британські журналіс-
ти нахвалялися в американській газеті «Times 
dispatch», що саме вони придумали «страшил-
ку» про свиней – пожирачів трупів. Не меншими 
фантазерами виявились англійські журналіс-
ти, які опублікували «достовірні» відомості про 
те, що німці на окупованих французьких і бель-
гійських територіях в масовому порядку відру-
бують у хлопчиків кисть правої руки, щоб ті не 
змогли битися проти німців [5]. 
Цікавою формою подачі інформації в пері-
од Першої світової війни було перебільшення 
(«роздування») фактів і навішування негатив-
них «ярликів». Характерним прикладом тако-
го перебільшення фактів можна вважати події 
грудня 1914 року, коли німецькі лінійні крейсе-

ра обстріляли британські порти Хартлпул, Уітбі 
і Скарборо. Одразу ж британська преса підня-
ла галас на весь світ, що внаслідок цих подій у 
містах постраждало декілька дітей. До кінця ві-
йни газети Антанти іменували усі німецькі ліній-
ні крейсери «дітовбивцями». Хоча, як відомо з 
історії, британський флот декілька століть спе-
ціалізувався на руйнуванні прибережних міст 
противника і нейтральних країн [5].  
При організації пропаганди неодмінно врахову-
валась необхідність впливу на свої війська та 
населення з метою підняття бойового духу та 
бажання до продовження опору. З цією метою, 
наприклад, на сторінках газет, журналів і пам-
флетів країн Антанти особлива увага акценту-
валася на роз’єднаності Центральних держав, 
обмеженості їх економічних і людських ресурсів 
[2; 11]. Ці публікації повинні були вселити в чита-
чів упевненість в перевазі сил Антанти та її не-
минучій перемозі.
Одночасно важлива роль відводилась переко-
нанню солдатів та офіцерів у єдності дій країн-
Антанти у боротьбі зі спільним ворогом, ство-
ренню розуміння взаємодопомоги армій тощо. 
Особливого значення цей мотив набув на по-
чатку Першої світової війни у французькій про-
паганді. Річ у тому, що французьке суспіль-
ство покладало величезні надії на допомо-
гу російського союзника, чия армія, як паро-
вий коток, повинна була «розкотати» Німеччи-
ну. Тому у Франції з нетерпінням чекали новин 
про військові успіхи російської армії, які одразу 
ж трансформувались у повідомлення на фрон-
ти. Про високі бойові і моральні якості, виявле-
ні союзними арміями на початку війни, писала й 
газета «Times» [11].
Але пропаганда сторін у Першій світовій війні 
виявилася двосічною зброєю, і її використан-
ня привело до непередбачуваних політичних 
наслідків. Коли до кінця 1915 р. стало зрозумі-
лим, що війна не може бути виграна в осяжному 
майбутньому, уряди обох коаліцій вже не могли 
піти на компроміс, не зробивши при цьому по-
літичного самогубства. Маси повірили в те, що 
йде боротьба за виживання, що підступний во-
рог не зупиниться ні перед чим, що страждан-
ня і загибель мільйонів може виправдати лише 
перемога [4]. Як результат – влада стала жерт-
вою власної пропаганди, власної політичної ри-
торики.
Таким чином, можна констатувати, що під час 
Першої світової війни відбулось повне фор-
мування інформаційно-психологічної бороть-
би (пропаганди) як окремого виду бойового за-
безпечення. Були сформовані та випробува-
ні її нові структури, в яких здійснився загаль-
ний розподіл за завданнями та визначились 
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напрями розвитку технічних засобів пропаган-
ди, оптимізації її тактики; відбулось оволодіння 
основними формами впливу на військову і ци-
вільну аудиторії.
Узагальнивши досвід ведення пропаганди у 
Першу світову війну, воєнні теоретики того часу 
майже одностайно визнали за нею право стоя-
ти в одному ряду з іншими складовими воєнно-
го мистецтва.
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силах великих держав Європи були створені 
авіаційні і повітря-плавальні частини та школи. 
Спеціальних бойових літаків в них ще не було, 
вона з’являться вже в ході війни. З розвитком 
авіаційної техніки і появою нових задач під час 
війни відбувся поділ авіації на розвідувальну, 
винищувальну, бомбардувальну та штурмо-
ву. Найбільш типовими літаками з початку ві-
йни були у Німеччині літаки типу «Альбатрос»; 
швидкістю 110 км/год, польотною вагою 820 кг 
та потужністю двигунів 100 к.с. Англійці мали 
літаки типу «Бристоль» швидкістю 110 кг/год, 
польотна вага 730 кг та потужність двигуна 80 
к.с. Франція мала літаки типу «Блеріо» з швид-
кістю 110 км/год, польотною вагою 585 кг, по-
тужністю двигуна 80 к.с., та типу «Н.Фарман» 
швидкість 105 км/год, польотною вагою 660 кг, 
потужністю двигуна 80 к.с. [8, c. 9].
Авіація флотів воюючих держав мала і гідро-
літаки. Так, німці мали літак «Д.Ф.В.Флугбош» 
з повним навантаженням 200 кг, швидкістю до 
100 км/год та потужністю двигуна 120 к.с. Ан-
глійці - гідролітаки «Авро» з повним наванта-
женням 180 кг, швидкістю 100 км/год і потужніс-
тю двигуна 110 к.с. Французи мали гідролітаки 
«Борель» зі швидкістю 112 км/год та потужніс-
тю двигуна 80 к.с. [8, c.10].
Щодо російської авіації, то вона мала як іно-
земні літаки, так і літаки, побудовані вітчизня-
ними конструкторами. На початку війни Росія 
мала 263 літака [13, c.47]. Серед них були ви-
нищувачі типу РБВЗ-С-16 конструкції 1915 р., 
що мали максимальну швидкість 153 км/год, 
польотну вагу 596 кг, потужність двигуна 80 
к.с. та озброєні 2 кулеметами. Винищувачі типу 
РБВЗ-20 конструкції 1916р. які мали вже кращі 
тактико-технічні параметри [ 3, c.12 ].
Був у складі російської армії вітчизняний ар-
мійський розвідник і легкий бомбардувальник 
«Лебідь-12» конструкції 1916р., що мав швид-
кість до 130 км/год, польотну вагу 1212 кг, по-
тужність двигуна 150 к.с. та 2 кулемети. В Ро-
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засобів для ведення повітряного бою. При зу-
стрічі в повітрі льотчики зближувалися майже 
впритул і вели перестрілку з карабінів та пісто-
летів. Такий перший бій відбувся на Західноєв-
ропейському театрі 25 серпня 1914 р. у м. Нансі. 
Німецький літак був атакований трьома фран-
цузькими літаками. Німецький льотчик збив 
один літак противника, але і сам був смертель-
но поранений пострілом з пістолету [7, c. 41].
На Східноєвропейському театрі 8 вересня 1914 р. 
начальник 11-го корпусного авіаційного загону 
штабс-капітан П.Нестеров в повітряному бою 
в районі Жовкви тараном знищив австрійський 
літак. це був перший в історії авіації повітряний 
таран. На жаль, льотчик під час тарану заги-
нув. Це був класний льотчик,засновник вищого 
пілотажу, який 27 серпня 1913 р. першим в сві-
ті виконав на літаку «мертву петлю» (петля Не-
стерова) [6, c. 486].
У 1915 р. для ведення повітряного бою були 
збудовані спеціальні літаки-винищувачі озбро-
єні 1-2 кулеметами, що переважали інші літаки 
у швидкості та маневреності. Вже у 1916р. вини-
щувальна авіація була організаційно виділена з 
розвідувальної авіації і були створені спеціаль-
ні винищувальні авіаційні загони [2, c. 899].
Для протиповітряної оборони військ на фронті 
і важливих об’єктів в тилу використовувалась 
зенітна артилерія. Спочатку для цієї цілі засто-
совувались звичайні швидкострільні гармати 
калібром 75-88 мм з лафетом, пристосованим 
для стрільби під великим кутом підняття.
До кінця війни з’явились численні спеціаль-
ні зразки зенітних гармат і були організовані 
частини зенітної артилерії (стаціонарної і ру-
хомої). Велику роль у протиповітряній обороні 
грала організована під час війни служба пові-
тряного спостереження, оповіщення та зв’язку 
(ПСОЗ) [1, c. 11].
В ході війни була створена і бомбардувальна 
авіація, в тому числі і в Росії. Саме там в 1914р. 
була створена перша в світі авіаційна частина 
важких бомбардувальників-ескадра повітря-
них кораблів на базі реконструйованих тран-
спортних літаків типу Ілля Муромець [2, c. 900]. 
Ескадра повітряних кораблів базуючись біля 
Варшави в першій половині 1915 р. виконувала 
задачі з бомбардування залізничних станцій у 
Східній Пруссії. 
У другій половині 1915 р. ескадра перебазува-
лась до Пскова,звідки успішно діяла по про-
тивнику. Влітку 1916 р. загін ескадри повітря-
них кораблів на Північному фронті наніс удар 
по базі німецьких гідролітаків на озері Ангерн, 
скинувши 72 бомби загальною вагою 832 кг. 
Осінню 1916 р. ескадра перебазувалася до Ві-
нниці, звідки діяла по противнику. Проте нова 

сії були побудовані і вітчизняні важкі бомбар-
дувальники (Ілля Муромець) трьох модифіка-
цій. Так, в 1914 р. увійшов до складу збройних 
сил бомбардувальник «ІМ-Б» з польовою ва-
гою 4500 кг, швидкістю 100 км/год, озброєного 
2 кулеметами. У 1915 р. в Росії будують важкий 
бомбардувальник ІМ-8, який має кращі Т.Т.Д, 
а саме швидкість 110 км/год, бомбове наван-
таження більше 400 кг та три кулемети. У кін-
ці 1916 р. будують бомбардувальник «ІМ-Е» з 
польотною масою 7000 кг, бомбовим наванта-
ження 500 кг, швидкість до 1300 км/год з одною 
гарматою та 8 кулеметами [12, c.24].
Щодо гідроавіації російського флоту, то на 
його озброєнні були гідролітаки конструктора 
Д.Григоровича – морські розвідник (легкі бом-
бардувальники) М-5випуску 1914р., які мали 
максимальну швидкість 128 км/год, польотну 
вагу 660 кг, потужність двигуна 80 к.с.
У 1917 р. в Росії будують гідролітак М-9 того 
ж Д.Григоровича з кращими характеристика-
ми. Так, польотна вага збільшується до 1610 кг, 
швидкість до 140 км/год, потужність двигуна до 
150 к.с. [9, c. 209].
В складі збройних сил воюючих держав були і 
дирижаблі (цепеліни), як армійські, так і людські. 
Німеччина мала найбільш досконаліші дирижа-
блі об’ємом до 19500 м3, довжиною 141 м, діа-
метром – 14, 8 м, швидкістю 77 км\год, потуж-
ністю двигуна 540 к.с. Англійський морський 
дирижабль «Парсевал-18» мав довжину 84 м, 
діаметр 15 м, об’єм 8800 м3, швидкість 68 км/
год, потужність двигунів 360 к.с. [3, c.8].
З початком Першої світової війни головною за-
дачею авіації і дирижаблів була повітряна роз-
відка, яка велась в основному візуально з ціл-
лю визначення напрямку руху сухопутних час-
тин противника і місць їх зосередження, а та-
кож виявлення кораблів в морі. З появою авіа-
ційних фотоапаратів широке застосування, 
особливо в позиційний період війни, отримала 
аерофотозйомка. 
Так, у 1916 р. готовлячись перервати укріплені 
позиції противника військами російського Пів-
денно-Західного фронту його авіація здійсни-
ла аерофотозйомку цих позицій. Отримані дані 
були використані при виборі ділянок прори-
ву. Під час наступу Південно-Західного фрон-
ту російська авіація викривала проміжні рубе-
жі оборони, бомбардувала і обстрілювала вій-
ська і воєнні об’єкти противника [7, c. 34].
Застосування авіації для розвідки і бомбарду-
вання викликало необхідність створення проти-
повітряної оборони (винищувальної авіації і зе-
нітної артилерії). Спочатку в якості винищува-
чів використовувались більш швидкоходні та 
маневрені літаки, які ще не мали спеціальних 
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З 1915 р. до складу російського флоту поча-
ли включатися транспорти з гідролітаками. У 
блокадних діях Чорноморського флоту проти 
Босфора і Зонгулданського вугільного району 
Туреччини брали участь авіатранспорти «Ал-
маз» (2 гідролітаки)  і «Император Николай І» (4 
гідротанки). Літаки були використані головним 
чином для розвідки і нанесення бойових уда-
рів у броньованих об’єктах, що укриті від об-
стрілу з моря [13, с. 55].
28 березня і 3 травня 1915 р. коли кораблі Чор-
номорського флоту вели обстріл укріплень 
Босфору гідролітаки з цих двох авіатранспор-
тів вели розвідку протоки і наносили бомбові 
удари по батареям і кораблям противника .
В жовтні і грудні 1915р. гідроавіація з авіатран-
спортів бомбардували Варну,по якій одночас-
но вели вогонь кораблі. Авіація авіатранспор-
тів наносила і самостійні удари по об’єктам 
противника. Так 6 лютого 1916 р. авіатранспор-
ти « Император Александр І» та «Император 
Николай І» у охороні ескадрильних міноносців 
підійшли до Зонгулдаку.
Їх дії забезпечувались маневровою групою ко-
раблів у складі 1 лінейного корабля і крейсера. 
Після спуску гідролітаків на воду у 15 мілях від 
порту, авіатранспорти відійшли в море. З 14 лі-
таків у повітря піднялись 10. Було скинуто 38 
бомб загальною вагою 368т. В порту Зонгулдак 
ними були знищені пароплав і декілька дрібних 
суден [11, с. 901].
У березні та травні 1917 р. вели бойові дії про-
ти Конгонуа три російських авіатранспорти. 
Вони сфотографували порт та нанесли бом-
бовий удар. Взагалі Російські гідролітаки вели 
повітряну розвідку і прикривали кораблі з пові-
тря, вони вели протичовневу оборону наноси-
ли бомбові удари, вели повітряні бої з літаками 
противника в морі. В російському флоті до кін-
ця війни було 5 авіатранспортів [13, c. 17] з 6 – 
9 гідролітаками на кожному. 
Успішно діяла гідроавіація з авіатранспортів в 
Англійському флоті. Так, 25 грудня1914 р. ан-
глійська гідроавіація з трьох авіатранспортів 
(по 3 літака в кожному) яких супроводжували 2 
лінійних крейсери і 8 есмінців провели нальот 
на Куксхафен з ціллю нанесення удару по базі 
Німецьких цепелінів. Аглійські авіатранспорти 
спустили гідролітаки на воду у 12 місцях північ-
ніше о. Гельганд 
З 9 машин 7 піднялися в повітря одна цепелі-
нів не виявили, провівши розвідку стоянки ні-
мецького флоту на рейді Вільгельмсхафена [3, 
с. 27]. З березня 1915 р. по 1916 р. англійська 
авіація з авіатранспортів здійснила декілька 
нальотів на німецькі бази,але тільки одному лі-
таку 4 червня 1915р. вдалося провести розвід-

матеріальна частина до ескадри не поступала 
і до літа 1917 р. вильоти майже припинилися 
[2, c. 145].
Щодо Західноєвропейського театру, то там в 
перший період війни використовувались тіль-
ки легкі літаки як для розвідки, так і для бом-
бардування. Але у Франції, Англії та інших дер-
жавах тільки у 1916 р. були організовані спеці-
альні авіаційні загони для бомбардування, го-
ловним чином, найближчих тилів противника 
бомбами до 100 кг. Створення цих загонів спри-
яло значному збільшенню числа повітряних на-
льотів. Так, коли у 1915 р. числа нальотів англо-
французької авіації на тилові об’єкти Німеччи-
ни склали 42, то у 1916 р. – 100, у 1917 р. – 197, 
а у 1918 р. – 269 (з них 116 денних і 153 нічних). 
По мірі накопичення досвіду авіація почала ді-
яти на фронті виникнення угрупуваннями літа-
ків. В операції в Пікардії 21.03 – 4.04.1918р. взя-
ло участь 1189 англійських та французьких лі-
таків [3, c. 34]. 
З 1915р. вже почали проводити самостійні дії. 
Так, німецькі дирижаблі і літаки у 1915–1918 рр. 
здійснювали нальоти на Лондон і Париж, бом-
бардуючи їх. У 1916–1917 рр. англійські літаки 
з аеродрому на о. Імроз здійснювали на Кон-
стантинополь. 
Бомбардування столиць держав, що воювали, 
викликало необхідність організації відповід-
ної системи ППО. Так, на території Англії були 
створені штаби ППО, округи ПСОЗ. ППО Лон-
дона в 1918р. включало винищувальну авіа-
цію, зенітну артилерію, аеростати загороджен-
ня і службу ПСОЗ. Зенітна артилерія прикри-
вала район Лондона, рейд Темзи і підходи до 
нього зі сторони Північного моря. У визначених 
зонах здійснювалося патрулювання літаків. Зі 
сходу міські квартали прикривалися аероста-
тами загороджень [1, c. 10].
Аеростати, що прив’язувались широко застосо-
вувались не тільки в системі ППО, але і для ко-
ректування артилерійського вогню і для проти-
човневої оборони. Число повітряно-плавальних 
частин з прив’язаними аеростатами у всіх арміях 
в ході війни значно виросла [2, c.601] Так, згідно 
додатка з картами до Морського атласу до почат-
ку війни у воюючих державах було 69 прив’язаних 
аеростатів, то до кінця війни їх стало 590 сухо-
путних і 160 морських. Більше всього їх було на 
кінець війни у Франції – 280 і Німеччині – 214. Ро-
сія мала їх 93 одиниці [2, c. 44].
Широке застосування в Першій світовій війні 
отримала гідроавіація, літаки якої перевози-
лись на авіатранспортах – попередники сучас-
них авіаносців (літаки підіймались з води і здій-
снювали посадку на воду). Їх спускали з палу-
би кранами, а після посадки на воду підіймали.
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ку та скинути бомбу на міноносець. 
24 – 25 березня 1916р. 5 гідролітаків з авіа-
транспорту «Віндекс» здійснила наліт на Хо-
йер. Погода була погана і на транспорт повер-
нулось тільки 2 літаки ще пізніше, 2-3 травня 
1916 року англійська гідроавіація з авіатран-
спортів «Віндекс» і «Енглдайн» під прикриттям 
кораблів здійснили наліт на німецьку базу ди-
рижаблів у Тондерна. З 9 літаків згодом підня-
лися у повітря тільки 2, але один розбився, а 
другий скинув бомби у Тандерна [11, с. 902].
Перед початком відомого ютландського бойо-
вища 31 травня 1916 р. англійський гідролітак 
з авіатранспорта «Енгадайн» проводив такти-
ку розвідки складу сил німців [10, c. 211].
Однією з задач гідроавіації у першу Світо-
ву війну було збереження морських переве-
зень. Так,весною 1916 р. російський Чорно-
морський флот виконував операцію по пе-
ревезенню військ з Новоросійська і Маріу-
поля на узбережжя Лазистану. Для охорони 
кордонів використовували авіатранспорти з 
гідролітаками,які здійснювали в районі висад-
ки повітряну розвідку та протичовнову охоро-
ну рейду [9, с. 220].
У червні – грудні 1916р.під час артилерійської 
підтримки причорноморського флоту 12-ї армії 
морськими силами Ризької затоки гідроавіації 
виконувала задачі оборони кораблів з повітря 
та коригування вогню з авіатранспорту «Орли-
ця», що мав 4 літаки [4, с. 222].
Гідролітаки крім кулеметів і бомб з 1915 р. по-
чала застосовувати і торпедну зброю. Так, 19 
серпня 1915 р. з англійською авіатранспортно-
го «Бен-Май-Кри» (5 літаків) був проведений 
перший бойовий виліт гідролітака торпедонос-
ця, який потопив торпедою у півострова Гоміо-
ляї у Мармуровому морі турецький транспорт 
тоннажністю 5 тис. тонн, а 17 серпня 1915 року 
Турецький пароплав та буксир [3, с. 29].
Успішно діяла на англійських морських сполу-
ченнях у гирлі р. Темзи німецька ескадрилья 
торпедоносців з гідроаеродрома в Зебрюге. 9 
листопада 1916 р. торпедами німецьких гідро-
літаків був потоплений транспорт тонажністю 
у 2 тонн, а з 1 травня по 9 вересня 1917 р. ще 
три транспорти [11, с. 902].
З другої половини 1917 року гідролітаки поча-
ли широко застосовуватися для боротьби з під-
водними човнами. Прив`язні аеростати та ди-
рижаблі, що застосовувалися раніше в систе-
мі протичовнової оборони (ПЧО) на узбережжі 
Анталії мали головною задачею виявляти під-
водні човни та наводити на них дозорні кораблі 
ПЧО. Гідролітаки, що мали більшу швидкість 
ніж дирижаблі 130 – 160 км/год, кращу манев-
реність та озброєні великими бомбами, не тіль-

ки виявляли, але й успішно атакували підводні 
човни. З травня по вересень 1917 р. вони пото-
пили у узбережжя Анталії 6 німецьких підвод-
них човнів [11, с. 903].
Гідролітаки спільно з іншими літаками наносили 
удари по морським базам і по кораблям у морі. 
Так, з весни до жовтня 1918р. англо-американ-
ська авіація здійснила 350 нальотів на Фландр-
ські бази німецьких підводних човнів вивівши з 
ладу базові спорудження, зіпсували 32 мінонос-
ців, 6 підводних човнів, 4 катери, 10 пароходів, 
потопили 1 міноносець і один катер [3, с. 31].
У жовтні 1917р. німецькі літаки здійснили на-
льоти на рейд та узбережжя Моонзунда. Так, 
17 жовтня під час бою у Куйвайна вони скину-
ли 15 бомб на берегові батареї і до 40 бомб 
– на кораблі. Попадань в російські кораблі не 
було [19, с. 311].
З 20 січня по 25 січня 1918 року англійські лі-
таки атакували германські крейсери «Гебен» і 
«Бреслау», які здійснили набіг на озеро Імроз 
– англійську авіаційну та морську базу. Легкий 
крейсер «Бреслау», ухиляючись від бомб ан-
глійських літаків підірвався на мінах та пото-
нув. Налайний крейсер «Гебен» сів на міль в 
протоці Дарданелли і на протязі декількох днів 
англійська авіація нанесла по ньому масовий 
удар (260 літако-вильотів). Скинувши 180 бомб 
загальною вагою 150 тонн [11, с. 903].
Вперше в світі в ході Першої світової війни 
були використані авіаносці. Так, 19 липня 1918 
р. сім літаків з авіаносця «Ф`юріс»  піднялись з 
палуби і нанесли бомбові удари по німецькій 
повітряній базі «Тондерн» та спалили ангари з 
двома цепелінами [14, с. 275].
З 1917 року авіацію вперше почали викорис-
товувати для постачання мінних загороджень. 
Так, німецькі літаки виставили 70 миль банка-
ми у Ризькій затоці, на яких 26 вересня 1917 
року загинув в Ірбенській протоці російський 
есмінець «Охотник» [11, с. 903]. 
У ході війни отримав подальший розвиток по-
вітроплавський флот. Число дирижаблів зна-
чно збільшилась, (так, Німеччина мала 73 
морських дирижаблів та 50 армійських). По-
кращились їх ТТД, особливо в Німеччині.
Коли спочатку війни дирижаблі (цепеліни) 
мали в середньому об’єм 22 тисячі 50 метрів 
кубічних, швидкість 76 км/год, висоту польоту 
2500 м, до кінця війни їх об’єм досяг 62 тися-
чі метрів кубічних, швидкість 115 км/год, висо-
та польоту 7000 м, а тривалість польоту збіль-
шилася до 120 годин [5, с. 19].
З 1916р. з`єднання німецьких дирижаблів, які 
організаційно були підпорядковані морському 
командуванню приймали участь (вели розвід-
ку) майже на всіх виходах в море головних сил 
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німецького флоту.  З 21 по 25 листопада 1917 р. 
германський дирижабль «L – 59» здійснив по-
літ з Болгарії до верхів`я річки Ніл і назад, по-
долавши за 96 годин відстань у 6800 км з ван-
тажем у 10000кг для німецьких військ у Східній 
Африці [7, с. 27].
За період війни германські дирижаблі здійсни-
ли 800 бойових польотів, з них морськими ди-
рижаблями – близько 500, а армійськими – 317, 
в тому числі 126 – на Західно-Європейському 
театрі, 160 на Східно-Європейському та 31 на 
Балканському. Більша частина польотів армій-
ських дирижаблів (232) була здійснена не тіль-
ки у розвідувальних цілях, але і для бомбарду-
вання об’єктів противника [3, с. 121].
Під час першої світової війни 1914 – 1918 рр. 
тільки німецькі армійські дирижаблі скинули 
164 тонн бомб і більше всього на Росію 60 тонн 
(37%) [11, с. 904] На протязі війни Німеччина 
втратила 53 морських дирижаблі (73%). З них 
23 були знищені противником, 13 загинули від 
сильного вітру, 12 згоріли в елінгах, 4 знище-
но блискавкою і 1 загинув з невідомих причин 
[7, с. 28]. Втрати армійських дирижаблів скла-
ли 26 одиниць (52%). Великі втрати,і ,особливо 
низькі (по порівнянню з авіацією) льотно-тех-
нічні характеристики дирижаблів привели до 
того, що вони постійно зростають.
Таким чином, в ході Першої світової війни 
основні її учасники створили великі ВПС. Зна-
чно покращились льотно-технічні дані літа-
ків, був здійснений поділ літаків по родам за-
стосування. Ріст складу авіації обумовив змі-
ни її організації. Замість невеликих загонів до 
8 літаків почали створюватися великі авіацій-
ні об`єднання, які налічували більше 100 літа-
ків. Авіація отримала можливість успішно вес-
ти самостійні та спільні дії з армією та флотом.
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Надзвичайною подією ХХ століття стала Пер-
ша світова війна – вона розколола світ, до того 
зовні єдиний, на два протиборчих табори з різ-
ними економічними системами. Але уже за 20 
років вибухнула нова світова війна, що за тери-
торіальним розмахом  та втратами людства пе-
ревершила першу в 6–7 разів. Хоча принципо-
вих змін у геополітичному плані не сталося, але 
гігантські людські втрати, запеклість боротьби 
приховали перед подальшими поколіннями до-
слідників масштаб подій першої світової війни. 
Автор обрав темою даної статті дослідження 
воєнно-морських операцій у Чорноморському 
басейні через наступні міркування: 

 Чорне море являло собою замкнений театр 
бойових дій з обмеженим колом учасників. 
Від початку Росія мала тут великі стратегічні 
переваги, які не можливо було компенсувати 
або перекиданням додаткових морських сил 
Четвертного союзу, або побудовою нових ко-
раблів противниками Росії через надзвичай-
ну недосконалість воєнно-технічної бази;  
 на відміну від Балтійського моря Росія мо-
гла за рахунок активних військово-мор-
ських операцій  швидко досягти успі-
ху, однак не реалізувала ці можливос-
ті, на думку автора, через суб’єктивні при-
чини. Крім того, революція у Росії фактич-
но вивела цю країну зі світової війни на-
прикінці 1917 року з невизначеним стату-
сом – і не переможений, і не переможець.

 до Чорноморського басейну віддав-
на тяжіли українські землі, тому росій-
ський флот комплектувався тут переваж-
но за рахунок людських контингентів Укра-

Анотація. Вперше здійснено аналіз історіографічних над-
бань за 100 років від початку Першої світової війни, щодо 
бойових дій флоту на Чорноморському театрі. Аналізу 
піддавалась радянська, російська емігрантська та сучас-
на українська військово-історична література. Автор ви-
ділив три періоди розвитку історіографії: 1919 – 1941 рр., 
1945 – 1990 рр., 1991 – по теперішній час. Автор аналізу-
вав літературу за трьома основними напрямами: аналі-
тична література узагальнюючого характеру, тема-
тична література, присвячена окремим епізодам бойо-
вих дій та спеціальна література військово-технічного 
характеру.
Аннотация. Впервые осуществлен анализ историогра-
фических достижений за 100 лет с начала Первой миро-
вой войны, относительно боевых действий флота на 
Черноморском театре. Анализу подвергалась совет-
ская, русская эмигрантская и современная украинская во-
енно-историческая литература. Автор выделил три пе-
риода развития историографии: 1919 – 1941 гг., 1945 – 
1990 гг., 1991 – по настоящее время. Автор анализировал 
литературу по трем основным направлениям: аналити-
ческая литература обобщающего характера, темати-
ческая литература, посвященная отдельным эпизодам 
боевых действий и специальная литература военно-
технического характера.
Annotation. First historiographical analysis of achievements in 
the 100 years of the First world war, a relatively fighting fleet on 
the black sea theatre. The analysis included the Soviet, Russian 
émigré and modern Ukrainian military-historical literature. 
The author has identified three periods of development of 
historiography:  1919 to 1941, 1945 – 1990, 1991 –  present. 
The author analyzed the literature in three main areas: analytical 
literature generalizing nature, thematic literature devoted to 
some of the scenes of fighting from the sea and special literature 
military-technical character.

Ключові слова: військово-морська операція, морська бло-
када, мінні постановки, революційні події.
Ключевые слова: военно-морская операция, морская 
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ну спеціальним вузьким питанням морської так-
тики – а саме використання мін в ході війни, що 
стало дуже важливим і показовим фактором 
бойових дій [4]. На жаль, до радянського читача 
не дійшли роботи російської еміграції – квалі-
фікованих морських офіцерів та безпосередніх 
учасників операцій російського флоту, напри-
клад, М. Монастирьова опубліковані французь-
кою мовою [25; 26].
Другий етап розвитку історіографії співпадає 
з повоєнним часом існування СРСР (1945 – 
1991 рр.). Хоча фактично, він розпочався зна-
чно пізніше і також відбувався в умовах серйоз-
ного ідеологічного тиску, перебуваючи в затін-
ку Другої світової війни. Для цього етапу історі-
ографії характерною є поява великих узагаль-
нюючих праць. З цього кола праць слід відзна-
чити двотомну академічну працю «Флот в пер-
вой мировой войне». Перший том було присвя-
чено аналізові бойової діяльності російсько-
го флоту по театрам – Балтійське, Чорне море 
та Північ [23]. У другому томі (вдвічі меншому 
за об’ємом) розглянуто бойові дії флотів інших 
країн, учасників війни на інших театрах – Пів-
нічному, Середземному морях, Тихому та Індій-
ському океанах [24]. Монографія вміщує цілий 
ряд схем та таблиць, що полегшує сприйняття 
матеріалу, але його компоновка повинна фор-
мувати у читача уяву, що основний тягар мор-
ських операцій ліг на плечі російського флоту. 
Ще одним дослідженням більш комплексного 
характеру стала двотомна «Історія першої сві-
тової війни» за редакцією М.І. Ростунова вида-
на до 60-річчя початку світової війни [7]. В да-
ному випадку було поєднано  опис воєнних дій 
як на суходолі так і на морських театрах, але 
крім детального фактологічного матеріалу, сут-
тєвих позитивних зрушень в аналітичному чи 
методологічному планах досягнуто не було. Та 
й в деталізації подій ця «Історія» поступається 
попередньому двотомнику. Крім того, в даній 
праці знову відчувається ідеологічний тиск ра-
дянської епохи, що був дещо зменшився в часи 
«хрущовської відлиги».
Але на цьому ж етапі з’явились дослідження 
специфічного характеру. З одного боку, в нау-
ково-популярній формі з середини 1970-х років, 
у технічних журналах почали публікувати не-
великі нариси, присвячені історії кораблебуду-
вання, але у прив’язці до реалізації технічних рі-
шень у бойових умовах. В даному разі нас по-
винні цікавити роботи Р.М. Мельникова, вико-
нані на досить високому науково-методичному 
рівні з залученням широкого архівного матеріа-
лу, ніколи не використаному його попередника-
ми [18].  Але його монографії мали не меті, на-
самперед, дослідження техніки суднобудуван-

їни та й будувався ресурсами її земель.
У історіографічному доробку російської та ра-
дянської історіографії можна визначити три ве-
ликих періоди розвитку.
Перший етап припадає на міжвоєнний пері-
од 1919 – 1941 рр. Здавалося б у цей час за-
пит на науково-історичні дослідження має най-
кращі умови, але значної кількості праць в да-
ний період не спостерігається. На думку авто-
ра, це пов’язано з трьома наступними фактора-
ми. З одного боку, перемога більшовицької пар-
тії зробила більш актуальним вивчення досві-
ду (а заодно й оспівування) громадянської ві-
йни, а не Першої світової. Тому з’явились пра-
ці щодо ролі флоту в революційних подіях, але 
майже не вивчався оперативний досвід цар-
ського флоту у боротьбі на морях, в тому чис-
лі і на Чорному. Цьому сприяли також і налаго-
дження дружніх стосунків з учорашнім ворогом 
після Рапальської угоди 1922 р. З іншого боку, 
військово-історична наука зазнала великих ка-
дрових втрат (в тому числі й внаслідок емігра-
ції та репресій проти учасників білого руху). До-
слідників, що залишилися у СРСР і мали доступ 
до архівних матеріалів, не заохочували вивча-
ти події 1914–1917, а навпаки – перенацілювали 
на 1918–1920 рр. Емігрантські ж кола були відрі-
зані від джерельної бази, тому переорієнтува-
лись на випуск мемуарної літератури. Як бачи-
мо, мав місце розрив між теоретичними та емпі-
ричними факторами воєнно-історичної науки. З 
третього боку, знайшовся достатньо ефектив-
ний замінник вітчизняних досліджень – пере-
кладна література, як німецькомовна так і ан-
гломовна. Ці дослідження носили якісний ака-
демічний характер, а завдяки походженню з 
протилежних таборів, читач отримував достат-
ньо збалансовану уяву про хід військово-мор-
ських операцій на різних театрах світової війни. 
Радянський читач мав можливість звертатися 
до праць Дж. Корбета, Р. Шеєра, Г. Рольмана, 
А. фон Чишвиця, А. Міхельсена та ряду інших. 
Проте для них основною темою було протибор-
ство британського та німецького флотів, Чорно-
морський же басейн їх цікавив мало. Виключен-
ня складає праця колишнього німецького офі-
цера на турецькій службі Г. Лорея [12].
Все ж в Радянському Союзі було в цей час опу-
бліковано чотири томи (фактично самостійні 
монографії) в серії «Борьба флота против бе-
рега». Нашої теми безпосередньо торкається 
одна з них [20]. Позитивною рисою цього видан-
ня була спроба пов’язати морські операції з ді-
ями армії на Кавказькому сухопутному театрі. 
Інколи, як у праці Коленковського, сухопутний 
матеріал суттєво переважав над морським [9]. 
Варто відзначити також монографію присвяче-
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ня й супутніх моментів державно-політичного 
життя, бойова ж служба кораблів російського 
флоту грала у його працях другорядну роль, а 
їх участі у подіях Першої світової війни й вза-
галі автор розглянув епізодично. Характерною 
була й підбірка об’єктів дослідження – лінійний 
корабель «Князь Потьомкін» та крейсери «Ва-
ряг» та «Очаків» – які були важливими елемен-
тами легендаризації  військово-морської істо-
рії СРСР. Завершує другий етап поява невели-
кої брошури М. Залеського (нині вже покійного), 
де стверджується пріоритет російського флоту 
у використанні окремих способів ведення під-
водної війни саме на Чорному морі [6]. Автор 
творчо об’єднав матеріал Нестора Монасти-
рьова з біографічними даними щодо корабле-
будівельника Михайла Нальотова, зробивши 
доступним широкому читачеві оригінальні ма-
теріали російської еміграції.
Найбільш плідним став третій період розви-
тку історіографії, що розпочався з кінця 1980-
х років, коли цензурні та ідеологічні обмеження 
було різко послаблено. Найбільш прикметною 
рисою цього періоду стала поява монографій, 
присвячених діям флотів на основних театрах 
війни – Північне море, Середземне море, а та-
кож океанським рейдерським операціям, які 
раніше взагалі були поза увагою радянських 
дослідників. До такого типу досліджень нале-
жать праці О.Г. Больних, які претендують на 
комплексність розгляду подій на морських те-
атрах світової війни практично в усіх регіонах 
планети. Варто відзначити високу компетент-
ність автора та його енциклопедичність, зокре-
ма обізнаність з широким колом англомовних 
джерел [1; 2]. Разом з тим, слід зауважити, що 
друга з цих монографій є фактично авторизо-
ваним перекладом праці англійського істори-
ка флоту Дж. Беннета, в першій же книжці О. 
Больних явно відчувається вплив праці Алана 
Мурхеда.  
У цей час було продовжено в більш широкому 
та поглибленому масштабі розробку військо-
во-технічному напряму історії Першої світо-
вої війни. Уже згаданий Р.М. Мельников продо-
вжив випуск монографічних досліджень з істо-
рії кораблебудування в тому числі і на Чорному 
морі [17]. Обов’язковим елементом його моно-
графій є наявність нарису участі у бойових діях 
кораблів, історію будівництва яких він подає. 
Правда, на відміну від монографій радянсько-
го часу, в яких Р.М. Мельников зберігав повну 
нейтральність оцінок, тепер цей автор дозво-
ляє собі цілий ряд емоційних зауважень, в яких 
він висловлює жорсткі антимонархічні погляди.
Лише в третьому періоді розвитку історіографії 
з’явилась така історіографічна форма як спе-

ціалізовані журнали з морської історії – санкт-
петербурзький «Гангут» (виходить з 1991 р.) та 
московські «Морська війна» (виходить з 2008 р.), 
«Флотмастер» (виходить з 1997 р.). Але ці жур-
нали торкаються всього періоду існування ро-
сійського флоту, тому тематика Першої світо-
вої війни є досить невеликим фрагментом. За 
обсягом та різноманітністю матеріалів вона 
поступається навіть російсько-японській ві-
йні. Однак, матеріали присвячені бойовим діям 
Чорноморського флоту займають достатньо 
велике місце на їх сторінках. Очевидно, причи-
ною цього є більш успішні дії російського фло-
ту на Чорному морі проти не досить сильно-
го ворога – Туреччини та Болгарії, на відміну 
від млявих подій в Балтійському морі, де ро-
сійський флот практично повністю здійсню-
вав оборону тактику, що з літа 1915 року вза-
галі перетворилася в глуху оборону проти ні-
мецького флоту. Наприклад, 1996 року на сто-
рінках альманаху «Гангут» в десятому випуску 
майже всі сторінки присвячені подіям на Чор-
ному морі [5; 10; 16; 19]. Завдяки публікаціям на 
сторінках «Гангуту» маємо достатньо детальну 
історію всіх великих кораблів Чорноморського 
флоту, що брали участь у Першій світовій війні 
[22; 10]. В цьому ж альманасі було опублікова-
но дуже змістовний матеріал сучасних дослід-
ників А. Гончарова та В. Заболоцького, присвя-
ченому специфічному інструменту першої сві-
тової війни – німецьким підводним човнам [3]. 
Автори показують не лише лідируюче станови-
ще німецького підводного кораблебудування, 
але й успішну нейтралізацію російської пере-
ваги в надводному флоті німецькими підводни-
ми човнами.
Нарешті, завершити наш огляд варто здобут-
ками власне української історіографії. Хоча ре-
ально досліджувати дану тематику розпочали 
лише з початку 1990-х років, тим не менш пев-
них результатів все ж вдалося досягти.
Активно розроблялись питання пов’язані з ситу-
ацією на Чорноморському флоті протягом 1917 – 
1918 рр., та його трагічної долі як цілісного бо-
йового організму. Активно публікував матеріа-
ли у цьому напрямку М. Мамчак [13; 14; 15]. Вони 
не позбавлені недоліків, пов’язані з намаганням 
автора надати їм науково-популярного характе-
ру, однак свою позитивну роль відіграли. 
Особливо позитивним фактором української 
військово-морської історіографії став вихід те-
матичного номеру українського журналу «Во-
єнна історія», що виходив друком з 2002 по 
2012 рр. У цьому номері вміщено статтю відо-
мих воєнних істориків С.Х. Литвина та А.В. Лу-
бенця. Вони полемізують з дніпропетровським 
міліарним істориком Ю. Калібердою з приводу 
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комплектації Чорноморського флоту вихідцями 
з українських губерній. Ю. Каліберда, слідом за 
радянськими істориками, вважає, що 65% вій-
ськових службовців були українцями, автори ж 
обґрунтовують цифру у 80 % [11, с. 69; 11, с. 81].
Ще однією статтею у цьому ж журналі є біогра-
фічний нарис І. Печенюка, присвячений адміра-
лові Андрію Покровському. У цій детальній біо-
графії міститься й достатньо детальний аналіз 
діяльності контр-адмірала у 1914 – 1918 рр. [21]. 
Наскільки відомо, це перша детальна біографія 
адмірала Чорноморського флоту, якщо не бра-
ти до уваги біографію О. Колчака, що короткий 
час теж служив на Чорному морі.
Як здається автору запропонованої статті ра-
дянська, сучасні російська та українська історі-
ографія досить поверхово й непослідовно до-
сліджували тематику військово-морської історії 
Першої світової війни на Чорному морі. Окре-
мі події досліджено досить детально – десант-
ні операції на Кавказькому узбережжі, револю-
ційні події 1917 року на Чорному морі, цілий ряд 
операцій почали досліджуватись лише остан-
нім часом – блокадні операції проти Босфору, 
підводна війна, рейдерські операції після 1914 
року. Залишаються майже не дослідженими ще 
цілий ряд моментів – питання комплектуван-
ня особового складу флотів з точки зору наці-
ональної належності, взаємодія Чорноморсько-
го флоту з румунським у 1916 – 1917 рр., органі-
зація берегової оборони, особливо поза межа-
ми головних баз флоту, роль авіації у морських 
операціях. Фактично не створено цілісного стра-
тегічного нарису війни на Чорноморському теа-
трі з листопада 1914 по листопад 1915 рр., коли 
існувала рівновага морських сил російського та 
турецько-німецького флоту.
Не позбавлені методологічних недоліків праці 
сучасного історіографічного етапу, де зустріча-
ються політично забарвлені матеріали (або апо-
логетика або ж надмірно критичні оцінки). Вра-
ховуючи, що минуло вже 100 років склались всі 
умови для досягнення якомога об’єктивніших 
оцінок подій Першої світової війни, в тому числі 
й на Чорноморському театрі.
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РОЗДІЛ І

Хейга переконували, що час для наступу вибрано 
непідходяще. Осінні дощі сильно розмочили зем-
лю, а танкам потрібний твердий ґрунт. Нарешті, – і 
це найголовніше – танків ще занадто мало, всьо-
го декілька десятків. Для нанесення дійсно ре-
зультативного удару по супротивникові потрібно 
декілька сотень бойових машин. Поспішність ні-
чого не дасть, а тільки розсекретить новинку. Але 
упертий Хейг нічого і чути не хотів – йому потріб-
но було рятувати свою репутацію.
Цікаво, що досі немає єдиної думки відносно 
кількості танків, що брали участь в бою. Різні 
джерела дають абсолютно різні цифри, але в 
цілому картина виглядала приблизно так.
До лінії фронту було доставлено 49 танків. Із-
за поломок і аварій в атаку після маршу руши-
ли тільки 32. Навіть ця невелика кількість могла 
зробити серйозний вплив на хід операції, але 
командування буквально розпорошило ці кри-
хітні сили, розкидавши танки по різних дивізі-
ях, щоб вони могли подавити якомога більше 
німецьких кулеметних гнізд. Наприклад, 6-а пі-
хотна дивізія отримала цілих 3 танки, а 56-а ди-
візія – взагалі один. Найбільше повезло гвар-
дійській дивізії, якій виділили 10 танків [1, с.19].
З 32 машин лише 9 спрацювали так, як перед-
бачалося, налагодивши деяку взаємодію з піхо-
тою. Ще 9 повзли так повільно, що піхотинці обі-
гнали їх (швидкість танка Мк-I не перевищувала 
5 км/год.). Ще 9 танків із-за різних поломок зупи-
нилися на полі бою, а останні 5 провалилися в 
різні воронки і траншеї.
Оскільки танки були розподілені по усьому 
фронту, наступали вони фактично поодинці. 
Проте їх дія на хід бою була колосальною. Пер-
ша лінія німецької оборони була узята зовсім з 
нікчемними втратами. У руки англійців потрапи-
ла ділянка в 5 км завглибшки і такій же протяж-
ності по фронту. Раніше для захоплення одні-
єї квадратної милі втрачали до 8000 чоловік [2, 
с.62]. Вдалося звільнити і ряд населених пунк-
тів: один з танків попрямував до сильно укрі-
пленого села Флер, німці в паніці бігли або зда-
валися, англійські солдати, що спокійно йшли 

Анотація. Метою статті є висвітлення ролі танків в бо-
йових діях у Першій світовій війні. В статті на прикладах 
застосування танків робиться висновок про їх вплив на 
розвиток воєнного мистецтва. Актуальність пов’язана 
з подальшим розвитком засобів збройної боротьби на су-
часному етапі функціонування військових формувань.
Аннотация. Целью статьи является освещение роли 
танков в боевых действиях в Первой мировой войне. 
В статье на примерах применения танков делается 
вывод об их влиянии на развитие военного искусства. Ак-
туальность связана с дальнейшим развитием средств 
вооруженной борьбы на современном этапе функциони-
рования воинских формирований.
Annotation. The aim of the article is to highlight the role of the 
tanks in military operations in World War I. The conclusions 
about tanks impact on the development of war skill are drawn in 
the article by the example of their use. The urgency is connected 
with the further development of armed fight means at the present 
stage of military forces functioning.

Ключові слова: танк, бій, застосування, наступ, оборо-
на, забезпечення. 
Ключевые слова: танк, бой, применение, наступление, 
оборона, обеспечение.
Keywords: tank, battle, use, attack, defense, provision.

З того часу, коли в 1916 році танк уперше 
з’явився на полях битв і показав свою високу 
ефективність, почалася його еволюція, викли-
кана зміною поглядів на роль броньованих ма-
шин в бойових діях. 
Бойове хрещення танки отримали в ході друго-
го наступу союзників на річці Сомма. 15 верес-
ня 1916 року в районі французьких сіл Флер і 
Курселет відбулася історична атака, що зміни-
ла характер війни [3, с. 8].
На цей час наступ явно буксував: англійська ар-
мія спливала кров’ю, намагаючись прорвати ні-
мецькі позиції, але усі зусилля витрачалися аб-
солютно марно. Тоді новопризначений англій-
ський головнокомандувач генерал Дуглас Хейг 
вирішив пустити в хід нову зброю – танки, тіль-
ки що доставлені на фронт, які були збудовані 
за ініціативи У. Черчілля. 
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командування з великою точністю повторило 
всі помилки, які були допущені раніше. Знову 
було виділено малу кількість танків, їх розкида-
ли по піхотним дивізіям, просувалися танки по-
вільно, перший успіх не був розвинений, наступ 
проводився на болотистій місцевості.
Операція англійських військ у Камбре 20 листо-
пада − 6 грудня 1917 року стала однією з най-
цікавіших битв Першої світової війни. Вона уві-
йшла (на думку деяких дослідників) до військо-
вої історії як “тріумф танків”, як перший досвід 
їх масового (а не масованого) застосування. У 
цій операції появилася можливість прориву по-
зиційного фронту.
Англійці вирішили добитися успіху у наступі ма-
совим застосуванням танків у взаємодії з піхо-
тою, авіацією і кавалерією. “Ефект несподіва-
ності має бути основним мотивом операції” − 
свідчив наказ про наступ 20 листопада [2, с. 
54]. Метою операції, повідомляв в доповіді уря-
ду фельдмаршал Хейг, є досягнення раптовою 
атакою місцевого успіху там, де супротивник 
абсолютно цього не чекає. 
Район Камбре був вибраний як найбільш спри-
ятливий для забезпечення несподіваності. 
Основний задум наступу полягав в повній від-
мові від попередньої артилерійської підготовки 
та перекладанні на танки роботи по руйнуван-
ню дротяних загороджень супротивника.
Наступ планувалося провести в два етапи: 
мета першого − в перший же день прорвати по-
зиції супротивника на усю їх глибину, другого 
етапу − розвиток успіху. Ведення операції було 
покладене на 3-у англійську армію. Ділянка 
прориву була обрана між двома каналами, що 
проходили перпендикулярно фронту. 
Сили, призначені для атаки: 3-й і 4-й корпуси (6 
піхотних дивізій), корпус танків (3 танкових бри-
гади по 3 танкові батальйони в кожній), що на-
лічував 476 танків, з яких 382 бойових; кавале-
рійський корпус (2 дивізії), 1000 артилерійських 
гармат і до 1000 літаків [2, с. 56].
Німецька оборона складалася з охорони і трьох 
ліній. Попереду головної позиції знаходила-
ся позиція охорони, прикрита дротяним заго-
родженням. В смузі забезпечення глибиною 
близько 1000 м були розташовані численні опо-
рні пункти, обплутані дротом. За першою тран-
шеєю (шириною понад 3 м) головної позиції, що 
мала перед собою також дротяні загороджен-
ня, на відстані 200-300 м розташовувалася дру-
га траншея, обладнана так само, як і перша. У 2 
км від головної позиції знаходилася друга пози-
ція, що також складалася з двох ліній траншей, 
за другою позицією була третя. На ділянці на-
ступу оборону тримали 54-а і 20-а німецькі ди-
візії, а в резерві – 107-а.

услід за танком, зайняли село без всяких втрат. 
Проте до 9 годин запас бензину у діючих машин 
став добігати кінця, і вони вимушені були по-
вернутися у своє розташування. 
Танкова атака закінчилася, а вірніше перша піхот-
на атака, яку підтримували танки. Своїм ходом 
повернулися назад лише 18 машин, 5 танків за-
стрягли в болоті, а у 9 зіпсувалися двигуни. До-
свід показав, що танки не всюдихідні, в тому сен-
сі, як це передбачалося. Крім того, виявився ще 
один недолік: коли влаштували перекличку осо-
бового складу, то майже усі танкісти, що брали 
участь в атаці, були з перев’язаними головами. 
Бризки розплавленого свинцю, які появлялися 
при ударі кулі об броню, залітали всередину че-
рез нічим не прикриті оглядові щілини. Це змуси-
ло надіти на водіїв і командирів спеціальні маски, 
сплетені з металевих кілець і окуляри з товстим 
міцним склом. Було ясно, що танки − ще дуже не-
досконалі бойові системи, але одночасно і те, що 
у них попереду велике майбутнє. Одним з пер-
ших це зрозумів генерал Хейг: майже відразу піс-
ля бою він послав в Лондон телеграму з вимогою 
замовити ще 1000 таких машин [2, с. 51].
Англійські і німецькі машини увійшли до істо-
рії як учасники першого у світі танкової битви. 
Втім, слово “битва” звучить занадто голосно 
для цієї зовсім незначної по масштабах світової 
війни сутички. 24 квітня 1918 року три англійські 
танки Мк-ІV із складу 1-го танкового батальйо-
ну під командуванням капітана Брауна атакува-
ли німців в околицях містечка Віллер-Бретонн. 
Несподівано назустріч їм вийшли три німецьких 
А7V з 3-го штурмового відділення. Обидві сто-
рони зіткнення не чекали, але робити було нічо-
го, і танки вступили в найперший в історії тан-
ковий бій. Англійцям спочатку припало важко: 
з трьох машин два танки у них були кулеметни-
ми (“самиці”), а екіпажі сильно виснажені три-
валим знаходженням в протигазах через те, що 
напередодні їх позиції були обстріляні хімічни-
ми снарядами. Таким чином, британці на пер-
ший погляд були приречені: вони поступалися 
германцям у вогневій потужності, бронюванні і 
працездатності танкістів. Проте вже в цьому зі-
ткненні з’ясувалося, що потрібно враховувати 
і такі чинники, як маневреність танків, досвід і 
злагодженість екіпажів.
В результаті бою кулеметні Мк-ІV, отримавши 
великі пробоїни і зазнавши втрат в екіпажах, 
вимушені були відійти в тил, а гарматний танк, 
стріляючи з коротких зупинок, маневрував так, 
щоб увесь час залишатися в зоні, що не вража-
лася, запалив один танк, а двох змусив покину-
ти поле бою.
Наступний наступ з використанням танків від-
бувся в квітні 1917 року під Аррасом. Англійське 
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танки рушили в атаку; за ними по відділеннях, 
рядами, слідом пересувалася піхота. Через 10 
хвилин артилерія відкрила вогонь, супроводжу-
ючи танки і піхоту вогневим валом (у 200 м по-
переду танків). Вибухи димових снарядів об-
кутали місцевість димовою завісою. Численна 
авіація завдавала ударів по батареях, піхоті і 
штабах супротивника.
О 7 годині 15 хвилин атакуючі танки і піхота на-
валилися на німецьку охорону. В той же час ан-
глійська артилерія вогнем своїх важких гармат 
обрушилася на головну позицію німців. А лег-
ка артилерія продовжувала створювати в 200 м 
попереду танків потужний вогневий вал з димо-
вих снарядів. Дим закривав танки від спостере-
ження німецьких артилеристів, і вони вимушені 
були свій загороджувальний вогонь у відповідь 
вести наосліп. 
На цьому, власне, і закінчилася робота англій-
ської артилерії: вона допомогла танкам дістати-
ся до німецьких позицій. Але вона не подавила 
німецькі гармати, це повинні були зробити тан-
ки своїми силами. Швидко зім’яли танки позицію 
німецької охорони і, вийшовши з туману і димо-
вої завіси, увірвалися в головну ворожу обо-
ронну смугу. Атака проходила досить успішно. 
Ураганний вогонь, що несподівано обрушився, і 
удар численних танків привели в розлад супро-
тивника. Перша хвиля танків пройшла через 
дротяні загородження. За нею слідували друга 
і третя хвилі танків, перевалюючись за допомо-
гою фашин через німецькі окопи.
Невразливі чудовиська повзли, руйнуючи бру-
ствери, ламаючи кілки, давлячи людей. З кри-
ками “Танки, танки”! німці в паніці кинулися біг-
ти, залишаючи окопи, кидаючи гармати і куле-
мети. А танки продовжували свій нестримний 
рух вперед, громити піхоту, кулемети, батареї, 
штаби і резерви. Вони не зустрічали на своєму 
шляху майже ніякого опору. Лише у районі се-
лища Флескьєр танки 51-ої шотландської дивізії 
натрапили на стійку оборону. Тут їх зустрів во-
гонь п’яти артилерійських дивізіонів, що виїха-
ли для стрільби на відкриту позицію. Снаряди 
пробивали броню, рвали гусениці. Танки один 
за другим виходили з ладу. 20 листопада ан-
глійцям так і не вдалося взяти Флескьєр.
Всього за цей день англійці втратили підбити-
ми, такими, що застрягли та зіпсованими до 60 
танків (близько 15% що брали участь в бою). Та, 
незважаючи на це, можна сказати, що 20 лис-
топада був досягнутий великий успіх: на гли-
бину до 8 км прорвана добре укріплена пози-
ція, зім’яті і морально пригнічені німецькі вій-
ська, взято 8000 полонених і 100 гармат, самі ж 
англійці втратили 1500 чоловік. Були захопле-
ні три укріплені позиції супротивника [2, с. 62]. 

План операції 3-ої армії, як його визначив ко-
мандувач у своєму наказі на наступ, полягав 
в тому, щоб захопити (після прориву фронту і 
введення в битву кінноти) ліс Бурлон та пере-
прави через річку Сансе. План також передба-
чав вихід в тил супротивника в районі на пів-
день від Сансе і на захід від Північного каналу і 
розвиток успіху убік Валансьєнна [2, с. 58].
Готуючись до здійснення прориву фронту супро-
тивника, піхота і танки відпрацьовували спільні 
дії в районі Ла-Флак на старих окопах. Був ре-
тельно розроблений бойовий порядок танкової 
атаки. Велася вона хвилями. Танки були зведе-
ні у взводи по 3 машини. Взводи танків атакува-
ли у строю трикутника – один танк попереду (го-
ловний) і 2 танки (головні сили) в 100 м позаду. 
Головний танк придушував вогонь супротивни-
ка і прикривав головні сили (2 піхотні танки), які 
прокладали дорогу піхоті через дротяні загоро-
дження і окопи. Головний танк спрямовувався 
вперед, рвав дротяні загородження, але, дій-
шовши до окопу, не перевалював через нього, 
а, ведучи вогонь, повертав вліво. 
Піхотний танк, що пересувався позаду ліво-
руч, підходив до окопу і, щоб його здолати, ски-
дав в окоп фашину (з 75 зв’язок хмизу, скріпле-
них ланцюгами), переходив його і рухався влі-
во, уздовж окопу. Другий піхотний танк прохо-
див по фашині, скинутій в окоп першим піхот-
ним танком, і, підійшовши до другого окопу, ки-
дав свою фашину, перевалював через окоп і та-
кож рухався вліво уздовж окопу. Між тим голо-
вний танк, пройшовши окопи по скинутих піхот-
ними танками фашинах, прямував до наступно-
го окопу (зберігши свою фашину), піхотні танки 
(головні сили) знову йшли позаду.
Піхота йшла за головними силами танкових 
взводів (за піхотними танками) по відділеннях 
(ланцюжком – відділення в колоні по одному). 
Підрозділялася вона на три групи, кожна з яких 
виконувала своє завдання: перша група – “чис-
тильники” окопів, друга – “блокувальники” око-
пів (боротьба з окремими оборонними спору-
дами) і третя – група підтримки – утворювала 
в захоплених окопах “гарнізони”, що складали 
авангард для наступних ешелонів.
Таким чином здійснювалися взаємні дії танків 
і піхоти: танки прокладали піхоті дорогу через 
дротяні загородження, придушували кулемет-
ний вогонь супротивника, забезпечували під-
тримку їй при закріпленні на захопленій пози-
ції. Піхота допомагала танкам просуватися впе-
ред, на близьких дистанціях вона захищала їх 
від артилерійського вогню супротивника, роз-
стрілюючи його гарматну прислугу. Розподіля-
лися танки по піхотних частинах.
29 листопада 1917 року о 6 годині 10 хвилин 
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Але наступати далі стомлені боями війська не 
могли. Дві кавалерійські дивізії виявилися та-
кож не в змозі розвинути досягнутий успіх. 21 
листопада англійці просунулися ще трохи впе-
ред, але здолати тилову позицію оборони, за 
якою тягнулася відкрита місцевість, не змогли. 
З 22 листопада німці ввели в битву свіжі дивізії, 
що підтягнули з глибини, відновили своє поло-
ження і бойові дії набули звичайних позиційних 
форм. Тобто, на перший погляд, операція мала 
“нульовий” результат.
Операцією при Камбре завершилася кампанія 
1917 року на Західному фронті. На загальний 
хід війни битва не зробила якого-небудь поміт-
ного впливу, але її внесок у розвиток воєнного 
мистецтва дуже суттєвий. 
Камбре − перша битва в історії воєн, де голов-
ною ударною силою виступили танки. З цією 
битвою пов’язано народження нових способів і 
форм ведення бою та збройної боротьби в ці-
лому та призвело до зміни характеру першої 
світової війни. 
Масове використання танків, що взаємодіють 
з піхотою, артилерією та авіацією, дозволило 
швидко здійснити прорив потужної оборони су-
противника на 12-кілометровій ділянці фронту. 
З операцією при Камбре пов’язано зародження 
тактики загальновійськового бою, заснованого 
на взаємодії піхоти, артилерії, танків та авіації. 
Битва при Камбре ще раз показала необхід-
ність використання у воєнному мистецтві гли-
боко продуманого співвідношення традиційних 
та нетрадиційних способів та форм ведення бо-
йових дій, чіткої організацію бою та його усесто-
роннього забезпечення.
Замість того, щоб створити ударний кулак, ан-
глійці в боях при Камбре танки “розмазали” по 
всій лінії фронту. Втім інакше і не могло бути − 
наступала піхота, а танки тільки підтримували 
її, тобто виступали “допоміжною” зброєю піхо-
ти, однак, ця битва дала поштовх розвитку во-
єнного мистецтва, що привело до перетворен-
ня масового використання танків в масоване.
Разом з тим, значна кількість військових керів-
ників так і не зрозуміла майбутньої ролі танків 
(танкових військ) у війні. Той же фельдмаршал 
Хейг вже в 1925 році заявляв про те, що дея-
кі ентузіасти прогнозують, що літак, танк та ав-
томобіль замінять коня в майбутній війні. “Я по-
вністю за танк і літак, але вони – додаток до 
коня” [1, с. 19]. Широко відома і позиція К.Є. Во-
рошилова з цього питання.
Танки пройшли складний шлях розвитку від 
тихохідних, неповоротких і малонадійних кон-
струкцій до могутніх засобів війни, що поєдну-
ють в собі вогневу потужність, броньований за-
хист, маневреність і величезну ударну силу.
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Технічний прогрес у суднобудуванні в кінці 
ХІХ – поч. ХХ століть вніс значні зміни не лише 
в тактико-технічні елементи надводних кора-
блів. Безумовним його досягненням стає поя-
ва у військово-морських флотах світу підвод-
них човнів. Напевно, жоден тип корабля в істо-
рії світового суднобудування не привертав до 
себе такої пильної уваги, як субмарини. Пово-
ротним етапом у пошуку можливих конструк-
ційних рішень підводних човнів є 80-90-ті роки 
ХІХ ст. Поява електричних двигунів, акумуля-
торів, бензинових і газових моторів дозволила 
вирішити головну технічну проблему – створи-
ти двигуни для плавання як у надводному по-
ложенні, так і під водою. Завдяки зусиллям ці-
лого ряду конструкторів у Великобританії, Іта-
лії, Німеччини, Росії, США, Франції з’явилися 
підводні судна, що стали прообразом сучас-
них субмарин. Нові плавучі засоби сполуча-
ли у собі, з одного боку, невеликі габарити й 
відносну простоту обладнання, з іншого боку – 
потайність дії при порівняно потужному озбро-
єнні. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. конструк-
тори-новатори А. Лобеф (Франція), Д. Голланд 
(США) і С. Лек (Лейк, США) створили три бо-
єздатні підводні човни принципово різних ти-
пів, відповідно: «Narval» (1898 р.), «Fulton» 
(Holland-9) (1901 р.), «Protector» (1902 р.) [1]. Зго-
дом у більшості промислово розвинених краї-
нах інженери-суднобудівники, орієнтуючись на 
конструкційні рішення ентузіастів-новаторів, 
створили нові типи човнів.
Як бойова сила підводні човни поступово здо-
бувають повне визнання серед керівного скла-
ду військових флотів морських країн. Початок 
ХХ ст. якраз позначений уведенням серійного 
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дольф Дизель (1858-1913 рр.) запропонував 
двигун внутрішнього згорання – із само згоран-
ням від стиснення повітря в циліндрі. З вико-
ристанням дизеля (замість бензомоторів) човен 
став більш безпечним, а дальність підводного 
руху збільшилася вдвічі. Вперше дизель вста-
новлено на підводному човні «Aigrette» за про-
ектом А. Лобефа (спущено на воду у 1904 р.) [6]. 
Хронологія появи дизельних підводних човнів у 
складі військово-морських флотів така: «Aigrette» 
(1905 р.); російська – «Минога» (1909 р); британ-
ська – D-1 і шведська - №2 (1911 р.). Згодом ди-
зелі стають основним двигуном всіх бойових 
кораблів такого класу [7].
У Росії серійне будівництво підводних човнів 
розпочалося лише у період російсько-япон-
ської війни на Балтійському і Невському заво-
дах. При тому замовлялися вони і за кордоном 
[8]. З березня 1906 р. в Російському Імператор-
ському флоті з’явився новий клас кораблів – 
підводні човни. До цього часу вони мали офі-
ційну назву – міноносці (підводні або напівпід-
водні) [9].
На суднобудівних підприємствах Півдня Украї-
ни не будували спочатку підводних човнів, що 
позбавляло можливості накопичувати належ-
ний досвід в цьому перспективному напрям-
ку кораблебудування. Варто зазначити, що 
підводні човни взагалі ніколи не були у числі 
улюбленців адміралів царського флоту. Вони 
більше тяжіли до могутніх, багато гарматних 
панцерників, ніж до сірих, приземистих суб-
марин. Таке відношення іноді призводило до 
гидких анекдотів. Перед першою світовою ві-
йною, для залучення добровольців у підвод-
ний флот, було порушено питання про підви-
щення платні офіцерам підводникам. Реакція 
чинів Адміралтейства була позитивною, але 
досить своєрідною: «Можна і додати, все рівно 
всі потонуть» [10].
Все це призвело до того, що на початок війни 
Чорноморський флот мав лише шість (6) під-
водних човнів різних конструкцій, але фактич-
но не знав, що з цими кораблями роботи. Не-
зважаючи на те, що російський флот був од-
ним із небагатьох, що мав бойовий підводний 
досвід, навіть видатний конструктор І. Г. Буб-
нов у 1909 р. писав, що човни у майбутній війні 
будуть нести позиційну службу у берегів «як 
своєрідні мінні банки» [11].
Особливість Чорноморського флоту була тра-
диція, що його керівництво, часто замовляло 
кораблі різних модифікацій за кордоном, не-
хтуючи вітчизняним виробником. Так німецькій 
фірмі «Круп» було доручено побудувати три 
субмарини типу «Е». Побудова даних човнів 
(що в Росії отримали назву «Карась», «Карп», 

будівництва підводного човнів. У 1900 р. у Фран-
ції заклали чотири вдосконалених човни типу 
«Narval». В Англії, за кресленнями Д, Голланда, 
розпочали будувати п’ять кораблів нового типу. 
У США закладається сері із семи човнів [2].
У Росії, де новатори-конструктори працювали 
досить плідно, пропонуючи оригінальні про-
екти, серійне будівництво підводних човнів 
як об’єктивна потреба часу не розглядалася. 
Перший підводний човен «Дельфин» створю-
вався у 1901-1903 рр. на Балтійському заводі  
(м. Санкт-Петербург). Авторами проекту були І. 
Бубнов, М. Беклемішев, та І. Горюнов. За осно-
вними характеристиками цей човен близький 
до відомого на той час типу Голланда. У той 
же час реалізація конструкторських рішень, 
запропонованих проектантами (на чолі з      І. 
Бубновим) показала, що «Дельфин» мав певні 
недоліки: велика тривалість занурення, мала 
живучість при наявності течії, ненадійність за-
бортних торпедних апаратів. Найсуттєвішою 
особливістю «Дельфина» була відсутність по-
перечних водонепроникних переборок, чого 
дотримувалися в майбутньому на всіх побудо-
ваних до 1917 р. човнах «російського типу» [3]. 
Новизна справи та відсутність досвіду у га-
лузі підводного кораблебудування вплинули 
на кінцевий результат – «Дельфин» до почат-
ку російсько-японської війни залишався єди-
ним човном російського флоту [4]. Небажан-
ня чиновників Морського відомства сформува-
ти проектний і технічний потенціал для підвод-
ного суднобудування гальмувало підготовку 
на казенних верфях країни необхідної матері-
ально-технічної бази, а також обмежило праг-
нення приватних суднобудівних заводів брати 
участь у їх створенні.
Щодо позиції Морського міністерства Росій-
ської імперії, то вона була характерною для 
більшості чиновників військових відомств про-
відних морських країн того часу. Відсутність до-
свіду використання підводних човнів, їхня тех-
нічна недосконалість, низька мореплавність 
не дозволяли командуванню флотів сприйма-
ти їх як перспективний бойовий клас кораблів.
Російсько-японська війна продемонструва-
ла доцільність включення підводних човнів до 
складу бойових флотів і відповідно спонукала 
суднобудівні заводи до їхнього виробництва. У 
розглянутий період підводне суднобудування 
перестало бути приватною справою окремих 
конструкторів-ентузіастів. Найбільш розвине-
ні економічно й технічно країни перейшли від 
експериментів до планомірного створення но-
вого класу бойових кораблів [5].
Саме в цей час на човнах починають вико-
ристовуватися дизельні двигуни. У 1892 р. Ру-
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вогне та вибухонебезпечність, бензин кошту-
вав дорого. Завод «Л. Нобель» спроектував 
полегшений дизельний двигун, однак він не 
мав достатнього запасу міцності – часто вихо-
дили із ладу різноманітні вузли та деталі; осо-
бовому складу часто було потрібно витрачати 
багато часу на ремонт. Так наприклад, човен 
«Лосось» після аварії під час навчань у серпні 
1909 р. постійно аж до війни, знаходився у ка-
пітальному ремонті [14].
Єдиним підводним човном, що був на озбро-
єнні Чорноморського флоту вітчизняного зраз-
ка перед І світовою війною стала субмарина 
проекту «Морж». Дані човни були побудовані 
по проекту І. Бубнова і не поступалися по ба-
гатьом параметрам кораблям іноземного ви-
робництва. Разом з тим, треба відмітити, що 
у субмарин «російського типу» були серйозні 
недоліки. Так, наприклад їх міцний корпус не 
розділявся на відсіки водонепроникними пере-
борками. І. Бубнов помилково вважав, що вони 
можуть бути неефективними, а тому в інтере-
сах кращого внутрішнього розташування і про-
живання вирішив зовсім від них відмовитися. 
Пізніше практика показала глибоку помилко-
вість цього рішення, коли три човни, що потра-
пили у аварію (тип «Барс») загинули отримав-
ши відносно незначні пошкодження. Іншим не-
доліком субмарин «російського типу» була не-
вдала система занурення човна ( досить по-
вільно – до трьох хвилин і більше). Хоча варто 
зазначити, що дані недоліки пропонувалося ні-
велювати, ще при проектуванні суден даного 
типу. Але конструктори, що побоювалися зри-
ву строків будівництва і підводники, яким на-
приклад заважали переборки у плані коорди-
нації спільних дій [15]. 
Приймаючи участь у Першій світовій війні чов-
ни типу «Морж», що діяли на Чорному морі, 
стали одними із самих результативних субма-
рин російського флоту.
Напередодні І світової війни колектив микола-
ївського заводу «Наваль» завершував реаліза-
цію ще одного вітчизняного проекту – першого 
у світі підводного мінного загороджувача, що 
отримав назву «Краб». Його будівництво у по-
вному обсязі відбиває суперечливість держав-
ної суднобудівної політики Російської імперії 
того часу [16]. Проектні розробки човна ство-
рив у 1906 р. М. Налєтов (1869-1938 рр.), вина-
хідник-контруктор, який не мав спеціальної ко-
раблебудівної освіти (будівництвом підводного 
човна конструктор займався в роки російсько-
японської війни). 1907 р. Морський технічний 
комітет схвалив подані М. Налєтовим варіан-
ти проекту, що дозволило міністерству запро-
понувати бельгійському «Товариству суднобу-

«Камбала») на жаль підтвердило роками пере-
вірену істину – поспішні рішення заказів без до-
статнього досвіду завода-виробника рідко при-
носить гарні результати. Так, вже при пробно-
му зануренні підводний човен «Карась» ліг на 
дно на глибині 30 метрів. Після від’єднання ава-
рійних кілів і півгодинної розкачки перебіган-
ням особистого складу човна, вдалося вплис-
ти. При піднятті на стапель для огляду човна 
«Карп» виявили велику кількість недоліків. По-
трібно було збільшити об’єм паливних цистерн, 
удосконалити систему занурення та вентиляції, 
змінити конструкцію рубки, збільшити діаметр 
вхідного люку, доробити рульовий пристрій. 
Варто зазначити, що одночасно із підводним 
човном для Росії фірма «Круп» заклала першу 
німецьку субмарину «U – 1» майже того ж тонна-
жу. У порівняні із «російськими» човнами німець-
кий будували повільно. Причина була простою, 
на прикладі російського зразка з його недоліка-
ми – вносити поправки у власну субмарину. На-
приклад, носовий торпедний апарат на росій-
ських човнах був зміщений до низу під кутом 
по відношенню до ватерлінії, як на старих мі-
ноносцях. На малих глибинах стрільба немож-
лива – торпеда вріжеться у ґрунт. З’ясувавши 
цю обставину, німецькі конструктори встанови-
ли торпедні апарати на своїй субмарині гори-
зонтально. А у трьох підводних човнах Чорно-
морського флоту цей кут було збережено. Та-
кож на відміну від німецького аналога, рубки на 
російських човнах були негерметичними [12]. 
Доля третього човна німецької побудови «Кам-
бала» закінчилася трагічно. 29 травня 1909 р. у 
ході навчань Чорноморського флоту, субмари-
на здійснювала учбову атаку ескадри, що по-
верталася з Євпаторії, біля входу у Південну 
бухту. У результаті зіткнення із панцирником 
«Ростислав» підводний човен був розрізаний 
на дві частини і затонув на глибині 56 метрів. 
Загинув 21 чоловік екіпажу. Це була найважча 
катастрофа в історії підводного флоту Росій-
ської імперії [13].
Іншим іноземним виробником підводних чов-
нів стала американська фірма Holland-VII Джо-
на Філіпа Голланда. Чорноморський флот ви-
користовував 3 з 7 одиниць побудованими за-
океанськими майстрами човнів (в Росії отри-
мали назву «Судак», «Лосось» та «Нарвал»). З 
одного боку простота та надійність конструк-
тивних рішень, висока надійність систем і ме-
ханізмів дозволила човнам типу Holland ХХХІА 
знаходитися у строю 3 років і стати своєрідним 
довгожителем російського підводного фло-
ту. З іншої сторони серйозним недоліком цих 
субмарин вважали використання бензомото-
рів, особовий склад учадівав, підвищувалася 



70  науковий збірник

чі загороджувача (9 серпня він отримав назву 
«Краб») призначався на 1 липня 1913 р. Вар-
тість замовлення з урахуванням уже викона-
них робіт складала 1 млн. 720 тис. руб. [21]. 
Наступного дня після підписання контракту – 
12 серпня 1912 р. – відбувся спуск «Краба» на 
воду. У червні 1913 р., після 11 місяців добудов-
чих робіт, пройшло заводське випробовування 
підводного човна [22].
Подальшим дообладнанням боєздатного мін-
загу займалися фахівці Лазаревського адмі-
ралтейства у Севастополі, куди підводний чо-
вен відбуксирували для офіційних випробову-
вань. Під час їх проведення виявлено недороб-
ки, які усувалися вже у Севастополі. Зокрема, 
у грудні 1913 р. мінний загороджувач постави-
ли на Великий мортонів елінг Лазаревського ад-
міралтейства, де добудовчі роботи тривали ще 
півтора року. І тільки у червні 1915 р., після по-
вторних випробовувань підводний човен здали 
флоту [23]. Визнаючи безперечну етапну інно-
ваційну особливість «Краба» – першого у світі 
мінного загороджувача, – слід зауважити, що 
тривалий термін побудови (1909-1915 рр.) не 
дозволив вважати його у період Першої світо-
вої війни останнім словом техніки за основни-
ми тактико-технічними елементами [24]. Ра-
зом з тим, сама ідея підводного мінного заго-
роджувача й принцип пристрою для встанов-
лення мін стали винаходом свого часу і одер-
жали подальший розвиток у більш досконалих 
за своїми тактико-технічними елементами чов-
нах, але вже не на Півдні України (тип «Ерш» – 
Балтійського заводу, С-Петербург) [25].
Отже, навіть порівняно багатолітній досвід ви-
користання субмарин не дав відповіді на пи-
тання – як правильно використовувати підвод-
ні човни у майбутніх бойових діях на Чорному 
морі. До серпня 1914 р., моряки Чорноморсько-
го флоту вважали, що підводні човни – це спе-
цифічна зброя берегової оборони, на кшталт 
рухомого мінного корабля. Іноді йому вдасться 
атакувати бойовий корабель ворога, що стоїть 
на якорі. Про атаку рухомих кораблів і про дії 
проти торгових кораблів серйозно ніхто не ду-
мав. Істотним недоліком підводного флоту Ро-
сійської імперії на Чорному морі були багатоти-
повість субмарин, а також технічна та мораль-
на застарілість майже половини з них. Всі ці 
проблеми прийшлося вирішувати вже під час 
реальних бойових дій.
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дівних, механічних і ливарних заводів у Мико-
лаєві» побудувати човен [17]. «Наваль» як осе-
редок створення загороджувача, обрав безпо-
середньо сам конструктор. М. Налєтов уклав 
із керівництвом підприємства угоду, згідно з 
якою заводу передавалися усі права на побу-
дову човна [18]. Технічна контора «Навалю» ра-
зом з автором підготувала основні креслення й 
пункти договірної специфікації. Розробка доку-
ментації проходила у складний для заводу пе-
ріод, бо в цей час (1905–1909 рр.) підприємство 
майже не мало кораблебудівних замовлень. 
Відтак дирекція «Навалю» підготувавши про-
ект контракту, у випадку вдалої його реаліза-
ції розраховувала продовжити роботи у цьому 
напрямку. У вересні 1908 р. завод підписав із 
Морським міністерством контракт на побудо-
ву мінного загороджувача «водотоннажністю 
близько 500 т. для підводного плавання». Ціна 
човна з 60 мінами (без зарядів і запалів скла-
дала 1 млн. 375 тис. руб., тривалість виконан-
ня замовлення – 22 місяці від дня укладення 
контракту [19].
Перший підводний мінний загороджувач, спо-
рудження якого на «Навалі» почалося у кінці 
1909 р., розглядався Морським міністерством 
як експериментальне судно. «Техніка остан-
нього часу, – писав П. Бєлавенець, – висуну-
ла нову зброю – підводні мінні судна, зброя до-
сить могутня, але поки ще ніколи й ніде не ви-
являла своєї бойової здатності» [20]. У зв’язку 
з таким сприйняттям човна, в процесі його 
створення надходили нескінчені зауваження 
чиновників відомства. Заважали роботі й кон-
флікти заводських фахівців з офіцерами Мико-
лаївського військового порту, які здійснювали 
нагляд за реалізацією проекту. Будівельником 
корабля спочатку призначили автора ідеї, М. 
Налєтова, але згодом ентузіаста-новатора не-
заслужено звільнили. Негативно позначалися 
на організації виробничо-технічних робіт і від-
сутність досвіду проектування й будівництва 
підводних човнів. Усе разом взяте призвело до 
зриву виконання планових завдань. У 1911 р. 
Морське міністерство поставило під сумнів до-
цільність проекту, а в січні 1912 р. припинила 
його фінансування, анулювавши контракт.
Проте необхідність завершення будівництва 
човна, що тривало вже понад три роки, по-
стало знову. Напередодні Першої світової ві-
йни подальше посилення мілітаристської док-
трини, в тому числі, щодо позицій на Чорному 
морі, об’єктивно стимулювало до цього Мор-
ське міністерство. 11 серпня 1912 р. уже з ро-
сійським акціонерним товариством «Товари-
ством Миколаївських заводів і верфей» укла-
дено новий контракт, згідно з яким термін зда-
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в Италии лишь «Мессудие». Старая артиллерия 
была заменена новыми пушками Виккерса: 2 – 
234/40-мм, 12 – 152/45-мм и 14 – 76-мм.
5 августа 1910 г. Турция купила у Германии два 
старых броненосца - «Вайссенбург» и «Кур-
фюрст Фридрих Вильгельм» - по цене 9 млн. 
марок за корабль. Броненосцы были построе-
ны в 1890 – 1894 гг., их водоизмещение состав-
ляло 10670 тонн, скорость хода 16 узлов. В трех 
барбетных установках размещалось 4 - 280/40-
мм и 2 - 280/35-мм орудий главного калибра, а 
6 - 105-мм и 6 - 88-мм пушек находились в ка-
земате. В турецком флоте броненосцы получи-
ли названия «Торгут-Рейс» и «Хайреддин-Бар-
баросса». К 1910 г. эти корабли сильно устаре-
ли и уступали даже старым российским черно-
морским броненосцам. 
В 1901 - 1903 гг. в США по заказу Турции был 
построен легкий крейсер «Меджидие» водоиз-
мещением 3967 тонн и скоростью хода 22 узла, 
вооруженный 2 – 152/45-мм, 8 – 120/45-мм, 6 – 
47-мм  и 6 – 37-мм пушками, а также двумя тор-
педными аппаратами. В 1902 – 1904 гг. в Англии 
бьл построен однотипный с «Меджидие» крей-
сер «Гамидие» [1, с. 311]. 
В 1911 г. Турция заказала в Англии фирме Вик-
керса дредноут1 «Решадие» с полным водо-
измещением 25 250 тонн и скоростью хода 21 
узел. Вооружение дредноута: 10 – 340/45-мм 
пушек в пяти башнях и 16 – 152/50-мм пушек в 
казематах. «Решадие» был заложен 1 августа 
1911 г. В 1912 г. работы были приостановлены в 
связи с Балканскими войнами. В мае 1913 г. работы 
были возобновлены. К августу 1914 г. корабль 
проходил сдаточные испытания в Англии. 

Аннотация. В статье проанализирован состав военно-
морского флота Османской империи накануне Первой ми-
ровой войны, приводится артиллерийское вооружение ко-
раблей, вопросы строительства новых кораблей, дей-
ствия военно-морского флота Османской империи против 
России.
Анотація. У статті проаналізовано склад військово-мор-
ського флоту Османської імперії напередодні Першої сві-
тової війни, характеризуються артилерійське озброєння 
кораблів, питання будівництва нових кораблів, дії військо-
во-морського флоту Османської імперії проти Росії.
Annotation. The structure of the Navy of the Ottoman Empire 
before World War II is analysed in this article. Artillery armament of 
ships, the issue of building of new ships, the actions of the Navy of 
the Ottoman Empire against Russia are given in this article.
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флот, Первая мировая война, корабельная артиллерия, 
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С 1879 по 1910 г. новые крупные корабли в со-
став турецкого флота не вводились. Старые же 
броненосцы постепенно модернизировались. 
Менялись машины, дульнозарядные пушки Ам-
стронга были заменены на казнозарядные пуш-
ки Круппа, Виккерса и Кане. Однако уже к концу 
века все турецкие броненосцы безнадежно уста-
рели. Из них модернизировали в 1898 – 1903 гг. 
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1 - В 1905 г. началась революция на море – в Англии вступил в строй линкор «Дредноут» с десятью 305-мм пушками, расположенными в 
пяти башнях. Классические броненосцы имели две двухорудийные 305-мм башни. Таким образом, «Дредноут» был мощнее двух любых 
броненосцев мира. Кроме того, он имел не поршневые паровые главные силовые установки, как у всех броненосцев того времени, а турбины. 
Имея скорость 21 – 22 узла, «Дредноут» мог нагнать любой броненосец противника. Все морские державы мира срочно стали строить 
подобные корабли. Линкоры такого класса с тех пор стали называть дредноутами.
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английских и французских эскадр, германский 
контр-адмирал Сушон сумел 10 августа про-
рваться к Дарданеллам.
Турецкие лидеры Джемаль-паша и Энвер-па-
ша объявили о покупке «Гебена» и «Бреслау». 
Причем якобы сделка была совершена еще до 
войны. Естественно, эта продажа была фикци-
ей. На крейсерах были подняты турецкие фла-
ги, немецкие офицеры сменили форменные 
фуражки на фески. Разумеется, крейсера были 
переименованы. «Гебен» стал «Грозным султа-
ном Селимом» («Явуз Султан Селим»), а «Брес-
лау» - «Мидилли». В 1920-х годах кемалисты 
еще раз переименовали «Гебен» в «Явуз», то 
есть просто «Грозный». Немецкий контрадми-
рал Сушон был назначен командующим всем 
турецким флотом.
Первым делом Сушон затребовал из Германии 
сотни офицеров и квалифицированных специ-
алистов из унтер-офицеров и старшин – артил-
леристов, минеров, дальномерщиков и других. 
Их распределили по наиболее боеспособным 
кораблям и фортам в Босфоре и Дарданеллах. 
Фортами в Проливах стали командовать два 
немецких адмирала и 10 старших офицеров. 
Взяв в свои руки мощную радиостанцию Ок-
мейдан (вблизи Константинополя), немцы вос-
становили независимую от корабельных ради-
останций радиосвязь с фортами в Проливах и 
Германией.
Немцы интенсивно готовили турецкий флот к 
нападению на Россию. Однако нельзя возла-
гать ответственность за вероломное нападе-
ние лишь на немецких советников. Еще в на-
чале 1914 г. в Морском штабе Османской им-
перии разрабатывались варианты внезапно-
го напа¬дения на российский флот. Фрегат-ка-
питан Али Риза-бей предложил устроить атаку 
миноносцев на Севастополь, также, как японцы 
атаковали российскую эскадру в Порт-Артуре. 
После же уничтожения или повреждения рос-
сийских броненосцев в Севастополе турки пла-
нировали высадить десант в районе Одессы. 
Таким образом, если Сушону и приходилось 
давить на чиновников во главе с великим ви-
зирем, подталкивая их к войне, то ястребов из 
Морского штаба, типа Али Риза-бея или Рыза 
Шанир-бея, наоборот, приходилось окорачи-
вать. Немцы объясняли им, что морской десант 
в Одессе – это бред; минная атака на Севасто-
поль будет самоубийством, зато можно исполь-
зовать миноносцы в Одессе [4, с. 325 – 326]. 
Военные приготовления турок и немцев не 
были тайной для российского начальства. Со-
трудники посольства за несколько лет создали 
широкую сеть осведомителей среди военно-
го и гражданского руководства Турции. В саду 

По типу «Решадие» 29 апреля 1914 г. Турция за-
казала фирме Виккерса дредноут «Фахт Сул-
тан Мехмед». Корабль был заложен 11 июня 
1914 г., но в конце июля 1914 г. работы над ним 
прекратились.
С 1911 г. английская фирма Амстронга строила 
для Бразилии дредноут «Рио-де-Жанейро» во-
доизмещением 25 400 тонн и скоростью хода 
22 узла, вооруженный 14 – 305/45-мм пушками 
в семи башнях и 16 – 152/50-мм пушками в ка-
зематах.
9 января 1914 г. Турция купила у Бразилии не-
достроенный дредноут, который получил на-
звание «Султан Осман и Эввел». К августу 
1914 г. корабль проходил сдаточные испытания 
в Англии [2, с. 317]. 
Для приема двух дредноутов в Англию прибы-
ли турецкие экипажи, все деньги были уплаче-
ны. Но англичане под разными предлогами от-
тягивали выход дредноутов в море. 2 августа 
1914 г. английское правительство реквизиро-
вало практически готовый линкор «Решадие» 
и ввело его в состав своего флота под назва-
нием «Ерин». На следующий день был рекви-
зирован второй линкор «Султан Осман I», вве-
денный позже в состав британского флота под 
названием «Эджинкорт». 
Так османы подарили «Гранд флиту» два новых 
современных линкора. Возмущению народа не 
было предела, ведь  англичане обобрали бук-
вально всю страну. Для финансирования стро-
ительства этих дредноутов в Турции ввели спе-
циальный налог. Мало того, большая часть на-
селения, от высших чиновников до крестьян, 
добровольно вносила огромные суммы по-
жертвований. Утверждение многих военных 
историков о том, что вступление Турции в вой-
ну было инспирировано англичанами, недале-
ко от истины [3, c. 45].
6 августа военный министр Турции Энвер-па-
ша на заседании кабинета министров заявил, 
что пропустит германские корабли в Проливы. 
Речь шла о линейном крейсере «Гебен» и лег-
ком крейсере «Бреслау». Водоизмещение «Ге-
бена» составляло 25400 тонн, скорость хода 28 
узлов, вооружение: десять 280/50-мм, двенад-
цать 150/45-мм и двенадцать 88/45-мм пушек 
и четыре торпедных аппарата. Водоизмеще-
ние «Бреслау» 5600 тонн, скорость хода 28 уз-
лов, вооружение: двенадцать 105/45-мм пушек 
и два торпедных аппарата. Эти корабли были 
отправлены в Средиземное море еще в ноябре 
1912 г. Начиная с 23 октября 1913 г. «дивизией 
Средиземного моря» командовал контрадми-
рал Сушон. К концу июля 1914 г. оба крейсера 
находились в австрийских портах: «Гебен» - в 
Поле, а «Бреслау» - в Дураццо. Чудом избежав 
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береговым целям, вследствие плохой видимо-
сти, будет иметь незначительные результаты, 
и принимая во внимание сильный огонь бере-
говых батарей, направленный и на эскадрен-
ные миноносцы (падения ложились большей 
частью перелетами, при которых можно лишь 
удивляться нижтожному количеству попада-
ний), «Гебен» отвернул и отошел 22-узловым 
ходом. Снарряды «Гебена» легли большей ча-
стю на Севастопольский рейд, причем осколки 
разрывающихся снарядов попадали на кораб-
ли, в том числе и на заградители. Один из сна-
рядов попал в морской госпиталь, убив и ранив 
несколько больных. Два снаряда попали в бе-
реговые батареи, не причинив им вреда.
Российский флот в Севастополе стоял в пол-
ном бездействии. Лишь с устаревшего броне-
носца «Георгий Победоносец», служившего 
брандвахтой, сделали три выстрела из 152/45-
мм орудий. 
После обстрела Севастополя «Гебен» потопил 
минный заградитель «Прут». В Одессе турец-
кие эсминцы торпедировали канонерскую лод-
ку «Донец». На рассвете 29 октября крейсер 
«Бреслау» и минный крейсер «Берк-и-Сатвет» 
обстреляли с дистанции 4 км торговый порт 
Новороссийск. Среди объектов бомбардиров-
ки были радиостанция, жилые дома и нефтех-
ранилище. Легкий крейсер «Гамадие» (под ко-
мандованием немецких офицеров) в 6 ч 30 мин 
утра 29 октября подошел к торговому порту 
Феодосия и в течение часа обстреливал город, 
выпустив 150 снарядов. Целями бомбардиров-
ки были портовые краны, вокзал, водопрово-
дная башня и склады. Обратно «Гамадие» шел 
вдоль крымского берега и попутно утопил па-
роход «Шура» водоизмещением 1223 т и па-
русник в 300 т. Их команды были взяты на борт 
крейсера. 31 октября в полдень «Гамадие» во-
шел в Босфор. 
Турецкий посол в Париже Рифаат-паша офи-
циально заявил, что турецкая эскадра, в соста-
ве которой находились крейсера «Явуз Султан 
Селим» и «Мидилли» («Гебен» и «Бреслау»), 28 
октября встретили в нейтральных водах к се-
веру от Босфора отряд в составе российско-
го минного заградителя и трех миноносцев. В 
ходе скоротечного огневого контакта один рос-
сийский корабль был затоплен. Команда попа-
ла в плен, и турки узнали, что отряд шел ста-
вить мины у входа в Босфор. Тогда же были 
«причинены некоторые повреждения одному из 
русских портов». Рифаат-паша заявил: «Турец-
кое правительство считает, что русский коман-
дир корабля ставил мины у Босфора без одо-
брения своего начальства, и готово пленных 
русских моряков возвратить»  [8, с. 83; 9, с. 69].

российского посольства была мощная ради-
останция, с помощью которой не только под-
держивалась бесперебойная связь с Севасто-
полем, но и осуществлялся радиоперехват ту-
рецких, германских и других радиостанций. В 
российском посольстве читали все радиоте-
леграммы германского посольства и наиболее 
ценные выдержки из них отправляли в Мини-
стерство иностранных дел России. 22 сентября 
1914 г. там получили сообщение: «… В Турцию 
стали направляться крупными партиями гер-
манские офицеры и нижние чины, приходить 
целые транспорты оружия, военных припасов 
и даже денег … война неизбежна» [5, с. 48]. 
22 сентября великий князь Николай Николаевич 
из Ставки предупредил телеграммой главноко-
мандующего Черноморским флотом адмирала 
Андрея Августовича Эбергарда: «Получаемые 
из Константинополя известия почти не дают на-
дежды на сохранение мира. Надо ожидать вы-
ступления Турции. Весьма вероятна минная ата-
ка или постановка заграждения у Севастополя 
до объявления войны» [6, с. 710 – 711; 7, с. 74].
27 октября в 20 ч 35 мин в Севастополь ради-
ровал российский почтовый пароход «Короле-
ва Ольга», обнаруживший «Гебен», «Бреслау», 
«Гамидие» и миноносцы выходящими из Бос-
фора. 
29 октября в 4 ч 15 мин утра судами флотабыла 
принята открытая радиограмма из Одессы от 
дежурного парохода РОПИТа: «Турецкий мино-
носец взорвал «Донец», ходит в Одесском пор-
ту и взрывает суда». Получив это извещение, 
командующий флотом дал радио: «Война нача-
лась». В 5 ч 30 мин на наблюдательном посту 
на мысе Сарыч заметили прожектор в море. В 
5 ч 58 мин пост Лукулл донес, что в виду поста, 
по направлению к Севастополю, идет двух-
трубное двухмачтовое судно. 
В 6 ч 28 мин береговые батареи Севастополь-
ской крепости по собственной инициативе пер-
выми открыли огонь по «Гебену». Через 2 мину-
ты крейсер открыл ответный огонь по берего-
вым батареям с дистанции 7800 м. Затем «Ге-
бен» перенес огонь на суда, стоящие в пор-
ту, на арсенал и военный порт (12 000 м), ведя 
огонь залпами артиллерией крупного и средне-
го калибра. Всего было выпущено 47 снарядов 
280-мм и 12 снарядов 150-мм.
«Гебен» следовал зигзагообразным курсом. 
После десятого залпа он получил три попада-
ния снарядами крупного калибра около кормо-
вой дымовой трубы. Однако, несмотря на мно-
жество осколков, повреждения на верхней па-
лубе оказались незначительными. Один из 
осколков перебил трубку в одном из котлов, и 
тот выбыл из строя. Считая, что стрельба по 
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Посол Турции в Петрограде Фахретдин-бей по-
пытался заручиться обещанием России не по-
сылать свои корабли к турецким берегам в об-
мен на заверение, что османский флот вообще 
больше не появится в Черном море. Сазонов в 
ультимативной форме потребовал немедлен-
ного удаления всех немцев из турецких армии 
и флота в качестве предварительного условия 
переговоров о компенсации за «вероломное 
нападение на наши берега и причиненный от 
этого ущерб».
Великий визирь Саид Халим-паша, председа-
тель меджлиса Халиль-бей и даже ряд выс-
ших офицеров на экстренном заседании воен-
ного кабинета 1 ноября 1914 г. высказались за 
аннулирование союза с Германией и за удале-
ние всех германских военных советников. Од-
нако губернатор Константинополя Мехмед Та-
лаат-паша напомнил собравшимся о том, что 
город под прицелом орудий германских крей-
серов. Вокруг дворца, где шло заседание, стоя-
ли караулы германских моряков. Наконец, нем-
цы пустили в ход неотразимое для турецких 
правителей оружие – деньги. Кайзер утвердил 
заем Турции в 100 млн. франков золотом, при-
чем первые два миллиона уже были отправле-
ны. Против такого аргумента пашам возразить 
было нечего. 11 ноября 1914 г. Мехмед V Сул-
танским фирманом объявил войну России, Ан-
глии и Франции [10, с. 278; 11, с. 93].
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ПЕРШЕ МАСОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТАНКІВ У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

ПЕРВОЕ МАССИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТАНКОВ 
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

FIRST MASSIVE USE OF TANKS IN WORLD WAR I

Анотація. У статті висвітлено роль танків в операції про-
веденій на території Франції між третьою англійською ар-
мією та другою німецькою, під час Першої світової війни, 
яка по праву називається танковою, із-за масованого за-
стосування танків британською армією. Метою статті 
є розкриття наступу новим видом зброї і за новими так-
тичними правилами, ефективність танків при масовано-
му їх застосуванні проти кулеметних гнізд та інженерних 
загороджень противника. Розкрито успіх танків на полі 
бою для безпосередньої підтримки піхоти, а також причи-
ни їх невдач при розвитку прориву і оволодінні важливими 
об’єктами в оперативній глибині.
Аннотация. В статье показано роль танков в операции 
проведенной на территории Франции между третьей ан-
глийской армией и второй немецкой, во время Первой ми-
ровой войны, какая по праву называется танковой, из-за 
массированного применения танков британской арми-
ей. Целью статьи есть раскрытие наступления новым 
видом оружия и за новыми тактическими правилами, 
эфективность танков при массированном их примене-
нии против пулеметных гнезд та инженерных загражде-
ний противника. Раскрыто успех танков на поле боя для 
непосредственной поддержки пехоты, а также причины 
их неудач при развитии прорыва и овладении важными 
объектами в оперативной глубине.
Annotation. The article highlights the role of tanks in operation 
held in France between the third English and second German Army 
during World War I, which is rightly called the tank, because of the 
massive use of tanks by the British Army. The aim of the article is 
to outline the offensive by new kind of weapons and for new tactical 
rules, effectiveness of tanks in their massive application to machine 
gun emplacement and enemy engineered obsticles. Reveals the 
success of tanks on the battlefield in direct support of Infantry, and 
the reasons for their failure in the development of breakthrough and 
mastering the important objects in-depth. 
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Сто років відділяють нас від розв’язання од-
ного з найбільш широкомасштабних збройних 

конфліктів в історії людства – Першої світової 
війни (“Великої війни”). І саме, під час Першої 
світової війни найповніше застосовано винахо-
ди людства в галузі військової техніки. Основною 
дійовою особою був солдат, який на початку війни 
був озброєний індивідуальною гвинтівкою. Воюючі 
сторони удосконалювали стрілецьку зброю. Ши-
роко у піхотних підрозділах стали застосовувати 
автоматичну зброю. Особливу популярність от-
римав кулемет системи Х. Максима. При цьому у 
кожній країні вони мали свої особливості [1].
Вже у перший рік Першої світової війни ста-
ло зрозуміло, що кулемет і лопата як оборон-
на зброя переважають зброю наступальну. 
За декілька місяців війська зарилися у землю, 
створивши суцільні лінії окопів, де кулеметні 
гнізда перегородили шлях наступаючій піхоті. 
Потрібно було у середньому 120 снарядів 76-
мм або 80 снарядів 122-мм гаубиці для знищен-
ня одного кулеметного гнізда [2]. Але кількість 
кулеметів у підрозділах стрімко зростала, а 
вага їх зменшувалася, що полегшувало за-
стосування цієї зброї. Крім цього будувалися 
довготривалі бетонні укріплення з броньова-
ним верхом, на підступах до яких створювали-
ся додаткові інженерні загородження. Навіть 
звичайні окопи прикривалися рядами дротя-
них загороджень. Щоб просунутися на декілька 
кілометрів, армії втрачали десятки тисяч людей 
і сотні тисяч снарядів. Але і ці прориви нічого не 
давали, бо допоки зосереджувалася артилерія 
й тривала артпідготовка, противник підвозив 
резерви і створював додаткові лінії оборони.
Воєнні дії поступово заходили у глухий кут. 
Потрібно було знайти засоби для прориву дро-
тяних загороджень і подавлення кулеметних 
гнізд. І такий засіб винайшли. Він отримав не-
звичну назву “танк” (резервуар для перевезен-
ня рідини) через свою форму. Принаймні так 
твердив пізніше один з творців цієї машини ге-
нерал Е.Д. Свінтон [3, 86].
Перший бій за участю танків відбувся 15 вересня 
1916 р. Незважаючи на рекомендації полковни-
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ка Е. Свінтона, який вважав ефективним тільки 
масоване застосування цієї нової техніки, ко-
мандування використало її поодинці. Учасни-
ками першого бою стали 49 танків Мк.І. Хоча 
більшість машин поламалася вже у процесі ви-
ходу на позиції і не змогла добратися до окопів 
противника, але ефект був надзвичайний: тан-
ки прорвали дротяні загородження і допомогли 
піхоті здобути траншеї [4, 25].
Генерал Д. Хейг оцінив значення танків і, напев-
но, погодився з думками Свінтона, який, вказую-
чи на значні втрати першого бою, наполягав на 
масованому використанні танків. Однак, голов-
нокомандувач не сприйняв зауважень полков-
ника, який надто вперто доводив свою правоту, 
насмілившись критикувати командування [5].
Командування і далі вперто застосовува-
ло танки розрізнено, розпорошуючи маши-
ни між піхотними підрозділами, а також став-
лячи завдання прориву на танконедоступній 
місцевості. Все це призводило до непотрібних 
втрат і не давало належного ефекту. Противни-
ки використання танків не пропускали жодної 
нагоди для дискредитації самої ідеї, проявляю-
чи при цьому незворушну впертість, подібну до 
тієї, з якою вони гнали на кулемети свою піхоту.
Воєнні дії в 1917 р. не набрали великого розма-
ху. Проведений англо-французькими військами 
наступ у квітні в районі Реймса і Суассона 
привів до величезних затрат матеріальних 
засобів та важким втратам і завершився невда-
чею [6, 49].
Німці ще в березні 1917 р. відійшли на укріплені 
позиції “Зігфрід”, з метою скорочення фронту 
і виходу з-під ударів Антанти. Армії Антанти, 
які наблизились впритул до нових укріплених 
німецьких позицій, вели тут протягом літа і осені 
довгі, наполегливі, але марні наступальні бої. В 
листопаді вони перейшли до оборони [7, 9].
Німецька оборона на цій ділянці фронту скла-
далася з трьох позицій по дві лінії траншей у 
кожній, загальною глибиною до 9 км [8, 357]. 
Попереду головної смуги оборони знаходила-
ся позиція бойової охорони, перекрита дротя-
ними загородженнями. Між цією позицією і го-
ловною смугою на передпіллі, глибиною біля 1 
000 м, були розташовані багаточисельні гнізда 
супротиву обнесені дротяними загородження-
ми [9, 25-26].
Провести першу масовану танкову атаку вда-
лося тільки 20 листопада 1917 р. [10, 26]. Ця 
битва не була похожа на ті, яких вже не мало 
провели англо-французькі і німецькі армії з по-
чатку Першої світової війни. Біля міста Камбре 
на півночі Франції на ділянці Західного фрон-
ту англійці стягували величезні сили для ата-
ки німецьких позицій, вирішивши провести на-

ступ новим видом зброї і за новими тактични-
ми правилами. Попереду піхоти в атаку повинні 
були йти багаточисельні танки. Багатоденна 
артилерійська підготовка, яка тільки вказувала 
противнику, де слід очікувати удару, а для танків 
створювала важкопрохідні поля зриті багаточи-
сельними вирвами, на цей раз відмінялася [11, 6].
Завдячуючи добре проведеному оперативно-
му маскуванню англійцям вдалося зосереди-
ти в запланованому районі сильне ударне угру-
повання: вісім піхотних дивізій, кавалерійський 
корпус, 1 009 гармат, 476 танків, 1 000 літаків. На 
ділянці прориву (12 км по фронту) були створені 
високі щільності: одна дивізія на 1,5 км фронту, 
85 гармат і 32 танки на 1 км фронту.
Замисел операції полягав у тому, щоб рапто-
вим ударом великої кількості танків, артилерії і 
авіації прорвати на вузькій ділянці фронт против-
ника, а після кавалерією і піхотою, за підтримки 
танків розвинути прорив і оволодіти важливими 
об’єктами в оперативній глибині [12, 227].
Склад протиборчих сторін до початку операції в 
районі Камбре:
Англійці – 3 армія (3 А), командувач генерал Бінг, 
займала укріплені позиції на фронті від Понтруе 
(10 км на північ від Сен-Кантона) до дороги Ар-
рас- Камбре, до складу якої входили чотири 
армійські корпуси (7 АК, 6 АК, 4 АК, 3 АК) та тан-
ковий корпус (ТК) у складі трьох танкових бри-
гад (1 тбр, 2 тбр, 3 тбр) і 3 кавалерійський кор-
пус (КК) у складі трьох кавалерійських дивізій (1 
кд, 2 кд і 5 кд), які знаходилися в армійському 
резерві. 3 А була підсилена артилерією (11 важ-
ких бригад і 15 легких польових бригад, всього 
670 гармат). В якості оперативних резервів за 3 
А в районі Бапом зосереджувалися оперативні 
резерви (40 гв. пд. і 2 пд) [7, 29].
До складу ударних корпусів (3 АК, 4 АК) вхо-
дило по чотири піхотні дивізії (пд), по одній 
важкій артилерійській бригаді (вабр) і части-
ни підсилення. До складу пд входило 3 брига-
ди (3-и батальйонного складу) чисельністю по 3 
100 чол., дві легкі польові артилерійські бригади 
(по чотири артилерійські батареї (артбатр) – три 
84-мм гармати і одна 144-мм гаубиця). Згідно 
штату дивізія нараховувала 13 636 чол., 48 стан-
кових кулеметів, 144 легких кулемети [7, 32].
ТК (генерал Елліс), що діяв вперше під Камбре 
як вище механізоване з’єднання, безпосеред-
ньо підпорядковувався Головнокомандувачу. 
Зазвичай він побригадно додавався арміям для 
проведення визначених операцій. Армійське 
командування згідно плану операції переда-
вало танкові бригади (батальйони) корпусам, 
а командування ставило їм конкретні завдан-
ня і розподіляли по частинах у піхотні дивізії. 
За штатом у танковому корпусі рахувалося 476 
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танків (378 бойових і 98 допоміжних). Відповідно 
в бригаді – 144, в батальйоні 48 (36 бойових і 12 
навчальних), в роті – 16, у взводі – 4 (3 бойових 
і 1 навчальний). На озброєнні ТК знаходилися в 
основному важкі танки “Мk IV” [7, 30, 34; 13, 50-
51; 14, Ф. 4, Оп. 3, Д. 8].
Для подолання укріпленої оборони противни-
ка командування танкового корпусу запропону-
вало найбільш вигідні умови для успішної робо-
ти танків. Для прориву кожної позиції укріпленої 
смуги, крім першої, пропонувався окремий еше-
лон танків і окремий ешелон піхоти. При цьо-
му танковий ешелон рухався попереду сво-
го ешелону піхоти, прокладаючи йому шлях. 
Так як німецька укріплена смуга складалася з 
трьох позицій, тому для оволодіння ними було 
необхідно не менше двох ешелонів танків і 
стільки ж піхоти.
Першу позицію повинна була подавити 
англійська артилерія ще до підходу до неї 
танків. Для цього артилеристи відкрили вогонь з 
початком руху танків вперед з вихідних позицій. 
Після сам головний ешелон танків, проходя-
чи через першу позицію, нейтралізував оборо-
ну противника. Для повного забезпечення дій 
піхоти в районі першої укріпленої позиції при-
значалася ще хвиля танків-чистильників з за-
вданням допомагати звільняти німецькі окопи 
від решти гарнізону. Вона слідувала за першою 
і другою хвилею.
Перший ешелон танків і піхоти призначалися 
для атаки другої укріпленої позиції, а другі еше-
лони – для атаки і оволодіння третьою позицією. 
Третій ешелон танків призначався для спільних 
дій з кавалерією, щоб не дати німцям затрима-
тися в тилу за їх третьою позицією і допомогти в 
розвитку удару і переслідуванні. Другий і третій 
ешелон шикувалися у дві лінії, із завданнями: 
першої – прокласти шлях піхоті (танки прориву), 
а другої – подавити опорні пункти противника 
(танки-чистильники) [7, 64-65].
Авіаційну підтримку здійснювала 3-я королівська 
авіабригада. Частково підрозділи авіабригади 
додавалися позагінно корпусам для веден-
ня ближньої повітряної розвідки, коректування 
вогню артилерії і фотозйомки. Основна части-
на авіабригади залишалася в розпорядженні 
командувача армії у якості розвідувальних, 
штурмових, бомбардувальних і винищувальних 
загонів [7, 36].
Німці – 2 А (командувач генерал Марвіц) займа-
ла фронт від дороги дороги Аррас- Камбре до 
Ле-Ферре, до складу якої входили корпусні гру-
пи (КГ “Аррас”, КГ “Кодрі”, КГ “Сен-Кантен”). У ре-
зервах корпусних груп знаходилось по одному 
піхотному полку зі складу дивізій, що знаходи-
лись на позиціях, а резерву армії не було [7, 30].

До складу корпусних груп входило 3-5 піхотних 
дивізії, артилерія підсилення, спеціальні і 
тилові частини. Піхотна дивізія нараховувала 9 
піхотних батальйонів, батальйон (рота) важкої 
артилерії. Згідно штату дивізія нараховувала 
12 400 чол., 81 станковий і 144 легких кулемети, 
54 легких і 6 середніх мінометів, 8 траншейних 
мортир, 36 легких і 12 важких гармат. До скла-
ду авіації входили: 9 авіаційних розвідувальних 
загони, 6 авіаційних штурмових і бомбарду-
вальних ескадрильї або 18 авіаційних винищу-
вальних ескадрильї. Кіннота і танки у битві під 
Камбре німцями не використовувалися [7, 37].
За 2-5 ночей до початку операції танкові 
підрозділи розвантажувалися на залізничних 
станціях, своїм ходом переміщалися у райони 
очікування в 4-8 км від німецьких позицій. Тан-
ки маскувалися. Між 19 і 23 годинами 19 ли-
стопада танки потайки висунулися на вихідні 
позиції у 800–1000 м від першої лінії окопів про-
тивника. Шум двигунів маскувався безладним 
артилерійським вогнем [15, 316-317].
О 6.год. 10 хв 20 листопада розпочалося ви-
сування танків, за ними слідувала піхота. Че-
рез 10 хв 100 гармат відкрили вогонь фугас-
ними і димовими снарядами, створюючи рухо-
мий загороджувальний вогонь у 200 м попере-
ду танків. Ескадрильї літаків атакували штаби і 
артилерію.
Німці були подавлені раптовістю. Вони бігли в 
паніці. Танки з допомогою фашин легко пере-
ходили через широкі окопи знаменитої позиції 
Гінденбурга (англійці так називали укріплені 
позиції “Зігфрід” [16, 55].
На фронті 4 АК артилерійський вогневий вал 
повільно просувався до Флеск’єру. За ним на 
широкому фронті просувалися на позиції дру-
гих ешелонів танки 1 тбр. Знову щільні хмари 
димової завіси насувалися на німців, прикрива-
ючи просування танків. Дротові загородження 
другої лінії окопів також були зруйновані. Тан-
ки повзли вперед через широкі окопи по скину-
тим ними фашинам, розчищаючи шлях піхоті, 
що слідувала позаду [7, 106].
У Флеск’єр танкі понесли великі втрати, так, 
як при виході на гребінь попадали під во-
гонь німецької артилерії, яка розстрілювала 
їх з близької відстані. Атака затрималася, але 
ліворуч від Флеск’єра танки нестримно просу-
валися вперед. Піхота, що просувалася за тан-
ками просунулася вглибину на 7 км і захвати-
ла Гаврінкур і Гренкур. В Гренкур знаходився 
німецький штаб [16, 56].
До 13.00 англійці всюди досягли другої лінії обо-
рони, а частини 3 АК досягли каналу р. Шель-
да [15, 325]. Танки в Маркуен очікували при-
буття кавалерійського корпусу для подальших 
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спільних дій з розвитку успіху [7, 117]. За бойо-
вими танками просувалися танки забезпечен-
ня, які миттєво зробили три широкі проходи в 
загородженнях для кавалерії, яка просувала-
ся вперед вкрай не рішуче і ніколи не могла 
вчасно прибути туди де її очікували [16, 56]. КК 
не зміг швидко подолати зрите вирвами поле 
і розвинути успіх, втративши велику частину 
кінського складу. Через канал разом з піхотою 
переправився тільки канадський ескадрон. 
Піхота, що діяла з танками, була сильно втом-
лена і не змогла продовжити наступ. І танки по-
несли втрати, не в стані були прикрити просу-
вання кавалерії, так, як це передбачалося, що 
танки будуть просуватися попереду кінноти з 
малими інтервалами в якості щита [15, 328].
О 16год. 20 листопада бій танки припинили, а 
на всьому фронті бій завершився о 18 год. з на-
станням темноти. За 10-12 год. бою британські 
танки і піхота здійснили прорив на фронті 12-
13 км і просунулися на глибину майже на 10 км, 
прорвавши всі три основні смуги оборони. За-
хвачено в полон біля 8 000 полонених 100 гар-
мат. Втрати англійців не перевищували 1 500 
чол. і 280 машин (біля 60 %), але тільки 50-60 
танків (13-16 %) були підбиті артвогнем, а ос-
новна частина вийшла зі строю із-за технічних 
причин (тріснувші гусениці, зламані шестерні 
бортових коробок передач) [15, 328; 16, 56]. За 
іншими даними 4 000 чол. і 49 танків підбитих 
артилерією [17, 42].
Відсутність протитанкової артилерії явилося 
основною причиною успіху танків при прориві 
оборони німецької армії. Але при зустрічі з 
організованим артилерійським вогнем танки нес-
ли великі втрати і не досягали успіху [18, 57-58].
21 листопада в бою в бою змогли прийня-
ти участь тільки 75 танків [15, 329], за іншими 
даними 49 [9, 40]. Кожна танкова брига-
да виділила зведену роту з відведених у тил 
справних танків. Одну роту додали 3 АК і дві 4 
АК. Атака знову розпочалася вранці, але успіх 
був вкрай незначним. Не вдалося забезпечи-
ти своєчасний підхід танків до початку атаки. 
9 танків батальйону І, пройшовши залізничною 
дамбою, прорвалася у Фло-Ферме і вийшли на 
дорогу до Камбре, танки 1 бр захватили Анне, 
ввійшли в Бурлонський ліс. Але знесилена 
піхота зупинялася раніше танків, які змушені 
були відходити. 25 танків підбито, 10 вибуло зі 
строю із-за технічних причин [15, 330].
22 листопада німці вернули собі Фонтен-
Нотр-Дам. 23 листопада у британців спроба 
відновити наступ була невдалою для 51 дивізії 
з 24 танками. Атака була відбита, 18 танків 
підбито (11 – прямим попаданням снарядів). Не 
змогли допомогти 23 танки 3тбр, які підійшли 

на допомогу. Німецька піхота частину танків зу-
пинила на підступах до населеного пункту, а по 
танках, що ввійшли в населений пункт відкрила 
вогонь важка дивізійна артилерія. Уцілівші тан-
ки піхотинці розстрілювали з рушниць з верхніх 
поверхів будівель. Уже тоді був зроблений вис-
новок, що бій у населених пунктах для танків є 
небезпечним. 40 пд, яка була підтримана 29 тан-
ками 1 тбр, оволоділа Булонським лісом, але її 
атака за Бурлон не мала успіху. 24 листопада 40 
пд з 30 танками 1 тбр знову не змогла оволодіти 
Бурлон. Бої за Бурлон і Фонтен-Нотр-Дам були 
жорстокими, але для британців безрезульта-
тивними. “Cвіжа” піхота не вміла взаємодіяти з 
танками і їх втрати були марними.
27 листопада британці здійснили останню спро-
бу, але німці уже підготовили протитанкову обо-
рону і з 32 танків вернулися тільки 13 [15, 330]. 
Танки відводяться в район завантаження для 
відправки в тил [9, 40].
Ресурси 3-ї англійської армії були вичерпані. 
10 піхотних дивізій, які вводилися у бій части-
нами, видохлися і могли з потугами утримувати 
свої позиції, які були висунуті вперед. Вони по-
требували перепочинку і поповнення. Резерви 
британців, що залишилися, повинні були піти на 
заміну знесилених піхотних дивізій. Просування 
британських військ зупинилося повністю. Отже 
криза оборони німців на початку битви під Кам-
бре переходила до 28 листопада у кризу насту-
пу англійців [7, 170-171].
30 листопада німецьке командування зуміло 
організувати контрнаступ, кинувши в зону про-
риву біля 12 піхотних дивізій, 1,7 тис. гармат і 
більше 1 тис. літаків. До 6 грудня німецькі війська 
повернули більшу частину втраченої території. 
Коли британці ввели в бій 73 танки, застосував-
ши при цьому нову тактику комбінованого на-
ступу, спеціально розробленої для спільного 
використання танкових сил з піхотою. Танки на-
ступали групами трьома машинами, які були 
розташовані трикутником (один танк попере-
ду, два – в 100 м позаду з боків). Танкова ата-
ка дозволила зупинити німецький контрнаступ, і 
противники закріпилися на досягнутих рубежах 
[8, 357-358]. Німецькі війська на всьому 30-км 
фронті операції відтиснули британців на 2-4 км, 
але так і не змогли оточити їх і повернути перші 
дві позиції лінії “Зігфрід” [15, 331].
Мусимо визнати, що танки справді змінили ста-
новище на фронті. Перші тактичні успіхи танко-
вих військ у битві біля Камбре, продемонструва-
ли неготовність класичної кавалерії до розгор-
тання тактичного успіху в оперативний, а також 
необхідність танків для підтримки піхоти при 
продовженні просування в глибині оборони про-
тивника. Зрозуміти подібні речі виявилося не 
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під силу колишнім кавалеристам та піхотинцям, 
які керували на полі бою. Вони жили традиціями 
минулого століття: готували війська за стари-
ми правилами і посилали під вбивчий вогонь 
кулеметів, так і не зрозумівши причини величез-
них втрат. Більшість із них була служаками ви-
конували накази без роздумів, кидаючи війська 
в атаку, навіть на мить не замислившись і не за-
вдаючи собі труднощів розібратися в становищі 
і поцікавитися від чого ж так гинуть його солда-
ти. Поява танків на фронті для таких генералів 
була непорозумінням. Вони розсовували бойові 
машини по піхотних підрозділах, намагаючись 
будь-що не допустити танкових командирів до 
можливості прийняття самостійних рішень.
Танки в операції виявилися ефективним засо-
бом проти кулеметних гнізд та інженерних за-
городжень. Тобто, завдання, яке поставила пе-
ред цими машинами дійсність окопної війни, 
вони виконали. Практика застосування танків 
продемонструвала їхню беззаперечну користь. 
За логікою, не повинні були виникати сумніви 
у доцільності збереження та розгортання цьо-
го виду сухопутних військ. Однак, більшість ви-
щого генералітету головних армій належно 
не оцінило цих нових можливостей і бачила у 
танках лише засіб безпосередньої підтримки 
піхоти.
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змусили австрійське командування удоскона-
лити та посилити бонові та протиторпедні за-
городження, збільшити кількість берегових і ко-
рабельних прожекторів, покращити підготов-
ку берегових артилерійських батарей і ввести 
постійне чергування малих кораблів та кате-
рів у внутрішніх акваторіях базування. Зазначе-
ні заходи практично унеможливили прорив іта-
лійських торпедних катерів до пунктів базуван-
ня австрійсько-угорського флоту. Італійці були 
змушені шукати альтернативні способи бороть-
би з австро-угорським флотом, що стало пере-
думовою створення підводних диверсійних за-
собів [5]. Так, у 1915 р. інженер-механік італій-
ського лідера “Алесандро Поеріо” Луіджи Мар-
тігноні запропонував своєму безпосередньо-
му начальнику, Рафаэлю Россетті, майору ін-
женерної служби флоту переобладнати торпе-
ду в носій бойових плавців, для знищення бо-
йових кораблів в базах, портах та якірних сто-
янках [6]. Россетті Р. зацікавився цим проектом 
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Актуальність даної теми полягає в тому, що 
сьогодні у багатьох провідних морських країнах 
світу велика увага приділяється розвитку час-
тин спеціального призначення, зокрема мор-
ських. Так, на сьогодні понад 30 країн світу ма-
ють у складі військово-морських сил диверсій-
но-розвідувальні підрозділи [1] . Не є винятком і 
Військово-Морські Сили Збройних Сил України 
(ВМС ЗС України), що мають у своєму складі 73 
морський центр спеціального призначення [2]. 
Зважаючи на роль цих сил у сучасній збройній 
боротьбі на морі цікавим є дослідження проце-
су іх становлення. Відомо, що розвідувально-
диверсійні підрозділи, у сучасному їх розумінні, 
вперше були використані під час Першої світо-
вої війни. Пріоритет у цьому належить ВМС Іта-
лії [3, с.95]. Тому автор ставить за мету на під-
ставі відкритих джерел висвітлити процес ста-
новлення італійських підводних диверсійних 
сил і засобів (ПДСЗ) та їх перший досвід засто-
сування на морі.
Отже, італійський флот першим почав викорис-
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Фото 1. Рафаэль Россетті

товувати ПДСЗ. 
Вони признача-
лися для розвіду-
вально-диверсій-
них дій проти мор-
ських та берего-
вих об’єктів [4], зо-
крема надводних 
кораблів австрій-
сько -угорського 
флоту. 
Успішні атаки іта-
лійських торпед-
них катерів на ко-
раблі противника, 
що знаходилися в 
пунктах базуван-
ня на Далматин-
ському узбережжі, 
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нічні характеристики: діаметр – 350 мм (греб-
ний гвинт збільшено до 450 мм); діаметр осно-
вної секції – 600 мм; довжина – 8,3 м; швидкість 
– до 4-ох вузлів; дальність ходу – до 10 миль; 
автономність – 5 год; екіпаж – 2 плавці; озбро-
єння – дві 170-кг міни з годинниковим механіз-
мом детонатора. Для закріплення мін до мета-
левого корпусу корабля вони мали спеціальний 
магнітний пристрій [7, с.12-15]. Можливо саме 
тому носій отримав назву “Міньятта” (“Mignatta”) 

з абревіатурою S-1, що в перекладі з італій-
ського “П’явка” [8]. Командувач флоту ВМС Іта-
лії віце-адмірал граф Паоло Эміліо Таон ді Рє-
вєль 1 квітня 1918 р. розглянув та схвалив про-
ект створеного носія. Для продовження роботи 
над проектом Р. Россетті відрядили до Венеції 
у розпорядження капітано ді васцелло (капітан 
1 рангу) Констанцо Ціано, який очолив безпосе-
редню підготовку ПДСЗ. До їх складу увійшли 
бойові плавці майор інженерної служби флоту 
Р. Россетті (фото 1), флотський лікар лейтенант 
Рафаэль Паолюччі (фото 2) [9, с.228, ], який мав 
спеціальну підготовку для ведення бойових дій 
під водою [10, с.11] та їх носій (фото 3) [11]. 
Командування італійського флоту прийняло рі-
шення про застосування знов створених ПДСЗ 
у військово-морській базі Пола в ніч на 31 жов-
тня 1918 р. [12, с.3] Для доставки бойових плав-
ців та їх носія в район проведення операції 
було залучено міноносець 65 PN, а безпосе-
редньо до входу в пункт базування, торпедний 
катер MAS 95 типу “А”. Незважаючи на посиле-
ну оборону бази та сильну течію вони успішно 
подолали декілька різноманітних загороджень 
і наблизились до флагмана австрійсько-угор-
ського флоту лінійного крейсера “Вирибус Уни-
тис” (“Viribus Unitis”, перший бойовий корабель 

Фото 2. Рафаэль Паолюччі

та особисто очолив 
роботу над ним, але 
внаслідок консерва-
тизму командуван-
ня італійських ВМС 
процес розробки до-
слідного зразка за-
тягнувся до березня 
1918 р. Завдяки ви-
ключно ентузіазму 
Р. Россетті та його 
однодумців на базі 
італійської торпеди 
В.57 було створено 
носій бойових плав-
ців, який мав такі 
основні тактико-тех-

Фото 4. Лінійний крейсер “Viribus Unitis”
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динниковий механізм для знищення “П’явки”. 
Однак, під час мінування корабля плавці були 
помічені чергово-вахтової службою корабля та 
затримані. Встановлений бойовими плавця-
ми вибуховий заряд під днищем лінкора спра-
цював о 06.44 1 листопада 1918 р. В результа-
ті вибуху військовий корабель перекинувся та 
затонув при цьому загинуло близько 400 чле-
нів екіпажу корабля. Покинутий плавцями но-
сій “П’явка” своїм вибухом пошкодив допоміж-
ний крейсер “Він” водотоннажністю 7 400 т [15, 
с.57-58].
Полонених офіцерів Р. Россетті та Р. Паолюччі 
було звільнено лише 5 листопада 1918 р. після 
входу італійських військ до м. Пола за умова-
ми перемир’я. Держава високо оцінила героїзм 
бойових плавців. Так, Р. Россетті та Р. Паолюч-
чі позачергово отримали військові звання пол-
ковника та капітана відповідно. Всіх учасників 
операції, у тому числі керівника капітана 1 ран-
гу К. Ціано нагороджено Золотою медаллю за 
військові заслуги. Головою держави також було 
підписано спеціальний указ про виділення гро-
шової премії на трьох учасників операції у роз-
мірі 1,3 млн лір золотом [16]. 
Аналіз першого досвіду застосування італій-
ських ПДСЗ у Першій світовій війні дозволив 
нам розглянути порядок підготовки та прове-
дення диверсійно-розвідувальних дій зі зни-
щення (виведення з ладу) надводних кораблів 
противника у пунктах базування. На нашу дум-
ку головним фактором успішного виконання 
завдань стало створення носія бойових плав-
ців, який дав змогу доставляти міни безпосе-
редньо до об’єкту диверсії, цей носій став пра-
образом сучасних засобів підводного руху, а 
ефективне застосування тактичних прийомів 
бойових плавців у пунктах базування проти-
вника дало змогу вирішувати ними завдання 
флоту на оперативному рівні.
Таким чином, можна констатувати, що італій-
ські ВМС вперше створили позаштатний під-

Фото 3. Носій “Міньятта”

ВМС Австро-Угор-
щини нового класу, 
для назви якого ви-
брали особистий де-
віз імператора Фран-
ца Йосипа І – “Спіль-
ними зусиллями) 
[13]. водотонажністю 
22 000 т (фото 4) та 
здійснили його міну-
вання [14, с.12-14 ]. 
На другій міні, що за-
лишилась на носії 
бойовими плавцями 
було запущено го-

розділ ПДСЗ до якого увійшли керівництво, 
бойові плавці та носій для їх доставки, а його 
успішне застосування стало підґрунтям для по-
дальшого розвитку зазначених сил і засобів не 
лише у ВМС Італії, але й в інших флотах світу. 
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тельная и трагическая дата – сто лет с начала 
Первой мировой войны, военной катастрофы, 
предопределивший весь последующий ход 
событий ХХ столетия. Несмотря на свою 
эпохальность, данная война до недавнего вре-
мени оставалась самой «забытой» в нашем об-
щественном сознании. В отечественной исто-
риографии в советский период, навязывался 
определенный «классовый» стереотип во-
сприятия войны. В результате чего многие 
аспекты, разрабатываемые учеными на Запа-
де: цивилизационный, социо-гуманитарный, 
«история повседневности» фактически не ото-
бражались в литературе, посвященной Вели-
кой войне 1914–1917 гг. Участие юных воинов в 
Первой мировой   также забытая ныне страни-
ца войны. В одной из публикаций, автор уже за-
трагивал эту тему [9], и хотел бы дополнить ее 
новой информацией, позаимствовав матери-
ал, преимущественно из прессы тех лет. 
Масштабность и значимость Великой войны, 
взрыв патриотизма, относительная близость 
фронта, активизация общественной жизни в 
тылу, многочисленные беженцы и раненые – 
всё это способствовало тому, что сотни добро-
вольцев стали «сынами полков» российской 
армии в 1914–1917 гг.
Об этом ярко свидетельствуют газетные хрони-
ки тех лет:
- Псков. – За сентябрь 1914 года станционные 
жандармы сняли с поездов более 100 детей.
- Вильно (Вильнюс). «20 октября 1914 года на 
станции было задержано свыше 30 детей-до-
бровольцев». Всего за первые 6 месяцев войны 
из Вильно бежало на фронт около сотни детей.
- Киев. «В течение января-февраля 1915 года желез-
нодорожной полицией задержано 214 юных добро-
вольцев, среди задержанных 11 девочек» [9, с.143].
- Николаев, 23 октября 1915 года. «Воспитан-

Аннотация. В статье рассматривается малоизучен-
ная в отечественной историографии проблема детей-
участников Первой мировой. Преимущественно на ма-
териалах российской периодики тех лет, приводятся 
факты отличия в боях и награждения юных доброволь-
цев Великой войны 1914–1917 гг. Подчеркивается необ-
ходимость дальнейшего изучения данной тематики.
Анотація. У статті розглядається малодосліджена 
у вітчизняній історіографії проблема дітей-учасників 
Першої світової. Переважно за матеріалами російської 
періодики тих років, наводяться факти відзначення у 
боях та нагороджень юних добровольців Великої війни 
1914–1917 рр. Підкреслюється необхідність подальшого 
вивчення даної тематики.
Abstract. The article considers insufficiently studied in 
domestic historiography of the problem of children-participants 
of the First world. Mainly on materials from the Russian 
periodicals of those years, given the facts of distinction in the 
battles and the awarding of the young volunteers great war of 
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Фото 1. И. Казаков (жур. «Искры», 1915).

1914–1917, Emphasizes 
the need for further study 
of this subject.

Ключові слова: Перша 
світова, діти-учасники 
війни, періодика, Георгі-
ївські кавалери.
Ключевые слова: Пер-
вая мировая, дети-
участники войны, пе-
риодика, Георгиевские 
кавалеры.
Key words: the First world 
war, children-participants 
of the war, periodicals, the 
St. George awards.

В 2014 году испол-
няется знамена-



85

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ПОЧАТКУ ХХ ст.: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, 

ПОСТАТІ, ЗБРОЯ, ФОРТИФІКАЦІЯ. ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

науковий збірник      

РОЗДІЛ І

жиссер – автор сценариев «Свинарка и пастух» 
(1941), «Кубанские казаки» (1949)), вначале 1915 
г. с воинским эшелоном уехал на фронт. «Па-
рень я был веселый, смышленый, хорошо пел, 
плясал. Солдаты во мне души не чаяли, сшили 
мне обмундирование, шинель, надели погоны» 
- вспоминал Пырьев [10, с. 93]. По приказанию 
командования его дважды отправляли в тыл. 
Но он все-таки стал конным разведчиком 32-
го Сибирского стрелкового полка. Зимой 1916 г. 
за удачную разведку награжден Георгиевским 
крестом 4-й ст. В сентябре 1917 г. в составе Ре-
вельского десантного «батальона смерти» при-
нимал участие в обороне острова Даго (Моон-
зундский архипелаг) и был награжден «Георги-
ем» 3-й ст.
В годы войны немало юных николаевцев, 
охваченных патриотическими чувствами, от-
правлялись в действующую армию. О бегстве 
подростков на фронт постоянно сообщала мест-
ная пресса. Так, на Юго-Западном фронте на-
ходился и, получив ранение, в 1915 г. вернулся 
в Николаев В. Тесленко в возрасте 13 лет. Сре-
ди добровольцев-николаевцев, был и 13-летний 
Павел Смоляной. После побега в действующую 
армию, он стал разведчиком 57-го пехотного 
Модлинского полка. П. Смоляной попал в плен, 
но бежал и рассказал важную информацию о 
расположении врага, за что был награжден Ге-

ник 2-го высшего начального училища Иван 
Кальченко, 14 лет, убежал на театр военных 
действий; туда же бежали Иван Гассен, 13 лет 
и служащий на заводе «Наваль» Виктор Голо-
вченко, 16 лет» [8].
6 добровольцев отправились на фронт из Пен-
зенского рисовального училища, 5 –из Перм-
ской духовной семинарии, 13 - из Чувашской 
учительской семинарии [2].
Детское бегство на войну стало настоящей 
«эпидемией». По приблизительным подсчетам 
до ноября 1914 г. в действующую армию отпра-
вилось около 2 тысяч подростков [1]. В связи с 
этим департамент полиции приказал на мес-
тах установить строгий надзор за поездами, не 
допуская появления детей без сопровождения 
взрослых на железной дороге.
Уроженец Двинска (сейчас Даугавпилс) 16-лет-
ний Александр Сасионовский 4 августа 1914 г. 
принял участие в первом крупном сражении на 
Восточном фронте у Сталупеннена (Восточная 
Пруссия). Несмотря на ранение шрапнелью, он 
продолжал вести огонь по немецким войскам, 
пока не потерял сознание. За мужество, прояв-
ленное в бою награжден Георгиевским крестом 
4-й ст. [6]. Воспитанник 6-го класса Виленского 
реального училища Владимир Иванов погиб в 
бою 11 августа 1914 г. [3].
14-ти летний Иван Пырьев (будущий киноре-

Фото 2. В. Наумов (жур. «Искры», 1915). Фото 3. В. Владимиров (жур. «Искры», 1916)
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граждении крестами А. Харашкевича (15 лет), 
П. Христича (15 лет), И. Цыганкова (16 лет) [4].
После Февральской революции, в услови-
ях постепенной деморализации армии, летом 
1917 года стали формироваться ударные до-
бровольческие части, дабы своим примером 
«устыдить» покидающих фронт дезертиров. В 
формирующийся, из инвалидов «увечный ба-
тальон» записался 16-летний Ф. Зорин. На 
фронте Зорин находился с начала войны, то 
есть с 13-ти лет. За это время был 4 раза ранен, 
заслужил 2 Георгиевских креста и 2 медали [5].
Детская жизнь 1914–1917 гг. ощутила на себе 
влияние войны. Участвуя в общественной рабо-
те, дети получали «первые уроки гражданствен-
ности». Они помогали взрослым ухаживать за 
ранеными, оборудовать в учебных заведени-
ях лазареты, проводить благотворительные 
сборы. То есть, дети не только сражались на 
передовой, но и старались оказать посильную 
помощь в тылу. 
Так, осенью 1915 года вдали от фронта Геор-
гиевскую медаль 4-й ст. получила 12-летняя 
Мария Багрецова. Её отец был смотрителем 
маяка на мысе Святой Нос, осуществлявше-

за передачу приказаний командира батареи 
во время боя, под сильным огнем австрийцев. 
Еще один разведчик Фаддей Седльницкий за 
удачные «поиски» награжден 2 Георгиевскими 
крестами, и если верить печати, взял в плен 25 
австрийцев.
Иван Казаков (15 лет) стал кавалером трех Ге-
оргиевских крестов! Крест 4-й степени получил 
за захват немецкого пулемета (фото 1). «Геор-
гий» 3-й ст. за спасение жизни офицера; 2-й 
ст. – за разведку, благодаря которой впослед-
ствии удалось захватить вражескую батарею 
[9, с. 142].
12-летний разведчик Василий Наумов удосто-
ился двух «Георгиев» и медали, стал унтер-
офицером, в боях был дважды ранен (фото 2). 
Разведчик Владимир Владимиров, за побег из 
плена и сообщение важных сведений о немец-
ком расположении, награждён Георгиевским 
крестом, в то время ему было 11 лет (фото 3). 
Доброволец В. Соколов (12 лет) за захват не-
приятельского пулемета представлен к «Геор-
гию» 4-й ст.
Георгиевского креста был также удостоен 
12-летний Станислав Викторович (фото 4), 
15-летний Константин Малафеев (фото 5), два 
«Георгия» имел казак-доброволец Илья Трофи-
мов (фото 6).
В периодике тех лет упоминается также о на-

Фото 4. С. Викторович (жур. «Искры», 1915).

оргиевским крестом 
4-й ст. [7].
14-летний добро-
волец ученик 3-го 
класса 2-й Одес-
ской М. Замотай-
лов был награжден 
Георгиевским крес-
том за соедине-
ние под вражеским 
огнем телефонного 
провода, и Георги-
евской медалью за 
доставку донесения 
под артиллерий-
ским и пулеметным 
обстрелом проти-
вника.
12-летний развед-
чик К. Смирнов, со-
вершивший побег 
из плена, удостоен 
Георгиевского крес-
та и двух медалей. 
Бомбардир-развед-
чик Г. Сидоров (11 
лет) получил Геор-
гиевскую медаль 

Фото 5. К. Малафеев (жур. «Искры», 1914).



87

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ПОЧАТКУ ХХ ст.: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, 

ПОСТАТІ, ЗБРОЯ, ФОРТИФІКАЦІЯ. ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

науковий збірник      

РОЗДІЛ І

Источники и литература:
1.Великая война в образах и картинах / под ред. И. 
Лазаревского. – М.: Изд. Д. Маковского, 1915. – Т. 1. – 
С. 129.
2.Война и жизнь. Юные герои. – Петроград: Типография 
«Грамотность», 1915. – С. 10.
3.Искры. – 1914. – № 37. – С. 295.
4.Искры. – 1915. – № 28. – С. 223.
5.Нива. – 1917. – № 39. – С. 596.
6.Николаевская газета. – 1915. – 9 января.
7.Николаевская газета. – 1915. – 11 июля.
8.Николаевская газета. – 1915. – 23 октября.
9.Пархоменко В. Юные добровольцы на фронтах Первой 
мировой // Родина. – 2013. – № 8. – С. 142–145. 
10.Пырьев И. «Парень я был веселый, смышленый…». 
Творческая автобиография режиссера // Родина. – 1994. – 
№ 10. – С. 93–95.

го связь с Архангельском. Когда он заболел, 
дочь заменила его, в течение нескольких дней 
она сама принимала и передавала сигналы и 
тем самым обеспечила прохождение судов с 
военными грузами в Архангельск. В воздаяние 
«редкого добросовестного отношения к служ-
бе в тяжёлых обстоятельствах военного вре-
мени» Марию Багрецову наградили медалью.
Трудно восстановить дальнейшую судьбу де-
тей-участников Первой мировой. Большинство 
из них ушло из жизни в советское время, ког-
да данная проблема в исторической литерату-
ре не разрабатывалась. Доброволец пулемет-
ной команды 256-го Елисаветградского пехот-
ного полка Родион Малиновский, в годы следу-
ющей войны с Германией (1941-1945) стал мар-
шалом СССР. «Сын» лейб-гвардии Егерско-
го полка, участник Брусиловского наступления 
Всеволод Вишневский в годы Второй мировой 
был военным корреспондентом. С георгиевски-
ми наградами он сфотографировался на фоне 
поверженного рейхстага в Берлине в 1945 г. [9, 
с. 143–144]. О судьбе И. Пырьева уже упоми-
налось. Многим юным добровольцам Великой 
войны 1914-1917 гг. через четверть века, уже в 
зрелом возрасте, вновь довелось взяться за 
оружие. Чтобы снова встать на защиту Родины, 
сражаясь, по существу против того же врага.

Фото 6. И. Трофимов (жур. «Искры», 1915).
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into account historical time and modern methods of warfare. 
Especially as the researchers believe that these detachments 
are the prototype of modern special units, which have not lost 
their importance in today’s conditions.

Ключові слова: німецькі штурмові загони часів Першої 
світової війни, підготовка, озброєння, тактика.
Ключевые слова: немецкие штурмовые отряды вре-
мен Первой мировой войны, подготовка, вооружение, 
тактика.
Keywords: German assault detachments during World War I, 
training, weapons, tactics.

На початку ХХ ст. жоден із військових теорети-
ків не міг передбачити, яку значну роль у кон-
фліктах цього століття зіграють невеликі за 
кількістю, але добре підготовлені елітні підроз-
діли. Вважалося, що індивідуальна підготовка 
не має суттєвого значення, головну роль у ві-
йні відіграватимуть великі армії. І тому кількість 
солдат вважалася більш важливою, ніж їх під-
готовка.
Але через деякий час після початку Першої сві-
тової війни на західному фронті виникла так 
звана «позиційна криза», що полягала у немож-
ливості сторін подолати оборону кожної з них. 
На західному фронті шанцева війна почалася 
ще у 1914 р. Західний фронт являв собою фак-
тично суцільну лінію оборони зі складною сис-
темою окопів. Солдати місяцями сиділи на сво-
їх позиціях, не маючи можливості піти в атаку 
через ворожі кулемети, які могли на раз поклас-
ти цілу роту. Протиборчі сторони стали бук-
вально «вгризатися» в землю, створюючи обо-
ронні перешкоди перед траншеями та артиле-
рійські позиції позаду них. Військові почали шу-
кати можливості подолання ворожих позицій. 
У різних країнах до цієї проблеми підійшли по-
різному. У Британії та Франції, країнах з потуж-

Анотація. Метою статті є розкриття головних прин-
ципів та методів підготовки солдат німецьких штур-
мових батальйонів часів Першої світової війни. Крім 
того, в публікації надано основні тактичні прийоми, що 
використовували штурмовики під час атак ворожих лі-
ній укріплень. Актуальність теми полягає у тому, що 
Україна має нагальну необхідність створення мобільної, 
добре оснащеної та підготовленої армії. У цьому проце-
сі, з урахуванням історичного часу та сучасних методів 
ведення воєн, було би доцільно вивчити досвід військової 
підготовки німецьких штурмових загонів часів Першої 
світової війни. До того ж дослідники вважають їх прооб-
разом сучасних загонів спеціального призначення, що не 
втратили свого значення і в сучасних умовах.
Аннотация. Цель статьи показать главные принципы 
и методы подготовки солдат немецких штурмовых 
батальонов времен Первой мировой войны. Кроме 
этого, в публикации содержатся основные тактичес-
кие приемы, которые использовали штурмовики во вре-
мя атак вражеских укреплений. Актуальность темы 
состоит в том, что Украина имеет острую необходи-
мость создания мобильной, хорошо оснащенной и по-
дготовленной армии. В этом процессе, с учетом ис-
торического времени и современных методов войн, 
было бы рационально изучить опыт военной подго-
товки немецких штурмовых отрядов времен Первой 
мировой войны. Тем более, что исследователи счита-
ют их прообразом современных отрядов специального 
назначения, которые не потеряли своего значения и в 
современных условиях.
Abstract. The purpose of the article is to outline the basic 
principles and methods of training soldiers of the German 
assault battalions the First World War. In addition, the material 
contains the basic tactics that were used by the attack aircrafts 
during assault of enemy fortifications. The research is relevant 
due to Ukrainian need to create a mobile, well-equipped 
and prepared army. In this process, it would be rationally to 
explore the experience of military training of the German 
assault detachments during the First World War with taking 
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- покращити підготовку якомога більшої кіль-
кості офіцерів та унтер-офіцерів до служби в 
якості інструкторів ближнього бою в умовах по-
зиційної війни;
- розробити нові засоби атаки укріплених воро-
жих позицій.
Коли штурмові підрозділи перебували поза зо-
ною боїв, їх особистий склад займався підго-
товкою нових штурмовиків. Солдати та унтер-
офіцери звичайних армійських частин проходи-
ли нетривалу підготовку у складі штурмових ба-
тальйонів, після чого поверталися до своїх час-
тин, де намагалися використовувати на практи-
ці нові тактичні ідеї, отримані під час служби у 
штурмових підрозділах.
Головним навчальним німецьким підрозділом 
був батальйон Рора. У 1916 р. були затвердже-
ні нові правила. Згідно з ними тільки 50 % осо-
бового складу мали знаходитися на лінії фрон-
ту, а інші – вести спеціальні курси навчання пі-
хотинців новій тактиці. Курси розмістили у Бе-
вілі (Beuville), де штурмовики готували інструк-
торів батальйонів та звичайних піхотинців. Про-
грама перепідготовки рядових, що складалася 
з теоретичного та практичного розділів, місти-
ла: вміння діяти в складі відділень та взводів, 
штурмувати лінії оборони; читання тактичних 
карт; знання різних способів бою.
Унтер-офіцери вчилися бути самостійними, іні-
ціативними командирами, а не звичайними ви-
конавцями наказів. Теоретичний курс для офі-
церів та унтер-офіцерів знайомив їх з новітніми, 
на той час, прийомами ведення бою, позицій-
ної війни, застосуванням різноманітних бойо-
вих засобів та їх взаємодії у бою. Під час занять 
військові навчалися взаємодії між піхотою, ку-
леметниками та артилерією під час наступу та 
оборони. При цьому виховувалася залізна дис-
ципліна, любов до своєї справи, впевненість у 
своїй силі, формувалися навички ведення су-
часного бою.
Практичні навички відпрацьовувалися у спе-
ціально створених містечках, що були осна-
щені, як реальні ворожі укріплення. У цих міс-
течках курсанти вчилися веденню рукопашно-
го бою в окопах, володінню німецькою та воро-
жою зброєю, киданню гранат, подоланню пе-
решкод, знищенню дротяних загороджень за 
допомогою різноманітних засобів та ін. Перед 
кожним практичним заняттям курсанти отри-
мували різноманітні завдання. Серед них: ата-
ка ворожого окопу, захоплення декількох ліній 
позиції ворога, зачистка ворожих вузлів супро-
тиву, дії проти кулеметів та укріплень, відбиття 
ворожих атак та контратака. При підготовці ши-
роко застосовувалися бойові патрони, це іноді 
призводило до нещасних випадків. Атмосфера 

ною економікою, її вирішення поклали на вико-
ристання танків. Країни, що за певних економіч-
них проблем не змогли налагодити масове ви-
робництво бойових машин, пішли шляхом ство-
рення штурмових загонів.
Штурмовий загін – тимчасове формування, що 
створено з метою штурму заради захоплен-
ня та знищення (блокування) сильно укріпле-
них окремих опорних пунктів, вузлів супротиву, 
довготривалих вогневих споруд та важливих 
об’єктів при наступі на укріплений район, при 
бої в місті (населеному пункті), в горах та в ін-
ших умовах [2, с. 769].
На початку березня 1915 р. у Німеччині був 
створений перший такий підрозділ. Проте, пер-
ший досвід використовування цієї спеціалізо-
ваної частини був невдалим – командування 
просто не знало, як її можна застосувати. Крім 
того, не була чітко визначена тактика дій поді-
бних загонів. Ситуація змінилася тільки у серп-
ні 1915 р., коли частину очолив гауптман Віллі 
Pop (Hauptmann E. Rohr). Він реорганізував під-
розділ, який став складатися з двох інженерних 
рот, секції 37-міліметрових гармат, кулеметно-
го взводу з 6 кулеметів, мінометної команди з 4 
маленькими мінометами та вогнеметної коман-
ди. Солдатам видали експериментальну аму-
ніцію – нові каски, замість чоботів – черевики 
з обмотками, а також легкі броньовані полужи-
лети, що рятували від осколків шрапнелі [3, с. 
14]. З’явилися дві нові роти й, таким чином, загін 
став «штурмовим батальйоном Рора».
Одним із найважливіших моментів підготовки 
німецьких штурмових загонів було те, що до кін-
ця 1917 р. ці батальйони комплектувалися ви-
ключно добровольцями. Наступним чинником 
їх подальшої високої ефективності був дуже 
жорсткий відбір добровольців. Так, наприклад, 
коли чотири єгерські батальйони переформу-
вали у штурмові батальйони, понад 500 осіб 
відсіяли як непридатних. Вимоги до кандидатів 
були такі: вік молодше, ніж 25 років, гарна фі-
зична форма, бути не одруженим, або одруже-
ним, але бездітним. Крім того, при відборі вра-
ховувався воєнний досвід, високий рівень мо-
тивації, ініціативність та хоробрість. Як наголо-
шував німецький наказ, «служба в штурмовій 
частині є великою відзнакою. Підтвердження 
тому складає та обставина, що важка штурмо-
ва справа звільняє від звичайної служби в око-
пах, а також доставляє краще утримання та їжу. 
Нагороди роздаються більш щедро. Та особа, 
що не викаже достатньо особистих зусиль, по-
винна бути негайно виключеною зі штурмової 
частини» [4].
Штурмові загони виконували ще і навчальну 
функцію. Перед ними ставили такі завдання:
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настільки стрімкими, що солдати не встигали 
перезаряджати зброю. В той же час, штики на 
довгих гвинтівках часто не давали можливості 
розвернутись у тісних умовах окопів та блінда-
жів. Тому німці вирішили зробити ставку на бо-
йові ножі та іншу холодну зброю, часто кустар-
ного виробництва. Частіше всього використову-
вали гостро заточену саперну лопатку, окопний 
ніж, сокирку, саморобну булаву та ін. Крім цьо-
го, були у ходу і ножиці-кусачки, за допомогою 
яких робили проходи у дротяних загородах.
Амуніція штурмовиків також мала свої особли-
вості. Вони першими в німецькій армії отрима-
ли каски Stahlhelm зразка 1916 р. та сталеві кі-
раси для захисту тулуба. Замість чоботів вони 
носили черевики з обмотками зразка 1866 р. На 
колені та лікті нашивали великі шкіряні латки, 
що зберігали одяг при постійному повзанні [1].
Успішному застосуванню німецьких штурмових 
підрозділів на фронті сприяли і зміни в будівни-
цтві польових ліній укріплень. Так, збільшення 
могутності вогню важкої артилерії змусив вій-
ськових обох сторін зменшити ширину укріпле-
них смуг і ще глибше закопуватися у землю. На 
Західному фронті більше не будували суцільної 
лінії окопів. Замість них з’явилися укріплені вог-
неві точки, що знаходилися на відстані декіль-
кох десятків метрів і взаємодіяли між собою. 
Саме це надало нові можливості для викорис-
тання малих штурмових загонів. Вони отрима-
ли можливість проникати у глибину ворожих 
позицій, прокрадаючись між окремими вогне-
вими точками, особливо вночі або під час ту-
ману. Завдання німецьких штурмовиків поля-
гало в тому, щоб вклинитися в оборонні пози-
ції противника без атак «у лоб» на кулемети та 
гармати і утримувати їх до приходу основних 
сил. Відносно невеликі, але добре підготовлені 
штурмові групи повинні були проникати у глиби-
ну оборони ворога, знищувати зв’язок та шляхи 
забезпечення, робити напади на командні пунк-
ти, звільняти від солдат ворожі шанці, вносити 
хаос за передовими лініями ворога. Головною 
відмінністю від звичайних піхотних підрозділів 
була їх підвищена рухомість, тому штурмові 
групи ні в якому разі не повинні були зупиняти-
ся, тому що вони відразу втрачали свою пере-
вагу. Якщо ворожу позицію не вдавалося взяти 
з ходу, бійці штурмових загонів повинні були об-
ходити її та продовжувати рух. 
Невелика кількість німців, що дісталися окопів 
ворога, за допомогою гранат знищувала вели-
кі підрозділи, які знаходилися у різноманітних 
окопах, бункерах, «норах», що під час ворожого 
проникнення перетворювалися на пастки. Але 
такі дії потребували дуже точного розрахунку 
часу – якщо штурмовикам не вдавалося захо-

тренувань була максимально наближеною до 
бойової – використовували газ, дим, цілі в нату-
ральну величину. Багаторазові вправи зі штур-
му траншей з використанням усіх видів індиві-
дуальної зброї, гармат та мінометів доводили 
дії бійців до автоматизму. 
Навчання відбувалося поступово, від складно-
го до простого. Спочатку йшло індивідуальне 
навчання, потім – групове, а ще пізніше – усього 
підрозділу з застосуванням повного комплексу 
озброєння штурмового батальйону. До індиві-
дуальної підготовки штурмовика входило дове-
дення до ідеальної техніки кидка в атаку, подо-
лання штучних перешкод та техніка гранатно-
го бою в траншеях. Солдат повинен був вміти 
запланувати для себе заздалегідь увесь шлях 
руху в атаку, з урахуванням найдрібніших схо-
ванок (воронок, улоговин та ін.), пунктів перепо-
чинку. Таке вміння дозволяло атакувати стрім-
ко, практично не маючи потреби у керівництві 
з боку командирів. Вміння кидати гранати тре-
ба було довести до такого мистецтва, щоб, зна-
ходячись в одному зі зламів окопу або ходів 
сполучення, точно кидати гранату у наступний 
злам, що обороняв ворог [4].
Тренування були дуже важкими, тривали цілий 
день, з перервою на дві - три години в середи-
ні дня. Як наслідок, штурмовики мали відмінну 
військову підготовку та фізичну форму.
До озброєння солдата штурмового загону вхо-
дила вогнепальна та холодна зброя. До пер-
шої відносилися карабіни, пістолети-кулеме-
ти, пістолети, гранати. Штурмовики перші в сві-
ті отримали на озброєння пістолети-кулемети. 
Це був МР18, що сконструював Хуго Шмайсер 
(Schmeisser). Унтер-офіцери мали на озброєн-
ні ще і пістолет Р08 Luger или Mauser. Ці пісто-
лети мали кобуру, що можна були використову-
вати як приклад. Тому прицільний вогонь мож-
на було вести на дистанції понад 100 метрів. Іс-
нувала модифікація Люгера з 32-зарядним ма-
газином барабанного типу (аналогічним з мага-
зином МР18) [1].
Карабіни, що також використовувалися, носи-
лися за спиною, патрони до них не як у піхотин-
ців – на ремені у патронних сумках, а в матерча-
тому патронташі, який перекидався через шию. 
Так у обоймах переносили більшу кількість па-
тронів, ніж звичайні піхотинці.
Штурмовики використовували гранати 
Stielhandgranate 15, що стали основною зброєю 
цих загонів. Їх (не менше 10, а по суті стільки, 
скільки міг понести) носили в полотняних сум-
ках, перекинутих через плече.
Досвід рукопашних боїв довів, що під час сути-
чок у ворожих траншеях гвинтівки та револьве-
ри не завжди були ефективними. Схватки були 
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артилерії, а піхотне важке озброєння просто 
не встигало за ними. Протягом кількох місяців 
атаки повторилися. Але англійці вистояли, нім-
ці понесли великі втрати. До кінця липня 1918 р. 
Німеччина відвела з фронту штурмові дивізії – 
було вирішено припинити наступ.
Людендорф був першим командуючим війська-
ми у ХХ ст., який неправильно використав в 
боях спеціальні підрозділи. Він сконцентрував у 
штурмових загонах кращих солдат з інших фор-
мувань, знекровивши тим самим інші військо-
ві підрозділи. На жаль, невдале використання 
спецпідрозділів мало місце і в Україні навесні 
2014 р., під час проведення антитерористичної 
операції на Сході України.
Отже, тактика штурмових загонів відмінно за-
рекомендувала себе під час Першої світової ві-
йни. Подібні загони слідом за німцями стали за-
проваджувати інші країни. Так, наприклад, у ро-
сійській армії подібні штурмові загони отрима-
ли назву ударних батальйонів або «батальйо-
нів смерті». Окрім окремих частин потім стали 
формуватися у кожному полку ударні роти і на-
віть взводи.
В кінці 1918 р. разом з поразкою німецької армії 
припинили своє існування і штурмові баталь-
йони. Але досвід підготовки їх особового скла-
ду, залізна дисципліна, засоби виховання іні-
ціативності керівного складу, добре продумані 
тактичні дії та чітка взаємодія з іншими родами 
військ не втратили своєї актуальності і тому по-
требують подальшого дослідження.
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пити ворожі окопи одразу ж після переносу гар-
матного вогню у глибину, вони були прирече-
ні. Переважаючі сили ворога швидко знищува-
ли нечисленні штурмові групи, незважаючи на 
їх дуже гарну підготовку. Успішні дій штурмових 
загонів могли створити передумови для насту-
пу дивізії. 
Таємниця успіху цих підрозділів полягала саме 
в їх тактиці просочування, що підкріплювала-
ся відповідним озброєнням, розрахованим на 
ближній бій, чіткими діями при виконанні так-
тичних прийомів. Головною вимогою для успіш-
них дій була прихованість. Особливо це стосу-
валося нічних рейдів, під час яких, у випадку 
виявлення, у штурмовиків практично не зали-
шалося шансів виконати завдання та залиши-
тися живими.
Іноді, під час підготовки до прориву, в тилу ні-
мецьких військ будували копію тієї ділянки во-
рожої оборони, що була обрана для прориву.
Вперше штурмовий батальйон «Рор» відзна-
чився у битві під Верденом у 1916 р., коли німці 
проникли вглиб французьких укріплень, уника-
ючи зіткнень з головними силами ворога. Таке 
проникнення французи стали називати «інфіль-
трація». Перше вдале використання штурмо-
вих загонів під час битви за Верден довело їх 
ефективність і кількість цих формувань почи-
нає зростати. 
У 1916 р. генеральний квартирмейстер німецьких 
збройних сил генерал Еріх фон Людендорф, пе-
ребуваючи на західному фронті, побачив штур-
мову частину «Рор» у дії. Генерал був настіль-
ки захоплений побаченим, що на початку 1917 
р. наказав створити нові з’єднання цього типу і 
ввести елементи їх тактики до програми підго-
товки інших формувань німецької армії [3, с. 14].
У вересні 1917 р. штурмові дивізії при підтрим-
ці вогню артилерії розбили росіян під Ригою. В 
листопаді німці змусили англійців відступити 
в районі Камбре. Але при цьому були допуще-
ні і помилки. Протягом 1917 - 1918 рр. найбільш 
досвідчені офіцери, унтер-офіцери та солда-
ти були переведені зі своїх частин до штурмо-
вих дивізій, в яких опинилася чверть особово-
го складу німецької армії на Західному фронті. 
Але швидкоруч створені штурмові дивізії вже не 
мали тих високих бойових якостей, як попере-
дні, що були справжньою елітою німецької армії.
21 березня 1918 р. Німеччина почала наступ на 
5 британську армію. Після потужної артилерій-
ської підготовки пішли в атаку німецькі штурмо-
ві частини. Їх кількість дозволяла навіть оточу-
вати цілі ворожі дивізії. Штурмові загони отри-
мали наказ наступати, незважаючи на втрати, 
що були дуже великими. Причиною цього було 
те, що вони швидко позбавлялися підтримки 
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У державах – учасницях Першої світової війни 
протягом ХХ століття нагромаджено значний 
масив фундаментальних комплексних праць 
про цей, багато в чому переломний, період пла-
нетарної історії. У той же час у період входжен-
ня УРСР до складу Радянського Союзу цим про-
блемам у республіці приділялося менш уваги. 
За визнанням на поч. ХХІ ст. вітчизняних фахів-
ців, тема: “Україна в І світовій війні” комплексно 
ще не вивчалася [12, с. 5]. У зв’язку з цим пев-
ний інтерес викликає й історіографічна база, 
створена, зокрема, радянськими, російськими 
авторами. Маючи доступ до широкої мережі ар-
хівів, вони узагальнили та оприлюднили свого 
часу факти, що становлять інтерес і для історії 
України. Серед таких дослідників виділимо ака-
деміка РАН Юрія Писарєва (1916 – 1993), праці 
якого, ґрунтуючись на значному масиві матері-
алів та документосховищ СРСР (Росії й Укра-
їни), Югославії (Сербії та Чорногорії, Хорватії, 
Боснії та Герцеговини), Угорщини та Австрії, за-
ймають помітне місце в історіографії участі пів-
денних слов’ян у першій Світовій війні. Загалом 
історіографічна спадщина дослідника аналі-
зувалася в прижиттєвих статтях, присвячених 
його ювілеям [2] чи після смерті [1]. Зроблено 
спробу виокремити в його публікаціях матеріал 
про місце українських земель у зв’язках Росій-
ської імперії з Балканами в 1900 – 1918 рр. [13]. 
У цьому матеріалі акцентуємо увагу на аналізі 
історіографічної спадщини Писарєва, де йдеть-
ся про балканський чинник у Першій світовій ві-
йні, долю сербів та їх сусідів у 1914 – 1918 рр. 
Особливий інтерес являють собою ґрунтовні 
монографії Ю. Писарєва. 1962 р. на основі його 
докторської дисертації вийшла книга “Осво-

Анотація. У статті поставлено за мету охарактеризу-
вати історіографічну спадщину історика Ю.О. Писарєва 
в частині дослідження південнослов’янського фактора у 
Першій світовій війні. Аналізуються монографії та стат-
ті науковця, присвячені історії Сербії, російсько-серб-
ським відносинам, а також місцю українських земель у 
східно-південнослов’янських зв’язках 1914 – 1918 рр. На під-
ставі документів радянських та югославських архівів, а 
також вітчизняних та зарубіжних публікацій дослідник 
висвітлив ситуацію на Балканах на початку 1910-х рр., 
обставини Сараєвського вбивства, липневу кризу, поча-
ток і хід воєнних дій.
Аннотация. В статье поставлена цель охарактеризо-
вать историографическое наследие историка Ю.А. Пи-
сарева в части исследования южнославянского фактора 
в Первой мировой войне. Анализируются монографии и 
статьи учёного, посвященные истории Сербии, россий-
ско-сербским отношениям, а также месту украинских зе-
мель в восточно-южнославянских связях 1914 – 1918 гг. 
На основании документов советских и югославских ар-
хивов, а также отечественных и зарубежных публика-
ций исследователь осветил ситуацию на Балканах в на-
чале 1910-х гг., обстоятельства Сараевского убийства, 
июльский кризис, начало и ход военных действий.
Abstract. The authors set the goal to characterize 
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ської декларацій, рішень Стокгольмської кон-
ференції, програми Вільсона-Джорджа. Пока-
зано вплив революцій у Росії та Австро-Угор-
щині на хід війни і розпад цих імперій. Розпо-
відається про створення Держави словенців, 
хорватів та сербів, а потім Королівства сербів, 
хорватів та словенців. Ю. Писарєв у своїй пра-
ці акцентує увагу також на ролі Брестських пе-
реговорів у розв’язанні проблем війни і миру. 
Він пише про заяву Української фракції Австрій-
ського рейхстагу щодо бажання увести п’ятьох 
українців до складу австро-угорської делегації 
на переговорах [6, с. 221]. Відзначаючи поміт-
ний інтерес сербських дипломатів до інтенсифі-
кації співробітництва з НКЗС РРФСР, який обі-
цяв політичну підтримку югослов’янам, автор у 
традиціях радянських часів обійшов роль у цих 
процесах самого наркома. Ним був уродженець 
Центральної України Л. Троцький (Бронштейн), 
який неодноразово зустрічався тієї зими (1917 – 
1918 рр.) із представниками Сербії. Гадаємо, та-
кий підхід радянських авторів до оцінки нарко-
мату (позитивна) і самого наркома (негативна) 
стосовно зв’язків із сербськими дипломатами 
має сьогодні бути переглянутий та уніфікова-
ний. Адже саме керівник цієї структури ніс від-
повідальність за всю роботу наркомату, у т.ч. за 
здобутки й прорахунки.
Становище в південнослов’янських землях на 
початку століття крізь призму політики провід-
них європейських країн Ю. Писарєв досліджує 
у монографії “Великие державы и Балканы на-
кануне первой мировой войны” (1985 р.). В її 
останній главі висвітлюються проблеми “Цен-
тральна коаліція та сараєвське вбивство”, 
“Спроба Росії відвернути війну Австро-Угорщи-
ни проти Сербії”, “Від австро-угорського ульти-
матуму до війни” [3, с. 245–258].
Російсько-сербським зв’язкам початкового пе-
ріоду війни присвячена праця “Тайны первой 
мировой войны. Россия и Сербия в 1914 – 1915 
гг.”, яка вийшла 1990 р. Тут науковець взявся 
відповісти на питання: чому саме Балкани в 
перші десятиріччя ХХ ст. стали центром напру-
ги та “пороховим погребом” Європи, якою була 
доля відповідальності в розпалюванні світової 
війни Сербії та Росії, кому було вигідне вбив-
ство спадкоємця австрійського престолу? Роз-
повідається про організації “Молода Боснія” та 
“Чорна рука”. Аналізуються російсько-австрій-
ські відносини на поч. липневої кризи, показу-
ється позиція інших держав, дипломатії Ан-
танти на початку війни. Висвітлюються спроби 
Росії відновити Балканський Союз. Відзначе-
но, що вступ у війну Італії погіршив становище 
Австро-Угорщини. Автор пише, що воєнна по-
разка сербів 1915 р. завадила ідеї державного 

бодительное движение югославянських наро-
дов Австро-Венгрии: 1905– 1914”, побудована 
на багатій джерельній базі. Автор увів до нау-
кового обігу важливі документи з архівів Бєл-
града, Загреба, Сараєво. У праці, зокрема, ви-
світлено економічне й політичне становище 
югослов’янських земель Австро-Угорщини на-
передодні світової війни, охарактеризовано ді-
яльність партій на початку війни. 
Важливий період балканської історії Ю. Писа-
рєв характеризує у книзі “Образование югос-
лавянского государства” (1975 р.). котра стала 
продовженням його двох попередніх моногра-
фій (зокрема, “Сербія і Чорногорія в Першій сві-
товій війні 1914 – 1918 рр.”, 1968 р.). Тут висвіт-
люється югослов’янське питання напередодні 
світової війни. Показано хід подій від Сараєв-
ського вбивства до австро-угорського ультима-
туму й початку війни із Сербією та переростан-
ня її в світову [6, с. 10]. Розповідаючи про фор-
мування поглядів молодобоснійців, чий теракт 
став приводом до Першої світової війни, ав-
тор наводить слова одного з них, П. Слієпчеви-
ча: “У “Подпольной России” Степняка ми зна-
ходили велич революційної ідеї, сильні харак-
тери й цілу галерею прикладів для наслідуван-
ня». Уривки з “Подпольной России” публікува-
лися 1910 року в газеті СДП Хорватії “Слобод-
на Риеч” (“Вільне слово”), а 1913 року праця 
вийшла окремим виданням сербсько-хорват-
ською мовою [6, с. 44]. Таким чином, ідеї уро-
дженця с. Нового Стародуба (тепер – Кірово-
градської області) С. Кравчинського (Степня-
ка), котрий став прообразом “Овода” Е. Войнич, 
вплинули на радикалізацію політичних поглядів 
частини південних слов’ян. У монографії йдеть-
ся і про створення 1915 року в Лондоні політич-
ного центру еміграції – Югослов’янського комі-
тету. Серед питань, які були в полі його діяль-
ності, – підпорядкованість Сербського добро-
вольчого корпусу в Одесі, сформованого з по-
лонених югослов’ян, які служили до цього в ав-
стрійській армії. Комітет претендував на контр-
оль над цими частинами, оскільки вони могли 
стати ядром майбутньої югослов’янської армії 
і бути чинником міжнародного визнання коміте-
ту як тимчасового уряду південнослов’янської 
балканської країни. Але проти цього висту-
пив уряд Сербії. Втім, сторони досягли комп-
ромісу. Корпус в Одесі був перейменований 
на Югослов’янський, а командування частина-
ми залишено за офіцерами сербської армії [6, 
с. 197]. Висвітлено політичні позиції в роки ві-
йни югослов’янських буржуазний партій, ав-
стрійських соціал-демократів. Характеризують-
ся обставини військової поразки Сербії та Чор-
ногорії. Аналізується зміст Травневої та Корф-
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частину військ із сербського фронту. Влітку-во-
сени 1915 р. військове становище Сербії погір-
шилося. У районі Одеси-Рені розпочалася кон-
центрація військово-морського експедиційного 
корпусу кількістю 100 тис. осіб. До Рені та інших 
річкових портів із Севастополя прибули важка 
артилерія і 150 мінометів. ЕОП була передана 
7-й російській армії. До відправки в Сербію ви-
ділили Керченський морський батальйон і ба-
тальйон Чорноморського екіпажу [11, с. 188]. 
Але міжнародна ситуація, зокрема, позиція со-
юзних і нейтральних держав, не сприяли від-
правці цих сил до Сербії, яка невдовзі вияви-
лася окупованою. Уважаємо, дослідники мають 
звернути увагу на опис відступу сербської ар-
мії, за котрою йшли тисячі обездолених біжен-
ців [11, с. 197–202]. Адже частина з них згодом 
потрапить до України.
Ю.О. Писарєв відзначає участь цивільного на-
селення у кампаніях солідарності із Сербією. 
Зокрема, слов’янські комітети Києва та Одеси 
проводили збір добровільних пожертв. Це до-
помагало відкривати в Сербії їдальні, лікарні, 
боротися з тифом [11, с. 156].
Серед наукових статей Юрія Писарєва зверне-
мо увагу на матеріал у журналі “История СССР” 
“Из истории эвакуации югославян из Совет-
ской России (1918 – 1919)”. Тут наводяться фак-
ти входження південних слов’ян як до червоних 
(зокрема, О. Дундича, який загинув в Україні в 
боях проти польських військ), так і білих армій. 
У цей період мали місце зв’язки нових урядів, 
які виникли на території колишньої імперії Ро-
манових, з Сербією. В Одесі й надалі функці-
онувало сербське консульство [4, с. 134]. Крім 
іншого, сербські дипломати розв’язували про-
блему повернення на батьківщину співвітчиз-
ників. Наприкінці 1917 р. у зв’язку із задекла-
рованим РНК РРФСР прагненням до миру ко-
лишні військовополонені-югослов’яни з ав-
стро-угорської армії, які входили до Сербського 
(Югослов’янського) добровольчого корпусу, за-
лишали Україну. У той же час тут продовжува-
ли перебувати окремі частини корпусу. Як вка-
зує Писарєв, представник французького генш-
табу в Румунії генерал Бартело звернувся до 
сербського посла в Росії Спалайковича з про-
позицією увести ці війська до складу армії ге-
нерала Щербачова. До цього автор статті до-
дає, що, у свою чергу, М. Спалайкович напра-
вив до міністра закордонних справ Централь-
ної Ради О. Шульгина спеціальних емісарів, які 
отримали 21 грудня 1917 р. згоду української 
сторони на створення частин, у т.ч. за рахунок 
югослов’ян, що мали воювати проти австро-
угорських військ за умови їхнього використання 
і проти Червоної армії [4, с. 138]. Щоправда, ін-

об’єднання сербів, хорватів і слов’ян. Збережен-
ня національної незалежності Сербії загалом в 
ході війни вартувало їй зокрема, того, що чис-
ло воєнних інвалідів перевищило третину насе-
лення країни, економіка вступила в період за-
тяжної кризи [11, с. 2, 8, 26, 58–63, 128–142, 179]. 
У зв’язку з наближенням і початком бойових дій 
на Балканах роль причорноморських і приду-
найських земель, тутешніх морських і річкових 
портів у відносинах з південними слов’янами 
помітно зросла. Як відзначає Ю. Писарєв, бурх-
ливий розвиток на півдні країни робив Чорно-
морські протоки основною торговою артерією. 
Через Босфор і Дарданелли 1914 року Росія 
вивезла понад 47% своєї продукції [11, с. 58]. З 
початком війни саме через цей регіон терміно-
во адресуються Сербії продовольчі й військо-
ві поставки. Уряд доручив міністерству шля-
хів сполучення і морському міністерству спри-
яти позачерговому відправленню балканській 
державі хліба. Він переважно вивозився че-
рез р. Дунай Російсько-дунайським пароплав-
ством та Експедицією особливого призначення 
(ЕОП) на чолі з контр-адміралом Веселкіним. 
У зв’язку з відсутністю в Сербії морських пор-
тів меншою мірою використовувався морський 
шлях до Салонік, а потім залізницею до Бито-
ля. На травень 1915 р. ЕОП здійснила 15 рей-
сів від дунайського порту Рені (тепер – Одесь-
кої обл.) до балканського порту Прахово, доста-
вивши 1063018 пудів хліба й фуражу. У серп-
ні експедиція вивезла 30 транспортів з продо-
вольством, а разом за цей рік – 45 транспор-
тів. Але слабка пропускна можливість Прахово 
та одноколійки Прахово – Заєчар стримували 
темп робіт. Як писав М. Веселкін сербському і 
російському урядам: “Наші баржі тижнями сто-
ять нерозвантаженими”. За оцінкою Писарєва, 
незадовільно працювали й російські складські 
приміщення в торговому порту Рені, мали міс-
це випадки невиправданих затримок відправки 
до Сербії транспортів [11, с. 148–149]. Незважа-
ючи на обмеження воєнного часу, які вводили 
дунайські держави щодо руху суден із Рені до 
Сербії (зокрема, було заборонено захід у пор-
ти), ЕОП постачала військові вантажі (снаря-
ди, порох, патрони, бензин, коней). Їх перево-
зили вночі або в туман, озброївши баржі гарма-
тами й кулеметами [11, с. 151–152]. У початко-
вий період війни в цій державі перебувало 3,5 
тис. добровольців із Росії. Писарєв відзначає 
дії загону 24-х мінерів на Дунаї під командуван-
ням ст. лейтенанта з українським прізвищем В. 
Григоренка. Підкреслює автор і велике значен-
ня для балканського союзника операцій росій-
ської армії у Галичині, які змусили командуван-
ня австро-угорських військ перекинути сюди 
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ногорії та Бельгії. Акцентується увага на еко-
номічних і політичних протиріччях, які вели до 
конфлікту не лише між державами різних бло-
ків (як, наприклад, між Німеччиною та Росією), а 
й між союзниками (Німеччиною й Австро-Угор-
щиною, Австро-Угорщиною й Болгарією, Росі-
єю та Англією, Росією та Францією, Францією 
та Англією). Відводиться місце відношенню до 
війни партій, політичних та громадських органі-
зацій 1914 р., трансформації їх позиції та сол-
датських мас в ході бойових дій. Уваги вимага-
ють проблеми “слов’янська єдність” (Росія, Сер-
бія, Чорногорія), “війна і національне питання”, 
ролі монархів, міністрів у цей час, долі військо-
виків 4-х російських бригад у Франції та на Бал-
канах, увічненню пам’яті учасників війни. Йшло-
ся про особливе місце Чорного моря у зв’язках 
Росії з Балканами [5, с. 46, 47, 51–56].
Академік РАН, член Чорногорської академії наук 
і мистецтв, засновник Асоціації істориків Пер-
шої світової війни Юрій Писарєв зробив з-поміж 
радянських науковців вагомий внесок у дослі-
дження балканського минулого. Маючи мож-
ливість інтенсивно працювати в архівах СРСР 
і Югославії, він підготував фундаментальні на-
укові праці, де вперше в радянській історіогра-
фії узагальнив ряд проблем поч. XX ст., пері-
оду світової війни, повоєнних років у контексті 
слов’янсько-європейських та міжслов’янських 
зв’язків. При цьому вчений подав фактаж, який 
свідчить про помітне місце українських зе-
мель в економічних і військових зв’язках імпе-
рії із Сербією. За критичного осмислення робо-
ти Ю. Писарєва з погляду сьогодення при залу-
ченні праць українських та закордонних (зокре-
ма, сербських) авторів, архівних джерел явля-
ють собою інтерес при вивченні проблем історії 
Першої світової війни.
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формації про реальне виконання домовленос-
тей Писарєв не наводить. 
У статті “Советско-сербские отношения в пе-
риод Бреста и югославянская проблема”, що 
вийшла 1973 року у “Вопросах истории” учений 
наводить факти діяльності сербських дипло-
матів на території України. У цей час у зв’язку 
з окупацією балканської країни її уряд перебу-
вав в еміграції. Його керівник М. Пашич підтри-
мував контакт з Центральною Радою. При цьо-
му він забороняв сербському консулу в Одесі 
М. Цемовичу відкрито брати участь в антира-
дянській змові під загрозою переміщення по 
службі (останній намагався в Парижі публіч-
но виступити з антирадянською заявою). Ю. 
Писарєв пише, що сербський військовий ата-
ше Б. Лонткієвич з дозволу Верховного голов-
нокомандуючого М. Криленка вів перегово-
ри по прямому дроту зі своїми працівниками 
в Одесі та Києві [10, с. 30, 32, 36]. З посилан-
ням на сербські джерела Ю. Писарєв у стат-
ті “Революционная Россия и югославянские 
народы в 1917 – 1918 гг.” пише про функціону-
вання на територіях РРФСР та України числен-
них організацій і товариств югослов’янських 
емігрантів та колишніх військовополонених. Їх-
ній вплив зменшувався із початком репатріа-
ції військовополонених югослов’ян, у т.ч. сол-
дат Югослов’янського добровольчого корпусу 
в Одесі [8, с. 103]. 
В огляді спогадів дипломата Г. Трубецького Ю. 
Писарєв звертає увагу на липневу кризу 1914 
р., початок світової війни на Балканах, діяль-
ність російської імператорської місії на Бал-
канах [9, с. 134]. Теплий верхній одяг, зібра-
ний громадськістю Росії, надійшов до Сербії у 
грудні 1914 р., коли тут уже почався зимовий 
холод. Тоді ж балканська держава отримала 
й трофейну зброю, захоплену при взятті ро-
сійськими військами Львова. Вона дуже зна-
добилася сербам наприкінці року, коли розпо-
чалися вирішальні бої з австрійцями на р. Ко-
лубарі [9, с. 133].
Про необхідність нових підходів у вивченні іс-
торії Першої світової війни науковець писав у 
статті, яка вийшла в журналі “Новая и новей-
шая история” уже після його смерті. Зростан-
ня інтересу до цього періоду сприяло, зокрема, 
відкриття архівів, в т. ч. в Росії (документи генш-
табу російської армії, розвідки, контррозвід-
ки та ін.). На поч. 1990-х рр. зникали рамки до-
гматичного класово-партійного підходу в науці, 
які не дали можливості відобразити всі аспекти 
періоду 1914 – 1918 рр. в літературі радянсько-
го часу. Автор підкреслює, що війна мала ім-
періалістичний, агресивний, несправедливий 
характер для всіх учасників, окрім Сербії, Чор-
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прокат, проволока, шрапнельные стаканы, снаряды.
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shrapnel glasses, shells.

В первый день августа 1914 года русско-гер-
манская и русско-австрийская границы опояса-
лись огнем – полилась кровь рабочих и крес-
тьян, одетых в крестьянские шинели. Разрази-
лась мировая империалистическая война. Пер-
вая мировая война негативно повлияла на раз-
витие отраслей тяжелой индустрии и особен-
но железорудной промышленности Украины. 
С началом военных действий не хватало ва-
гонов для возросших нужд  страны, а пропус-
кная способность железнодорожных линий со-
кратилась. Сокращение железнодорожных пе-
ревозок топлива и сырья ухудшили снабжение 
металлургических заводов, железных рудни-
ков, предприятий всего промышленного комп-
лекса Юга. Резко сократились запасы желез-
ной руды, марганца, кокса, каменного угля на 
заводских складах.
Война показала, что победа зависела от ряда 
экономических и социальных условий. Боес-
пособность участвовавших в этой войне стран 
определялась, прежде всего, степенью раз-
вития промышленности, способной удовлет-
ворить громадную военную потребность в ме-
талле, угле, азоте, являющихся  основными 
исходными материалами при производстве  
предметов вооружения и боеприпасов для во-
юющих партий.
Значение Юга в деле материального обеспе-
чения первой мировой войны чрезвычайно 
возросло. Основные исходные материалы 
взрывчатых веществ – бензол и толуол – это 
побочные продукты коксования каменного угля 
и получаются они путем промывки отходящих 
газов, а коксование угля в те годы было ор-
ганизовано в Донбассе. Значительная часть 
крупных металлургических заводов Юга име-

Аннотация. Первая мировая война негативно повли-
яла на развитие отраслей тяжелой индустрии и пока-
зала, что победа и боеспособность участвовавших в 
этой войне стран определялась степенью развития 
промышленности. Значение Юга в деле производства 
оружия и военной техники определялось:
- работой мощных металлургических заводов Украины;
- перестройкой их на снабжение фронта своей продук-
цией;
- быстрой организацией в изготовлении необходимого 
оборудования.
К концу войны металлургическая промышленность 
Украины и отрасли, поставляющие ей сырье и топливо 
почти прекратили свою деятельность.
Анотація. Перша світова війна негативно вплинула на 
розвиток галузей важкої індустрії і показала, що пере-
мога та боєздатність країн, які брали участь у цій війні,  
визначалася ступенем розвитку промисловості. Зна-
чення Півдня в справі виробництва зброї та військової 
техніки визначалося:
- роботою потужних металургійних заводів України; 
- перебудовою їх на постачання фронту своєї продукції;
- швидкою організацією у виготовленні необхідного об-
ладнання.
До кінця війни металургійна промисловість України і га-
лузей, які постачають їй сировину і паливо, майже припи-
нили свою діяльність. 
Abstract. The First World War had a negative impact on the 
development of heavy industries and showed. that victory 
and fighting capacity involved in this war determined by the 
degree of development of the industry. Value of the South in 
the production of weapons and military equipment determined:
- Work powerful metallurgical plants in Ukraine;
- Restructuring them to supply its products to the front; 
- Quick organization to manufacture the necessary equipment. 
By war’s end metallurgy industry of Ukraine and the industry 
which provide the raw materials and fuel almost ceased 
operations. 
Ключові слова: металургія, домна, чавун, сталь, про-
кат, дріт, шрапнельні стакани,снаряди. 
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военнопленных, в том числе  на Криворожье – 
6,5 тыс. человек.
На уменьшение производства значительное 
влияние имело ухудшение финансового поло-
жения железорудных предприятий, в частнос-
ти, кредитования. В банках перестали креди-
товать под документы (счета и накладные пла-
тежи), а также, пользуясь кредитом в Государ-
ственном банке из 6%, стали брать с клиентов 
до 10% и больше. Одновременно потребность в 
кредитовании горнопромышленных предприя-
тий резко возросла. Железные рудники, несмо-
тря на сокращение или временное прекраще-
ние вывоза руды железнодорожным транспор-
том, продолжали добывать ее во многих слу-
чаях на склад, который регулировал добычу и 
вывоз.
Вследствие призыва в армию рудничных ра-
бочих и применение на рудниках труда детей 
и женщин, снизился профессиональный уро-
вень рабочих. Кроме того, уменьшение продук-
тивности труда обусловливалось ухудшением 
материального положения рабочих(в частнос-
ти, питания), значительным износом капитала, 
общими недостатками в организационной ра-
боте, снабжением.
Резкое сокращение добычи железной руды во 
второй половине 1914 – первой половине 1915 
года не повлияло на уменьшение производ-

ла весьма мощные металлообрабатывающие 
производства, которые без особах затрат 
использованы для обслуживания нужд войны. 
А такое производство как снарядное, могло 
быть очень быстро организовано, с изготов-
лением необходимого для них оборудова-
ния. Юг был географически удобно располо-
жен по отношению к фронтам, снабжающим и 
прифронтовые районы своей продукцией без 
длительного пробега грузов и не находясь в 
то же время под угрозой вражеской оккупации. 
С началом войны прекратился вывоз криво-
рожской руды за границу. Потребителями этой 
руды остались только южные металлургичес-
кие предприятия.
За годы войны добыча железной руды очень 
сократилась. На отдельных рудниках добыча 
составляла 30 – 50% довоенного уровня. Осно-
вная причина резкого уменьшения производ-
ства в горнорудной промышленности Украины 
была в большом сокращении рабочей силы. В 
начале на железных рудниках Юга работало 
свыше 24 тысяч рабочих. После первой моби-
лизации количество горновых уменьшилось до 
10.1 тысячи и до второй половины 1915 года ко-
лебалось от 12 до 14 тыс. человек. С осени 1915 
года начался постепенный рост добычи руды. 
От призыва освободили более чем 10 тыс. ра-
бочих и направили на южные рудники 8,6 тыс. 

Фото 1. 1918. Внутри бронепоезда. Украина.
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ства чугуна южными металлургическими за-
водами только потому, что к началу войны на 
рудничных складах были запасы сырья К осе-
ни 1915 года эти запасы почти исчерпались. На 
рудниках Криворожского бассейна на протяже-
нии января – августа 1915 г. количество гото-
вой к погрузке продукции уменьшилось боль-
ше, чем в 2 раза: от 73,5 млн.пудов до 30.
Этот угрожающий спад производства железо-
рудной промышленности стал темой обсужде-
ния на заседании в июле 1915 г. Специально-
го совета, созданного по  распоряжению прави-
тельства (для объединения мер, которые обес-
печат действующую армию предметами боево-
го и материального снабжения. Совет принял 
решение об использовании на железных руд-
никах Юга, кроме военнопленных, рабочих из 
других стран, а именно: персов, китайцев, ко-
рейцев).
Бюро по распределению материалов Цен-
трального военно-промышленного комите-
та, обследовав 28 заводов, отмечало, что на 1 
сентября 1915 г. на складах сохранялось очень 
мало сырья. Все более уменьшалось производ-
ство металла, прекращали работу доменные и 

Фото 2. Комитет по оказанию помощи семьям запасных, призванных на войну в 1914-1915 гг.

другие цехи.
Из-за недостатка железной руды с 16 февраля 
1917 г. перестала работать доменная печь на 
заводе Краматорского металлургического об-
щества, в конце февраля – на Кадиевском ме-
таллургическом заводе. Железорудные пред-
приятия из-за хозяйственной разрухи массово 
закрывались. Например, в рапорте правитель-
ству от 1 августа 1917 г. из Екатеринославско-
го округа сообщалось, что администрация трех 
железных рудников предупредила о прекраще-
нии работ из-за финансовых трудностей.
Крупные предприятия отрасли, прежде все-
го комбинированные, в отличие от мелких по 
большей части в этот период укрепляли свои 
позиции и наращивали капиталы.
Циркуляром Главного управления Генераль-
ного штаба от 22 июля 1914 г.  рабочим и слу-
жащим предприятий, которые изготавлива-
ли средства обороны, запрещалось остав-
лять работу. Она стала обязательной пови-
нностью как служба в армии. К предприяти-
ям, которые работали на войну и были в ве-
домстве горного управления Юга, вошли мета-
ллургические заводы, большинство угольных и 
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с резким падением производительности труда 
снизилась: в январе она составляла 154,1 млн.
пуд., а в октябре – 120 млн.пуд.
Рабочие Донецкого бассейна в подавляющем 
большинстве были пришлыми, в страдное вре-
мя они возвращались домой, на села. Тяжелые 
условия жизни рабочих-шахтеров, их нужда в 
жилище усугубилась в годы войны в результате 
снижения заработной платы, ухудшения пита-
ния. Уровень заработной платы в 1917 г. соста-
вил меньше 60% от уровня 1913 года.
В августе 1917 г. была введена монополия на 
продажу каменного угля Донецкого бассей-
на, которая, однако, не смогла приостановить 
дальнейшее развитие топливного кризиса в 
стране. 
В годы войны производство чугуна, как и 
всей продукции черной металлургии снизи-
лось. Увеличение выплавки в 1916 г. было 
незначительным. За первую половину 1917 
года  производство чугуна составляло 80% 
от объема выплавки в первом полугодии 1913 
года, а во второй половине 1917 г. – еще мень-
ше. Предприятия черной металлургии перед 
войной размещались так, что около 70% чугу-
на давал Юг.
Несмотря на острую нужду в металле, количе-
ство законсервированных доменных печей со-
ставляло 19% и работало лишь 28 конвертеров 
из 31 и 88 мартеновских печей из 91, действо-

железных рудников и других горных предпри-
ятий. На них работало почти 92 тыс.человек. 
В Екатеринославском горном округе на этих 
предприятиях, в основном на металлургичес-
ких заводах и железных рудниках, было заня-
то 31,3 тыс.человек. На многих рудниках рабо-
чие работали в выходные и праздничные дни. 
Министр торговли и промышленности в 1915 г. 
получил право увеличивать продолжитель-
ность рабочего дня; промышленникам разре-
шалось использовать женщин и подростков на 
подземных и ночных работах. Уровень зара-
ботной платы рабочих далеко отставал от рос-
та цен на продовольственные товары, к тому же 
их не хватало. В то же время прибыли капита-
листов неслыханно росли. «Товарищество кри-
ворожских железных руд» за 1915 и 1916 годы 
увеличило свою прибыль втрое. 
Большинство гражданских предприятий стало 
производить военную продукцию и обслуживать 
нужды армии. Но металлургическое производ-
ство продолжало сокращаться: если в январе 
1917 года производство чугуна составило 18,3 
млн.пуд., то в октябре – только 13,4 млн.пудов.
Стал использоваться труд военнопленных 
(в январе 1916 года в Донбассе было заня-
то 24 тыс. военнопленных). Несмотря на уве-
личение числа рабочих в каменноугольной 
промышленности Донбасса (со 168 тыс. в 
1913 г. до 280 тыс. в 1917 г.) добыча угля в связи 

Фото 3. Снарядный цех. 1916 г.

вавших в 1915 году. 
Если на 1 июля 1914 
года, накануне войны, 
на южных металлурги-
ческих заводах было 
95329 рабочих, то на 
1 августа того же года, 
после объявления 
войны, их осталось 
всего 79246, т.е. на 
16063 человек мень-
ше. Если же учесть со-
кращение числа ра-
бочих в рудниках на 
10220 человек, то об-
щее уменьшение ко-
личества рабочих в 
связи с мобилизаци-
ей в железорудной 
и металлургической 
промышленности Юга 
составило около 23%.
Но если в каменноуголь-
ной промышленности 
Донбасса понижение 
производительности 
труда было перекрыто 
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на Брянском были оборудованы подковные 
мастерские и организовано производство 
железнодорожных костылей.
В 1916 г. выпуск основных видов сортового 
и листового проката состаляет 47% потреб-
ности военного ведомства, железных дорог 
и промышленности по данному ассортимен-
ту. Особенно недостаточным оказалось про-
изводство рельсов, являющихся основным 
видом продукции в довоенном ассортименте 
Юга. За годы войны оно непрерывно сокраща-
лось: было произведено в 1913 г. 28,1 млн.пуд., 
а в 1916 г.- 18,9 млн.пуд., т.е. почти вдвое, в то 
время как потребность в них значительно воз-
росла.
В связи с недостатком металла резко подни-
маются цены: на  литейный чугун – в два с по-
ловиной раза, на сортовой прокат – на 70%, а 
частный рынок спекулянты – посредники обслу-
живают по ценам в 5 -10 раз выше довоенных. В 
это же время по Екатеринославской губернии, 
например, средний годовой заработок рабоче-
го с 426 руб. в 1913 г. поднялся к 1916 г. до 452 
руб., т.е. увеличился на 6%.
В мае 1915 г. был учрежден под председа-
тельством военного министра Комитет по 
обороне, а 17 августа 1915 г. – Особое сове-
щание по обороне, которое ведало и вопро-
сами развития металлургии и распределе-
ния металла. Были утверждены должности 

по количеству добычи угля простым увеличени-
ем контингента работающих, то в металлургии 
это было невозможно: выплавка чугуна с 2400 
пуд. на 1 работающего сократилась на 45% до 
1328 пудов. Добыча угля возросла, когда туда 
направили 60 тыс. военнопленных – на 18,3%., 
но это увеличение сопровождалось пониже-
нием качества добытого угля. Низкосортность 
угля вносила большие затруднения в работу 
заводов. Этому способствовало и расстрой-
ство транспорта. С началом войны резко снизи-
лась подача вагонов. Добывали угля в ІV квар-
тале 1915 года 153 млн.пуд., а вывозили 75 – 
80 млн.пуд., – в копях накапливались запасы до 
170 млн.пуд., до войны составлявших 35 – 45 
млн.пуд.
Война предъявляла большие требования и к 
доменному производству на специальные виды 
чугуна и в особенности на доменный ферро-
марганец и ферросилиций. Почти вдвое сокра-
тился объем производства изделий, на которых 
с самого основания преимущественно специа-
лизировалась металлургия Юга. Наряду с этим 
появился новый вид стали – снарядный, ранее 
не производившийся на Юге, как и в большин-
стве других заводов.
Производство снарядной стали достигло в 
1916 году 7671 тыс.пуд.  Значительную часть 
сортового металла начали производить по за-
казам военного ведомства и отправлять на 
машиностроительные и механические заводы. 
Также металлургические заводы – производи-
тели начали на месте во все увеличивающемся 
объеме перерабатывать сортовой металл в из-
делия по заказам военного ведомства. На Юге 
процент перерабатываемого на заводах-про-
изводителях сортового металла в изделия со-
ставил 20,7%.
Производство катаной проволоки на Юге за 
годы войны увеличилось с 10,2 до 11,2 млн.пуд. 
Но потребность в катаной проволоке, особен-
но колючей для нужд фронта, была настолько 
высока, что южная металлургия не могла обес-
печить производство ее в достаточном количе-
стве, поэтому в 1916 г. проволока была приве-
зена из-за границы.
Из предметов военного снаряжения наиболь-
шее распространение получило производство 
снарядов, которое на 12 заводах превысило в 
1916 г. миллион штук: это заводы Таганрогский, 
Никополь-Мариупольский, Днепровский, Брян-
ский, Юзовский, Дружковский, Краматорский, 
Шодуар, Провиданс, Гартмана и Макеевский. 
На заводах Шодуар и Брянском было организо-
вано производство запальных стаканов, на за-
водах Шодуар и Никопольско-Мариупольском – 
произволство баллонов для удушливых газов, 

Фото 4. Автомат Федорова

Фото 5. Винтовка Мосина
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уполномоченных по регионам с правом устра-
ивать районные заводские совещания. Таких 
районных уполномоченных было 4: по Харь-
ковскому району (Краматорский завод), по Ека-
теринославскому (большинство металлурги-
ческих заводов), по ростовскому (Таганрог-
ский и Сулинский заводы), по одесскому (Гдан-
цевский завод в Кривом Роге). Кроме того, на 
каждом заводе были созданы совещания при-
емщиков – представителей ведомств-заказ-
чиков. А в августе 1916 года была учреждена 
должность главного уполномоченного по снаб-
жению металлом, что несколько улучшило ор-
ганизацию производства. Заводы, производив-
шие и обрабатывающие металл, потребляли 
громадные количества материалов и топлива, 
доставляемых за сотни километров, поэтому 
связанные с войной затруднения по достав-
ке этих материалов из-за плохой работы тран-
спорта вызывали  резкое снижение производ-
ства металла.
Необходимо также отметить незаинтересован-
ность крупнейших акционерных компаний с ка-
питалом иностранного происхождения к пере-
стройке работы южной металлургии в интере-
сах обслуживания войны и повышению воен-
ной мощи страны. Чувство патриотизма было 
чуждо и многим русским техническим руково-

дителям предприятий Юга, верным слугам 
заграничных капиталистов, занятым прежде 
всего выколачиванием высоких прибылей для 
своих хозяев. Господствовал в южной мета-
ллургии франко-бельгийский капитал.
С большими перебоями работали заводы. Не 
хватало угля, руды, кокса и хлеба. В годы войны 
на Брянском заводе работало 6 доменных, 8 
мартеновских печей, 9 прокатных станов, 3 
бессемеровских конвертера, вспомогательные 
и ремонтные цехи. В этот период значитель-
но увеличилось производство в снарядно-пре-
ссовом цехе. Для нужд фронта на Днепровском 
металлургическом заводе вырабатывалось до 
3-х тыс. шрапнельных снарядов, пушечные 
стволы и много другой продукции военно-
го назначения.  Война, естественно, не мо-
гла не сказаться на ухудшении жизни просто-
го люда: заказы росли, а численность рабочих 
уменьшалась за счет отправки на фронт. Это 
вызывало активизацию рабочего движения. 
Одна из самых крупных забастовок вспыхнула 
на заводе в июле 1915 г., главное требова-
ние – увеличение заработной платы. Сохра-
нилось объявление. Датированное 2 ноября 
1915 г. Оно гласит: Вследствие дороговизны 
жизненных продуктов постоянным цеховым ра-
бочим завода, проработавшим на заводе не 

Фото 6. Пулемёт Максима.
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менее 2-х месяцев, будет выдаваться, начиная 
с 1 октября и до окончания войны, пособие в 
виде  прибавки к дневному заработку за дей-
ствительно отработанный календарный день».
На Макеевском металлургическом заводе был 
получен крупный заказ на производство снаря-
дов и винтовочных стволов. Вступила в строй 
40-тонная мартеновская печь, пошел в прокат-
ку металл на стане 600-бидон. Заводчане про-
изводили литейный и мартеновский чугун, бол-
ванки и стальное литье, шрапнельную и бро-
непалубную сталь, сутунки (бидоны) и бал-
ки, швеллеры, накладки и подкладки, круглое, 
квадратное, угловое, листовое, тонкое, широ-
кополосное рифленое, кровельное железо. На 
Петровском заводе при коксовых печах был 
устроен бензольный завод, которому надлежа-
ло поставлять продукцию для военных целей, 
прокатывали металл для снарядов, изготовля-
ли шрапнельные снаряды, отливали бомбы, 
выпускали колючую проволоку. Позже, в 1915 
г. задувается доменная печь №6 для выплавки 
специальных чугунов. Трубопрокатный за-
вод «А» перешел на выпуск продукции во-
енного назначения. В цехах изготовлялись 
ножницы для резки проволочных заграждений, 
шрапнельные стаканы и медные детали для 
снарядов, ручные гранаты. Заказы на продук-
цию значительно увеличились и, чтобы обес-
печить их выполнение, завод начал работать 
в 2 смены. В 1914 - 1915 году было выпущено 
32125 тонн изделий. Это был самый высокий 
уровень производства в дореволюционный пе-
риод. В ту пору на заводе насчитывалось око-
ло 3000 человек. К началу мировой войны 1914 
года годовая производительность завода «А» 
вместе с заводом «С» (ныне «Днепротяжмаш») 
достигла почти 8 миллионов пудов металла. 
Повышались прибыли владельцев, увеличи-
лось производство, росло количество рабочих. 
Но условия труда продолжали оставаться не 
менее тяжелыми, рабочий день длился так же, 
как и прежде, 12 -14 часов, оставались штрафы 
и многое из того, против чего упорно боролся 
рабочий класс. 
Однако, чем дальше продолжалась война, тем 
больше уходило рабочих с завода, так как мо-
билизации следовали одна за другой. Начал 
все острее ощущаться недостаток рабочей 
силы, который восполнялся за счет женщин 
и подростков. Обсудив создавшееся положе-
ние, заводской комитет завода «А» принял ре-
шение немедленно связаться с заводскими 
комитетами других заводов «Шодуар»: «Б» и 
«С». На совместном заседании завкомов этих 
трех заводов было решено взять управление 
заводами в свои руки, для чего избрать прав-

ление, общее для всех заводов. Правление за-
водов было создано в количестве 24 человек, 
куда вошли 12 человек от рабочих, 6 инженеров 
и 6 служащих. Правление с первых же шагов 
оказалось в очень тяжелом положении. Осно-
вной задачей правления в этот период было не 
допустить ни при каких обстоятельствах оста-
новки заводов. На первом же своем заседа-
нии правление приняло совершенно правиль-
ное в создавшейся ситуации решение – оста-
вить в силе все договоры и заказы, а расчеты с 
заказчиками и поставщиками произвести нату-
рой: трубами, прокатом, мартеновской сталью 
и другими изделиями.
В 1915 г. на заводах в «Никополе» работало 4714 
рабочих, а на «Провидансе» – 2727. На «Прови-
дансе» стали делать шрапнельные стаканы, но 
они не стали основной продукцией. «Никополь» 
выплавлял качественную сталь, спрос на кото-
рую в военное время увеличивался. В октябре 
1915 года был принят огромный заказ на изго-
товление артиллерийских снарядов и получен 
от казны аванс 5,5 млн. рублей, за счет которо-
го построили специальные снарядные мастер-
ские. В 1916 г. поступили заказы на изготовле-
ние шестидюймовых снарядов и резервуаров 
для мин. И в 1917 г. на «Никополе» производ-
ство продолжало держаться на высоком уров-
не. Завод непрерывно получал от правитель-
ства заказы на броню, снаряды, мины, баллоны.
К 1917 г. вводятся обязательные для всех за-
водов сверхурочные работы без ограничения 
для мужчин, женщин и детей. Рабочий день для 
многих предприятий длился до 15 – 16 часов. 
Реальная заработная плата в январе – фев-
рале 1917 г. снизилась на 32 – 43%. Усилилось 
применение штрафов. В Екатеринославской гу-
бернии был оштрафован почти каждый третий 
рабочий. 
Не хватало сырья и обеспечить все работаю-
щие домны оказалось невозможным, поэтому 
летом 1917 г. последовал приказ остано-
вить Дружковский, Кадиевский, Константи-

Фото 7. Револьвер системи Нагана
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новский и Керченский заводы. Половина всех 
доменных печей, – сообщалось в январе 1917 г. 
уполномоченным Особого совещания по обо-
роне Екатеринославского района,- останови-
лась из-за недостатка сырья и сырьевых ма-
териалов, другой же половине тоже угрожает 
остановка.
Во время оккупации Украины интервенты 
вывозили с металлургических заводов наибо-
лее ценное оборудование, а то, что не могли 
вывезти, подвергали уничтожению. Так, они 
взорвали Ольховский металлургический за-
вод. Из 17 доменных заводов Украины к концу 
периода иноземной оккупации 15 полностью 
прекратили выплавку чугуна. Продолжали ра-
ботать не на полную мощность лишь 2 неболь-
шие доменные печи на Краматорском и Енаки-
евском заводах.
Еще в 1916 г. в промышленности начался про-
цесс концентрации производства. В металлур-
гической отрасли он способствовал созда-
нию комбинированных предприятий и крупных 
комбинатов. Например, Южнорусское Дне-
провское металлургическое общество состоя-
ло из 12 металлургических, каменноугольных, 
железорудных и машиностроительных пред-
приятий, на которых было занято около 30 тыс.
рабочих.
1917-й, никто не мог сказать, что он несет с со-
бой. Третий год шла война. Тысячи людей гибли 
в окопах, «защищая веру, царя и отечество». А в 
тылу жизнь становилась все труднее и труднее. 
Невыносимо тяжелыми стали условия работы на 
заводах. На Днепровском заводе за заводские 
ворота вышли построенные металлургами бро-
непоезда, их строительство проходило в исклю-
чительно трудных условиях. Резали, клепали, 
варили, сверлили. Работали без выходных, по 
нескольку дней не выходили из цехов. 
Героическое тесно переплеталось с траги-
ческим. Кровопролитные бои, смена власти, 
необычайная дороговизна, потери, жертвы, 
похороны. 8 января 1918 г. в Церковном тупике 
станции Екатеринослав был сформирован бро-
непоезд при двух бронеплощадках. На площад-
ке было установлено трехдюймовое орудие, а 
из четырех бойниц выглядывали пулеметы. На 
фронт от завода выехало 130 человек красног-
вардейцев и от Брянского завода – 150 человек.
На протяжении 1918 и 1919 годов Екатеринос-
лав был ареной жесточайших боев с немцами, 
гайдамаками, петлюровцами, григорьевцами, 
махновцами и деникинцами. Жители, ложась 
спать, не знали при какой власти они проснутся 
на следующий день. Остановились заводы, пе-
рестали дымить трубы.
К концу гражданской войны из 63 доменных 

печей Юга продолжало действовать всего 
лишь одна домна №6 на Енакиевском заво-
де. Непрерывно сокращалось производство 
отраслей промышленности, поставляющих за-
водам черной металлургии уголь, кокс, желез-
ную и марганцевую руду, флюсы, огнеупоры 
и различные материалы. Металлургическая 
промышленность Украины и отрасли, постав-
ляющие ей сырье и топливо, почти прекратили 
свою деятельность.
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РОЗДІЛ І

Анотація. Глибоке вивчення минулого дозволяє краще 
пізнати сучасність і визначити правильні шляхи руху 
вперед. У статті піднімається питання про трагічну 
долю екіпажу найбільшого лінійного корабля часів Пер-
шої світової війни на Чорному морі – дредноута «Імпе-
ратриця Марія», побудованого на миколаївській верфі. 
Аннотация. Глубокое изучение прошлого позволя-
ет лучше познать современность и определить 
правильные пути движения вперед. В статье поднима-
ется вопрос о трагической судьбе экипажа самого круп-
ного линейного корабля времен Первой мировой войны 
на Черном море – дредноута «Императрица Мария», по-
строенного на николаевской верфи.
Annotation. A thorough study of the past allows a better 
understanding of present time and to determine the right paths 
to go forward. The article raises the question about the tragic 
fate of the crew of the biggest battleship from World War I 
on the Black Sea – dreadnought «Empress Maria», built at 
Nikolayev shipyard.

Ключові слова: кораблебудування, Чорноморський 
флот, лінійний корабель, дредноут, крейсер.
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Летом 1914 года мир оказался в пламени Пер-
вой мировой войны. Эта война была вооружен-
ным противостоянием двух военных блоков: 
Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, 
Турция, Болгария) и Антанты (Англия, Франция, 
Россия), но постепенно в ее орбиту было втя-
нуто 38 государств мира, ¾ населения земно-
го шара. Военные действия велись на суше и 
на море.
После русско-японской войны, когда на Даль-
нем Востоке были разгромлены две русские 
эскадры, Россия, по сути, лишилась военно-
го флота. Уцелевшая черноморская эскадра в 
расчет не принималась: все ее корабли были 
устаревшей конструкции, уступали по многим 
параметрам лучшим мировым образцам. Пе-

чальные уроки Порт-Артура и Цусимы не прош-
ли даром: было решено в спешном порядке ос-
настить военно-морской флот мощными ко-
раблями нового типа. Процесс этот ускорился 
после того, как в 1906 году в Англии построи-
ли линейный корабль «Дредноут» («Неустра-
шимый»), превосходивший современные ему 
линкоры и скоростью и мощью огня. Эти кораб-
ли, пришедшие на смену броненосцам, осно-
ве военного флота тех времен, отличали мощ-
ное артиллерийское вооружение, усиленная 
броня, повышенная непотопляемость и увели-
ченная скорость хода. Впоследствии название 
«Дредноут» стало нарицательным, дредноута-
ми с тех пор именовали все линейные корабли.
В результате конкурса, который собрал десятки 
предложений известнейших судоверфей мира, 
был отобран проект русского инженера И. Г. 
Бубнова. Именно по этому проекту, доработан-
ному известным ученым-кораблестроителем А. 
Н. Крыловым, в 1909 году началось строитель-
ство четырех дредноутов для Балтики. 11 июня 
1911 года на верфях в Николаеве были заложе-
ны еще три дредноута для Черноморского фло-
та – «Императрица Мария», «Император Алек-
сандр III» и «Императрица Екатерина Великая» 
[3, с. 114]. Первый из трех строящихся линко-
ров получил свое название по имени вдовству-
ющей императрицы Марии Федоровны, супруги 
покойного императора Олександра ІІІ, и в честь 
известного парусника 90-пушечного линейного 
корабля Черноморской эскадры «Императри-
ца Мария» (тоже заложенного николаевскими 
корабелами), на котором во время знаменито-
го Синопского сражения держал свой флаг ад-
мирал П. С. Нахимов. Дредноут спущен на воду 
1 ноября 1913 года и введен в эксплуатацию 6 
июля 1915 года. Вторым в состав Черномор-
ского флота был введен линкор «Императрица 
Екатерина Великая» [2, с. 46].
Появление на Черном море новых русских ко-
раблей в разгар войны представляло смер-
тельную угрозу для немецких судов «Гебена» и 
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«Бреслау», которые в то время пиратствовали 
на Черном море. Эти новые быстроходные бо-
евые корабли вместе с экипажами – тяжелый 
крейсер «Гебен» (водоизмещением 23000 тонн, 
скорость – 27 узлов, с крупнокалиберной и даль-
нобойной артиллерией) и легкий крейсер «Брес-
лау» – турецкий флот получил от Германии в са-
мом начале войны. Эти корабли, фиктивно пе-
реданные кайзеровской Германией Турции (пе-
реименованы турками в «Явыз Султан Селим» 
и «Мидилль») под турецким флагом вошли в 
Черное море. Поскольку Турция тогда еще при-
держивалась нейтралитета, англо-французский 
флот пропустил их в Дарданеллы [1].
Корабли эти не раз вторгались в российские 
территориальные воды, обстреливали побе-
режье, портовые города, в том числе и Сева-
стополь. Пользуясь большим преимуществом в 
скорости, они, даже получив боевые поврежде-
ния от превосходившей по численности и силе 
артиллерии русской эскадры, всегда уходили 
от преследования. Им и должна была противо-
стоять «Императрица Мария» (самый крупный 
линейный корабль на Черном море) всей мо-
щью своих орудий.
Когда в Севастополь пришли первые два из че-
тырех заложенных в Николаеве мощных, ско-
ростных линейных кораблей – «Императрица Ма-
рия» и «Императрица Екатерина Великая», – ба-
ланс военно-морских сил на Черном море меж-
ду Россией и противостоявшей ей Турцией из-
менился в пользу первой.
«Императрица Мария» по тем временам была 
первоклассным кораблем: водоизмещение – 23 
600 тонн, мощность паровых турбин равнялось 

26 500 л.с., скорость хода – около 23 узлов, тол-
щина брони палуб, бортов, артиллерийских ба-
шен, боевой рубки доходила до 280 мм. Длина 
составляла 168 м, ширина – 27,43 м, осадка – 9 
м. Артиллерийское вооружение – двенадцать 
12-дюймовых орудий и 44 орудия среднего и 
малого калибра, 4 подводных торпедных аппа-
рата, корабль мог брать на борт 2 гидросамоле-
та. Такая огневая мощь вызывала ува¬жение. 
Дредноут брал на борт свыше двух с полови-
ной тысяч тонн топлива, которого хватало на 
восемь суток хода при средней скорости 18 уз-
лов. Команда корабля составляла 1386 чело-
век. По утвержденной 11 января 1915 года ком-
плектации военного времени в команду «Импе-
ратрицы Марии» назначалось 30 кондукторов 
и 1135 нижних чинов (из них 194 сверхсрочнос-
лужащих), которые объединялись в восемь ко-
рабельных рот. В апреле-июле 1915 года новы-
ми приказами командующего флотом добави-
ли еще 50 человек, а число офицеров довели 
до 33-х [1].
С появлением «Императрицы Марии» замет-
но изменилось соотношение сил на Черномор-
ском театре военных действий. А когда в эска-
дру влился еще один дредноут – «Екатерина 
Великая», – время победоносных рейдов «Ге-
бена» и «Бреслау» кончилось: они все реже 
выходили из Босфора.
Линкор требовал тщательной охраны: «Импе-
ратрицу» строили почти четыре года и обо-
шлась она в 19,7 миллиона рублей. Поэтому 
была разработана операция под кодовым на-
званием «Мария» по выводу линкора из Нико-
лаева в Севастополь. Для охраны «Императри-

Дредноут «Императрица Мария»
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цы Марии» на переходе морем из Севастопо-
ля в Одессу вышел отряд кораблей в составе 
11 единиц, среди них крейсер «Память Мерку-
рия» и 8 эсминцев. Через несколько дней еще 
5 линкоров, 2 крейсера и 3 эсминца вышли 
для прикрытия дредноута со стороны Босфо-
ра, были поставлены многочисленные минные 
заграждения, в постановке которых принимал 
участие и первый в мире подводный минный 
заградитель «Краб», заложенный в Николае-
ве. Таким образом, от Тендры до Севастопо-
ля новый линкор сопровождала почти вся Чер-
номорская эскадра. В Севастополь он прибыл 
днем 30 июня 1915 года [2, с. 47].
Через полтора месяца после ввода в эксплуа-
тацию «Импе¬ратрица Мария» принимала уча-
стие в боях. Дредноут представлял большую 
опасность для вражеских кораблей. В сентя-
бре 1915 года она под надежной охраной (крей-
сер «Кагул» и пять эсминцев) прикрывала от-
ряд кораблей, нанесших удар по противнику в 
юго-западной части моря. С 13 по 15 октября 
1915 года, после вступления на стороне Гер-
мании в войну Болгарии, линкор прикрывал 
действия второй бригады линейных кораблей 
(«Пантелеймон», «Иоанн Златоуст» и «Евста-
фий») в районе Зонгулдака. В ноябре, нацелив 
орудия на выходы из Босфора, обеспечивал 
военные действия русской эскадры. Со 2 по 4 и 
с 6 по 8 ноября 1915 года прикрывал действия 
2-ой бригады линейных кораблей во время об-
стрела Варны и Евсинограда. 26 января 1916 
года состоялась встреча русского дредноута 
с «Гебеном». Германский крейсер преследо-
вал русский миноносец, но, увидев «Марию», 
повернул обратно и, воспользовавшись преи-
муществом в скорости, ушел под защиту своих 
береговых батарей. С 5 февраля по 18 апреля 
1916 года линкор участвовал в Трапезундской 
десантной операции. Летом 1916 года русский 
дредноут повстречался с «Бреслау», и тот, от-
делавшись легкими повреждениями, еле ушел 
из-под огня [2, с. 48].
Летом 1916 года по решению Верховного глав-
нокомандующего российской армии императо-
ра Николая II Черноморский флот принял ви-
це-адмирал Александр Колчак. Адмирал сде-
лал «Императрицу Марию» своим флагман-
ским кораблем и систематически выходил на 
нём в море.
В октябре 1916 года вся Россия была потря-
сена известием о гибели новейшего линей-
ного корабля русского флота «Императрица 
Мария». 20 октября примерно через четверть 
часа после утреннего подъема матросы, на-
ходившиеся в районе первой башни линкора 
«Императрица Мария», стоявшего вместе с 

другими кораблями в Севастопольской бухте, 
услышали характерное шипение горящего по-
роха, а затем увидели дым и пламя, выбивав-
шиеся из амбразур башни, горловин и вентиля-
торов, расположенных вблизи нее. На корабле 
сыграли пожарную тревогу, матросы разнесли 
пожарные рукава и начали заливать водой под-
башенное отделение. В 6 часов 20 минут ко-
рабль потряс сильный взрыв в районе погреба 
первой башни.
Когда дым рассеялся, стала видна страшная 
картина разрушений. Взрывом вырвало уча-
сток палубы позади первой башни, снесло бое-
вую рубку, мостик, носовую трубу и фок-мачту. 
В корпусе корабля позади башни образовал-
ся провал, из которого торчали куски искоре-
женного металла, выбивались пламя и дым. 
Множество матросов и унтер-офицеров, нахо-
дившихся в носовой части корабля, было уби-
то, тяжело ранено, обожжено и сброшено си-
лой взрыва за борт. Перебило паровую маги-
страль вспомогательных механизмов, переста-
ли работать пожарные насосы, отключилось 
электроосвещение. Затем последовал еще ряд 
мелких взрывов. На корабле были отданы рас-
поряжения о затоплении погребов второй, тре-
тьей и четвертой башен. Тушение пожара про-
должалось. Корабль буксиром развернули ла-
гом в ветру.
О случившемся на новом линкоре незамедли-
тельно доложили командующему Черномор-
ским флотом вице-адмиралу А. В. Колчаку. По-
следовал приказ базовым судам и соседним ко-
раблям незамедлительно оказать помощь по-
дорванному линкору. К нему уже шли портовые 
буксиры и пожарные катера, а с «Евстафия» 
– моторные и гребные буксиры и шлюпки для 
спасения тех, кто оказался за бортом, в воде, 
местами охваченной пламенем из-за разлив-
шейся нефти.
К 7 часам утра пожар начал стихать, корабль 
стоял на ровном киле. Вскоре, после очеред-
ного, особенно мощного взрыва агонизирую-
щий линкор при резко возросшем дифферен-
те на нос начал стремительно заваливаться на 
правый борт. Затем резко перевернулся вверх 
килем и через какое-то время ушел под воду в 
Северной бухте Севастополя на глубине 18 м в 
носу и 14,5 м в корме с небольшим дифферен-
том на нос. Трагедия заняла менее часа [4].
Вместе с кораблем погибли: инженер-механик 
(офицер), два кондуктора (старшины) и 149 че-
ловек нижних чинов – так сказано в официаль-
ных сообщениях. Вскоре от ранений и ожогов 
скончались еще 64 человека. Всего жертвами 
катастрофы оказались более 300 человек. Де-
сятки людей после взрыва и пожара на «Импе-
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ратрице Марии» стали калеками. Их могло ока-
заться намного больше, если бы в момент взры-
ва, произошедшего в носовой башне линкора, 
его экипаж не стоял на молитве в корме кора-
бля. Многие офицеры и сверхсрочники нахо-
дились в береговом увольнении до утреннего 
подъема флага – и это спасло им жизнь [2, с. 45].
Моряки, погибшие при взрыве «Императрицы 
Марии», умершие от ран и ожогов в госпиталях, 
были похоронены в Севастополе (в основном 
на старом Михайловском кладбище). Вскоре в 
память о катастрофе и ее жертвах на бульваре 
Корабельной стороны города соорудили памят-
ный знак – Георгиевский крест (по одним све-
дениям – бронзовый, по другим – каменный из 
местного белого инкерманского камня). Он уце-
лел даже в годы Великой Отечественной вой-
ны и простоял на месте до начала 50-х годов 
ХХ века.
Катастрофа потрясла общественное мнение. 
Для расследования трагедии была создана спе-
циальная комиссия под председательством ад-
мирала Н. М. Яковлева. Членом этой комиссии 
был назначен также академик А. Н. Крылов – вы-
дающийся корабельный инженер, проектиро-
вавший и участвовавший в строительстве «Им-
ператрицы Марии».
Проведя расследование, авторитетная комис-
сия не смогла выяснить до конца причин ката-
строфы. Рассматривались три возможные вер-
сии: самовозгорание пороха, небрежность в об-
ращении с огнем или порохом и злой умысел.
В отчете комиссии прозвучало, что версия о 
самовозгорании пороха является маловеро-
ятной, поскольку порох был свежий, недавно 
изготовленный. Анализы партии этого пороха 
подтвердили, что нарушений технологии при 
его изготовлении не было.
Мало обоснована и вторая версия – о небреж-
ности. В подтверждение ее серьезных аргумен-
тов не нашлось.
Третья версия выдвигалась как вероятность. 
Хотя конкретных фактов, свидетельствующих 
о диверсии, не приводилось, комиссия указала 
на возможность злого умысла.
После Великой Отечественной войны ученые, 
исследовавшие некоторые документы из архи-
ва КГБ, выявили и обнародовали любопытные 
сведения: в Николаеве с 1907 года работала (в 
том числе и на судостроительном заводе, стро-
ившем русские линкоры) группа немецких шпи-
онов, руководимая резидентом В. Верманом. 
В группу входили многие известные в городе 
лица, а главное – инженеры верфи Шеффер, 
Линке, Феоктистов, электротехник Сгибнев, об-
учавшийся в Германии.
В начале 30-х годов ХХ века группа была рассе-

кречена, а ее члены арестованы. В ходе след-
ствия, как бы подтверждая давность своей 
подрывной работы, они рассказали о причаст-
ности к взрыву на линкоре «Императрица Ма-
рия». Прямых доказательств участия этой груп-
пы в подрыве «Императрицы Марии» исследо-
ватели не нашли. Вероятно, дела минувшие не 
слишком интересовали следствие тридцатых 
годов. Тем не менее содержание некоторых 
протоколов допросов группы Вермана дает ос-
нования полагать, что шпионская организация, 
укорененная до начала Первой мировой вой-
ны, располагала всеми возможностями совер-
шить диверсию против нового линкора России. 
Более того, Германия в такой диверсии была 
очень заинтересована.
В пороховые погреба линкора были подброше-
ны миниатюрные металлические трубочки – 
механические взрыватели, которые пронести 
на борт корабля не составляло большого тру-
да. За успешно проведенную диверсию Сгиб-
неву и Феоктистову обещано было по 80 ты-
сяч рублей золотом, а Верману к тому же еще и 
Железный крест [1]. Денег этих они не получи-
ли – помешала революция. 
Сразу же по окончании работы комиссии, рас-
следовавшей причины взрыва, была создана 
новая комиссия – для проектирования подъ-
ема затонувшего корабля. Возглавил ее уче-
ный-кораблестроитель А. Н. Крылов. Линкор 
затонул перевернутым, вверх килем. В таком 
же положении решено было его поднимать, на-
гнетая в него воздух, затем, накачивая воду в 
междудонные отсеки, перевернуть его в нор-
мальное положение.
С большими трудностями в 1917 году дредно-
ут был поднят и отведен ближе к берегу. Че-
рез два года его отбуксировали в док. Проек-
тов его дальнейшего использования было мно-
жество. Ни одному из них не суждено было осу-
ществиться: помешала гражданская война. Об 
«Императрице Марии» забыли. И только в 1926 
году начались практические работы по разбор-
ке проржавевшего и обветшавшего за долгие 
годы корабля. Полтора миллиона пудов метал-
ла были отправлены на заводы. На этом не за-
кончилась эпопея дредноута, построенного в 
Николаеве. Артиллерийские башни линкора 
еще долгое время оставались под водой. Тяже-
лые, тысячетонные, они глубоко ушли в грунт. 
Работники ЭПРОНа – специальной судоподъ-
емной организации тех лет, подняли их со дна 
накануне Великой Отечественной войны. Бое-
вые орудия с линкора «Императрица Мария» 
были использованы во время героической обо-
роны Севастополя – они входили в состав ле-
гендарной 30-й батареи береговой обороны 
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на Северной стороне. Мощные двенадцати-
дюймовые орудия, огневую силу которых ощу-
тил в свое время германский морской крейсер 
«Бреслау», едва укрывшийся от них в Босфо-
ре, теперь громили захватчиков. 
Такова долгие годы покрытая тайной, трагиче-
ская судьба экипажа дредноута «Императрица 
Мария» и самого корабля, построенного на ни-
колаевской верфи.
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трьох головних засобів боротьби з противни-
ком. Двома іншими були воєнний та економіч-
ний вплив [1].
Широкі можливості цілеспрямованого впливу на 
мільйонні маси населення дав бурхливий розви-
ток засобів друку у ХІХ ст., а також розвиток радіо 
у першій половині ХХ ст. Тим самим преса і радіо 
перетворилися в потужну зброю, яка стала вико-
ристовуватися у збройній боротьбі.
Уперше системне застосування пропаганди як 
зброї психологічної боротьби широко відмічено 
в період Першої світової війни 1914–1918 рр. За-
тягування війни вимагало посилення психоло-
гічного впливу як на супротивника, так і на свої 
війська і населення. При штабах воюючих ар-
мій стали створюватись відділи і підрозділи, які 
були призначені для організації і ведення психо-
логічної боротьби із супротивником. 
Англійці у цьому питанні діяли більш організо-
вано і цілеспрямовано. Вони не тільки показа-
ли приклад координації воєнно-політичних за-
ходів з пропагандою, а й стали широко викорис-
товувати досягнення технічних засобів пропа-
ганди. Перевагу було віддано друкованій про-
дукції: газетам, листівкам, різного виду листам і 
плакатам, які видавалися великими тиражами. 
В Англії у жовтні 1918 року було надруковано 
5,36 млн. різних листівок. Швидкість підготов-
ки і розповсюдження листівок характеризуєть-
ся таким чином: через 48 годин вони попадали 
в руки німецьких солдат після підготовки тексту 
у Лондоні.
Спочатку листівки розповсюджувалися із вико-
ристанням літаків. Найдешевшим способом роз-
повсюдження листівок стали повітряні кулі. В 
1918 році для розповсюдження листівок було ви-
готовлено спеціальні агітаційні снаряди та міни.
Ефективний вплив на солдат супротивника 
мали газети, штат яких складався із великої 
кількості професійних журналістів. Газети були 

Анотація. Перша світова війна є одним із початкових 
етапів формування пропагандистського забезпечення 
бойових дій армій. Мета статті: надати характеристи-
ку інформаційно-психологічному впливу (пропаганді) цьо-
го періоду та розглянути питання: органи, які були при-
значені для його здійснення та їх завдання; наявні техніч-
ні засоби виготовлення та поширення; форми пропаган-
дистських матеріалів та аргументи, які використовува-
лись пропагандистами країн Антанти та Німеччини.
Аннотация. Первая мировая война является одним из 
начальных этапов формирования пропагандистско-
го обеспечения боевых действий армий. Цель статьи: 
дать характеристику информационно-психологическо-
го влияния (пропаганды) этого периода и рассмотреть 
вопросы: органы, которые были предназначены для его 
осуществления и их задания; имеющиеся технические 
средства изготовления и распространения; формы 
пропагандистских материалов и аргументы, которые 
использовались пропагандистами стран Антанты и 
Германии. 
Annotation. The first world war is one of the initial stages 
of forming of the propagandist providing of battle actions of 
armies. Aim of the article: to give description to informatively-
psychological influence (to propaganda) of this period and 
consider a question: organs that were intended for his 
realization and their task; present technical equipments of 
making and distribution; forms of propagandist materials and 
arguments that was used by the propagandists of countries of 
the Entente and Germany.
Ключові слова: Перша світова війна; інформаційно-
психологічний вплив; пропаганда; газети, листівки; по-
вітряні кулі; полон.
Ключевые слова: Первая мировая война; информацион-
но-психологическое влияние; пропаганда; газеты, лис-
товки; воздушные шары; плен.
Keywords: First world war; informatively-psychological influ-
ence; propaganda; newspapers, postals; air bullets; captivity.
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ми були: формування ненависті до противни-
ка; підтримка дружнього ставлення до союзни-
ків; збереження добрих стосунків з нейтральни-
ми країнами; деморалізація противника. До ці-
лей тактичного рівня відносились: вплив на свій 
особовий склад та війська противника на кон-
кретних ділянках бойових дій; забезпечення на-
лежного сприйняття цивільним населенням дій 
військ на власній території та території проти-
вника; контрпропаганда.
Що стосується форм пропаганди, то вона була 
усною (радіопередачі, робота з противником че-
рез лінію фронту через рупори, організація мі-
тингів, лекцій та виступів) та друкованою (газети, 
листівки, брошури, листи, плакати, фотографії).
В арсеналі тогочасних пропагандистів були не 
досить значні технічні засоби виготовлення та 
розповсюдження матеріалів інформаційно-пси-
хологічного впливу. Радіо тоді ще широко не ви-
користовувалось для загального користування, 
а гучномовні установки були занадто примітив-
ними і за своєю ефективністю мало чим відріз-
нялись від рупорів. Рупори були найпростішим 
та найдоступнішим технічним засобом донесен-
ня інформації до противника на значній відстані. 
Основною формою ведення впливу у досліджу-
ваний період була друкована пропаганда. В ході 
Першої світової війни поліграфія розвивалась 
так, що це дозволяло відтворювати текст з висо-
кою швидкістю у будь-якій кількості екземплярів.
Для прикладу, в цілому за кількістю листівок, 
віддрукованих усіма воюючими сторонами (з 
розрахунку на 1 солдата), Перша світова війна 
перевищує Другу. Так, в Першій світової війні 
припадало 230 листівок на 1 солдата, а в Другій 
світової війні –  60 [4].
Розповсюдження друкованих пропагандист-
ських матеріалів здійснювалось за допомогою 
спеціально визначених авіаційних ескадрилій. 
Існували спеціально відпрацьовані технології 
скидання листівок із літаків: вимпелом або пач-
ками вручну.
Що стосується артилерійських засобів розпо-
всюдження пропагандистських матеріалів, то 
перший агітаційний снаряд був винайдений та 
випробуваний Англією лише у 1918 році. Але 
воєнне відомство відмовилось прийняти його 
на озброєння, так само як й агітаційну міну, руч-
ну та гвинтівкову агітаційні гранати.
Перевага віддавалась повітряним кулям як 
найпростішому та економнішому засобу розпо-
всюдження друкованих матеріалів. Застосову-
вали також й напівкустарні засоби: катапульти, 
агітзмії тощо. Вони застосовувались переважно 
при відсутності основних зазначених вище за-
собів та з врахуванням винахідливості пропа-
гандистів і воєнної кмітливості солдат.

майстерно виконані: поряд із заголовком розмі-
щувався портрет Кайзера і навіть проставляла-
ся їх ціна. Видавались вони щоденно і достат-
ньо великими тиражами: від 250 до 500 тис. при-
мірників. Також видавався журнал “Війна в ілю-
страціях” і видавались різноманітні інформацій-
ні бюлетені. В цей же період стали готуватися 
і видаватись воєнні фільми про становище на 
фронтах [2].
Участь Росії у пропагандистській війні була об-
межена тому, що вона була слабкіше підготов-
лена у технічному відношенні. У свою чергу Ні-
меччина також вела психологічну війну проти 
країн Антанти. Листівки розкидались із німець-
ких літаків і дирижаблів як на західному, так і на 
східному фронтах.
Отже, Перша світова війна стала першою ві-
йною, в ході якої цілеспрямовано використову-
валися технічні засоби для деморалізації військ 
і населення супротивника. В ході цієї війни стали 
формуватися спеціальні підрозділи пропаганди. 
Спеціальна техніка і засоби розповсюдження 
друкованої агітації стали поступати на озброєн-
ня цих підрозділів [3]. 
Перед початком Першої світової війни органи ін-
формаційного впливу на війська та населення 
противника країн-учасниць не були однотипни-
ми, але вже входили як штатні до структури пси-
хологічної боротьби. В різних країнах вони мали 
різні назви, але власне їх призначення було ана-
логічним.
Так, у Генеральному штабі німецьких військ було 
створено відділ роботи з місцевою адміністраці-
єю (відділення інформації), в італійських зброй-
них силах – управління релігійної та спеціаль-
ної літератури у штабі тилу. У російській армії 
– літературна редакція типографії Генерально-
го штабу. В японській армії питаннями психоло-
гічної боротьби займались штатні імператорські 
спостерігачі. У Франції завдання психологічної 
боротьби вирішував військовий радіокомітет. У 
США через тиждень після їх вступу у війну було 
створено Комітет суспільної інформації. В Англії 
впродовж війни система пропаганди змінюва-
лась наступним ланцюгом органів: Парламент-
ський комітет; Комітет кінофільму та радіотеле-
графу; Бюро друку; Департамент пропаганди [1].
До структури кожного із вищезазначених пропа-
гандистських органів входили наступні штатні 
одиниці: аналітично-літературні редакції, відді-
ли перекладу, друкарні, установи по роботі з вій-
ськовополоненими; структури матеріального за-
безпечення; цензурні установи.
Відповідно до військово-політичних завдань ви-
щезазначені органи організовували та прово-
дили пропаганду на двох рівнях: стратегічному 
та тактичному. Основними стратегічними ціля-
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маційні війни є прямими наслідками формуван-
ня потужного пропагандистського арсеналу у 
ході війн та конфліктів. Ключовим для цієї сфе-
ри стало саме XX століття.
За оцінками різних дослідників, найбільших успі-
хів в цій діяльності досягла Великобританія. Як 
зазначає відомий німецький розвідник, голова 
Генштабу розвідки та контррозвідки у 1914–1918 
роках, Вальтер Ніколаї “у 1914 році англійці мали 
найбільший у світі штат професійних журналіс-
тів, агітаторів та пропагандистів, велику кіль-
кість добре оснащених типографій та пресу” [5]. 
Проте Німеччина, за даними Рудольфа Зульцма-
на, спеціаліста з історії пропаганди, була взагалі 
вражена цією зброєю, так як, за світоглядом нім-
ців конфлікти повинні були вирішуватись лише 
військовою силою. Це стало основним чинником 
абсолютної перемоги та домінування анти-кайзе-
рівської пропаганди союзників у війні [6].
У своїх працях “Військова пропаганда у Першій 
світовій війні” та “Інтернаціональне шпигунство 
та боротьба з ним під час світової війни та сьо-
годні” Вальтер Ніколаї говорить, що “під час ві-
йни не було жодних підготовчих курсів для агі-
таторів та пропагандистів в Німеччині” та “наша 
(німецька – Авт.) пропаганда була непридатною, 
вона йшла врозріз із психологією солдата”. Ні-
мецьке керівництво пізно усвідомило всі пере-
ваги пропагандистського апарату у війні і це, за 
думкою Ніколаї, стало ключовим моментом у 
краху Німецької імперії. Це дозволило країнам 
Антанти успішно та безперешкодно провадити 
свою так звану “пропаганду жахів”, яку яскраво 
описав Зульцман у своїй праці “Пропаганда як 
зброя у війні”:
“Найбільш брехливою, але одночасно й успіш-
ною, було повідомлення про те, що німці пере-
роблюють тіла загиблих солдатів (своїх і чужих) 
на корм для свиней. Це викликало масу обурен-
ня в світі та послужило приводом для вступу Ки-
таю у війну на боці Антанти”. На думку В. Ніколаї, 
політика “пропаганди жахів” була “геніальною ро-
ботою, яка дозволяла підтримувати солдатів на 
фронті навіть в часи найтяжчих поразок”.
В. Ніколаї підкреслює, що саме висування про-
паганди на перше місце під час війни дозволи-
ло країнам Антанти, передусім – Великобрита-
нії, одержати перемогу. Аналізуючи діяльність 
своїх ворогів, німецький розвідник пише: “Спо-
чатку здавалося, що ця пропаганда прямо боже-
вільна та нахабна за своїм змістом, згодом вона 
почала просто викликати неприємне враження, 
а потім всі в це повірили. Через чотири з поло-
виною роки у Німеччині спалахнула революція. 
І що ж? Майже всі свої гасла ця революція запо-
зичила з арсеналу військової пропаганди наших 
супротивників”.

Інший носій пропаганди – преса – надходила 
на фронти поштою, за підпискою або ж через 
польові та залізничні книжкові кіоски (оскільки 
своїх друкарень армії та фронти на той час не 
мали). Наприклад, у німецьких збройних силах 
було в цей час 46 армійських газет, прифронто-
вих – 15. Передача газетам офіційних відомос-
тей про військові дії здійснювалась через те-
леграфні агентства. Одночасно всі зведення з 
преси передавались по радіо на фронти.
Кінематографія спочатку не отримала належ-
ної оцінки. Але коли було проаналізовано вра-
ження, яке здійснювало у нейтральних держа-
вах кінозйомки країн Антанти, які воювали про-
ти Німеччини, то на дане питання звернули ува-
гу. При цьому перед пропагандистами стави-
лось завдання – не пропускати для перегляду 
нічого, що могло б односторонньо впливати на 
настрої всередині країни, і одночасно широко 
демонструвати велич подвигів армії.
В ході Першої світової війни склались три осно-
вні прийоми впливу на противника і населення 
країн: інформування (подання правдивої інфор-
мації із замовчуванням несприятливих повідо-
млень); агітація (інформація і коментарі, які по-
винні були збудити, стривожити, розхвилювати 
аудиторію впливу); пропаганда (та сама агітація, 
але поглиблена для сприйняття її широкими ма-
сами). При чому інформація та агітація проводи-
лись переважно на тактичному рівні, а пропа-
ганда складала галузь стратегічного впливу.
Отже, можна погодитись з О. Куцькою, яка 
стверджує, що на той час вже розрізняли такі 
види спеціальної пропаганди як “біла”, “сіра”, 
“чорна” пропаганда. “Біла” пропаганда перед-
бачала використання у психологічному впливі 
на противника тільки правдивої інформації, яка 
не може бути заперечена. “Сіра” пропаганда – 
це комбінація інформації, де відношення прав-
дивої інформації до “корисної” для впливу до-
рівнювала, як 7 до 1. “Чорна” пропаганда – це 
практично на 100 відсотків брехлива інформа-
ція, завуальована під правдиву [1].
Основними аргументами усіх сторін у війні 
були: миролюбство власної держави, вина су-
противної сторони, справедливі (несправедли-
ві) цілі сторін у війні, зажерливість та злочин-
ність противника, безсумнівність у власній пе-
ремозі, пояснення поразок своїх військ як тим-
часових; підвищення пильності у боротьбі зі 
шпигунами, укріплення зв’язків із союзниками 
та підтримка дружніх стосунків із нейтральними 
державами тощо.
Період Першої світової війни по праву є часом 
утвердження пропаганди як особливого виду 
зброї, здатного наносити неабияку шкоду во-
рогу, або навіть знищити його. Сучасні інфор-
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то пізно, щоб хоч якось змінити критичне стано-
вище Німеччини.
Світова війна стала ключовим етапом фор-
мування та становлення німецької пропаган-
ди, яка, не дивлячись на всі свої недоліки, все-
таки мала певні результати. І у 1933–1945 ро-
ках саме німецька пропаганда візьме реванш у 
роки Другої світової війни.
Досвід спеціальних операцій в І-й світовій війні 
отримали і підрозділи американської армії. В 
Мурманську американські підрозділи вперше в 
історії психологічної боротьби використали ра-
діо-гучномовні станції для агітації населення та 
для роботи серед військовополонених для здій-
снення примусової мобілізації у січні 1919 року.
До початку ХХ ст. сформувались найбільш за-
гальні специфічні ознаки ІПВ: досконале ви-
вчення і аналіз думок, настроїв, поглядів та 
установок, які домінують у суспільстві; жорстка 
безкомпромісна боротьба за громадську думку; 
формування та використання фактору “куль-
турної привабливості” Сполучених Штатів і про-
паганда американського способу життя; прове-
дення політики “батога і пряника”, тобто широ-
ке використання різних важелів впливу, серед 
яких значне місце відводиться створенню осо-
бистої зацікавленості об’єктів впливу шляхом 
надання економічної, технічної, фінансової та 
інших видів допомоги в обмін на прийняття рі-
шень, які вигідні для своєї сторони [9, с. 27]. 
У роки Першої світової війни 1914–1918 рр. пси-
хологічна війна отримала визнання у американ-
ців як особлива форма боротьби з противником. 
Тоді були створені підвідділ ПсВ сухопутних 
військ при розвідуправлінні міністерства обо-
рони та відділ пропаганди при розвідуправлінні 
генерального штабу американських експедицій-
них військ. ПсВ на тактичному рівні в основному 
зводилась до розповсюдження листівок. Радіо, 
як ЗМІ, на той час не було широко розповсюдже-
но, а гучномовці для усного мовлення були при-
мітивні. Основним лейтмотивом військової про-
паганди був заклик до здачі у полон [10, с. 18 ]. 
На думку автора, велику роль у формуванні су-
часного потенціалу ЗС США щодо здійснення 
ІПВ на противника відіграв критичний аналіз та 
використання американцями закордонного до-
свіду ведення ПсВ під час Першої світової війни. 
Враховуючи досвід союзників, військово-полі-
тичне керівництво США зробило після Першої 
світової війни наступні висновки:
По-перше, головною умовою ефективнос-
ті здійснення ІПВ на противника повинно бути 
те, що він розглядається як складова частина 
державної політики. На практиці це означає, що 
міністерство інформації повинне дійсно бути 
частиною державного апарату і підтримувати 

“Релігійна пропаганда” Німеччини серед католи-
ків обійшлася уряду у 12 мільйонів марок, та не 
дала жодних значних результатів. Вищезазначені 
установи зі здійснення пропаганди діяли окремо 
та були обмежені законодавством та цензурою. 
Німецький генерал Еріх Людендорф, який відсто-
ював ідею створення єдиного імперського відділу 
пропаганди, наполягав на реформуванні дійсної 
на той час системи пропаганди за британським 
взірцем [7]. У грудні 1916 року він представив уря-
ду проект по створенню центрального органу 
пропаганди, однак він був відхилений через те, 
що це дало б Міністерству іноземних справ мож-
ливість втручатися у внутрішню політику. Німець-
ке керівництво того часу було досить нерішуче у 
питанні пропаганди та не розуміло його сутність, 
і це дало їх ворогам можливість захоплення ініці-
ативи в свої руки.
У 1916 році відповідальним за розвідницьку ро-
боту було призначено полковника Вальтера Ні-
колаї. Після цього, у тому ж році, було сформо-
вано військовий відділ пропаганди на чолі з пол-
ковником Гефтеном, який швидко переріс у ве-
личезну організацію, яка здійснювала пропаган-
ду навіть у нейтральних країнах, запроваджуючи 
таємні типографії, підкупаючи агентів, політиків, 
журналістів, видаючи брошури, статті, німецькі 
книги та навіть використовуючи кінофільми. Про-
пагандистська діяльність була спрямована на 
створення стійких образів ворогів Німеччини та 
просування їх у маси. На думку автора, найбільш 
успішним зі створених німцями образів, який іно-
ді використовується й донині, став образ росій-
ського солдата – “Івана”, який виглядав як  нео-
хайний чоловік великої статури з вусами та боро-
дою, вдягнений як селянин, та, часто, у стані ал-
когольного сп’яніння.
Крім того, великих успіхів німецька пропаган-
да досягла у 1916 році у Румунії, внаслідок чого 
румунські війська на початок 1917 року були по-
вністю деморалізовані. У 1916 році, під час при-
душення заворушень у Турині, загинуло багато 
мирних жителів, що було вдало використано ні-
мецькою агентурою, яка надрукувала імена за-
гиблих на листівках та розкидала по позиціям 
італійських військ у місті, закликаючи їх до від-
мови від боротьби на стороні “вбивць”. В резуль-
таті цього, майже весь 6-й Туринський військо-
вий корпус здався у полон. Крім того, німці вели 
пропаганду і серед мусульман Кавказу, і серед 
ірландців Великобританії, сподіваючись, в обох 
випадках, викликати повстання [8]. 
У серпні 1918 року, після того, як заборона ма-
сового друку листівок та цензури, була нарешті 
скасована, генерал Людендорф добився ство-
рення Центрального імперського бюро пропа-
ганди за британським взірцем. Однак, було над-
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більш тісніші зв’язки із президентом, держде-
партаментом та воєнним відомством.
По-друге, успіх ІПВ в значній мірі залежить від 
його масового здійснення. Матеріальні ж затра-
ти на його організацію окупаються сторицею. 
По-третє, найкращий вплив – це той, при якому 
об’єкт впливу не відчуває, що на нього здійсню-
ється цей вплив. В цілому союзним військам 
вдалося так створювати і здійснювати ІПВ, що 
для об’єктів впливу залишилась прихованою 
його основна мета – залучити їх на свій бік.
По-четверте, для повного успіху вплив має бути 
всеохоплюючим у своїх гаслах і не залишати 
поза своєю увагою жодного громадянина. Пря-
мо або опосередковано він повинен звертатись 
до всіх груп населення [11, с. 39].
Розрізнені на початку Першої світової війни 
пропагандистські органи країн Антанти напри-
кінці війни розпочали координацію своїх планів, 
нарощування зусиль на головних напрямках: 
пропаганді безнадійності воєнно-політичного 
становища Німеччини та Австро-Угорщини; пе-
реконанні населення і армій цих країн щодо не-
зламної могутності держав Антанти; нарешті, 
пропаганді полону [12, с. 74]. 
Розуміння важливості вирішення пропаган-
дистських завдань та намагання узгодити свої 
зусилля призвели до скликання у серпні 1918 р. 
у Лондоні конференції союзників з питань про-
паганди. Ця конференція по суті стала пер-
шим міжнародним форумом в області відпра-
цювання теорії пропаганди на війська та насе-
лення противника. Вона підбила підсумки ді-
яльності пропагандистських органів, узагаль-
нила накопичений досвід та виробила пропози-
ції щодо ведення узгодженої пропаганди на Ні-
меччину та Австро-Угорщину. Наприкінці війни 
пропаганда країн Антанти підпорядковувалась 
єдиному верховному командуванню. Був ство-
рений Штаб для розкладу військ противника, у 
якому були створені різні національні секції. Це 
був, фактично, перший орган, який здійснював 
координацію проведення заходів психологіч-
ної війни у складі багатонаціональних військо-
вих контингентів. У подальшому досвід його ді-
яльності був використаний під час ІПЗ амери-
канських збройних сил у Перській затоці в 1991 
р. та у колишній Югославії, які діяли у складі ба-
гатонаціональних сил [13, с. 24]. 
На момент закінчення Першої світової війни 
американцями був накопичений деякий досвід 
організації і здійснення ІПВ на війська та насе-
лення противника. Цей період показав: важли-
вість врахування національно-психологічних 
особливостей об’єктів впливу; необхідність сум-
лінної організації взаємодії державних структур 
різного рівня, які беруть участь у цьому проце-

сі, а також більш повної координації їх дій; не-
обхідність єдиної лінії, обов’язкової для прове-
дення цими структурами ІПВ. Даний досвід був 
врахований, узагальнений та більш широко за-
стосований на практиці під час Другої світової 
війни [14, с. 76].
Таким чином, можна констатувати, що під час 
Першої світової війни відбулось повне форму-
вання інформаційно-психологічної боротьби 
(пропаганди) як окремого виду бойового забез-
печення. Були сформовані та випробувані її нові 
структури, в яких здійснився загальний розподіл 
за завданнями та визначились напрями розви-
тку технічних засобів пропаганди, оптимізації її 
тактики; були відшліфовані основні форми впли-
ву на військову і цивільну аудиторії.
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РОЗДІЛ І

У перше десятиліття ХХ ст. світове суднобуду-
вання знаходилося під впливом трагічних подій 
російсько-японської війни (1904 – 1905 рр.). Під 
час Цусимського бою (14 – 15 травня 1905 р.) 
флот Росії втратив більшість нових кораблів і 
за кількісним показником був відкинутий на 6 – 
7 місце у світі. Практично перестав існувати не 
лише Тихоокеанський, але й Балтійський флот. 
Авторитетний на початку ХХ ст. дослідник вій-
ськово-морської політики Є. Аренс, зіставляю-
чи трагічні події на Тихому океані з попередні-
ми історичними фактами, назвав їх явищем, що 
періодично „провокує” саме керівництво дер-
жави – „страх перед водою як спадкова хво-
роба і схильність, у разі невдачі, до знищення 
власних кораблів та виходу на берег. Так було, 
наприклад, у Севастополі…”[2, с. 8]. Поразка у 
російсько-японській війні та подальші револю-
ційні події змусили Миколу II піти на деякі ре-
форми, що зачепили й Морське відомство, яке 
дотепники того часу називали „цусимським”. 
Зміни відбулися і в організації флотів. Імпрові-
зовані загони кораблів із 1907 р. розподілялися 
за розрядами: судна діючого флоту; судна ре-
зервні; судна, що зводяться та ремонтуються 
[4, с. 162-164, 11, с. 92-100, 19, с. 52].
Поразка флоту в російсько-японській війні ста-
ла несподіванкою як для суднобудівників, так і 
для чиновників Морського відомства. У зв’язку з 
цим постала нагальна потреба перегляду спо-
собів спорудження суден і практики ведення 
воєнних дій. У жовтні 1906 р. керівництво Мор-
ського генерального штабу подало імператоро-
ві доповідь про перспективи розвитку морських 
збройних сил і їхній статус на міжнародній аре-
ні, де, зокрема, провідною була теза, що істо-
ричні цілі Росії можна реалізувати лише за на-
явності сильного бойового флоту на Чорному 

Анотація. Доводиться важливість науково-технічних 
перетворень в суднобудуванні у перше десятиліття 
ХХ ст. Визначаються провідні напрями у розвитку галу-
зі та аналізуються новації у процесі побудови кораблів. 
Серед інноваційних досягнень того часу звернуто увагу 
на парову турбіну, цементовану броню, електроприво-
ди наведення, прилади центрального наведення гармат 
та ін. Наслідком технічного прогресу стає як будівни-
цтво дредноутів, так і поява у військово-морських фло-
тах світу підводних човнів.
Аннотация. Акцентируется на важности научно-тех-
нических преобразований в судостроении в первое де-
сятилетие ХХ в. Проанализированы ведущие направле-
ния в развитии отрасли и новации в процессе постро-
ения кораблей. Среди инновационных достижений того 
времени внимание акцентируется на паровой турбине, 
цементированной броне, электроприводах наведения, 
приборах центрального наведения орудий и др. След-
ствием технического прогресса становится как стро-
ительство дредноутов, так и появление подводных ло-
док в военно-морских флотах мира. 
Annotation. The importance of scientific and technological 
changes in the shipbuilding industry in the first decade of 
the twentieth century is represented in the article. The major 
trends in the development of the industry are defined and 
the innovations in the construction of ships are analyzed. 
Among the innovative achievements of the time the great 
attention is paid to the steam turbine, cemented armor, electric 
pickup, central pointing devices production, etc. As a result 
of technological progress dreadnoughts and submarine were 
used by submarine fleet in the entire world. 
Ключові слова: світове кораблебудування, технічний 
прогрес, дредноут,  підводний човен.
Ключевые слова: мировое кораблестроение, техни-
ческий прогресс, дредноут, подводная лодка.
Keywords: world shipbuilding, technical progress, 
dreadnought, submarine.
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морі [1, с. 101 – 105]. У січні 1907 р. сформульо-
вано головні завдання чорноморського флоту: 
„Забезпечення панування на Чорному морі ви-
магає, щоб флот був могутнім і характеру ак-
тивного, щоби перебувати на силі задля вико-
нання найважливішого в долі Росії завдання: 
відкрити і закріпити за нею протоки” [11, с. 113]. 
Загалом, це твердження відповідало вічним 
прагненням Росії до лідерства у Світовому оке-
ані, яке, у свою чергу, було співзвучне із теорі-
єю „великої національної політики”, проголоше-
ною на початку ХХ ст. урядом країни [3, с.254, 
265, 277]. Таким чином, Російська імперія пла-
нувала інтенсифікувати суднобудування, а ро-
сійсько-японська війна стала поштовхом до но-
вого його етапу.
Підсумки війни на Тихому океані мали міжна-
родний резонанс. Вони вплинули на суднобу-
дівну політику всіх країн. Морські держави тер-
міново вносили корективи до проектів спору-
джуваних кораблів і розробляли нові технічні 
завдання щодо їх побудови, намагаючись усу-
нути ті прорахунки й недоліки в проектах пан-
церників, крейсерів і міноносців, що було вияв-
лено в ході війни.
Післяцусимський період у світовому корабле-
будуванні характеризувався поступовим пере-
ходом до спорудження лінійних кораблів із го-
ловною артилерією з 8 – 12 гармат великого ка-
лібру, кардинальною зміною системи броню-
вання, підвищенням швидкості, бойової остій-
ності й непотоплюваності. Низка технічних до-
сягнень, що впроваджувалися у військове суд-
нобудування на початку ХХ ст., зробила мож-
ливим створення принципово нового типу ко-
рабля. Серед інноваційних досягнень того часу 
слід назвати: парову турбіну, цементовану бро-
ню, електроприводи наведення, прилади цен-
трального наведення гармат [18, с. 56 – 63].
Найбільш послідовними прибічниками введен-
ня технічних новацій були англійські суднобу-
дівники. 2 жовтня 1905 р. у Портсмуті відбули-
ся офіційні закладини корабля, що отримав на-
зву „Dreadnought” („Безстрашний”). Головну від-
мінність корпусу „Безстрашного” становили його 
пропорції і обводи, розраховані на досягнення 
високої на той час швидкості у 22,4 вуз. Корпус 
у середній частині був дещо випрямлений, і це 
надавало йому схожості з коробкою. Такі обводи 
зменшували бортову качку. Корабель мав повніс-
тю броньований борт, товщина якого сягала 280 
мм. Водотоннажність становила 21 845 т. (проек-
тна – 18110 т). Довжина – 160,6 м, ширина – 25 
м, осадка – 9,4 м, 4 парових турбіни Парсонса – 
24700 к.с., 18 котлів, 4 гвинти. Артилерія головно-
го калібру складалася з десяти 305-мм гармат, 
розташованих у баштах [15, с. 396, 414; 20, p. 146].

Спорудження „Безстрашного” відбувалося над-
звичайно швидкими темпами: корпус вдалося 
сформувати усього за 4 місяці. Уже 10 люто-
го 1906 р. його підготували до спуску на воду. 
Добудування, установка озброєння й устатку-
вання також проведено в надзвичайно корот-
кі строки. 3 жовтня 1906 р. „Dreadnought” вий-
шов на ходові випробовування, а ще за 2 міся-
ці офіційно став до складу флоту Його Велич-
ності. Замість 3 – 3,5 років, протягом яких за-
звичай споруджували кораблі такого класу, мо-
гутній броньований корабель народився, відпо-
відно до легенди, „за один рік і один день”. На-
справді збирання конструкції на стапелі розпо-
чалося у травні 1905 року, а добудовні роботи 
завершилися лише на початку грудня 1906 р. 
Але й 19 місяців – це винятковий результат для 
того часу.
„Dreadnought” настільки вплинув на уявлення про 
типи кораблів і характер морської війни, що саме 
це ім’я стало загальновживаним і позначило но-
вий клас суден. Лінійні кораблі усіх країн поча-
ли поділяти на додредноути („pre Dreadnoughts”), 
дредноути, наддредноути. Експерти визна-
чали бойову міць флотів в основному за кіль-
кістю дредноутів і наддредноутів. Створення 
„Dreadnought” мало величезне значення для сві-
тового кораблебудування. „Тепер усі морські дер-
жави, – писав І. Цвєтков, – могли одночасно стар-
тувати у гонці морських озброєнь, а вирішення 
питання – хто кого випередить – залежало лише 
від розвитку економіки країни і потужності судно-
будівної промисловості” [8, с. 11].
Поява „Dreadnought” перекреслила колиш-
ні проекти кораблебудівників. Протягом 12 мі-
сяців по тому, як з’явився перший дредноут, у 
Європі не заклали жодного нового панцерника. 
Але надалі, лише за 5 років – із 1906 по 1910 рр. 
– спущено на воду або закладено близько 70 лі-
нійних кораблів і крейсерів дредноутного типу 
[5, с. 18; 15, с. 307; 17, с.8 – 9].
Технічний прогрес, наслідком якого було будів-
ництво дредноутів, вніс зміни не лише в такти-
ко-технічні елементи надводних кораблів. Безу-
мовним його досягненням стає поява у військо-
во-морських флотах світу підводних човнів. 
Напевно, жоден тип корабля в історії світово-
го суднобудування не привертав до себе такої 
пильної уваги, як підводні човни. Тому цілком 
закономірно постає необхідність певної конкре-
тизації історії створення даного класу бойових 
кораблів у кінці XIX – початку ХХ ст.
Поворотним етапом у пошуку можливих кон-
структивних рішень підводних човнів є 80 – 90-
ті рр. XІХ ст. Поява електричних двигунів, аку-
муляторів, бензинових і гасових моторів до-
зволила вирішити головну технічну пробле-
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му − створити двигуни для плавання як у над-
водному положенні, так і під водою. Завдяки 
зусиллям цілого ряду конструкторів у Велико-
британії, Італії, Німеччині, Росії, США, Франції 
з’явилися підводні судна, що стали прообразом 
сучасних субмарин (у сучасних дослідженнях 
терміни „підводний човен” і „субмарина” вжива-
ються як тотожні). Нові плавучі засоби сполуча-
ли в собі, з одного боку, невеликі габарити й від-
носну простоту обладнання, з іншого – потай-
ність дії при порівняно потужному озброєнні. У 
кінці XІХ – на початку ХХ ст. конструктори-нова-
тори А. Лобеф (Франція), Д. Голланд (Холланд, 
США) і С. Лек (Лейк, США) створили три боєз-
датні підводні човни принципово різних типів, 
відповідно: „Narval” (1898 р.), „Fulton” (Holland – 
9) (1901 р.), „Protector” (1902 р.) [1, с. 31; 6, с. 27; 
7, 14-15, 205-207]. Згодом у більшості промис-
лово розвинених країн інженери-суднобудівни-
ки, орієнтуючись на конструкційні рішення ен-
тузіастів-новаторів, створили нові типи човнів. 
Як бойова сила, підводні човни поступово здо-
бувають певне визнання серед керівного складу 
військових флотів морських країн. Початок ХХ ст. 
якраз позначений уведенням серійного будівни-
цтва підводних човнів. У 1900 р. у Франції закла-
ли чотири вдосконалених човни типу „Narval”. В 
Англії, за кресленнями Д. Голланда, розпочали 
будувати п’ять кораблів нового типу. У США за-
кладається серія із семи човнів [6, с. 288 – 322; 7, 
с. 14 – 15, 205 – 210; 16, с. 162, 180, 181].
У Росії, де новатори-конструктори працюва-
ли досить плідно, пропонуючи оригінальні про-
екти, серійне будівництво підводних човнів як 
об’єктивна потреба часу не розглядалася. Пер-
ший підводний човен „Дельфин” створював-
ся у 1901 – 1903 рр. на Балтійському заводі (м. 
Санкт-Петербург). Авторами проекту були І. 
Бубнов, М. Беклемішев та І. Горюнов. За осно-
вними характеристиками цей човен близький 
до відомого на той час типу Голланда. У той же 
час реалізація конструкторських рішень, запро-
понованих проектантами (на чолі з І. Бубновим) 
показала, що  „Дельфин” мав певні недоліки: 
висока аварійність, низька морехідність, неве-
лика дальність плавання, ненадійність озбро-
єння – палубні торпедні апарати зазнавали 
впливу води і, відповідно, були ненадійними. 
Найсуттєвішою особливістю „Дельфина” була 
відсутність поперечних водонепрониклих  пе-
реборок (Кур.- Авт.), чого дотримувалися в май-
бутньому на всіх побудованих до 1917 р. човнах 
„російського типу” [9, с. 30 – 33; 10, с. 17 – 33; 16, 
с. 184 – 186].
Новизна справи та відсутність досвіду в галу-
зі підводного кораблебудування вплинули на 
кінцевий результат – „Дельфин” до початку ро-

сійсько-японської війни залишався єдиним чов-
ном російського флоту [14]. Небажання чинов-
ників Морського відомства сформувати проек-
тний і технічний потенціал для підводного суд-
нобудування гальмувало підготовку на казен-
них верф’ях країни необхідної матеріально-тех-
нічної бази, а також обмежило прагнення при-
ватних суднобудівних заводів брати участь у їх 
створенні. 
Щодо позиції Морського міністерства Росій-
ської імперії, то вона була характерною для 
більшості чиновників військових відомств про-
відних морських країн того часу. Відсутність до-
свіду використання підводних човнів, їхня тех-
нічна недосконалість, низька мореплавність не 
дозволяли командуванню флотів сприймати їх 
як перспективний бойовий клас кораблів.
Російсько-японська війна продемонструва-
ла доцільність включення підводних човнів до 
складу бойових флотів і відповідно спонукала 
суднобудівні заводи до їхнього виробництва. У 
розглянутий період підводне суднобудування 
перестало бути приватною справою окремих 
конструкторів-ентузіастів. Найбільш розвинені 
економічно й технічно країни перейшли від екс-
периментів до планомірного створення нового 
класу бойових кораблів [12, с. 362 – 363].
Саме в цей час на човнах починають вико-
ристовуватися дизельні двигуни. У 1892 р. Ру-
дольф Дизель запропонував двигун внутріш-
нього згоряння – із самозагоранням від стис-
нення повітря в циліндрі. З використанням ди-
зеля (замість бензомоторів) човен став більш 
безпечним, а дальність підводного руху збіль-
шилася вдвічі. Вперше дизель встановлено 
на підводному човні „Aіgrette” за проектом А. 
Лобефа (спущено на воду у 1904 р.) [9, с. 195 
– 196; 13, с. 80]. Хронологія появи дизельних 
підводних човнів у складі військово-морських 
флотів така: французька – „Aіgrette” (1905 р.); 
російська – „Мінога” (1909 р.); британська – D-1 
і шведська – № 2 (1911 р.). Згодом дизелі ста-
ють основним двигуном всіх бойових кораблів 
такого класу [12, с. 99, 153; 13, с. 17].
У Росії серійне будівництво підводних човнів 
розпочалося лише в період російсько-япон-
ської війни на Балтійському і Невському заво-
дах. При тому замовлялися вони і за кордоном 
[12, с. 362]. З березня 1906 р. в Російському Ім-
ператорському флоті з’явився новий клас кора-
блів – підводні човни. До цього часу вони мали 
офіційну назву – міноносці (підводні або напів-
підводні) [12, с. 350]. На суднобудівних підпри-
ємствах Півдня України не будували підводних 
човнів, що позбавляло можливості накопичу-
вати належний досвід в цьому перспективному 
напрямку кораблебудування.
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Отже, у перше десятиліття ХХ ст. зростання 
складності будівництва суден, матеріаломіст-
кості виробництва приводить до збільшення об-
сягів асигнувань та супроводжується концен-
трацією промислового потенціалу.
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before its beginning. The characteristic line of that time was 
spreading of espionage. The fight against it and great military 
exercises which were conducted by Russia closely before the 
I World war give us a notion about the information, initiative 
and counteraction degree of tsarism to the existence of a real 
war danger.

Ключові слова: І світова війна, Київський військовий 
округ, розвідка і шпіонаж, військові навчання (маневри), 
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І світова війна (1914-1918), що забрала майже 
10 млн. життів, була найбільш кровопролитним 
конфліктом в історії людства до початку ХХ сто-
ліття [1, с. 3; 6, с. 5], а умови Версальського миру 
стали одним з чинників наступної, ще більш жор-
стокої, ІІ світової війни. З історії виникнення і роз-
витку цього глобального конфлікту написано не-
мало фундаментальних наукових праць [1; 2; 3; 
5; 6; 11], але метою даної статті є висвітлення де-
яких аспектів підготовки до війни країн Троїсто-
го союзу та Росії, сфокусованих у даних розвідки 
Київського військового округу1.   
Дослідники до сього дня не дійшли одностай-
ності з приводу причин конфлікту, але не ви-

Анотація. У запропонованій статті надається огляд 
маловідомих документів штабу Київського військового 
округу за 1913–1914 рр. Аналіз міжнародної обстанов-
ки і нарощування військових витрат Німеччиною та Ав-
стро-Угорщиною, наданий розвідкою штабу, беззапере-
чно свідчить про активну підготовку цих країн до війни 
задовго до її початку. Характерною рисою того часу 
стало поширення шпіонажу. Боротьба з ним, а також 
проведення Росією масштабних військових навчань бук-
вально напередодні І-ї світової війни надають уявлення 
про ступінь поінформованості, ініціативності та про-
тидії царизму існуючій військовій загрозі. 
Аннотация. В предложенной статье предлагается об-
зор малоизвестных документов штаба Киевского во-
енного округа за 1913–1914 гг. Анализ международной 
обстановки и наращивания военных затрат Германией 
и Австро-Венгрией, представленный разведкой шта-
ба, неопровержимо свидетельствует об активной по-
дготовке этих стран к войне задолго до ее начала. Ха-
рактерной чертой того времени стало распростране-
ние шпионажа. Борьба с ним, а также проведение Рос-
сией масштабных военных учений буквально накану-
не І-й мировой войны дают представление о степени 
информированности, инициативности и противодей-
ствия царизма существующей военной угрозе.
Annotation. A little known documents survey of 1913-
1914 of the staff of Kyiv military district are proposed in this 
article. An analysis of international situation and Germany’s 
and Austria’s increase of military expenditures which were 
made by the staff’s intelligence service incontestable testify 
about active preparations of these countries to the war long 

СЕКРЕТНІ ДОКУМЕНТИ ШТАБУ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ
ПРО ПІДГОТОВКУ ДО І СВІТОВОЇ ВІЙНИ

СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ШТАБА КИЕВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
О ПОДГОТОВКЕ К І МИРОВОЙ ВОЙНЕ

THE SECRET DOCUMENTS ABOUT THE 1-ST WORLD WAR PREPARATIONS
OF KYIV MILITARY DISTRICT STAFF

94(477):355.35/.4”1914/1918”

Рена КОВАЛЕНКО (Київ) Рена КОВАЛЕНКО (Киев) Rena KOVALENKO (Kyiv)

1 Київський військовий округ було створено 6 липня 1862 року в ході військової реформи як військово-адміністративну одиницю зі штабом 
у Києві. Командувач округом керував оперативними, стройовими та господарськими справами військових з’єднань і частин округу та 
підвідомчих йому установ. Штаб округу займався підготовкою до мобілізації , передислокацією військ у випадку війни, відав їх розташуванням 
у мирний час, стройовою та бойовою підготовкою військ, збором даних про ймовірного противника в прикордонній смузі, кадровими 
питаннями, опікувався артилерійським, інженерним, інтендантським, санітарним та ветеринарним забезпеченням військ, забезпечував 
військове судочинство. На 1914 рік до складу КВО входили Київська, Подільська (без Балтського повіту), Волинська (за виключенням 
Володимир-Волинського і Ковельського повітів), Харківська, Чернігівська, Полтавська та Курська губернії, а також Хотинський повіт 
Бессарабської губернії. Округ охоплював 6018 квадратних миль з населенням 23,2 млн. чоловік. У ході мобілізації на початку І світової війни 
на основі Київського військового округу було сформовано 3-ю та 8-у російські армії. Сам округ був районом зосередження тилових резервних 
частин Південно-Західного фронту. У 1908-1914 рр. командувачем Київського військового округу був генерал-ад’ютант від артилерії Іванов 
Микола Іудович (1851-1919). [7; 10, с. 478] 
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Ретельному вивченню у довідках піддавалися 
успіхи розвідувальної діяльності Німеччини та 
Австро-Угорщини проти Росії. Наприклад, за-
уважувалося, що з осені 1910 року шпіонаж у 
Росії посилився. За повідомленнями з німець-
ких джерел за кожним російським полком слід-
кувало 2-3 шпигуни. Крім того шпигуни діяли на 
найважливіших залізничних станціях, у районах 
таборів, артилерійських та інженерних складах 
тощо [12, с. 7 зв.]. Називалися і конкретні успі-
хи противника у шпіонажі: отримання даних сто-
совно призначення ІІ Кавказького корпусу у май-
бутній австро-російській війні (військові доро-
ги корпуса, термін і порядок мобілізації тощо), 
військових маневрів на території прикордонних 
корпусів, опису переправ через Віслу біля Сан-
домира та частини російського берега та ін. [12, 
с. 24-25] До шпіонажу залучалися і жінки: у 1913 
році у Львові на підготовчих курсах при розвід-
увальному відділі ХІ армійського корпусу навча-
лося кілька жінок «переважно середнього кла-
су, приємної зовнішності» [18, с. 1зв.]. Боротьба 
зі шпіонажем стала одним з наріжних каменів ді-
яльності розвідувального відділу Генерального 
штабу і вимагала тісного співробітництва з жан-
дармерією. З цього приводу можна згадати на-
ступну справу. Нерідко ворожа розвідка вико-
ристовувала у якості засобу для передачі інфор-
мації своїм агентам російську пресу, наприклад, 
27 жовтня 1913 року зашифроване шпигунське 
донесення було надруковане у газеті «Киевская 
мысль». У своїх доповідях Генерал-квартирмей-
стеру штабу Київського військового округу ге-
нерал-майору Ломновському полковник окре-
мого корпусу жандармів Бєлевцов повідомляв, 
що за адресою, вказаною у замітці давно спо-
стерігають, оскільки список умовних адрес, за 
якими іноземні шпигуни надсилають свою ко-
респонденцію, надсилався Головним управлін-
ням Генерального штабу на ім’я Окружного квар-
тирмейстера штабу КВО ще у лютому 1913 року. 
Полковник Бєлевцов увійшов у зносини з адре-
сатами від імені вигаданої дами та відставного 
офіцеру. Результатом операції стало викриття 
конспіративних квартир, що належали агентам 
розвідувального бюро Германського Генераль-
ного штабу Дирксону та Мору у містах Торні та 
Кенигсберзі [23, с. 1-20 зв.]. 

кликає сумніву, що характер війни був загарб-
ницьким для всіх її учасників, крім Сербії. Можна 
скільки завгодно сперечатися про те, хто вклав 
револьвер у руки Гаврили Принципа, але не ви-
кликає сумніву, що саме вбивство 28 червня 1914 
року ерцгерцога Франца Фердинанда з дружи-
ною, спровоковане ним самим2, стало довгоочі-
куваним приводом до розв’язання війни3.  Про те, 
що до військових дій всі сторони конфлікту готу-
валися заздалегідь, свідчать документи. 
Задовго до початку І світової війни Росія спо-
стерігала за недружніми діями Австро-Угорщи-
ни та нарощуванням нею озброєння. Генераль-
ним штабом систематично складалися довідки 
на базі агентурних даних стосовно політичної си-
туації на Балканах і в самій Австро-Угорщині та 
її ролі у нацьковуванні балканських народів один 
на одного під час другої Балканської війни 1913 р., 
стану доріг та укріплень в імперії, а також техніч-
ного забезпечення армії. У 1913-1914 рр. біль-
шість з цих зведень [12; с. 18, 1-8зв.; 24, с. 1-17] 
складалася старшим ад’ютантом Генерально-
го штабу полковником М.М. Духоніним4.  Харак-
терною ознакою  багатьох документів був гли-
бокий аналіз міжнародної ситуації та ставлен-
ня до можливої війни окремих країн та народів, 
позбавлених власної державності. Значне міс-
це у розвідданих за квітень-грудень 1913 року 
займало польське питання, а саме вплив на 
роздмухування антиросійських настроїв обіця-
нок ерцгерцога Франца Фердинанда створити 
на відвойованих у Росії землях Польське коро-
лівство. Оцінювалися настрої та рівень військо-
вої готовності Румунії до і після участі у другій 
Балканській війні. Цікавим є те, що певна роль 
у антиросійських планах відводилася Китаю: у 
випадку австро-російської війни він «повинний 
був виставити ряд вимог до Росії та підтримати 
їх силою зброї». 
Окрема увага у зведеннях приділялася техніч-
ним характеристикам озброєння противника та 
застосуванню у військовій справі новинок: ви-
користанню дирижаблів, створенню річної міни, 
«розбірної артилерії на автомобілях» (автомо-
біль, озброєний скорострільною гарматою), са-
нітарного автомобіля, здатного перевозити 1 лі-
каря або фельдшера, 2-х санітарів, 6 важкопо-
ранених або 10 легкопоранених [12; с. 6зв.-7 зв.]. 

2 Австрійський спадкоємець престолу Франц Фердинанд, активно підтримуваний германським імператором Вільгельмом ІІ, провокуючи 
Сербію на анти-австрійські виступи наприкінці червня 1914 року влаштував проведення військових маневрів поблизу сербського кордону. 
Останньою краплею стало прибуття ерцгерцога з військовою свитою до Сараєва з метою бути присутнім на цих маневрах саме 28 червня – у 
день сербського національного трауру, що відмічався щорічно у зв’язку з втратою національної незалежності і турецьким поневоленням після 
поразки на Косовім полі. [9, с. 423-424; 2, с. 17-18; 6, с. 209]
3 У сучасній історіографії існують дещо відмінні оцінки тих подій. Наприклад, російський дослідник Олександр Гнесь, називаючи Франца 
Фердинанда «ні в чому не повинним перед сербським народом слов’янофілом», вважає його «останньою формальною перешкодою» у 
ескалації конфлікту як для партії війни у Відні, так і для великосербських націоналістів, тим самим частково знімаючи відповідальність за 
ініціативу у розв’язанні війни не тільки з перших осіб Австро-Угорщини, але й з Троїстого союзу в цілому. [4, с. 26-27] 
4 Про життя і бойовий шлях М.М. Духоніна див.: [ 8, с. 76-79].
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мецьких військ у Східній Пруссії, здобуті у 1910-
1913 рр. розвідувальними відділами Віленсько-
го та Варшавського військових округів [21, с. 
4-6, 13зв.-14, 30-36, 44, 76-79, 96-125]. 
У 1914 році до рук російської розвідки потрапи-
ли «Відомості про російську тактику», складені 
у Великому Німецькому Генеральному штабі. У 
ньому з німецьким педантизмом окрім ґрунтов-
ного розбору матеріального і технічного забез-
печення російської армії (аж до опису нового сі-
ро-зеленого обмундирування) аналізувалися 
сильні і слабкі сторони потенційного противни-
ка. До останніх зокрема належали такі, з погля-
ду німців, особливості тактики, як повільне ма-
неврування, тяжіння до позиційної війни, висил-
ка незначних загонів проти значно чисельніших 
сил противника тощо. Розглядалися й особли-
вості менталітету російського народу: він вва-
жався таким, що не має почуття обов’язку, не 
вміє правильно оцінювати і користуватися сво-

У документах зберігається повістка на ім’я пол-
ковника Генерального штабу М.М. Духоніна, що 
проживав у м. Києві по вул. Садовій, 6, з викли-
ком на 16 травня 1913 року на судове засідання 
Київської судової палати у м. Житомир у якості 
експерта по справі Сави Губрикевича, звинува-
ченому у зборі відомостей щодо російських вій-
ськових маневрів 1912 року. Під час обшуку ав-
стрійського агента були знайдені російські кар-
ти та види м. Вінниці з відміченими на них за-
лізничними мостами. Але прибути на засідання 
у зазначений день Духонін не зміг, оскільки був 
направлений у польову поїздку офіцерів Гене-
рального штабу [23, с. 238-243, 265-266]. 
Слід думати, що між окружними штабами мав 
місце обмін інформацією розвідки, тому що се-
ред документів Штабу Київського військового 
округу зберігаються переклади німецьких се-
кретних документів, схеми зосередження, роз-
квартирування, дій та гаубичної стрільби ні-

Мапа №1. Схема дислокації австрійської армії у мирний час у Східній Галичині та Буковині, станом на 1 травня 1914 р.
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ремишль та міста Львів, а також надзвичайно 
щільне розташування постів жандармів і так 
званої фінансової сторожі вздовж кордону з Ро-
сією, відмічене на схемі. Після об’явлення мо-
білізації ці пости, значно посилені ландштур-
містами, були покликані не тільки забезпечува-
ти охорону границі, мостів і доріг для забезпе-
чення перевезення австрійських військ в район 
дислокації, а й чинити опір і завдавати шкоди 
загонам противника. Значні сили були стягнуті 
також в район Тарнопіль – Трембовля – Чортків 
[15, с. 1-5] (Див. мапу № 1).
Маючи у своєму розпорядженні дані розвідки 
і тверезо оцінюючи міжнародну ситуацію Ро-
сія також готувалася до війни. Наведемо дея-
кі приклади.
На 31 травня – 2 червня 1914 року Київським 
військовим округом були заплановані військові 
навчання синьої (слід читати російської) та чер-
воної (тобто супротивної) армій. Плани навчань 
розроблялися начальником Штабу Київського 
військового округу генерал-лейтенантом Дра-
гомировим, окружним генерал-квартирмейсте-
ром генерал-майором Ломновським та стар-
шим ад’ютантом Генерального штабу полковни-
ком Духоніним. Це були не перші подібні манев-
ри, спрямовані на відсіч агресії з боку Троїстого 
союзу, насамперед Австро-Угорщини.5 Завдан-
ня синьої армії полягало у протидії червоній ар-
мії, що збиралася в районі Тарнопіль – Трембов-
ля – Чортків (тобто воно цілком ґрунтувалося на 
даних розвідки, проаналізованих і систематизо-
ваних Духоніним). Стратегічна мета синьої армії 
полягала у оволодінні р. Дністер на ділянці Ми-
колаїв – Нижньов і захопленні проходів через 
Карпати на ділянці Стрий – Делатинь. Штаб си-
ньої армії розташовувався у м. Жмеринка. При 
управлінні армії знаходився авіаційний загін 
з 6 аеропланів, польова почтова контора, по-
льове телеграфне відділення та 2 телеграфні 
роти; при управліннях корпусів, дивізій та бри-
гад – хлібопекарня, корпусний гурт худоби, са-
нітарно-гігієнічний загін, ветеринарний лаза-
рет, дивізіонний лазарет, 2 польові пересувні 
госпіталі, дезінфекційний загін тощо, що свід-
чить про неабиякий масштаб маневрів. Але на-
самперед звертають на себе увагу вихідні умо-
ви навчань: границі червоної та синьої сторін 
співпадали з Російсько-Австрійським та Ро-
сійсько-Румунським кордонами, при цьому пе-
редбачалося, що Румунія дотримуватиметься 
нейтралітету. Ініціатива у початку військових 
дій надавалася протилежній стороні: за тими 
самими умовами противник перейшов кордон 

їм часом, не любить будь-яку планомірну робо-
ту і не здатний на прояв ініціативи [28, с. 1зв.-4]. 
Попри всі ці малоприємні і не завжди об’єктивні 
характеристики, які зайвий раз підтверджують, 
що готуючись до війни Німеччина глибоко і все-
бічно вивчала свого противника, хочеться спо-
діватись, що російське командування зробило 
хоч деякі висновки з критичних оцінок майбут-
нім ворогом своєї військової доктрини. 
У «Короткій записці про австрійські укріплення у 
Галичині», складеній у відділі генерал-квартир-
мейстера, надані зведені порівняльні відомості 
щодо нарощування витрат на спорудження крі-
постей, випуск артилерії тощо Австро-Угорщи-
ною та Німеччиною протягом 1902 – 1915 (у пер-
спективі) рр. З документу, датованого 20 лип-
ня 1914 року старим стилем (тобто на другий 
день після об’яви Німеччиною війни Росії), ви-
пливає, що за 13 років щорічні витрати Австро-
Угорщини на утримання армії виросли май-
же у 1,9 рази, а на кріпосну справу – у 2,3 рази. 
Загальна сума витрат за цей період склала 
2801844000 крб. (підрахунки проводилися у ро-
сійських карбованцях). Ще активніше підготов-
кою до війни займалася Німеччина. За цей же 
період її щорічні витрати на армію, включаю-
чи витрати на фортеці по морському відомству, 
зросли у 1,95 рази, а на наземні та приморські 
фортеці – у майже 3,36 рази. У абсолютному 
вимірі загальні витрати Німеччини за 13 років 
на сухопутну армію та кріпосну справу, без ви-
трат на казарми та інтендантські запаси, стано-
вили 7139511000 крб., тобто перевищували ав-
стро-угорські більше, ніж у 2,5 рази [16, с. 1].
Зрозуміло, що накопичена зброя вимагала ви-
користання. 14-17 вересня 1913 року в Австро-
Угорщині відбулися «імператорські» маневри. У 
ґрунтовному аналізі цих навчань, здійсненому 
штабс-капітаном Томашеком та полковником 
Духоніним, окрім суто військових питань роз-
глядався і національний аспект побудови ав-
стро-угорської армії, а саме ненависть чесько-
го війська до австрійського керівництва і взагалі 
усього німецького [13, с. 1-48].
На підставі даних розвідки станом на 1 трав-
ня 1914 року була складена доповідна запис-
ка, підписана cтаршим ад’ютантом Генерально-
го Штабу полковником М.М.Духоніним про дис-
локацію австрійської армії у мирний час у схід-
ній Галичині та Буковині, в якій докладно пере-
раховувалися військові частини, розташова-
ні у різних населених пунктах. При цьому звер-
тає на себе увагу дуже значна як для мирного 
часу концентрація військ у районі фортеці Пе-

5 Завдання армій Південно-Західного фронту після закінчення зосередження польових військ у попередніх  навчаннях полягало у 
«енергійному наступі проти австрійців». Документ, одним з авторів якого був полковник Духонін і рік якого не вказаний, можна датувати 
березнем - квітнем 1913 або 1914 року. [19, 1-5]
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на ділянці Ожогівці – Жванець та біля Новосе-
лиці 30 травня [17, с. 1-8]. 
Згідно бойового розкладу червоної сторони 
[14, с. 1-9] її призначення полягало у діях про-
ти синьої сторони з метою оволодіння Жмерин-
кою для перешкоджання підвозу нових військ 
синьої армії з боку м. Одеси. Саме це завдан-
ня, а також наявність серед військових частин 
червоної армії 43-ї ландверної дивізії та частин 
ландштурмістів не залишає сумнівів щодо того, 
що ці маневри були спрямовані на відпрацю-
вання дій у випадку війни з Австро-Угорщиною. 
До бойового розкладу додавалася схема роз-
ташування червоної сторони (див. схему № 2).
Ці документи так само, як і інші, можливо, ще 
вимагають більш ретельного вивчення військо-
вими спеціалістами з точки зору тактики та 
стратегії маневрів. На сьогоднішній день існує 
досить критична оцінка військових навчань, 
що проводилися царським командуванням на-
передодні війни, сформульована А. Уткіним. 

Зміст її полягає в тому, що у стратегічні плани 
обох сторін не входила затяжна війна, перед-
бачалося, що вона буде закінчена максимум за 
6 тижнів (інші дослідники говорять про 4-6 мі-
сяців) [3, с. 26], а тому її доля залежатиме від 
максимальної мобільності армій і ударів по най-
більш вразливих місцях. «Навчання російської 
армії уявляли собою рух вперед і назад. Розі-
грувалися ситуації швидкого масового скупчен-
ня максимальної кількості воїнів для сміливої 
атаки. Ні в кого не виникало думки, що це скуп-
чення буде найкращою мішенню для артиле-
рії і мінометів. Роль кінноти перебільшувалася. 
Але, можливо, самою більшою російською по-
милкою було уявлення про незмінне значення 
фортець» [11, с. 116-117]. 
На наш погляд, характеристика російських вій-
ськових маневрів як «рух вперед і назад» надає 
дещо спрощене уявлення про військову тактику 
Генерального штабу і зовсім знецінює здібності 
російського генералітету, серед якого було не-

Схема №2. Розташування червоної сторони, 31 травня - 2 червня 1914 р.
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мало талановитих військових. Хоча, зрозуміло, 
що роль нових технологій у веденні майбутньої 
війни Росією недооцінювалася, до цього викли-
ку країна виявилася неготовою. 
Активна підготовка до війни вимагала рефор-
мування армії. Наприкінці 1913 року в Росії була 
затверджена «Велика програма з посилен-
ня армії», розрахована до 1917 року. Згідно неї 
збройні сили Росії повинні були у мирний час 
збільшитися на 480 тис. чоловік, тобто на 39% 
від існуючого штату [3, с. 22]. Органічною част-
кою цієї програми мав стати новий мобілізацій-
ний розклад № 20, який змінив би попередній 
1910 року, і який би дозволив у 4-5 разів збіль-
шити чисельність кадрової армії у випадку ві-
йни за рахунок військово-навченого населення. 
Але, як випливає з циркуляру Начальника мобі-
лізаційного відділу Головного управління Гене-
рального штабу від 27 лютого 1914 року «Про 
виправлення мобілізаційного розкладу 1910 
року» термін внесення поправок у новий роз-
клад попередньо намічався на 1 вересня 1914 
року [27, с. 22], таким чином ця робота до почат-
ку війни не була завершена.6  
На жаль, обсяги цієї статті не дозволяють до-
кладно зупинитися на порядку створення і осо-
бливостях мобілізаційних планів Росії.7 Але 
слід зазначити, що, як свідчать наведені вище 
дані російської розвідки, Німеччина і Австро-
Угорщина, як і інші сторони конфлікту, давно 
готувалися до вирішення політичних та еконо-
мічних суперечок збройним шляхом, і питання 
було лише у часі. Тому розробка нової військо-
вої програми і зміни у мобілізаційних планах, по-
кликані зміцнити російську армію, стали одним 
з чинників прискорення початку війни, оскіль-
ки добре обізнані у російських справах кайзер 
Вільгельм ІІ і ерцгерцог Франц Фердинанд у ро-
довому замку останнього Конопиште ще на по-
чатку червня 1914 року обговорювали саме як-
найшвидший початок воєнних дій, в тому чис-
лі з метою недопущення завершення реформу-
вання російської армії [6, с. 208; 9, с. 423]. Росія 
була основним постачальником «живої сили» 
Антанти і її зміцнення поставило б країни Тро-
їстого союзу у дуже скрутне становище вже на 
початку майбутньої війни. 
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наступних літаків фірми: одномоторних двоміс-
них біпланів із хвостовою фермою і штовхаю-
чим гвинтом. Стрижні хвостової ферми, лонже-
рони крила і стійки біпланної коробки виготов-
лялись із сталевих труб, решту деталей набо-
ру були дерев’яними. Обшивка гондоли, крила 
й хвостового оперення – полотняна. Через ха-
рактерне чотириколісне шасі «Вуазен» прозва-
ли «дитячою коляскою»[1, р. 542-543].
Літаки «Вуазен» L обладнувались порівняно 
малопотужними (70-80 к.с.) ротативними двигу-
нами. Тому для наступної модифікації – «Вуа-
зен» LA (офіційне позначення «Вуазен» 3) – об-
рали більш потужний радіальний мотор рідин-
ного охолодження «Сальмсон» М9 (120 к.с.). З 
такою силовою установкою вантажопідйом-
ність аероплану значно зросла, що дозволило 
не тільки використовувати його як бомбарду-
вальник (з бомбовим навантаженням 90-120 кг), 
але й створити модифікацію, озброєну 37-мм 
гарматою «Гочкіс». Такий літак (позначався «Ву-
азен» LB, або ж «Вуазен» 4) мав подовжену гон-
долу та зміщену приблизно на 40 см назад бі-
планну коробку (для компенсації зрослої за ра-
хунок встановлення гармати маси носової час-
тини). Зміна розташування мотоустановки (дви-
гун був дещо піднятий) та посилення шасі при-
звели до появи нових модифікацій – «Вуазен» 
LAS та LBS (військові позначення лишались по-
передніми – «Вуазен» 3 та 4 відповідно). Також 
у ході серійного виробництва встановлювали 
більш потужні варіанти мотора «Сальмсон» – 
Р9 (150 к.с.) та R9 (160 к.с.) [1, р. 544].
Випуск літаків «Вуазен» LA почався у серп-
ні 1914 р. Загалом у Франції виготовили близь-
ко 1000 «Вуазенів» 3 та 4 (з них гарматних – не 
більше 200). Перші літаки цього типу надходи-
ли в ескадрильї «взаємодії з армією», що ви-
конували функції розвідки й коригування арти-
лерійського вогню. Але уже 29 вересня 1914 р. 
французи сформували першу бомбардуваль-
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Напередодні Першої світової війни Франція 
була своєрідним «законодавцем мод» у авіа-
ційному світі. Провідні літакобудівні підприєм-
ства, що, здебільшого, виникли як родинні фір-
ми, продукували один за одним усе досконалі-
ші типи авіатехніки, які слугували взірцями для 
копіювання у інших країнах. Особливо інтенсив-
ними такі зв’язки були з Російською імперією – 
авіазаводи останньої (у тому числі й ті, що роз-
ташовувались на теренах України) охоче виго-
товляли «Ньюпори», «Фармани», «Морани» різ-
номанітних модифікацій. Помітне місце займа-
ли й аероплани системи «Вуазен», спроектова-
ні братами Габріелем та Шарлем Вуазенами. У 
1912 й 1913 рр. вони побудували два літаки, що 
отримали позначення «Вуазен» L. У конструк-
ції цих машин було закладено основні риси усіх 
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двомісних літаків «корпусного типу» незалеж-
но від моделі і виробника. Загальна слабкість 
промислової бази Росії змушувала замовляти 
цілу низку комплектуючих і напівфабрикатів за 
кордоном. Скажімо, упродовж вересня-грудня 
1915 р. фірма «Анатра» придбала в нейтраль-
ній Швеції товарів на 135 000 крон, зокрема, по-
ковок і коліс для «Вуазенів» [7, л. 25].
Військове відомство встановило досить жор-
сткі умови виконання замовлень – перші вісім 
літаків з першого контракту мали бути здані за-
мовникові до 31 серпня 1915 р., а виготовлен-
ня всієї партії (30 машин) мало завершитись до 
31 грудня. Але терміни виявились безнадійно 
зірваними – до грудня жодна машина не була 
готова. А оскільки модель «Вуазен» LА всти-
гла застаріти, в контракт внесли зміни – тепер 
«Анатра» мала виготовити таку ж кількість літа-
ків більш досконалої модифікації LAS [6, л. 31]. 
28 лютого 1916 р. за цим контрактом фірмі на-
дали двомісячне відстрочення – звичайна фор-
мальність, покликана знизити штрафні санкції, 
оскільки відставання від графіка вже давно пе-
ревищило вказані два місяці [7, л. 108]. У під-
сумку, раніше почалось постачання літаків за 
другим контрактом – вже до кінця листопада 
здали замовникові 16 одиниць, а ще 27 були на 
заводі в готовому вигляді, але без двигунів [7, 
лл. 26об.-27]. При цьому підприємство працю-
вало з надзвичайним напруженням сил. Постій-
но з’являлись все нові проблеми. Наприклад, в 
травні 1916 р. виявилось, що всі приміщення за-
воду забиті більш, ніж півсотнею літаків у різних 
стадіях складання. Будівництво ж «казенних» 
(тобто фінансованих за рахунок державної суб-
сидії, а не контрактних коштів) складальних ан-
гарів лише почалось. Це змусило адміністра-
цію прохати замовника про чергове відстрочен-
ня. Через нерозпорядність адміністрації заво-
ду й постачальників сировини і напівфабрика-
тів на підприємстві на 24 травня 1916 р. нако-
пичився надлишок матеріалів на загальну суму 
6,5 млн. крб., але при цьому не вистачало дея-
ких типорозмірів труб [7, лл. 97-99]. Бракувало 
навіть лісоматеріалів для ящиків, в які упакову-
вались готові літаки. Як наслідок, до 1 серпня 
1916 р. військове приймання пройшло лише 100 
«Вуазенів» – рівно половина з числа замовле-
них [8, л. 155].
Затягування поставок «Вуазенів» призвело 
до того, що вони встигли морально застаріти. 
Спроби удосконалити тактико-технічні харак-
теристики літаків робили авіатори зі стройо-
вих частин. Найбільших успіхів тут досяг під-
поручик Петро Іванов, льотчик 26-го корпусно-
го авіазагону. Його машина, названа «Вуазе-
ном Іванова», або ж скорочено «В.І.», отрима-

ну групу, у яку увійшло три ескадрильї «Вуа-
зенів» (по 6 літаків). Наприкінці травня 1915 р. 
французька авіація мала уже чотири такі гру-
пи. У квітні 1915 г. почали надходити й гармат-
ні літаки «Вуазен» 4. Ескадрильї, озброєні таки-
ми аеропланами, включали до складу бомбар-
дувальних груп. Озброєні гарматами «Вуазени» 
мали використовуватись як винищувачі супро-
воду, але для цієї ролі вони виявились мало-
придатними через невисоку швидкість і недо-
статню маневреність. На озброєнні фронтових 
частин французької авіації «Вуазени» 3 та 4 за-
лишались достатньо довго – до весни 1917 р., 
коли їм на зміну прийшли більш досконалі мо-
делі [1, р. 545-546].
В основному як розвідники використовувались 
«Вуазени» у Великобританії, Італії, Бельгії та 
Румунії. Англійські та італійські фірми налаго-
дили виробництво таких літаків по ліцензії, збу-
дувавши, відповідно, 50 і 112 «Вуазенів» [2, 40].
Достатньо розповсюдженими «Вуазени» були 
і в Російській імперії – її авіація отримала за-
галом близько 400 таких аеропланів. Поши-
ренню «Вуазенів» сприяв той чинник, що дви-
гун «Сальмсон», яким обладнувались ці літаки, 
був єдиним, що вироблявся в Російській імперії 
у достатньо значній кількості [3, с. 44]. Частина 
з них надійшла з Франції, а монтаж їх здійсню-
вала, зокрема, пересувна майстерня, обладна-
на відомим підприємцем Ф. Терещенком у за-
лізничних вагонах [4, с. 232]. Однак більшість 
російських «Вуазенів» була випущена місцеви-
ми підприємствами. Зокрема, їх виробництво 
налагодив московський завод «Дукс» [5, р. 352]. 
Зробила свій внесок і найбільша літакобудівна 
фірма України – одеська «Анатра».
Перший контракт на виготовлення в Одесі «Ву-
азенів» був укладений 10 березня 1915 р. (тут 
і далі усі дати наведені за старим стилем). Він 
передбачав постачання 30 аеропланів моди-
фікації LА за ціною 10 000 крб. за одиницю, а 
також комплектів запчастин – індивідуальних 
і «отрядних» (на загін з десяти літаків) – всьо-
го на суму 550228 крб. [6, л. 1]. Відзначимо, 
що в цю суму, як і в більшості інших контрак-
тів, не входила вартість двигунів, пропелерів та 
озброєння, які окремо замовляло військове ві-
домство. Ліцензійні платежі французькій фірмі-
розробникові також сплачувало Військове ві-
домство. 22 серпня 1915 р. було замовлено ще 
одна велику партію – 150 екземплярів – «Вуазе-
нів» досконалішої моделі LAS, а 18 лютого на-
ступного року – ще 20 таких аеропланів [7, л. 
10; 6, л. 18]. Як і в попередньому випадку, вар-
тість одного літака визначалась в 10000 крб., 
але згодом була встановлена у розмірі 13500 
крб. – така ціна вважалась стандартною для 
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ла нову гондолу екіпажа, були внесені зміни в 
конструкцію шасі та крил. Завдяки цьому вда-
лось підвищити швидкість «Вуазена» на 20 км/
год при збереженні попереднього типу двигу-
на [9, с. 177-178]. Але за все доводиться плати-
ти – поліпшення льотних якостей було досягну-
то надмірним полегшенням конструкції. Від цьо-
го постраждала така необхідна в польових умо-
вах міцність, та виявилось це значно пізніше, 
вже в ході експлуатації у фронтових підрозді-
лах. Поки ж «Вуазен Іванова» успішно пройшов 
випробування, про що 28 серпня 1916 р. був на-
дісланий райдужний звіт в Петроград [10, лл. 
47-50]. 7 жовтня було затверджено рішення про 
заміну 100 ще не виготовлених літаків «Вуазен» 
LAS машинами «В.І.» зі строком виконання до 
кінця року [6, л. 51]. Цікаво, що це рішення при-
йняли заднім числом, бо перші п’ять «В.І.» зда-
ли замовникові ще 27 вересня [6, л. 53а]. Та це 
не допомогло дотриматись термінів – виготов-
лення останніх з сотні «Вуазенів Іванова» за-
вершили лише 17 червня 1917 р., причому май-
же третина з них була прийнята «в казну» упро-
довж квітня-червня 1917 р. [6, л. 138; 11, лл. 50-
55]. Цікавими і своєрідними були фінансові сто-
сунки фірми і військового відомства. Артур Ана-
тра, з огляду на внесені в конструкцію «Вуазе-
на» зміни, вимагав збільшення контрактної ціни 
«В.І.» на 1000 крб. за одиницю. Військове відом-
ство ж, навіть визнаючи факт втрати фірмою 
720 крб. на кожному модифікованому літакові, 
наполягло на збереженні попередньої ціни! [8, 
лл. 19-20].
На фронті літаки «Вуазен» виробництва 
«Анатри», які з’явились на фронті на рубежі 
1915/1916 рр. Експлуатувались вони в 9-му ар-
мійському авіазагоні (ААЗ), 5-му і 24-му корпус-
них (КАЗ) та низці інших частин. Наприклад, в 
листопаді 1917 р. вже згаданий 7-й корпусний 
авіазагін отримав два анатрівських «Вуазени” 
(№№ 366 і 388). Однак «Вуазени» ніяк не під-
ходили на роль винищувачів, тож вже в груд-
ні літак № 388 передали в 3-й ААЗ. А ось інша 
машина знаходилась в 7-му ВАЗ принаймні до 
серпня 1917 р. Командир авіазагону Орлов із 
спостерігачем штабс-капітаном Русановим на-
весні 1917 р. неодноразово літав нею на роз-
відку ворожих позицій в районі Галича і Станіс-
лава. Головним же призначенням «Вуазенів» в 
російській авіації машин вважалось коригуван-
ня артилерійського вогню [12, с. 43].
Наприкінці 1916 р. на фронт потрапили перші 
літаки типу «Вуазен Іванова». І хоч широке ви-
користання їх відзначається з весни 1917 р., 
вже перші бойові вильоти показали низку не-
доліків цього надміру полегшеного «клону» 
французької моделі. При експлуатації в польо-

вих умовах літаки часто ламались на польових 
аеродромах, що змусило командира 9-го авіа-
дивізіону відзначав у своєму рапорті від 10 лю-
того 1917 р. (цит. мовою оригіналу): «К самоле-
ту «В.И.» летчики относятся с большим недове-
рием…» [12, с. 43]. Відзначалась гірша їх стій-
кість і керованість порівняно з французьким 
прототипом, що не компенсувалось дещо ви-
щою швидкістю. Ненадійним було й полегшене 
шасі – його труби прогинались навіть при сто-
янці літаків в ангарах. Та за відсутності заміни 
«В.І.» продовжували експлуатуватись в 1-му 
Сибірському КАЗ (літаки з заводськими номе-
рами 550, 595), 5-му Сибірському (№№ 527, 542, 
578) та низці інших корпусних авіазагонів – 9-му, 
15-му, 21-му, 24-му, 25-му, 50-му. В архівах збе-
реглись описи деяких бойових епізодів з учас-
тю літаків цього типу. Зокрема, 31 травня 1917 
р. «В.І.» з 5-го Сибірського КАЗ (№ 578) з піло-
том молодшим унтер-офіцером Смирновим і 
спостерігачем поручиком Ананьїним був атако-
ваний німецьким винищувачем. Спостерігач од-
разу ж отримав важке поранення, і не зміг вес-
ти вогонь у відповідь. Смирнов же зумів посади-
ти продірявлений кулями літак на поле поблизу 
села Прончаки. Останнім втраченим в бою літа-
ком «В.І.» став апарат 50-го КАЗ. 18 жовтня 1917 
р. ця машина з пілотом молодшим унтер-офі-
цером Масхулія і спостерігачем хорунжим Ар-
цибушевим здійснив вимушену посадку на ней-
тральній смузі після обстрілу з землі. Екіпажу 
вдалось врятуватись, але літак був розбитий 
вогнем артилерії [12, с. 44-45].
Станом на 1917 р. «Вуазен» – як оригінальні, так 
і модифіковані «В.І.» – були вже непридатними 
для бойового використання. Схема цих літаків 
із штовхаючим гвинтом робила їх беззахисними 
від атак ворожих винищувачів із задньої на пів-
сфери. До того ж, і швидкість, і вантажопідйом-
ність не відповідали вимогам часу. Як наслідок, 
фронтові авіачастини, незважаючи на загальну 
нестачу техніки, не горіли бажанням літати на 
«Вуазенах». Тому значна частина «В.І.» осіла в 
авіапарках, так і не потрапивши на фронт – на-
приклад, 4-й авіапарк в січні 1918 р. мав на скла-
ді сім новеньких аеропланів цього типу. Фронт 
потребував досконаліших літаків-розвідників із 
тягнучими гвинтами, здатних більш ефективно 
протистояти атакам винищувачів.
Додаток 1
Акт випробування літака «Вуазен Іванова» у 
9-му авіаційному дивізіоні від 4 березня 1917 р.

Акт № 973
Сего числа (4 марта 1917 года) комиссия, собравшаяся 
по приказанию командира 9-го авиационного дивизиона 
осматривала и испытывала аппарат системы ВИ, по-
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4 март 1917 года. Действующая армия. Председатель 
комиссии командир 26-го као военный лётчик капитан 
Антонов. Члены: военный лётчик 26-го као поручик Кали-
нин, военный лётчик 28-го као подпоручик Петров.
РГВИА, ф. 2008, оп. 1, д. 555, л. 29.

Додаток 2.
Доповідна записка військового льотчика капіта-
на Антонова про літаки «Вуазен Іванова» 
(не пізніше 3 серпня 1917 р.)Самолёты ВИ, 
сконструированные для мотора 140НР (в то время, ког-
да не было на вооружении «Вуазенов» с моторами 150НР), 
по сравнению с «Вуазенаи» 140НР дал на испытаниях хо-
рошие результаты.
Большая горизонтальная и вертикальная скорость ВИ, 
в то время, когда эти качества так настоятельно тре-
бовались обстановкой на фронте, дали эти самолётам 
неоспоримые преимущества перед «Вуазенами» 140НР.
Позже, появление «Вуазенов» с моторами 150НР, верти-
кальная скорость которых не меньше, чем у ВИ с таким 
же мотором, несколько ослабили это превосходство.
В дальнейшем, когда обстановка и условия работы 
на фронте заставили признать ««Вуазены» и ВИ 
самолётами годными лишь для корректирования 
стрельбы и ночных полётов, где горизонтальная ско-
рость не имеет большого значения, преимущества ВИ 
были сведён совсем на нет и тогда же, было обращено 
большое внимание на недостатки этого самолёта.
Многочисленные пробы этого самолёта мной и 
лётчиками 26-го и 28-го авиаотрядов дали почти еди-
нодушное недоброжелательное мнение, выраженное в 
составленных тогда актах.
Главнейшими недостатками были признаны:
1) малая поперечная устойчивость, выражающаяся в 
том, что даже при сравнительно незначительной поте-
ре скорости, самолёт очень охотно скользит на крыло.
2) слабая автоматическая стабилизация, достигаемая 
пружинами на рулях глубины.
Оба эти недостатка, признаваемые и самим конструк-
тором, были настолько ярко выражены, что при посад-
ке конструктора подпоручика Иванова в отряде, им были 
привезены с собой увеличенные крылышки [елерони] го-
ширования, которыми и были заменены первоначальные.
Со своей стороны я считаю, что при усилении шасси и 
увеличении крыла самолёты ВИ годятся для работы на 
фронте, но требуют большой осторожности на малой 
высоте и опытности лётчиков.
Военный лётчик, капитан Антонов.
РГВИА, ф. 2008, оп. 1, д. 555, л. 57.
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стройки завода Анатра с мотором «Сальмсон» 150НР 
[horse power – кінських сил]. Испытания заключались в сле-
дующем:
- осмотр самолёта на месте
- подъём конструктора подпоручика Иванова на 300 ме-
тров
- два пробных полёта членов комиссии.
Результаты осмотра и испытания следующие:
1. а. Аппарат отрегулирован по чертежам подпоручика 
Иванова, которые значительно разнятся от чертежей, 
присланных в отряды ранее с завода вместе с аппарата-
ми этого типа.
Б. элероны сильно увеличены самим конструктором по 
сравнению с присланными с завода на самолётах.
В. шасси усилены добавочными растяжками.
Г. гоширование [управління в поперечному каналі] очень 
туго вследствие трения тросов о вторые стойки короб-
ки и об арбарид гондолы.
2. подъём подпоручика Иванова.
Нагрузка: бензина 7 пудов, масла 1 пуд, груза 7 пудов. Без 
пулемёта и пулемётной установки.
Пробег на взлёте против ветра 2-3 м/с на твёрдом грун-
те 140 шагов. Высота подъёма 2900 метров. Время 
подъёма 38 минут. Число оборотов мотора: на месте 
1260-1280, в воздухе 1350-1370.
Пробег при посадке против ветра 4-5 м/с на мягком грун-
те 170 шагов. Мотор был выключен на 2700-2800 метров.
3. полёты для испытания боковой устойчивости аппара-
та военных лётчиков капитана Антонова и подпоручика 
Петрова выяснили:
А) несмотря на автоматическую стабилизацию при пла-
нировании необходимо давить ручку вперёд, чтобы не по-
терять скорость.
Б) гоширования аппарат слушается вяло и во всяком слу-
чае медленнее «Вуазена». На малой скорости при неболь-
шом задирании аппарата гоширование действует очень 
слабо. Обращая внимание особенное на то, что самолёт 
предъявленный для пробы, имеет существенные отли-
чия от ранее присылаемых аппаратов того же типа и на 
основании произведённых испытаний комиссия пришла к 
следующим заключениям:
1) самолёт к работе на фронте годен, но требует боль-
шой осторожности, внимания и опытности со стороны 
лётчика.
2) в виду особенно тяжёлых условий работы в горах, где 
постоянные часто чрезвычайно сильные завихрения тре-
буют от самолёта надёжной устойчивости – самолёты 
этой системы, даже переделанные по указаниям подпо-
ручика Иванова, как не обладающие достаточной мощ-
ностью гоширования, к работе в этих условиях негодны.
3) несколько случаев однотипных поломок, имевших мес-
то в отрядах дивизиона и преждевременная гибель двух 
лётчиков, служит ярким и лучшим доказательством не-
совершенства самолётов этого типа, на что комиссия 
обращает особое внимание, считая что произведённые 
испытания не опровергли того, что выяснено путём пе-
чального опыта.
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Аннотация. Целью статьи является представление 
исторической информации про французский журнал 
«L’Illustration» в котором содержатся публикации вре-
мен Первой мировой войны. В статье рассматривает-
ся французский журнал «L’Illustration» как уникальный ис-
точник информации про Первую мировую войну. Журнал 
сохраняется во французском фонде Национальной би-
блиотеки Украины имени В.И.Вернадского. Материалы 
французского журнала про Первую мировую войну оста-
ются актуальными для исследователей. Публикации 
про события Первой мировой войны в этом француз-
ском журнале рассматриваются впервые.
Анотація. Метою статті є надання історичної інфор-
мації про французький журнал «L’Illustration» в якому пред-
ставлені публікації часів Першої світової війни. В стат-
ті розлядається французький журнал «L’Illustration» як 
унікальне джерело інформації про Першу світову війну. 
Журнал зберігається у французькому фонді Національ-
ної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Матеріали 
французського журналу про Першу світову війну зали-
шаються актуальними для дослідників. Публікації щодо 
подій Першої світової війни в цьому французькому жур-
налі розглядаються вперше. 
Annotation. This article is merely historical information about 
the French magazine «L’Illustration». In this French magazine 
contained publications about the First World War. The article 
deals with the French magazine as a unique source of 
information about the First World War. The log is saved in the 
French fund of National Library of Ukraine of V.I. Vernadsky’s 
name. Proceedings of the French magazine about the First 
World War remain relevant for researchers. Publications 
about the events of First World War in the French magazine 
considered first.

Ключові слова: французький журнал, історичне джере-
ло, війна.

Ключевые слова: французский журнал, исторический 
источник, война.
Key words: French magazine, historical source, war.

В начале XX столетия лидером среди 
иллюстрированных журналов Франции являл-
ся журнал «L’Illustration» («Иллюстрация»). Этот 
французский журнал сохраняется во фран-
цузском фонде Национальной библиотеки 
Украины имени В.И.Вернадского. Это ежене-
дельное многостраничное издание большо-
го формата издавалось тиражом в 100 тысяч 
экземпляров. Журнал был популярен как во 
Франции, так и за ее пределами и издавался 
с 1843 по 1944 г. В нем сотрудничали Альфонс 
Доде и Гюстав Флобер. Журнал печатал ново-
сти внутренней и внешней политики, сообще-
ния о войнах, социальных движениях, иссле-
дованиях, научных открытиях. В этом француз-
ском журнале была информация о событиях 
в мире искусства, спорте, географических 
открытиях, судебных процессах. Иллюстраци-
ями были фотографии, гравюры, рисунки с ком-
ментариями к статьям. Иллюстрации больших 
и малых размеров занимали отдельные листы, 
что особенно привлекало внимание читателей 
[1,с.5]. В начале XX века французский художник 
Жорж Бертен Скотт (1873-1943) был военным 
корреспондентом и иллюстратором француз-
ского журнала «L’Illustration». Он стал известен 
своими картинами освещающими Первую ми-
ровую войну.
Советская историческая наука часто расс-
матривала Первую мировую войну как 
предпосылку Октябрьской революции. В нача-
ле XXI столетия на пост советском простран-
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русской армии и маленький сын, который со-
провождал императора. Рядом, так же в форме 
казаков, находится императорский эскорт. 
Вторая фотография имеет название «Le Tsar 
et le Tsarevitch sur le front des armées Russes», 
(«Царь и цесаревич на передовой русской ар-
мии»). На фотографии можно видеть россий-
ского императора с наследником престола  во 
время православной церковной службы в лесу 
в окружении казаков. Фотограф запечатлел 
очень религиозный момент, который говорит 
о набожности русского императора. На этом 
снимке царь вместе с царевичем идет навстре-
чу русскому священнику, который благослов-
ляет царскую семью иконой. Эта фотография 
говорит о набожном поведении русского импе-
ратора, которое было связано с его волнения-
ми по поводу военных приготовлений и исхо-
да войны. Парадная религиозность на фронте 
Николая II была элементом церемониала рус-
ского двора. Но за парадной религиозностью 
скрывалась душевная смута русского импера-
тора, который предчувствовал катастрофу.
Следующая французская фотография: «Le Tsar 
et le Tsarevitch», («Царь и цесаревич»). На фото 
изображен российский император на осмотре 
корпуса казаков. Рядом даны комментарии о 
том, что царственные особы находятся в до-
бром здравии во время осмотра казаков. На 
этой фотографии можно видеть императорских 
казаков во время военной проверки императо-
ра. Французские фотографии доносят нам на-
строения Николай II во время войны, его жела-
ния быть царем, близким своему народу, осо-
бенно казакам. Но в действительности он был 
далек от реальности. 
На французских фотографиях всем своим ви-
дом российский император говорит о глубокой 
вере в победу. В разгар войны русского царя и 
царевича, который болен неизлечимой болез-
нью, французский корреспондент снял фото-
камерой для популярного французского жур-
нала. Это демонстрировало Франции неизмен-
ность союзных отношений и русских имперских 
традиций на фронте. У читателей журнала со-
здавалось впечатление, что русский царь гово-
рит Европе, что наследник престола здоров и 
именно ему должна перейти в будущем власть 
в Российской империи. Эти мысли поддержива-
ла в нем его жена, императрица Александра и 
«сибирский целитель», друг царской семьи Гри-
горий Распутин. 
Интересно отметить, что 4 апреля 1914 года 
французский журнал «L’Illustration» публику-
ет большую фотографию подполковника Алек-
сандра Максимова «Военное воспитание царе-
вича», («L’Éducation militaire du Tsarevitch»). На 

стве начинается период новых исследований. 
Историками более детально рассматриваются 
проблемы Первой мировой войны, изучаются 
новые исторические источники. 
Журнал «L’Illustration» является уникальным 
источником информации о событиях Первой 
мировой войны. На его страницах напечата-
ны обширные статьи, иллюстрированные уни-
кальными фотографиями, которые поступали 
с театров военных действий. Тема роли журна-
ла «L’Illustration» во времена Первой мировой 
войны остается актуальной. Изучение мало-
известных публикаций о Первой мировой вой-
не в этом французском журнале дает возмож-
ность историкам увидеть и раскрыть ход исто-
рических событий с позиций европейской де-
тализации.
Первая мировая война (1914-1918) была вой-
ной между двумя группировками стран – ав-
стро-германским блоком и Антантой. Франция 
хотела вернуть Эльзас и Лотарингию, отнятые 
у нее Германией в 1871 г., и захватить Саар-
ский бассейн. Россия вступила в войну с Гер-
манией и Австро-Венгрией, добиваясь свобод-
ного выхода Черноморского флота через Бос-
фор и Дарданеллы в Средиземное море, а так-
же присоединения Галиции и нижнего течения 
Немана [2, с.544]. 
Подобно французам и англичанам, русские 
также верили в скорую победу. Вначале насе-
ление Российской империи активно проявляло 
свой патриотизм. Дума была полна оптимизма 
по поводу исхода войны. Этот энтузиазм длил-
ся недолго. Российский государственный ап-
парат, ослабленный коррупцией, не справлял-
ся с войной. В августе 1914 года российская 
армия потерпела поражение в лесах Восточ-
ной Пруссии. В августе 1915 года отступление 
российской армии остановилось на линии, ко-
торая тянулась от Риги через Западную Бело-
руссию и Западную Украину к румынской гра-
нице. Николай II был крайне встревожен хо-
дом войны. Он решил принять активное учас-
тие в руководстве военными действиями так 
как связывал престиж престола с ходом войны. 
Фигура русского царя на театре военных дей-
ствий вызвала большой интерес во Франции. 
Журнал «L’Illustration» от 13 ноября 1915 года 
поместил ряд фотографий Г.Х.Мьюза, кор-
респондента «Dally Mirror», на которых мож-
но видеть российского императора и цареви-
ча на передовой [3,с.1]. Первая большая фо-
тография называлась «L’Empereur Nicolas II et 
le Tsarevitch», («Император Николай II и царе-
вич»). К фотографии следовал комментарий, 
который говорил о том, что на фото в форме 
казаков изображен августейший командующий 
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этой фотографии, сделанной зимой в Царском 
селе, можно видеть императора, его офицеров, 
царевича в военно-морской форме. 
Тема русской царской семьи во время Пер-
вой мировой войны осталась интересна для 
французов и в начале XXI столетия. Истори-
ческий фильм «Распутин» совместного произ-
водства России и Франции был представлен 
премьерным показом во Франции 25 декабря 
2011 года. Автор сценария – Пьер Акнин. Ре-
жиссер-постановщик – Жозе Дайан. Главную 
роль Г.Распутина исполнил французский актер 
Жерар Депардье. В фильме звучит тема гибели 
царской семьи, которую Г.Распутин связывает 
с тем, что Россия вступила в Первую мировую 
войну и русский царь объявил мобилизацию. 
16 сентября 1916 года журнал «L’Illustration» на-
печатал статью корреспондента Гюстава Баби-
са «Русские во Франции», (Gustave Babis. «Les 
Russes en France»)[4,с.269-270]. Статью сопро-
вождают фотографии: «Генерал Локхвицкий 
пробует на вкус бульон для солдат», «Немец-
кий заключенный, раненный в русском лагере». 
«В российской траншее на фронте в Шампа-
нии», «Богослужение в русском лагере». После 
упорных переговоров в декабре 1915 года меж-
ду представителями Франции и русским воен-
но-политическим руководством, было принять 
решение об отправке на Западный фронт (и 
на Балканы) русского военного контингента – 
четыре Особые пехотные бригады, из которых 
две (1-я и   3-я) были отправлены на Западный 
фронт. В мае-июне 1917 года они были сведены 
в 1-ю Особую пехотную дивизию. Эти бригады 
получили название Русского экспедиционного 
корпуса. Прибыв в апреле 1916 года во Фран-
цию, с июня того же года 1-я и 3-я Особая 
бригады включились в бои на Западном фрон-
те, где проявили лучшие боевые качества.
Межсоюзнические отношения России и Антанты 
(в лице Франции) в конце 1915 года начале 1916 
г. находились в стадии подчиненности россий-
ских интересов французским. Отправляя рус-
ские войска в Европу, военно-политическое ру-
ководство потерпело поражение в переговорах 
с Францией. Войска были отправлены во Фран-
цию без всяких условий и политических гаран-
тий о компенсации при послевоенном пере-
устройстве мира. Россия направила во Фран-
цию и на Балканы около 45,0 тыс человек – в 
девять раз меньше, чем требовал Париж. Во-
прос об отправке новых контингентов русских 
войск во Францию, который предлагалось об-
судить в конце 1916 года, больше никогда не бу-
дет подниматься Парижем [5,с.15].  
Не смотря на сложные условия отправки рус-
ских войск во Францию статья «Русские во 

Франции» наполнена оптимизмом и радостью. 
Автор радостно сообщает читателям о том, что 
Франция получила от России долгожданную 
военную помощь. В русском военном лагере в 
Шампани солдаты чувствовали себя очень да-
леко от России. Был сложный этап раскварти-
рования на французской земле. Но автор под-
черкивает, что к французским голубым мунди-
рам, которые « выцвели под дождём» всё же 
присоединились в Шампани, на протяжении 
нескольких миль, серые мундиры солдат рус-
ского царя.
30 октября 1915 года журнал «L’Illustration» на-
печатал статью «Русский фронт». («Le front 
Russe»). В статье говорилось о том, что рус-
ские войска находились возле Барановичей. В 
плен было захвачено 148 офицеров, 7500 сол-
дат противника. Это давало возможность для 
продвижения русских войск ко Львову.
Французский журнал в период Первой миро-
вой войны напечатал много материалов о во-
оружении и военных программах. 30 октября 
1915 года журнал опубликовал шесть фотогра-
фий простреленных солдатских касок с Запад-
ного фронта. («Six casques qui ont sauvé la vie 
de six soldats», «Le casque Adrian. Aux batailles 
de Champagne et D’Artois»)[6,с.462]. 4 апреля 
1914 года журнал опубликовал статью о во-
енно-морских силах Франции «Состояние на-
шего флота. Строительство», («L’État de notre 
flotte. En construction»). Статью сопровождает 
таблица, которая показывает текущее состо-
яние достижений французской военно-мор-
ской программы с перспективой на 1915 год. 
(«Tableau montrant l’état actuel de réalisation de 
notre programme naval»). На таблице изображе-
но 28 французских военных кораблей. Назва-
ния кораблей наполнены французским патри-
отизмом. Французские корабли, изображенные 
на таблице военно-морской программы име-
ют названия «Франция», «Париж», «Дантон», 
«Вольтер». «Прованс», «Нормандия», «Флан-
дрия», «Гаскония» [7, с.265-266]. Публикации 
французского журнала отображали серьезные 
приготовления французов и военно-полити-
ческих кругов Франции к войне. Франция имела 
свои политические амбиции, связанные с над-
еждами на победу, что подкреплялось мощной 
военно-морской французской программой. 
Французский журнал «L’Illustration», который 
сохраняется во французском фонде На-
циональной библиотеки Украины имени 
В.И.Вернадского, в годы Первой мировой войны 
опубликовал большое количество интересных 
исторических материалов. Материалы фран-
цузского журнала «L’Illustration» о Первой ми-
ровой войне малоизученны и представляют 
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большие перспективы для будущих историчес-
ких исследований.
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стала національною героїнею. Про її мужність, 
наполегливість, вихованість й толерантність 
писали у тогочасних російських та віденських 
газетах; поети присвячували їй вірші, а народ 
складав пісні. 
Олена Іванівна Степанів-Дашкевич була тала-
новитим вченим-географом, захистила ступінь 
доктора філософії у Відні. Вона – авторка 75 на-
укових праць, багато з яких було виконано під 
егідою Наукового товариства імені Т.Г. Шевчен-
ка. У післявоєнні роки Олена Іванівна працю-
вала на посаді доцента у Львівському держав-
ному університеті імені Івана Франка та завіду-
вачем сектору економіки промисловості Львів-
ського відділу Інституту економіки АН УРСР. У 
1949 році була репресована та майже сім років 
відбувала покарання у жіночих таборах у Мор-
довії. Після звільнення повернулась до рідно-
го Львова де, навіть не маючи власного помеш-
кання, померла у 1963 році після тяжкої та ви-
снажливої хвороби.
Окрім надзвичайно вагомої наукової спадщини 
в галузі природничих наук, Олена Іванівна за-
лишила по собі низку спогадів, більшість яких 
побачили світ у 20-30 роках минулого століття 
та вийшли як з під пера самої героїні, так й були 
записані з її слів Остапом Назаруком, Іриною 
Вільде та сином – доктором історичних наук, 
професором Ярославом Романовичем Дашке-
вичем.
У 2009 році вперше вийшли у світ мемуари: “За-
писки старшого десятника Олени Степанівної ( 
29 вересня – 1 грудня 1914 р.) – хроніки, що були 
виявлені Галиною Сварник в Архіві Легіону УСС 
у Центральному державному історичному ар-
хіві м. Львова та “Спогади з російського поло-
ну”, які мали припис, що їх дозволено друкува-
ти лише через 10 років після згаданих подій або 
після смерті авторки. 
Цікавими з історичної точки зору також є біогра-

Анотація. Сучасній українській історіографії прита-
манний підвищений інтерес до мемуарної літератури, 
яка водночас є відображенням самосвідомості особис-
тості автора та історичним й біографічним джерелом. 
Метою статті є відтворення в історичній ретроспек-
тиві подій, що відбувались у першій половині ХХ століт-
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туре, которая одновременно является отражением са-
мосознания автора и также историческим и биографи-
ческим источником информации. Целью статьи явля-
ется воспроизведение в исторической ретроспекти-
ве событий, которые происходили в первой половине 
ХХ века на территории Галичины и определение роли, 
которую сыграли женщины-добровольцы в годы Пер-
вой мировой войны и национально-освободительной 
борьбы украинского народа. 
Annotation. Modern Ukrainian historiography inherent 
increased interest in the memoir literature, which is also 
the reflection of the author’s self-identity and historical and 
biographical sources.. The aim is to reproduce articles in 
historical retrospect of events that occurred in the first half of 
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played by women volunteers during the First World War and 
the national liberation struggle of the Ukrainian people.
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Хорунжий Олена Степанів – одна з найвідомі-
ших жінок Легіону Українських січових стріль-
ців, яка завдяки своїй військовій та політичній 
діяльності ще за життя, без перебільшення, 
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МЕМУАРЫ ЕЛЕНЫ СТЕПАНИВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК СОБЫТИЙ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

MEMOІRS OF HELENA STEPANIV AS HISTORICAL SOURCE 
EVENTS OF WORLD WAR

УДК 929(477)“19”

Ольга ГАПЕЄВА (Львів) Ольга ГАПЕЕВА (Львов) Olga GAPEEWA (Lviv)



135

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ПОЧАТКУ ХХ ст.: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, 

ПОСТАТІ, ЗБРОЯ, ФОРТИФІКАЦІЯ. ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

науковий збірник      

РОЗДІЛ І

лечко були нагороджені срібними медалями “За 
хоробрість”. 13 січня 1915 року віденська що-
денна газета “Neue Freie Presse” вийшла під за-
головком “Українка-герой”. У цій статті-інтерв’ю 
Олена Степанів наводила приклади, як важко 
було дівчатам призватися на військову службу 
та які зусилля треба було докласти, щоб ста-
ти вояком: “Я була мов камінь, на заказ Батька, 
на просьбу й сльози Матері, бо йшла сповняти 
свій обов’язок”. До речі, дівчатка-січовички ста-
ли першими жінками у бойових формуваннях 
Європи першої половини ХХ століття.
У праці “Жінка-вояк” (1934 р.), що вийшла в світ 
на прохання редактора журналу “Назустріч”, ав-
торка пропонує власну характеристику трьох 
засадних типів жінок-вояків. На її думку: “Пер-
ший тип: обов’язковий і працьовитий, як, зре-
штою, на кожному іншому місці в житті. Другий: 
легкодушний, але виважний, що легким спосо-
бом старався здобути славу. Третій: грабіжний, 
що використовував хаос воєнного бесправства 
для власної наживи”. Вона переконана, що ві-
йна – це важке випробування для жіночої осо-
бистості: “ Чим є війна, а особливо для жінки-
вояка, – спитайте тих, що її перейшли”[2].
У 1915 р. Степанівна потрапила у російський по-
лон та протягом двох років перебувала на посе-
ленні у Ташкенті. Тривалий час існувала леген-
да, відповідно до якої Олену Степанів обміня-
ли на Марію Бочкарьову, жінку-офіцера росій-
ської армії, яка потрапила у полон до Німеччи-
ни. Повернення Степанівни з полону, яке ста-
ло можливим через громадську діяльність ав-
стрійського полковника Пішелі та сестри мило-
сердя Горн, перетворилось “не лише на її вели-
кий особистий тріумф, але й у велику пропаган-
ду української незалежницької ідеї”. 
В інтерв’ю “Жіноча доля” (Коломия, 1939 р.), за-
писаному Іриною Вільде, є такі слова:   “Не я є 
за масовою участю жіноцтва у війську. Не такі 
це прості і самозрозумілі справи, як збоку може 
здаватися. Приходять все нові й непередбаче-
ні ускладнення. Відношення сільських хлопців, 
тобто звичайних рядовиків, було куди краще, як 
товаришів-інтелігентів. Селянські хлопці зна-
ли, що ми на свій старшинській ступінь заслу-
жили, й вони не робили різниці в своїм відно-
шенні до нас чи до старшин-мужчин. Тоді коли 
в інтелігентів відігравали вже ролю амбіції і ми, 
жінки, зустрічались у відношенні до себе навіть 
з об’явом браку карності” [3].
Спогади Олени Степанів-Дашкевич мають ве-
лику історичну цінність. Вони яскраво демон-
струють активність, національну свідомість, хо-
робрість та наполегливість українок-січовичок, 
дають змогу уявити становище офіцера-жінки 
в чоловічому середовищі та у полоні. На дум-

фічні твори: “Гандзя Дмитерко” і“Софія Галеч-
ко. В 25-ту річницю смерті”, присвячені бойо-
вим подругам, жінкам-стрільцям та роздуми на 
тему “Жінка-вояк” 
Спогади Олени Степанів носять історико-пу-
бліцистичний та мемуарний характер і мають 
відповідну джерелознавчу цінність. Насампе-
ред, вони дають змогу відтворити в історичній 
ретроспективі події, що відбувались у першій 
половини ХХ століття у Галичині та визначити 
ту роль, яку відіграли жінки-вояки у національ-
но-визвольних змаганнях українського наро-
ду. Висновки, яки зроблено Оленою Іванівною 
щодо участі жінок у бойових діях та характе-
ристика особистості жінки-вояка містять над-
звичайно глибокий філософський зміст. 
Як пише Олена Степанів у виданні “Напере-
додні великий подій: Власні переживання і 
думки”, що побачило світ у Львові, 1930 р, у “Сі-
чових стрільцях ІІ” жінки-добровольці утвори-
ли окрему чету складом 33 особи від загаль-
ної чисельності – 300 стрільців. Двадцятидво-
річна Олена була призначена комендантом 
цього воєнізованого утворення. Щосереди, з 
ранку до вечора дівчата опановували військо-
ву справу, вчилися стрільбі з пістолета, отри-
мували певні медичні навички догляду за по-
раненими. Також дівчатка отримували знання 
в галузі українських визвольних змагань, сві-
тових революційних рухів та економіки. Жін-
ки, як і усі стрільці, складали присягу, після якої 
отримували стрілецьку відзнаку і виказку. Від 
того часу вони нарівно з чоловіками виконува-
ли обов’язки членів організації Січових Стріль-
ців ІІ. У великих польових вправах, які відбули-
ся напередодні Першої Світової війни, у липні 
1914 року, жінки брали участь як окрема стрі-
лецька чета. 
“…У часі великої світової війни, під той час, ми 
не були вповні свідомі цього, яку властиво ро-
боту повинні робити жінки в часі війни, ми… не 
ставили собі ясного пляну – чим має бути жінка 
в часі війни. Ми… не уявляли собі ясно нашого 
завдання ані перед, ані в часі великої світової 
війни, ані в листопадових днях 1918 року. Але 
де має бути наше місце, що нам належиться і 
відповідає, ми ані не доказали цього, ані вияс-
нили, яка праця найбільше відповідає жінці в 
часі війни – відповідно до її знання, заняття, літ 
і фізичних сил. Цю справу вияснить і розв’яже з 
часом само життя”, – підсумовує  авторка спо-
гадів[1].
Свідома активність українських дівчат, на яку 
наголошує Олени Степанів, та їхній героїзм у 
боротьбі проти ворога у часи Першої світової 
війни, отримали визнання з боку уряду Австрії. 
Двоє дівчаток – Олена Степанів та Софія Га-
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ку Ярослава Дашкевича: “…офіцерам-чолові-
кам нелегко вдавалося визначити свої стосун-
ки з дуже тоді славною і відомою в українському 
суспільстві людиною. Непересічних людей не 
люблять у своєму оточенні особливо ті, що самі 
мали претензії стати непересічними, але таки-
ми стати не могли” [4].
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Аннотация. В этом году исполняется 100 лет начала 
Первой мировой войны, перекроившей не только карту 
Европы, но и судьбы людей. Мы, наконец-то, воздаем 
должное памяти почти 2,3 миллиона русских солдат и 
офицеров, не вернувшихся с фронтов. С 2013 г. 1 ав-
густа объявлено Днем памяти российских воинов, по-
гибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. По всей 
стране создаются музеи, открываются выставки, 
выходят книги, посвященные этой войне. В статье на 
основе архивных документов, музейных предметов из 
фондов ЦМВС РФ показываются героизм русских сол-
дат и офицеров, основные битвы и операции Первой 
мировой войны 1914-1918 гг., раскрывается  роль вое-
начальников в войне.
Анотація. У цьому році виповнюється 100 років почат-
ку Першої світової війни, яка перекроїла не тільки кар-
ту Європи, але і долі людей. Ми, нарешті, віддаємо на-
лежне пам’яті майже 2,3 мільйона російських солдатів і 
офіцерів, що не повернулися з фронтів. З 2013 г. 1 серп-
ня оголошено Днем пам’яті російських воїнів, загиблих 
у Першій світовій війні 1914-1918 рр. По всій країні ство-
рюються музеї, відкриваються виставки, виходять 
книги, присвячені цій війні. У статті на основі архівних 
документів, музейних предметів з фондів ЦМЗС РФ по-
казуються героїзм російських солдатів і офіцерів, осно-
вні битви та операції Першої світової війни 1914-1918 
рр., Розкривається роль воєначальників у війні. 
Annotation. This year marks 100 years of World War I, 1914-
1918. That historical event redraws not only the map of Europe, 
but also the fate of people. We finally pay tribute to the memory 
of nearly 2.3 million of Russian soldiers and officers who did 
not return from the frontline. Since 2013, we commemorate the 

date of August 1st as a Day of Remembrance of the Russian 
soldiers who died in World War I, 1914-1918. At present time in 
the Russian Federation we create museums, open exhibitions 
and publish books on that war. This article reads heroism of 
Russian soldiers and officers, main battles and operations of 
World War I, 1914-1918 and it is based on archival documents, 
museum objects from the collection of the Central Museum of 
Armed Forces of the Russian Federation and included into its 
display. We also explore the role of military leaders in that War.

Ключевые слова: Первая мировая война 1914-1918 гг., 
экспозиция, героизм, архивные документы, военачаль-
ники, боевые действия, наступление, отступление, ар-
тиллерия, армия. 
Ключові слова: Перша світова війна 1914-1918 рр., екс-
позиція, героїзм, архівні документи, воєначальники, бо-
йові дії, наступ, відступ, артилерія, армія.
Keywords: World War I 1914-1918, museum exhibition, 
heroism, archival documents, military leaders, military 
operation, offensive operation, defensive operation, artillery, 
army. 

В этом году исполняется 100 лет начала Пер-
вой мировой войны, перекроившей не только 
карту Европы, но и судьбы людей. Мы, наконец-
то, воздаем должное памяти почти 2,3 миллио-
на русских солдат и офицеров, не вернувшихся 
с фронтов. С 2013 г. 1 августа объявлено Днем 
памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914-1918 гг. 
15 мая 2014 г. в ЦМВС РФ отрылся новый 
экспозиционный зал «Русская армия, ее со-
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юзники и противники в Первой мировой вой-
не 1914-1918 гг.». Подготовка экспозиции но-
сила комплексный характер. Работа в РГВИА 
осуществлялась с целью изучения и отбора 
подлинных документов по истории Первой ми-
ровой войны 1914-1918 гг., прежде всего о геро-
изме русских солдат и офицеров, военачаль-
никах, развитии средств вооруженной борьбы: 
авиации, зенитной артиллерии, танков, мино-
метов, химического оружия и способов их при-
менения. 
В первую очередь целесообразно выделить те 
архивные документы, которые рассказывают 
нам о героизме русских воинов:
Рапорт прапорщика 59-го пехотного полка Бу-
данова командиру 11-й роты. «Доношу, что 
мной 17 марта 1915 г. при атаке высоты 960 
взято неприятельское знамя 32-го Мадярскаго 
полка» [1. Л. 375] иллюстрация № 1.
Приказ Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя генерал-адъютанта Николая 
Николаевича от 28 марта 1915 г. № 228 о на-
граждении добровольца 212-го пехотного Ро-
мановского полка малолетнего Михаила Вла-
сова георгиевским крестом 4-й степени за то, 
что «пронес через неприятельское расположе-
ние с явной опасностью для жизни и доставил 
полученные ему сведения по назначению» [2. 
Л. 158] иллюстрация № 2.
Донесение о боевых действиях русских летчи-
ков. Так в телеграмме 11-го авиадивизиона в 
вышестоящий штаб докладывается: «Неприя-
тельский аэроплан системы Авиатик атакован 
и сбит командиром 11-го авиадивизиона есау-
лом Ткачевым с наблюдателем подпоручиком 
Хризоскалео» [3. Л. 306]. 
Такие подвиги звали в небо новые кадры. Об 
этом свидетельствует докладная записка ря-
дового Василия Осипенко: «Его благородию на-
чальнику шестового отделения. Ваше Благоро-
дие. Имею ревностное желание изучить курсы 
летчика, покорнейше прошу Ваше Благородие 
ходатайствовать перед Его Высокоблагородием 
командиром роты об откомандировании меня в 
XI-й авиадивизион» [4. Л. 173]. 
В экспозиции представлены личные вещи 
и оружие военачальников Первой мировой 
войны. Некоторые из них хорошо известны 
(А.А. Брусилов, В.М. Драгомиров), другие почти 
полностью забыты. Имена полководцев Пер-
вой мировой войны - лидеров белого движения 
А.И. Деникина, Н.Н. Юденича, М.В. Алексеева 
их вклад в разработку и проведение боевых 
операций по идеологическим причинам долгое 
время замалчивались. Но именно их воля и их 
способности определили в конечном итоге раз-
витие сражений Великой войны.

Иллюстрация 1.

Иллюстрация 2.
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Архивные документы, раскрывающие деятель-
ность военачальников в годы Первой мировой 
войны, также находятся в зале № 3 «Русская 
армия, ее союзники и противники в Первой 
мировой войне 1914-1918 гг.». Среди них при-
каз армиям Юго-Западного фронта от 29 июля 
1916 г. № 1247 генерал-адъютанта Алексея 
Алексеевича Брусилова.
За успешное проведение Луцкой наступатель-
ной операции командующий Юго-Западным 
фронтом А. А. Брусилов большинством го-
лосов Георгиевской Думы при Ставке Верхо-
вного Главнокомандующего был представ-
лен к награждению орденом Святого Геор-
гия 2-й степени. Однако Император Николай II 
не утвердил представления, и А. А. Брусилов 
был награжден Георгиевским оружием с брил-
лиантами.
В своем приказе армиям Юго-Западного фрон-
та от 29 июля 1916 г.  № 1247 генерал-адъютант 
А. А. Брусилов отмечает; «Приношу мою глу-
бокую благодарность славным войскам с их 
доблестными начальниками всех степеней за 
дружную и блестящую боевую работу во славу 
и благоденствие обожаемого Верховного вож-
дя и Святой Руси». [5. Л. 93].  
Чтобы ликвидировать прорыв, противник был 
вынужден перебросить на русский фронт 34 
пехотных и кавалерийских дивизий. Это облег-
чило положение французов под Верденом и 
итальянцев в Трентино. Английский историк Л. 
Гарт писал: «Россия пожертвовала собой ради 
своих союзников, и несправедливо забывать, 
что союзники за это являются неоплатными 
должниками России». Непосредственным ре-
зультатом боевых действий Юго-Западного 
фронта стал отказ Румынии от нейтралитета и 
присоединение ее к Антанте. 
Сложилось так, что именно из состава Юго-
Западного фронта вышли такие известные 
полководцы Первой мировой войны как Н.И. 
Иванов, М.В. Алексеев, Рузский, А.А. Бруси-
лов, А.И. Деникин. Об этом говорят первые 
рукописные приказы генерал-адъютанта Нико-
лая Иудовича Иванова, который Первую миро-
вую войну встретил в должности командующе-
го войсками Киевского военного округа:
Приказ армиям Юго-Западного фронта от 21 
июля 1914 г. № 2: «Согласно повелению Вер-
ховного Главнокомандующего я вступаю в ко-
мандование войсками армий Юго-Западного 
фронта. Основание: телеграмма начальника 
штаба Верховного Главнокомандующего от 20 
июля 1914 г. № 2255». [6. Л. 3].  
Приказ армиям Юго-Западного фронта от 21 
июля 1914 г. № 3: «Назначить генерал-лейте-
нанта Алексеева начальником штаба Главно-

командующего войсками армий Юго-Западного 
фронта». [7. Л. 4].  
Приказ армиям Юго-Западного фронта от 21 
июля 1914 г. № 4: «Назначаются: Генерал от ин-
фантерии Рузский командующим 3-й армией 
Юго-Западного фронта. Генерал от кавалерии 
Брусилов командующим 8-й армией Юго-За-
падного фронта. Обоим немедленно вступить в 
командование вверенными им армиями. Осно-
вание: статья 27 Положения о полевом управ-
лении войск в военное время». [8. Л. 5].   
В августе-сентябре 1914 г. войска Юго-Запад-
ного фронта под командованием Н.И. Иванова 
одержали крупную победу в Галицийской бит-
ве, противник в лице австро-венгерской армии 
потерял 400 тысяч человек, в том числе 100 
тысяч пленными, потери же русских войск со-
ставили 230 тыс. человек. Русские войска заня-
ли всю Галицию. За успехи фронта Н.И. Иванов 
награжден орденом Святого Георгия 2-й степе-
ни и орденом Святого Владимира 1-й степени 
с мечами.
Наиболее точно отражает состояние дел с 

Иллюстрация 3.
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обеспечением аэропланами документ №16998 
подписанный Заведующим авиацией и воздухо-
плаванием Действующей армии Великим Кня-
зем генерал-адьютантом Александром Михай-
ловичем Романовым 12 августа 1916 г., где он 
«отмечает недостаток поставок авиационных 
средств в войска, дает общую сводку заказов 
с русских и заграничных заводов за два года 
войны, испрашивает срочную доставку аппара-
тов и моторов из Франции». [9. Л. 455]. 
В экспозиции представлены также боевые 
документы командующего 2-й армией Северо-
Западного фронта генерала от кавалерии Сам-
сонова Александра Васильевича, подписанные 
им в начальный период Восточно-Прусской 
операции (17 августа-14 сентября 1914 г.):
Директива войскам 2-й армии от 7 августа №2 
[10. Л. 24]. Радиограмма командирам 1-го и 15-
го корпусов от 9 августа 1914 г. «Немедленно 
донесите что Вами достигнуто сегодня. Во вре-
мя боя доносите возможно чаще о положении 
дел» [11. Л. 56]; телеграмма командиру 6-го кор-
пуса от 11 августа 1914 г. № 6342 « 6-му корпусу 
оставить заслон для прикрытия операции у Би-
шофсбурга. [12. С. 73].  Иллюстрация №3. 
Русское командование, не закончив сосредо-

точения войск, не обеспечив их тыл, приказа-
ло Северо-Западному фронту начать насту-
пление на Восточную Пруссию. 1-я русская ар-
мия под командованием генерала от кавале-
рии Ренненкампфа наступала с востока, а 2-я 
армия под командованием генерала от кавале-
рии Самсонова с юга. Русские армии должны 
были разбить 8-ю германскую армию, которая 
была сосредоточена в Восточной Пруссии.
Германские войска двинулись навстречу рус-
ским. Произошел ряд встречных сражений. 
Первый бой, в котором был разбит 1-й герман-
ский корпус, разгорелся 19 августа у Сталупе-
нена (теперь Нестеров). 20 августа завязалось 
Гумбинен (теперь Гусев) - Гольдапское сраже-
ние, в котором немцы потерпели поражение и 
вынуждены были отступить.
Одновременно во фланг и тыл 8-й германской 
армии перешла в наступление 2-я русская ар-
мия. Германское командование приняло ре-
шение отвести свои войска за Нижнюю Вислу, 
оставив Восточную Пруссию. Чтобы сдержать 
наступление русских войск германское коман-
дование непосредственно перед Марнским 
сражением сняло с рубежа реки  Марна два 
корпуса и одну кавалерийскую дивизию и пере-
бросило их в Восточную Пруссию. 
Сложившиеся условия давали русскому коман-
дованию возможность нанести крупное пора-
жение 8-й германской армии в Восточной Прус-
сии. Однако командующий 1-й русской армией 
генерал от кавалерии Ренненкампф не стал 
преследовать бежавшие германские войска. 
Германское командование, убедившись в без-
действии армии Ренненкампфа, направило 21 
августа почти все свои силы против 2-й русской 
армии, которая понесла большие потери. Два 
ее корпуса были окружены, остальные войска 
отошли. После разгрома 2-й армии превосхо-
дящие силы германских войск  к середине сен-
тября вытеснили из Восточной Пруссии и 1-ю 
русскую армию.
В 90-е годы фонд и экспозиция пополнились 
уникальными экспонатами, переданными Цен-
тральному музею Вооруженных Сил амери-
кано-русским обществом «Родина», в число 
которых вошло холодное оружие офицеров 
Русской армии, участников Первой мировой и 
Гражданской войн, в том числе - образцы на-
градного Георгиевского оружия:
Наградное Георгиевское оружие шашка офи-
церская казачья образца 1904 г. генерал-лей-
тенанта Деникина Антона Ивановича, которую 
его дочь Марина Деникина передала президен-
ту Владимиру Владимировичу Путину в 2005 г. 
Иллюстрация №4;
Френч генерала А.И. Деникина с погонами. Иллюстрация 4.
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Россия 1918 г. Передан ЦМВС РФ американо-
русским обществом «Родина».
В июне 1914 г. А.И. Деникин произведен в чин 
генерал-майора. С началом Первой мировой 
войны назначен генерал-квартирмейстером 
8-й армии, но уже в сентябре, по собственному 
желанию, переведён на строевую должность - 
командиром 4-й стрелковой бригады (в авгус-
те 1915 г. развернутой в дивизию). За стойкость 
и боевые отличия бригада А.И. Деникина по-
лучила наименование «Железной». В ноябре 
1915 г. награжден Георгиевским оружием.
В мае со своей дивизией в составе 8-й армии 
принимал участие в Брусиловском (Луцком) 
прорыве 1916 г. Дивизия А.И. Деникина прорва-
ла 6 линий неприятельских позиций, а 23 мая 
1916 г. повторно взяла город Луцк, за что А.И. 
Деникину было вторично пожаловано Георгиев-
ское оружие, усыпанное бриллиантами, с над-
писью: «За двукратное освобождение Луцка». 
За успешные операции и личный героизм был 
награждён орденом Святого Георгия 3-й и 4-й 
степеней. В 1916 г. произведен в чин генерал-
лейтенанта и был назначен командовать 8-м 
корпусом на Румынском фронте. [13. Л. 119].  
Шашка офицерская наградная образца 1881 
г. «Золотое оружие за храбрость» генерала от 
инфантерии Николая Николаевича Юденича 
(иллюстрация № 5). 
С начала Первой мировой войны Н.Н. Юде-
нич стал начальником штаба Кавказской ар-
мии, ведшей бои с войсками Османской импе-
рии. На этом посту он наголову разбил турец-
кие войска под командованием Энвер-паши в 
Сарыкамышском сражении.
Военный министр генерал-адъютант В. А. Су-
хомлинов докладывал  Николаю II о награж-
дении за отличие в Сарыкамышской операции 
1914 г. начальника штаба Кавказской армии ге-
нерал-лейтенанта Н.Н. Юденича. «Результа-
том всех распоряжений и мероприятий назван-
ного генерала была обеспечена полная побе-
да под Сарыкамышем» [14. Л. 23-24].  
В январе 1915 г. Н.Н. Юденич был произведён 
в чин генерала от инфантерии и назначен ко-
мандующим Кавказской армией. В течение 
1915 г. части под командованием Н.Н. Юде-
нича вели бои в районе города Ван, который 
несколько раз переходил из рук в руки. 13-16 
февраля 1916 г. Н.Н. Юденич выиграл крупное 
сражение под Эрзерумом, а 15 апреля того же 
года русские войска овладели городом Трапе-
зунд. За это сражение (ещё до его окончания) 
Н.Н. Юденич был награждён орденом Свято-
го Георгия 2-й степени (после него этот орден 
такой степени в Российской Империи больше 
никто не получал). К лету 1916 г. русские вой-

ска контролировали большую часть Западной 
Армении.
Башлык, сумка полевая, планшет, накид-
ка генерал-адъютанта Михаила Васильевича 
Алексеева крупнейшего русского военачаль-
ника периода Первой мировой войны, «обще-
признанного крупнейшего военного авторите-
та» страны. 
В Первую мировую войну – с 19 июля 1914 г. 
состоял начальником штаба армий Юго-За-
падного фронта, затем с 17 марта 1915 г. глав-
нокомандующим армиями Северо-Западно-
го фронта. 6 сентября 1914 г. награждён орде-
ном Святого Георгия 4-й степени и произведен 
в чин генерала от инфантерии. Весной 1915 г. 
именно М.В. Алексеев руководил чрезвычайно 
трудным отступлением русских армий на вос-
ток через Польшу и Литву под постоянным на-
пором неприятеля – т. н. «Великим Отступлени-
ем». С 4 августа 1915 г. – главнокомандующий 
армиями Западного фронта.
После того как император Николай II принял на 
себя обязанности Верховного Главнокоманду-
ющего, М.В. Алексеев 18 августа 1915 г. был на-
значен начальником штаба Ставки Верховного 
Главнокомандующего. С этого времени генерал-

Иллюстрация 5.
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адъютант М.В. Алексеев, как начальник штаба 
Ставки Верховного Главнокомандующего, фак-
тически руководил всеми военными операция-
ми вплоть до Февральской революции.
Активизация  германской и турецкой агентуры 
в Иране вынудило Россию ввести свои войска 
в северную часть Ирана. Экспедиционный Кав-
казский корпус генерала Н.Н. Баратова был пе-
реброшен из Тифлиса в Баку, перевезен по Кас-
пийскому морю и 17 октября высажен в иранском 
порту Энзели. 3 декабря 1915 г. русские заняли 
древнюю столицу Персии - Хамадан, образовав 
базу для дальнейшего продвижения вглубь Ира-
на. С занятием Кума и Керманшаха русские отре-
зали Иран от турецкой Месопотамии. 
Таким образом на Кавказском фронте русская 
армия в результате успешных действий упро-
чила свое положение, сорвав германо-турец-
кий план, направленный на вовлечение Персии 
и Афганистана в войну против стран Антанты.
В экспозиции ЦМВС находятся личные вещи 
участников похода в Персию Иллюстрация №6:
Башлык генерала от кавалерии Николая Нико-
лаевича Баратова. 

В фонде знаков отличия хранятся Георгиев-
ские кресты I, II, III, IV степеней Маршала Со-
ветского Союза С.М. Буденного. Участвовал в 
Первой мировой войне старшим унтер-офице-
ром 18-го Северского драгунского полка на За-
падном и Кавказском фронтах, участник похо-
да русского экспедиционного корпуса в Персию 
в 1916 году. Был награждён за храбрость 4-я 
Георгиевскими крестами и 4-я медалями.
Шинель генерал-лейтенанта Алексея Влади-
мировича Шварца (передана родственниками 
из Аргентины). 
С началом Первой мировой войны, в августе 
1914 г. он был назначен комендантом Иванго-
родской крепости, осенью 1914 г. успешно ру-
ководил её обороной от германских и австро-
венгерских войск (противник не смог взять 
крепость, а после контрнаступления русских 
войск был вынужден отступить), после чего 
А.В. Шварц был произведен в генерал-майоры 
и награжден Георгиевским оружием. В июле 
1915 г. вновь успешно оборонял Ивангород 
от войск противника, отразив двухнедельный 
штурм крепости. В связи с общим отступлени-
ем русской армии, получив соответствующий 
приказ, организованно эвакуировал гарнизон 
крепости и его имущество (в том числе орудия 
крепостной артиллерии), а затем организовал 
взрыв укреплений. При этом сам А.В. Шварц 
считал эвакуацию преждевременной, считая 
необходимым продолжение обороны.
С ноября 1915 г. – комендант Карсской крепос-
ти [15. С. 294]., с июля 1916 г. – начальник Тра-
пезундского укрепрайона. Отличился в боях на 
Кавказском фронте во время наступления под 
командованием генерала Н. Н. Юденича. 
В экспозиции также представлены:

 кортик наградной офицерский «Георгиев-
ское оружие» начальника штаба Балтий-
ского флота вице адмирала Л.Б. Кербера, 
который был награжден «Георгиевским ору-
жием за отличия в военной кампании 1914 г. 
на Балтийском море;
 почетная сабля линейного корабля «Им-
ператрица Мария». Вручалась офице-
рам корабля, прослужившим на нем не ме-
нее года. Заказывалась на средства кают-
кампании. Представленный экземпляр – 
единственный сохранившийся и известный 
в настоящее время, принадлежал вахтен-
ному офицеру линкора лейтенанту Г.Р. Ви-
рену.

Одной из реликвий музейной коллекции явля-
ется полковое знамя лейб-гвардии Финлянд-
ского полка образца 1900 г., врученное в год 
столетия полка в 1906 г. Созданный в 1806 г. 
полк участвовал в боях против войск Наполео-Иллюстрация 6.
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на – сражался на Бородинском поле; в битве у 
села Красное один из батальонов полка под ко-
мандованием штабс-капитана Ушакова захва-
тил среди трофеев жезл маршала Даву. Полк 
отличился под Лейпцигом, при взятии Парижа 
первым ворвался на Монмартрские высоты. С 
новым юбилейным знаменем полк участвовал 
в Первой мировой войне. Офицеры полка про-
несли знамя по фронтам Гражданской войны, а 
после разгрома войск генерала П.Н. Врангеля 
в конце 1920 г. вывезли его во Францию. В 1949 
году последний хранитель знамени В.Ушаков 
через МИД СССР передал его в музей.
Коллекция фотофонда Центрального музея 
Вооруженных Сил РФ насчитывает свыше 100 
тысяч фотографий и альбомов с фотографи-
ями. Временные рамки – конец XIX века и по 
настоящее время.  В коллекции представлены 
фотодокументы Первой мировой войны 1914-
1918 гг. Среди них: Война 1914 г. Мобилизация 
по объявлению войны [16. № 25905]; Восточная 
Пруссия, 1914 г., д. Штауден [17. № 25905]; Ноч-
ной бой в Галиции [18. № 20663]; У Знамени [19. 
№ 17139]; Перевозка раненых 1-й Кавказской 
стрелковой бригады в 42-й передовой отряд 
Красного Креста д. Ставрики, 1 августа 1915 г. 
[20. № 18966];  Командир полка принимает но-
вое Знамя 220-го Скопинского полка от коман-
дира корпуса 14 мая 1916 г. [21. № 16384]; Раз-
дача командиром корпуса Георгиевских крес-
тов. 10 пехотная дивизия. 1916 г. [22. № 19924]. 
Изучение всех аспектов истории Первой миро-
вой войны составляет важную научную задачу, 
позволяет в рамках процесса качественных из-
менений в развитии исторической науки Рос-
сии уточнить наши представления о взаимос-
вязи политического, военного, экономического, 
социального и международного положения го-
сударства, выявить и учесть весьма полезные 
уроки для обеспечения эффективной 
экономики и социальной стабильности, кон-
структивного взаимодействия и функциониро-
вания государственных институтов, полити-
ческих партий и общественных организаций, 
формирования сильного правового государ-
ства и гражданского общества в нашей стране.
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й художників. Серед тем військового напрям-
ку тема Першої світової війни займає особли-
ве місце. Вона  була цікавою для багатьох ху-
дожників: Геннадія Доброва (1937-2011), Афана-
сія Шелоумова (1892-1983), Миколи Самокиша 
(1860-1944), Рудольфа Френца (1888-1956), Гав-
риїла Грекова (1880-1966), Франца Руба (1856-
1928), Митрофана Грекова (Мартищенка, 1882-
1934), Івана Владімірова (1870-1947), Михайла 
Авілова (1882-1954) та інших. Темою Великої Ві-
тчизняної війни захоплювалися  Іван Петров 
(1924-1990), Анатолій Соколов (1891-1971), Ан-
дрій Мильников (1919-2012), Юрій Кугач (1917-
2013), Петро Кривоносов (1911-1967), Олек-
сандр Чагадаєв (1956) та багато інших талано-
витих художників-баталістів. 
Перша світова війна (1914-1918) ознаменува-
ла початок ХХ століття, яке, як і попереднє сто-
ліття, було століттям воєн та революцій. Вони 
майже цілковито знищили політичну систему 
старого режиму, що базувалася на спадковій 
владі монарха, і змінили її республіканським 
правлінням. Але зникали не лише монархії – 
новий політичний режим означав ще й розпад 
імперії. Серед професійної когорти митців, яких 
хвилювала тема Першої світової війни, можна 
виокремити сучасного петербурзького худож-
ника-баталіста Дениса Базуєва. 
Базуєв Денис Миколайович народився 23 лю-
того 1975 року у місті Красноярську. Зростав 
у селищі Сіверський Ленінградської облас-
ті. У 1986 році родина переїхала на Камчатку, 
де він декілька років проживав у селищі Усть-
Большерецьк. Саме тут Денис захопився істо-
рією російсько-японської війни та військовою іс-
торією взагалі.
У 22 роки закінчив факультет образотворчо-
го мистецтва Російського державного педа-
гогічного університету ім. О. Герцена у Санкт-
Петербурзі, де вивчав основи живопису, ма-
люнка, композиції, декоративно-прикладного 

Анотація. В статті окреслені основні напрями твор-
чості відомого сучасного російського художника-бата-
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нення у Д. Базуєва захоплення військовою тематикою і, 
зокрема, темою Першої світової війни.
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дожника-баталиста Дениса Николаевича Базуева; очер-
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о Первой мировой войне; раскрываются предпосылки 
и причины возникновения у Д. Базуева увлечения воен-
ной тематикой и, в частности, темой Первой мировой 
войны.
Annotation. Basic directions of work of the known modern 
Russian artist-painter of battlepieces Denis Nikolaevich 
Bazuyev  are outlined in the article; the course of life of modern 
artist is outlined; the characteristic features of manner of letter 
of artist are illuminated; selective description of pictures is 
given about First world war; pre-conditions and reasons of 
origin open up in D. Bazuyev infatuations for military subjects 
and, in particular, by the theme of First world war.

Ключові слова: художник-баталіст, картини, персо-
нальна виставка, російсько-японська, Перша світова 
та Велика Вітчизняна війни.
Ключевые слова: художник-баталист, картины, пер-
сональная выставка, русско-японская, Первая мировая 
и Большая Отечественная войны.
Keywords: artist-painter of battlepieces, pictures, personal 
exhibition, Russian-Japanese, First world and Large Home
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ПОСТАТІ, ЗБРОЯ, ФОРТИФІКАЦІЯ. ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

науковий збірник      

РОЗДІЛ І

Санкт-Петербурзі. Всі війни у творчості худож-
ника займають особливе місце. 
До початку 2003 року Денис Базуєв зібрав вели-
кий матеріал по темі російсько-японської війни 
і приступив до роботи над серією акварелей 
«Оборона Порт-Артура 1904 року». Завдяки лі-
тературі, запропонованої бібліотекою музею, 
та консультаціям з боку його співробітників, ху-
дожнику вдалося ретельно дослідити історію 
оборони фортеці Порт-Артур, яка тривала оди-
надцять місяців [2]. У цих боях японці втрати-
ли понад 110 тисяч осіб та 15 бойових кораблів. 
Втрати російської армії складали близько 25 ти-
сяч солдат та офіцерів. Загинула і майже вся 
Перша тихоокеанська ескадра – а це близько 
50 кораблів [4].
У грудні 2007 року картини художника із серії 
«Оборона Порт-Артура» виставлялася у фірмо-
вому салоні «Cентябревъ», а у жовтні 2007 та січ-
ні 2008 років – в Александро-Невській Лаврі в Ду-
ховно-просвітницькому центрі «Святодуховсько-
му» під час святкування, присвяченого 150-річ-
чю з дня народження героя Порт-Артура – гене-
рал-лейтенанта, військового інженера Романа 
Ісидоровича Кондратенко [8]. Тут були в осно-
вному представлені картини, написані протя-
гом 2000-2008 років.
У 2004 році вдруге у Військово-історичному 
музеєві артилерії, інженерних військ та військ 
зв’язку у Санкт-Петербурзі відбулася друга пер-
сональна виставка художника-баталіста, при-
свячена 100-річчю початку російсько-японської 
війни. Перед роботою автор детально вивчав 
креслення фортифікаційних укріплень фортеці, 
озброєння та амуніцію російської та японської 
армій. У своїх роботах автор намагався як най-
достовірніше відобразити військові битви і цю 
серію картин він присвятив російському худож-
нику-баталісту, співавтору укладання  альбому 
«Живописна Україна» (1862) Василю Васильо-
вичу Верещагіну (1842-1904), який загинув під 
час російсько-японської війни (1904-1905) на ес-
кадровому броненосці «Петропавловськ» біля 
Порт-Артура [3]. Разом з ним загинув і відомий 
океанограф, розробник російської семафорної 
азбуки,  флотознавець та віце-адмірал Степан 
Осипович Макаров (1848-1904)  [8].
У 2005 році Денис Базуєв закінчив роботу над 
серією картин «Битва за Ленінград», у якій ві-
добразив битви за місто в облозі під час Вели-
кої Вітчизняної війни (1941-1944). Особливе міс-
це відводилося кровопролитним боям на леген-
дарному плацдармі на лівому березі ріки Нева 
«Невський п’ятачок», під с. Погостям, Синявин-
ськими висотами (поблизу с. Синявино Кіров-
ського району Ленінградської обл.), м. Колпіно 
та с. М’ясним бором. Ці битви до сих пір мало-

мистецтва [2]. Із захопленням досліджував іс-
торію мистецтв, відвідуючи музеї та бібліотеки 
міста. Після закінчення у 1997 році університе-
ту, працював дизайнером, проте весь свій віль-
ний час присвячував вивченню історії воєн та 
батальному живопису [1]. Тому на своїх полот-
нах художник намагався максимально реаліс-
тично відтворити історичні події в деталях. Ін-
терес викликають деякі його картини, пов’язані 
з Першою світовою війною:

1. «Загибель бронепоїзда «Хунхуз». Вран-
ці 24 вересня 1915 року бронепоїзд підтри-
мав атаку 408-го полку 102-ї піхотної дивізії 
на австрійській позиції. На початку наступ 
розвивався успішно. Проте скоро бронепо-
їзд був підбитий австрійською артилерією, а 
екіпаж змушений був швидко залишити під-
битий снарядами «Хунхуз».
2. «Бій біля мису Сарич». 5 листопада 1914 
року бригада лінійних кораблів російсько-
го Чорноморського флоту вступила у бій з 
німецьким лінійним крейсером «Гебен» та 
крейсером «Бреслау». Швидкоплинний бій 
в умовах поганої видимості звівся до своє-
рідної дуелі між старим російським броне-
носцем «Євстафій» та лінійним крейсером 
«Гебен». У ході цього бою обидва корабля 
отримали  тяжкі ушкодження.
3. «Бомбардувальник «Ілля Муромець» від-
биває атаку ворожих винищувачів». «Ілля 
Муромець» - перший у світі бомбардуваль-
ник - був створений талановитим винахід-
ником Ігорем Сікорським (1889-1972). 19 бе-
резня 1914 року «Ілля Муромець» під керів-
ництвом штабс-капітана Олексія Панкра-
тьєва (1888-1923) повертався з бойового за-
вдання. Раптом бомбардувальник був ата-
кований трьома німецькими винищувачами. 
Під час бою один з німецьких літаків був зби-
тий, а сам бомбардувальник неушкодженим 
приземлився на своєму аеродромі [7].

Художник Д. Базуєв захоплювався не лише 
Першою світовою війною, його цікавили і 
теми російсько-японської, радянсько-фін-
ської та Великої Вітчизняної воєн. Так, у 2001 
році у Військово-історичному музеєві артиле-
рії, інженерних військ та військ зв’язку у Санкт-
Петербурзі пройшла його перша персональна 
виставка «Друга світова війна у графіці», при-
свячена 60-річчю початку Великої Вітчизняної 
війни [5]. Крім зображення подій Другої світо-
вої війни, художник також виставив картини з 
відображенням подій радянсько-фінської війни 
(1939-1940). Успіх цієї виставки заклав основи 
для подальшого співробітництва молодого ху-
дожника та Військово-історичного музею ар-
тилерії, інженерних військ та військ зв’язку у 
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вивчені, а тому у вивченні цієї теми художнику, 
зокрема, у дослідженні карт боїв, історичних до-
кументів та амуніції німецької й радянської ар-
мій допомагали співробітники військового му-
зею, а також учасники війни та військові істори-
ки. Навесні 2005 року ця серія картин була ви-
ставлена у приміщенні  уряду Ленінградської 
області у Санкт-Петербурзі. У травні цього ж 
року Денис Базуєв брав участь у виставці «Не-
відома, незакінчена війна» у Культурно-просвіт-
ницькому центрі «ЛЕСТВИЦА» при храмі ікони 
Божої Матері Всіх Скорботних Радість у Санкт-
Петербурзі. Виставка була присвячена 60-річ-
чю закінчення Великої Вітчизняної війни [7].
У вересні 2006 року частина картин Дениса Ба-
зуєва із серії «Оборона Ленінграда» експонува-
лася у Державному меморіальному музеї обо-
рони та блокади Ленінграда на виставці до 
65-річчя початку боїв за «Невський п’ятачок» 
(«Загибель лісового містечка, 1942 р.», «Бій за 
Червоногвардійський укріпрайон, серпень 1941 
р.», «Канонерський човен «Селемджа» веде во-
гонь по німецьким позиціям, вересень 1941 р.», 
«Бій за селище Юрки. Луський рубіж, 1941 р.», 
«Допоможіть. Позиції 330-го полку на «Невсько-
му п’ятачку», квітень 1942 р.» та інші).
Картини Дениса Базуєва розміщено у фондах 
Державного меморіального музею О.В. Суво-
рова та Військово-історичного музею артиле-
рії, інженерних військ та військ зв’язку у Санкт-
Петербурзі, а також у приватних колекціях. Нині 
художник-баталіст працює над новою серією 
картин «Росія у Першій світовій війні», в якій на-
магається реалістично детально відобразити 
битви Першої світової війни в Росії. 

Джерела та література: 
1. Авторские галереи: Базуев Денис Николаевич 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.artlib.ru/
index.php?fp=2&id= 11&iid=81373&uid=6825
2. Базуев Денис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://graphic.org.ru/bazuev.html
3. Макаров Степан Осипович [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  Електронний ресурс: http://uk.wikipedia.org/wiki/
4. Русско-японская война 1905 года [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.abc-people.com/typework/history/
hist-n-7.htm
5. Защита Порт-Артура в акварелях Дениса Базуева 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://denisbazuev.
narod.ru/
6. Денис Базуев – художник-баталист [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.orgindex.ru/69598/
7. Оборона Порт-Артура (1904 г.), битва за Ленинград (1941-
1944 гг.), Первая мировая война (1914-1918 гг.) в картинах 
художника-баталиста Дениса Базуева. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.bazuev.spb.ru/
8. Шикман А.П. Деятели отечественной истории. 
Биографический справочник// П. Шикман. – Москва, 1997. 
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be used not only to analyze the events of the World War I but 
also to study the art of war, photography, linguistics, art, etc.).

Ключові слова: Перша світова війна, документ, 36-й пі-
хотний Орловський полк
Ключевые слова: Первая мировая война, документ, 
36-й пехотный Орловский полк
Keywords: the First World War, document, 36th Orlovsky 
Infantry Regiment

Анотація. Здійснено презентацію особової справи Ска-
лона Михайла Миколайовича, що зберігається у Дер-
жавному архіві Харківської області, як джерела дослі-
дження історії Першої світової війни. Виокремлено 
п’ять груп документів означеної тематики, що міс-
тяться в особовій справі (офіційні документи, докумен-
ти приватного характеру, вирізки з газет про воєнні дії 
полків та дивізії, якими командував Скалон М.М. (2013–
2017); твір живопису; фотодокументи – фотопортре-
ти та групові фото з військової служби Скалона М.М. 
(1913–1917), які можуть стати предметом дослідження 
не лише історії Першої світової війни, а й історії воєн-
ного мистецтва, фотографії, лінгвістики, графології, 
живопису та ін.
Аннотация. Проведена презентация личного дела Ска-
лона Михаила Николаевича, которое хранится в Госу-
дарственном архиве Харьковской области, как источ-
ника исследования Первой мировой войны. Выделено 
пять групп документов названной тематики, которые 
содержатся в личном деле (официальные документы, 
документы частного характера, вырезки из газет о 
военных действиях полков и дивизии, которыми коман-
довал Скалон М.М. (1913–1917); произведение живописи; 
фотодокументы – фотопортреты и групповые фото 
из военной службы Скалона М.М. (1913-1917), которые 
могут стать предметом исследования не только ис-
тории Первой мировой войны, но и истории военного 
искусства, фотографии, лингвистики, графологии, 
живописи, и др.).
Annotation. Introduced next is the personal file of Skalon 
Mikhail Nikolayevich (the file is currently being held in the 
National Archive of Kharkiv Oblast) which serves as a source 
of analysis for the events of the World War I. The personal file 
has been segmented into five groups of documents: official 
documents, personal documents, newspaper clippings of the 
military regiments and divisions commanded by Skalon M. N. 
(1913-1917), artwork, and photographic documents (portraits 
and group photographs from the period of military service of 
Skalon M. N. (1913-1917). These documents can collectively 

ОCОБОВА СПРАВА СКАЛОНА МИХАЙЛА МИКОЛАЙОВИЧА ЯК ДЖЕРЕЛО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО СКАЛОНА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА КАК ИСТОЧНИК 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

PERSONAL FILE OF SKALON MIKHAILО MYKOLAIYVYCH AS A SOURCE 
OF ANALYSIS FOR THE EVENTS OF THE WORLD WAR I

УДК 94 (4) «1914/1919»

Лариса ЮДІНА (Харків) Лариса ЮДИНА (Харьков) Larysa YUDINA (Kharkov)

Фото 1: Скалон Михайло Миколайович [4, арк. 284-а]
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На полицях сховищ одного з найстаріших та 
найбільших архівів України –  Державного ар-
хіву Харківської області, – серед розмаїття до-
кументального надбання Слобожанщини чіль-
не місце посідає особова справа Михайла Ми-
колайовича Скалона [1]. Й до тепер невідомою 
залишається історія потрапляння до архіву до-
кументів, що належали Михайлу Миколайови-
чу. Відомо лише, що надійшли вони до нього в 
неописаному стані у 1927 році [2, арк. 2], після 
чого були сформовані в одну справу. 
Славетний род Скалон бере свій початок із 
Франції. Згодом пращури Михайла Скалона пе-
реїжджають до Росії, де поколіннями служать у 
російській армії [3, арк. 4]. Саме така доля чекає 
і на Михайла, який народився 19 січня 1874 року 
в родині генерала-від-кавалерії Миколи Анто-
новича Скалона [10, арк. 1171].
Закінчивши найбільш елітний військово-учбовий 
заклад Імператорської Росії – Пажеський кор-
пус, Михайло Миколайович усе своє життя при-
святив військовій справі, дійшовши від поручи-
ка (1898) до генерал-лейтенанта (1920) (фото 1).
У Першу світову війну командував 36-м піхот-
ним Орловським полком (1914-1915),   4-м стрі-

лецьким полком (1915-1917) та 33-єю піхотною 
дивізією (1917-1918).
Серед документів, що зібрані в особовій справі 
Михайла Миколайовича Скалона, певну части-
ну складають документи періоду Першої світо-
вої війни. Їх доречно виокремити за такими гру-
пами:
І. Офіційні документи:
- рапорти, накази, донесення та телеграми вій-
ськового характеру; 
- описи бойових дій 36-го піхотного Орловсько-
го полку, що тривали з 25 по 29 серпня 1914 
року та з 28 вересня по 23 жовтня 1914 року, за-
вірені особисто М.М. Скалоне; опис бойових дій 
частин 33-ї піхотної дивізії, що тривали упро-
довж 19-25 серпня 1917 року;
- список керівного складу 36-го піхотного 
Орловського полку станом на 8 січня 1915 року;
- коротка записка про службу підпоручика 36-го 
піхотного Орловського полку Сергія Афанасійо-
вича Філіппова, 1882 року народження, датова-
на квітнем 2015 року;
- зведені відомості про супротивника, підписані 
полковником Кабаловим (1915);
- листи офіційного характеру. 

Фото 2: витяг із листа Гуковського, адресованого Скалону М.М., без дати 
[5, арк. 160]

Фото 2-а: витяг із листа Гуковського, адресованого Скалону М.М., без 
дати [6, арк. 161-зв.]
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ІІ. Документи приватного характеру:
- вітальні телеграми;
- особисті листи. 
ІІІ. Вирізки з газет про воєнні дії полків та диві-
зії, якими командував Скалон М.М. (1913-1917).
IV. Твір живопису (малюнок, виконаний Матві-
єнко (1915). 
V. Фотодокументи – фотопортрети та групові 
фото з військової служби Скалона М.М. (1913-
1917).
Широкий спектр вищезазначених документів, 
інформація яких відображає період Першої сві-
тової війни, дає можливість доповнити вже ві-
домі сторінки історії означеного періоду та про-
вести дослідження з інших галузей, зокрема, 
з історії розвитку типографського мистецтва, 
фотографії, живопису, воєнного мистецтва, 
лінгвістики тощо. До того ж, рукописні матері-
али можуть стати об’єктом досліджень у сфері 
графології як науки, що простежує зв’язок між 
почерком та індивідуальними особливостями 
людини.
Привертає увагу характер утворення докумен-
тів на паперових носіях. Інформація, що міс-
титься в них, частково відтворена олівцем, 
чорнилом та має машинописний друк.

Фото 3: витяг із листа Гуковського, адресованого Скалону М.М. 6 квітня 
1915 року [7, арк. 164]

Фото 3-а: витяг із листа Гуковського, адресованого Скалону М.М. 6 квітня 
1915 року [8, арк. 165-зв.]

Фото 4: Фрагмент з історії Першої світової війни (художник Матвієнко)
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Не залишаються поза увагою і окремі лис-
ти приватного характеру, зокрема, адресова-
ні М.М. Скалону колишнім лікарем 36-го піхот-
ного Орловського полку Гуковським. Їх цінність 
полягає не лише у змістовності, а й і в особли-
востях аркушів, виконаних типографським дру-
ком (видавництво П.Плахова, м. Київ) із засто-
суванням зображень військової тематики (фото 
2, 2-а, 3, 3-а). 
Даний вид документа може стати предметом 
дослідження не лише істориків, а й і філателіс-
тів. Серед документів особової справи Скало-
на Михайла Миколайовича зберігся кольоровий 
малюнок, виконаний фарбами; датований 1915 
роком; автор – Матвієнко. На малюнку відобра-
жено фрагмент з історії Першої світової війни 
(фото 4) [9, арк. 286].
Отже, документи, зібрані в особовій справі Ска-
лона Михайла Миколайовича, представляють 
собою групу унікальних джерел для проведен-
ня досліджень різного спрямування.

Джерела та література:
1. Державний архів Харківської області, ф.-442, оп. 1, спр. 1.
2. Там само, справа фонду № 442.
3. Там само, ф.-442, оп. 1, спр. 1.
4. Там само.
5. Там само.
6. Там само.
7. Там само.
8. Там само.
9. Там само.
10. Список полковникам по старшинству. – С.-Петергург, 
1914. – 1487 с.
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Ігор ГАВРИЛОВ 
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Аннотация. В предложенной статье речь идет об 
участниках Первой мировой войны, братьях Камин-
ских из Николаева. В научный оборот вводятся ранее 
не опубликованные материалы: письма, телеграммы, 
удостоверения, служебные записи подпоручика 188-
го пехотного Карсского полка, хранящиеся в фондах и 
экспозиции Николаевского областного краеведческого 
музея.
Анотація. У запропонованій статті йдеться про учас-
ників Першої світової війни братів Камінських з м. Ми-
колаєва. До наукового обігу вводяться раніше не опу-
бліковані матеріали: листи, телеграми, посвідчення, 
службові записи підпоручика 188-го піхотного Карсько-
го полку, що зберігаються в фондах та експозиції Мико-
лаївського обласного краєзнавчого музею.
Annotation. This article is about participants of the World 
War I, specifically about Kaminsky brothers from the city of 
Nikolaev. Authors of this article introduce materials which 
were previously not published: letters, telegrams, certificates, 
office records of the second lieutenant of the 188th infantry 
Karsky regiment. These materials are stored in archives and in 
exhibitions of the Nikolaev Regional Museum of Local History

Ключові слова: війна, Камінські, телеграми, службові 
записи, експозиція музею.
Ключевые слова: война, Каминские, телеграммы, 
служебные записи, экспозиция музея.
Key words: war, Kaminsky, telegrams, office records, 
exhibition

В одном из залов новой, открытой в августе 2012 
г., экспозиции Николаевского областного крае-
ведческого музея, представлены материалы 
участников Первой мировой войны. Это 
документы, фотографии, личные вещи офи-
церов и рядовых 58-го пехотного Прагского и 
7-го Донского казачьего полков, которые до на-
чала войны составляли основу николаевского 
военного гарнизона [7, с.155]. Рядом помещены 
письма и телеграммы 1914-15 гг. из семейно-
го архива известного николаевского краеведа, 
археолога Ф.Т.Каминского (1888-1978). В тече-

ние долгой и трудной жизни, он с болью вспоми-
нал гибель брата Алексея, свое участие в вой-
не. Однажды, в разговоре с сотрудником музея 
В.И.Никитиным, Феодосий Тимофеевич, сказал: 
«А знаете ли Вы, Василий Иванович, что такое 
штыковая атака? Я четыре раза водил солдат в 
штыковые атаки» [4, с.124]. При этом у него за-
дрожали руки и увлажнились глаза.
Несколько поколений рода Каминских прожи-
вали близ Николаева, в селении Богоявлен-
ском. В январе 1880 г. Тимофей Григорьевич Ка-
минский женился на молодой калужской крес-
тьянке Марии. Через несколько лет семья ста-
ла многодетной. Любящие родители растили, 
воспитывали, давали образование пятерым 
сыновьям – Степану, Даниилу, Феодосию, Алек-
сею, Борису и двум дочерям – Клавдии и Мар-
фе. Мальчишки, подрастая, заканчивали город-
ское начальное, а затем, Александровское ре-
альное училище.
Алексей Каминский в 1912 г. закончил обуче-
ние в Одесском военном училище. Использо-

Фото 1. Каминский Алексей. Портрет.
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вав положенный 28-дневный отпуск, отбыл к 
месту службы. 11 сентября он уже зачислен в 
личный состав 188-го пехотного Карсского пол-
ка, расквартированного в Саратове [9, с.1; 12, 
№4]. 14 июля 1913 г. он подавал рапорт полко-
вому командиру о переводе в 133-й пехотный 
Симферопольский полк, в котором служил его 
старший брат Феодосий. Перевод, к сожале-
нию, не состоялся [3, №9]. В конце сентября 
1913 г. Алексея Каминского откомандировали в 
Казань, для обучения в фехтовально-гимнасти-
ческой корпусной школе [9, с.3].
В следующем, 1914 г. он пытался перевестись 
на Балтийский флот. 24 мая прибыл в распо-
ложение 2-го Балтийского флотского экипажа 
и планировал попасть в школу морских каде-
тов, предварительно заказав учебные пособия 
по физике, химии, морскому делу, географии. 
Но назначение не утвердили, и Алексей уехал 
в Николаев, где, заболев, попал в местный гос-
питаль, и 8 сентября возвратился в Саратов, к 
месту постоянной службы. (Фото 1)
Уже шла война, с 1 августа в России была 
объявлена воинская мобилизация и проходи-
ла активная передислокация войск. В сентябре 
1914 г. Алексей Каминский сопровождал бой-
цов маршевой роты 92-го запасного батальона 
к новому месту службы. 

15 ноября 1914 г. он телеграфировал родите-
лям в Николаев: «Вторник уезжаю на войну. 
Благословите. Шлю привет. Алеша» [10, №13]. 
Через три дня подает рапорт командиру 92-го 
запасного батальона об отбытии в действую-
щую армию. 25 ноября – следующий рапорт, 
на имя коменданта этапного пункта г. Варша-
ва о выдаче 475 винтовок и 28500 патронов для 
сопровождаемых им бойцов [9, с.17]. 3 дека-
бря в г. Рава он ходатайствует перед команди-
ром этапа о приготовлении обеда на 470 чело-
век личного состава [9, с.18]. Последняя запись 
в общей тетради, являющейся интересным ис-
точником сведений о его службе, была сделана 
9 декабря 1914 г. [9, с.21]. (Фото 2)
В Николаеве, как и повсюду на шумных улицах, 
рынках, в казармах и офицерском собрании го-
ворили лишь о войне [2, с.175]. Семья Камин-
ских жила ожиданием вестей от сыновей. Во-
инскую службу в это время несли Алексей, Фе-
одосий и Даниил. В фондах Николаевского кра-
еведческого музея хранится письмо от родите-
лей, написанное в ноябре 1904 г., когда Дани-
ил находился в Киеве и был юнкером 2-й роты 
военного училища [6, с.1], в 1909 г. уже служил 
поручиком крепостной артиллерии. По свиде-
тельству членов семьи, Даниил Каминский был 
участником Первой мировой войны, а затем и 
Гражданской; сражался в рядах Добровольчес-
кой армии, однако, дальнейшая судьба его не 
известна.
Феодосий Каминский, после окончания Алексан-
дровского реального училища, уехал в 1909 г. из 
Николаева в Санкт-Петербург. Обучался в во-
енной школе и, одновременно, в качестве воль-
ного слушателя, посещал лекции в Петербург-
ском археологическом институте. После успеш-
ной сдачи выпускных экзаменов, он закрепил 
теоретические знания участием в раскопках 
античного Херсонеса. Летом 1913 г., очевидно, 
во время отпуска, провел археологическую раз-
ведку в Херсонской губернии, такие же планы 
имел он и на 1914 г. [4, с.123]. Но мирное тече-
ние жизни прервала война.
Военную службу Ф. Каминский начинал подпо-
ручиком 133-го Симферопольского пехотного 
полка. 7 декабря 1914 г. он телеграфировал ро-
дителям: «Здоров. Где теперь Алеша? Здоровы 
ли все? Дося»[10, №10].
1 января 1915 г. Каминские получили страшное 
известие: «Подпоручик Каминский погребен на 
католическом кладбище села Лопушно, Келец-
кого уезда. Карабашев» [10, №14]. В семью при-
шло огромное горе, погиб 23-летний сын Алек-
сей. Феодосий, естественно, об этом узнал по-
зже, поскольку еще 4 января он писал родным: 
«Здравствуйте, дорогие папа, мама, Мася, Кла-

Фото 2. Страница из тетради Алексея Каминского.
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ва, Боря. Я здоров. Получил посылку вчера. Ве-
ликое спасибо. Дося» [10, №1]. 11 января дати-
рована следующая весточка: «Здоров. Получил 
вашу телеграмму. Благодарю. Телеграммой со-
общите адрес Алеши. Всех целую. Дося» [10, 
№2] Так, в телеграфном, четком стиле, близкие 
передавали информацию друг другу. 
После получения известия о гибели Алексея, 
семья приняла решение о его перезахоронении 
в Николаеве. Марфа Каминская получила раз-
решение николаевского градоначальника, ви-
це-адмирала А.И. Мязговского: «3 января 1915 
г. дано богоявленской мещанке М.Т. Каминской 
удостоверение, что она отправляется в с. Ло-
пушно, Келецкой губернии, для перевозки в Ни-
колаев тела павшего в бою брата. Подпоручика 
188-го пехотного Карсского полка Алексея Ка-
минского и погребения его на местном право-
славном кладбище» [11, №8]. (Фото 3)
14 января, со станции Знаменка Марфа писала 
родителям: «Прибудем телом четырнадцатого 
вечером» [10, №8]. В 8:30 утра, 15 января про-
изошло отпевание в Новокупеческой церкви г. 
Николаева, в тот же день состоялось и погре-
бение [2, с.207].
19 января 1915 г. Феодосий Каминский отпра-
вил телеграмму: «В день погребения дорого-
го Алеши всеми чувствами и мыслями с вами. 
Земно кланяюсь тебе сраженный вражьей пу-
лей герой. Легка земля тебе милый наш Алеша. 
Дося» [10, №11]. (Фото 4)
21 января 1915 г. старший сын Степан написал 
родителям из Одессы: «Дорогие папа и мама. 
Хочется чтобы вы получили это письмо 23 ян-
варя в день 35-летия юбилея вашей супружес-
кой жизни. Не так суждено было провести этот 
день, как мы думали. Мы все мечтали собрать-
ся в этот день сплоченной семьей… Не говоря о 
том, что мы разбросаны к этому дню по разным 
местам и обстоятельства службы каждого из 
нас лишили возможности провести этот день 
вместе. Бог взял от нас дорого брата. Тяжелая 
эта година для всех нас. Пусть же та жертва, ко-
торую мы принесли на алтарь Родины, сплотит 
нашу дорогую семью еще больше…» [8, с.1-4]. 
Так, Каминские, как тысячи других семей стол-
кнулись с несправедливостью, разрушитель-
ной силой войны. 
16 декабря 1915 г. в «Николаевской газете» 
было напечатано сообщение о том, что на сле-
дующий день состоится заупокойная литургия 
в Кладбищенской церкви, а затем панихида на 
могиле усопшего [5, с.4]. (Фото 5) Позднее, на 
месте захоронения был установлен памятник 
с надписью: «Подпоручик Каминский Алексей 
Тимофеевич убит в штыковом бою 17 декабря 
1914 г. на 24-м году жизни». Уже посмертно, по-

Фото 3. Разрешение Марфе Каминской перевезти тело брата.

Фото 4. Телеграмма Феодосия Каминского родителям.
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чти через два года, Высочайшим приказом о чи-
нах военных от 27.09.1916 г. Алексей Каминский 
был награжден орденом Св.Георгия IV степени. 
(Фото 6)
Феодосий Каминский принимал участие в 
боевых действиях, служил командиром бата-
реи 229-го резервного пехотного полка. 9 марта 
1915 г. он писал отцу: «Здоров, бодр. Был легко 

ранен, остался в строю. Будьте же все здоровы, 
дорогие мои. Не беспокойтесь, пишу письмо. 
Дося» [10, №9]. За время участия в боевых дей-
ствиях он еще трижды получал ранения. В фев-
рале 1918 г. капитан Ф.Т. Каминский демобили-
зовался. В семье тайно хранили его боевые ор-
дена, это было горькой необходимостью из-за 
изменившейся политической ситуации в стра-
не и дальнейших событий в жизни участника 
Первой мировой войны. (Фото 7)
В мае 1918 г. при гетмане П. Скоропадском 
он был мобилизован, назначен членом, а, за-
тем, председателем комиссии по ликвидации 
учреждений военного времени. В 1920 г. он 
будет арестован из-за службы в Доброволь-
ческой армии, отправлен в Москву, где и на-
ходился до окончания следствия. В Николаев 
он возвратился в марте 1921 г., возглавил сек-
цию музейно-экскурсионной работы губерн-
ского отделения политпросвещения. Затем, 
в мае 1923 г., становится директором Никола-
евского историко-археологического музея, и в 
этой должности проработает до конца сентя-
бря 1929 г. [1, с.20].
Ф.Каминский очень много сделал для разви-
тия музея: добился его перемещения в более 
просторное здание, способствовал формиро-
ванию замечательной коллекции находок из 
раскопок древнегреческого города Ольвия. 
При музее возникнет общественная организа-
ция «Друзья музея», которая объединит люби-
телей истории, археологии. Однако 29 сентя-
бря 1929 г. Ф.Каминского вновь арестовывают, 
объявляют участником вымышленной «Спілки 
визволення України». После пребывания в ла-
герях, ссылки, в родной город он возвратится 
лишь в 1954 г. Четыре года проработает стар-
шим научным сотрудником краеведческого му-
зея. Затем, уйдет на пенсию, но будет продо-
лжать писать статьи по истории родного края, 
консультировать молодых музейных сотрудни-
ков. Студенты и школьники любили экскурсии, 

Фото 5. Объявление о панихиде по Алексею Каминскому.

Фото 6. Памятник на могиле Алексея Каминского.
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которые проводил старый краевед по улицам 
города корабелов. Последние годы он прожи-
вал в родительском доме, его часто посеща-
ли музейщики. 27 августа 1978 г. он отметил 
свое 90-летие, а 11 октября того же года тра-
гически погиб у себя в доме от рук нелюдей-
убийц, позарившихся на мнимые богатства, 
хранившиеся у него. А это были семейные ре-
ликвии, картины Степана Каминского и извест-
ного украинского художника Ефима Маковско-
го, исторические документы. Пожилой человек 
и в последний день своей жизни проявил муже-
ство, борясь с двумя здоровыми молодчиками, 
но, к сожалению, они оказались сильнее.
В августе 2013 г., в честь 125-летия со дня рож-
дения, на его могиле был установлен новый па-
мятник. На вертикальной стеле из черного мра-
мора изображение молодого Феодосия Тимо-
феевича Каминского в военной форме, даты 
его жизни и лаконичная надпись: «Директор 
историко-археологического музея, археолог, 
участник Первой мировой войны». (Фото 8)
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Фото 7. Каминский Феодосий
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Анотація. 9 вересня 1913 року над небом Сирецького ле-
товища в Києві військовий льотчик штабс-капітан Пе-
тро Миколайович Нестеров першим у світі виконав за-
мкнуту криву у вертикальній площині, названу згодом 
«петлею Нестерова», або «мертвою петлею». Цим ма-
невром Нестеров поклав початок вищому пілотажу. 
Петля Нестерова свою назву «мертва» отримала че-
рез те, що перші спроби виконати цю фігуру здійснюва-
лися на зорі авіації на літаках, які не витримували ви-
никаючих при цьому перевантажень і руйнувалися, а пі-
лоти зазвичай не виживали. Були всілякі відгуки в пресі 
на цю подію, але в основному було захоплення: «Мертва 
петля» не повинна вже так називатися: вона стала жи-
вою. Ви перемогли смерть розумом і силою волі! Навчіть 
інших сміливців  перемагати дух смерті в повітрі ...».
Аннотация. 9 сентября 1913 года над небом Сирецко-
го аэродрома в Киеве военный летчик штабс-капитан 
Петр Николаевич Нестеров первым в мире выполнил 
замкнутую кривую в вертикальной плоскости, назван-
ную впоследствии «петлей Нестерова», или «мерт-
вой петлей». Этим маневром Нестеров положил нача-
ло высшему пилотажу. Петля Нестерова свое название 
«мертвая» получила из-за того, что первые попытки 
выполнить эту фигуру осуществлялись на заре авиа-
ции на самолетах, которые не выдерживали возника-
ющих при этом перегрузок и разрушались, а пилоты 
обычно не выживали. Были всякие отзывы в прессе на 
это событие, но в основном был восторг: «Мертвая 
петля» не должна уже так называться: она стала жи-
вой. Вы победили смерть умом и силой воли! Научите 
других смельчаков побеждать дух смерти в воздухе ...».
Annotation. On September, 9, 1913 above sky of Sireckogo 
of the air field in Kyiv a military pilot shtabs-kapitan Petro 
Mykola Nesterov in the world executed the reserved curve in a 
vertical plane, adopted afterwards the «loop of Nesterova», or 
«dead loop the first». Put beginning this maneuver of Nesterov 
aerial acrobatics. Loop of Nesterova the «dead» got the name 

because maiden attempts to execute this figure were carried 
out on sunset an aviation on airplanes which did not maintain 
arising up here overloads and collapsed, and pilots usually did 
not use. There were all sorts of comments in the press on this 
event, but mainly there was a capture: A «dead loop» must not 
be already so named: it became living. you won over death a 
mind and will-power! Teach other dare-devils  to win the spirit 
of death in mid air ...».

Ключові слова: Перша Світова війна, Нестеров, Мерт-
ва петля, Повітряний таран, Військовий льотчик, Ви-
щий пілотаж. 
Ключевые слова: Первая Мировая война, Нестеров, 
Мёртвая петля, Воздушный таран, Военный лётчик, 
Высший пилотаж.
Key words: First world war, Nesterov, Dead loop, Air ram, 
Military pilot, Aerial acrobatics.

9 вересня 1913 над Сирецьким летовищем, що 
знаходилось на схід від містечка Святошин і 
було фактично передмістям Києва, військовий 
льотчик штабс-капітан Петро Миколайович Не-
стеров першим у світі виконав замкнуту криву 
у вертикальній площині, названу згодом «пет-
лею Нестерова», або «мертвою петлею». Цим 
маневром поручник Нестеров поклав початок 
вищому пілотажу.
Свідки з 3-ї роти, та й сам герой звершення 
на тоді ще не до кінця усвідомлювали велич 
події, але Київське товариство повітропла-
вання і науково-технічне товариство на чолі з 
генерал-майором Вербицьким достойно оці-
нили досягнення і вирішили видати Несте-
рову  золоту медаль за «перше в світі вда-
ле рішення, з ризиком для життя, питання 
про управління аеропланами при вертикаль-
них кренах». Таку ж медаль свого часу отри-

ПОСМЕРТНІ МИТАРСТВА ПЕТРА НЕСТЕРОВА

ПОСМЕРТНЫЕ МЫТАРСТВА ПЕТРА НЕСТЕРОВА

POSTHUMOUS ORDEALS OF PETRO NESTEROV

УДК 93 П22-п

Микола ПАШКОВЕЦЬ

Володимир КРИВОБОК (Київ)

Николай ПАШКОВЕЦ

Владимир КРИВОБОК (Киев)

Nikolay PASHKOVETS

Vladimir KRYVOBOK (Kyiv)

Кому война, а кому мать родна.
(Російська народна приказка)
Герої не вмирають.
(Гасло українських Майданів)
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мав від суспільства тільки професор Жуков-
ський.
Період життя Нестерова в Києві став періодом 
надзвичайно активної його творчості в авіацій-
ній справі. Київ того часу справедливо вважав-
ся видатним центром авіації. Київську спілку 
повітроплавання очолював вихованець Жуков-
ського профессор КПИ Микола Делоне.
Нестеров прожив коротке, але дивовижно 
яскраве життя. У роки Першої Світової війни 
зробив перший в історії повітряний таран та 
героїчно загинув. Ім’я його золотими літерами 
внесено в літопис вітчизняної та світової авіа-
ції. У нього було багато задумок та планів, але 
пролунали рокові постріли в Сараєво і в черв-
ні 1914 року несподівано розпочалася Перша 
Світова війна.
Ще до початку війни він передбачав необхід-
ність повітряних боїв та дальніх перельотів. У 
Петра Миколайовича дозріла думка зробити та-
кий переліт у складі загону без всякої підготов-
ки в умовах, максимально наближених до бо-
йових. І він здійснив такий переліт 10-11 серпня 
1913 року за маршрутом Київ–Остер–Ніжин–
Київ, а через декілька днів повторив його вже 
на чолі групи з трьох літаків. Це був перший у 
світі груповий переліт, з чотирма посадками на 
вибраних з повітря, не на підготовлених зазда-
легідь майданчиках. На літаку Нестерова був 
також кінооператор Володимир Добржанський 
з камерою. Знятий їм 30-хвилинний фільм де-
кілька днів з великим успіхом демонструвався 
в кращому на той час київському кінотеатрі Ан-
тона Шанцера на Хрещатику, 38.
З початком війни 11-й авіазагін, до яким керу-
вав Нестеров, прибув в Радзівілов, а незаба-
ром – в Жовкву, і, за дивною волею долі, роз-
містився в маєтку барона Фрідріха фон Розен-
таля, австрійського військового льотчика. Не-
стеров і авіатори його загону здійснювали по-
вітряну розвідку. Те ж саме робив і барон, який 
був на другому боці протиборчих сторін. Щодня 
його біплан «Альбатрос» з’являвся над розта-
шуванням штабу 3-ої російської армії.
Є спогади свідка – поручника Віктора Григо-
ровича Соколова, що служив тоді разом з Не-
стеровим, але з певних причин його розповідь 
була оприлюднена лише у 1969 році.
Здійснивши за час війни 28 вильотів, 8 верес-
ня (26 серпня по старому стилю) 1914 року біля 
містечка Жовква Петро Миколайович Несте-
ров зробив свій останній подвиг - протаранив 
літак, в якому знаходилися пілот Франц Мали-
на (Franz Malina) і пілот-спостерігач барон Фрі-
дріх фон Розенталь (Friedrich von Rosenthal), 
які вели повітряну розвідку пересування росій-
ських військ. Обидва літаки впали на землю, а 

льотчики загинули. Слід зазначити, що Несте-
ров не збирався знищувати літак ворога ціною 
власного життя. У «Акті розслідування про об-
ставини героїчної кончини начальника 11-го 
корпусного авіаційного загону штабс-капітана 
Нестерова» вказувалося: «Штабс-капітан Не-
стеров вже давно висловлював думку, що є 
можливим збити ворожий повітряний апарат 
ударами зверху колесами власної машини по 
підтримуючих поверхнях ворожого апарату, 
причому допускав можливість благополучного 
результату для таранячого льотчика».
А напередодні, звечора 25 серпня 1914 року у 
вестибюлі жолковського замку короля Яна Со-
беського, де тоді розміщувався штаб 3-ої ро-
сійської армії, генерал-квартирмейстер Михай-
ло Бонч-Бруєвич став докоряти групі льотчиків 
за безкарні польоти ворожого розвідника. Коли 
розмова набула характеру звинувачення в не-
рішучості, штабс-капітан Нестеров дав слово 
честі, що припинить польоти австрійця.
Наступного ранку «Альбатрос» з’явився знову 
над Жовквою. Нестеров і поручник Олександр 
Кованько піднялися в повітря з метою пере-
хопити ворожий літак, але при злеті обірвав-
ся трос з гирею, якою Петро сподівався збити 
гвинт у «Альбатроса» і змусити його сісти. Не-
стеров з Кованько повернулися на землю. Не-
стеров наказав механікові швидше відремон-

Фото 1. Петро Миколайович Нестеров прожив коротке, але дивовижно 
яскраве життя.
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тувати двигун, а сам сів в автомобіль і поїхав 
до армійської казни, щоб отримати гроші для 
потреб 11-го загону. Коли повертався назад, в 
повітрі знову з’явився літак барона.
Нестеров під’їхав прямо до справного «Мора-
ну», де стояв Кованько, та вскочив у літак. Ко-
ванько хотів зайняти місце спостерігача. «Що 
ж ти зробиш, візьми хоч би браунінг», – сказав 
Кованько. «Нічого, як-небудь обійдуся», – кинув 

Нестеров і піднявся в повітря. Барон помітив 
наближення «Морана» і спробував відірвати-
ся на своєму важкому «Альбатросові». Але Не-
стеров наздогнав ворога, зайшов ззаду та зго-
ри ударив австрійський літак в хвіст. Громізд-
кий «Альбатрос» ще продовжував деякий час 
летіти, потім завалився на лівий бік та впав. 
Впав і літак Нестерова. Парашутів у той час у 
льотчиків не було.
За повітряним боєм напружено спостерігали ро-
сійські військовослужбовці, козаки та місцеві се-
ляни. Першими до місця падіння прибігли двоє 
донських козаків, які роззули Нестерова, витяг-
нули гроші, які він перед цим отримав, зняли шо-
лом, прибрали його як покійника, склавши руки 
на грудях. Після цього мародери побігли у на-
прямку до козачого табору. Можливо вони не 
мали початкової думки грабувати покійника, але 
знайшовши гроші, не встояли перед спокусою.
У кишенях австрійського авіатора виявили осо-
бисті документи барона Розенталя, фотогра-
фію, на якій він зображений з красунею-дружи-
ною і двома дочками.
Другий австрійський вояк, якого знайшли по-
близу – унтер-офіцер Франц Малина, – голо-
сно прочитав документ Кованько. Наш брат 
слов’янин, – тихо сказав солдат, що стояв по-
руч з Кованько.
Якийсь військовий лікар знайшов шолом при-
близно в кілометрі від «Морана», у напрямку 
до козачого табору. Шолом був м’який, з мав-
пячого хутра. Очевидно, мародер зметикував, 
що така рідкість легко може послугувати речо-
вим доказом мародерства, і викинув шолом. 
Отже твердження деяких російських дослідни-
ків, що Нестерова пограбували місцеві жите-
лі, не витримує жодної критики. Так завершив-
ся 26 серпня (8 вересня) 1914 року біля галиць-
кого села Воля-Высоцкая недалеко від Львова 
цей перший у світі повітряний таран.
Посмертно Нестерову було присвоєно чин ка-
пітана і нагороджено орденом Святого Геор-
гія 4-го ступеня. Загибель Нестерова справи-
ла сильне враження на усю країну. Сім’ї призна-
чили найвищу на той час пенсію – 1890 рублів 
в рік. Відважний пілот був похований в Києві як 
національний герой. Про його безсмертний по-
двиг писала не лише російська, але й вся світо-
ва преса. Труну з тілом Петра Нестерова при-
везли у Київ. Попрощатися з героєм прийшли 
десятки тисяч киян. Його відспівували у Микіль-
ському військовому соборі на Печерську (стояв 
на місці теперішньої Площі Слави) та з належ-
ними військовими почестями поховали 31 серп-
ня 1914 року під дерев’яним хрестом на Асколь-
довій могилі, поруч з п’ятьма іншими пілотами.
Радянська влада безглуздо вирішила пере-

Фото 2. Нестеров серед членів Київського товариства повітроплавання.

Фото 3. Перший в історії повітряний таран. Нестеров зайшов ззаду, 
наздогнав ворога, та як сокіл б’є незграбну чаплю, так і він ударив 
супротивника.
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творити на парк старовинне аристократич-
не кладовище на Аскольдовій могилі, дозво-
ливши родичам перепоховати останки близь-
ких. Генерал у першу Світову війну і революцію 
М.Д.Бонч-Бруєвич згодом, у 1957 році в книзі 
«Вся власть Советам» напише про Нестерова: 
«Ми давно знали один одного, і у мене цей авіа-
тор викликав велику симпатію (стор. 37)». Після 
Жовтневої Революції Бонч-Бруевич – вже ра-
дянський генерал, начальник штабу Верховно-
го головнокомандувача, керівник Вищої воєнної 
Ради, начальник Польового штабу міг би захис-
тити память льотчика Петра Нестерова, коли 
тракторами утюжили його могилу. Але цього 
не сталося, тому з гіркотою на душі та в серці 
залишається признати справедливими слова, 
які були начертані на пам’ятному хресті герою: 
«Дарма ти це зробив. Росія все одно загинула, 
а своїх героїв затоптала у грязюку…».
На сьогодення з цього приводу так і напрошу-
ється звернення до сепаратистів на східно-пів-
денних теренах України: «Дарма ви це вчиняє-
те. Імперська Росія все одно приречена. Ви Ро-
сії не потрібні, тому ваші діяння не будуть оці-
нені. Ваш кінець буде безславним: або погре-
біння у грязюці придорожних донецьких ровів, 
або розстріл російськими прикордонниками при 
спробі повернутися на терени «матінки Росії».
У 1938 році взялися перезахоронювати і Не-
стерова. Могильний хрест на його могилі не 
зберігся, тож розкопали іншу, в якій лежав офі-
цер у чоботях із кокардами. Старий київський 
фотограф, який пам’ятав, що авіатора хова-
ли невзутим (М.Бонч-Бруєвич писав, що Не-
стеров «не встиг узутися»! – лукавив служа-
ка), наполіг, аби пошуки продовжили, орієн-
туючись на сусідні пам’ятники, зафіксовані на 
світлині. Так було виявлено труну, в якій лежав 
штабс-капітан у… шкарпетках. Його похова-
ли на Лук’янівському цивільному цвинтарі (ді-
лянка №13-1, ряд 2, місце 6). По табелю ран-
гів на той час для Байкового некрополя штабс-
капітан Нестеров не підходив.
Коли вперше попадаєш на Лукянівський цвин-
тар, розпорядителі кладовища відсилають до 
гінеколога Лурье: «А там поруч й відшукаєте і 
Нестерова…». Дуже бідненька чорна стела з 
приляпаною цементом до неї сірою вазою – це 
все, на що вистачило фантазії та коштів у міс-
цевої влади.
Поруч з могилою Петра Нестерова знаходить-
ся поховання ще одного героя – Крутеня Євгра-
фа Миколайовича. Крутень Євграф Миколайо-
вич (1890–1917), киянин, в 1913 році був «лет-
набом» у Нестерова, льотній справі навчався 
в Гатчинській авіаційній школі (1914). Штабс-
капітан Крутень став першим льотчиком-ви-

нищувачем, світовим «асом», який збив у пові-
трі 17 австро-німецьких літаків. Загинув при по-
садці, витративши у бою усе пальне.
У Нестерова залишилися дружина та двоє ді-
тей: Петро (1912–1956) і Маргарита (1909–1995). 
Друг дитинства Петра Миколайовича Володи-
мир Докучаєв одружився з Надією Нестеровою 
(вроджена Ядвіга Луневська, дочка польського 

Фото 4. Меморіальна дошка на вулиці Московській 5 у місті Києві.

Фото 6. Могили славних авіаторів Петра Миколайовича Нестерова та 
Євграфа Миколайовича Крутеня на Лук’янівському цвинтарі у місті Київ, 
які спочатку були поховані в Київському пантеоні на Аскольдовій могилі.
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Эбенроде) мешкають внучка Петра Миколайо-
вича Нестерова Наталія (дочка Маргарити) та 
правнук Олексій – дельтапланерист.
У 1951 році рішенням уряду СРСР місто Жовк-
ва (Україна), в околицях якого Нестеров здій-
снив свій таран, було перейменоване у Несте-
ров. У 1992 році місту повернули його колиш-
ню назву. На честь авіатора названо астероїд 
3071 – “Нестеров”. На батьківщині, у Нижньому 
Новгороді, Нестерову споруджений пам’ятник, 
поставлений у найкрасивішому місці міста – 
Верхньоволзькій набережній, в одному ряду з 
пам’ятником іншому видатному льотчикові – ни-
жегородцю Валерію Павловичу Чкалову.
Нам, українцям, ім’я Петра Миколайовича Не-
стерова стало рідним та і дорогим. І коли ми чу-
ємо пісню славетного українського поета Ми-
хайла Петренка: «Дивлюсь я на небо, та й дум-
ку гадаю», яка набула статусу народної, ми не-
одмінно в думках линемо до першовідкривача 
українського, а за ним і всесвітнього, небосхи-
лу, повторюючи безсмертні слова, як реквієм за 
загиблими небесними героями:

Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю,
Чому я не сокіл? Чому не літаю? 
Чому мені Боже ти крилець не дав?
Я б землю покинув, і в небо злітав.
Далеко за хмари, подальше од світу
Шукать собі долі, на горе привіту,
І ласки у зірок, у сонця просить,
У світлі їх яснім все горе втопить.

Зараз ці слова можуть бути проасоційовані з 
образами героїв «Небесної сотні Майдану». 
Адже «Небесні Герої» і Першої Світової війни, і 
Другого Всеукраїнського Майдану віддали своє 
життя за щасливе майбуття свого народу. Ро-
сія та її послідовники цієї жертви не оцінили. Те-
пер віддати шану «Небесним Героям» всіх часів 
випадає на долю Українців. І ми повинні з чес-
тю пронести це пошанування через усі незгоди 
та негаразди.
Слава «Небесним героям»! Слава Україні!
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Фото 5. Пам’ятник Петру Нестерову, встановлений біля прохідної 
Київського авіазаводу.

Фото 7. Штабс-капітан П. М. Нестеров з дітьми у 1914 році, Петром 
(1912–1956) і Маргаритою (1909–1995).

селянина). Вони прожили разом двадцять років, 
виростивши обох дітей Петра Нестерова. Нині 
в місті Нестерові (Калінінградська обл., місто 
назване так на честь Героя Радянського Союзу 
полковника Нестерова С.К., загиблого у боях за 
місто, яке до Другої Світової війни називалося 
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Аннотация. В фондах и экспозиции Николаевского област-
ного краеведческого музея хранятся материалы Алексан-
дра Николаевича Петрова, участника Первой мировой 
войны, литератора с интересной личной судьбой, тес-
но переплетенной с событиями отечественной истории 
и такими выдающимися деятелями как Е.П. Тверитинов, 
С.О. Макаров, Н.А. Аркас, А.А. Попов и многие другие.
Анотація. У фондах та експозиції Миколаївського кра-
єзнавчого музею зберігаються матеріали Олександра 
Миколайовича Петрова, морського лікаря, учасника 
Першої світової війни, літератора, людини цікавої осо-
бистої долі пов’язаної з основними подіями вітчизняної 
історії i такими видатними діячами як Є.П. Тверитiнов, 
С.Й. Макаров, М.А. Аркас, А.О. Попов та інші.
Annotation. In the depositories and exposition of Mikolaiv 
local museum keep material of Alexander Petrov. He was 
participant of First World War and litterateur with interesting 
life story which associated with main event of national history 
and persons such as Eugene Tveritinov, Stepan Makarov, 
Nikolay Arkas, Andrei Popov and many other persons.

Ключевые слова: А.Н. Петров, Первая мировая война, 
Балтийский флот, судовой лекарь, гражданская поэзия.
Ключові слова: О.М. Петров, Перша свiтова вiйна, Бал-
тійський флот, судовий лікар, громадянська поезiя.
Key words: Alexander Petrov, First World War, Baltic flit, 
maritime doctor, public poetry. 

Дышало море в лицо прохладой.
Далек был солнца еще восход.
Давили волны своей громадой,
Но шли мы смело – вперед, вперед!
И враг был близко, его мы ждали:
Вот вспыхнут молнии его огней!
Судьба скрывала от нас все дали,
И ночь казалась еще темней
О море, море, вдохни нам силы
Такой же меры как волн подъем.
Коль жребий пасть нам, готовь могилы,
Чтоб лечь со славой на дне твоем.
1-10 июля 1915 год, Рижский залив, Михайловский маяк.

Эти строки написаны флагманским врачом 
1-ой Морской партии траления мин Алексан-
дром Николаевичем Петровым на канонер-
ской лодке «Бобр» под командованием капита-
на 1 ранга Киткина (Фото.1). А.Н. Петров родил-
ся 14.04.1880 г. (ст.ст.), крещен 21.04.1880 г. в 
церкви Св. Великомученицы Екатерины в Ека-
терингофе [7]. Происходил из очень простой 
семьи – отец Николай Нефедович Петров, ме-
щанин Тверской губернии работал мастеровым 

СУДОВОЙ ЛЕКАРЬ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОВ, УЧАСТНИК СОБЫТИЙ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА БАЛТИЙСКОМ МОРЕ

СУДОВИЙ ЛIКАР ОЛЕКСАНДР  МИКОЛАЙОВИЧ  ПЕТРОВ, УЧАСНИК ПОДIЙ ПЕРШОЇ  
СВIТОВОЇ  ВIЙНИ  НА БАЛТІЙСЬКОМУ МОРI

MARITIME DOCTOR  ALEXANDER PETROV PARTICIPANT OF FIRST WORLD WAR ON  
BALTIC SEA

УДК 94(477) «1914-1918» 

Елена ПОНОМАРЕВА  (Николаев) Олена ПОНОМАРЬОВА (Миколаїв) Elena PONOMAREVA (Mikolaiv)

Фото 1. Фотография сделанная А.Н.Петровым, 1915 г.
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(1869- 1909) на резиновой мануфактуре на Об-
водном канале в Санкт-Петербурге [14]. Несмо-
тря на это, Александр получил гимназическое 
образование [3] и в 1908 г. окончил Военно-ме-
дицинскую академию [9; c.1об.].
Прослужив пару месяцев в пехотном резерв-
ном полку, 9 февраля 1909 г. он перевелся во 
флот, а 20 февраля циркуляром штаба Кронш-
тадтского порта № 284 прикомандирован к Ни-
колаевскому морскому госпиталю в Кронш-
тадте для исполнения ординаторских обя-
занностей. В должности судового врача нахо-
дился в плавании на транспорте «Описной» 
(25.05. – 4.10.1909; 2.05. – 2.10.1910; 10.05. – 
9.10.1911; 30.04. – 27.09.1912), транспорте «Ни-
колаев» (27.11.1901 – 1.05.1910), учебном судне 
«Петр Великий» (13.11.1910 – 4.05.1911; 20.01. - 
6.05.1913; 10.ё10.1913 – 1.01.1914), линкоре «Ан-
дрей Первозванный» (15.11.1911 – 30.04.1912) [9; 
c.4,5,6,24]. В связи с последним эпизодом по-
зволим себе небольшое отступление. На ли-
нейном корабле дредноутного класса «Андрее 
Первозванном» А.Н. Петров с 6 мая по 4 октя-
бря 1913 г. был «под командою капитана 1 ранга 
Зеленого 2 младшим судовым врачом во вну-
треннем и заграничном плавании»[9; c.6]. За-
граничное плавание – это путь из Кронштадта 
в Англию. Впечатления от этого похода были 
отражены в поэме А.Н. Петрова «Последний 
поход за границу царского военного флота из 
Балтики в 1913 году», над которой он работал с 
1914 по 1918 гг. Начавшаяся революция сдела-
ла неактуальным описание подвигов царского 
флота. Поэма легла «под спуд», по выражению 
самого автора. О былом вспомнилось, когда 
советские крейсера «Свердлов» и «Суворов» в 
1955 г. прошли тем же путем. «Поэма была за-
думана во время походов периода 1914-1918 
гг., а осуществилась уже в 20-х годах. С тех пор 
поэма лежала без движения, пока адмирал Го-
ловко А.Г. не повел корабли в Англию теми же 
путями, которыми прошел и я в 1913 г. на линко-
ре «Андрей Первозванный». Это всколыхнуло 
в памяти моей службу...» [8]. Петров написал 
письмо командующему Балтийским флотом 
адмиралу А.Г. Головко, в котором упомянул о 
поэме. Вести переписку с автором было пору-
чено начальнику секретариата командующему 
4-м военно-морским флотом капитану 3 ранга 
Дерюгину. Он сообщил Петрову, что адмирал 
Головко с большим интересом прочитал пись-
мо, попросил переслать поэму для ознакомле-
ния. Из-за того, что занятия врачебной прак-
тикой отнимало много времени, Петров пере-
писку поэмы, объем которой составлял 120 – 
130 страниц, поручил своей дочери Кире. Ав-
тор подчеркивал, что «многие черты старого 

быта из морской жизни вызывают живой инте-
рес к моей поэме, лежавшей под спудом дол-
гие годы» [8]. Для верности поэме предшество-
вало посвящение: «Посвящается командующе-
му Балтийским флотом адмиралу  Головко  А.Г.  
В знак памятного похода в Англию крейсеров 
«Свердлов» и «Суворов» в 1955 году. Автор»[8]. 
Головко обещание не сдержал. Поэма не была 
издана и, к сожалению, сохранилась фрагмен-
тарно. Но в фондах Николаевского областно-
го краеведческого музей хранится нательный 
серебряный образок с изображением Святого 
Андрея Первозванного, который носил Петров 
и во время плавания на линкоре и на протяже-
нии всей своей последующей жизни.
С 1.01. по 1.07.1914 г. А.Н. Петров находился в 
плавании на транспорте «Грозящий» в качестве 
врача партии траления мин заграждения Бал-
тийского моря под командой капитана 2 ранга 
Петра Павловича Киткина. Служба на данном 
типе кораблей не была для морского лекаря 
Петрова случайностью.
28.01.1904 г. студент медицинской академии 
А.Н. Петров в г. Ораниенбаум обвенчался с Оль-
гой Евгеньевной Тверитиновой [5], выпускницей 
Санкт-Петербургского Елисаветинского инсти-
тута в звании домашней наставницы (1900) [1]. 
Отец Ольги – Евгений Павлович Тверитинов, 
выпускник гидрографического отделения Мор-
ской академии в Санкт-Петербурге (1876), мин-
ного офицерского класса в Кронштадте (1877). 
В звании минного офицера II разряда был на-
значен на фрегат «Севастополь», входивший 
в состав 4-го флотского экипажа, и одновре-
менно читал слушателям минного офицерско-
го класса курс по оборонительным минам и 
электрическому освещению. Находясь в рас-
поряжении Андрея Александровича Попова, 
Е.П. Тверитинов совершает плавание на паро-
ходе «Веста» и «Владимир», приспособленных 
для военных действий, затем на пароходе «Ве-
ликий князь Константин», оборудованном ка-
питан-лейтенантом Степаном Осиповичем 
Макаровым для действия минами при помощи 
паровых катеров. Закончив плавание, Е.П. Тве-
ритинов был направлен в распоряжение Глав-
ного командира Черноморского флота и пор-
тов адмирала Николая Андреевича Аркаса. Он 
назначает Тверитинова минным офицером па-
рохода «Пендераклия», который направляет-
ся в порты Бургас и Сан -Стефано для заграж-
дения  сфероконическими минами Константи-
нопольского пролива. В 1887 г. Е.П. Тверити-
нов был назначен на должность заведующе-
го минными офицерскими классами и школой 
по учебной части и в течение 14 лет руководил 
всем учебным процессом подготовки минеров 
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на флоте. С 1901 по 1905 гг. был главным ми-
нером Кронштадтского порта и находился в не-
посредственном подчинении его главного ко-
мандира – вице-адмирала С.О. Макарова [2]. 
Вероятно служебные обязанности тестя и его 
знакомых, с которыми был близок и А.Н. Пе-
тров, повлияли на круг и его собственных ин-
тересов. Хотя, конечно, Морской устав стро-
го предписывал судовому лекарю заниматься 
заведованием медицинской частью эскадры, 
следить за здоровьем экипажа, освидетель-
ствовать качество и количество принимаемых 
на корабль медикаментов, контролировать со-
стояние лазаретов, качество принимаемых 
на корабль провизии, принимать  различные 
меры по сохранению здоровья команды. 
Командиром транспорта «Грозящий», на кото-
ром служил А.Н. Петров, был Петр Павлович 
Киткин, выпускник Морского кадетского кор-
пуса. Он служил на кораблях Черноморско-
го флота, участвовал в русско-японской вой-
не и обороне Порт-Артура. В 1899 г. был слу-
шателем минного офицерского класса, а с 
1907 г. становится начальником партии трале-
ния мин заграждения Балтийского моря. Уже 
в довоенный период он стал известен рядом 
изобретений в области мин и тралов: мины об-
разца 1906, 1908, 1912 гг., катерный трал (1913). 
Начало войны 1 августа 1914 г. застало траль-
щики в Гельсинфорсе. 4 августа 1914 г. гер-
манский вспомогательный заградитель «Дей-
чланд» под прикрытием крейсеров «Аугсбург» 
и «Магдебург» поставил минное заграждение 
перед входом в Финский залив на линии Ган-
ге-Такхона в числе 200 мин, которые  должны 
были убрать тральщики Первой морской пар-
тии траления минных заграждений, в состав 
которой входил и «Грозящий».
Командующий Балтийским флотом контр-
адмирал Николай Оттович Эссен, прямой по-
следователь идей вице-адмирала С.О. Мака-
рова, руководил и созданием минно-артилле-
рийских позиций, основной задачей которых 
являлось сопротивление проникновению в 
Финский залив противника, а с началом войны  
уделял большое внимание действиям  как 
минных заградителей, так и тральщиков.
Приказом командующего флотом № 309 от 
19.10.1914 г. А.Н. Петров получил свой первый 
орден Святого Станислава с мечами «за само-
отвержение и отличное мужество, проявлен-
ное 14 августа 1914 года во время траления 
мин под огнем неприятельских крейсеров и 
при взрыве тральщика «Проводник» на непри-
ятельской мине заграждения» [9; с.8 об.]. Во 
время работ по определению границ постав-
ленного немцами при входе в Финский залив 

минного заграждения наскочил на мину и по-
гиб тральщик «Проводник», погибли два офи-
цера и девять человек команды, ранено семь 
матросов. Тралящий караван, занятый спасе-
нием команды взорвавшегося корабля и слу-
чайно оказавшийся без прикрытия, подвергся 
нападению германского крейсера «Аугсбург». 
Команды судов проявили полное самооблада-
ние, и, несмотря на жестокий обстрел непри-
ятелем совершенно беззащитного тралящего 
каравана, тральщики спокойно спасали людей 
с погибшего «Проводника», а доктор Петров 
оказывал им первую медицинскую помощь [6].
С 26.12.1914 г. по 25.08.1915 г. А.Н. Петров слу-
жил на канонерской лодке «Бобр -2» под ко-
мандованием капитана I ранга Киткина. Лодка 
с самого начала войны вошла в состав флан-
гово-шхерной позиции, выставляла мины в 
Рижском заливе, обстреливала побережье, 
оказывая поддержку сухопутным войскам.
С 25.08.1915 г. А.Н. Петров служит на тральщи-
ке № 22 под командованием капитана I ранга 
Киткина сначала в должности флагманского 
врача Первой морской партии траления мин, а 
с 27.04.1926 г. флагманского врача штаба на-
чальника дивизии Балтийского моря. Приказом 
командующего флотом за № 1085 от 13.10.1915 
г. «за храбрость и мужество, проявленное при 
выполнении операции, сопряженной с явной 
опасностью для жизни и имеющей большое 

Фото 2. Петров в каюте транспорта Описной, 1910 г.
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боевое значение»[9; с.9 об.] награжден орде-
ном Святой Анны 3 степени с мечами и бан-
том. Приказом № 508 от 26.07.1916 г.  «за само-
отвержение, мужество, а также за усиленные 
труды в обстановке военного времени» [9; с.9 
об.] награжден орденом Святого Станислава 
2 степени с мечами. Также А.Н. Петров имел 
светло-бронзовую медаль в память 300-летия 
царствования Дома Романовых (21.02.1913), 
нагрудный знак 100-летнего юбилея импе-
раторской военно-медицинской академии, 
светло-бронзовую медаль в память 200-лет-
него юбилея Гангутской победы (28.02.1913) 
[9;сс.1об.,2об.]. (Фото.2)
С 1 февраля 1917 г. по 16.04.1918 г. А.Н. Петров 
прослужил флагманским врачом штаба на-
чальника дивизии траления на посыльном суд-
не «Усть-Нарва» под командованием контр-
адмирала Киткина.
31 октября 1917 г. А.Н. Петров написал сти-
хотворение «В дни анархии», в котором ясно 
выражено его отношение к политическим 
событиям в стране:

Растет в стране анархии разгул...
Косматый зверь упиться кровью хочет.
Под рев толпы и орудийный гул
Средь мертвых тел злорадно он хохочет.
Отчизна-мать, страшна твоя судьба.
Напрасно ты от гнева хмуришь брови.
От палача, вчерашнего раба,
Ты изойдешь в потоках братской крови...

По Брест-Литовскому мирному договору Бал-
тийский флот остался в Финляндии и Эстонии. 
Перед А.Н. Петровым встала трудноразреши-
мая дилемма – как и кому служить дальше. Е.П. 
Тверитинов, сам оставшись в революционном 
Кронштадте, все сделал для того, чтобы свою 
семью отправить на юг – в провинциальный 
Николаев. В апреле 1918 г. уехала его вторая 
жена Мария Владимировна (урожденная Му-
равьева) с тремя детьми, дочь Ольга с мужем 
А.Н. Петровым с двумя дочками. Петровы ку-
пили небольшой домик в не очень престиж-
ном районе на Слободке, по тихой улице Одес-
ской,70 (сейчас Потемкинская, 184). Александр 
Николаевич работал в Николаеве в амбула-
тории холерного городка, расположенного на 
территории Николаевского ремонтного и су-
достроительного завода (бывшего Балтвода), 
выполняющего заказы Военно-морского ко-
миссариата [11;12], и тем самым избегнул мо-
билизации. Некоторое время был зарегистри-
рован при николаевском Губздраве, а 1923 г. 
его квалифицировали как инвалида II группы 
[4] и Александр Николаевич стал занимать-
ся частной практикой [13]. Многие николаевцы 
старшего поколения помнят дом на Одесской. 

Дверь со скромной старорежимной «с ятями» 
табличкой, в которую стучались с надеждой на 
помощь и спасение. Иногда к дому подъезжали 
автомобили – доктор пользовал городскую 
чиновничью «верхушку», за это «бывшего» 
не трогали власти. К нему советовали обра-
титься именитые доктора, практикующие в 
казенных учреждениях, в самых безнадежных 
случаях. Как истинный представитель тради-
ционной русской медицины А.Н. Петров был 
прекрасным диагностом и это спасло многие 
жизни. Удивительно, но по рецептам «от док-
тора Петрова» лечатся многие современные 
николаевцы, после более пятидесяти лет, про-
шедших со времени его смерти.
Много трагедий личного характера пережил 
в Николаеве доктор Петров: смерть млад-
шей дочери Татьяны, арест и десять лет ста-
линских лагерей сына Николая. В 1947 г. Алек-
сандр Николаевич пишет стихотворение «В по-
исках правды»:

...
Я видел палачей за стенами Кремля -
Это теплое логово лютого зверя.
И как кровью людскою насыщалась земля,
Как росла человеческих жизней потеря.
...

Судовой лекарь писал стихи с детства. Сам ав-
тор о своем творчестве писал так: «Я по нату-
ре моряк. Стихов у меня сотни, но я неудачник 
в литературных делах и никуда выдвинуться 
не мог, так как скромность сдерживала меня 
везде. Зато покровительница моей жизни – ме-
дицина – дала мне большие успехи...» [8]. Из 
этого признания следует, что свое звание док-
тора медицины, полученное в 1913 г., свою про-
фессиональную деятельность военного врача 
он ценил намного выше литературной. 
А.Н. Петров умер 26.07.1957 г. Похоронен на 
николаевском старом городском некрополе.
Музейные предметы, освещающие деятель-
ность доктора, экспонировались в музее ис-
тории судостроения и флота (филиал Нико-
лаевского областного краеведческого музея) 
с момента его открытия в 1978 г. Медицин-
ские инструменты, документы, фотографии 
представлены в новой экспозиции краевед-
ческого музея в комплексе «Старофлотские 
казармы» в разделе «Николаевщина в период 
Первой мировой войны. 1914–1918 гг.». Но ру-
кописи стихотворений, которые по понятным 
причинам не афишировались ни самим авто-
ром, ни его наследником – внуком Вадимом 
Константиновичем Дульцем, были позднее 
переданы его вдовой Лидией Порфирьевной 
Дульц частному коллекционеру и ждут буду-
щего издателя.
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себе тим, хто залишився живим і навіть став ге-
роями. Одним із таких людей був відомий ра-
дянський футболіст Микола Федорович Кротов 
(1898 – 1978).
Особі Кротова приділяли увагу численні укра-
їнські та радянські спортивні оглядачі та га-
зетні репортери. Персона легендарного фут-
боліста харківського «Металіста» час від часу 
з’являлася на шпальтах спортивних газет та ре-
гіональних інформаційних часописів. З часом, 
Кротов потрапив до загального реєстру радян-
ських футболістів та харківських легкоатлетів 
[3, 5, 12, 13]. Попри, здавалось, шалену попу-
лярність, тогочасні медійники та біографи ви-
світлювали лише радянський період життя Ми-

Анотація. Стаття присвячена висвітленню доленос-
ного життєвого епізоду відомого харківського футбо-
ліста Миколи Кротова. Приймаючи участь у Брусилов-
ському прориві, Кротов здійснив героїчний вчинок. За 
це він був нагороджений орденом Святого Володимира 
третього ступеня. Згідно імперського Табелю про ран-
ги, людина, удостоєна цієї нагороди, могла претендува-
ти на титул дворянина. Однак, такою можливістю Ми-
кола Федорович Кротов не скористався. Втім, незважа-
ючи на відмову, в буремні радянські часи, ця військова від-
знака вплинула на його подальше життя та спортивну 
кар’єру. 
Аннотация. Статья посвящена анализу судьбоносно-
го жизненного эпизода известного харьковского фут-
болиста Николая Кротова. Принимая участие в Бруси-
ловском прорыве, Кротов совершил подвиг. За это он 
был награждён орденов Св. Владимира. Эта военная на-
града повлияла на его дальнейшую жизнь и спортивную 
карьеру.
Annotation. The article deals with the analysis of determining 
vital episode of the well-known Kharkov footballer Nikolay 
Krotov. Taking part in Brusilov break-through, Krotov 
accomplished an feat of arms. For it he was the recipient of an 
award an order of Snt. Vladimir. This military reward influenced 
on his future life and sport career.

Ключові слова: Брусилівський прорив, герой, нагорода, 
спортивна кар’єра, харків’янин, футболіст.
Ключевые слова: Брусиловский прорыв, герой, награда, 
спортивная карьера, харьковчанин, футболист. 
Keywords: Brusilov break-through, hero, reward, sport career, 
resident of Kharkov, footballer.

Події Першої світової війни призвели не тільки 
до глобальних суспільно-економічних та полі-
тичних трансформацій, вони безпосереднім чи-
ном вплинули на життя окремих особистостей. 
Попри загибель та каліцтво сотень тисяч фрон-
товиків, війна, час від часу, нагадувала про 

ОРДЕН СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА В ЖИТТІ ХАРКІВСЬКОГО ФУТБОЛІСТА 
МИКОЛИ КРОТОВА

ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА, В ЖИЗНИ ХАРЬКОВСКОГО ФУТБОЛИСТА 
НИКОЛАЯ КРОТОВА

AN ORDER OF SAINT VLADIMIR IN LIFE OF THE KHARKOV FOOTBALLER 
NIKOLAY KROTOV

УДК «364»: 355.134.2 796.332-05 (477)

Наталія САЛТАН (Харків) Наталья САЛТАН (Харьков) Natalia SALTAN (Kharkiv)

Фото 1. Кротов Микола Федорович
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коли Кротова, зазначаючи лише той факт що 
український футболіст мав пролетарське похо-
дження [2, 8].
Під час інтерв’ю, Микола Федорович неохоче 
торкався періоду ранньої юності, зазначаючи 
що народився в Харкові, в сім’ї пічника, і ще з 
дитинства любив грати у футбол. Однак, уваж-
ні прихильники персони Кротова звертали ува-
гу на далеко не безхмарну кар’єру таланови-
того футболіста, одного з перших радянських 
футбольних чемпіонів. Найбільш прискіпливо 
до цього факту поставилися Ю. Грот та С. Ци-
пін [12,14]. Саме їм вдалося відновити основні 
риси ранньої біографії Миколи Кротова та по-
яснити довоєнну несправедливість у присво-
єнні йому звання заслуженого майстра спорту 
з футболу.
Між тим, факт так званого «викреслення зі 
списків чемпіонів СРСР» у 1934 році, безпосе-
реднім чином пов’язаний із участю футболіста 
харківського «Старту» в подіях Першої світової 
війни.
У 1916 році, Миколу Федоровича Кротова було 
мобілізовано до лав російської імператорської 
армії. Після закінчення корткострокових кур-
сів молодий солдат пройшов військовий ви-
шкіл і навіть закінчив школу унтер-офіцерів. 
Бойове хрещення прапорщик Кротов прийняв 
під час найграндіознійшої битви Першої світо-
вої війни – Брусилівського прориву. На одній із 
ділянок Південно-Західного фронту австрій-
ські війська вперто тримали стратегічно важ-
ливий пагорб. У результаті триденних безплід-
них атак, було вбито усіх офіцерів. Молодий ун-
тер-офіцер взяв на себе командування підроз-
ділом у якому він проходив слубжу. Його при-
роднє стратегічне й тактичне мислення дозво-
лило здійснити роті вдалий військовий маневр 
і захопити цей пагорб. Зважаючи на значущість 
даної атаки та її результативність, після бою 
Микола Кротов із рук генерал-лейтенанта Ми-
коли Духоніна (1876 – 1917) отримав нагороду 
орден Святого Володимира III ступеня. Таким 
чином, Перша світова війна футболіста пере-
творила на солдата–героя.
Як відомо, заслужити орден Св. Володими-
ра можна було: «1) Особливими подвигами і 
відзнаками, 2) Бездоганною вислугою закон-
них років у службі Цивільній та Військовій та 3) 
Службою по виборам Дворянським» [5]. У на-
городному статуті військові подвиги та вчин-
ки не конкретизувалися. На орденській зірці 
було викарбовано «Користь, честь і слава». Ге-
роїзм та військова мужність також відзначали-
ся орденом Св. Георгія. Орден Св. Володими-
ра займав другий щабель після Георгіївського. 
І якщо IV ступінь ордену Св. Володимира при-

Фото 2. Нашийний хрест до ордену Св. Володимира

Фото 3. Орден Св. Володимира
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своювали за військову вислугу, то три перші да-
валися за конкретні справи на користь Батьків-
щини. До 1900 року людина удостоєна ордена 
Св. Володимира мала право на автоматичне 
отримання спадкового дворянського титулу. З 
початку XX ст. кавалери ордену Св. Володими-
ра могли отримати лише особисте дворянське 
звання. Така можливість відкривалася і перед 
сином пічника, колишнім харківським футболіс-
том-аматором – прапорщиком Миколою Федо-
ровичем Кротовим 
Кротов прийняв цю нагороду, а от із клопотан-
ням про закріпленням за ним статусу дворяни-
на не квапився. Буремні революційні роки при-
звели до низки метаморфоз в житті героя імпе-
ріалістичної війни. Микола Кротов після демо-
білізації повернувся до Харкова. За порадою 
друга і товариша по команді Івана Натарова, ге-
рой Брусилівського прориву, добровільно відніс 
свою нагороду до Харківської «надзвичайки».
Добровільна мотивація, яка спонукала Крото-
ва здати царський орден зберегла йому жит-
тя. Принаймні, його не було засуджено чи ре-

пресовано. Більш того, молодий фронтовик за-
писався до лав Червоної Армії, що засвідчи-
ло не тільки його лояльність, а й прихильність 
до радянської влади. Микола Федорович при-
ймав активну участь у подіях громадянської ві-
йни 1918 – 1921 рр. Після другої в своєму жит-
ті демобілізації в 1922 році, Кротов повернув-
ся до спортивної діяльності. Він знову очолив 
легендарний харківський «Штурм». За високу 
спортивну майстерність (неодноразовий чем-
піон Харкова), у 1924 році Кротов став чемпіо-
ном СРСР з футболу. У 1921, 1922, 1923, 1924 
і 1927 роках Миколу Кротова номінують чемпі-
оном УСРР з того ж виду спорту. У 1925 році 
по завершенню футбольного турне футбольної 
збірної Харкова по Німеччині, Микола Федоро-
вич полишив футбол у якості гравця і перейшов 
на тренерську посаду.
У 1926 році Кротов став першим директором 
щойно відкритого республіканського стадіону 
«Металіст». Паралельно, з 1925 по 1927 рік Ми-
кола Федорович - капітан збірної Харова з фут-
болу. А в 1925 році йому судилося стати чле-
ном футбольної збірної СРСР і зіграти один із 
матчів. Українська преса визнає Кротова кра-
щим вітчизняним футболістом 20-х років. Ха-
рактерною рисою ігрового стилю Кротова був 
його футбольний універсалізм. Іншими слова-
ми, від однаково гарно грав як у захисті так і у 
нападі. Окрім футболу Микола Федорович ак-
тивно грав у гандбол, а також виступав у якості 
легкоатлета. У 1934 році за його ініціативи було 
створено першу футбольну школу в Харкові.
Здавалася така карколомна кар’єра мала втіли-
тися у найвище спортивне досягнення – номі-
націю заслуженого майстра спорту. Виходячи з 
реалій того часу Микола Кротов відповідав усім 
соціальним стандартам і мав значні заслуги пе-
ред соціалістичною батьківщиною. Однак уро-
чисте нагородження перших заслужених май-
стрів спорту СРСР у 1935 році оминуло Миколу 
Федоровича. Його в останній момент було ви-
креслено зі списку номінантів. Причиною цьо-
го була його нагорода за участь у Першій світо-
вій війні – орден Св. Володимира. Ретельно пе-
ревіряючи біографію спортсмена співробітни-
ки НКВС, а разом із ними і партійне керівництво 
УРСР вважало за доцільне відмовити видат-
ному спортсмену і викладачу ДІФКУ (Держав-
ний інститут фізичної культури України – прим. 
Н.С.) в присудженні такого високого спортивно-
го звання.
Незважаючи на такий прикрий казус, Микола 
Кротов не зламався. Він полишив викладацьку 
діяльність в інституті фізкультури і перейшов 
на тренерську роботу. У 1936 – 1938, 1941 рр., 
Кротов тренував харківський «Спартак». За-

Фото 4. Кротов М.Ф. напередодні Першої Світової війни
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вдяки особистому таланту головного тренера 
у 1938 і 1941 рр., «Спартак» приймав участь у 
вищій лізі, чемпіонату СРСР з футболу серед 
найсильніших команд країни.
З початком Великої вітчизняної війни, 43-річ-
ний Микола Кротов пішов добровольцем на 
фронт. На війні він дослужився до командира 
роти і в званні старшого лейтенанта приймав 
участь в обороні Сталінграду, за що був удо-
стоєний відповідної медалі.
Після третьої в його житті демобілізації, Мико-
ла Кротов вкотре віддав себе улюбленій спра-
ві – футболу. У 1945 році разом зі своїм другом 
П. Г. Паровишніковим створив з на базі управ-
ління Південної залізниці футбольну коман-
ду «Локомотив», яка вже через три роки про-
билась до вищої футбольної ліги Радянського 
Союзу. У 1947 році, Кротов став директором па-
лацу спорту «Локомотив», отримавши звання 
почесного залізничника. Цей рік став найдоле-
носнішим у житті «дяді Колі», так його вже дав-
но між собою називали футбольні гравці друзі 
та знайомі. Саме тоді було відновлено історич-
ну справедливість стосовно присудження Ми-
колі Федоровичу Кротову звання заслуженого 
майстра спорту СРСР з футболу. Імовірно, пар-
тійне керівництво повоєнної доби не вважало 
героїчний вчинок Кротова, здійснений «во бла-
го царя и Отечества», таким який унеможлив-
лював отримати заслужене спортивне звання.
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З перших місяців Першої світової війни капітан 
М. Тарнавський зі своєю сотнею перебував у епі-
центрі Галицької битви, в якій брали участь п’ять 
російських армій Південно-Західного фронту, з 
них дві: 3-тя армія генерала М. Рузького і 8-ма – 
генерала О. Брусилова наступали безпосеред-
ньо на Львівському напрямку, маючи 22 піхот-
них і 7 кінних дивізій, загалом 350 тис. багнетів і 
шабель проти австро-угорських військ 3-ї армії 
генерала Р. фон Брудермана, до якої входила 
54-та дивізія піхоти з 35-м золочівським полком, 
та групи генерала Г. Кевеса (загалом 16 дивізій 
піхоти і 6 кінних, всього 230 тис. вояків). 13 серп-
ня передові російські корпуси – 10-й генерала В. 
Сахарова і 11-й генерала Ф. Сіверса в зустрічно-
му бою під Золочевом завдали важкої поразки 
австро-угорському війську, яке втратило близь-
ко 10 тис. вояків, із них 5,5 тис. полоненими. У 
зайнятий Золочів генерал М. Рузький переніс 
свій штаб [1, с. 25–27; 2, с. 208–209].
М. Тарнавський в цьому бою не брав учас-
ті, отримавши завдання 14 серпня зі своєю со-
тнею з Бродів здійснити розвідку в напрямі Ра-
дивилова. Саме там він пройшов перше бойо-
ве хрещення. Радивилів виявився зайнятим ро-
сійськими частинами 11-го армійського корпусу 
генерала В. Сахарова, зокрема 42-м Якутським, 
44-м Камчатським (ним командував полковник 
В. Май-Маєвський, майбутній генерал Добрар-
мії), піхотними полками та іншими частинами 
11-ї піхотної дивізії. Коли сотня Тарнавського 
(близько 200 вояків) прибула під Радивилів, ав-
стро-угорські частини контрнаступом витіснили 
росіян з містечка, щоправда, на короткий час. 
Спільно з ними сотник повів своїх бійців у бій, 
в якому відзначився вмілим командуванням, а 
його вояки – бойовим вишколом [3, с. 494].
Один із біографів генерала В. Ласовський зау-

Анотація. Лице армії завжди визначають генералітет 
і офіцерський корпус – основа війська, які концентрують 
історичний військовий досвід, національні військові тра-
диції, зберігає спадкоємність поколінь. Більшість з них 
пройшли гарт у вогні Першої світової війни, почесне міс-
це серед них посідає активний учасник українських на-
ціонально-визвольних змагань 1914–1920 рр. команду-
вач 100-тисячної Галицької армії, генерал-четар Мирон 
Омелянович Тарнавський (1869–1938). В статті розгля-
дається бойовий досвід та формування його як коман-
дира-військовика в роки Першої світової війни. 
Аннотация. Лицо армии всегда определяют ге-
нералитет и офицерский корпус – основа войска, 
который концентрирует исторический военный опыт, 
национальные военные традиции, хранит преемствен-
ность поколений. Большинство из них прошли закалку в 
огне Первой мировой войны, почетное место среди них 
занимает активный участник украинских национально-
освободительных боевых действий 1914–1920  гг., ко-
мандующий 100-тысячной Галицкой армии, генерал-че-
тар Мирон Омелянович Тарнавский (1869–1938). В ста-
тье рассматривается боевой опыт и формирование его 
как военного командира в годы Первой мировой войны.
Annotation. The face of army is always determined by the 
generals and officer corps – the class spine of army, which 
concentrates the historical military experience, national military 
traditions, and which keeps the succession of generations. 
The majority of them underwent the toughness of the battles 
of the First World War. The active participant of the Ukrainian 
national liberation combat actions 1914–1920, the commander 
of the 100-thousand Galychyna army, the general-chetar 
Myron Omelianovych Tarnavskyi (1869–1938) occupies the 
honoured place among them. The article regards his fighting 
experience and becoming a military commander  in the years 
of the First World War.

Ключові слова: Мирон Омелянович Тарнавський, Перша 
світова війна, військовий вишкіл, Легіон Українських Сі-
чових Стрільців (УСС).
Ключевые слова: Мирон Омелянович Тарнавский, Пер-
вая мировая война, военная подготовка, Легион Украин-
ских Сечевых Стрельцов (УСС).
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ривали морально-бойовий стан українських во-
яків і лише довіра до командирів, подібних Тар-
навському, утримувала їх від полону, що стало 
поширеним явищем в австро-угорській армії в 
перших період війни, до того ж позначених ве-
ликими поразками [4, с. 29].
Із Буська 35-й полк, зокрема й сотню Тарнав-
ського, перекинуто до Львова, але згідно з нака-
зом командування частинам гарнізону 21 серп-
ня (3 вересня за н. ст.) залишити місто без бою, 
вони опинилися в районі Городка, де австрій-
ське командування зосередило велике угрупо-
вання – 21 піхотну кінну дивізії 3-ї і 2-ї (передис-
локованої із Сербського фронту) армій з намі-
ром зупинити наступ російських військ і контр-
наступом повернути Львів, очистити Галичи-
ну від росіян. Упродовж 10–11 вересня в райо-
ні Городка австро-угорському війську вдалося 
відкинути супротивника в околиці Львова й до 
Миколаєва. Але вже 12 вересня Брусилов ки-
нув у фланг наступаючим кінну дивізію генера-
ла О. Каледіна і підтягнув в район Миколаєва – 
Городка 85 із 152 батальйонів своєї армії. З пів-
ночі швидко просувалися дивізії генерала Рузь-
кого з намірами оточити Городоцьке угрупован-
ня. В результаті запеклих боїв росіяни відкину-
ли австро-угорське військо за Сян і 30 вересня 
оточили місто-фортецю Перемишль, блокада 
якого тривала до 9 березня 1915 р. Втрати ав-
стро-угорської армії у тих боях склали 326 тис. 
убитими, 120 тис. полоненими, а російської від-
повідно – 233 тис. і 44 тис. вояків [6, с. 232–234]. 
За кілька днів до оточення Перемишля сотня 
Тарнавського зайняла район оборони в районі 
с. Стороновичі. Підтримувати морально-бойо-
вий дух своїх стрільців і старшин капітану до-
водилося з великими труднощами, оскільки, не-
зважаючи на позиційний характер бойових дій, 
матеріальне забезпечення полку, зокрема хар-
чуванням, одягом і навіть набоями чи новими 
видами зброї – кулеметами, гранатометами, мі-
нометами тощо, було незадовільним. Особли-
во поганим було медичне забезпечення навіть 
офіцерського складу, що сотник пізнав на собі. 
В одному з боїв його поранено в ногу і живіт. У 
тилу, в стодолі при світлі сірників, йому нада-
ли першу допомогу. Відвезений фірою до Пере-
мишля офіцер кілька днів чекав перев’язки, по-
тім самостійно добирався до залізничного вок-
залу, за чотири дні приїхав до Будапешту, де, 
нарешті, потрапив у військовий шпиталь. Зго-
дом дістався до шпиталю у Бадені, де отримав 
фахову допомогу й до квітня 1915 р. вилікував 
рани [7, с. 249–250].
У другій половині квітня 1915 р. М. Тарнавський 
прибув у польовий штаб свого 25-го корпусу в 
Юденбург і, нарешті, був заслужено підвище-

важив, що найбільшим випробуванням для його 
командирського хисту у перші дні війни ста-
ла битва під Олієвим в районі Ярославичів, яка 
ввійшла в історію Першої світової війни як пер-
ше велике бойове зіткнення російської і австрій-
ської кінноти. Згідно з планом і наказом началь-
ника Польового Генштабу генерала піхоти Ф. 
Конрада, на рубежі Гнилої Липи командувач 3-ї 
австро-угорської армії генерал Брудерман праг-
нув зупинити наступ росіян, а сусідня 2-га ар-
мія генерала Бем Єрмолі мала завдати удару у 
фланг армії Брусилова силами кінної дивізії ге-
нерала Заремби та інших частин [2, с. 210]. 
Капітан М. Тарнавський у складі двох баталь-
йонів 35-го полку піхоти отримав наказ прикри-
ти лівий фланг атакуючої кінної дивізії генера-
ла Заремби. Пізніше він згадував, що австрій-
ська розвідка не змогла виявити зосередження 
російської козачої кінноти та угрупування арти-
лерії. Отже, коли кіннотники Заремби 17 серпня 
перейшли в наступ, терміново перекинута з ра-
йону Дубно потужна 12-та кінна дивізія генерала 
О. Каледіна з частинами 8-ї армії Брусилова при 
підтримці артилерії завдала у фланг австрійцям 
могутнього удару, під який потрапили стрілець-
кі сотні 35-го полку [4, с. 25–26]. “Нечаяним на-
скоком російська кіннота мало що не захопила 
в полон і генерала Зарембу і його штаб, – писав 
про цей бій Лев Лепкий. – У цім трагічнім момен-
ті врятували Зарембу і його штаб два старшини: 
майор Відалє і сотник Тарнавський. Майор Віда-
лє кинувся зі своїм дивізіоном кінноти в росій-
ську гущу та серед пекельної метушні дав змо-
гу Зарембі вирватися з кліщів, а сотник Тарнав-
ський з одною сотнею піхоти окопався на краю 
лісу і безупинним вогнем відбивав ворожу нава-
лу. Декілька загонів обскакувало його зі всіх сто-
рін, а один козацький полк щораз ішов у завзяту 
атаку і кожний раз завертав з великими втрата-
ми. Сотня Тарнавського, як острів серед бурхли-
вого моря, стояла непорушно, тоді як решта 35-
го полку пішла давно врозтіч… Зробив її твер-
дою і відпорною, завзятою і відважною комен-
дант сотні, що сам давав приклад погорди смер-
ти і сповнення вояцького обов’язку” [5, с. 8].
З району Олієва залишки полку і сотню Тарнав-
ського перекинули на станцію Красне, згодом 
після поповнення в район Буська, а звідти, піс-
ля невдалої спроби зупинити росіян, до Львова. 
У боях 26–27 серпня 1914 р. він став свідком бру-
тальної поведінки вояків сусіднього мадярсько-
го полку, які вчинили розправу над українським 
населенням. З великим обуренням сотник зга-
дував, як угорці зігнали близько 50 селян Ріпне-
вого під Буськом до великої стодоли й спалили 
живцем, крім того багатьох повісили й розстрі-
ляли. Злочини угорських частин в Галичині під-
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австрійської, згодом Галицької армії Максим Бри-
линський. Вона була опублікована 1936 р. у “Лі-
тописі Червоної Калини”: “Генерал Тарнавський 
був моїм курінним командиром в 1915 і 1916 рр. 
до часу перенесення його до Вишколу УСС. Коли 
я прийшов у поле, був він тоді комендантом 1-го 
куреня 35-го полку Крайової Оборони. Мав він 
тоді славу боєвого старшини…, він давав при-
клад, а рівночасно батожив своєю відвагою і по-
гордою смерти тих, що були в бою може надто 
“обережні”. Бути в курені сот. Тарнавського – це 
була честь”. М. Брилинський наголошував, що 
командир куреня був “вояком з покликання і ува-
жав, що свій обов’язок треба виконувати чесно і 
совісно”. Він поважав підлеглих, як офіцерів так і 
солдатів, завжди гідно тримався перед вищими 
командирами [9, с.11–12].
У ході загального наступу 25-го австро-угорсько-
го корпусу генерала Гофмана, зокрема 55-ої ди-
візії генерала Фляйшмана (до неї входили 35-й 
полк та Легіон Українських Січових Стрільців), 
після зайняття з боями району Болехова і Галича 
зупинилися на рубежі р. Золота Липа. Наприкінці 
серпня  – початку вересня вони просунулися до 
берегів Стрипи, й змушені були перейти до обо-
рони. Саме у ті часи відбулася перша зустріч М. 
Тарнавського з січовиками, яка переросла у тіс-
ні взаємовідносини. Походження цієї унікальної 
української військової частини йому, як і всім га-
личанам, було відоме ще від перших років служ-
би в армії. Утворення Легіону Українських Січо-
вих Стрільців у серпні 1914 р. стало закономір-
ним результатом розвитку товариства “Січ”, яке 
заснував коломийський адвокат, відомий гро-
мадський діяч Кирило Трильовський 1900 року. 
Бурхливе зростання і поширення масового січо-
вого руху поряд із сокільським і пластовим, стало 
вагомим чинником формування національної сві-
домості українців Галичини й Буковини, кристалі-
зації прагнення до самостійної соборної україн-
ської держави. Усвідомлюючи необхідність бо-
ротьби за здійснення цього гасла, найактивні-
ша частина суспільства – українська молодь роз-
горнула широкомасштабний рух за створення на 
базі вказаних парамілітарних товариств уже мі-
літарних структур. Балканський конфлікт суттєво 
посилив цей процес серед українців. “Визволь-
на боротьба балканських народів проти турець-
кої неволі, яка через свою довго вікову героїчну 
традицію викликала живі симпатії по стороні усіх 
поневолених народів, – наголошував історик сі-
чового стрілецтва Степан Ріпецький, – після її 
переможного закінчення та повного визволення 
болгарів, сербів і греків – скріпила загальну віру 
в збройні визвольні змагання проти усяких гноби-
телів та довір’я у власні сили поневолених наро-
дів” [10, с. 19].

ний у посаді – отримав призначення команди-
ром куреня у Вишкіл і вже 9 травня виїхав з ним 
на Карпатський фронт. З великим задоволення 
повернувся 12 травня у свій 35-й полк Крайової 
Оборони, який займав бойовий порядок в райо-
ні Славська і брав участь у Горлицькїй операції 
німецько-австрійського війська (2 травня – 23 
червня 1915 р. за н. ст.). До проведення страте-
гічної наступальної операції на південному кри-
лі східного фронту німецьке командування спо-
нукало глибоке вторгнення російського війська 
в карпатські перевали й загроза проникнення на 
Закарпаття та після зайняття Галичини – сло-
вацькі й польські землі. Воно також сподівалося 
ударом у фланг і тил розгромити основні сили 
Південно-Західного фронту генерала М. Івано-
ва – 13 армійських корпусів із 16-ти, які “загруз-
ли” в Карпатах, а також нечисленні російські вій-
ська в районі Львова й повернути Галичину. З 
цією метою, не покладаючись на знесилену ав-
стро-угорську армію, в район Горлиць перекину-
то із Західного фронту 14 найбоєздатніших ні-
мецьких дивізій й утворено могутню ударну гру-
пу – 11-ту армію під командуванням досвідче-
ного воєначальника – 65-літнього генерала пі-
хоти (з 22 червня 1915 р. – генерал-фельдмар-
шал) Августа фон Макензена. 2 травня 1915 р. 
його армія, яка мала 357 тис. солдатів і офіце-
рів, 1606 гармат, 756 мінометів і переважала ро-
сійську піхоту втричі, а артилерію в п’ять разів, 
перейшла у наступ, здійснила Горлицький про-
рив, згодом зайняла Перемишль, Львів та май-
же всю Галичину [8, с. 380–381; 7, с. 250].
У ході цієї наступальної операції курінь М. Тар-
навського діяв на відповідальніших ділянках, а 
його командир знову виявив високі бойові якос-
ті. “Згадати б лише карпатську кампанію, слав-
ну Маківку, за яку змагався рамя об рамя з УСС, 
бо 35-й полк Крайової Оборони ввесь час сусі-
дував з Українськими Січовими Стрільцями, – 
згадував Лев Лепкий. – Дальше похід вперед на 
весну 1915 р. аж до Стрипи і Серету, з крива-
вими боями під Болеховим, Калушем, Галичем, 
Семаківцями, Заваловом, Росоховатцем, Да-
раховом, Настасовом і славними Семиківцями. 
А всюди йшов Він попереду спершу своєї сотні, 
опісля куреня і тому так часто побідував там, де 
інші ломили собі зуби. Команда 35-го полку й 
команда командира корпусу Гофмана, викорис-
товували ці визначні прикмети бойового стар-
шини і давали йому найтяжчі доручення. Коли 
б не бистра орієнтація в терені, величезний во-
єнний досвід і холодна кров його, то при першім 
ліпшім такім дорученні і він і його “хлопці” були 
б вигинули до ноги” [5, с. 11]. 
Влучну характеристику дав командирові куреня 
один з його підлеглих, командир чети поручник 
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Отже, напередодні Першої світової війни січо-
вий рух об’єднував понад 74 тис. галицьких та 
буковинських юнаків і дівчат. Руханково-стрі-
лецьке товариство “Сокіл-Батько” під керів-
ництвом І. Боберського мало 59 тис. членів, а 
“Пласт”, заснований 1911 р. за активної участі 
сина Каменяра Петра Франка, – більше двох ти-
сяч юнаків і дівчат. Саме ці об’єднання стали ба-
зою формування у перші дні війни Легіону Укра-
їнських Січових Стрільців, куди на заклик між 
партійної Головної Української Ради зголосили-
ся 28 тис. добровольців [11; 12; 13; 14]. “Серед 
мас українського народу в Галичині, – відзначав 
член Бойової Управи, яка займалася формуван-
ням національної бойової частини Володимир 
Темницький, – ідея створити українське військо 
і вислати його до боротьби проти Росії – стала 
відразу популярною, пробиваючись до найдаль-
ших закутин нашого краю, до найнижчих верств 
нашого народу” [15, с. 7].
На чолі Легіону УСС, його куренів, сотень і чет 
стали відомі М. Тарнавському, як і всьому укра-
їнському суспільству, громадсько-політичні ді-
ячі, старшини резерву М. Галущинський, С. Го-
рук, Г. Коссак, Д. Вітовський, В. Дідушок, М. Во-
лошин, Н. Гірняк, О. Будзиновський, Р. Дудин-
ський, Т. Рожанковський та інші. 2,5-тисячний 
український легіон в оборонних боях на карпат-
ських перевалах, особливо на горі Маківці, у 
квітні – травні 1915 р. виявив себе з найкращо-
го боку, неодноразово відзначався в наказах ко-
мандування. Адже, як згадував М. Тарнавський, 
він спершу не сприймав легіон як серйозну бо-
єздатну військову частину, вважаючи, що Відень 
створив його більше для пропаганди, коли до-
ведеться форсувати Збруч і вступати в Наддні-
прянщину. Лише після боїв під Болеховим пе-
реконався у високій бойовій готовності легіону 
та морально-бойовому дусі січового стрілецтва 
[16; 17; 18]. 
Під час оборонних боїв на цьому рубежі курінь 
М.Тарнавського постійно взаємодіяв із сусідніми 
куренями Легіону УСС, отже близько познайо-
мився з січовими командирами – отаманами Г. 
Коссаком, С. Горуком, В. Дідушком, іншими стар-
шинами й особливо близько з отаманом Михай-
лом Галущинським, який здійснював зв’язок між 
легіоном і командуванням австрійських 55-ї ди-
візії та 25-го корпусу, а також Бойовою Управою 
УСС у Відні. Саме за його протекцією М. Тарнав-
ського, підвищеного у військовому званні до ма-
йора (отамана), скерували на початку січня 1916 
р. до легіону, якому 9 серпня 1915 р. присвоїли 
найменування – 1-й полк Українських Січових 
Стрільців з перспективою, що будуть сформова-
ні нові національні частини (на зразок польських 
легіонів Юзефа Пілсудського) [13; 19].

Тому зазначимо, що важливий період у жит-
ті Мирона Тарнавського –становлення його як 
свідомого патріота України, талановитого ко-
мандира, що проявилося на фронтах Першої 
світової війни та його внесок у перетворен-
ня Легіону УСС в боєздатну національну вій-
ськову формацію, яка виховала з народу когор-
ту визначних воєначальників, які присвятили 
своє життя і діяльність відродженню України та 
її збройних сил, виявили високі командирські 
і особисті якості й заслужили глибоку пошану 
українського народу. Одним з них був генерал-
четар Мирон Омелянович Тарнавський. Однак, 
довгий час в радянській Україні його ім’я було 
приречено на забуття. Слід визнати, що й сьо-
годні воно відоме лише на регіональному рівні, 
внаслідок недостатнього стану розвитку укра-
їнської військової біографістики, загалом про-
сопографії.

Джерела та література
1. Оськин М. В. Галицийская битва. Август 1914 / М. В. 
Оськин. – Москва, 2006. – С.25-27.
2. Керсновский А. А. История русской армии / А. А. 
Керсновский. В 4-х т. Т. 3. – Москва, 1994. – С.208-209, 210.
3. Онищук Я. Генерал Мирон Тарнавський (Штрихи до 
історичної біографії) / Я. Онищук // Броди і Брідщина. – С. 494.
4. Тарнавський М. Спогади / Мирон Тарнавський. – Львів, 
1992. – С.25-26, 29.
5. Лепкий Л. Вояк холодної крови й горячого серця / Л. 
Лепкий // Пам’яті Вождя УГА… – С.8, 11.
6. Шамбаров В. За веру, царя и Отечество / В. Шамбаров. – 
Москва, 2003. – С.232-234.
7. Литвин М., Науменко К. Військова еліта Галичини 
/ Микола  Литвин, К. Науменко. – Львів: Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2004. – 
С.249-250.
8. Залесский К. А. Первая мировая война. Правители и 
военачальники / К. А. Залесский. – Москва, 2000. – С.380-381.
9. Брилинський М. На маргінесі книжки “Генерал 
Тарнавський. Спогади” / М. Брилинський // Літопис 
Червоної Калини. – 1936. – Ч. 3. – С. 11–12.
10. Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво / Степан 
Ріпецький. – Львів: НТШ, 1995. – С.19.
11. Литвин М., Науменко К. Українські Січові Стрільці / 
Микола Литвин, Кім  Науменко. – Київ: Знання, 1992. – 48 с.
12. Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва 
/ Микола Литвин, Кім Науменко. – Львів: Каменяр, 1990. – 
200 с.
13. Гайдучок С. Професор Іван Боберський / Степан 
Гайдучок // Сокіл-Батько. Альманах 1895–1995. – Львів, 
1996. – С. 27–39.
14. Дмитрик Г. “Січ” – Золочів / Г. Дмитрик // Гей, там на горі, 
“Січ” іде. – Едмонтон, 1965. – С. 205–206.
15. Темницький В. Українські Січові Стрільці / Володимир 
Темницький. – Відень, 1915. – С.7.
16. Онищук Я. Генерал Мирон Тарнавський (Штрихи до 
історичної біографії) / Я. Онищук // Броди і Брідщина. – С. 
492–502.
17. Паліїв Д. Пам’яті вождя УГА / Дмитро Паліїв. – Львів, 
1938. – 70 с.
18. Пам’яті вождя УГА. – Львів, 1939. – 270 с.
19. Литвин М., Науменко К. Генерал-четар Мирон 
Тарнавський / Микола Литвин, К. Науменко // Українська 
газета. – 2004. – 15 січня. 



174  науковий збірник

Keywords: general Oleksij Brusilov, “Lutsk breach”, 
memorialist, historical sources, dzhereloznavstvo of military 
history.

Науковою базою досліджень з історії Першої 
світової війни є різноманітні види та комплекси 
джерел. Насамперед це архівні матеріали, а та-
кож преса, мемуарні й  епістолярні джерела та 
інші. Мемуари (від латинського “memoria”, тоб-
то пам’ять) – це особливий вид писемних істо-
ричних джерел, який оснований на пам’яті учас-
ника або очевидця подій. При джерелознавчо-
му вивченні мемуарів центральним, і найбільш 
гострим, дискусійним, залишається теоретико-
методологічне питання про їхню науково-пізна-
вальну цінність як джерел та можливість вико-
ристання наданої мемуаристом інформації в іс-
торичних дослідженнях.
Вивченням мемуарів, як історичних джерел за-
ймалися М. Черноморський [13], В. Голубцов [7], 
І. Біск [1], О. Блуднова [2], А. Санцевич [11;12] та 
інші історики-джерелознавці. І. Біск, зокрема, 
підкреслює таку особливість мемуарних дже-
рел, як їхню популярність, широке розповсю-
дження серед населення та силу впливу на чи-
тацькі маси [1, с.124]. В теперішній час в історич-
ній науці спостерігається поворот від історії по-
дій до історії народної або масової. Визначив-
ся інтерес дослідників до проблеми людини в 
історії, розвитку становлення його ідентичнос-
ті та усвідомлення самоцінності людської осо-
бистості. 
Серед різноманітних джерел з цієї проблеми, 
значною за обсягом та важливою, за пізнаваль-
ною цінністю, є мемуаристика. Картина бойо-
вих дій у ході Першої світової війни на терито-
рії Галичини буде неповною без оцінок та інтер-
претації подій самими учасниками тих бурем-
них років. Серед них – важливе місце займають 

Анотація. Досліджуються спогади відомого російсько-
го генерала Олексія Олексійовича Брусилова. Аналізу-
ються джерелознавчі аспекти створення мемуарів, до-
водиться репрезентативність їх для використання у 
історичних дослідженнях разом із архівними матеріала-
ми, пресою та іншими комплексами та видами джерел. 
Вивчаються, на основі спогадів генерала О. Брусилова 
підготовка “Луцького прориву”, робиться висновок про 
значимість використання такої літератури для дослі-
дження історії бойових дій в Галичині в роки Першої сві-
тової війни. 
Аннотация. Исследуются воспоминания известного 
русского генерала Алексея Алексеевича Брусилова. Ана-
лизируются источниковедческие аспекты создания ме-
муаров, доказывается репрезентативность их для ис-
пользования в исторических исследованиях вместе с 
архивными материалами, прессой и другими комплекса-
ми и видами источников. Изучается, на основе воспо-
минаний генерала А. Брусилова, подготовка “Луцкого 
прорыва”, делается вывод о значимости использования 
такой литературы для исследования истории боевых 
действий в Галиции в годы Первой мировой войны. 
Annotation. Flashbacks of the known Russian general Oleksij 
Brusilova are probed. The source study aspects of creation 
of memoirs are analysed, there is reprezentativnist’ them for 
the use in historical researches together with the archived 
materials, press and other complexes and types of sources. 
Studied, on the basis of flashbacks of general O. Brusilova 
there is preparation of the “Lutsk breach”, drawn conclusion 
about meaningfulness of the use of such literature for research 
of history of battle actions in Galychina in the years of First 
world war. 
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Якщо описані події після 1917 р. викликали сум-
нів, щодо авторства самого генерала О. Бру-
силова, то перша частина беззаперечно нале-
жить йому і саме описує події пов’язані із Гали-
чиною. З початком Першої світової війни О. Бру-
силова призначили командуючим 8-ї армії Пів-
денно-Західного фронту. Відразу ж, не очікую-
чи підходу мобілізованих корпусів з внутрішніх 
округів, 8-а армія вступила у Галіцийську битву 
серпня 1914 р. Її війська взяли участь у Галич-
Львівській операції, Городоцькому (Гродецько-
му) бої. Перемога над австро-угорською армією 
призвела до окупації російською армією всієї 
Східної Галичини із головним містом – Львовом. 
Однак незабаром лівому крилу армій Півден-
но-Західного фронту довелося витримати дов-
готривалі атаки противника від р. Сан до Кар-
патських гір. В битві під містечком Хировим О. 
Брусилов виявив уміння концентрувати ударні 
групи військ на важливих напрямах можливого 
прориву оборони. 
В листопаді 1914 р. війська 8-ї армії билися за 
вихід на Угорську рівнину. Капітуляція міста-
фортеці Перемишля у березні 1915 р. стала 
останнім досягненням армій Південно-Західно-
го фронту. Прорив російського фронту біля Гор-
лиці 2 травня (19 квітня) 1915 р. викликав “вели-
кий відступ” й супроводжувався хаосом. О. Бру-
силов у своїх спогадах пише про нестачу зброї, 
боєприпасів, досвідчених командирів серед-
ньої та нижньої ланок. Він вказував на техніч-
ну відсталість Росії, за яку прийшлося “сплати-
ти кров’ю”. На осінь 1915 р. наступ австріяків за-
хлинувся. У полосі 8-ї армії вони зазнали сер-
йозної поразки в Ровенській операції й лише 
контрудар німецьких військ змусив О. Брусило-
ва залишити відбитий у ворога Луцьк. Війська 
супротивників перейшли до тривалої й маруд-
ної оборони на фронті.
В березні 1916 р. О. Брусилов призначається го-
ловнокомандуючим Південно-Західного фрон-
ту. Він замислив і розробив план прориву фрон-
ту. Своє рішення на проведення фронтової на-
ступальної операції О. Брусилов письмово ви-
клав у вказівках, які були розіслані командува-
чам армій 5 квітня 1916 р. Більш докладно рі-
шення сформульовано в директиві №1048 від 7 
квітня 1916 р. Нею передбачався перехід армій 
Південно-Західного фронту в енергійний на-
ступ з метою надання сприяння військам Захід-
ного фронту. Найближчою метою наступу був 
розгром живої сили противника та оволодіння 
їхніми позиціями [8, с.114-118, с.122-123].
За спогадами О. Брусилова підготовчий період 
зайняв вісім тижнів [3, с.219]. За цей час, з до-
помогою воєнної агентури та повітряної розвід-
ки, росіяни ознайомилися із оборонними спору-

спогади автора розробки, знаменитого в літе-
ратурі про війну, “Луцького”, або “Брусиловсько-
го” прориву. Метою даної розвідки є аналіз ме-
муарів активного учасника бойових дій у Гали-
чині в роки Першої світової війни – генерала О. 
О. Брусилова [3].
Дослідники-джерелознавці відзначають, що у 
мемуарах особливо яскраво виявляється дуа-
лістична природа історичних джерел: – з одно-
го боку вони фіксують інформацію про минуле 
і таким чином є його відбиттям, а з іншого – є 
частиною тої епохи в якій вони виникли. Серед 
історичних джерел з теми бойових дій в Гали-
чині у роки Першої світової війни виділяються 
спогади учасників бойових дій, їхня епістоляр-
на спадщина, тогочасна публіцистика та мате-
ріали преси. Особливо місце займають офіцій-
но-документальні матеріали – накази. службо-
ва переписка. Важливим джерелом, яке роз-
криває широку панораму бойових дій в ході 
Першої світової війни в регіоні Галичини, є спо-
гади генерала Брусилова.
Цікавою і пізнавальною для вивчення минулої 
епохи є сама історія публікацій мемуарів гене-
рала. Вперше окремі частини із спогадів Бруси-
лова були опубліковані за рік після смерті воє-
начальника у 1927 р. в московському журналі 
“Война и революція”. Через два роки була ви-
дана перша частина спогадів у вигляді окре-
мої книги [4]. Одночасно перша частина мему-
арів вийшла за межами СРСР – у Ризі [5]. Піз-
ніше першу частину спогадів воєначальника 
неодноразово в Радянському Союзі перевида-
вали, особливо в роки Другої світової війни [6], 
а пізніше в 1946 р., 1963 р., 1983 р. Перевида-
ють їх й дотепер в Росії (Брусилов А.А. Мои вос-
поминания. – М: Харвест, 2002; Брусилов А.А. 
Мои воспоминания.– М: Вече, 2013 та ін.). 
Другу частину невиданих спогадів вивезла у 
Прагу, після його смерті, вдова – Н.В. Брусило-
ва і розмістила їх в “Русском архиве”. Після за-
вершення Другої світової війни цей архів став 
трофеєм радянських військ і був переправле-
ний у Москву. У 1948 р. спеціально створеною 
комісією в СРСР була проведена експертиза, 
яка визнала другу частину мемуарів Брусилова 
фальсифікацією антирадянського змісту. Ав-
торство приписали вдові. В результаті всі руко-
писи генерала утаємничили й передали на збе-
рігання у Центральний військово-історичний 
архів СРСР. Через декілька років, у 1953 р. з ру-
кописом ознайомився тогочасний міністр обо-
рони Г.К.Жуков, а у 1961 р. за вимогою науко-
вої громадськості відбулася повторна всебічна 
експертиза, яка визнала авторство Н.В. Бруси-
лової з окремими вкрапленнями текстів само-
го генерала.
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дами та розташуванням противника. Військо-
ва розвідка та безперервне захоплення “язи-
ків” надали можливість штабам фронтів мати 
розгорнуту картину розташування частин про-
тивника у бойовому порядку. З’ясувалося, що 
німці зняли із Східного фронту декілька дивізій 
і перекинули їх на західноєвропейський театр 
війни. Австрійці теж, сподіваючись на свої міц-
но укріплені оборонні позиції, передислокува-
ли декілька дивізій на італійський фронт з тим, 
щоб остаточно подолати опір італійської армії. 
На початку травня 1916 р. австро-угорська ар-
мія розгорнула там наступ.
О. Брусилов згадує, що австрійці досить зна-
чну увагу приділяли побудові потужної оборо-
ни. Вони працювали над нею біля року. Вона 
складалася з двох-трьох позицій відокремле-
них одна від одної на відстані 2-3 км. Кожна по-
зиція мала глибину до 4 км і включала в себе 
дві-три лінії окопів повного профілю, посилених 
дротяними загородженнями, фугасами, стале-
вими щитами, бетонованими бійницями. Дріт 
у деяких місцях був сталевий і його неможли-
во було врізати ножицями; по ньому проходив 
електричний струм високої напруги. Сховища 
були глибоко врити в землю і захищали людей 
не лише від легких, але і від важких артилерій-
ських снарядів. Вони прикривалися двома ша-
рами дерев’яних колод, а в деяких місцях були 
залізобетонні, присипані землею. 
Артилерія противника за чисельністю перева-
жала російську, більше було і кулеметів, бом-
бометів, мінометів. Противник був впевнений 
у міцності своєї оборони. Повітряна розвідка 
сфотографувала усі оборонні споруди проти-
вника, як на бойовій лінії, так і в тилу. Ці світли-
ни за допомогою проекційного апарату розгор-
талися у план і розміщувалися на карті. Кожний 
військовий підрозділ мав чітку карту із розташо-
ваною напроти позицією ворога [3, с.220-221].
За спогадами О. Брусилова, при підготовці до 
наступу передбачалося активне застосування 
бомбардувальної авіації. Готувалися до бом-
бометань літаки конструкції Ігоря Сікорсько-
го “Ілля Муромець”. Російські війська викона-
ли значний обсяг робіт з інженерного забезпе-
чення атаки. Одним із організаторів інженер-
ного забезпечення був відомий герой наступ-
ної радянсько-німецької війни, а на той час під-
полковник Д.М. Карбишев, який отримав за це 
орден Св. Анни 2-го ступеню. У березні 1916 р. 
начальником інженерів брусиловського фрон-
ту став генерал К.І. Величко. Він вперше запро-
понував нову форму підготовки атаки на міс-
цевості – “інженерні плацдарми”. Вони створю-
валися з метою непомітного підведення ата-
куючих військ до передових позицій противни-

ка. “Плацдарми” складалися із 6-8 паралель-
них траншей, розташованих на відстані 70-100 
м одна від одної. Траншеї з’єднувалися ходами 
сполучень. На деяких ділянках атаки, росіяни 
наблизили свої окопи до австрійських позицій 
на 200-300 кроків [3, с.193].
Особовий склад Південно-Західного фронту, 
як вказує мемуарист, посиленно готувався до 
майбутньої наступальної операції. В тилу були 
побудовані ділянки позицій подібні до ворожих, 
російські солдати вчилися долати їх з ходу. Пі-
хота відпрацьовувала навички захоплення й 
утримання окремих районів австрійської обо-
рони, артилерія – руйнувати дротяні загоро-
дження, опорні пункти. Значна увага звертала-
ся на вироблення чіткої взаємодії піхоти та ар-
тилерії [3, с.223].
Новаторством у воєнній практиці було те, що О. 
Брусилов чітко поділяв артилерійську атаку на 
два періоди. В першому – початковим завдан-
ням артилерії було знищення дротяних пере-
шкод противника: гранатами легкої артилерії (з 
дистанції не більше двох верст) передбачалося 
зробити проходи для піхоти. Потім артилерія. у 
тому числі і важка, повинна була зруйнувати 
укріплення оборони противника першої та дру-
гої ліній; головна увага зверталася на знищен-
ня кулеметних гнізд. Замість ураганного вогню 
важкої артилерії, який застосовувався раніше 
протягом однієї-двох годин при наступі, за роз-
порядженням О. Брусилова повинен був вести-
ся вогонь протягом 15-20 хвилин зі всіх гармат, 
за даними попередньої пристрілки, наведеної 
для кожної окремої гармати. Такий вогонь да-
вав кращі результати й до того ж зберігав арти-
лерійські снаряди, яких і далі в російській армії 
не вистачало [10, с.192-193].
Характерні вказівки О. Брусилова щодо органі-
зації піхотної атаки: фронт її визначався в ши-
рину не менше ніж 15–20 верст (1 верста – 1 
066,781 метрів), з тим, щоб середні атакуючи 
частини не постраждали від флангового вог-
ню противника. Наступати піхоті передбачало-
ся хвилями ланцюгів, які би знаходилися на від-
стані 150-200 кроків одна від одної. Таких хвиль 
для головної атаки передбачалося утворюва-
ти не менше трьох-чотирьох. Солдатам пер-
шої хвилі надавали гранати та устаткування 
для подолання дротяних перешкод. У другій 
та в третій хвилі солдати тягнули із собою ку-
лемети. Друга хвиля повинна була поповнюва-
ти втрати першої, третя хвиля підпирала пер-
ші дві і слугувала їм підтримкою. Четверта хви-
ля була резервом командирів передових пол-
ків [3, с.193]. 
На випадок вдалого прориву піхоти створюва-
лися сприятливі умови для кавалерії. У скла-
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ді Південно-Західного фронту її було чимало, а 
у вказівках О. Брусилова передбачалося кину-
ти її у прорив для закріплення успіху атаки. Він 
писав:“Загалом атака укріпленої позиції в су-
часній війні – операція важка, майстерна. Твер-
до впевнений, що тривалий бойовий досвід 
буде нами використаний повністю і при майбут-
ньому наступі він буде застосований нами у по-
вній мірі” [3, с.193-194]. 
Лише за декілька днів до початку наступу, непо-
мітно, вночі, були введені у бойову лінію війська 
визначені для атаки. Добре замаскована арти-
лерія на обраних позиціях провела пристрілку 
по окресленим цілям. У спогадах О. Брусилова 
відзначено кропітку роботу начальника штабу 
генерала В.Н. Клембовського. Він пізніше, як і 
Брусилов, перейшов на сторону більшовиків. З 
ідеологічних міркувань, а скоріше через біль-
шовицьку цензуру, поза увагою мемуариста за-
лишилися визначні постаті “білого руху”, які до-
клалися до підготовки “Луцького прориву”. Се-
ред них генерал-квартирмейстер Південно-За-
хідного фронту М.К. Дітерікс. Згідно “Положен-
ню про польове управління військами у воєн-
ний час” на нього покладалося: оперативне 
планування, облік своїх сил та забезпечення їх 
важливими видами постачання, розвідка міс-
цевості та сил противника, контррозвідуваль-
на діяльність, керівництво військовою цензу-
рою та військовою пресою, виготовлення карт 
та забезпечення ними військ (у 1918 р. Дітерікс 
був начальником штабу корпусу білочехів, а у 
1919 р. головнокомандуючим арміями Східно-
го фронту у адмірала Колчака). В Управлінні ге-
нерал - квартирмейстера фронту служили пол-
ковник М.М. Духонін, капітан В.О. Каппель та 
інші майбутні відомі керівники білогвардійсько-
го руху, які доклалися до підготовки “Брусилов-
ського прориву”[9]. 
Підготовчий період проведений російськими 
військами напередодні “Брусиловського прори-
ву” свідчив про ретельність та скритність май-
бутньої наступальної операції. Задум команду-
ючого фронту поєднувався із оригінальним рі-
шеннями і талановитою розробкою плану на-
ступу. За оцінкою багатьох воєнних істориків 
розроблений генералом Брусиловим метод 
прориву оборони противника був новим кроком 
у воєнному мистецтві. Розглянутий етап воєн-
ної операції “Брусиловський прорив” може бути 
прикладом вдалої, замаскованої та прихованої 
підготовки до широкомасштабного фронталь-
ного наступу і заслуговує на вивчення майбут-
німи офіцерами сухопутних військ. 
Незважаючи на свою незавершеність, Бруси-
ловський прорив довів, що станом на початок 
1916 року Російська армія не була розгромле-

на після важких невдач початкового етапу Пер-
шої світової війни та могла ще вести активні дії 
та завдавати значних втрат противнику. Опе-
рація є видатним досягненням воєнного мис-
тецтва, оскільки просування військ на більш 
ніж 80 км в глибину добре ешелонованої підго-
товленої оборони – показник, який вперше мав 
місце під час Великої війни і залишався непе-
ревершеним західними державами аж до літа 
1918 р. [14, с.185]. 
В цілому, мемуари О. Брусилова є цінним істо-
ричним джерелом з воєнної історії Галичини. 
Вони суттєво доповнюють численні документи, 
пресу, публіцистику і виділяються серед всьо-
го комплексу мемуаристики ключовою постат-
тю – головнокомандуючого Південно-Західно-
го фронту. Слід зазначити, що серед основних 
видів мемуаристики Першої світової війни пе-
реважають спогади, в той час як листування, 
автобіографії та щоденники представлені до-
сить скупо. В публікаціях мемуарів переваж-
ну частку займають спогади воєначальників, а 
кількість такого роду джерел від рядових учас-
ників подій є незначною. 
Загальновідомо, що важливою особливіс-
тю спогадів як історичних джерел є їхній 
суб’єктивізм та залежність від недоскона-
лої людської пам’яті. Намагаючись послабити 
суб’єктивізм та усунути помилки в пам’яті, дея-
кі історики вимагали від авторів документуван-
ня їхніх текстів. Але, хоча автор може із корис-
тю для себе порівняти мемуари із іншими дже-
релами, а також включити в них матеріали ін-
ших джерел, така ультимативна вимога в прин-
ципі неправомірна, так як ігнорує саму природу 
мемуарного жанру. Будучи послідовно здійсне-
на, вона призвела би до ліквідації жанру й замі-
ні його, у більшості випадків, неякісними дослі-
дженнями, так як мемуарист не зобов’язаний 
бути кваліфікованим істориком. Характерний 
для спогадів суб’єктивізм лише посилює не-
обхідність науково-критичного підходу до них, 
але не применшує можливості їхнього вико-
ристання в історичних дослідженнях та не ви-
правдовує скептичної їх оцінки як недостовір-
них джерел деякими істориками. І мабуть ма-
ють рацію ті науковці, які висловлюються за ре-
презентативність мемуарів та їх використання 
у дослідженнях разом із архівними матеріала-
ми, пресою та іншими комплексами та видами 
джерел.
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Чимало українських воєначальників доби Ви-
звольних Змагань здобули бойовий досвід та 
командирську практику в роки Першої світо-
вої війни. Започатковані у цю добу революцій-
ні події на теренах Російської імперії сприяли 
кристалізації національного самоусвідомлення 
офіцерів та солдат. Напередодні світової війни 
(червень 1914 р.) Михайло Омелянович-Пав-
ленко закінчив Офіцерську стрілецьку школу. 
Вирушив на фронт 7 серпня 1914 р. у ранзі ко-
мандира 6-ї роти лейб-гвардії Волинського пол-
ку [4, с. 13]. Як стверджував Лев Шанковський, 
в російській армії щонайменше три полки мали 
український національний склад: Лейб-Ґвардії 
Ґренадирський, Лейб-Ґвардії Ізмайловськийта 
Лейб-Ґвардії Волинський. Останній традиційно 
поповнювався українцями з Волині, Поділля та 
Київщини [11, с. 65]. 
Вже у перші місяці битви з німецькими війська-
ми М. Омелянович-Павленко виявив добрі ко-
мандирські якості, зокрема відзначився у ніч-
ному бою 1 листопада 1914 р. Тоді капітанові 
підпорядкували три піхотних кулеметних роти 
й наказали діяти в авангарді ділянки фронту, 
який займала дивізія. Генерал О. Геруа пізніше 
в нагородному листі відзначив, що капітан, у зу-
стрічному бою з німецькою бригадою, «впро-
довж 4,5 години до свого важкого поранення, 
стримував вогнем і контратаками завзятий на-
тиск цілої бригади німців, чим завдав можли-
вість двом нашим полкам з артилерією… від-
тіснити противника» [6, с. 340]. У цьому бою М. 
Омеляновича-Павленка поранили у праве пле-

Анотація. В статті розглядається військова та орга-
нізаційна діяльність Михайла Омеляновича-Павленка в 
роки Першої світової війни. Офіцер і теоретик військово-
го вишколу російської армії з початку війни був на фронті. 
Поранений, залишився в рядах армії й дослужився до зван-
ня полковника. Займав посади в системі військового ви-
школу молодшого командного складу російської армії. Від-
правлений знову на фронт, зіткнувся з революційними на-
строями солдатських мас. В період правління Української 
Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадсько-
го був призначений на відповідальні командирські посади в 
збройних силах та козацьких формуваннях.
Аннотация. В статье рассматривается военная и ор-
ганизационная деятельность Михаила Омеляновича-
Павленка в годы Первой мировой войны. Офицер и те-
оретик военной подготовки русской армии, был с на-
чала войны на фронте. Ранен, остался в строю, полу-
чил звание полковника. Занимал посты в системе воен-
ной подготовки младшего командного состава русской 
армии. Снова отправлен на фронт, соприкоснулся с 
революционными настроениями солдатских масс. В пе-
риод правления Украинской Центральной Рады и Геть-
маната Павла Скоропадского занимал ответственные 
командирские должности в вооруженных силах и каза-
чих формированиях. 
Annotation. The article analyses the technical and organiza-
tional activities of Myhailo Omelianovych-Pavlenko during World 
War I. He was an officer and military training theoretician of the 
Russian army since the beginning of the war. Being wounded, he 
remained in the ranks and became colonel. He trained non-com-
missioned officers of the Russian army. Later, he was sent back 
to the front and faced the revolutionary spirit of the soldiers. He 
was appointed to the commander’s posts in the armed forces and 
Cossack units during the reign of the Ukrainian Central Council 
and Pavlo Skoropadskii Hetmanship.
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цію вояків. Як влучно відзначив історик Станіс-
лав Кульчицький, солдати, просякнуті револю-
ційними настроями, мали свою думку, коли на-
ступати, а коли відступати. Такі настрої вияви-
лися однією з головних причин провалу насту-
пу російських армій Південно-Західного Фрон-
ту в липні 1917 р. [5, с. 46]. Тому невдовзі Гвар-
дійський корпус, в якому командиром полку був 
М. Омелянович-Павленко, відправили з фрон-
ту у запілля [4, с. 18]. 
У серпні 1917 р. М. Омеляновича-Павленка 
призначили комендантом Катеринославської 
залоги [10, арк. 1]. Тут він почав українізувати 
частини гарнізону, створив військові установи 
та долучився до творення перших загонів Віль-
ного Козацтва [6, с. 340]. До обов’язків гвардії-
полковника належало налагодження військової 
адміністрації, координація дій з губернською та 
міською владою. Комендант був змушений кон-
тактувати з керівництвом місцевих партійних 
осередків та робітничих середовищ. Жовтнева 
революція у Петрограді спонукала Катеринос-
лавську Раду робітничих і солдатських депута-
тів та окремі військові частини розквартирова-
ні у місті підтримати більшовицький переворот 
у столиці. М. Омелянович-Павленко не піддав-
ся на більшовицькі провокації, натомість у від-
повідності до рішення губернської ради органі-
зував військовий парад національно-освідом-
лених військових частин з нагоди проголошен-
ня Центральною Радою Української Народної 
Республіки. 
Як згадував Олександр Греків, наприкінці 1917 р., 
коли з боку більшовиків уперше виявилися 
агресивні тенденції у стосунку до України, мо-
лода республіка не мала ані війська, ані народ-
ного уряду, ані місцевого управлінського апа-
рату, хоч би в елементарному вигляді [3, с. 141]. 
У січні 1918 р. М. Омелянович-Павленко був 
призначений військовим комісаром Української 
Центральної Ради при штабі Одеського вій-
ськового округу [4, с. 19]. Однак, невдовзі, після 
захоплення влади у місті Червоною Гвардією, 
він виїхав до міста Ясси у розташування шта-
бу Румунського фронту російської армії. Брав 
участь у демобілізаційній комісії фронту, роз-
поділяв майно військових частин (березень-кві-
тень 1918 р.) [4, с. 20]. 
Підписання Берестейського миру, вступ на те-
риторію України німецьких та австрійських 
військ, які витіснили більшовиків, дав можли-
вість Омеляновичу-Павленку переїхати до Ки-
єва, де він обійняв посаду першого помічника 
начальника комісії Головного штабу з кадро-
вих питань у військовому відомстві Централь-
ної Ради. Його досвід знайшов застосування й 
після Гетьманського перевороту. М. Омеляно-

че [10, арк. 1]. Відважному офіцерові надали 
першу допомогу в фронтовому шпиталі й від-
правили на лікування у запілля. Рана виявила-
ся серйозною і його права рука втратила дієз-
датність. Надалі М. Омелянович-Павленко був 
змушений постійно фіксувати руку на підв’язці. 
Однак офіцер залишився в рядах російської ар-
мії, займаючи головно штабні посади. У 1915–
1916 рр. командував штабом 2-го Гвардійського 
корпусу, де отримав звання полковника гвардії 
(30 липня 1915 р.) [9, с. 313]. За героїзм прояв-
лений у боях його нагородили орденом Святого 
Георгія ІV ступеня (4 березня 1916 р.) та Святого 
Володимира ІІІ ступеня [10, арк. 1]. Однак вліт-
ку 1916 р. він захворів на тиф й медична комі-
сія кваліфікувала його непридатність до служ-
би на фронті.
Перед війною М. Омелянович опублікував ряд 
статей зі стрілецької справи у російських вій-
ськових часописах, конспект до статуту польо-
вої служби, підручник для тактичного вишко-
лу підстаршин, тому уважався одним з найкра-
щих фахівців з питань військового вишколу [1, 
с. 636]. Відтак у вересні 1916 р. офіцер був від-
командирований до російської столиці, де став 
головним інспектором усіх підстаршинських ви-
школів Петроградської залоги [10, арк. 1]. Через 
два місяці призначений начальником 2-ї Одесь-
кої школи прапорщиків, яка комплектувала-
ся лише студентами вищих шкіл Росії [4, с. 17]. 
Слід відзначити, що цю посаду могли обіймати 
лише визначні старшини гвардії та Генерально-
го Штабу Росії [10, арк. 1].
В Одесі М. Омеляновича-Павленка застала 
Лютнева революція, в результаті якої до влади 
у Петербурзі прийшов Тимчасовий уряд, а у Ки-
єві розпочала свою діяльність Українська Цен-
тральна Рада. Він налагодив зв’язки з україн-
ською громадою Одеси. Коли в Одесі відбулася 
демонстрація, з приводу революційних подій, 
М. Омелянович-Павленко вивів свою курсан-
тів своєї школи під синьо-жовтими прапорами. 
Одна з одеських газет, з цього приводу писа-
ла: «Полковник гвардії, георгіївський кавалер, 
з перев’язаною пораненою рукою, на чудово-
му рудому коні вів свою школу під сепаратист-
ським прапором» [6, с. 340]. 
20 червня 1917 р. був відправлений на фронт 
й обійняв посаду командира лейб-гвардії Гре-
надерського полку. Полк входив до складу 2-ї 
дивізії 1-го Гвардійського корпусу Південно-За-
хідного Фронту [4, с. 18]. Рішення про призна-
чення М. Омеляновича-Павленка командиром 
цього полку було продиктоване революційними 
настроями серед солдат. Однак заміна вищих 
офіцерів 1-го Гвардійського корпусу не змогла 
припинити більшовицьку агітацію і демораліза-
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вича-Павленка призначили командувачем 2-ї 
Стрілецької дивізії 6-го Полтавського корпусу 
(8 червня 1918 р.) [10, арк. 1]. На цьому посту 
він був удостоєний звання генерал-хорунжого 
(7 жовтня 1918 р.) [10, арк. 1].
Після приходу до влади гетьмана Павла Ско-
ропадського, поруч з планами реорганізації на-
ціональної армії постало питання про відро-
дження козацтва як особливого стану. Цей під-
хід ґрунтовно відрізнявся від дотеперішнього 
Українського Вільного Козацтва, яке за своєю 
організацією було подібне до галицьких «Сі-
чей» чи чехословацьких «Соколів». У черв-
ні 1918 р. гетьманський уряд організував Гене-
ральну козацьку раду, а в серпні того ж року по-
чалися перші призначення кошових отаманів. 
Позитивною стороною козацтва, було й те, що 
воно набирало яскравого національного об-
личчя. 16 жовтня 1918 р. Гетьман видав універ-
сал, у якому офіційно відновив  козацтво. Ко-
заки однієї губернії мали творити кіш на чолі 
з кошовим отаманом, який підпорядковував-
ся гетьманові. Усім козацтвом мала управля-
ти Велика Козацька Рада, яка складалася з 32 
осіб, частину яких обирали козаки, іншу части-
ну призначав сам гетьман. М. Омеляновича-
Павленка призначили Комендантом (Кошовим 
Отаманом) Вільного козацтва на Катеринос-
лавщині [10, арк. 1], а його брата Івана – кошо-
вим Слобожанщини. Перед призначенням М. 
Омелянович-Павленко відбув аудієнцію у геть-
мана П. Скоропадського. Гетьман розповів пол-
ковникові про історію козацького діла в рево-
люційну добу, висловив свої погляди на причи-
ни невдач Вільного Козацтва. Пізніше звернув 
увагу на потребу відродження козацтва як ста-
ну – сильного матеріально й мілітарно хлібо-
робського класу з яскравим національним за-
барвленням – у противагу до промислово-фі-
нансових сил Української Держави (організація 
Протофіс), які стреміли до відновлення «Єди-
ної Росії». Далі гетьман висловив впевненість, 
що представники козацтва у майбутньому уві-
йдуть до нового законодавчого органу Держав-
ної Ради й козацтво стане основою права, пра-
ці й порядку. М. Омелянович-Павленко у своїх 
спогадах писав: «Я був цілком задоволений з 
того, що мені було сказано, висловив свою зго-
ду співпрацювати з гетьманом у його намірах й 
дозволив собі зауважити, що, оскільки я знаю, 
умови Катеринославщини дозволяють поши-
рити контингент козаків й в бік мало заможних. 
Я обґрунтовував гетьманові свою пропозицію 
численними ілюстраціями, які я здобув за сво-
го першого побуту  на Катеринославщині. Геть-
ман не спинив мене, скорше навпаки, коректи-
ви мої йому подобалися, він лише перестері-

гав мене, аби козацтва не засмічувати елемен-
тами хаотичними й хуліганськими» [8, с. 99]. 
На посаді Кошового Отамана М. Омелянович-
Павленко досяг неабияких успіхів. Як пригаду-
вав Ісаак Мазепа, «саме під час цих клопотів 
про врятування вільних козаків, в Катеринос-
лав приїхав з Києва, з доручення центральної 
гетьманської влади, полк. М. Омелянович-Пав-
ленко. Він мав завдання сформувати козаць-
кий кіш на Катеринославщині. Місцеві україн-
ські організації зараз же рішили використати 
цю нагоду для того, щоб заховати й решту віль-
них козаків, які ще залишалися на волі. Наслід-
ком цього до Омеляновича-Павленка протягом 
короткого часу зголосилися коло 2000 робітни-
ків і селян з ближчих околиць Катеринослава» 
[7, с. 57]. 
Однак військові та політичні події розгорталися 
надзвичайно динамічно. Центральні Держави 
підписали капітуляцію перед країнами Антанти 
і були змушені вивести свої війська з України. 
Опозиційні до гетьмана сили розпочали проти 
нього повстання. Створена 20 листопада 1918 
р. Генеральна Козацька Рада при П. Скоропад-
ському, членом якої став і генерал М. Омеляно-
вич-Павленко, не змогла організувати дієвого 
опору силам Директорії. 
На початку листопада 1918 р. М. Омелянович-
Павленко перебував у Вінниці [12, s. 174]. Неза-
баром, за рекомендацією Симона Петлюри, він 
очолив Галицьку Армію (грудень 1918 р.). Но-
вий український революційний режим започат-
кував наступний етап національно-визвольної 
боротьби. 
Таким чином у Першу світову війну на службі в 
російській армії М. Омелянович-Павленко на-
був бойового досвіду та командирських якос-
тей, перебував на штабних посадах. Після па-
діння царського режиму, перебуваючи у запіллі 
та на фронті, він зіткнувся з революційними на-
строями солдатських мас і зростаючою націо-
нальною свідомістю.
Колишній офіцер російської армії у роки війни 
під впливом процесу українізації військ прой-
шов складну еволюцію національної свідомос-
ті та ідентичності й став причетний до розбу-
дови національних збройних сил у добу Цен-
тральної Ради і Української Держави. Набутий 
у світовій війні командирський досвід придався 
генералові на посту командарма Галицької Ар-
мії та Дієвої Армії УНР у 1918–1920 рр.
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Анотація. Статтю присвячено висвітленню військо-
вої кар’єри Якуба Гофмана – польського легіоніста, уро-
дженця м. Коломия. Хоча деякі дослідники вже торкали-
ся постаті Якуба Гофмана у своїх публікаціях, однак їх 
дослідження торкалися головним чином лише його на-
укової діяльності. На цьому тлі пропоноване досліджен-
ня є першою спробою відтворити військову кар’єру дія-
ча. У статті також дано короткий огляд архівних дже-
рел, дотичних до висвітленої теми. 
Аннотация. Статья посвящена освещению военной 
карьеры Якуба Гофмана – польского легиониста, уро-
женца г. Коломыя. Хотя некоторые исследователи уже 
касались личности Якуба Гофмана в своих публикаци-
ях, однако их исследования касались главным образом 
лишь его научной деятельности. На этом фоне пред-
лагаемое исследование является первой попыткой вос-
создать военную карьеру деятеля. В статье также дан 
краткий обзор архивных источников, касающихся осве-
щенной темы.
Annotation. The article is devoted to the military career of 
Jakub Hoffmann – Polish lehionist, born in Kolomyja. Although 
some researchers have already touched the figure of Jacob 
Hoffman in their publications, but their study addresses 
chiefly only of his scientific work. Against this background, 
the proposed study is the first attempt to recreate a military 
career figure. The article also given a brief overview of archival 
sources pertaining to the highlighted topic.

Ключові слова: Якуб Гофман, польські легіони, Коломия, 
уродженці Коломиї.  
Ключевые слова: Якуб Гофман, польские легионы, 
Коломыя, уроженцы Коломыи.
Key words: Jakub Hofman, Polish legions, Kolomyja, born in 
Kolomyja.

У вирі воєнних лихоліть Першої світової війни 
опинилося мільйони осіб. Деякі з них пройшли 
горнило війни, були тяжко поранені. Така доля 
випала і Якубу Гофману – поляку єврейського 
походження, уродженцю м. Коломиї на Прикар-
патті. Він належить до непересічних особистос-
тей польсько-української культури. Його внески 
у вивчення історії Волині в повоєнний час, роз-

виток освіти, польського законодавства – ва-
гомі. На жаль, допоки маємо лише спорадич-
ні про нього статті, всебічної монографії до цих 
пір нема. 
Досить повне уявлення про життєвий шлях Яку-
ба Гофмана від народження і до його прибут-
тя до Рівного дають два його життєписи, а та-
кож автобіографічні нотатки у одному із листів. 
Отож, Якуб Гофман народився 19 березня 1896 
року в м. Коломия Станіславського воєводства 
(тепер місто в Івано-Франківській області). На-
вчався в загальноосвітніх  школах в Чернелиці, 
Тлумачі, Ясло, гімназії в Ясло. В 1910 році пере-
їхав до Бельська, де навчався в німецькій про-
мисловій школі. Після річного навчання на під-
готовчих курсах і складання іспитів за 1-ший 
курс вищої школи, Якуб Гофман   вимушений 
був залишити навчання в цьому навчальному 
закладі через відсутність відповідних коштів. 
Відтак він в 1913 році здає іспити до вчитель-
ської семінарії в Бялій . Але і в цьому закладі він 
не зміг продовжити навчання, знову ж таки че-
рез фінансові проблеми. Надалі Якуб Гофман 
навчався приватно вдома, а в 1912 році пішов 
працювати робітником на нафтовий видубуток.  
Подальше навчання він зміг продовжити аж в  
1925-1926 роках в Кракові на учительських кур-
сах [1, 2-2зв.].
Під час Першої світової війни Якуб Гофман був у 
складі польських легіонів. Легіони польські – до-
бровольче польське військове з’єднання у 1914-
1918 рр. створене за ініціативи Юзефа Пілсуд-
ського в складі айстро-угорської армії з метою 
боротьби за відновлення незалежності Польщі. 
Легіони були сформовані у серпні 1914 році на 
території Галичини. Їх основу становила утво-
рена Пілсудським Кампанія кадрова. Легіони 
нараховували близько 15 тисяч солдатів, скла-
далися з трьох бригад, очолюваних Юзефом 
Пілсудським, Юзефом Галлером та Станісла-
вом Шептицьким. Легіони були розпущені в 1917 
році, після того як Пілсудський перестав співп-
рацювати з центральними державами.
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Військова кар’єра в Якуба Гофмана розпоча-
лася 7-го червня 1913 року, коли він став чле-
ном Стрілецького Союзу в Ясло. Під час пере-
бування в Ряшеві він пройшов курси стрілець-
ких підофіцерів, який вів Ліса Кулі. В 1914 році 
Якуб Гофман вже сам організував кілька відді-
лів Стрілецького союзу по селах Ясельського 
і Горлицького повітів. З деякими  членами цих 
товариств він брав участь в так званих «Ря-
шівських навчання» весною 1914 року. 4 серп-
ня 1914 року згідно з наказом про мобілізацію 
Стрілецького Союзу Якуб Гофман поїхав з Ясло 
до Кракова, де в числі інших стрільців був при-
значений до сотні під керівництвом Мохорти. Ця 
сотня була пізніше перейменована на 2-гу со-
тню 1-го батальйону 1-го полку стрільців, пізні-
ше польських Легіонів. У складі цієї роти Якуб  
Гофман спочатку був рядовим, а 21 серпня 1914 
року в Тумліні був підвищений до рангу капра-
ла. Він був тяжко поранений в бою під  Ласками. 
Після тривалого лікування в шпиталі, після 3-х 
операцій повернувся на передову аж 1 липня 
1915 року і був призначений до 4-ї сотні 6-го ба-
тальйону. У складі цієї сотні Якуб Гофман брав 
участь у всіх битвах, доки не був 22 жовтня 1915  
року вдруге поранений під Куклами. Після по-
вернення із шпиталю 17 лютого 1916 року Якуб 
Гофман відбував службу в 6-му батальйоні 1–ї 
бригади. 25 вересня 1916 року Якуб Гофман 
став сержантом, а 10 лютого 1917 року старшим 
сержантом. 
В складі австрійської армії Якуб Гофман мав 
звання фельдфебеля і був у складі 11-ї  сотні 56 
полку піхоти. Завдяки старанням підполковника 
Ліса-Кулі Якуб Гофман був призначений керів-
ником Відділу розвідки (Spähtruppe) 12-ї Піхот-
ної Дивізії. Зокрема на Якуба Гофмана був по-
кладений обов’язок тримання зв’язку поміж ле-
гіоністами полків 12 Дивізії та генералом Ридз-
Сміґли. Після утворення солдатських Рад в ав-
стрійській армії Якуб Гофман нав’язав контакти 
з Солдатсько-робітничою Радою, при цьому всі 
відомості надавав особисто послові Є. Мора-
чевському. 
На виконання наказу ген. Ридзи-Сміґли Якуб 
Гофман взяв 4-х місячну відпустку з ціллю зда-
вання матури, а насправді для організації окру-
гу Польської Організації Військової (POW) в 
Ясло. Відтак такий округ охопив міста Ясло, 
Красне і Сянок. Одночасно він також зорганізу-
вав батальйон польського війська. Під час від-
пустки Якуб Гофман такий складає матуру за VII 
клас гімназії. Одночасно за посередництвом лі-
каря військового госпіталю в Новому Санчі Ва-
няви-Длуґошевського продовжує свою відпуст-
ку нібито через хворобу, а в дійсності для по-
дальшої праці в ПВО. Після приходу офіцерів 

колишньої австрійської армії Якуб Гофман став   
сержантом інструктором відділу в Ясло. На цій 
же посади і в цьому ж званні в 1919 році його 
було переведено до 16 Полку Піхоти в Тврно-
ві, звідки після отримання звання поручика ви-
їхав до запасного батальйону 1 Полку Піхоти. 4 
червня 1920 року Якуба Гофмана призначають 
до Керівництва Етапів війська Польського на 
Україні, а 18 липня того ж року він працює в Ке-
рівництві Південно-Східного  фронту. З 1 верес-
ня 1920 р. Якуб Гофман взяв на себе повнова-
ження Керівника Культурно-oсвітньої секції Ке-
рівництва 2-гої Армії. 13 вересня 1921 року Якуб 
Гофман звільнився з армії. (Автобіографія 2-9.).
За заслуги у воєнних діях Якуба Гофмана було 
нагороджено двічі «Хрестом Відважних», «Хрес-
том Незалежності», «Орденом Відродження 
Польщі»  та срібним «Хрестом Заслуги». В мир-
ний час Якуб Гофман був членом «Союзу 1-го 
Полку піхоти Польських Легіонів» та головою 
цієї організації в Рівному (на міста Рівне і Косто-
піль). За Статутом ця організація була створе-
на для «підтримки традицій і духовного зв’язку 
1 – го Полку піхоти Польських Легіонів, для ко-
лежанських цілей з самопомічі, а також для під-
тримки контактів з теперішнім 1-м Полком Піхо-
ти Легіонів та опіки над ним» [2, арк. 38-38 зв.]. 
Як до учасника І Світової війни, до Я. Гофмана 
зверталося керівництво Військового Інституту у 
Варшаві з проханням надсилати матеріали до 
«Альбому Польських Леґіонів» [2, арк. 28].
В Державному архіві Рівненської області є осо-
бистий фонд Якуба Гофмана. Як вже вище зга-
дувалося дуже далеко не всі матеріали належ-
ним чином вивчалися. Оскільки Якуб Гофман 
був учасником Першої світової війни, відтак тут 
відклалися відповідні матеріали. Одна із справ 
(од. зб. 7) містить в собі листи Я. Гофмана, на-
писані ним з місць бойових дій. Справа досить 
об’ємна, має 437 аркушів і обіймає період з 29 
серпня 1914 року по 16 вересня 1916 року. Дві 
одиниці зберігання (од. зб. 3 і 4) – це щоденнико-
ві записи Якуба Гофмана за 1915/1916 рік. Автор 
докладно описує майже кожен день тих подій, 
нотатки рясніють подробицями боїв. Тут же є 
один примірник одноднівки Легіонів «Скжидел-
ко», редактором якої був Я. Гофман (од. зб. 5). 
До сфери наукових зацікавлень Якуба Гофмана 
входило дослідження діяльності польських ле-
гіонів. Серед документів збереглась моногра-
фія про Ліса-Кулі. А також виписки з календаря 
легіонерів за 1917 рік (од. зб. 62, 64). 
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Анотація. Стаття присвячена діяльності місцевого 
відділення «Комітету її Імператорської Високості Ве-
ликої Княжни Тетяни Миколаївни зі збору коштів на ко-
ристь учасників бойових дій» у Єлисаветграді часів Пер-
шої світової війни, а також проведенню у м. Єлисавет-
граді 29-31 травня так званих «Тетянинських днів» – 
благодійної акції на користь постраждалих від війни. 
Наводяться приклади різноманітних форм участі гро-
мадськості у зборі коштів на користь фронтовиків та 
постраждалих від бойових дій.
Аннотация. Статья посвящена деятельности мест-
ного отделения «Комитета ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны по 
сбору средств в пользу участников боевых действий» 
в Елисаветграде времен Первой мировой войны, а 
также проведению в г. Елисаветград 29-31 мая так 
называемых «Тетянинських дней» – благотворитель-
ной акции в пользу пострадавших от войны. Приводят-
ся примеры различных форм участия общественнос-
ти в сборе средств в пользу фронтовиков и постра-
давших от боевых действий. 
Annotation. Article focuses on activities Elisavetgrad local 
branch of the «Committee of Imperial Highness Grand Duchess 
Tatiana Nikolaevna fundraising for combatants» during the 
First World War, as well as conducting in Elysavethrad 29-
31 May so-called «Tetyana days» – charity event for victims 
of war. Examples of various forms of public participation in 
fundraising for veterans and victims of the fighting. 

Ключові слова: Перша світова війна, благодійність, 
«Комітет її Імператорської Високості Великої Княжни 
Тетяни Миколаївни».
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Для будь якої армії під час ведення нею бо-

йових дій дуже важливою є дієва підтримка з 
боку суспільства. Перша світова війна не є ви-
нятком з цього правила, коли йдеться про ро-
сійську армію й широкі суспільні верстви, вихо-
вані в імперському дусі. З самого її початку усі 
суспільні стани Російської імперії, і, передусім. 
ті, що не лише репрезентували собою, а й екс-
траполювали вірнопідданські настрої громад-
ськості, мобілізували зусилля для сприяння во-
їнству, яке перебувало у театрі військових дій, 
а згодом – і поза ним. 
Маємо низку прикладів практичних дій, спря-
мованих на допомогу армії – як моральну так 
і матеріальну. Безумовно, забезпечення армії 
зброєю, продуктами та військовим споряджен-
ням взяла на себе держава. Ідеологічне об-
ґрунтування жертовності звичайних людей в 
ім’я «Віри, Царя і [Отечества]» – церква. Проте 
для вирішення маси дрібних питань, пов’язаних 
з налагодженням побуту військових, бюрокра-
тична машина російської імперії виявилася 
занадто громіздкою й нездатною забезпечи-
ти кожному з воїнів певний мінімум комфор-
ту, що вплинуло б на їхній бойовий дух краще, 
ніж нагороди й молитви. Тому вирішення таких 
питань взяла на себе громадськість, зокрема 
благодійні організації. Зауважимо, що у Росій-
ській імперії створення будь-яких громадських 
інституцій було неможливим без дозволу цар-
ської влади. Іноді державні органи (з тих чи ін-
ших міркувань) і самі були в авангарді багатьох 
громадських ініціатив. Як приклад – «Комітет її 
Імператорської Високості Великої Княжни Те-
тяни Миколаївни», що діяв відповідно до Поло-
ження, затвердженого імператором Миколою ІІ 
14 вересня 1914 р. [1, c.46]. 
Комітет створювався з метою допомоги пора-
неним солдатам, передусім – тим воїнам, які 
після лікування мали повернутися на фронт, 
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Д.Д.Тємкін, К.К.Олдаковський, І.О.Сахневич. які 
мали значний досвід благодійної діяльності ще 
до війни. Також зібрання зажадало включити до 
складу комітету міського голову. 
Першу значну пожертву внесено 29 липня 1914 р. – 
Л.С.Барковська заявила до комітету про те, що 
її батько С.К.Соколов-Бородкін, запропонував 
комітету приміщення для розгортання лазаре-
ту для поранених – верхній поверх (14 кімнат) 
власного будинку на Дворцовій вулиці. Комітет 
із вдячністю погодився на це і звернувся до єли-
саветградців із закликом про допомогу в обла-
штуванні лазарету. У стислі терміни приватні 
особи та міські установи взяли на утримання 70 
ліжок, згодом їхнє число перевищило 100. Та-
ким чином, комітет отримав під свою опіку ла-
зарет більш ніж на 100 ліжок, що знаходився на 
утриманні доброчинців, яким комітет дав певні 
зобов’язання на час після війни. 
Комітет організовував різноманітні заходи для 
збирання коштів. Так, завдяки «дню прапо-
рів» і лотереї-алегрі комітет зібрав 7286 крб. 84 
коп., з яких було надано 1286 крб. для допомо-
ги «сім’ям запасних». Гроші були передані місь-
кій управі і роздані через місцевих попечителів. 
Коли з’ясувалося, що війна затягується і армія 
буде потребувати великої кількості нижньої бі-
лизни та теплих речей, комітет влаштував збір 
необхідного і витратив на купівлю речей для 
армії ще 12328 крб. власних коштів. На початку 
1915 за допомоги М.О.Чикаревського, С.Т.Варун-
Секрета, Г.О.Барковського ці речі були достав-
лені на передову. 
Комітет влаштував на вокзалі пункт харчування 
для поранених, який, щоправда, пізніше був ви-
знаний зайвим, а тому закритий. 
Також було облаштовано окрему кімнату для 
тих, хто видужав і витрачено на одяг їм 651 крб., 
засновано довідкове бюро з працевлаштування, 
яке за невеличку платню на користь комітету ін-
формувало бажаючих про вільні робочі місця. 
28-30 грудня 1914 р. влаштовано ялинку для ді-
тей воїнів, де у якості подарунків роздано тка-
нину для пошиття одягу, на що було витрачено 
більше 600 крб. власних грошей, 500 крб., асиг-
нованих міською думою, та 414 крб. приватних 
пожертв. 
3000 крб. було витрачено на влаштування «ден-
них» притулків для дітей солдатів, у яких їх го-
дували, наглядати за ними, а у випадку необхід-
ності – забезпечували одягом. 
Наприкінці 1914 р. у приміщенні гарнізонного зі-
брання був відкритий лазарет, який повністю 
утримувала М.Ф.Моісеєва. 
Зі сховища жіночого комітету біло тільки у груд-
ні 1914 р. видано 7896 одиниць нижньої білизни 
та дрібних предметів. Солдатам, що відправля-

а також сім’ям фронтовиків, біженцям та пере-
селенцям, будь-яким категоріям населення, що 
постраждали внаслідок бойових дій. Головою 
комітету вважалася Велика княжна Тетяна Ми-
колаївна, проте реальним керівником комітету 
був відомий політичний діяч, член Державної 
ради Б.О.Нейгардт – «управляющий делами» 
цієї установи. 
Завдяки документам, які зберігаються у фон-
дах Державного архіву Кіровоградської області, 
можемо прослідкувати як організована знизу й 
очолена зверху громадська ініціатива знайшла 
підтримку й реалізувалася в Єлисаветграді – 
центрі найбільшого у Російській імперії повіту, 
що перебував у складі Херсонської губернії. 
У Єлисаветграді ще до формального утворен-
ня «Тетянинського комітету» був створений свій 
жіночий комітет. В його основі – жіночий гурток, 
ініційований О.В.Волковою. 
23 липня 2014 р., після отримання формально-
го дозволу від Херсонського губернатора, від-
булося розширене засідання засновників гурт-
ка. Це зібрання проходило у атмосфері патрі-
отичного піднесення, яке охопило всі прошар-
ки єлисаветградської спільноти. Зал міської 
думи був переповнений прихильниками гро-
мадської ініціативи. Засідання відкрив викону-
ючий обов’язки міського голови М.С.Близнюков. 
Вела засідання Ю.А.Петерс – дружина генерал-
майора В.М. Петерса. Вирішено, що гурток ма-
тиме назву «Єлисаветградський жіночий комі-
тет допомоги пораненим». Доступ до комітету 
був відкритий особам будь-якої статі, які готові 
були сплачувати членські внески або надавати 
чималу грошову пожертву. 
На засіданні генерал В.М.Петерс вніс пропози-
цію, щоб комітет опікувався не тільки поранени-
ми, але й сім’ями тих, хто був призваний на вій-
ну. М.А.Бракер висловив бажання, аби комітет 
опікувався не тільки пораненими, які перебува-
ли у лазаретах, але й тими, хто виписався з них 
і не мав на перших порах ні роботи, ні притулку. 
Оскільки ще не було відомо про кількість кош-
тів, які надійдуть до комітету, першочерговим 
завданням стало виготовлення та відправлен-
ня пораненим білизни. Згодом комітет мав роз-
глянути можливість розширення засобів і спо-
собів допомоги тим, хто її потребував. 
На наступному зібранні було обрано бюро ко-
мітету у складі: Ю.А.Петерс (голова комітету), 
О.О.Лішина – дружина генерал-майора, на-
чальниця жіночої гімназії О.М.Єфимовська, 
гласний міської думи Д.С.Горшков (товариші го-
лови), О.В.Волкова, М.А.Бракер, О.Ф.Волохіна, 
М.Т.Ельворті, О.М.Бєльска, О.О.Данилович, 
О.Д.Гусєва, О.С.Тріандофілова, В.М.Сахневич, 
Ф.М.Камінська, п.Бромберг, Соловйова, 
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лися на фронт, було видано 612 предметів те-
плої білизни; 269 предметів пішло на потреби 
лазарету. Загалом було видано білизни 8023 
комплекти, 740 дрібних речей, 14 комплектів 
старих речей. При цьому на складі залишало-
ся 2802 комплекти, 205 дрібних предметів ши-
рокого вжитку, 671 комплект старого одягу. По-
душок налічувалося 323, ряден – 372, ковдр – 
26, 150 відрізків, 80,5 аршин домашнього полот-
на [2, арк.19 зв. ]. 
Однією з найуспішніших акцій, проведених у 
Єлисаветграді, стали так звані «Тетянинські 
дні». Комітет у столиці імперії 7 травня 1915 р. 
ухвалив рішення про проведення на користь 
армії триденного вуличного речового та «ку-
хольного» збору. 
Б.О.Нейгардт від імені великої княжни Тетяни 
запропонував повітовому предводителю дво-
рянства барону М.П.Медему негайно створити 
під своїм головуванням організаційний комітет 
для проведення збору 29-31 травня 1915 р. Ба-
рону рекомендувалося разом з відомими йому 
благодійниками запросити до складу оргкоміте-
ту представників російських, польських, вірмен-
ських, литовських, єврейських, мусульманських 
та інших благодійних організацій, що надають 
допомогу своїм одноплемінникам, які постраж-
дали від війни. Наголошувалося, що збір має 
піти на допомогу кожному, хто постраждав від 
бойових дій, незалежно від національної прина-
лежності та віросповідання. 
Під час підготовки акції барон М.П.Медем за-
пропонував міським головам Вознесенська, 
Ольвіополя, Бобринця, та Новомиргорода, а та-
кож мировим суддям повіту створити організа-
ційні комітети в містах та селах з метою розпо-
всюдження акції на весь повіт [3, арк.11]. 
8 травня на засіданні оргкомітету було обрано ор-
ганізаційне бюро, до складу якого увійшли 8 авто-
ритетних представників місцевої громади. Голо-
вою бюро став М.П.Медем, секретарем – аптекар 
Є.Ю.Шасс. Бюро взялося розробляти план за-
ходу, намагаючись залучити до збору пожертв 
якомога більше людей. 
Організаційно місто було розподілене на 14 діль-
ниць для збору грошей та речей [4, арк.17 зв.]. До 
збору коштів залучалися як окремі жертводавці, 
так і міські установи, навчальні заклади та під-
приємства. 
У свою чергу благодійним заходам активно 
сприяла влада. Аби було зібрано більше ко-
штів, херсонський губернатор рекомендував 
усім власникам кінотеатрів влаштувати на ко-
ристь комітету благодійні сеанси в один з днів 
проведення збору, а редакторам місцевих га-
зет передати в розпорядження комітету одно-
денну виручку з роздрібного продажу преси [5, 

арк.30]. Міністром освіти до збору коштів та ре-
чей було дозволено залучити вихованців та ви-
хованок середніх учбових закладів – учнів 5-8 
класів чоловічих середніх навчальних закладів, 
6-7 класів жіночих гімназій. Для участі у зборі 
учні повинні були отримати письмовий дозвіл 
батьків та зареєструватися у канцеляріях своїх 
закладів [6, арк.31 зв.].
18 травня оргкомітет ухвалив перелік бажаних 
заходів: 1) звернутися до всіх власників тран-
спортних платформ та автомобілів з проханням 
надати їх для влаштування речового збору; 2) 
влаштувати безпрограшну лотерею; 3) влашту-
вати 30 травня концерт у залі громадського зі-
брання; 4) влаштувати, якщо можна, кінні пере-
гони і футбольний матч для збільшення над-
ходжень комітету; 5) просити власників кіноте-
атрів надати у розпорядження комітету певну 
частину надходжень у дні зборів, просити ви-
давців місцевих газет надати комітету роздріб-
ну виручку за ці дні, а також просити управління 
трамваїв збільшити ціни на 1 коп. у дні зборів на 
користь комітету [7, арк.36]. 
21 травня 1915 р. організаційний комітет ухва-
лив влаштувати під час зборів безпрограшну 
лотерею. Свою допомогу у збиранні речей на 
лотерею надали мешканки міста О.Д.Гусєва, 
О.Я.Косая, С.С.Мисовська, О.М.Шелякіна та 
Е.М.Бюрер. Бюро комітету висловило сподіван-
ня, що всі власники магазинів і приватні особи, 
які бажають пожертвувати на лотерею, не від-
мовлять комітету у допомозі речами. Крім того 
комітет звернувся до управління південних та 
південно-західних залізниць з проханням до-
зволити проводити збір 29-31 травня на заліз-
ниці. Керуючий залізницею зі свого боку дозво-
лив збір тільки на один день за умови, що жан-
дармські частини не заперечуватимуть. Збір 
дозволялося проводити на вокзалах, але не у 
поїздах [8, арк.34]. 
26 травня 1915 р. комітет звернувся до всіх, хто 
закінчив місцеві жіночі та чоловічі середні на-
вчальні заклади, а також до всіх курсисток та 
студентів, які перебували у місті, взяти участь 
29-31 травня у збиранні коштів та речей в якос-
ті збирачів. Тим, хто на це зголоситься пропону-
валося прибути 27 травня на 5-у годину після 
опівдня до залу міської думи для обговорення 
організаційних питань. 
27 травня провідна єлисаветградська газета 
«Голос Юга» вмістила два оголошення (перше 
– від головного комітету великої княжни Тетяни, 
друге, окреме, від місцевого комітету) із закли-
ками до населення міста взяти участь у благо-
дійній акції, допомоги «…обездоленному, оси-
ротевшему, преследуемому болезнями и голо-
дом населению, которое на грудь свою приняло 
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удар жестокого врага…». Таким чином, комітет 
інформував, що 29, 30, 31 травня у місті та пові-
ті буде проведено «кухольний» та речовий збір 
на користь постраждалих від війни. 
28 травня обидва оголошення були повторені у 
всій місцевій пресі. 
Окрім того, збирачам оголошувалося, що вони 
мають у залі міської думи отримати посвід-
чення, кухлики для пожертвувань, нарукавні 
пов’язки та значки. Власників транспортних за-
собів повідомляли, що вони мають зранку 29 
травня надіслати виділені транспортні засоби 
до заводу Зельцера, де вони будуть розподіле-
ні за дільницям. Редакція «Голосу Юга» також 
повідомляла, що весь прибуток від роздрібного 
продажу газети за 29 травня буде перерахова-
ний на користь комітету [9, арк.45,46].
Фактично збирання коштів розпочалося ще 28 
травня. О 19.00 у зимовому саду відбувся па-
радний спектакль «на користь комітету великої 
княжни Тетяни Миколаївни», який складався з 
фрагментів опер «Лакме» та «Борис Годунов», 
а також балетного дивертисменту. У постано-
ві взяв участь артист імператорських театрів 
П.І.Цесевич. Білети на спектакль розповсюджу-
валися не тільки через каси, але й через членів 
комітету [10, арк.42]. Як виняток вечірній спек-
такль було дозволено відвідати і юнкерам кава-
лерійського училища. 
Зранку 29 травня розпочалося безпосереднє 
збирання коштів та речей у місті та повіті. Зби-
рачі з кухлями для пожертв розійшлися на діль-
ниці міста. Управління місцевих трамвайних ліній 
дало згоду надати збирачам безкоштовний про-
їзд. У повіті відповідальним за збирання коштів 
стали мирові судді, поліція та ініціативні особи. 
Речовий та грошовий збір проводилися одно-
часно, про що заздалегідь було повідомлено 
повітовим комітетам разом із розсилкою квитан-
ційних книжок для речового збору. 
Сховище речей було влаштоване у міському 
притулку для бездомних, який був обладнаний 
дезінфекційною камерою. 
На території повіту було вирішено збирати тіль-
ки чисту білизну [11, арк.22]. 
Для збільшення грошового збору було виготов-
лено 200 пам’ятних знаків, на яких було викар-
бовано дати збору та ініціали великої княжни 
Тетяни. Збирачі продавали значки по 3 крб., а 
також розповсюджували листівки з портретом 
великої княжни. 
Декілька днів городяни могли покласти у кух-
лик невеличку суму на користь жертв війни або 
віддати старі речі. Речі збиралися на спеціаль-
ні фургони, що їздили за визначеними маршру-
тами. На бортах фургонів було написано «жерт-
вуйте все, что можете» [13, арк.50]. 

Власники кінотеатрів міста провели благодійні 
сеанси, виручка від яких також була перерахо-
вана у фонд комітету. У рамках благодійної ак-
ції у Єлисаветграді був проведений футболь-
ний матч між аматорськими командами міста. 
Колектив газети «Голос Юга» виконав свою обі-
цянку і перерахував денну виручку до фонду ко-
мітету. Окрім того, на користь комітету праців-
ники друкарні повітового земства перерахува-
ли одноденну платню. Останній день збору був 
трохи зіпсований дощем, але загалом збір про-
водився досить жваво. 
31 травня комітет влаштував безпрограшну 
благодійну лотерею, що відбулася у манежі юн-
керського училища, а о 19-й годині у міському 
саду розпочалося народне гуляння під музи-
ку військового оркестру. Також акторами-ама-
торами були поставлені спектаклі за п’єсами 
А.Аверченко, відбулися покази кінокартин і фі-
нальний фейерверк [11, арк.43,44]. 
Через дощ, звичайно, публіки, що брала участь 
у гуляннях у міському саду і благодійній лотереї 
на манежі кавалерійського училища, було мен-
ше, ніш очікувалось, але зірвати заходи негода 
не змогла.
З полудня 31 травня проїзд на трамваї кошту-
вав на 1 коп. дорожче. Ця копійка також перера-
ховувалась на користь комітету. Клопотання пе-
ред правлінням трамвайних ліній у Петрограді 
було направлено заздалегідь, вчасно була дана 
і відповідь, але через затримку телеграми зі зго-
дою правління платня була підвищена лише 31 
травня. Через це благодійна копійка за проїзд 
на трамваї збиралася у місті і 1-го, і 2-го червня. 
Підрахунок коштів розпочався 1 червня 1915 р. 
Вже 2-го червня у «Голосі Юга» повідомлялось, 
що збір має бути задовільним. Тільки лотерея у 
останній день дала не менш ніж 1000 крб. Окрім 
того, 31 травня збиральниці поїхали до юнкер-
ських таборів, де зібрали ще близько 500 крб. 
Досить великий збір дали народні гуляння й 
інші заходи у міському саду. Також газета пові-
домляла про успішний перебіг збору у повіті [14, 
арк.2]. У цьому ж номері газети було вміщено 
подяку великої княжни Тетяни Миколаївни єли-
саветградському комітету. 
Директор єлисаветградського реального учи-
лища Я.П.Кобець, який безпосередньо керував 
акцією, надіслав одразу після закінчення бла-
годійної акції до столиці телеграму такого зміс-
ту: «Елисаветградский организационный коми-
тет после молебствия в соборе по случаю тезо-
именитства ея императорского высочества пе-
ред началом сбора единодушно просит Вас по-
вергнуть к стопам великой княжны чувства без-
граничной преданности и готовность с радос-
тью потрудиться на пользу великаго дела помо-
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щи пострадавшим от войны, которое ея импе-
раторскому высочеству благоугодно было при-
нять под свое покровительство». 
Керівник петроградського комітету від іме-
ні великої княжни відповів: «Великая княж-
на Татиана Николаевна изволила поручить 
мне объявить искреннюю благодарность ея 
высочества за помощь и приветствие Вам, ор-
ганизационному комитету сбора и всем потру-
дившимся на святом деле помощи пострадав-
шим от военных действий. Председатель ко-
митета Нейгард» [14, арк.2].
3 червня оргкомітет повідомив, що «кухоль-
ний» збір дав близько 3000 крб. Вказувалося, 
що збір речей відбувся не так успішно. Збирачі, 
що збирали речі на вози, об’їхали не всіх, хто 
бажав пожертвувати. Тому оргкомітет просив 
осіб, які приготували, але не змогли здати речі, 
привезти їх до магазину допомоги постражда-
лим, який знаходився у домі Гунькіної на Дво-
рцовій вулиці. Самі благодійники, які мали на 
руках квитанції за здані речі, запрошували-
ся до міської управи для зведення остаточних 
розрахунків суми збору. Також повідомлялося, 
що у селищі Новоархангельськ «кухольний» 
збір дав не менше 300 крб., речей було зібрано 
на 1200 крб. [15, арк.4].
Загалом тільки у м.Єлисаветграді було зібра-
но у «Тетяниньскі дні» 4369 крб. пожертви. У цю 
суму комітет не включив1000 крб., переданих 
товариством взаємного страхування, одноден-
ний збір ілюзіонів та виручку від продажу газе-
ти «Голос Юга». Загалом редакція газети пере-
дала поліцеймейстеру 107 крб. 80 коп., отрима-
них від продажу газети. Окрім того, були отри-
мані 45 крб., що складали платню за друкуван-
ня номеру газети, від якої відмовилася типогра-
фія повітового земства на користь комітету [16, 
арк.10]. 
7 червня о 8-й годині вечора у залі дворянсько-
го зібрання організаційний комітет заслухав 
остаточний звіт. У звіті повідомлялося, що: у 
Добровеличківці було зібрано поліцією 127 крб. 
36 коп., а місцевим «Тетянинським комітетом», 
який очолював мировий суддя Кубаркін – 500 
крб; у селищі Казанка місцевим комітетом, який 
організували мирові судді Леонтович та Стані-
шевський, зібрано в Устинівській та Антонов-
ській волостях 1107 крб. 92 коп., у Казанці та 
Березівці 635 крб. Окрім того 7 червня там була 
проведена із запізненням лотерея, збір від якої 
ще не був підрахований. У Новоархангельську 
поліція зібрала грошима 771 крб. 62 коп., реча-
ми: 44 сорочки, 9 пар кальсонів, 90 рушників, 
2 наволочки, 2 простирадла, 31 хустину. Там 
само кінотеатр Розенберга передав місцево-
му комітету одноденну виручку – 29 крб. 50 коп. 

У Лисогорській волості поліція зібрала 473 крб. 
50 коп., у Любомирській волості 381 крб. 97 коп. 
і в Пісчано-Бродській волості 280 крб. 32 коп. 
Речей у цих волостях було зібрано на 25 крб. 
У Новомиргороді поліція зібрала за підписними 
аркушами 543 крб. 26 коп., місцевий кінотеатр 
передав на користь збору одноденну виручку – 
16 крб. 20 коп. У Бобринці грошовий збір склав 
1115 крб. 99 коп., одноденна виручка місцевого 
біоскопа – 91 крб. 37 коп., гуляння на бульварі 
на користь комітету 167 крб. 37 коп., спектакль 
у с.Лозуватка – 25 крб. У Вознесенську збір дав 
616 крб. 57 коп. [17, арк.14]. У Ольвіополі було 
зібрано 676 крб. 60 коп. У Братському поліція 
та місцевий тимчасовий комітет, головою яко-
го був мировий суддя Рустанович, зібрали 203 
крб. 42 коп. і речами 5 сорочок, хустину, 31 ар-
шин тканини [18, арк.16].  
Остаточні підсумки були підведені комітетом на 
засіданні 25 червня 1915 р., яке відбулося під 
головуванням барона М.П.Медема. На засідан-
ні було оприлюднено підсумкову суму, зібрану 
у повіті – 10193 крб. 02 коп. Усі гроші були пе-
реведені у Петроградську контору державно-
го банку на рахунок «Тетянинського комітету». 
Секретар організаційного бюро Є.Ю.Шасс мав 
скласти докладний звіт про збір у місті і опублі-
кувати його у газеті «Голос Юга» [19, арк.42].
Отже, проведення «Тетянинських днів» у Єли-
саветграді було визнано успішним. Головни-
ми факторами цього можна вважати активну 
участь широкої громадськості міста й повіту. 
Насамперед це представники статечних горо-
дян – дворян, купців, посадовців, які мали ве-
ликий досвід довоєнної благодійної діяльності, 
брали активну участь у роботі земського само-
врядування. Визначну роль у збиранні коштів, 
насамперед, відігравали жінки – дружини пред-
ставників провінційної еліти, які у той час мали 
достатньо вільного часу, аби займатися гро-
мадською діяльністю. Окрім того, вони ж проя-
вили виняткову винахідливість у розробці кон-
кретних форм збирання коштів на користь по-
страждалих від війни. Важливу роль відіграва-
ла активна молодь з учнівського середовища, 
готова виконувати роль волонтерів – збирачів 
коштів. Безперечно, значним надходженням 
коштів та речей сприяла взаємодія громади з 
органами влади та місцевого самоврядування. 
І найголовніший фактор: громадськість росій-
ської імперії станом на травень-червень 1915 р. 
ще не втратила патріотичного настрою і була 
готова жертвувати усім можливим задля досяг-
нення перемоги над ворогом.
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написано небагато. Переважно це деякі корот-
кі згадки про нього у загальних працях, присвя-
чених історії Першої Світової війни. Проте і тут 
є свої відмінності. Це прізвище згадується лише 
в окремих роботах зарубіжних російських авто-
рів або сучасних російських дослідників. У пра-
цях радянських істориків це прізвище не згаду-
ється. Для опрацювання даної статті використа-
но наукові праці, присвячені історії Першої Сві-
тової війни в цілому та окремих її подій, збірники 
біографій воєначальників часів цієї війни, історії 
національно-визвольних змагань українського 
народу у 1917 – 1921 рр., і т.і. [1-17]. Поважне зна-
чення має і праця самого Д. Щербачова, присвя-
чена участі IX-го армійського корпусу та 3-ї ар-
мії у Галицькій битві [17]. Різною мірою ці та інші 
роботи допомогли у висвітленні його діяльності.
Дмитро Григорович Щербачов народився 6 люто-
го 1857 р. Походив з дворян Петербурзької губер-
нії. У 1873 р. він закінчив Орловську Бахтіна воєн-
ну гімназію. Військову службу розпочав з 1 верес-
ня 1873 р. Освіту він здобував у Михайлівському 
артилерійському училищі, яке закінчив у 1876 р. 
підпоручиком і в Миколаївській академії Гене-
рального штабу (1884 р.). Офіцерську службу під-
поручик Д. Щербачов розпочав у кінній артилерії, 
а саме у 3-й кінно-артилерійській батареї. Протя-
гом нетривалого часу він служив у штабі Петер-
бурзького військового округу. З листопада 1884 
по травень 1889 рр. штабс-капітан Щербачов був 
старшим ад’ютантом штабу 2-ї гвардійської піхот-
ної дивізії. У 1886 – 1887 рр. він командував ро-
тою, а з квітня по вересень 1894 р. – батальоном 
лейб-гаврдії Єгерського полку. З травня 1889 р. 
він – обер-офіцер для доручень при штабі військ 
гвардії та Петербурзького військового округу, а з 
травня 1890 р. – старший ад’ютант там же, під-
полковник [7, с. 688]. Як видно, починаючи служ-
бу, Д. Щербачов пізнав особливості роботи як у 
штабах так і у військах, що було гарною та все-
бічною практикою для офіцера. Проте зазначи-
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В історію Першої Світової війни по праву уві-
йшло багато талановитих воєначальників, імена 
яких протягом останніх десятиліть були піддані 
незаслуженому забуттю. Адже у Радянському 
Союзі ця війна та її героїка не були популярни-
ми, оскільки війна вважалася імперіалістичною і 
несправедливою, а її учасники, тим більше вій-
ськові керівники високого рангу, за невеликим, 
щоправда, винятком, зараховувалися до воро-
гів Радянської влади. Відтак позитивно про них 
говорити було небезпечно. Так й ім’я генерала 
від інфантерії Дмитра Григоровича Щербачова 
також не було відомим широкому загалові. Його 
діяльність як військового керівника залишаєть-
ся дотепер мало дослідженою науковцями і не-
оціненою суспільством. А між тим він зробив ва-
гомий внесок у результати багатьох бойовищ на 
Південно-Західному фронті, що засвідчило його 
здібності воєначальника. Значна частина його 
життя і діяльності тісно пов’язані з Україною. 
Становлення його як полководця відбувалося 
під час військових подій 1914 – 1917 рр. саме на 
українських землях. 
Наукових та інших праць про Д.Г. Щербачова 
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1906 р., він командує 1-ю Фінляндською стрі-
лецькою бригадою, а з січня 1907 р. признача-
ється начальником Миколаївської військової 
академії. Під його керівництвом в академії про-
ведено низку реформ навчання з урахуванням 
досвіду російсько-японської війни. Він також за-
лучив до академії багато молодих педагогів, що 
мало сприяти розвиткові сучасних підходів у 
навчанні слухачів.
У грудні 1912 р. генерал-лейтенанта Д. Щерба-
чова призначено командиром IX-го армійського 
корпусу Київського військового округу [7, с. 689]. 
На цій посаді Щербачов ретельно готувався до 
війни. Пізніше він писав, що виконання завдан-
ня корпусу, як при розташуванні для прикриття 
зосередження, так і при подальшому наступі, 
полегшувалося тим, що завдяки польовим по-
їздкам і воєнним іграм за час дворічного коман-
дування ним IX-м корпусом, всіма добре було 
вивчено кордон і Галицький район. Крім того, 
важливе значення Щербачов надавав тому, що 
він добре знав всіх підлеглих йому начальників 
і за цей час всі знали його. Проте знайомство 
Щербачова з майбутнім районом бойових дій 
почалося набагато раніше, ще під час навчання 
в академії, коли йому як стратегічна тема, було 
дано завдання відпрацювати наступ від Кре-
менця на Львів. У головних рисах він постійно 
пам’ятав її навіть через 30 років [17, с. 117]. 
Наприкінці розгортання до складу корпусу вхо-
дили 5-а, 42-а і 58-а піхотні дивізії. 25 липня (7 
серпня) о 1800 IX-й армійський корпус виступив 
на театр війни [17, с. 116]. У складі 3-ї армії IX-й 
корпус взяв участь у Галицькій битві. Після вда-
лих боїв на Золотій і Гнилій Липі 21 серпня (3 ве-
ресня) частини корпусу увійшли до Львова. 25 
серпня (7 вересня) в районі Рави-Руської всту-
пив у бій з переважаючими силами 4-ї австро-
угорської армії, що тривав 5 діб. Росіяни штур-
мували добре укріплену позицію австрійців. Ав-
стрійська артилерія займала приховані позиції і 
обстрілювала всі підступи. Особливо тяжким був 
наступ 5-ї дивізії по відкритій заболоченій доли-
ні. При цьому Щербачов відзначає дії 176-го Пе-
револоченського полку, який однак, виконував 
інше завдання і не входив до складу IX-го кор-
пусу. Протягом трьох днів полк тримався один 
до підходу військ Щербачова і значно полегшив 
дії 5-ї дивізії. Не маючи обозів, харчуючись лише 
сухарями, полк рухався вперед під сильним вог-
нем важкої артилерії і був забезпечений всім не-
обхідним при підході частин IX-го корпусу. Після 
взяття Рави-Руської Щербачов гаряче дякував 
цьому полкові і наполіг на призначенні його ко-
мандиром того офіцера, що керував діями полку 
під час бою [6, с. 494; 17, с. 152]. Оцінюючи підле-
глі війська, Щербачов пізніше писав: «… в ціло-

мо, що система проходження служби офіцер-
ським складом тодішньої Російської імператор-
ської армії не була позбавлена суттєвого недо-
ліку, який певною мірою проявився і у Д. Щерба-
чова, а саме багато офіцерів часто залишались 
на штабових посадах, так і не набувши досвіду 
служби у стройових частинах. 
З 28 вересня 1898 р. полковник Д. Щербачов пе-
ребував на посаді старшого ад’ютанта 2-ї гвар-
дійської піхотної дивізії, а вже з червня 1901 р. 
він – командир 145-го піхотного Новочеркасько-
го полку. Проте цю посаду він займав порівняно 
недовго і вже з травня 1903 р. командує лейб-
гвардії Павловським полком. 
Сталося так, що генерал-майору Д. Щербачову 
до 1914 р. не довелося взяти участь у бойових 
діях. Проте на початку 1905 р. Російську імперію 
охопили революційні заворушення і йому при-
йшлося придушувати антиурядові виступи. 9 січ-
ня 1905 р. він особисто очолив війська, що при-
душили демонстрацію у Петербурзі. Д. Щербачов 
також керував придушенням повстання у Кронш-
тадті і бунту у лейб-гвардії Саперному батальоні.
Потім, протягом нетривалого часу, з червня 

Д.Г. Щербачов
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му можна сказати що, під сильним вогнем важ-
кої артилерії противника, доводилося поступово 
захоплювати різні пункти, висоти, села, гаї, пе-
реважно вночі і пересуваючи артилерію ближче, 
гасити вогонь батарей противника, зосереджу-
ючи по ним артилерійський вогонь, в міру вияс-
нення їх розташування. … дух і звитяга наших 
військ були вище і ніхто не сумнівався у рішучій 
перемозі, хоча потрібно було багато зусиль і рі-
шучості, …» [17, с. 152].
За бої під Львовом і Равою-Руською Д. Щерба-
чов був нагороджений орденом Св. Георгія 4-го 
ступеня. В середині вересня він очолив загін, 
який здійснював облогу фортеці Перемишль. 
24 вересня (7 жовтня) провів невдалий штурм 
фортеці, наносячи головний удар від Седлиски. 
25 вересня (8 жовтня) до фортеці почали підхо-
дити польові австро-угорські війська і загін об-
логи було розформовано [7, с. 688]. 
З 5 квітня 1915 р. Д. Щербачова було призначе-
но командувачем нової 11-ї армії. Армія створе-
на на Південно-Західному фронті між 8-ю (гене-
рала О.О. Брусилова) і 9-ю (генерала П.О. Ле-
чицького) арміями. До складу армії спочатку уві-
йшли ХХII-й і ХVIII-й армійські корпуси. Проти 
армії Д. Щербачова розгорталася Південна ні-
мецька армія генерала А. фон Лінзінгена. Після 
прориву австро-німецьких військ на ділянці Гор-
ліце–Тарнів 1 (14) травня відвів армію від Стирі і 
потім вступив у затяжні боі з Південною німець-
кою армією, що йшли з різним успіхом. 27 трав-
ня (9 червня) – 2 (15) червня 1915 р. силами ХVII-
го та VI-го армійських корпусів завдав поразки 
німецьким військам поблизу Журавна, захопив-
ши до 18 000 полонених. 
Продовжуючи відступ з Галичини, війська Щер-
бачова включали VI-й, ХVIII-й та ХХII-й армій-
ські корпуси. На початку липня 1915 р. здійсню-
вав повільний відхід з Золотої Липи на Стрипу, 
відбиваючсь від Південної німецької армії. 14 
(27) серпня Південна армія почала наступ на 
позиції військ Щербачова. 17 (30) серпня Щер-
бачов провівши контратаку, зупинив німець-
кий наступ поблизу Збаража, взявши близько 3 
000 полонених, 30 гармат і 23 кулемети. Проте 
Щербачов відвів армію на Стрипу, а потім отри-
мав наказ штабу фронту про відхід на Серет. 25 
серпня (6 вересня) перейшов у наступ від Сере-
та на Стрипу, завдавши поразки Південній ар-
мії і взявши протягом 5-денного боойвища до 36 
000 полонених і 34 гармати. Під час боїв у 2-й 
половині серпня під Островом і Драганівкою і у 
вересні 11-а армія Щербачова захопила всього 
близько 54 000 полонених, 36 гармат, 149 куле-
метів і інші трофеї. За ці успішні дії Щербачов 
був нагороджений орденом Св. Георгія 3-го сту-
пеня. 22-24 жовтня (2-4 листопада) 11-а армія, 

підсилена ХVII-м і VII-м армійськими корпусами, 
провадила успішні бої на Стрипі і біля Бурканів-
ського лісу [7, с. 689]. 
Складне положення на Балканському півостро-
ві в результаті виступу Болгарії і можливого уль-
тиматуму з боку Центральних держав Румунії 
змусило російську Ставку сформувати восени 
1915 р. нову, 7-у армію в складі 4,5 піхотних та 
1 кінного корпусів і зосередити її в районі Оде-
си [5, с. 461]. Спочатку ця армія охороняла узбе-
режжя Чорного моря і кордон з Румунією [1, с. 
25]. 19 жовтня її командувачем було призначе-
но генерала від інфантерії Д.Г. Щербачова. До 
складу 7-ї армії входили: II-й, XVI-й армійські та 
V-й Кавказький корпуси [7, с. 689]. До складу ар-
мії включили також і Туркестанську стрілецьку 
бригаду. Війська було розташовано наприкін-
ці жовтня в Одесі, Тирасполі (XVI-й армійський 
корпус), на ст. Роздільній (II-й армійський кор-
пус), у Миколаєві і Херсоні (V-й Кавказький кор-
пус) і в Рені (Туркестанська бригада). Протягом 
майже місяця перебування у цих районах вони 
були повністю укомплектовані людьми, кіньми і 
предметами постачання. Проте до штату не ви-
стачало близько 50 % штаб-офіцерів [9, с. 8]. Ця 
суттєва вада негативно позначилася на управ-
лінні військами під час операції.
Одним з способів надання допомоги сербам 
розглядалося здійснення десанту на болгар-
ське узбережжя Чорного моря. Проти цього рі-
шуче виступив генерал Д. Щербачов, що не ві-
рив в успіх десантних операцій [7, с. 689]. О.О. 
Брусилов пише, що Щербачов сам переконав 
імператора Миколу ІІ не відправляти 7-у армію 
у Болгарію, вважаючи, що шансів на успіх вона 
там не матиме, а краще відправити її на Півден-
но-Західний фронт, щоб прорвати розташуван-
ня противника, і приєднавши до цього прориву 
загальний наступ всіх військ фронту, відкинути 
австро-германців якомога далі на захід. Цар по-
годився [3, с. 206].
У грудні 7-а армія була перевезена в район Те-
ребовля – Чортків, і мала атакувати противника 
за умови сприяння сусідніх – 11-ї (праворуч) і 9-ї 
(ліворуч) – армій на р. Стрипа, розвиваючи свій 
прорив у північному і північно-західному напрям-
ках. Офіційно ж 7-а армія переходила до складу 
Південно-Західного фронту з 29 листопада (12 
грудня) [9, с. 8-9]. З боку Центральних держав на 
цій ділянці фронту були тепер розташовані нова 
німецька армія Ф. Ботмера і 7-а австрійська ар-
мія К. Пфлянцера, в цілому дещо слабші за ро-
сійські війська, що атакували [5, с. 461]. 
Між штабами 7-ї армії і Південно-Західного 
фронту відразу виникли серйозні непорозумін-
ня. Генерали Д.Г. Щербачов і М.М. Головін (на-
чальник штабу 7-ї армії) давали відчувати гене-
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ралу Іванову свою перевагу, а той, в свою чергу, 
не упускав можливості показати «професорам», 
що головнокомандуючий – він [8, с. 22]. Щерба-
чова і Головіна професорами називали тому, що 
до війни вони служили у Миколаївській військо-
вій академії і активно займалися викладанням і 
науковою діяльністю [7, с. 163, 688].
Проти 7-ї армії противник розташовувався так: 
в районі Беняви і Сокольників – 55-а та 56-а ди-
візії; далі на південь від Вишнівчика до Бучача – 
39-а та 12-а дивізії; від Бучача до Язловця – 36-а 
дивізія. В цілому перед франтом 7-ї армії про-
тивник був більш розтягнутий, ніж перед 9-ю, а 
особливо, ніж перед 11-ю армією, зате ж його по-
зиція була дуже сильно укріпленою. Австрійські 
позиції на ділянці прориву тепер були обладна-
ні спеціально проти важкої артилерії. Для успі-
ху потрібна була дуже потужна важка артилерія 
і інші умови підготовки свого вихідного положен-
ня. Проте артилерії у росіян було дуже мало [13, 
с. 108]. 
Операція розвивалася невдало, війська поне-
сли великі втрати. М. Лємке вказує, що за 16-18 
грудня у 7-й армії загинуло 152 офіцери і 11 027 
солдатів [10, с. 393-394].
У ці дні корпуси, кожен на свій страх і ризик, про-
вадили атаки без зв’язку між собою, маючи в 
окремих місцях успіх, а в інших діючи невдало. В 
цілому ж війська, за умови ще й незадовільної на 
цей раз роботи артилерії, захлинулися в атаках. 
Управління операцією з боку армійського коман-
дування полягало, на думку А. Зайончковсько-
го тільки в тому, що воно через кілька днів атак 
замінило стомлений Центральний корпус корпу-
сом зі свого резерву. За таких умов генерал М.В. 
Алєксєєв [5, с. 462] припинив 26 січня цю без-
цільну операцію. За даними А. Керсновського 
втрати 7-ї армії склали 24 828 чоловік [8, с. 23].
Поразка у Буковині відразу стала предметом 
поглибленого вивчення командуванням росій-
ських військ. Вже 30 грудня Д.Г. Щербачов видав 
спеціальні вказівки командирам корпусів щодо 
управління в бою. Він зазначав, що старші на-
чальники не повинні обмежуватися лише поста-
новкою загальних цілей, а зобов’язані управля-
ти. Найголовнішою ж вадою командуючий 7-ю 
армією вважав, те що не всі начальники вірили 
в успіх дій, які самі готували, сподіваючись на 
сприяння сусідів [10, с. 14-17].
О.О. Брусилов також дав свою оцінку цим поді-
ям. Він вважав, що армії Щербачова, яка мала 
являти собою ударну групу, було відведено над-
то широкий фронт, відтак у нього не виявилося 
достатньо резервів. Таким чином Щербачов на-
носив удар не кулаком, а розперіщеними паль-
цями. Так Брусилов підтвердив висновок А. За-
йончковського відносно того, що армійські кор-

пуси діяли не злагоджено, а кожен на свій страх 
і ризик. Крім того Брусилов звинувачує коман-
дування Південно-Західного фронту, яке приму-
сило інші армії не вдаватися до активних дій до 
остаточного успіху 7-ї армії [3, с. 206].
При плануванні загального наступу військ Пів-
денно-Західного фронту у 1916 р. 7-й армії від-
водилася допоміжна роль. Проти неї знаходила-
ся найміцніша ділянка австро-німецького фрон-
ту. 7-а армія мала подолати її за наявності у про-
тивника більш як подвійної переваги в артилерії. 
Щербачев розгорнув 7 піхотних і 3 кінні дивізії – 
143 000 бійців при 326 гарматах – проти 9 піхот-
них і 1 кінної дивізій – 138 000 бійців і 710 гармат 
Південної німецької армії [8, с. 45]. Він прийняв 
рішення прорвати фронт на ділянці лівофлан-
гового ІІ-го армійського корпусу генерала В.Є. 
Флуга поблизу Язловця, прекрасно усвідомлю-
ючи умови діяльності військ та слабкість своїх 
можливостей. Тому він виконував лише тактич-
не завдання, яке полягало у розгромі угрупован-
ня противника в зоні його оборонної смуги [14, с. 
140]. До кінця травня 1916 р. до складу армії вхо-
дили ІІ-й, ХVI-й генерала С.С. Саввича та ХХII-й 
генерала барона А.Ф. фон-дер-Брінкена армій-
ські корпуси, а також ІІ-й кінний корпус, що пе-
ребував у резерві. Щербачов довше, ніж в інших 
арміях вів артилерійську підготовку (45 годин) і 
24 травня (6 червня) перейшов у наступ. Прорив 
ІІ-го корпусу мав успіх і противника було відки-
нуто за Стрипу. При цьому А. Керсновський за-
значає, що Язловецьке бойовище Щербачев і 
Головін розіграли як по нотах. Неприступні пози-
ції противника були захоплені військами 7-ї ар-
мії. Як приклад величезної звитяги військ вкаже-
мо, що 3-я Туркестанська дивізія за два дні взя-
ла у полон 235 офіцерів і 9 700 солдатів [8, с. 45-
46]. 25 травня (7 червня) ХVI-й армійський кор-
пус відкинув VI-й австро-угорський корпус, а 27 
травня (9 червня) ХХII-й корпус розбив австро-
угорський корпус фельдмаршал-лейтенанта П. 
фон Гофмана. Переслідування противника ор-
ганізував ІІ-й кінний корпус. Тут 9-а кінна диві-
зія провела героїчну атаку укріпленої ворожої 
позиції поблизу Порхова. Ця атака – на потуж-
ну позицію і 15 рядів колючого дроту – довер-
шила розгром 13-го австрійського корпусу [8, с. 
46]. Вона є одним з небагатьох прикладів вда-
лого застосування кінноти росіянами під час бо-
йових дій весни-літа 1916 р. 28 травня (10 черв-
ня) австро-угорські війська здійснили контрнас-
туп і відкинули ХVI-й армійський корпус, але у 
подальшому нічному бою армію Ф. фон Ботмера 
вдалося зупинити і на 4 (17) червня Щербачов 
повністю відновив становище [7, с. 691]. Всього 
в ході цих боїв 7-а армія взяла до 38 000 полоне-
них, 41 гармату, 25 мінометів і 180 кулеметів [8, 
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с. 47]. 7-а армія просунулася від вихідного поло-
ження на 60 кілометрів [12]. При цьому Щерба-
чев вже звертав увагу на значні втрати 7-ї армії, 
впертий спротив противника, чисельність якого 
зростає щодня, і на силу його позиції [9, с. 49].
22-24 червня (5-7 липня), надаючи підтримику 
9-й армії, Щербачов провів допоміжну операцію 
на Копорці. Але тут він упустив можливість вда-
рити у відкритий правий фланг Південної армії. 
Проте II-й корпус захопив 5 000 полонених і 11 
кулеметів, а XVI-й корпус захопив 1 000 поло-
нених [8, с. 58]. 
Наприкінці червня армію підсилено 108-ю та 
113-ю піхотними дивізіями. 15 (28) липня Щер-
бачов перейшов у наступ, проте у боях місце-
вого значення не домігся суттєвих успіхів. Ма-
ючи перед собою сильні позиції Південної ар-
мії генерала Лінзінгена, Щербачов зайняв ви-
чікувальну позицію, сподіваючись на успіх су-
сідніх 9-ї й 11-ї армії. Наприкінці липня ці армії 
на флангах 7-ї армії завдали поразки австро-ні-
мецьким військам, і 25 липня (7 серпня) він по-
чав наступ, зайнявши ХХII-м та ХVI-м корпуса-
ми Бурканівський ліс. 31 липня (13 серпня) Щер-
бачов завдав поразки армії генерала Ботмера і 
відкинув її за Золоту Липу, форсувавши яку, за-
йняв Збараж і Тустобаби. На початку серпня ар-
мії Щербачова з 9-ї армії передано Галицький 
напрямок разом з ХХХIIІ-м і ХLI-м армійськими 
корпусами. Трофеї 7-ї армії під Збаражем скла-
ли 166 офіцерів, 8415 солдатів, 4 гармати, 11 
бомбометів і 19 кулеметів [8, с. 80]. 
18 (31) серпня в ході загального наступу військ 
фронту Щербачов, розгорнувши ІІ-й, ХVI-й, 
ХХII-й, ХХХIIІ-й і ХLI-й корпуси, прорвав силами 
ІІ-го, ХХII-го, і ХХХIIІ-го корпусів позиції Півден-
ної армії на Галицькому напрямі на Золоту Липу. 
Спроби групи генрала Р. фон Кревеля затрима-
ти просування 7-ї армії було зірвано, і 23 серп-
ня (5 вересня) армія Щербачова знов прорва-
ла фронт противника у долині Нараївки. Ботмер 
відвів свої війська за Золоту Липу і 25 серпня 
(7 вересня) ХХХIIІ-й корпус форсував річку по-
близу Скоморохів. 10 піхотних дивізій генерала 
Щербачева розгромили 14,5 дивізій противни-
ка (7 німецьких, 5,5 австро-угорських, 2 турець-
ких). 13-й австро-угорський корпус, що нарахо-
вував зранку 18 серпня у своїх 15-й і 36-й піхот-
них дивізіях 19 000 багнетів, наступного ранку 
мав тільки 1600, і ці дивізії були зведені кожна 
у батальйон [8, с. 84-85]. Однак нестача важ-
кої артилерії, а також нові німецькі підкріплення 
примусили Щербачова зупинитися на підступах 
до Галича. Після серпневої операції армію було 
підсилено VIІ-м Сибірським корпусом з Північ-
ного фронту. 3 (16) вересня за наказом Бруси-
лова Щербачов знов перейшов у наступ, однак 

бойовище на Нараївці не принесло тактичних 
результатів, а тільки завдало втрат живій силі 
противника. 17 (30) вересня наніс удар на Львів 
по позиціях ХV-го турецького корпусу під Диким 
лісом і 18-19 вересня (1-2 жовтня), форсував-
ши Нараївку та Ценівку, відкинув корпус фель-
дмаршал-лейтенанта Гофмана. 22 вересня (5 
жовтня) наніс удар ХVI-м і ІІІ-м Кавказьким кор-
пусами (за підтримки частини VIІ-го Сибірського 
і ІІ-го армійського корпусів), однак успіху не до-
бився і був змушений згорнути наступ [7, с. 691].
За підсумками подій літа-осені 1916 р. дослід-
ник А. Керсновський досить високо оцінює ко-
мандарма 7-ї: «Цілком на своєму місці був ге-
нерал Щербачев, армія якого між тим була по-
ставлена у найменш вигідні стратегічні і тактич-
ні умови. …» [8, с. 98].
Після лютневої революції Щербачов 11 квітня 
1917 р. змінив генерала Сахарова на посту по-
мічника августійшого головнокомандувача ар-
міями Румунського фронту. Перед початком 
червневого наступу до складу фронту входили 
9-а армія генерала Г.В. Ступіна, 4-а армія гене-
рала О.Ф. Рогози і 6-а армія генерала О.О. Цу-
рікова. Крім того у підпорядкуванні Щербачо-
ва перебували 2 румунські армії – 1-а – генера-
ла Крістеско (пізніше Е. Григореско) і 2-а – гене-
рала А. Авереску. Резерв складали І-й румун-
ський, ІІІ-й кінний та ХХIХ-й армійський корпуси. 
Щербачов відпрацював план наступу 1-ї румун-
ської армії (за сприяння 6-ї армії) у Волощину, 
а 2-ї румунської (за сприяння 4-ї армії) у долині 
Сушиці [7, с. 691]. 11 (24) липня 2-а румунська та 
4-а армії почали наступ і потіснили противника 
під Марештами. Однак 12 (25) липня О.Ф. Керен-
ський, переляканий поразкою військ Південно-
Західного фронту під Тернополем, відмінив на-
ступ. Румунські війська самостійно продовжи-
ли виконання операції. Наприкінці липня Щер-
бачов здійснив перегрупування армій фронту і 
створив маневрену групу (ХХIХ-й, ХХХ-й і ХL-й 
армійські корпуси) у районі Фольтичен. У липні-
серпні 1917 р. австро-німецькі війська генерала 
А. фон Макензена і ерцгерцога Йосифа-Августа 
спробували прорвати розташування російських 
і румунських військ під Марашештами і на Ойту-
зі. 9 (22) серпня цей наступ було зупинено, про-
тивник поважних наслідків не осягнув. Проте 
загальні втрати фронту склали більше 70 000 
бійців. У середині серпня Щербачов перегрупу-
вав фронт. До його складу увійшла 8-а армія, 
крім того у складі фронту залишалися 9-а, 6-а, 
4-а, а також 1-а і 2-а румунські армії. У резерві 
перебували VII-й, VIII-й, ХХХ-й армійські корпу-
си і І-й румунський корпус [7, с. 692-693]. 
Щербачов займав посаду командувача військ 
фронту до його розформування 28 грудня 1917 р. 
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призначену йому румунським урядом [7, с. 693].  
Отже, становлення Д. Щербачова як воєначаль-
ника відбувалося під час Першої Світової війни 
саме на українських землях. Тут він одержував 
свої головні перемоги і зазнавав невдач. Його ді-
яльність здійснила вагомий вплив на результат 
багатьох військових операцій в ході війни. Зна-
чною мірою прилучився він і до творення Укра-
їнської національної армії у 1917 р., підтримав-
ши українізацію військових частин, визнав пра-
во українського народу на національну державу 
та військо. Зв’язок цього полководця з Україною 
очевидний. Його ім’я по праву може бути вклю-
чено у військову історію нашої держави.
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(10 січня 1918 р.). 3 листопада він офіційно ви-
знав зверхність Центральної Ради. Свої дії він 
мотивував тим, що виходячі з наявного стану 
справ, несвоєчасно дотримуватися неприми-
ренної позиції до Центральної Ради, і навпаки – 
необхідно всіляко сприяти зміцненню України, 
яка може дати сили для збройного порядку в 
тилу [4, с. 116]. Саме з ним С. Петлюра розпочав 
переговори щодо об’єднання Південно-Західно-
го та Румунського фронтів в один – Український 
та призначення Щербачова його командува-
чем [16, с. 89-90]. С. Петлюра відносив Щерба-
чова до числа тих воєначальників, які «нада-
ють українізації велике значення, як чинникові, 
що зміцнює і відпорну, і ударну силу війська» 
[11, с. 89]. Відтак з кінця листопада Щербачова 
призначено командувачем Українського фрон-
ту [15, с. 503]. Йому прийшлося керувати фрон-
том в умовах протидії російських більшовиків, що 
намагалися захопити фронтові та армійські шта-
би. Тут Щербачов проявив характерну рішучість. 
У ніч з 3 на 4 грудня він заарештував більшовиць-
кий ревком Румунського фронту у Яссах і пере-
дав владу українським комітетам. Більшовицькі 
ревкоми були розпущені [11, с. 117]. Нова спроба 
організації більшовицького ревкому виявилася 
також невдалою і закінчилася для його керівни-
ків трагічно. Скерований сюди Раднаркомом ко-
місар Румунського фронту С. Рошаль за наказом 
Щербачова був розстріляний [4, с. 141].
У лютому 1918 р. Щербачов уклав перемир’я з 
Німеччиною у Фокшанах від імені Румунії, при 
цьому домігся від німецького командування зго-
ди на збереження незалежності Румунії та ру-
мунської армії [15, с. 503]. 18 квітня 1918 р. він 
відмовився від посади командувача і переїхав у 
маєток, наданий йому королем Румунії. У листо-
паді 1918 р. після капітуляції Німеччини прибув у 
Бухарест, де вступив у перемовини з представ-
ником союзного командування генералом А. 
Бертло. Тут Щербачов представляв уже Добро-
вольчу армію. На цій зустрічі йому було вручено 
Великий хрест Почесного легіону. Домігся згоди 
Бертло на допомогу білим військам. 30 грудня 
1918 р. прибув у Катеринодар, де був призначе-
ний військовим представником російських армій 
при союзних урядах і союзному Верховному ко-
мандуванні. На початку січня 1919 р. через Сер-
бію і Італію прибув у Париж [7, с. 692]. Створив 
представництво, яке займалося постачанням 
білих армій, намагався формувати доброволь-
чі частини з російських військовополонених. У 
лютому 1919 р. О.В. Колчак підтвердив посаду 
Щербачова. У травні 1920 р. через неузгодже-
ність поглядів з генералом бароном П.М. Вран-
гелем щодо спільних дій з Польщею відмовився 
від посади, переїхав у Ніццу, де жив на пенсію, 



197

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ПОЧАТКУ ХХ ст.: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, 

ПОСТАТІ, ЗБРОЯ, ФОРТИФІКАЦІЯ. ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

науковий збірник      

РОЗДІЛ І

settlements about events of People Republic’s of Gutsuls will 
probably cause a discussion. 
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Унікальною державно-військовою сторінкою 
України в добу її національно-визвольної бо-
ротьби, розпочатої у І світовій війні, є Гуцульсь-
ка республіка, створена на гуцульських тере-
нах сучасного Закарпаття у 1919 р., тодішньої 
Марамароської жупи, адміністративно-
територіальної одиниці Австро-Угорщини. За-
значене обумовлюється зокрема наступним: 
а) українська державність була проголошена на 
терені, який в історичному контексті вкрай слаб-
ко себе ототожнював із державним будівництвом 
русинів-українців – лише кілька десятиліть за 
часів короля Данила Закарпаття було перебра-
но під вплив Галича, а по його смерті у боротьбі 
за галицькі престол і спадщину відійшло до 
Угорського королівства. Можна було б послати-
ся ще на часи Русі та часи державного утворен-
ня білих горватів, але фактологічна та джерель-
на база є недостатніми для дослідження зв’язків 
племен уздовж берегів Тиси із домінуючим тоді 
в центрально-східній Європі Києвом та й, зреш-
тою, це питання виходить за межі цієї розвідки; 
б) українські державні потуги були підкріплені 
збройною боротьбою та дивовижною 

Анотація. Перша світова війна спричинила появу боєз-
датних частин національно-визвольного спрямування 
на етнічних українських землях і стала рушієм відповід-
них державотворчих процесів. На завершальному етапі 
Першої світової війни спостерігалося домінування у вій-
ськових прагнення здобути державність для України, що 
зробило їх безпосередніми учасниками збройних проти-
стоянь, об’єктивно розпочатих у Першій світовій війні. 
Статтею вводиться в науковий обіг фрагмент спога-
дів Віктора Воробця про бойовий похід на Закарпаття. 
Одночасно зазначаються ті моменти цих спогадів, які 
викличуть наукову дискусію щодо оцінки та трактуван-
ня подій Гуцульської республіки.
Аннотация. Первая мировая война ожидаемо спо-
собствовала появлению воинских формаций, рату-
ющих за национально-освободительную войну на 
этнических украинских землях, а также вызвала ряд 
государственных процессов. На завершающем этапе 
Первой мировой войны в военных кругах доминирова-
ло стремление к Украинской государственности, что 
вылилось в их участие в последующих вооруженных 
столкновениях, объективно начатых в Первой мировой 
войне. Статья вводит в научное пользование фрагмент 
воспоминаний Виктора Воробца о боевом походе на За-
карпатье. Одновременно описаны контроверсионные 
моменты воспоминаний по трактовке событий Гуцуль-
ской республики.
Abstracts. The First World War is the reason of a birth of 
combat units for liberation of Ukraine and state’s foundation. 
The warriors of Ukrainian troops attempted to liberate the 
territory of Ukraine at the final stage of World War I and they 
went to fight in conflicts that had been started in World War 
I. The depiction of Viktor Vorobets’ memoirs about campaign 
in Transcarpathia is given in the paper. Some memorialist’s 
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амбулою: “Фрагмент спогадів, що друкують-
ся нижче, люб’язно наданий до публікації їх 
власником, Михайлом Воробцем, та Іваном 
Зварчуком, який набирав текст з рукопису. 
Спогади записані колишнім обер-лейтенан-
том австро-угорського ландверу, поручни-
ком Галицької армії Вікторем Воробцем, який 
очолював військовий загін, надісланий для 
підтримки українського національного руху 
в Закарпатті у 1919 р. Невдовзі повна версія 
спогадів В. Воробця повинна з’явитися друком, 
про що буде додатково повідомлено на сайті 
Ucraina Inter Arma”. Ми детально показали цю 
процедуру щодо електронного оприлюднен-
ня фрагменту спогадів із тих причин, що окремі 
місця спогадів В. Воробця не зовсім корелю-
ються з фактами, які вже прийняті в офіційних 
історичних колах, наприклад в [1] чи [4], що буде 
частково зазначено наприкінці.
Проаналізуємо фрагмент спогадів Віктора Во-
робця і подамо ключові витяги.
На нашу думку, фрагмент можна поділити на 
кілька умовних смислових частин:
1) про боротьбу українців-галичан у Львові та 
інших західноукраїнських землях;
2) про військову і суспільно-політичну обстанов-
ку кінця 1918 р. в західній Україні;
3) про соціальну, етнографічну та суспільно-
культурну характеристику Закарпаття;
4) про дипломатичні аспекти діяльності ЗУНР з 
представниками влади Угорщини;
5) про залучення підрозділів і вояків УГА до по-
ходу на закарпатську Гуцульщину;
6) про обставини повстання в Ясіню та захо-
плення вокзалу, уряду і казарм;
7) про визвольний похід вниз по Тисі: на Рахів, В. 
Бичків, Сигіт;
8) про військово-адміністративну діяльність в 
Сиготі, відступ і бій під Сиготом;
9) про румунський полон;
10) про “гуцульський курінь”, бойові дії в Україні, 
політичні впливи й інтернування. 
В цілому, автор належно описує суспільно-
політичну обстановку на українських теренах в 
листопаді 1918 р., констатуючи неспроможність 
українських бійців із числа селян воювати у 
великому ворожому місті (Львові) як проти 
військових формацій, так і воєнізованих груп 
польського населення: молоді, яку “…надиха-
ли “Вогнем і мечем” Сенкевіча” та “міської голо-
ти, так званих батярчуків, які прекрасно зна-
ли всякі міські завулки і вміли непомітно про-
крадатись”. Також “на ЗУНР від південного схо-
ду наступала Румунія”, а “мадярські полки дав-
но були б рушили через Карпати на північ, якби 
не те, що на півдні новоутворена Югославія 
відбирала від Мадярщину одну слов’янську зем-

самоорганізацією місцевого населення, 
яка, до слова, ще не раз проявлятиметься в 
українському просторі включно до нинішніх днів; 
в) державне утворення гуцулів стало передумо-
вою участі краю в акті злуки українських земель 
та зриву намірів Будапешту перетворити край в 
“Руську автономію”; 
г) поєднання волеустремління закарпатсь-
ких гуцулів з потужною підтримкою русинської 
діаспори за океаном в умовах втрати форм 
державності на інших частинах України змуси-
ло все ж міжнародну спільноту до обговорення 
українського питання та ухвалення визначаль-
них рішень, зокрема приєднання краю до Чехо-
Словаччини із наданням автономії, що визначи-
ло Україну знову бути наріжним каменем у пе-
реддень ІІ світової війни та зумовило постання 
Карпатської України.
Донедавна  основним  джерелом для 
дослідження подій Гуцульської республіки 
були спогади Степана Клочурака [5]. Саме 
вони лягали в основу низки досліджень, на-
приклад [8. 11]. Одночасно М. Мушинка увів в 
дослідницький обіг і деякі інші публіцистичні 
джерела [3, 7]. Культурологічне та історичне 
тло добре проілюстровано і в низці художніх 
видань [2, 6, 9], які письменниками створюва-
лися в результаті власного вивчення цих пи-
тань, в тому числі і через опитування учасників 
і очевидців. На жаль, досі фактично не введено 
джерел із тих, які могли би бути доступними в 
Румунії, Угорщині чи Празі. 
В цьому розрізі несподіванкою стала поя-
ва фрагменту спогадів Віктора Воробця [10], 
учасника тих подій: 16 березня 2013 р. допи-
сувач “Feldfebel Schvagro” Воєнно-історичного 
форуму (http://forum.milua.org) залишив таке 
повідомлення: “Доброго дня!! За випад-
ком долі, до моїх рук потрапили спогади (13 
зошитів) обер-лейтенанта ландверу В. Во-
робця, невдовзі постараємось видати їх дру-
ком. У них йдеться про Листопадовий перево-
рот у Коломиї та похід на Закарпаття у січні 
1919 р., яким він командував. Виникла ідея на-
писати про це якесь дослідження! Був би дуже 
вдячний, якби хтось надав якусь інформацію 
про похід на Закарпаття у січні 1919 році, че-
рез Ясіню, на Сигіт (тепер Сігету-Мраморош)! 
Радий буду – літературі, фотографіям, спога-
дам!!”. Сам фрагмент був виставлений 11 квітня 
2013 р. користувачем “A_P” на сайті “Ucraina 
Inter Arma” під назвою “Похід на Закарпаття у 
1919 році (Сигітський напрям)”, про що у форумі 
дописувачем “кювернат Ювяшжт” зроблено за-
пис: “З дозволу власника і автора електронної 
версії виставив фрагмент спогадів”. Спога-
ди на “Ucraina Inter Arma” відкриваються пре-
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згідно з одержаних інформацій зі сходу насту-
пають румунські частини, і їх треба випереди-
ти, навіть зупинити, якщо вони захочуть за-
йняти також Закарпаття. До нас в Делятині 
приєднаються представники з Закарпаття, 
які будуть вертатися з Національних Зборів 
(Конституанти) в Станіславові. Вони бу-
дуть нашими провідниками на території За-
карпаття. В умовлену годину на умовленому 
майдані на сам Йордан (19 (?) січня – прим. авт.) 
ми застали 68 бійців, замість обіцяного бата-
льйону. Це були «вишкрабки» з різних установ 
Коломиї: ордонанси, канцеляристи-помічники 
і інші. Обіцяний «батальйон» самовільно 
роз’їхався по селах докінчувати кутю… Коли 
я, збентежений тим усім, поставив перед ОК 
питання, чи не було б доцільніше відкласти на 
пару днів цілу «імпрезу», зібрати більшу силу 
та трохи її підготувати, мені рішуче наказали 
вирушати з тим, що є, бо справа невідкладна”. 
І ось як описується сама операція: “Смеркало, 
коли наша частина всідала до пасажирського 
поїзду, що кожного дня в ту пору відправлявся 
до Ясіня… В Делятині до нас прилучились три 
ясінські юнаки: Німчук та Кле[и]мпуш – 20-річні 
легіні-парубки і Степан Клочурак, що не встиг 
ще закінчити двох останніх класів гімназії. 
Це, як пізніше виявилось в роботі, були славні 
хлопці: розумні, одчайдушні, добряги. Ми прий-
няли їх в наше офіцерське купе та стали роз-
робляти план дій. Все треба буде робити бли-
скавично, щоб противника збити з пантелику. 
Ще в поїзді було поділено ролі та людей на гру-
пи. Остання галицька станція – Вороненка… 
Офіцери відходять до своїх груп. До груп при-
лучаються також ясінські юнаки-провідники,… 
серед нічної пітьми вони поведуть групи так, 
щоб ніхто цього не помітив… Поїзд сповільнює 
біг і стає. Це зупинка Зимір (вже по мадярській 
стороні). З вагонів, наче привиди, вискакує 
кільканадцять бійців і мадярська залога 
пограничників, біля десятка осіб, роззброєні… 
Телефон в наших руках. Залишається 
підхорунжий, ще двох бійців залишили сто-
рожувати станцію-зупинку, обеззброєних 
мадярів, поки телефоном з Ясіня не надійде 
наказ, щоб їх відпустити. Поїзд рушає дальше. 
Перед станцією Ясіня поїзд тихо зупиняється 
в полі. Понад половина бійців сходять і трьо-
ма групами з ясінськими провідниками спуска-
ються вниз у величезне село. Дві групи несуть 
з собою скоростріли… Я з останком части-
ни – біля 15 бійців, рушаю з поїздом на станцію 
Ясіня. Перед станційним будинком поїзд зупи-
нився. Напроти нас з ліхтаркою йде дижурний 
урядовець і офіцер з двома бійцями. Ось вони 
вже біля нашого вагону. З переду і заду ваго-

лю за другою, а від Сходу наступали румуни і 
забирали одне місто Семигороду за другим”.
Очевидно, що австрійсько-російський фронт, 
який розвалювався і завертав частинами кож-
на в свою сторону, “потягнув” за собою і зв’язки 
закарпатських гуцулів із Галичиною, а через неї 
і з великою Україною. На стабільність зв’язків 
впливала також і та обставина, що Ясіня було 
вузловою залізничною станцією, розводячи по-
тяги як на Галичину, так і на низину, до Угорщи-
ни. Вочевидь, оцінити стан справ і перевірити 
підставовість закликів представників Ясіня до 
спільних збройних дій проти Угорщини Окруж-
на військова комендатура (надалі – ОК) ЗУНР 
в Коломиї доручила зазначене Віктору Вороб-
цю, як він згадує “при кінці грудня 1918 р.”. Во-
робець, в однострої з українськими знаками 
розрізнення, мав “дипломатичні” зустрічі з ма-
дярськими урядовцями на станції в Ясіні та в 
Будапешті (пізніше і в Сиготі на перемовинах), пе-
реконуючи тих в тому, що ЗУНР “бажала б втри-
мати зі своїм південним сусідом якнайкращі 
сусідські відносини …Ми воліли б, щоб За-
карпаття залишилось в межах мадярської 
держави, тим більше, що мадярський уряд 
сповістив, що планує переорганізувати 
карпатські землі в “Руську країну” з широкою 
національною автономією”. Зазначена позиція 
пояснювалася потребою “мати шлях в Се-
редню і Західну Європу, щоб по ньому вести 
обмінну торгівлю і перевозити боєприпаси 
для армії” та прагненням “від пригноблених 
останніми міжнародними подіями мадярів до-
битись якнайширшої автономії для Закарпат-
тя”. Про результати поїздки, зміст доповідей і 
реакцію від представників ОК Воробець з фраг-
менту спогадів нічого невідомо.
Далі В. Воробець згадує: “Три тижні пізніше, на 
Йорданський святвечір (18 січня. – прим. авт.) 
покликали мене в ОК і наказали бути готовим, 
щоб наступного дня повезти більшу військову 
частину, приблизно батальйон, на Закар-
паття. Наступного дня… зустрівся з гру-
пою молодих офіцерів… пригадую собі їх усіх, 
поручників: Циганюка, Зибачинського, Никоро-
вича, галичанина Ковтуна, хорунжих: Михай-
люка, Ступарика. Ми домовились, що в повно-
му бойовому виряді зустрінемось на майдані 
колишнього 24 полку наступного дня (20 (?) 
січня. – прим. авт.) в третій годині пополудні, 
де нас буде вже чекати сформований готовий 
до походу батальйон. Мені др. Бемко дав ще 
такі інструкції: наша частина займе найперше 
Ясіню, де нас нетерпляче ждуть, і там части-
на поповниться змобілізованими ясінськими 
гуцулами, після чого рушимо далі на південь. 
Все те треба буде провести якнайскоріше, бо 
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готу, Воробець згадав, що “після обіду в селі 
відбулося велике віче. Прийшли майже всі 
мешканці, бо Ясіня святкувала два дні Йор-
данських свят”. Клочурак і Климпуш закликали 
добровольців до лав Української армії (вербу-
вальна комісія розпочинала роботу з наступного 
дня) і до “українського Закарпаття в Українській 
Державі!”. Понад сто перших добровольців 
одягли в однострої і почали навчати військової 
служби: “Харчувалися в нашій військовій кухні і 
тільки спати йшли додому. Мадяри залишили 
в складах військового обмундирування більш, 
ніж на тисячу осіб, а харчів на декілька тижнів, 
так що журитись утриманням частин нам не 
треба було. Другої днини (21 або 22 (?) січня – 
прим. авт.) приїхав з Сиготу спеціальний поїзд 
від жупана. Його посланець привіз пропозицію 
вислати делегацію в Сигот на переговори… 
Я вирішив поїхати разом з поручником Цига-
нюком”. Нарада пройшла того ж вечора і гали-
чани спеціальним поїздом вночі повернулись 
в Ясіня. Наступного дня Воробець фіксує при-
буття з Коломиї підкріплення – 150 вояків та 6 
старшин: др. Маєр-Михальського, сот. Миколи 
Саєвича, сот. Долинюка, пор. Якова Лапчинсь-
кого, пор. Глушка, пор. Івана Верб’яного: “Разом 
з ясінськими добровольцями, яких вже було до 
200 – наша частина начислювала вже більше 
400 бійців. Командування цілою групою, згідно 
приказу ОК, перейняв др. Маєр-Михальський. 
Пополудні була зорганізована повна сотня, 
біля 200 бійців, і мені дано приказ наступати з 
тією сотнею вздовж залізної дороги та шосе 
в напрямі на Сигот. Мені приділено майже всіх 
офіцерів, щоб було кому на зайнятій території 
організувати адміністраційний апарат. Біля 
третьої години пополудні наша група руши-
ла в бойовий похід на південь. Могли ми пере-
суватися тільки по залізниці та по шосе, які 
місцями, залежно від гірських умов, то зближа-
лись до себе на 20…30 метрів, то розходились 
на пів кілометра. Направо і вліво піднімались 
гори, місцями з дуже крутими схилами, 
покриті лісом і глибоким снігом. Там людині 
було майже неможливо пройти. Тому ми, беру-
чи малочисельність та неготовність мадярів, 
вирішили себе забезпечувати лише спереду. 
З самого переду по залізній дорозі йшла не-
величка стежа, готова негайно відкрити во-
гонь. Вона гляділа вперед і в обидві сторони. 
За стежою через 200…300 метрів, залежно 
від видимості, йшло бойове поготівля – біля 
30 бійців. Половина йшла по залізній дорозі, 
половина по шосе. Пів кілометра за нею в 
поїзді їхала головна маса групи. З переду ло-
комотива на платформі стояли дві гарма-
ти, гаубиці, два важкі скоростріли з бійцями 

ну вискакують наші бійці і забирають з рамен 
мадяр їх рушниці. Поки офіцер опритомнів, вже 
забрали від нього його «маузера». Всім, також 
дижурному урядовцеві, кажуть спокійно стоя-
ти на місці. Проти них спрямовано 3 дула руш-
ниць. Решта бистрим кроком спішать за мною 
до станційного будинку, де у великій ждальній 
кімнаті сплять двома рядами на ліжках бійці, 
всього кількадесят чоловік. Входимо, світло 
світиться, але всі сплять, аж хроплять. Це 
ж північ, тоді найкраще спиться. Кілька на-
ших бійців стають у дверях з рушницями, го-
товими до стрілу, а інші знімають зі стін над 
головами мадярів їх рушниці. Хто будить-
ся, тому пальцем дається знак, щоб мовчав, 
якщо не хоче спробувати нашої кулі. Зброя 
зібрана і всім наказано непорушно дальше ле-
жати. Двох залишили коло дверей з рушниця-
ми готовими до стрілу, а решта ідуть зі мною 
в бюро руху, де працює телефон і телеграф. 
Там ще нічого не помітили, тільки те, що 
щось довго вертався від поїзду дижурний уря-
довець. Тепер його привели разом з офіцером. 
Їм і телефоністу та телеграфісту наказали 
покинути апарати і всім тихо сидіти в одно-
му кутку. Телеграфічні і телефонічні дроти в 
напрямі Сиготу відлучено зовсім. Обслідували 
усю територію станції і кого зустріли, напри-
клад стрілочника, того направляли на станцію 
і передавали під опіку вартовим. Забезпечив-
ши станцію вартовими, я став наслуховува-
ти, що діється в селі, віддаленому більше од-
ного кілометра від станції. Там було тихо… 
Значить, все йде правильно. Так промайнула 
одна, друга година. Аж десь біля третьої годи-
ни почулось хрустіння снігу під ногами більшої 
кількості людей. “Свої? Чи може чужі?”, – по-
думав я… Не витримав і крикнув: “Хто там?”. 
“Свої, свої”, – була відповідь… Це прибуло май-
же половина частини, біля 25 бійців і Клочурак 
з ними. Друга половина залишилася в селі охо-
роняти роззброєних мадярів. Виявилось, що 
справа не була така легка, як нам її малювали в 
поїзді наші закарпатські провідники. Вони гово-
рили, що в Ясіні всіх мадярів є декілька десятків, 
а насправді їх було пів тисячі. Самих офіцерів 
роззброєно біля 25, між ними одного майора, 
який був командантом цілого гарнізону. У ве-
личезних бараках спало біля 400 новобранців, 
недавно змобілізованих з навколишніх сіл. Їх 
усіх ми розпустили додому після того, як від 
них відібрали зброю… Пополудні прибув з Буда-
пешта сподіваний поїзд, і всі мадяри виїхали в 
напрямі Сиготу. Перед від’їздом ми повернули 
офіцерам їх зброю”.
Описуючи наступні події – підготовку та 
здійснення визвольного походу в напрямі Си-
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наступної днини мене збудили. Зі східної сто-
рони міста, де я вечором вислав сильні стежі, 
щоб обсадили дороги до міста, чути було гу-
сту стрілянину і вибухи ручних бомб. Вістові 
принесли вісті, що румуни наступають вели-
кими частинами. Я наказав відстрілюючись 
відступати в напрямку західної частини 
міста, де знаходилась залізнична станція і 
наша командатура з др. Маєр-Михальським. 
Найкраще було перейти через рейки станції і 
за нею, яких 400 метрів, був міст на Тисі. Через 
міст можна було переправитись на західний 
берег Тиси і там окопатись… Та про той міст 
ніхто з нас не знав, бо ми цілий день, замість 
зорієнтуватися в терені, займали місто”. 
Маєр-Михальський дав наказ відступати на 
північ поїздом: “Розвиднювалось… Поїзд набли-
жався до станції “Сигот-Камера” на передмісті 
Сиготу. Туди, як тільки почалась стрілянина, 
я вислав поручника Білецького з 15 бійцями з 
наказом охороняти станцію. Ще не виїхали на 
станцію, як на нас з правої сторони і з пере-
ду посипався град куль”. У вагонах залишило-
ся близько 25 вбитих і важкопоранених. Уцілілі 
з групи потрапили в полон і були ув’язнені у м. 
Сибів на румунсько-угорському кордоні.
Таким чином, нами наведені ті фрагменти 
спогадів В. Воробця, які представляють інтерес 
у вивченні питання дій закарпатських українців 
проти угорської адміністрації та військ, проти ру-
мунських військ у січні 1919 р. 
Як ми зазначали на початку, відомості, що 
містяться у фрагментах, входять у суперечність 
з фактами, які прийняті як науковій, навчальній 
і довідковій літературі, так, передусім, в інших 
спогадах. Такими суперечностями є наступні: 
1) дати певних подій або бойових дій; 
2) участь тих або інших історичних постатей в 
описуваних подіях; 
3) задум і хронологія реалізації певних ключо-
вих подій, наприклад захоплення Ясіня та ін.
З огляду на це упорядник видання спогадів, 
яке анонсовано під час оприлюднення розгля-
нутого фрагменту, має пам’ятати про очікувані 
протиріччя під час редакційної роботи, не допу-
скаючи спотворення чи помилок у друкованому 
варіанті спогадів, можливо доцільно буде наве-
сти у виданні факсиміле і тих сторінок зошитів, 
які стосуються описуваних подій. Загалом ці 
спогади можуть вважатися джерелом для по-
дальшого опрацювання питань, пов’язаних із Гу-
цульською республікою. Зокрема, нашими по-
дальшими дослідженнями стане порівняння 
спогадів кількох учасників тих подій у ключових 
моментах і здійснення спроби відтворити адек-
ватну реальним подіям хронологію Гуцульської 
республіки. 

коло них, готових кожної хвилини відкрити во-
гонь по противнику. Гаубиці приїхали разом з 
підкріпленням. Я знаходився спереду при бой-
овому поготівлі. Зі мною був Клочурак і Кле[и]
мпуш. Так ішли ми дві–три години. Настала 
ніч, і ми далі йшли вниз, на південь. Коли сте-
жа увійшла в провалля, обабіч якого круто 
піднімались схили гір, і залізна дорога повер-
тала вбік, на стежу з переду, з берега, поси-
пався град куль. Один з наших бійців впав по-
ранений. Ми відповіли вогнем. Гаубиці так собі, 
навмання, в гору дали два стріли… Мадяри по-
чали ковиркатись з берега на залізну дорогу, 
щоб чимскоріш втекти назад. Але попали між 
стежу і боєве поготівля”. Серед кільканадцяти 
полонених були старшини із залоги, відпущеної 
кілька днів перед тим поїздом з Ясіня. Близько 
10 години вночі військо підступило до містечка 
Рахова, зупинившись на постій: “Я приказав га-
убицями дати ще два стріли, довколишні гори 
десятикратно відгукнулись”. Удосвіта (22 або 
23 (?) січня – прим. авт.) був зайнятий Рахів 
і залишена в ньому залога із кільканадцяти 
вояків (невеличкі залоги залишалися на кожній 
зайнятій станції, більшу залогу, “25 бійців, зали-
шили там, де від сходу, від містечка Богдан, 
долиною річки вела вузькошляхова залізниця. 
Там могли надійти румунські частини”, а під 
вечір військо рушило на Великий Бичків: “Там 
вийшли зустрічати нас великі маси наро-
ду (це була неділя)… Вже було темно, як наш 
поїзд виїхав на станцію Марморошського Си-
готу, найбільшого міста Східного Закарпат-
тя. Я, Саєвич і Глушко виїхали негайно в міське 
управління, де вже ждали нас всі представ-
ники міської адміністрації разом з жупаном…” 
Закінчилась нарада тим, що адміністрація 
міста, міська поліція, жандармерія виконува-
тимуть свою роботу далі, визвольне військо 
займе залізничну станцію і одну казарму, а по 
місті ходитимуть наші військові стежі під ко-
мандуванням старшини, наступного ж дня буде 
організована Військова комендатура міста: 
“Я не хотів зразу займати міста, бо не було 
з ким. Нам після того, як ми всюди залишали 
малі залоги, залишилось не більше 80 бійців. 
Ці люди були б розгубилися у великому 35 ти-
сячному місті… Не було відомо, що зроблять 
румуни в найблищих днях… Краще мати всіх 
бійців в одному місці, ніж розпорошених по 
всьому місту”. Наступного дня прибулий др. 
Маєр-Михальський накинувся на В. Воробця 
з претензією, що місто не зайняте, і віддав на-
каз обсаджувати місто, роззброїти мадярсь-
ку жандармерію та міську поліцію: “Цілий день 
ми займали установи, склади, роззброювали 
жандармів, поліцію… Десь біля 5 години вранці 
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ЕСКАДРА ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ «ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ» У НЕБІ ТА НА ЗЕМЛІ 
УКРАЇНСЬКІЙ

ЭСКАДРА ВОЗДУШНЫХ КОРАБЛЕЙ «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ 
УКРАИНСКОЙ

AIRCRAFT SQUADRON «ILYA MUROMETS» IN AIR AND ON UKRAINIAN EARTH

УДК 93 Д36

Володимир ДЕРНОВИЙ (Вінниця) Владимир ДЕРНОВОЙ (Винница) Volodymyr DERNOVYI (Vinnitsa)

Анотація. В історії світового літакобудування  пові-
тряні гіганти «Муромці» киянина І.І.Сікорського ста-
ли символом технічної могутності. Саме створення 
Ескадри повітряних кораблів (ЕПК) – першого в світі 
з’єднання стратегічної авіації ставило Росію в особливе 
положення. Жодна країна світу, навіть найрозвиненіша, 
не мала аж до 1917 року такого потужного повітряного 
кулака. З кінця 1916 року і до завершення свого існуван-
ня основна база ЕПК знаходилась у Вінниці. «Муромці» 
підняли сам процес використовування літака як бойової 
машини на нову висоту. Вперше «Муромці» з’явилися в 
Україні в 1914 році. З 1915 року почали застосовувалися в 
бойових операціях. З 1916 року постійно брали участь в 
бойових діях на Південно-Західному фронті. З 1917 року 
всі загони Ескадри діяли в Україні на Південно-Західному 
та Румунському фронтах. Саме з Ескадри починалось 
зародження Українського Повітряного Флоту.
Аннотация. В истории мирового самолетостро-
ения воздушные гиганты «Муромцы» киевлянина 
И.И.Сикорского стали символом технической мощи. 
Именно создание Эскадры воздушных кораблей (ЭВК) – 
первого в мире соединения стратегической авиации 
ставило Россию в особое положение. Ни одна страна 
в мире, даже самая развитая, не имела вплоть до 1917 
года такого мощного воздушного кулака. С конца 1916 
року и до конца своего существования основная база 
ЭВК находилась в Виннице. «Муромцы» подняли сам про-
цесс использования самолета как боевой машины на но-
вую высоту. Впервые «Муромцы» появились в Украине 
в 1914 году. Начиная с 1915 года, впервые приняли учас-
тие в боевых операциях. С 1916 года, постоянно при-
нимали участие в боевых действиях на Юго-Западном 
фронте. С 1917 года все отряды Эскадры действова-
ли в Украине на Юго-Западном и Румынском фронтах. 
Именно с Эскадры начиналось зарождение Украинского 
Воздушного Флота.
Annotation. In the history of world aircraft manufacture 
Sikorsky’s air giants “Muromets” became the symbol of 
technical power. Namely the creation of aircraft squadron - 
the world’s first strategic aviation formation put Russia in a 

special position. None of the countries in the world even the 
most developed had such a powerful air fist till 1917. From the 
end of 1916 and till the end of its’ existence the main base of 
aircraft squadron located in Vinnitsa. The “Muromtsi” raised 
the process of aircraft being used as combat vehicle at new 
level. The “Muromtsi” first appeared above Ukraine in 1914. 
In 1915 they have taken part in combat operations for the first 
time, and since 1916 constantly took part in combat operations 
at South-Western front, since 1917 all squadron’s detachments 
operated at South-Western and Romanian fronts in Ukraine. 
The birth of Ukrainian air fleet began with the squadron. 

Фото 1. Сікорський Ігор Іванович (1889–1972 рр.)
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1. Ескадра Повітряних Кораблів (ЕПК).
Потрібно підкреслити, що Росія перша зі сторін, 
які воювали, стала володарем багатомоторної 
бомбардувальної авіації. В серпні 1914 
року на озброєння російської армії поступи-
ли літаки «Ілля Муромець» конструкції Ігоря 
Івановича Сікорського (фото 1). Серед усіх 
авіаконструкторів світу до Першої світової війни 
тільки одному Сікорському вдалося побудувати 
чотиридвигуновий гігант, постійно його удоско-
налювати та підтримувати пальму першості про-
тягом кількох років, поки революція не підрізала 
йому крила. В історії світового літакобудування 

«Муромці» є однією з найбільш яскравих 
сторінок її початкового періоду. Повітряні 
гіганти киянина І.І. Сікорського стали символом 
технічної могутності. Вони були самобутніми 
та унікальними і їх створення є незапереч-
ним пріоритетом в області розробки важких 
повітряних кораблів, їх обладнання, озброєння, 
а також військового застосування. Величезний 
досвід побудови й експлуатації багатомоторних 
важких літаків став вагомим внеском у розвиток 
світової авіації, і це, безперечно, є предметом 
нашої великої національної гордості.
У грудні 1914 року важкі бомбардувальни-
ки типу «Ілля Муромець» об’єднали в Ескадру 
повітряних кораблів, яка відмінно себе зареко-
мендувала в ході бойових дій. Це був перший в 
світі підрозділ дальньої авіації. Керував Еска-
дрою генерал Михайло Володимирович Шид-
ловський (фото 2). Він, як ніхто інший, чудово 
знався в технічних і адміністра¬тивних пробле-
мах, адже на початку війни керував першим у 
Росії машинобудівним заводом «Русо-Балт».
Першими командирами повітряних кораблів 
стали найбільш досвідчені пілоти, інструктори 
Гатчинської школи штабс-капітани Є.В. Руднєв, 
С.М. Бродович, Г.Г. Горшков, С.М. Головін, пору-
чики А.В. Панкратьєв, С.К. Модрах, Г.В. Алехно-
вич [2]. 
1.1. Дислокації основної військової бази ЕПК 
(1914–1918 роки).
Головна військова і навчальна база з грудня 
1914 року по липень 1915 року знаходилася біля 
села Стара Яблонна (поблизу Варшави), з лип-
ня по вересень 1915 року – в Ліді, а з вересня 
1915 року – в Пскові. Та російське військове ко-
мандування розуміло, що головну військову і ре-
монтну базу необхідно, з одного боку, наблизити 
до фронту, а з іншого, знайти місцем дислокації 
такий населений пункт, який мав значні технічні 
й комунікаційні потужності. Окрім того, за заду-
мом вищого російського командування, навесні 
1917 року планувалося нанесення головних 
ударів на Південно-Західному і Румунському 
фронтах. За всіма цими умовами Вінниця була 
ідеальним варіантом. До початку вересня 1916 
року головні сили Ескадри почали перебазуван-
ня з Пскова до Вінниці. 
1.2. Бойові загони ЕПК станом на вересень 
1916 року.
На той час Ескадра складалася з трьох бой-
ових загонів. 1-ий бойовий загін знаходив-
ся на Південно-Західному фронті в Ягельниці 
(Чортківський район, Тернопільської області), 
командир загону штабс-капітан Панкратьєв, 
2-ий – на Північному фронті в Зегевольді 
(офіційна назва м. Сигулда в Латвії до 1917 р.), 
командир старший лейтенант Лавров, 3-ій – 

Фото 2. Генерал Шидловський Михайло Володимирович 



205

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ПОЧАТКУ ХХ ст.: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, 

ПОСТАТІ, ЗБРОЯ, ФОРТИФІКАЦІЯ. ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

науковий збірник      

РОЗДІЛ І

гілка. Трохи в стороні розташовувалося 2 бу-
динки – перший мав два поверхи, інший – 
три. В першому будинку знаходився головний 
склад Ескадри, де зберігалися запасні части-
ни до кораблів, зброярська майстерня, склад 
озброєння, аеронавігаційне обладнання та інше 
майно. У другому, триповерховому будинку зна-
ходилася стройова рота й аеродромна команда 
(на нижньому поверсі). На другому – мотористи 
та технічна команда, а на третьому – льотний 
склад. Трішки поодаль у парку, в двоповерховій 
будівлі влаштували зібрання, а на другому 
поверсі мешкали начальник Ескадри Шидловсь-
кий, Сікорський і ад’ютант. Поруч був дім конто-
ри, де розмістили штаб Ескадри [6]. 
Потрібно відзначити, що завод працює й 
по сьогодні називається ВАТ «Вінницький 
насіннєвий завод». Більшість будівель тих років 
збереглися, правда деякі перебудовані. А ось 
будинок, де мешкали І.І. Сікорський і М.В. Шид-
ловський, на жаль, не зберігся, на тому місці 
знаходяться нові будівлі.  
2.1. Аеродром Ескадри повітряних кораблів у 
Вінниці. 
Вздовж шосе, по краю аеродрому, встано-
вили палатки-ангари, між якими постави-

на Західному фронті у с. Станьково (Мінської 
області,  Білорусь), командир штабс-капітан 
Башко. До листопада перехід у Вінницю 
відбувся. Зі Пскова і Зегевольда туди відрядили 
13 кораблів. 
2. Військова база Ескадри повітряних 
кораблів у Вінниці. 
Ескадра і ремонтно-технічні майстерні у Вінниці 
розмістили на території заводу очистки, со-
ртування і селекції насіння цукрового буря-
ка (насіннєвого заводу) (фото 3). Підприємство 
заснували німецькі капіталісти Е. Раббет-
ге і Е. Гізеке в 1900 році. На 1914 рік загальна 
територія насіннєвого заводу складала 22 де-
сятини, або понад 22 гектари [13]. На початок 
війни це підприємство належало німецьким 
підприємцям, і тому завод конфіскували на ко-
ристь держави. Поряд знаходились залізнична 
станція і велике поле (готовий аеродром). Зі 
станцією завод сполучався залізничною колією 
та шосейною дорогою, обсадженою тополя-
ми. Поблизу шосе в одну лінію знаходилося 3 
великі, добре обладнані кам’яні будівлі, які ви-
користовувались заводом як склади, покриті 
залізним дахом. До цих будівель, обладнаних 
під майстерні та склади, підходила залізнична 

Фото 3. Шикування ескадри на площі насіннєвого заводу,1917 рік
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ли аеропланні ящики, в яких обладнали 
корабельні майстерні, метеостанцію, карауль-
не приміщення та фотолабораторію (фото 4). На 
іншому краю аеродрому побудували підземне 
приміщення для зберігання пального, а трішки 
осторонь – склад боєзапасів. Сюди провели 
окрему залізничну гілку від станції. Бомби, па-
трони та вибухові речовини зберігалися в ящи-
ках підземних приміщень.
Окрім описаних будівель було кілька одно-
поверхових будинків, в яких розмістили чини 
постійного складу (помічника начальника, 
механіків, інструкторів школи тощо). Описане 
розташування будівель і розміщення в них осо-
бового складу сприяло продуктивній роботі, і 
справа з підготовки бойових машин проходила 
швидко [6]. 
Основу Повітряної ескадри складали кораблі 
«Ілля Муромець». Завдяки М. Шидловсько-

му, його енергії й організаторським здібностям 
насіннєвий за¬вод швидко перетворився на до-
бре організований авіацентр. Там не тільки ре-
монтували, але й збирали нові літаки, які над-
ходили з заводу РБВЗ, а також встановлюва-
ли двигуни, що надходили із Франції, Англії. Як 
стверджують сучасні дослідники, Шидловський 
планував після закінчення війни побудувати у 
Вінниці базове велике підприємство військової 
авіації.
2.2. Конструкторська діяльність Ігоря 
Сікорського на Вінниччині.
Технічним керівником і головним конструкто-
ром Ескадри був 27-річний інженер-конструктор 
Ігор Іванович Сікорський. У Вінниці він прожив 
близько півроку. 
Знавець історії старовини Поділля, викла-
дач педагогічного університету В.П.Воловик 
ще в радянські часи розповідав студентам, 

Фото 4. Розташування аеродрому біля насіннєвого заводу у Вінниці 1916-1918 рр. 
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точку (фото 5). Для цього забрали середній руль 
напрямку, зробивши в останній секції фюзеляжу 
гніздо для кулеметника, а 2 маленьких замінили 
на 2 рулі більшої площі, які рознесли по обидва 
кінці стабілізатора. 
Досвідченому персоналу добре обладнаних 
майстерень Ескадри повітряних кораблів вда-
лося усунути під безпосереднім керівництвом 
І.І.Сікорського і Г.І. Лаврова низку недоліків 
С-16 сер., викликаних недбалістю збиран-
ня та відсутністю на заводі кондиційних 
матеріалів. Пілотажні характеристики добре 
відрегульованого літака були настільки високи-
ми, що С-16 сер. широко використовувалися для 
навчання  пілотів-початківців (фото 6). 
Із урахуванням потреб наземних військ і поба-
жань льотного складу Сікорський у 1915 році 
створив унікальну машину С-19 («двохвістка») 
(фото 7). Все її компонування було продумане 
для підвищення бойової живучості й ефектив-
ного застосування. Саме цю машину яку пере-
везли зі Пскова І.І. Сікорський доводив у Вінниці 
до серійного виробництва. Оригінальна схе-
ма і компонування С-19 ставлять цю машину в 
ряд цікавих розробок того часу. Ігор Сікорський 
ще раз продемонстрував свою спроможність 
створювати літаки будь-якого класу і будь-
якої аеродинамічної схеми. Це був перший 
вітчизняний штурмовик. Хто знає, якби історична 
ситуація склалася по-іншому, російська армія 
отримала б у 1917 році надійний засіб повітряної 
вогневої підтримки [1]. 

що вінницькі старожили добре пам’ятали 
Ігоря Сікорського. Працівникам заводу він 
запам’ятався як молодий, ввічливий інженер, 
постійно занурений у власні думки, який без пе-
репочинку вдосконалював у майстернях сучас-
ного насіннєвого заводу власні моделі літаків. 
Треба відмітити, що Сікорський був не лише 
талановитим конструктором, а ще й чудовим 
пілотом. На всіх своїх літаках перший політ він 
виконував особисто. 
Із жовтня 1916 по травень 1917 року на новій базі 
Ескадри повітряних кораблів у Вінниці робота 
була у повному розпалі. На той час її майстерні 
оснащалися всіма необхідними інструментами, 
що дозволяло наземному персоналу викону-
вати найскладніші завдання. Під керівництвом 
І.І.Сікорського йшло активне переозброєння 
та переоснащення кораблів. Змін, які зробив 
Сікорський було так багато, що отримавши їх з 
Ескадри повітряних кораблів, правління РБВЗ 
на початку 1917 року запропонувало укласти 
новий контракт на побудову 25 машин типу 
Г-4 і 15 типу Е-2. Г-4 передбачалося оснасти-
ти двома французькими двигунами «Рено» по 
225 кінських сил  і  двома російськими двигуна-
ми  РБВ3.6 по 150 кінських сил,  а Е-2  чотирма 
«Рено» потужністю по 225 кінських сил.
На кораблі типу Е №265 в хвості розмістили 
кулемет. Замість трикілевого оперення в Г-1 у 
жовтні було зроблено біплан з двома рулями 
напрямку. На одному чи двох кораблях Еска-
дри серії «Г» також зробили хвостову кулеметну 

Фото 5. Хвостова кулеметна точка, перероблена у Вінниці, зима 1916-1917 рр.
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На початку 1917 року із РБВЗ відправили в Еска-
дру дослідний екземпляр винищувача С-20 без 
двигуна, але з двома парами крил різного роз-
маху. Вони повинні були бути вибраними в ході 
випробувань. За швидкістю C-20, наприклад, 
мав перевагу над «Ньюпором», трішки посту-
пався тільки «Віккерсу». Події 1917 року поруши-
ли планомірний хід розвитку російської авіації. В 
цих умовах Сікорському та його помічникам не 
вдалося виконати всього задуманого. Залишив-
ся на папері проект подальшого розвитку «Му-

ромця» – нового важкого літака типу «Ж». Чудо-
вий винищувач С-20 так і залишився в дослідних 
зразках. У 1917 році не було створено жодної 
нової машини [1]. 
3. Основна база Ескадри після Лютневої 
революції. 
3.1.Відвідування ЕПК командувачем 
Південно-Західного фронту О.О. Брусило-
вим.
Потрібно відзначити, що на початку 1917 року 
після Лютневої революції, Ескадра повітряних 

Фото 6. Винищувач І. Сікорського С-16

Фото 7. С-19 («двохвістка») вид збоку
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кораблів мала вражаюче видовище. Вона 
залишалась дисциплінованим повітряним 
підрозділом, не дивлячись на його тиловий 
статус і численних цивільних робітників. Цей 
факт був визнаний командувачем Південно-
Західного фронту О.О. Брусиловим, який 
відвідав Вінницю і, на свій подив, не вия-
вив дезорганізації, типової для резервних 
підрозділів у перші дні революції. Та, за зая-
вою члена Державної Думи І.Ф.Половцева, який 
побував у Вінниці з інспекцією, Ескадра пере-
творилася в притулок для людей, які не хотіли 
йти на фронт (фото 8). 11 квітня, на прохання 
військового міністра Гучкова, генерала Шид-
ловського змістили з посади [10]. Наприкінці 
квітня генерал зібрав пілотів «Муромців» і стар-
ших офіцерів Ескадри й оголосив про рішення 
Гучкова та про свою відставку. Одночасно з ним 
Ескадру покинув Ігор Сікорський. 
3.2. Керівний склад Ескадри на весні 1917.
Новим начальником Ескадри «Муромців» на по-
чатку травня 1917 року призначили досвідченого 
військового льотчика, який служив у частині з 
моменту її створення і керував на той момент 
Гатчинською авіаційною школою, полковника 
Г.Г. Горшкова. Після його призначення стали-
ся значні зміни особового складу: помічником 
начальника Ескадри призначили капітана 
Панкратьєва (згодом підполковник). Команди-
рами бойових загонів затвердили: 1-го бойово-
го загону – старшого лейтенанта Лаврова; 2-го 
бойового загону – гвардії капітана Нікольського; 
3-го бойового загону – підполковника Башко і 
4-го бойового загону – капітана Ніжевського [1]. 
Ескадра тоді нараховувала 111 офіцерів і 1441 
нижчих чинів, у тому числі на головній базі – 
75 офіцерів і 910 солдатів. Матеріальна части-

на включала ремонтну базу, велику кількість 
авіаційного майна, вантажні і легкові автомобілі, 
трьох гарматну зенітну батарею, понад 30 лег-
ких аеропланів (винищувачі і розвідники). Але з 
18 «Муромців», які знаходилися на озброєнні, 
до ведення бойової роботи були готові тільки 
шість [10].
4. Дії бойових загонів Ескадри в небі України 
(1915–1917 роки).
Перші кораблі «Ілля Муромець» в небі України. 
Перед тим як перейти до розповіді про дії 
повітряних кораблів у небі України зазначу, що 
літак «Ілля Муромець» відвідував в Україну ще 
до початку Першої світової війни. Влітку 1914 
року «Ілля Муромець» під командуванням сво-
го творця здійснив переліт із Петербурга до 
Києва. Це був перший у світі швидкісний дальній 
переліт важкого літака. Переліт відбувся 
наприкінці червня 1914 р. і закінчився тріумфом 
молодого авіаконструктора. Окрім Сікорського, 
на борту знаходилося ще троє учасників пере-
льоту: другий пілот штабс-капітан Х. Пруссіс, 
штурман і льотчик лейтенант Г. Лавров і механік 
В. Панасюк (фото 9). На честь видатного черв-
невого перельоту Петербург – Київ – Ново-Со-
кольники – Петербург корабель отримав почес-
ну назву «Київський». До речі, на честь пере-
льоту головний корабель Ескадри «Муромців» 
згодом почали називати «Київським». Він про-
тягом всієї Першої світової прославляв славет-
не місто Київ – Батьківщину Ігоря Сікорського. 
При формуванні Ескадри командиром VII-го ко-
рабля «Київський» був капітан Г.Г. Горшков, його 
помічником – поручик І.С. Башко (згодом – ко-
мандир «Київського» й один із найкращих пілотів 
Ескадри). У подальшому всі кораблі, які отриму-
вав цей екіпаж, називалися «Київськими». 

Фото 8. Головнокомандувач арміями Південно-Західного фронту генерал О. Брусилов під час відвідин Ескадри повітряних кораблів, м. Вінниця 
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Першим бойовим кораблем, що побував в 
Україні, був «Ілля Муромець І» штабс-капітана 
Є.В.Руднєва, який 31 серпня (12 вересня) 1914 
року вилетів на фронт до місця призначення в 
Бєлосток, куди він з різних причин прибув тільки 
23 вересня. Далі йому потрібно було перелетіти 
до Львова для ведення бойових дій проти 
оточеної російськими військами австрійської 
фортеці Перемишль. 25 листопада Руднєв за 
5 годин перегнав літак із Бєлостока до Львова. 
Бойова слава «билинного богатиря» могла за-
родитися в українському небі. Але, протягом 
багатомісячного знаходження на фрон¬ті «до-
блесний» пілот Руднєв зміг здійснити лише ве-
ликий переліт по власних тилах, не виконав-
ши жодного бойового вильоту, жодної розвідки. 
Посилаючись на незадовільні характеристи-
ки корабля, він подав рапорт на перехід у легку 
(малу) авіацію.
4.1. Дії загону ЕПК на Південно-Західному 
фронті (1915 рік).
Навесні 1915 року австрійці та німці розпочали 
наступ проти російської 3-ї армії. У зв’язку з на-

ступом неприятеля на Галиційському напрям-
ку за наказом Головного Командування у травні 
1915 року до Львова з Яблонної направили два 
екіпажі: Башко («Київський») і Бродовича (ІМ-III). 
Так було створено окремий бойовий загін Еска-
дри, який почав діяти в інтересах 3-ї армії [4]. 
Літаки приземлились у Львові 14 і 15 трав-
ня 1915 року. Їх розмістили у великому 
елінгу для дирижаблів на Левандовському 
аеродромі (Левандівка район м. Львова побли-
зу залізничного вокзалу) [8]. 
Невдовзі після того, як «Муромці» прибули до 
Львова, командир «ІМ-ІІІ» штабс-капітан Бро-
дович подав рапорт про переведення в легку 
авіацію. Командиром III-го «Муромця» став по-
ручик Д.А.Озерський. Загальне командуван-
ня загоном прийняв підполковник Горшков. Два 
«Муромця»: «ІМ-Київський» та «ІМ-ІІІ» прибули в 
район бойових дій і здійснили розвідувальні по-
льоти вглиб ворожої території. Ці машини нада-
ли величезну допомогу армії, спостерігаючи за 
пересуванням і позиціями неприятеля. Згідно 
матеріалу кореспондента однієї з газет, захо-

Фото 9. Учасники перельоту із Петербурга до Києва: механік В. Панасюк,  штурман і льотчик лейтенант Г. Лавров, конструктор І. Сікорський, штабс-
капітан Х. Пруссіс
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плення 15000 осіб ворожих військ неподалік 
Любліна в 1915 року став можливий завдяки 
розвідувальній роботі «Муромців». Легкі літаки 
того часу не мали достатньої дальності для 
того, щоб проникнути глибоко в тил супротивни-
ка. Тільки «Муромці» були спроможні проводити 
розвідувальні польоти на великі відстані. Вони 
патрулювали берега річки Сан і на захід від неї, 
збираючи інформацію про ворожі комунікаційні 
лінії, про рух поїздів, про переміщення на 
фронт резервів, про появу нових аеродромів і 
концентрацію припасів і техніки [3]. 
Справи для російських армій на Південно-
Західному фронті складалися погано. 3-я 
армія відступала з Галіції і кораблям довелося 
перелітати на нову базу в Люблін. Із цієї бази 
«Київський» здійснив 2, a ІІІ-ий – 3 бойових по-
льоти. Найбільш відомий наліт «Київський» 
здійснив 14 червня 1915 року на станцію Прже-
ворськ. У цьому польоті літак скинув 3 пудових 
бомби на ворожі обози поблизу Лежайська і ще 
7 бомб від одного до п’яти пудів – на станцію, 
де знаходилися п’ять великих потягів. Одна з 
бомб потрапила в поїзд із боєзапасами. Дим від 
пожежі розповсюдився на багато верст. 
Загін не відривався від 3-ої армії і рухав-
ся з її частинами, змінюючи місця базуван-
ня: Люблін – Влодава – Береза Каратузька – 
Брест – Слуцьк [4]. 
4.2. Дії бойового загону ЕПК на Південно-
Західному фронті (1916 рік).
У грудні 1915 року на прохання командувача 
7-ї армії на Південно-Західний його ще назива-
ли Галіційський фронт, залізницею відрядили 
до села Колодзієвки перший бойовий загін 
Ескадри повітряних кораблів, яким команду-
вав командир літака «Ілля Муромець II», воен-
льот, штабс-капітан Панкратьєв. До січня 1915 
року 1-ий загін, який знаходився в Колодзієвці 
(зараз с. Колодієвка Підволочиського р-ну 
Тернопільскої обл.), був готовим до бою. Він 
складався з двох кораблів (ІМ-II Панкратьєва 
і ІМ-VII «Київський» Башко). Загону постави-
ли завдання: напередодні весняного насту-
пу наносити максимальні втрати супротивни-
ку – бомбити вузлові станції, виводити з ладу 
рухомий склад і колії, знищувати зосереджен-
ня живої сили [4]. Бойова робота розпочалася 
29 січня, коли Панкратьєву вдалося вилетіти 
на бомбардування Денісува та Монастержись-
ка. Екіпажі Панкратьєва і Башко вилітали за 
доброї погоди по черзі, а іноді й разом, прикри-
ваючи один одного від атак винищувачів. Бом-
бардували м. Бучач, Бржезани, Бармш, Дени-
сув, Єзержани, Монастержисько, Підгайці, Яз-
ловець, Рогатин тощо. Окрім бомбардувань 
загін виконував не менш важливі завдання: на-

давав велику допомогу 7-ій армії, доставляю-
чи точні дані про ворожі батареї та переправи. 
За кілька бойових вильотів точно сфотографу-
вали три лінії укріплень ворога. Завдяки цьому 
розповсюджені схеми розіслали на всі ділянки 
фронту, де вони успішно використовувалися при 
підготовці наступу і під час прориву [4]. 
Із найбільш вдалих бомбометань потрібно 
відзначити екіпаж Башко корабля «Київський» 
у березні 1916 року, коли двопудо¬ва бомба по-
трапила в їдальню штабу корпусу супротивника 
в місті Бучач під час обіду. Там загинуло і було 
поранено близько 25 офіцерів [6]. Нерідкими 
були зіткнення з ворожими винищувачами, які 
отримали від свого командування наказ за будь-
яких обставин збити російський багатодвигу-
новий апарат. Під час одного зі своїх польотів, 
19 березня 1916 р., «Іллю Муромця II» атаку-
вали два винищувачі. Екіпаж машини складав-
ся з п’яти осіб. На борту було 27 бомб загаль-
ною вагою 27,5 пудів і ящик стріл. Зі стрілецького 
озброєння – три кулемети (два «Мадсена» і один 
«Льюїс») із однією тисячею патронів і два «Мау-
зери» з сотнею патронів. Запас бензину та мас-
ла на три з половиною години [1]. 
Атаку відбили, причому збили один винищувач. 
Пілотом збитого літака, як виявилося згодом, 
був гауптман фон Маккензен – син командува-
ча 9-ої німецької армії, майбутнього маршала. 
В цьому бою «Ілля Муромець II» отримав деякі 
пошкодження: пробиті стояки, радіатор одного 
з двигунів. На кораблі смертельно було поране-
но моториста, старшого унтер-офіцера Ушако-
ва (похований на кладовищі в с. Скалат), а та-
кож важко поранено кулею в руку помічника ко-
мандира, військового льотчика, поручика Федо-
рова [5]. 
У березні до Колодзієвки прибув «Ілля Муро-
мець» Г-1 №187, новий «Київський» (третій за ра-
хунком), який передбачався для штабс-капітана 
Башко. «Вузькокрилий» другий «Київський» 
№169 перейменували на корабель XIII-ий і пе-
редали штабс-капітану В.А.Соловйову, який 
досить успішно воював на ньому. Причому, в 
повітряному бою 19 травня екіпаж ХIII-го збив 
ворожий «Альбатрос», за що Соловйова наго-
родили орденом Св. Анни 2-го ступеню з меча-
ми [5]. Невдовзі Башко відрядили до Пскова і 
призначили командиром 3-го бойового загону з 
дислокацією Станьково під Мінськом. На фронті 
знову залишилося два кораблі.
У травні розпочався масований наступ 7-ї, 8-ї, 
9-ї та 11-ї російських армій Південно-Західного 
фронту від Прип’яті до румунського кордо-
ну. Авіація активізувала свої дії. 1-ий загін 
Панкратьєва виконував завдання на фронті 7-ї 
армії [5]. Подробиці бойової роботи повітряних 
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кораблів цього загону, головним чином «Іллі Му-
ромця II», відслідковується з наказу по 7-ій армії 
від 6 жовтня 1916 р., де зазначалося про наго-
родження орденом Св.Георгія 4-го ступеню ко-
мандира корабля штабс-капітана Панкратьєва.
Екіпаж А.В. Панкратьєва, де машиною керу-
вав особисто командир, 4-го, 5-го, 25-го і 26-го 
травня 1916 р., здійснюючи повітряну розвідку 
в районі Язловець – Бучач, з небезпекою для 
життя добув точні відомості про кількість і роз-
ташування батарей супротивника та пере-
прав через р. Стрипу. Під час бою 25-го трав-
ня в районі Язловець – Русилів Панкратьєв ви-
явив повну відсутність резервів ворога. Бомба-
ми, стрілами та кулеметним вогнем командир 
екіпажу завдав супротивнику чисельних втрат, 
прямими потрапляннями в м. Язловець викли-
кав пожежі, завдяки чому це містечко звільнили, 
зруйнував полотно залізничної колії на захід від 
станції Бучач, чим ускладнив евакуацію, а також 
прицільним кулеметним вогнем знищив ворожу 
батарею, яка обстрілювала корабель, і змусив 
знизитися аероплан супротивника [11]. 
У серпні штаб 7-ї армії переїхав до Бучача, тому 
1-ий загін перелетів із Колодзієвки спочатку в 
Микулинці, а потім у Ягельницю під Чортковом. В 
серпні загін, в основному, виконував польоти на 
розвідку позицій супротивника, який відступив, 
від Галича до Брзежан, а також бомбометання 
по окремих цілях. Наприкінці серпня загін попо-
внився двома кораблями: в Ягельницю прибули 
Я.М. Шаров (ІМ-IV) і Г.В. Клембовський (ІМ-ХV). 
Тепер загін нараховував 4 машини, що значно 
посилило його бойовий потенціал. У вересні за-
гоном було здійснено ще кілька вильотів. Всьо-
го загін Панкратьєва на Південно-Західному 
фронті 1916 року здійснив понад 60 бойових 
вильотів на бомбардування та розвідку. 
Зазначу, що разом із Олексієм Панкратьєвим 
в одному екіпажі літав спостерігачем його 
середній брат Олександр. Згодом в Ескадрі 

в наземному забезпеченні служив і молод-
ший брат Олексія – Микола, який через деякий 
час став льотчиком, командиром корабля. [7]. 
Син Миколи Панкратьєва і племінник Олексія 
Панкратьєва, Павло Миколайович відвідував 
музей Повітряних Сил України і передав чима-
ло інформації, яка використовується автором у 
написанні цієї статті. 
4.3. Дії загонів на Південно-Західному фронті 
(березень–травень 1917 року).
Станом на січень 1917 року Ескадра нараховува-
ла близько 30 кораблів. Із них лише 4 «Муромця» 
знаходились безпосередньо на фронті. У загоні 
на Південно-Західному фронті в Ягельниці було 
два літаки: XIII-ий – штабс-капітана В.А. Соло-
вйова та XV-ий – капітана Г.В.Клембовського. 
У 3-му загоні на Західному фронті в Станько-
во знаходилися ще два «Муромці»: «Київський» 
(п’ятий за рахунком, № 182) капітана І.С. Башко і 
XIII-ий – штабс-капітана Є.М. Городецького. Інші 
кораблі перебували у Вінниці. Йшло їх активне 
переозброєння та переоснащення, йшла повна 
підготовка до проведення запланованого весня-
ного наступу.
Наприкінці березня 1917 року із Вінниці вибуває 
і на початку квітня прибуває на аеродром по-
близу с. Микулинці (Теребовлянський р-н 
Тернопільської обл.) 1-ий бойовий загін під ко-
мандуванням ст. лейтенанта Г.І. Лаврова. У 
Вінниці машину «Ілля Муромець» переобладна-
ли: поставили 2 двигуни «Рено» 225 к.с. і 2 РБ3.6 
150 к.с., позаду додали кулеметну точку, для 
цього довелося переробити хвостову частину, 
вона стала двокілевою. До кінця квітня екіпаж 
старшого лейтенанта Лаврова встиг здійснити 
кілька бойових польотів, збивши 2 німецьких 
винищувачі [5] (фото 10).
24 квітня зі штабу армії було отримано завдання 
нанести удар по штабу 22-ї турецької дивізії, який 
базувався у фольварці Хуциско (район Липиця 
Дольняя). Для цієї операції 25 квітня залучили 
«Іллю Муромця-XV» воєнльота штабс-капітана 
Клембовського, який знаходився в Ягельниці. 
На корабель взяли бензину і масла на 4 години 
польоту, 6 пудових фугасних бомб і 4 кулемети 
(1 «Віккерс», 1 «Льюіс» і 2 «Мадсени»). Зі скину-
тих на фольварк Хуциско бомб, чотири потрапи-
ли у будівлю фольварка і викликали там поже-
жу. На зворотному шляху, за 10 верст від позиції, 
в paйоні с. Мечищув, корабель атакували три 
ворожих винищувачі типу «Фоккер». Екіпаж не 
тільки витримав цей бій, але й вийшов із нього 
переможцем, збивши два винищувачі. На «Іллі 
Муромцю XV» було легко поранено в голову мо-
ториста, старшого унтер-офіцера Голубця, апа-
рат також отримав пошкодження. Свідчення про 
збиття «Муромцем» ворожих машин доставили 

Фото 10. Бій «Іллі Муромця» з німецьким літаком. Малюнок воєнного часу
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в штаб армії з частин військ, які займали позиції 
у цьому районі, через штаб 41-го армійського 
корпусу. Капітан Клембовський після цього 
повітряного бою отримав телеграму від Голов-
нокомандувача Південно-Західного фронту та-
кого змісту: «Головком наказав передати подя-
ку всьому складу екіпажу «Іллі Муромця XV» за 
дії у повітряному бою 25 квітня в районі с. Мечи-
щув. Сухомлін»
4.4. Загибель екіпажа Лаврова.
28 квітня 1917 року (за іншими даними 29 квітня) – 
один із найбільш сумних днів Ескадри. Під час 
чергового бойового вильоту поблизу с. Добро-
води загинув військово-морський льотчик, ко-
мандир «Муромця-I», учасник знаменитого пе-
рельоту Санкт-Петербург – Київ і назад, один із 
найкращих друзів Сікорського, старший лейте-
нант Георгій Іванович Лавров, а з ним помічник-
воєнльот, поручик Вітковський, лейтенант Шо-
кальський, артофіцер-підєсаул Отрошко, ку-
леметник-прапорщик Балашов і старший мо-
торист-старший унтер-офіцер Сафронов. Це 
був єдиний за всю війну екіпаж «Іллі Муромця», 
який загинув у повному складі під час бойових 
дій на території України. 
Лавров був відмінним пілотом, хорошим бой-
овим командиром корабля та загону, чудо-
вою людиною і товаришем. Будучи на Ризько-
му фронті в Зегевольді, він наздоганяв своїми 
бомбами німецькі війська у найнесподіваніші 
для них моменти, не рахуючись із відстанню 
від свого аеродрому. Він показував приклад 
бойової активності своїм підлеглим і множив 
славу «Муромців». Лаврова було нагородже-
но Георгієвським Хрестом 4-го ступеню і всіма 
орде¬нами за бойові заслуги. Поза чергою 
пілоту присвоїли звання старшого лейтенанта. 
Лавров першим здійснив нічний політ, бомбар-
дуючи ст. Мітава.
Шість трун привезли до Вінниці й урочисто по-
ховали. Над похоронною процесією літали два 
«Муромці», «Вуазен» і три С-16, проводжаючи 
в останню путь своїх товаришів [6]. На похоро-
нах був присутній Ігор Сікорський. Відспівування 
екіпажу проходило в церкві Воскресіння Христова, 
яка збереглася до сьогодні (знаходиться за адре-
сою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 5), а ось 
місце поховання і кладовище з часом було втра-
чено і на жаль до теперішнього часу не відоме. 
4.5. Дії загонів на Південно-Західному фронті 
(травень–липень 1917).
Після призначення Панкратьєва навесні 1917 
року помічником начальника Ескадри коман-
дування 1-им загоном прийняв помічник коман-
дира корабля по екіпажу Панкратьєва капітан 
С.М.Нікольський. Зазначу, що крім трьох братів 
Панкратьєвих в ескадрі служили і рідні брати 

Нікольські: вищезгаданий воєнльот, який став ко-
мандиром загону Сергій і старший механік Еска-
дри, один із помічників Ігоря Сікорського, Михай-
ло Нікольський. Громадянська війна назавжди 
розлучила рідних братів: один емігрував, інший 
залишився в Радянській Росії. Вони обидва, не-
залежно один від одного, ділилися спогадами: 
Сергій Миколайович – в формі фронтового що-
денника, а Михайло Миколайович – у вигляді 
огляду бойової роботи бомбардувальників 
«Ілля Муромець» у роки Першої світової та 
Громадянської воєн. Ці книги видали невели-
кими тиражами і відомі тільки вузькому колу 
спеціалістів. Лише тепер, опубліковані під 
однією обкладинкою, вони стали досяжні ши-
рокому читачу. При написанні статті автором 
широко використовувалися спогади братів 
Нікольських.
Повернемося до бойових дій загону. Після 
загибелі Лаврова загін Нікольського (колишній 
Панкратьєва) знову почав називатися 1-им. 29 
травня Нікольський на кораблі «ІМ-ХIV» і Се-
редницький на «ІМ-ХVIII» перелетіли з Вінниці 
в Ягельницю. Там уже знаходився Клембовсь-
кий на відремонтованому «ІМ-ХV», а Соловйов із 
Ягельниці перелетів до Вінниці й став інструктором 
у льотній школі. Його помічник Жигайлов прийняв 
корабель, отримавши новий «ІМ-ІІІ».
Наприкінці травня і командир 3-го заго-
ну підполковник Башко на своєму новому 
«Київському» (шостому за рахунком) здійснює 
переліт на Південно-Західний фронт за марш-
рутом Вінниця – Хоростков – Бучач.  До нього 
згодом перелітають кораблі капітана Шарова 
«ІМ-ІV» і штабс-капітана Грека «ІМ-ХI».
Таким чином із червня по вересень 1917 року 
на фронті російської 7-ї армії в Південній 
Галіції (100-верстна смуга від Гржимайлова до 
Дністра) діяли 1-ий (у серпні його перейменува-
ли в 2-ий) і 3-ій бойові загони, нараховуючи у 
своєму складі від 5 до 8 кораблів. 
У червні на Південно-Західному фронті, 
після річної перерви, розгорнулися грандіозні 
події, 7-ма і 11-та армії розпочали свою ата-
ку. В перший день атаки позицій супротивни-
ка, Ескадрі повітряних кораблів спільно з дея-
кими авіазагонами армій поставили завдання 
з бомбардування Рогатина (район армійських 
складів и резервів) і залізничних колій між Ро-
гатином і Хуциско, Дунаюв і Хіновіце, з метою 
їх руйнування. Фактично бомбардування вико-
нали тільки по Хуциско, по залізничній станції 
Хіновіце та найближчих резервах ворога. 
12 червня командир 1-го загону Нікольський 
на «ІМ-ХIV» із Ягельниці наніс бомбовий удар 
по Липиці Дольней, де супротивник почав 
передислокацію військ [6]. 
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V-ий – штабс-капітана Г.В. Алехновича, кораблі 
типу-Г-2: IV-ий – поручика Я.Н.Шарова і III-ій – 
капітана Є.І. Жигайлова. До місця призначен-
ня в с. Болгарійка під Болградом прибули тільки 
IV-ий і IX-ий кораблі. У III-ї машини через силь-
ний вітер зламалося праве крило і її довелося 
доставляти для ремонту в Вінницю. Корабель 
«Ілля Муромець» V-ий приземлився в Кишиневі 
й лише в травні приєднався до загону. 
Перший бойовий політ корабля 4-го загону (який 
був також і першим бойовим польотом «Муром-
ця» типу Е) на Румунському фронті відбувся 8 
квітня 1917 р. Тоді старт прийняв корабель IX-ий 
№ 265, ведений капітаном Нижевським. Екіпаж 
здійснив бомбометання по портових будівлях і 
складах м. Тульчи, а також здійснив розвідку та 
фотографування ворожих укріплених пунктів і 
позицій Тульчі й Ісакчі. Вдало скинуті в Тульчі 
бомби викликали дві пожежі [5]. 
20 квітня в політ вирушили вже 2 машини: IV-ий і 
IX-ий кораблі. Але в поручика Шарова на висоті 
700 м зупинився двигун і за вимушеної посад-
ки зламалося шасі, гвинти та передня коробка 
крил. Машину відправили на ремонт у Вінницю.
7 травня артвогнем з землі підбили один мотор 
«Рено» на кораблі Ніжевського. На щастя, поже-
жу, що виникла через потрапляння бризантно-
го снаряда, вдалося загасити протягом 5 хви-
лин. Після цього корабель скинув на позиції по-
близу Прислава 11 пудів бомб і успішно повер-
нувся на свій аеродром.  Тим часом із Кишине-
ва прибув другий корабель типу Е – V-ий № 266 
штабс-капітана Алехновича. 31 травня V-ий и IX-
ий здійснили спільний наліт на Тульчу, скинувши 
на склади та казарми ворога 18 пудів бомб [5].
17 (30) червня 1917 року при виконанні бойо-
вого вильоту V-ий корабель штабс-капітана 
Г.В. Алехновича атакував двомоторний біплан, 
який був відігнаний кулеметним вогнем екіпажу. 
У серпні 4-ий бойовий загін перейменували в 
1-ий. Його остання операція на Румунському 
фронті відбулася 21 вересня. Цього дня «Муро-
мець» Ніжевського підірвав 3 поїзди зі снаряда-
ми на станції Троян. [14]. 
Всього загін капітана Ніжевського здійснив 16 
бойових польотів, із яких 13 припадало на долю 
командирського корабля: два – на V-ий штабс-
капітана Алехновича та один на XVI-ий штабс-
капітана Кованько, літак якого прибув до загону 
замість корабля поручика Шарова. На позиції 
противника було скинуто 150 пудів бомб, зби-
то 1-2 літаки, добуті ціні розвіддані для 6-ї 
російської армії.
4.7. Дії загонів на Південно-Західному фронті 
(липень-вересень 1917 року).
Авіазагони 7-ї армії розпочали свій від-
ступ 8 липня і до 13-го числа згрупувалися в 

17 червня три кораблі – «Київський» Башко, «ІМ-
ХIV» Нікольського та «ІМ-ХV» Клембовського – 
здійснили груповий наліт в район станцій Липи-
ця і Хуциско. Першим у повітря піднявся «ІМ-
ХIV», кулеметним вогнем подавляючи вогонь 
зенітної артилерії. Групу супроводжували чоти-
ри винищувачі 1-ї бойової авіа групи ротмістра 
Казакова. Успішно виконавши завдання 
пілоти повернулися на свій аеродром [6]. Тре-
ба відмітити, що 1-ша бойова авіагрупа армій 
Південно-Західного фронту (2-ий, 4-ий і 19-ий 
корпусний авіаційний загін) ротмістра О.О. Ка-
закова, яка мала на озброєнні винищувачі 
«Ньюпор», оперувала у Південній Галіції (тоб-
то там, де й два загони Ескадри повітряних 
кораблів). Одним із завдань цієї групи була охо-
рона «Муромців». Так, 19 червня «Київський» 
супроводжували 3 винищувачі 19-го каз. Під час 
цього спільного вильоту літаків супротивника 
не зустріли і «Київський» спокійно скинув бом-
би на ст. Хуциско. Але не завжди винищувачі, 
що базувалися на аеродромі Ковалювка під Бу-
чачем могли супроводжувати «Муромців». Так 
18 червня корабель IV-ий поручика Я.М. Шаро-
ва (після ремонту він діяв у складі 3-го загону), 
який повертався з бойового завдання, атакува-
ли 8 винищувачів ворога. Всі члени екіпажу (по-
ручики Я.М. Шаров і А.Ю. Лутц, капітан А.П. Бар-
бович і рядовий Редько) отримали поранення. 
Не дивлячись на це, літак витримав повітряний 
бій, зміг відбитися і благополучно повернувся. 
Як бачимо, після проведених повітряних боїв 
майже всі «Муромці» поверталися на свій ае-
родром. А ось експлуатаційних втрат авіаторам 
уникнути не вдалося. У щотижневих зведен-
нях Південно-Західного фронту є наступне 
повідомлення: «20 червня при посадці на аеро-
дром, після повернення з розвідки,  два наших 
кораблі «Ілля Муромець» зазнали аварій». Один 
із них був корабель «ІМ-ХIV» командира 1-го за-
гону Нікольського який згорів, сам Нікольський 
зазнав важких травм і був госпіталізований, 
інший «ІМ-ХVIII» Середницького потребував ре-
монту. Після цих подій командиром загону при-
значили ротмістра А.В. Середницького, який от-
римав корабель «ІМ-Х». До нього в Ягельницю 
прибули з Вінниці кораблі «ІМ-ІІІ» капітана Е.І. 
Жигайлова і «ІМ-VІІІ» єсаула В.Д. Лобова. 
4.6. Дії загону ЕПК на Румунському фронті 
(1917 рік).
4-ий бойовий загін під командуванням капітана 
Р.Л. Ніжевського базувався з квітня 1917 р. на 
аеродромі с. Болгарійка поблизу Болграда (зараз 
с. Залізничне Болградського р-ну Одеської обл.) і 
діяв в інтересах 6-ї армії Румунського фронту [17]. 
В його складі знаходились кораблі типу-Е: 
«Ілля Муромеь» IХ-ий – начальника загону, 
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районі Ярмолинців. Сюди ж перелетіли обид-
ва загони Ескадри, французький авіазагін, 1-ий 
артилерійський і 12-ий корпусний авіазагони, які 
приєдналися при відступі.  
Повітряним діям перешкоджала дощова та 
вітряна погода, що стояла майже місяць. У липні 
на фронті літав практично один «Київський», 
здійснивши за цей період 13 бойових вильотів. 
19 липня на «Київський» під час бомбометання 
в районі Васильковце напали винищувачі воро-
га, але літак чинив достойний опір і збив, згідно 
свідчень екіпажу, від 1 до 3 літаків. Після цьо-
го підполковник Башко дотягнув «Київський» 
до свого аеродрому тільки на двох працюючих 
«Бердморах».
У серпні 2-ий і 3-ій бойові загони Південно-
Західного фронту перелетіли під Проскурів у 
Стрихівці [5].  
20 серпня відбувся черговий груповий політ під 
охороною винищувачів 1-ї бойової авіагрупи. 
В ньому взяли участь наступні кораблі: 
«Київський» – підполковника І.С. Башко 3-го за-
гону і X-ий – ротмістра А.В. Середницького 2-го 
загону. Серед пілотів чотирьох «Ньюпорів», 
які супроводжували «Муромців», були штабс-
капітан Бродович, командир 19-го каз (той са-

мий, що командував III-ім кораблем до травня 
1915 року). 
30 серпня льотчики 4-го і 19-го каз знову охо-
роняли чотири кораблі 2-го і 3-го загонів, які 
вилітали на бомбардування складів Хорост-
кова. Старший унтер-офіцер І.У. Павлов (зго-
дом відомий у Червоній Армії льотчик) писав 
у донесенні про цей наліт: «…в Хоросткові, 
в центрі міста видно дим, ймовірно від бомб 
кораблів, так як вони по черзі ходили над Хо-
ростковим. Я спостерігав за кораблями і провів 
їх до Кузьмина. Красиве було видовище, коли 
йшли на великій висоті «Іллі Муромці», а на-
вколо них вились «Ньюпори» – маленькі, наче 
іграшкові». Від скинутих тоді 37 пудів бомб на 
складах Хоросткова виникли пожежі.
14 вересня п’ять «Муромців» 2-го і 3-го загонів 
у супроводі «Ньюпорів» здійснили наліт на Хо-
ростков і Перемилув (фото 11). Того дня кора-
бель VIII-ий єсаула В.Д. Лобова при поверненні 
з бомбометання трохи відстав від своєї гру-
пи. В районі с. Елеонорівка його атакував з 
відстані 100 м ворожий винищувач. Екіпаж «Му-
ромця» відкрив вогонь. Після короткої сутич-
ки літак супротивника перевернувся і впав. Цю 
повітряну перемогу підтвердили авіапости ча-

Фото 11. На Південно-Західному фронті, вересень – липень 1917 року
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димира Винниченка і його прибічників не дала 
можливості в середині 1917 року сформувати 
нормальну українську армію. 
У жовтні 1917 року після революції почався по-
ступовий розпад Ескадри. Політичні пристрасті 
доходили до межі. Серед нижчих чинів царю-
вав антивійськовий настрій. 28 жовтня після 
мітингу, на якому виступала Євгенія Бош, розпо-
чалося повстання Вінницького гарнізону. Після 
більшовиків, Вінницю захопили частини 7-го 
гайдамацького полку. 17 січня 1918 року аеро-
дром Ескадри з боєм знову був зайнятий 2-им 
гвардійським корпусом під командуванням ма-
дам Бош. Згодом, після того, як корпус пішов, 
17 лютого Вінницю зайняли солдати 133-го 
німецького саксонського піхотного полку. 
Владу над Україною взяв на себе гетьман, ге-
нерал Павло Скоропадський. У квітні 1918-
го за його наказом на базі Вінницької Еска-
дри і ремонтної бази почалося формування 
повітряного флоту української держави. Спо-
чатку його очолив Г.Г. Горшков, а начальником 
Ескадри повітряних кораблів назначили Р.Л. 
Нижевського [12]. Листування і розмови вели-
ся тільки на українській мові. З попередньо-
го особового складу залишилося служити 33 
особи, з них 17 чиновників і 16 офіцерів. Серед 
офіцерів були відомі льотчики старої Ескадри: 
підполковники А.П. Барбович, В.О. Іванов, Р.Л. 
Нижевський, капітани С.М. Головін, Я.М. Ша-
ров, підпоручик А.М. Лавров. Що ж залишило-
ся від Ескадри на службі «Пана Гетьмана»? Як 
відомо, на озброєнні ЕПК в кінці 1917 року було 
18 кораблів, 10 знаходились у трьох загонах на 

стин сторожової охорони. Всього на охорону 
кораблів винищувачі 1-ї бойової авіагрупи армій 
Південно-Західного фронту здійснили 17 літако-
вильотів.
Останній бойовий політ на Південно-Західному 
фронті відбувся 16 вересня. Три кораблі 2-го за-
гону скинули 29 пудів бомб на склади Хепещова. 
У вересні «Іллі Муромці» 2-го і 3-го загонів ви-
конали до 15 бойових завдань, відбомбившись 
по супротивнику 142 пудами бомб. У кінці верес-
ня на початку жовтня 3-й загін Башко відбув до 
місця свого постійного базування с. Станько-
во під Мінськом [5]. В Стрихівцях залишились 4 
кораблі 2-го загону.
Всього ж за 1917 рік кораблі Ескадри здійснили 
понад 70 бойових вильотів і скинули до 650 пудів 
бомб. 1917 року воювало до 15 «Муромців». За 
всю німецьку кампанію з 51 бойового корабля, 
отриманого Ескадрою, воювало приблизно 40. 
Вони здійснили до 400 бойових вильотів, ски-
нувши близько 3000 пудів бомб.
5. Розпуск Ескадри Повітряних Кораблів.
Після перемоги Лютневої революції 1917 
року уряд Центральної Ради почав проводи-
ти політику українізації всіх військових частин, 
розташованих на території України. Цей рух за-
хопив і Вінницький гарнізон. Офіцери-українці, 
як правило, молодшого командного складу, 
а також технічний персонал перейшли на бік 
Центральної Ради. Логіка подій вимагала ство-
рення регулярної української армії. Все май-
но російських авіазагонів пішло на створен-
ня Української Народної Республіки. Та позиція 
голови Секретаріату Центральної Ради Воло-

Фото 12. Залишки ескадри, Вінниця
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фронті і 8 – на базі в Вінниці. Три «Муромці» 
з чотирьох 3-го загону полковника Башко не 
дістались Україні (1 розбився, 3 евакуювали). 
Лише корабель ХІ-й штабс-капітана Г.В. Грека 
перелетів до Києва. Всі чотири кораблі 2-го за-
гону ротмістра Середницького пошкодила буря 
у листопаді. Тільки в 1-му загоні підполковника 
Нижевського обидва «Муромці» залишали-
ся справними. У Вінниці також були втрати: 5 
кораблів (4 постраждали від бурі й 1 розбився). 
Правда у 1918 році туди доставили майно 1-го 
і 2-го загонів. Таким чином, станом на квітень 
на базі ЕПК у Вінниці нараховувалося 14 ма-
шин, більшість із яких не підлягала ремонту. А 
30 травня кількість «Муромців» зменшилася – 
за загадкових обставин загорівся Вінницький 
склад авіаційного майна. Серед 11 згорілих 
літаків було 2 «Муромці». 
Влітку 1918 року велася робота зі складуван-
ня, пакування і перевірки матчастини, що зали-
шилася в Ескадрі повітряних кораблів. Але далі 
складання актів і перенесення майна на інші 
склади справа не дійшла. 8 липня 1918 року 
було видано наказ про розпуск Ескадри. Пол-
ковника Горшкова змістили з посади начальни-
ка Гетьманської авіації направили до Одеської 
авіашколи, а в квітні 1919 року, після взяття Оде-
си червоними – розстріляли. Також розстріляли 
й колишнього начальника ЕПК Шидловського, 
якого ВНК затримала разом із сином при спробі 
перейти фінський кордон. Нижевському вдало-
ся виїхати до Франції. 
У жовтні 1918 року ЕПК передбачали вико-
ристовувати як резерв Генерального штабу 
Української Держави для нанесення бомбових 
ударів і ведення стратегічної розвідки. Протя-
гом жовтня-листопада 1918 року капітан (сот-
ник) Неймарк (колишній артилерійський офіцер 
V корабля штабс-капітана Алехновича) займав-
ся формуванням особового складу ЕПК. Доречі 
і Алехнович, і Неймарк ще з 30.08.1917 р. вхо-
дили до складу Ради робітників, солдатсь-
ких і селянських депутатів міста Вінниці [16]. У 
грудні ЕПК нараховувала вже 10 офіцерів, 12 
чиновників, 65 кваліфікованих працівників і 50 
солдатів охоронної команди («козаків вартової 
команди»). Через несправність апаратів польо-
ти не здійснювалися. Під час антинімецького 
повстання Директорії (14 листопада – 14 груд-
ня 1918 року), внаслідок якого відновилася УНР, 
ЕПК підтримала Директорію. В січні 1919 року 
радянські війська захопили частину України, в 
тому числі й Вінницю. Залишки майна старої 
Ескадри вивезли до Росії, на базу Дивізіону 
Повітряних Кораблів у Липецьк [2] (фото 12) роз-
битого аеродрому).
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Військовий орден Святого Великомученика та 
Переможця Георгія – найвища нагорода Росій-
ської імперії за подвиги під час бойових дій. Ор-
деном нагороджувались лише офіцери та ге-
нерали. Заснований у 1769 році імператрицею 
Катериною ІІ, орден мав чотири ступені. Най-
вищою була 1-а ступень, якою за всю історію 
було нагороджено 23 особи – переважно росій-
ські та європейські монархи, а також найбільш 
визначні полководці. Орденом 2-го ступеня за 

час його існування було нагороджено 125 осіб. 
Нагороду 3-ї ступені отримали близько 650 лю-
дей, у тому числі 63 – за Першу світову війну.
Орден Святого Георгія 4-го ступеня, а також 
т.зв. Георгіївська зброя (у 1913 році нагородна 
Золота зброя „За хоробрість” була прирахова-
на до Георгіївських нагород) вважалися най-
більш розповсюдженою генеральською та офі-
церською нагородою за бойові заслуги. Протя-
гом Першої світової війни ордени Святого Ге-
оргія 4-го ступеня близько 5 тисяч осіб.
Георгіївські нагороди шанувались в Дієвій ар-
мії Української Народної Республіки. Військовий 
міністр Директорії Григорій Сиротенко наказом 
ч.17 від 28.06.1919 заборонив носити військо-
вослужбовцям будь-які російські нагрудні знаки, 
стрічки та ордени крім георгіївських нагород [1]. 
Серед кавалерів ордену Святого Георгія було 
чимало уродженців України, в тому числі – ге-
нералів та старшин Армії УНР. Щонайменше 
шість лицарів Залізного хреста «За Зимовий 
похід і бої» носили поруч з найвищою україн-
ською відзнакою орден Святого Георгія 4-го 
ступеня. Це: командувач Армії УНР генерал 
Михайло Омелянович-Павленко, полковники 
Іван Дубовий, Олександр Волосевич, Микола 
Смуглів, Михайло Крат та підполковник Митро-
фан Очеретько. 
Генерал Омелянович-Павленко пишався своїм 
орденом Святого Георгія 4-го ступеня, і, як твер-
дили мемуаристи, носив його під час осінньої 
кампанії 1919 року, Зимового походу, а також – 
останніх боїв з радянськими військами у 1920-
му році. Збереглося чимало свідчень про те, як 
командарм УНР дістав цю високу нагороду.
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Початок Першої світової війни Михайло Во-
лодимирович зустрів на посаді командира 6-ї 
роти Лейб-гвардії Волинського полку. 27 лип-
ня 1914 року полк прибув із Варшави до міс-
течка Соколка. Протягсерпня та вересня во-
линці залишалися в резерві. Справжня війна 
для них почалася 28 вересня 1914 року під 
селищем Гур-Кальварія на Вислі. Переправа 
частин 3-ї Гвардійської дивізії на лівий берег 
Вісли примусила німецьке командування при-
зупинити наступ на Варшаву та перекинути 
значні сили проти гвардійців. Лейб-гвардії Во-
линський полк зайняв позиції навколо сели-
ща Гура Кальварія, де отримав наказ коман-
дування «загинути, але ані на крок не відсту-
пити» [2]. 
Правда, гинути не довелося: пізно вночі диві-
зія дістала новий наказ – облишити плацдарм 
та перейти до Варшави. Відступ дивізії прикри-
вали два батальйони Лейб-гвардії Петроград-
ского полку та кілька рот волинців, у тому чис-
лі – й рота Омеляновича-Павленка.
Перепочивши у Варшаві, 3-я Гвардійська ди-
візія була кинута у протинаступ. 11 жовтня у 
складі дивізії рота Михайла Володимировича 
брала участь у зустрічному бою під містом Ло-
веч, а 23 жовтня – сутичці під час нічного похо-
ду підрозділів полку до міста Турека. Але най-
більше Михайло Омелянович-Павленко від-
значився у кривому бою 1 листопада 1914 року 
під селищем Хелмно, де проти Лейб-гвардії 
Волинського полку німці кинули 38-у піхотну 
дивізію.
Бій точився з самого ранку до пізньої ночі. На 
чолі кількох рот та кулеметної команди капітан 
Омелянович-Павленко висунувся наперед, де 
склав авангард 3-ї Гвардійської дивізії. Він мав 
прийняти на себе перший удар хвилі німець-
кого наступу. Ось як згодом це було описано 
в реляції про нагородження Михайла Володи-
мировича орденом Святого Георгія 4-го ступе-
ня: “…1 ноября 1914 года при встречном боев 
у д. Хелмно, командуя головным отрядом в 
составе 3 рот и 4-х пулеметов, в течение 4 ½ 
часов до своего тяжелого ранения, сдержи-
вал огнем и контратаками упорный натиск це-
лой бригады германцев, чем дал возможность 
перейти двум нашим полкам с артиллерией 
по узкой гати и мосту через реку Нер, оттес-
нить германцев и прочно занять позицию у 
переправы» [3]. 
Цікаві обставини бою, правда, без подробиць 
із пораненням Омеляновича-Павленка, ми 
знаходимо у спогадах колишнього команди-
ра Лейб-гвардії Волинського полку генерала 
Олександра Геруа:
«Было уже около полудня. Огонь противника 

достиг уже боль-
шого напряжения. 
Единоборство на-
шей батареи с не-
сколькими бата-
реями противника 
было нелегкое…
Перед наступаю-
щими цепями <про-
тивника> разверну-
лось широкое бо-
лото, которое мод-
но было перейти 
только гуськом и то 
лишь в некоторых 
местах. Это потре-
бовало много вре-
мени и потерь тем 
более значитель-
ных, что русский 
огонь был не толь-
ко с фронта, но и 
справа из леска ле-
вого берега р. Нер. 
Особенно большие 
потери причиняли 
пулеметы, которые 
(в скобках будь ска-
зано) были распре-
делены вдоль все-
го фронта Волын-
цев и которыми с 
большим искус-
ством и редким му-
жеством руководил 
штабс-капитан Ка-
линин.
Германские цепи, 
преодолев боло-
то, снова рассы-
пались по фронту 
и безостановочно 
наступали. Артил-
лерийский огонь 
сторон становился 

Командувач Армії УНР генерал Михайло 
Омелянович-Павленко

Полковники Іван Дубовий

все более и более энергичным. Особенно чув-
ствовалось действие тяжелой германской ар-
тиллерии. Но и наши шрапнели косили пехоту 
противника.
Было около часу дня. Немцы успели достичь 
окраины селения Хелмно и поджечь ее край-
ние дома. Но дальнейший их натиск приоста-
новился. Около 2-х часов были вызваны под-
крепления к головному 3-му батальону тюрин-
генцев (немецкого полка – прим. Я.Т.), сначала 
был 2-й батальон, а затем и 1-й, до того вре-
мени остававшийся в деревне Ржухов. Их за-
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дача была ворвать-
ся в внутрь селения, 
но эти попытки неиз-
менно отражались 
Волынцами, даже 
без израсходования 
нашего общего ре-
зерва, 1-го батальо-
на полковника Мар-
ченко. Лишь только 
немцы проникли не-
много внутрь дерев-
ни, как Волынцы, по 
свидетельству наше-
го противника, бро-
сались на них со всех 
сторон «с дикими 
криками». Пришлось 
отойти быстрыми пе-
ребежками и скач-
ками, говорит тот же 
немецкий источник, 
на окраину деревни.
У нас в это время, 
около 3-х час. попо-
лудни, выбыли из 
строя ранеными ка-
питан Амельянович-
Павленко (в руку) и 
штабс-капитан Ка-
линин (в живот)» [4]. 
Після поранення Ми-
хайла Володимиро-
вича бій не вщухав 
ще 10 годин. Лише 
о 1 годині ночі Лейб-
гвардії Волинський 
полк, що поніс вели-
кі втрати, отримав 
наказ про відступ із 
Хелмно.
В Омеляновича-Пав-
ленка було розтро-
щене плече, та так, 
що все життя він за-
лишився інвалідом – 
рука погано діяла до 
кінця його днів. Спо-
чатку капітана еваку-
ювали до Варшави, 
а звідти – до Петро-
граду. Лікування за-
йняло дев̀ ять міся-
ців: це була й опера-
ція, й нагляд столич-
них лікарів у госпіталі 
Євгенівської общини, 

і відпочинок у П`ятигорську – на лікувальних баг-
нах. Через це поранення Омелянович-Павленко 
і запам`ятався всім ветеранам Армії УНР воєна-
чальником з рукою на перев̀ язі.
Одним із перших орден Святого Георгія 4-го сту-
пеня дістав і  поручник 71-го піхотного Белев-
ського полку Митрофан Очеретько. Його по-
двиг було широко висвітлено у російській пресі: 
«в бою 10 го Августа 1914 года у д. Венглин, ког-
да третий батальон Белевского полка, находив-
шийся в головном отряде, встретив перед собой 
превосходные силы противника, подвергся об-
стрелу со стороны трех неприятельских бата-
рей, быстро занял, с бывшими с ним двумя пуле-
метами, позицию и открыл губительный огонь, 
давая возможность батальону продвигаться 
вперед. Когда же, под угрозой быть отрезанным, 
батальон начал отходить назад, под сильным 
огнем противника занял последовательно три 
позиции, продолжая самый энергичный огонь, 
что дало третьему батальону возможность отой-
ти на свои главные силы» [5]. 
Цікаво, що у біографічних нарисах про Оче-
ретька підкреслювалось, що він – нащадок за-
порізьких козаків. Відтак не дивно, що навесні 
1918 року Митрофан Миколайович повернувся 
з Петрограду на батьківщину та незабаром був 
зарахований до 3-го Сердюцького полку Армії 
Української Держави. Але стройова кар`єра 
для Очеретька була завершена ще 13-го груд-
ня 1914 року: того дня він був важко поранений 
та став інвалідом. Відтак, з кінця 1915-го Ми-
трофан Михайлович займав лише адміністра-
тивні або викладацькі посади. 
Під час Першого Зимового походу Очеретько 
був комендантом штабу 4-ї Київської дивізії, 
яку очолював Юрко Тютюнник. Цій особі він був 
відданий до кінця свого життя. Разом із Тютюн-
ником Митрофан Миколайович брав участь у 
Другому Зимовому поході у листопаді 1921 
року, вцілів у бою під Міньками, пізніше пере-
ховувався у Польщі та Румунії. Навесні 1923 
року спільно з іншими тютюнниківцями репа-
тріювався в СРСР, як буцімто такий, що «роз-
зброївся перед радянською владою». Мешкав 
у Києві, працював викладачем фізкультури у 
середній школі. Мешкав за адресою: Київ, вул. 
Тургенівська, 39, кв.1. Коли було заарештова-
но Тютюнника, разом з ним схопили і його най-
ближчих товаришів. Очеретько був заарешто-
ваний 20 листопада 1929 року. Під час обшу-
ку серед іншого у Митрофана Миколайовича 
було вилучено орден Святого Георгія 4-го сту-
пеня. Під час ведення слідства він давав свід-
чення по справі принципово українською мо-
вою, що вже в принципі було для Очеретька 
смертним вироком – у ДПУ УСРР українською 

Олександр Волосевич

Михайло Крат

Митрофан Очеретько 
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мовою мало хто володів. Митрофана Очереть-
ка було засуджено до страти 3 березня 1930 
року. Розстріляли його у Києві разом з іншим 
тютюнниківцем – сотником Іваном Кузьменком-
Титаренком 9-го березня. За свідченням донь-
ки Кузьменка-Титаренка, обидва герої були по-
ховані у безіменних могилах на Лук`янівському 
цвинтарі [6]. 
Михайло Миколайович Крат також дістав ор-
ден Святого Георгія 4-го ступеня на початку 
Першої світової війни: за бій під Лодзю 7 листо-
пада 1914 року. У цьому ж бою він отримав три 
кульових поранення, але, на відміну від Оче-
ретька, незабаром повернувся до лав армії та 
зробив блискучу, як для свого віку, кар`єру. У 
1917-му, маючи всього 25 років, Крат був уже 
підполковником та заступником командира 93-
го піхотного Іркутського полку. В подальшому 
Михайло Крат мав досить яскраву біографію 
та до кінця своїх днів залишався українським 
патріотом. 
З грудня 1917 він був помічником начальни-

ка оперативного відділу штабу Київської вій-
ськової округи військ Центральної Ради. З квіт-
ня 1918 помічником голови Гадяцької земської 
управи, з листопада 1918 командиром 33-го пі-
шого Охтирського полку, з 16.01.1919 началь-
ник Республіканської дивізії, далі – помічником 
командира Запорізької дивізії, з 18.08.1919 ко-
мандир 8-го Чорноморського полку 3-ї Заліз-
ної дивізії. Учасник Першого Зимового похо-
ду – начальник штабу Збірної Запорізької ди-
візії; у 1920 член військової делегації УНР до 
головнокомандувача Російської армії генера-
ла барона Врангеля. В 1921 командир 1-го ди-
візіону Окремого (Алмазівського) кінно-гірсько-
го гарматного дивізіону. З 1924 перебував на 
еміграйції у Польщі, працював бухгалтером, 
у 1941-1945 був членом Дирекції Союзу Укра-
їнських Кооперативів у Холмі. З березня 1945 
приряджений до штабу Української Націонлаь-
ної армії П. Шандрука, 12.05.1945 з наказу гене-
рала П. Шандрука прийняв командування 1-ю 
Українською дивізією (колишньою – 14-ю військ 

Малюнок подвигу Митрофана Очеретька за який він був нагороджений орденом Св. Георгія 4-го ступеня (з видання: Плавский А. Кавалер ордена 
Св. Георгия Очеретько Митрофан Михайлович / А. Плавский // Герои и трофеи Великой войны. – СПб, 1916. – Вып. 1.)
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СС “Галичина”), підвищений до ранги генерал-
хорунжого. У 1945-1948 разом з дивізією перебу-
вав на інтернуванні в Італії, в 1948 з вояками ди-
візії вивезений до Великобританії, у грудні 1951 
емігрував до США. Мешкав у Детройті, похова-
ний на цвинтарі Баунд-Брук у Нью-Джерсі [7–13].
Ще один яскравий український воєначальник – 
Іван Костянтинович Дубовий, дістав орден Свя-
того Георгія 4-го ступеня за бій 28.05–2.06.1916 
під с. Гайворонка, коли він був молодшим офі-
цером 22-го саперного батальйону. На жаль, 
подробиці цього подвигу доки що встановити 
не вдалось. Але, зважаючи на юний вік Дубово-
го (20 років) та ту обставину, що він був офіце-
ром військового часу (випуску з Миколаївського 
інженерного училища у травні 1915 року), цей 
подвиг мав бути непересічним. Молодих офі-
церів, та ще й покликаних до армії під час ві-
йни, нагороджували дуже рідко. З осені 1917 
року штабс-капітан Іван Дубовий брав активну 
участь в українізації частин російської армії, у 
січні 1918-го – воював з більшовицькими заго-
нами, був командиром сотні та куреня ім. Іва-
на Мазепи, а пізніше – 2-го Запорізького полку, 
Республіканської дивізії, 1-ї Запорізької брига-
ди. З 1923 року Іван Костянтинович мешкав на 

еміграції у Франції, де і помер у 1956 році [14, 
с. 147–148]. 
Полковник російської та української армій Ми-
кола Семенович Смуглів (Смуглий) був нагоро-
джений орденом Святого Георгія 4-го ступеня за 
бої у складі 121-го піхотного Пензенського пол-
ку на території Галичини у 1914-1915 роках. По-
при російську назву, до Першої світової війни 
полк дислокувався у Харкові та комплектував-
ся передусім з уродженців Харківської та Пол-
тавської губерній. У 1919 році Смуглів деякий 
час очолював 1-й рекрутський полк Армії УНР у 
Кам`янці-Подільському, пізніше – перебував на 
допоміжних посадах при штабах різних частин.
На превеликий жаль, доки що не вдалося ви-
явити даних про обставини нагородження ор-
деном Святого Георгія 4-го ступеня Олексан-
дра Івановича Волосевича – непересічного мо-
лодого офіцера Армії УНР. Так само, як і Іван 
Дубовий, штабс-капітан Волосевич починаючи 
з осені 1917 року брав активну участь в орга-
нізації українських частин зі складу військ ро-
сійської армії. В Армії УНР він обіймав відпові-
дальні штабові посади: з кінця серпня 1919 на-
чальник штабу 4-ї Сірожупанної дивізії, під час 
Першого Зимового походу – начальник шта-

Лицарі Зимового походу – військовослужбовці 2-ї Волинської та 4-ї Київської дивізій, після нагородження Залізним хрестом, 1921 рік.
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бу Збірної Волинської дивізії; у 1920 началь-
ник оперативного відділу штабу 2-ї Волин-
ської дивізії, з жовтня 1920 начальник штабу 
4-ї Сірої бригади 2-ї Волинської дивізії. У 20-
30-і роки мешкав у Рівному, у 1939 р. був заа-
рештований каральними органами НКВС. Дру-
жина Олександра Волосевича Марія разом з 
малим сином – Павлом, під час Другої світової 
війни емігрувала до Канади. У повоєнний час 
мати та син Волосевичі були відомими україн-
ськими громадськими діячами еміграції. Вони 
обидва дожили до часу, коли Україна у 1991 
році здобула незалежність. Лише потому Во-
лосевичі дізнались про долю свого чоловіка 
та тата: 8-го березня 1941 року він був засу-
джений до 10 років позбавлення волі. Помер 
в ув`язненні 29 липня 1943 року [14, с. 84; 15]. 
Серед учасників Першого Зимового походу 
були такі, які долучились до Армії УНР під час 
цієї події, також був один кавалер ордену Свя-
того Георгія 4-го ступеня. Згідно статуту Заліз-
ного хреста, він не мав права на цю відзнаку бо 
треба було брати участь у поході від його по-
чатку), але, принаймні, згадаймо про його по-
двиг. Йдеться про легендарного отамана Ан-
дрія Гуленка (Тимоша Гулия-Гуленка), який про-
тягом 1920 року деякий час очолював 1-у За-
порізьку дивізію. Під час Першої світової війни 
Андрій Олексійович Гуленко був нагороджений 
орденом «За то, что, состоя в чине Прапорщи-
ка, в бою 23¬го Мая 1916 года у д. Пелжи, со-
стоя начальником саперной команды, придан-
ной к штурмовой колонне, под губительным 
артиллерийским и пулеметным огнем проти-
вника, бросился вместе с атакующими к не-
приятельским проволочным заграждениям, 
проделал проходы для штурмующих войск и, 
действуя лично ножницами и гранатами, об-
легчил в значительной мере атакующим и ре-
зервам продвижение вперед. В дальнейшем 
Подпоручик ГУЛЕНКО бросился в первую ли-
нию, где шел рукопашный бой и здесь лично 
снаряжал и метал гранаты, выбивая проти-
вника из укрепленных мест, чем способство-
вал быстрому очищению окопов от противни-
ка и влиял на нижних чинов, которые, видя его 
самоотверженную работу, также презирали 
опасность и работали по очищению окопов. 
Во время этой работы был тяжело ранен в го-
лову» [16, 17].
Чимало вояків Армії УНР та учасників Першо-
го Зимового походу були георгіївськими ка-
валерами, відзначеними т.зв. Георгіївськими 
хрестами – знаками розрізнення Святого Геор-
гія чотирьох ступенів. Чи не найвідомішим се-
ред них був Петро Гаврилович Дяченко – пол-
ковник, командир Кінного полку Чорних Запо-

рожців Армії УНР. За Першу світову війну він 
мав георгіївські хрести 4-го, 3-го та 2-го ступе-
нів [18–20]. Правда, не має жодних даних, які б 
свідчили, що Дяченко носив георгіївські хрести 
в Армії УНР.
Але були вояки, які носили поруч Залізний 
хрест «За Зимовий похід і бої» та георгіївські 
хрести. Приміром, збереглося зображення со-
тника Армії УНР Никифора Авраменка – з дво-
ма нагородами на грудях. 
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сьогодення.  Перша світова війна ніколи не 
може відійти на другий план серед історичних 
проблем, залучення до збройного протистоян-
ня переважної більшості країн на початок ХХ 
ст., а саме 48 з 59 держав, вже цей факт пови-
нен обумовити важливість повернення до істо-
ричного наукового дослідження цієї проблеми. 
Автор спробує проаналізувати історичні пере-
думови поділу на два табори провідних країн 
світу та неминучості саме збройного їх проти-
стояння в наукових дослідженнях істориків як 
радянського періоду, так і етапу незалежнос-
ті України.
Радянська історична наука намагалась за будь 
яку ціну визначити «імперіалістичний» харак-
тер війни. Найбільш ґрунтовний аналіз було 
здійснено А. Зайончковським в двотомній пра-
ці «Світова війна 1914-1918 рр.» [16, с. 5]. Здій-
снюваний економічний аналіз конкурентної бо-
ротьби на світових ринках створював у читача 
відчуття відірваності інтересів імперіалістич-
ної верхівки країн та народних мас, до скла-
ду яких входили перш за все представники ро-
бітничого класу. Зазначений підхід був ідео-
логічно заангажованим і не давав можливості 
відчути і зрозуміти чому в економічних супер-
ечках окремих родин прийняла участь значна 
частина населення Європи, продемонструва-
ла взірці відданості та самопожертви на полях 
брані, в тилу[33, с. 14]. Невже можна «загіпно-
тизувати» населення країн і змусити йти на за-
гибель заради ворожих їм інтересів? 
Як відомо, 28 червня 1914р. в Сараєво було 
здійснено замах на нащадка австрійсько-
го престолу, внаслідок якого загинув Франц-
Фердінанд та його морганістична дружина Го-
генбург [12, с. 5]. Австро-угорський уряд за зго-
дою німецького кайзера Вільгельма висуває 
Сербії 23 липня 1914 р. 10 вимог, які не вико-
нуються впродовж обумовлених 48 годин [44 
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Відзначаючи сторіччя з початку Першої світо-
вої війни слід не лише пригадувати цей трагіч-
ний історичний факт, а також і здійснити пев-
ний аналіз передумов, причин та наслідків для 
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та наша кров та страхіття вбивчої для нас ві-
йни призведуть до возз’єднання розподілено-
го на три частини польського народу» [36, с. 
180]. Вимагати в умовах війни від царського 
уряду створення умова для автономізації час-
тини власної території за національною озна-
кою, як мінімум, нереалістично. Відозва від 30 
липня 1914 р. С.Петлюри «Війна і українці», як 
раз і підтверджує те, що тогочасні політики в 
тих умовах усвідомлювали не реалістичність 
відповідних планів і закликали українців, зна-
чна частина яких мешкала саме в російській 
території, лояльно і патріотично виконувати 
свій обов’язок перед Російською державою [11, 
с. 63]. Дійсно, чого слід було чекати від політи-
ків в той період – закликів до дезертирства, пе-
реходу на бік країн «австрійської орієнтації»? 
Це питання риторичне. 
Незрозумілим здається висновок в робо-
ті О.Субтельного «Україна історія» що «...єди-
ним позитивним аспектом війни було те, що 
вона виснажувала воюючі імперії, створюю-
чи тим самим нові політичні можливості для 
своїх пригноблених підданих…» [42, с. 297]. 
Фактично автор дає позитивну оцінку брато-
вбивчої війни, участі в антагоністичних сою-
зах представників однієї нації. Тоді виникає 
питання, а що ми повинні називати патріотиз-
мом? Яким же чином можна підійти до вирі-
шення цього питання. Можливо відповідь кри-
ється в роботі колективу авторів на чолі з Ю. 
Зайцевим, але досліджуючи відповідну працю 
ми можемо лише побачити згадування про по-
дії на окупованих Австро-Угорщиною територі-
ях, а саме «…28 червня 1914 р. у Львові від-
бувся Шевченківський здвиг – масовий огляд 
формувань «Січі», «Сокола», «Пласту» та ін-
ших напіввійськових товариств, які мораль-
но та фізично готували юнацтво до майбутніх 
битв за відродження власної держави…» [11, 
с. 65]. В цій роботі вже зазначається, що до ро-
сійської армії було мобілізовано 4 млн. укра-
їнців, а понад 300 тис. служили в цісарському 
війську. Тобто цифри дещо різняться з дани-
ми О.Субтельного в бік збільшення участі ет-
нічних українців на ворогуючих сторонах [45, 
с. 296]. Яким же мало бути бачення подальшої 
боротьби за створення власної держави з боку 
Троїстого союзу? Невже уряд Австро-Угорщи-
ни презентував плани надання українським 
землям автономії за умови завоювання решти 
земель заселених етнічними українцями?  
Досить цікаві факти сьогодні стали доступні 
науковцям завдяки відкриття доступу до них, 
а саме в роботі  Шацило В.К. «Перша світо-
ва війна 1914-1918. Факти. Документи», незва-
жаючи на її російське походження, наводять-

с. 21], адже жодна держава, якщо вона визнає 
себе незалежною не піде на ліквідацію осе-
редків національної культури та виховання 
внаслідок дій окремих терористичних угрупо-
вань. Сербія у своїй відповіді погодилась на 
всі умови австрійського ультиматуму, за ви-
ключенням однієї, яка торкалась участі ав-
стро-угорських чиновників в розслідуванні пи-
тання про співучасть сербських урядових кіл 
в сараєвському злочині, слід зазначити, що ця 
відмова поширювалась лише на випадок, якби 
цей спосіб участі не відповідав нормам між-
народного права. Одночасно Пашич висло-
вив готовність віддати справу Сербії на вирі-
шення Гаазького міжнародного суду у випад-
ку, якщо б віденський уряд висунув додатко-
ві умови [17, с. 15]. Далі ми стали свідками не-
зворотного розгортання подій, які слід вивча-
ти та намагатися уникнути в подальшому іс-
торичному житті невеликих територіально та 
економічно слабких країн. Зіткнення Троїсто-
го, згодом Четверного  союзу (Німеччина, Ав-
стро-Угорщина, Туреччина, Болгарія) і Антанти 
(Росія, Англія, Франція) фактично було неми-
нучим і сараєвське вбивство лише стало при-
водом трансформації прихованого конфлікту у 
збройну форму його розгортання [18, с. 337]. 
Сучасні події в Україні викликають серед істо-
риків певні аналогії з трагічними передумова-
ми Першої світової війни. Загострення еконо-
мічних конфліктів між провідними економічно і 
військово країнами завжди намагалися політи-
ки обґрунтувати сутичками заради «слабких» 
країн. 
Наукові історичні роботи періоду незалежнос-
ті нажаль намагаються більше уваги приділи-
ти аналізу політичної та етнічної історії україн-
ського народу територій які входили до ворогу-
ючих союзів. Зіткнення етнічних українців – ось 
проблема яка «випадає» з поля зору науков-
ців. Зрозуміло, не слід просто зазначати, що в 
російській армії було мобілізовано 3,5 млн. ет-
нічних українців, а в австрійському війську 250 
тис. чол., обов’язково потрібно піддавати ана-
лізу мотивацію людей участі у збройних фор-
муваннях відповідних країн [4, с. 314].
Сподівання українців, що завдяки виявленому 
на полях брані героїзму російський уряд ста-
не прихильно ставитись до етнонаціональних 
та державницьких запитів, розшириться мож-
ливість діяльності національних політичних 
партій, почнеться процес відродження істо-
ричних форм та видів самоврядування тощо, 
виявилися марними. Схожа ситуація щодо на-
ціональних перспектив була і в польському 
питанні [10, с. 539]. Так келецький депутат В. 
Яронскі висловлював сподівання, що «проли-
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шої діяльності представників політичних угру-
повань, а саме: УСДРП на чолі з С.Петлюрою, 
як вже зазначалося вище, керівництво ТУП та 
інші політичні партії стали на підтримку офі-
ційної Росії; частина ТУП (Київська рада) за-
кликала українців до нейтралітету; частина 
УСДРП на чолі з В.Винниченком засудила ві-
йну і виступила за поразку Росії під гаслами 
«Геть війну! Хай живе автономія України!»; со-
ціалісти (УСДРП, «Спілка») емігрували до За-
хідної України та створили у Львові 4 серпня 
1914р. Союз Визволення України – СВУ (В. До-
рошенко, Д. Донцов, М. Меленевський, М. Зліз-
няк, А. Жук, О. Скоропис-Йолтуховськийта ін.). 
Вони своєю метою проголосили створення са-
мостійної української держави, встановлення 
конституційної монархії, заснування демокра-
тичного устрою, надання рівних прав і свобод 
представникам всіх національностей, забез-
печення самостійності української церкви і для 
досягнення цього вирішили співробітничати з 
Німеччиною та Австрією проти Росії. Завдяки 
їх діяльності виділили для українських полоне-
них окремі табори в Австрії та Німеччині. СВУ 
навіть отримував матеріальну допомогу від 
Четверного союзу, яка зараховувалась як дер-
жавний борг майбутньої самостійної України.
Перед населенням Правобережжя виступали 
Д. Дорошенко, А. Вязлов, А. Ніковський із за-
кликами поєднати свою долю з Росією. Вони 
брали участь у роботі Комітету Південно-За-
хідного фронту Всеросійського Союзу земств і 
міст, створеного з метою посилення оборонно-
го потенціалу Російської імперії.
В Києві емігранти-москвофіли Західної України 
створили «Карпато-русский освободительный 
комітет», який закликав галичан зустрічати ро-
сійську армію як визволительку [45, с. 215]. 
Таким чином ми стали свідками відсутності 
одностайності в політичних настроях та упо-
добаннях етнічних українців. В умовах наці-
онального та культурного тиску як в Австро-
Угорщині, так і в Росії були різні підходи щодо 
бачення свого майбутнього в межах цих кра-
їн. Чомусь підпорядковані Австро-Угорщині 
землі виявили одностайно вороже ставлення 
щодо участі Росії в війні, а Правобережжя про-
демонструвало свою незорганізованість, від-
сутність єдиної позиції та відповідно незрозу-
мілість подальших дій, а отже і невизначеність 
щодо оцінки участі в подальшому на полі бою 
українців з боку ворогуючих сторін. Що це? 
Особлива національна риса? Недостатня по-
літична сформованість та розвиток ідей націо-
нальної єдності?
Таким чином розглянувши початок Першої сві-
тової війни в українському вимірі слід зробити 

ся міркування К фон Гетцендорфа, начальни-
ка генерального штабу австро-угорської армії, 
який зазначав, що «Два принципи були в різ-
кому конфлікті один з одним: або збереження 
Австро-Угорщини як конгломерату національ-
ностей, який повинен виступати як єдине ціле 
перед зовнішнім світом і вбачати своє благо 
під владою одного государя, або ж зростання 
окремих незалежних національних держав, які 
мають претензії на свої етнічні території Ав-
стро-Угорщини і таким чином викликають руй-
нування монархії [48, с. 20].
Конфлікт між цими двома принципами, який 
зростав, досяг найвищої стадії внаслідок пове-
дінки Сербії. Його вирішення неможливо було 
відкладати».
Ймовірно що саме ці два принципи і слід сьо-
годні знову проаналізувати відповідно з інтер-
есами українського етносу, а отже і визначити 
який характер носила війна щодо участі в ній 
на протилежних ворогуючих формуваннях. Ми 
стали свідками прихованого маніпулювання 
з боку Німеччини Австро-Угорщиною, адже їх 
розрахунок полягав в тому, якщо Росія не втяг-
неться у збройне протистояння на боці сербів, 
то у війні здобуде перемогу Австро-Угорщина і 
це мало піти на користь центральним країнам, 
тобто про створення умов для національного 
розвитку та автономізації органів влад на Га-
личині не йшлося. Участь українців в цьому ви-
падку в збройному конфлікті нібито не набува-
ла патріотичних рис, адже жодних натяків на 
відшкодування за загиблих людей на фронті 
національній державі не було.
З іншого боку, у випадку участі Росії у зброй-
ному конфлікті, Німеччина вступала у війну у 
вкрай вигідних економічних та збройних умо-
вах, особливо на морських просторах.
Цікавим виглядає аналіз реакції з боку укра-
їнських політичних кіл початкового етапу роз-
гортання Першої світової війни В.В.Світличної 
в роботі «Історія України» за ред. д-ра істор. 
наук, проф. Ю.М. Алексєєва, в які зазначаєть-
ся, що західноукраїнські політичні партії одно-
стайно виступили на боці Австро-Угорщини і 1 
серпня об’єдналися в Головну Українську Раду 
(ГУР) з метою мобілізувати сили українців для 
війни з Росією. Саме за ініціативи ГУР створю-
ється легіон Українських Січових Стрільців чи-
сельність 2,5 тис. осіб якраз і було сформова-
но з молодих вихованців організацій «Сокіл», 
«Січ», «Пласт». Документи засвідчують, що 
бажаючих було 28 тис. чоловік. Чому так ста-
лось? Про надання певних автономних прав 
не йшлося в жодному урядовому документі.
Наддніпрящина продемонструвала певний 
розкол у поглядах та підходах щодо подаль-
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певні узагальнення. Жодна з політичних вер-
хівок питання поєднання українського етно-
су в будь-якій адміністративно-територіаль-
ній формі не розглядало навіть гіпотетично. В 
роки окупації західноукраїнських земель ро-
сійська влада створила генерал-губернатор-
ство. Перші ж кроки стали виявом тоталітарної 
політики царизму і спроби помститися антиро-
сійським настроям місцевого населення на по-
чатку війни. Так, Г.Бобринський, який очолю-
вав генерал-губернаторство почав закрива-
ти українські школи, культурні установи та пе-
ріодичні видання вважаючи саме їх основною 
причиною антиросійських настроїв пересічних 
українців. Причому, що цікаво, після приходу 
австрійців аналогічні заходи були «успадко-
вані» вже новою владою. Тобто ніякої «вдяч-
ності» українці не відчули. Визначити глибин-
ні причини одностайності поглядів населення 
Західної України та різновекторність політич-
них організацій Правобережної України склад-
но. Можливо відповідь криється в етнонаціо-
нальному складі населення, саме етнічне пе-
ремішення з представниками титульної росій-
ської нації, намагання шляхом співпраці з цар-
ськими органами влади здобути політичні та 
економічні, кар’єрні дивіденди спричиняло си-
туацію безпорадності пересічних українців на 
Правобережжі визначити чітко свою позицію 
гуртом. Спостерігаючи на конкретних прикла-
дах зацікавленість в українцях тоталітарної 
держави у населення і їх політичного керівни-
цтва створювались настрої прихильного став-
лення щодо підтримки Росії в світовій війні. Не 
слід також не враховувати фактору наявнос-
ті найбільшої за чисельністю сухопутної армії, 
адже основним театром бойових дій так і зали-
шалась суша. 
Відсутність власних військових формувань та 
державних органів управління підштовхували 
українців ставати на бік одного з політичних 
угруповань не отримуючи жодних гарантій про 
подальшу вдячність, або надання будь-яких 
національних прав і свобод в межах імперії що 
і стало однією з причин подальшого трагічного 
розгортання історичного життя українців.
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Зв’язок – один з основних засобів спілкуван-
ня між людьми, їй належить вирішальна роль 
в управлінні державою, у виробничо-господар-
ській діяльності суспільства, а також і озброє-
ними силами. Зв’язок охоплює всі сторони ді-
яльності людини, особливо значна його роль в 
військовому ділі.
Військовий зв’язок – це сукупність сил, засобів 
і способів, що дозволяють здійснювати обмін 
інформацією на користь управління військами.
Головне завдання військового зв’язку – забез-
печення командирам всіх мір можливості без-
перервного управління, підлеглими війська-
ми (силами) і зброєю в будь-яких умовах об-
становки, своєчасній передачі сигналів про за-
грозу наступу противника і приведення військ в 
бойову готовність.
Історія військового зв’язку, як і військова істо-
рія взагалі, розглядається в рамках відповід-
них суспільно-економічних формацій, а сучас-
ний її стан – в умовах корінних змін у військо-
вій справі.
Перша  світова війна, що розгорнулася  на зна-
чній території Європи, стала перевіркою стану 
військового зв’язку в арміях і флотах усіх вою-
ючих держав.
Управління ускладнювалось наступними фак-
торами:

- велика чисельність армій і флотів воюю-
чих держав;
- протяжність фронтів, що тягнулися на ти-
сячі кілометрів;
- значна оснащеність армій і флотів бойовою 
технікою – усі ці обставини викликали зміни 
в оперативних і тактичних формах бойових 
дій, а також в методах управління військами 
і силами, підвищили  вимоги до зв’язку.

Анотація. Ця стаття присвячена 100-річчю з початку 
Першої світової війни. У даному  дослідженні основною 
метою було простежити за управлінням військами і ор-
ганізацією зв’язку в Першій світовій війні. Розглядають-
ся питання забезпечення засобами зв’язку та управлін-
ня підрозділів, частин та об’єднань німецької армії, Росії, 
збройних сил Австро-Угорщини. Розкриваються успіхи і 
недоліки, а також до яких результатів це призвело. У 
наступній статті ставимо за мету свого дослідження 
прослідити як вплинула технологічна революція через 
100 років на засоби зв’язку, який технічний прогрес був 
досягнутий в цій області. 
Аннотация. Эта статья посвящена 100-летию нача-
ла Первой мировой войны. В данном исследовании осно-
вной целью было проследить за управлением войсками 
и организацией связи в Первой мировой войне. Рассма-
триваются вопросы обеспечения средствами связи и 
управления подразделений, частей и объединений не-
мецкой армии, России, вооруженных сил Австро-Вен-
грии. Раскрываются успехи и недостатки, а также, к 
каким результатам это привело. В следующей статье 
ставим цель своего исследования проследить, как по-
влияла технологическая революция через 100 лет на 
средства связи, какой технический прогресс был до-
стигнут в этой области.
Annotation. This article is devoted to the 100 anniversary 
from the beginning of the First world war. In this study, the main 
purpose was to monitor the management of the forces and the 
organization of communication in the First world war. Reviews 
the issues of providing means of communication and control 
of units, parts and units of the German army, Russia, the 
armed forces of Austria-Hungary. Reveal the successes and 
shortcomings, and what results it has brought. In the following 
article to the goal of his research to see what was the effect 
of the technological revolution 100 years of communication, 
technical progress has been made in this area.

Ключові слова: Перша світова війна, зв’язок, органі-
зація зв’язку, фронт, телеграми, радіограма, розвідка, 
шифр, радіозабезпечення, супротивник.
Ключевые слова: Первая мировая война, связь, орга-
низация связи, фронт, телеграммы, радиограмма, раз-
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ності дій, для зв’язку начальника з резервом;
- при обороні - для зв’язку начальника з виділе-
ними в оборону частинами, з резервом  та з на-
глядовими пунктами.
При проведенні телефонної лінії, дроти пере-
важно підвішувалися. Розподіл станцій визна-
чалося обстановкою. Проміжні станції, які вста-
новлювалися у випадках, якщо станції відда-
лені одна від одної, були забезпечені магнітни-
ми телефонами і служили для спостереження 
за цілісністю лінії, у разі псування, виправляли 
її [3, с.54 ].
Перша світова війна, що розгорнулася на зна-
чній території Європи, стала перевіркою стану 
військового зв’язку в арміях і флотах усіх вою-
ючих держав.
Існує безліч оцінок і думок вітчизняних і зару-
біжних дослідників про причини невдалих дій 
1-ої та 2-ої російських армій в цій операції. На 
думку ряду авторів, однією із засадничих при-
чин розгрому 2-ої армії генерала А.В. Самсо-
нова в Східно-Пруській операції явилася недо-
сконалість управління його штабом, підпоряд-
кованими корпусами і взаємодії зі штабом 1-ої 
армії.
Оскільки провал Східно-Пруської операції з 
точки зору управління військами в історичній 
літературі не знайшов достатнього освітлен-
ня. представляється доцільним звернутися до 
цього питання з урахуванням думок сучасни-
ків.
Ось, наприклад, оцінює цю проблему В.М. 
Цейтлин: «Хоча погана організація зв’язку 
впродовж першого періоду була хронічною 
хворобою і супроводжувала майже усі опера-
ції, але на (Східно-Пруській) операції вона по-
значилася яскравіше за інших, що і було від-
мічено, як в звіті генерала Пантелеєва по роз-
слідуванню причин розгрому 2-ої армії, так і в 
наказі по Північно-західному фронту 1914 року.
Внаслідок абсолютно неправильної органі-
зації служби зв’язку, яка базується на «Поло-
женні про польове управління військами 1914 
року», яке дало абсолютно невідповідні і не-
життєві основи цієї організації, об’єднання за-
собів зв’язку не було, також і не було началь-
ника зв’язку. 
Зв’язок по фронту між корпусами не був до-
сконалим. Відсутність постійного дротяного 
зв’язку, як зі штабом армії, так і між корпуса-
ми. Телеграми сильно запізнювалися, завдяки 
чому накази для руху розсилалися несвоєчас-
но і частини довго томилися на марші, іноді до 
10-12 годин на день. Донесення від корпусів за-
пізнювалися і затримували віддачу загальних 
директив, оскільки штаб армії не знав точно, де 
знаходяться корпуси.

На початок Першої світової війни Росія мала 
в розпорядженні широку мережу радіостанцій 
народно-господарських (23 радіостанції) і обо-
ронних (близько 100 польових, понад 30 легких  
кавалерійських і 20 базисних, і кріпосних раді-
останцій в армії, а також 49 берегових, і 183 ко-
рабельних радіостанцій на флоті) [1, с.8-10 ].
Розглядаючи забезпечення німецької армії, 
можна зробити висновок, що засобами зв’язку 
вона забезпечена краще, ніж інші армії, осо-
бливо армійськими польовими телефонами. 
Якщо для порівняння візьмемо Росію, то в пе-
ріод Першої світової війни вона користувала-
ся телеграфним апаратом, який був винайде-
ний в Пруссії в 1870 році і випускався в Бер-
ліні – «Morze-2». Пізніше став випускатися на 
Петербурзькому заводі «Сіменс і Гальске» – 
«Morze-1» і призначався він для оснащення за-
лізниць.
Німеччина використовувала здебіль-
ше в обороні армійські польові телефони: 
«Armeeferpspre – chera /Art – зразка 1905р.; 
Ledertasche – зразка 1905 р.; Eiserper Arme – 
efernsprecher – зразка 1913р. (FF-16-польовий 
телефон зразка 1916г.; FF -17 –«великий» по-
льовий телефон зразка 1917р). 
В наступі використовувалися: «Zummersender 
Type-3» – бездротовий військово-польовий 
телеграфний апарат; телеграфний апарат « 
Zelpt»- працюючий без дротів [2,с.93 ].
У Збройних силах Австро-Угорщини всі роди 
військ були забезпечені телефонами та засо-
бами сигналізації телеграфних і телефонних 
частин.
При військах. Піхота. Телефонне та охоронне 
майно частин військ, що служить головним чи-
ном для застосування в бою; розпоряджається 
ним сама частина. На роту: 1 телефонна стан-
ція і 1,5 км проводу, 4 флажні сигнальні станції, 
2 світлових сигнальних станції.
Польова артилерія. Телефонне та охоронне 
майно частин військ служило головним чином 
для застосування в бою; розпоряджається ним 
сама частина. На батарею: 3 телефонні станції 
і 9 км проводу, 5 флажних сигнальних станцій, 
1-а світлова сигнальна станція.
Штаб піхотної дивізії. 1 телефонне відділення 
(4 телефонних станції, 4 сигнальних станції, 40 
км проводу).
Корпусний штаб. Використовував 16 телефон-
них станцій, 160 км. телефонного дроту, 8 те-
леграфних станцій, 80 км телеграфного дроту. 
Телефон застосовувався:
- при розвідувальній службі - для передачі до-
несень;
- при наступі - для зв’язку начальника з обхо-
дящими колонами в цілях досягнення одночас-
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ловнокомандуючого і штабів фронтів жодних 
радіочастин або радіопідрозділів передбачено 
не було. Тому на самому початку війни виникла 
гостра необхідність виділяти для них зі скла-
ду іскрових рот, призначених для армій, польо-
ві радіостанції «З і Г» і «РОБТ і Т». Проте ці раді-
останції, цілком зрозуміло, по своїй потужності 
і дальності дії не могли досить успішно викону-
вати вказані завдання.
Під час Першої світової війни радіотелеграф 
знайшов застосування в штабах фронтів, ар-
мій і корпусів, а також в артилерії і авіації, і вжи-
вався для наступних цілей:
- для зв’язку окремих з’єднань армій;
- для перехоплення роботи і позивних ворожих 
радіостанцій;
- для прийому інформаційних повідомлень, які 
передавались радіостанціями центрів різних 
держав [5, с.36-37].
Недооцінка і боязнь користуватися нею приво-
дила до втрати управління військами, а також 
і до великих втрат в особовому складі і бойо-
вій техніці. Невикористання штабами корпусів 
і окремих загонів всіх технічних засобів, наяв-
них в їх розпорядженні, для підтримки постій-
ного і надійного зв’язку з сусідніми частинами 
і тилом, віднині покладатиметься на особисту 
відповідальність начальників зазначених шта-
бів. Досвід вживання радіозв’язку наочно пока-
зав доцільність використання радіотелеграфу 
для управління військами.
До середини 1915 р. організація радіозв’язку в 
російській армії була оброблена досить повно. 
Відсутність в Росії радіопромисловості змуси-
ла царський уряд звернутися за допомогою до 
своїх союзників у Англії (приймально-переда-
вальні радіостанції системи Марконі), Франції 
(ламповий підсилювач 3-ТЕР). Окрім цих фірм, 
німецькою фірмою  «СИМЕНС» і «Гальське» 
поставлялися польові радіостанції, у 1915 році 
заводом «РОБТ і Т» була розроблена та випу-
щена радіостанція потужністю 0,5 кВт з даль-
ністю дії до 30 км [6, с.46-47].
Таким чином, на озброєнні частин зв’язку зна-
ходилися радіостанції, різні за своїми такти-
ко-технічними даними, що не зрідка викликало 
серйозні труднощі в організації, встановленні і 
підтримці радіозв’язку.
Відмічаючи роль зв’язку в цій операції, слід за-
значити, що засоби радіозв’язку, які були на 
озброєнні усіх п’яти російських арміях, що бра-
ли участь в ній, хоча і сприяли управлінню вій-
ськами, але використовувалися тільки у вищих 
ланках.
Розглядаючи Варшавсько-Івангородську опе-
рацію, положення змінюється на відміну від 
Східно-Пруської і Галицької операцій, де 

Для германців багато що з дій Російської армії 
не було секретом, тому що незашифровані на-
кази, директиви які відправлялися по радіоте-
леграфу були перехоплені німцями.
Як писав згодом із цього приводу капітан гер-
манського Генерального штабу Р.Шмідт: «У 
серпні 1914 р. на Східному фронті випадково 
вдалося перехопити телеграми російських ра-
діостанцій, посланих без відповідних заходів 
обережності. Прийняті фортечним радіотеле-
графом російські депеші дали можливість при-
йняти деякі рішення, які привели потім до бою 
під Таненбургом. Після цього випадку почали-
ся регулярні роботи по прийому [російських ра-
діограм].
Крім того, недотримання штабами порядку бо-
йового використання радіозв’язку , що вима-
гало перевіряти, хто передав розпоряджен-
ня або донесення , дозволило німцям успіш-
но провести окремі заходи по дезінформації,. 
так 14 серпня німці передали в штаб 1-го ар-
мійського корпусу неправдиву радіограму з на-
казом на відступ, що привело до ускладнення 
і без того важкого положення частин 2-ї армії.
15 серпня, у момент найкритичнішого стано-
вища армії, коли супротивник охопив обидва 
її фланги, штаб армії залишився зовсім без 
зв’язку і 16 серпня армії, як такої, не стало, були 
лише окремі розрізнені і ніким не керовані час-
тини військ, велика частина яких після марних 
спроб вирватися з оточення, потрапила в по-
лон [4, с.62].
Розглянемо Галицьку битву, яка одночасно про-
водилася зі Східно-Пруською операцією, в якій 
війська Південно-західного фронту завдали ве-
ликої поразки Австро-Угорським військам. В 
районі річок Золота Липа і Гнила Липа у серп-
ні 1914 року російські армії розбили австрійців. 
21 серпня війська під командуванням генерала 
А.А. Брусилова увійшли до Львова і пересліду-
ючи супротивника, до 13 вересня вийшли до р. 
Вислока і передгір’я  Карпат. До середини верес-
ня грандіозна Галіцийська битва закінчилася.
Досягнуті в ході Галіцийської операції успіхи 
стали результатом передусім доброї організа-
ції управління і зв’язку. Яка була організована 
якісніше, ніж в Східно-Пруській операції, забез-
печенням армій засобами дротяного зв’язку, 
з’єднання і частини Південно-західного фронту 
мали і потужніше радіозабезпечення.
До Першої світової війни Росія була підготов-
лена дещо краще, ніж до російсько-японської. 
Проте економічна відсталість царської Росії 
як і раніше позначалася на оснащеності бойо-
вою технікою і засобами озброєння всіх родів 
військ. До моменту оголошення мобілізації для 
забезпечення зв’язку Ставки Верховного Го-
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радіозв’язок застосовувався не лише між диві-
зіями і корпусами, але і між арміями.
Так в жовтні 1914 року два російські корпу-
си впродовж 12 днів утримували плацдарм 
на лівому березі Вісли у Козеніце, підтриму-
ючи зв’язок між собою і з штабами армій ви-
ключно за допомогою радіо. Наявність стійко-
го радіозв’язку дозволило командуванню 4-ї і 
5-ї арміям організувати бойові дії корпусів та 
зберегти плацдарм, що мав важливе значення 
для подальшого рішучого наступу російських 
військ в ході, якого були розгромлені сили су-
противника і захоплена велика кількість поло-
нених та трофеїв [7] .
В якості позитивного прикладу, що підкрес-
лює значення радіо при грамотних діях штабів 
в управлінні військами в ході Лодзинської опе-
рації, слід привести вихід з оточення під Лодзю 
угрупування російських військ 1-го Сибірсько-
го корпусу, але у той же час необхідно відмі-
тити що недоліком роботи штабів, стало недо-
тримання заходів прихованого управління вій-
ськами.
По-друге, почастішали випадки передачі росій-
ськими штабами радіограм в незашифровано-
му вигляді.
По-третє, мали місце випадки передачі особа-
ми германської і австрійської національності, 
що знаходилися на службі в Росії, розвідці су-
противника, відомостей про шифри, що діють в 
російській армії.
«…Здається, ніколи ще не було такої війни, 
щоб плани супротивника так швидко ставали 
відомими тому, проти кого вони були спрямо-
вані».
У даній статті основною метою було просте-
жити за управлінням військами і організацією 
зв’язку в Першій світовій війні. Успіхи і недо-
ліки, і до яких наслідків вони привели.  У на-
ступній частині своєї статті за мету свого до-
слідження ставлю, прослідити як технологіч-
на революція через 100 років змінила засоби 
зв’язку та управління військами, поява терміну 
«інформаційна ера», прослідити роль інфор-
мації  на початку ХХІ століття. 
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проходило, і з точки зору його розвитку дивити-
ся, чим ця річ стала зараз» [2, с.3-4]. Виходя-
чи з цього постулату воєнно-теоретична думка, 
спираючись на бойовий досвід минулого, осо-
бливо на досвід світових війн, аналізує пробле-
ми стратегії, оперативного мистецтва, тактики і 
визначає перспективи їх розвитку.
Щоб підтримувати в мирний час роботу мозку 
армії, невпинно готуючи його до дій за призна-
ченням, одним з плідних занять, що будять дум-
ку, є вивчення військової історії. Вона показує, 
що правильність рішень завжди надихається 
тими ж міркуваннями, що і у минулому; повто-
рюються ті ж помилки, що ведуть до тих же не-
вдач; мистецтво черпається з тих же джерел. 
У цьому автор бачить актуальність цієї статті.
Для військової історії представляє інтерес пе-
редусім досвід війн, розвиток військового мис-
тецтва, в даному випадку досвід Першої сві-
тової війни, який не втратив свого значення і у 
наш час. Маючи на увазі цю важливу мету, ав-
тор не побоявся знову звернутися до сумного 
минулого російської армії в 1914 році.
Поразка російських армій в Східній Пруссії була 
колосальною за своїми політичними наслідка-
ми. Причиною тому, без сумніву, були військові 
масштаби, що сталися, які кинули тінь на уряд 
Росії і самого імператора. Негативний ефект по-
разки був дещо пом’якшений перемогою в Галі-
ції, але невдачі 1914 і 1915 рр. (передусім, в боях 
з німецькою армією) служили постійним нагаду-
ванням про те, як почалася для Росії війна [3].
Східно-Пруcька операція охоплює період часу 
від 4(17) серпня до 1(14) вересня 1914 р. [4, c.531].
Царська Росія прийняла на себе зобов’язання 
у разі війни з Німеччиною та Австро-Угорщи-
ною виставити на 15-й день мобілізації проти 
Німеччини 800 000 чол. і почати негайний на-

Анотація. У статті розглядаються загальні завдан-
ня військ Північно-Західного фронту російської армії 
для наступу проти Німеччини і Австро-Угорщини, а та-
кож німецького плану ведення одночасної війни на За-
ході і Сході. Пропонується співвідношення сил та засо-
бів сторін до початку операції, а також основні етапи 
Східно-Прусської операції і її підсумки. Виділено причи-
ни невдач російських армій Північно-Західного фронту. 
Аннотация. В статье рассматриваются общие задачи 
войск Северо-Западного фронта русской армии для на-
ступления против Германии и Австро-Венгрии, а также 
немецкого плана ведения одновременной войны на Запа-
де и Востоке. Предлагается соотношение сил и средств 
сторон к началу операции, а также основные этапы Вос-
точно-Прусской операции и ее итоги. Выделены причины 
неудач русских армий Северо-Западного фронта.
Annotation. In the article the general tasks of troops of 
North-western front of the Russian army are examined for an 
offensive against Germany and Austria-Hungary, and also the 
German plan of prosecution of simultaneous war in the west 
and East. Correlation of forces and facilities of parties is offered 
to beginning of operation, and also the basic stages of the East-
Prussian operation and her results. Reasons of failures of the 
Russian armies of North-western front are distinguished.

Ключові слова: угруповання, армія, фронт, наступ, 
оперативно-стратегічний напрям, театр воєнних дій.
Ключевые слова: группировка, армия, фронт, насту-
пление, оперативно-стратегическое направление, 
театр военных действий.
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Для того, щоб науково підійти до рішення будь 
якого питання, важливо «не забувати основно-
го історичного зв’язку, дивитися на кожне пи-
тання з точки зору того, як це явище в історії ви-
никло, які головні етапи у своєму розвитку воно 
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«Той, хто хоче зрозуміти війну, повинен при-
вчитися розуміти тих, хто її веде» [1, с.13].
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РОЗДІЛ ІІ
ВОЄННІ ДІЇ МІЖ АНТАНТОЮ ТА ЧЕТВЕРНИМ СОЮЗОМ 

операції і припускаючи їх постійне зосереджен-
ня усередині району Мазурських озер.
1-а армія, що наступала з лінії Вержболово, 
Сувалки на фронт Інстербург, Ангербург, мала 
у своєму складі 6,5 піхотних і 5,5 кавалерій-
ських дивізій, тобто на одну піхотну дивізію до-
водилося приблизно 6 км.
Між тим, за змістом директиви, головний удар 
повинна була завдавати 2-а армія при абсо-
лютно відкритому і украй небезпечному лівому 
фланзі та наявності на своєму правому фланзі 
Летценського укріпленого району.
Матеріальне забезпечення директивою не пе-
редбачалося. Замість цього у кінці директи-
ви була вказівка про те, що «ворог на усьому 
фронті і в усіх випадках має бути енергійно з 
завзятою наполегливістю атакований» [6, с.11].
Директива детально регламентувала дії кінно-
ти і корпусів, чим лишала ініціативи командува-
чів арміями.
Нарешті, основна помилка Жилінського Я.Г. поля-
гала в призначенні часу переходу армій в наступ 
задовго до закінчення зосередження як військ і 
обозів 3-го розряду, так і тилових установ.
Отже, виконуючи вказівки Ставки, що сліпо йшла 
на поводу у французького генерального штабу, 
генерал Жилінский Я.Г. раболіпне погодився на 
перехід в так зване наступ «в що - б те не стало».
Німецький план передбачав, що при одночас-
ній війні на Заході і Сході добитися швидкої пе-
ремоги можна було лише на Заході, над Фран-
цією, обороняючись на Сході.
Оборона Східної Пруссії була покладена на 8-у 
армію під командуванням генерала Притвица, 
яка не повинна була дозволити противнику від-
тіснити себе від Вісли і нав’язати їй оборонний 
характер дій, – вона повинна була сама насту-
пати. У цьому сенсі генерал Мольтке, начальник 
штабу головнокомандувача Вільгельма II, пи-
сав начальнику штабу 8-ї армії генералу Валь-
дерзеє: «Коли росіяни прийдуть - ніякої оборо-
ни, а тільки наступ, наступ, наступ» [6, с.12].
Співвідношення сил та засобів сторін до почат-
ку операції було наступним.

ступ з метою або розбити німецькі війська в 
Східній Пруссії або наступати на Берлін, якщо 
її війська розгорнуться на лівому березі Вісли 
в районі Торн, Познань. Зобов’язання не відпо-
відали дійсним можливостям російських військ 
на цьому оперативно-стратегічному напрямі із-
за непідготовленості театру воєнних дій (ТВД) 
в залізничному відношенні. На 15-й день мобі-
лізації була можливість зосередження тільки 
третини усіх сил, для підвезення іншої третини 
необхідно було ще 8 днів, а інші частини прибу-
вали на кінець 40-го дня мобілізації. 
Але, військова конвенція з Францією змушува-
ла Генеральний штаб Росії почати наступ до 
зосередження сил, що разом з некомпетентніс-
тю вищого командування і стало в подальшому 
однією з головних причин невдалого результа-
ту операції 1-ї і 2-ї російських армій Північно-
західного фронту в Східній Пруссії.
Виходячи із загальних завдань російських ар-
мій для наступу проти Німеччини і Австро-Угор-
щини військам Північно-західного фронту на-
лежало нанести поразку німецьким військам і 
оволодіти Східною Пруссією з метою створен-
ня вигідного вихідного положення для подаль-
шого вторгнення в межі Німеччини.
План російського командування отримав своє 
остаточне оформлення в директивах головно-
командувача арміями Північно-Західного фрон-
ту генерала Жилінського Я.Г. від 13 серпня 1914 
року. 1-а армія повинна була наступати в обхід 
лінії Мазурських озер з півночі, відрізаючи нім-
ців від Кенігсбергу. 2-й армії належало вести 
наступ в обхід цих озер із заходу, не допускаю-
чи відходу німецьких дивізій за Віслу. Загальна 
ідея операції полягала в охопленні німецького 
угрупування з обох флангів [5, с.317].
Ці директиви були документами негативного по-
рядку. У них вже були закладені зачатки пораз-
ки армій Північно-західного фронту. Не маючи в 
розпорядженні точних даних про сили і розташу-
вання противника, командувач Жилінський Я.Г. 
упереджено підійшов до угрупування німецьких 
сил, вважаючи його незмінним протягом усієї 

Корпуса, дивізії і бригади Батальйонів Ескадронів Гармат Літаків

1-й, 17-й, 20-й арм. і 1-й рез. корпуси, 3-я рез. 
дивізія
1-я кав. дивізія
Ландверна дивізія Гольца, 35-я резервна дивізія, 
6-а, 70-а, 2-а и 20-а ландверні бригади, дивізія 
Бродрюка, гарнізон Летцена, загін Бендюка
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Разом 199 95 9341 58

8-а німецька армія

1 Із них 188 тяжких без фортець Кенігсбергу
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1-а російська армія

Корпуса, дивізії Батальйонів Ескадронів Гармат Літаків

20-й, 3-й і 4-й армійські корпуси
5-я стр. бригада
1-а, 2-а, 3-я кав. дивізія, 1-я и 2-я гв. кав. дивізії, 
1-я окр. кав. бригада 
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Разом 104 124 402 1 24
1 Із них 36 легких гаубиць. Тяжких гармат не було

17 серпня 197-14 р. обидві армії російського Пів-
нічно-західного фронту, ще не закінчивши по-
вністю свого зосередження, почали просуван-
ня в Східну Пруссію. 
Висунутий назустріч 1-й російській армії аван-
гардний 1-й німецький корпус 19 серпня в бою у 
Сталлупхена був розбитий. 20 серпня на фрон-
ті Гумбіннен – Гольдап зав’язалася велика бит-
ва між 1-ю російською і 8-ю німецькою арміями. 
Німці зазнали поразки і були змушені відступи-
ти, деякі німецькі корпуси втратили до трети-
ни бойового складу. Лише неправильна оцінка 
обстановки і пасивна тактика командувача 1-ї 
російської армії генерала Ренненкампфа П.К. 
дали німецьким військам можливість уникнути 
остаточного розгрому [7, с.153-154].
2-а російська армія під командуванням генера-
ла Самсонова А.В. перейшла південний кор-
дон Східної Пруссії на широкому фронті і пове-
ла наступ у фланг і тил 8-ї німецької армії на за-
хід від Мазурських озер.
Німецьке командування вже вирішило відвести 
війська за нижню Віслу і залишити Східну Прус-
сію. Але 21 серпня, переконавшись в бездіяль-
ності генерала Ренненкампфа П.К., воно при-
йняло інший план - направити майже усі свої 
сили проти 2-ої російської армії. 
В той час як німецькі частини перекидалися на 
південь, 2-а російська армія втягувалася в глиб 
Східної Пруссії. Умови наступу були важкі: по-
гано підготовлений тил не забезпечував мате-
ріально-технічного постачання; війська були 
стомлені і розкидані на широкому фронті; флан-
ги погано забезпечені; розвідка організована 

слабо; в управлінні панував різнобій між коман-
дуваннями армії і фронту, а також ставкою. 
Оперативно перегрупував війська, використову-
ючи для цього північно-західну залізницю, нім-
ці атакували армію генерала Самсонова А.В., 
точна дислокація якої їм була відома по пере-
хоплених і розшифрованих радіограмах. 15 (28) 
серпня частини 8-ої армії під командуванням ні-
мецького генерала фон Франсуа оточили лівий 
фланг російських військ, генерал фон Бюлов в 
цей час розбив їх відкритий правий фланг, а ге-
нерал фон Макензен атакував центр армії гене-
рала Самсонова. 16 (21) серпня частини генера-
лів фон Франсуа і фон Макензена об’єдналися в 
Вілленбергському лісі, в тилу російських військ, 
чим відрізали їм шлях до відступу [8, с.322]. Два 
російських корпуса, що наступали в центрі, по-
трапили в оточення і в значній частині загинули. 
За російськими даними, усього в полон потра-
пило до 60 тис. чоловік, а усе оточене угрупу-
вання не перевищувало за чисельністю 90 тис. 
чол. [9]. Проте за сучасними російськими дани-
ми 2000 р. втрати 2-ї армії складають: близько 
6,7 тис. чол. убитими; понад 20 тис чол. поране-
ними; 92 тис. чол. полоненими (в т.ч. 15 генера-
лів); 350 гармат [4, с.199]. 
Поразка 2-ї армії генерала Самсонова А.В. дій-
сно стала справжньою катастрофою. 
Без сумніву німецька перемога була повною і 
нищівною. Два російських корпуси перестали 
існувати, їх командири потрапили в полон. 19 
серпня (1 вересня) Верховний Головнокоманду-
вач Великий Князь Микола Миколайович - мол. 
сповістив Миколу II про поразку. Відповідаль-

2-а російська армія

Корпуса, дивізії Батальйонів Ескадронів Гармат Літаків
2-й, 6-й, 13-й, 15-й, 23-й і 1-й арм. корпуси 
4-я, 6-я, и 15-я кав. дивізії

188
-

-
72

702
36

Разом 188 72 738 2 42 3

2 Із них 36 тяжких гармат, що прибули на кінець операції
3 Із них 12 в фортецях Гродно и Осовець. [6, с.12]
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ність за неї він повністю взяв на себе [6, с.321].
Після отриманої перемоги частини 8-ї німець-
кої армії розгорнули наступ проти 1-ї армії ге-
нерала Ренненкампфа П.К. Цього разу оточен-
ня німцям не вдалося і до 8 (15) вересня ро-
сійська армія була витиснута зі Східної Пруссії. 
Армія Ренненкампфа П.К. втратила до 100 тис. 
чоловік та 150 гармат [6, с.460]. 
Тільки відсутність у німців кавалерії врятува-
ла відступаючі війська від набагато більших 
втрат, хоча їх масштаб постійно зростав у міру 
їх уточнення [3]. 
Через декілька днів російські армії оправилися 
і знову перейшли в наступ.
Відхід армії генерала Ренненкампфа П.К. і сер-
йозні втрати особового складу, озброєння та 
матеріальних запасів, понесених при цьому, 
слід виключно віднести за рахунок управління 
російськими військами, а не за рахунок опера-
тивного мистецтва командувача німецькою ар-
мією генерала Гинденбурга, яке страждало за-
йвою обережністю, навіть нерішучістю. 
Відхід 1-ї російської армії за Німан слід вважа-
ти кінцем Східно-прусської операції.
Східно-прусська операція мала важливі стра-
тегічні результати: 
1. Німецьке командування вимушене було пе-
рекинути з французького фронту в Східну 
Пруссію два корпуси і одну кавалерійську диві-
зію, що ослабило ударне угрупування німець-
ких військ на заході і стало однією з причин по-
разки німецької армії в битві на Марні на почат-
ку вересня 1914 р. [10, с.379]; 
2. Німецьке командування не досягло постав-
леної мети: 1-а російська армія встигла відхи-
литися і відступити до Середнього Німану. 
За своєю повчальністю Східно-прусська опе-
рація є однією з найцікавіших операцій манев-
реного періоду світової війни 1914 - 1918 рр. На 
полях Східної Пруссії в кровопролитних боях 
перевірялися військова доктрина і бойова виу-
чка двох найбільш сильних противників. Росій-
ські війська по рівню своєї тактичної підготов-
ки ні в якій мірі не поступалися німцям в пері-
од усіх боїв в Східній Пруссії і нанесли німцям 
ряд важких поразок. А саме: 19 серпня 1914 р. 
росіяни розгромили лівий фланг 1-го німецько-
го корпусу; в період серпневої битви були роз-
биті 1-й і 17-й армійські корпуси; дві ландверні 
бригади, ландверна дивізія, 3-я резервна диві-
зія та 2, 37 і 41 піхотні дивізії. 
Але окремі блискучі тактичні успіхи російських 
військ не були пов’язані в загальну перемогу. Нім-
ці зазнали ряд жорстоких поразок у рамках окре-
мих боїв, але виграли операцію в Східній Пруссії.
Причини невдач 2-ої російської армії криються: 
в поганому управлінні військами з боку коман-

дування фронту; в злочинній бездіяльності ге-
нерала Ренненкампфа П.К., армія якого, у тому 
числі сильна кіннота, не переслідувала проти-
вника після Гумбінненскої битви; у відсутності 
оперативної взаємодії між арміями; фронт 2-ої 
армії був надмірно розтягнутий; наступ вівся 
без ретельної розвідки [11, с.238].
«Російські війська, – писав А. Зайончковський, – 
зрештою зазнали поразки не стільки від німець-
ких військ, скільки від своїх бездарних вищих на-
чальників. Своєю бойовою службою війська за-
повнювали оперативну неміч вищих штабів і на-
чальників, розплачуючись втратами і поразка-
ми» [12, с.147].
Тільки з вини російського вищого командування, 
з одного боку, що сліпо йшло на поводі у фран-
цузького генерального штабу, а з іншого, – що 
не зуміло організувати узгоджені дії двох армій, 
операція закінчилася частковою поразкою 2-ої і 
відходом 1-ої російських армій.
Первинні помилки стратегічного розгортання 
на оперативно-стратегічному напрямі, непідго-
товленість ТВД, верхоглядство російського ви-
щого командування і, нарешті, підозрілі дії ге-
нерала Ренненкампфа П.К. зумовили сумний 
результат Східно – Прусської операції для ро-
сійських військ.
З точки зору розподілу сил було порушено осно-
вну вимогу стратегії – зосередження основних 
сил і засобів у напрямку головного удару, а 
оскільки ця умова була порушена протягом усьо-
го періоду операції, то німці мали можливість, 
використовуючи прекрасно розвинену мережу 
залізниць, зосереджувати нові сили і завдавати 
поразки російським арміям по частинах.
Але і німецьке командування не показало осо-
бливі таланти, які були роздуті після поразки 
2-ої російської армії. Навіть німецьке офіційне 
джерело визнає, що, незважаючи на усі помил-
ки російського командування, якби після по-
разки 8-ої німецької армії під Гумбіненом 1-а 
російська армія продовжувала переслідування 
противника, а не топталася на місці, результат 
операції був би абсолютно інший [6, с.23].
У оцінці дій німецького командування необхід-
но вказати, що якщо воно зуміло отримати опе-
ративну користь з роз’єднаного положення 1-ої 
і 2-ої російських армій, то не зуміло довести її 
до рішучого стратегічного успіху на східно - єв-
ропейському театрі війни. Ця помилка була ви-
рішальною для усього ходу операцій в Східній 
Пруссії і в Галіції в 1914 р.
Таким чином, стратегічні результати Східно-
прусської операції виразилися в тому, що ро-
сіяни стримали німецькі війська від сприяння 
своїм союзникам і отримали можливість за-
вдати рішучої поразки Австро-Угорщині на го-
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ловному галиційському напрямку, а також в пе-
ріод операцій на Західноєвропейському театрі 
війни відтягнули на себе певну частину німець-
ких сил. 
Набутий досвід підготовки і ведення війни, опе-
рації і бою не втрачає свого значення і в умо-
вах, що змінилися. Він постійно знаходиться 
поряд з новим, будучи його фундаментом і од-
ночасно збагачуючи його.
Глибоке вивчення командними кадрами Зброй-
них Сил України усіх цих, а також багатьох ін-
ших питань з досвіду І світової війни допомо-
же краще уяснити своє місце і роль в бою, пе-
редбачати шляхи розвитку тактики, уникнути 
помилок минулого. Практичне значення гли-
бокого вивчення бойового досвіду підготовки 
і ведення бою в роки світових війн, збройних 
конфліктів кінця ХХ – початку ХХІ століть пови-
нні максимально використовуватися в практиці 
навчання військ з урахуванням засобів зброй-
ної боротьби і сучасних поглядів, на ведення 
бойових дій.
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битв тієї війни – Галицька. Вона розпочалася 5 
(18) серпня і тривала 33 дні до 8 (21) вересня 
1914 року. Війська Південно-Західного фронту у 
складі п’яти армій (3-ї, 4-ї, 5-ї, 8-і та 9-ї) нанесли 
поразку чотирьом австро-угорським арміям, зо-
крема, 1-й, 3-й та 4-й і німецькому Сілезському 
ландверному корпусу генерала М. фон Войрша. 
Вже 30 серпня (12 вересня) розпочався загаль-
ний відступ австро-угорських військ за р. Сян. 
4 (17) вересня 3-я російська армія під коман-
дуванням генерала Р.Д. Радко-Дмітрієва роз-
почала першу облогу Перемишля. Однак, за-
знавши тяжких втрат під час штурму фортеці та 
внаслідок гострої нестачі артилерії 28 вересня 
(11 жовтня) осаду, яка продовжувалася 21 день 
довелося зняти і відійти на східний берег Сяну 
[2, с. 70]. Після успішною для російських військ 
Варшавсько-Івангородської операції команду-
вання Південно-Західного фронту з початку ли-
стопада розпочало другу облогу Перемишля. 
Тривала вона майже шість місяців і заверши-
лася 22 березня 1915 р. капітуляцією австро-
угорського гарнізону [1, с. 23 – 24; 8, с. 280].
Події, які відбувалися на фронтах Великої війни 
знаходилися у центрі уваги всіх періодичних 
видань Російської імперії, зокрема і в журналі 
«Разведчик». Так, в серпні – жовтні 1916 р. в но-
мерах 1347 – 1355 опубліковано детальні спога-
ди одного з учасників другої облоги Перемиш-
ля. На наш погляд дана робота, з історії окремої 
військової операції, є джерелом вартим уваги. 
Перш за все тому, що це погляд людини, яка 
на власні очі бачила все, що відбувалося під 
час боїв за Перемишль. Хоча необхідно врахо-
вувати, що не завжди думка автора мемуарів, з 
певних питань, може бути об’єктивною.
Спогади мають назву «Перемышль. 1 ноя-
бря 1914 – 9 марта 1915 г. Личные воспомина-
ния» та опубліковані у дев’яти номерах журна-
лу «Разведчик». Авторм є такий собі – «С. Ма-
нин-Вавинский».
Необхідно відзначити, що вищезгаданий жур-

Анотація. В роботі висвітлюються події пов’язані з об-
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Для переділу сфер впливу на планеті провідні 
країни світу створили потужні військові 
коаліції – Антанту та Троїстий союз (згодом – 
Четверний), які стали учасниками одного з 
найкривавіших протистоянь ХХ ст. – Першої 
світової війни, в якій прийняли участь більш ніж 
30 держав світу.
1 серпня 1914 р., Німеччина у відповідь на по-
чаток мобілізації російської армії оголосила 
Росії війну. Її союзниця по коаліції – Австро-
Угорщина лише через п’ять діб, а саме 6 серп-
ня, офіційно вступила у війну проти Російської 
імперії. Основний тягар військових дій про-
ти австро-угорських військ ніс російський 
Південно-Західний фронт сформований на 
базі Київського військового округу. До речі, 
першим командувачем фронту призначили 
генерал-ад’ютанта М.І. Іванова, який до цьо-
го знаходився на чолі Київського військового 
округу [5, с. 39].
Влітку 1914 р. розпочалася одна з найкрупніших 
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про с. Княжице (укр. Княжичі), яке знаходило-
ся між позиціями російських та австрійських 
військ і було повністю зруйноване під час 
боїв, ми знаходимо в краєзнавчій літературі 
з історії сіл Клоковицької парафії Пере-
мишльського повіту. В роки Першої світової 
війни Княжичі, що розташовані за 10 км на 
південь від Перемишля, майже повністю були 
спалені австрійськими солдатами. Вціліло 
лише дві хати [11, с. 569 – 570; 10, с. 36 – 37, 
50]. Детально подається опис кинутого на-
призволяще австрійського лазарету в зам-
ку Заблотце (укр. Заболотці) на який натрапи-
ли російські військові [11, с. 569 – 570]. Дійсно, 
північна окраїна Нижанковичів (Львівська обл., 
Україна) має назву – Заболотці. На початку 
ХХ ст. це був окремий населений пункт в ме-
жах якого знаходився палац та фільварок. В 
якому під час другої облоги Перемишля зна-
ходився австрійський госпіталь. Після Другої 
світової війни Заболотці увійшли до складу Ни-
жанковичей [9]. До речі самі Нижанковичі С. 
Манін-Вавінскій називає «Низанковицы» (пол. 
Nizankowice) [11, с. 569 – 570]. Інші згадувані 
населені пункти – Солца (пол. Solca), Младо-
вице (пол. Mlodowice), Гувники (пол. Huwniki), 
Сераковсце (пол. Sierakosce), які нам вдало-
ся ідентифікувати, також нині знаходяться на 
території гміни Фредрополь Перемишльського 
повіту Підкарпатського воєводства Польщі [22, 
20, 19, 21]. Всього в спогадах фігурує пятнад-
цять населених пунктів з передмість Перемиш-
ля, вісім із них нами ідентифіковані, це – «Бе-
рендовице, Княжице, Заблотце, Низанковицы, 
Солца, Младовице, Гувники, Сераковсце». Не 
ідентифікованими залишилося семеро насе-
лених пункти – «Брилинце, Мизинец, Витушин-
це, Рокшице, Библо, Грушатице, Чишки Гдеши-
це» [11, с. 569 – 570; 12, с. 580 – 582].
Серед маси географічних назв згадується 
річка «Вьяр»: «Выселяемые из ближайших к 
нашим окопам деревень в более удаленные 
за реку Вьяр, крестьяне настойчиво пытались 
возвратиться в свои разрушенные снарядами 
халупы, поближе к уцелевшим кое-где карто-
фельным ямам» [11, с. 569 – 570]. Однак, се-
ред гідрографічних об’єктів України немає 
річки з такою назвою. У випадку, як і з населе-
ними пунктами С. Мамін – Вавінський викори-
став польську кальку географічної назви. Так, 
р. Вьяр (пол. Wiar) в українській мові має на-
зву Вігор. Ця невеличка річка басейну Вісли є 
правою притокою Сяну і протікає в південно-
східних районах сучасної Польщі та північно-
західній Україні. впадає у Сян на східній околиці 
Перемишля [23].
Таким чином можна сказати, що автор непога-

нал є одним із найвідоміших в дорадянській 
Росії спеціалізованих періодичних видань. 
Його засновник – Володимир Антонович Бере-
зовський, кадровий офіцер, учасник російсько-
турецької війни 1877 – 1878 років. Згодом 
обіймав посаду старшого ад’ютанта штабу 
Гвардійського корпусу. У 1886 р. він вийшов 
у відставку і розпочав видавничу діяльність. 
Пріоритетом стало видання літератури з 
військової справи. 1888 року вийшов перший 
номер під назвою «Листок конторы и скла-
да В.А. Березовского». Згодом він перетво-
рився на військовий ілюстрований щотижне-
вик «Разведчик», який користувався неабия-
кою повагою у військових. Серед дописувачів 
журналу були відомі військові діячі, такі як А.М. 
Драгоміров, О.М. Куропаткін, Д.Ф. Масловсь-
кий, О.К. Пузиревський, В.О. Сухомлинов, Г.А. 
Лєєр. Окрім «Разведчика» В.А. Березовсь-
кий видавав військово-бібліографічний жур-
нал «Вестовой» та щотижневик нижчих чинів 
«Витязь». Взагалі по червень 1910 р. В.А. Бе-
резовським видано 3050 видань. Таким чином, 
можна сказати, що «Разведчик», це солідне 
спеціалізоване видання в якому публікувалися 
роботи відомих, авторитетних фахівців з 
військової справи [6, с. 498].
Роботу умовно можна розділити на три части-
ни – географія театру військових дій, місцеве 
населення, генералітет та опис військових 
дій. Окремо треба розглянути постать автора 
мемуарів.
В своїх спогадах автор наводить чимало назв 
місцевих населених пунктів, які за його твер-
дженням знаходилися поблизу Перемиш-
ля. Згадуються села – «Младовице, Сера-
ковсце, Солца, Берендовице, Брилинце, Ми-
зинец, Княжице, Витушинце, Гувники, Рокши-
це, Низанковичі, Заблотце, Библо, Грушатице, 
Чишки Гдешице та річка Вьяр» [11, с. 569 – 570; 
12, с. 580 – 582]. Всі наведені географічні назви 
приводяться С. Маніним-Вавінскім в польській 
транскрипції, що створює труднощі для 
дослідників та може привести до плутанини. 
Ми встановили, що більшість вищезгаданих сіл 
знаходяться на сучасному українсько – польсь-
кому прикордонні неподалік Перемишля і нале-
жать до масиву етнічних українських земель – 
Надсяння. На сьогоднішній день, за державним 
та адміністративно – територіальним поділом, 
більшість цих населених пунктів розташовані 
у межах гміни Фредрополь Перемишльсь-
кого повіту, що на сході Підкарпатського 
воєводства Польщі. Так, с. Берендовице (укр. 
Берендьовичі) нині є частиною с. Аксманичі, ці 
зміни ускладнили пошук та ідентифікацію на-
селеного пункту. Підтвердження слів автора 
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РОЗДІЛ ІІ
ВОЄННІ ДІЇ МІЖ АНТАНТОЮ ТА ЧЕТВЕРНИМ СОЮЗОМ 

1. Велика обережність під час проведення 
реквізицій. 
2. Повага до місцевих святинь і по можливості 
відвідування уніатських храмів [греко-като-
лицьких – С. Д.]. 
3. Засвоєння деяких місцевих звичаїв; 4. Роз-
повсюдження серед місцевого населення 
хрестиків та іконо з Києва та Почаєва [2, с. 103]. 
Тобто по відношенню до греко-католицької 
церкви проводилася політика подвійних 
стандартів.
Позиція автора повністю збігається з наста-
новами командування Південно – Західним 
фронтом. Так зокрема, він описує спільні 
богослужіння, які проводили православні 
військові священики в греко-католицьких хра-
мах для російських солдат та місцевих при-
хожан, хрестини дітей селян з навколишніх 
сіл та відспівування покійників [12, с. 580 – 
582]. Хоча треба констатувати, що політика 
російського уряду по відношенню до греко-
католицької церкви повністю потерпіла фіаско 
і на підтвердження цього можна привести сло-
ва вже згадуваного нами арієпископа Євлогія: 
«униатские священники в Галиции в большин-
стве не на стороне православных и подают 
мало надежд на присоединение к Православ-
ной церкви» [2, с. 144].
Можна сказати, що С. Манін-Вавінскій до-
сить добре знав засади російської державної 
політики в царині релігії на землях Галичині і 
був свідком її впровадження, зокрема в селах 
навколо Перемишля.
Власне хід облоги фортеці та її очільники викла-
дено у мемуарах досить докладно. Російське ко-
мандування спеціально для проведення другої 
облоги створило 11-у армію під командуван-
ням генерала Селіванова [3, с. 116]. Якщо до 
постаті командуючого армією особливих пи-
тань немає, однак щодо інших представників 
російського генералітету виникають питання. Ав-
тор, згідно з традицією того часу прізвища бага-
тьох генералів подає у скороченому вигляді, що 
створює труднощі з їх ідентифікацією. Так, напри-
клад, згадуються генерали П. він же П…го, Ч…в 
та бригадний генерал Г…н [13, с. 629 – 632; 14, с. 
662 – 664]. На нашу думку генерал П. або П…го, 
найвірогідніше за всього це Плєве Павло Ада-
мович, командуючий 5-ю російською армією 
Південно – Західного фронту, яка приймала 
участь в Галицькій битві, форсувала Сян і вела 
бойові дії неподалік Перемишля [4, с. 573, 479]. 
Стосовно особи генерала Ч…в – командир 9-го 
корпусу 3-ї армії генерал Д.Г. Щербачов, який 
до прибуття генерала Селіванова керував об-
логою Перемишля [3, с. 117]. До речі, згодом Д.Г. 
Щербачов командував 7-ю армією Південно – 

но знає географію театру військових дій. Тре-
ба зазначити, що приблизно 60 % населених 
пунктів згаданих у спогадах, переживши дві 
світові війни та операцію «Вісла», існують досі 
під тими ж самими назвами.
В усіх вищезгаданих селах в основному меш-
кали русини (українці): «Деревни в ближайшем 
соседстве с линиями наших окопов (Младови-
це, Сераковсце, Солсца, Берендовице, Бри-
линце), населенные русинами…» [11, с. 569 – 
570]. С. Манін-Вавінскій дав місцевому насе-
ленню наступну характеристику: «Оставшееся 
в деревнях русинское население, почти исклю-
чительно старики, женщины и дети относились 
к нам равнодушно, опасаясь доносов со сто-
роны местных евреев, немецких колонистов и 
поляков австрийским властям за всякое прояв-
ление к нам симпатий» [11, с. 569 – 570]. Ці сло-
ва майже повністю знайшли підтвердження в 
заяві начальника Штабу Верховного Головно-
командувача генерала М.М. Янушкевича, в якій 
він констатує, що особи єврейської, німецької 
та угорської національностей недоброзичли-
во ставляться до Росії. Відносно ставлення 
місцевих поляків до російських військових, то 
тут думка автора входить у протиріччя зі спо-
гадами генерала О. Брусілова: «Кстати дол-
жен сказать, что не только в Восточной Гали-
ции, где большинство населения русины, к нам 
расположенные с давних пор, но и в Западной, 
все население чисто польское, не только кре-
стьяне, но и католическое духовенство отно-
сились к нам хорошо и во многих случаях нам 
помогали всем чем могли». Тобто ситуацію з 
польським населення не можна назвати одно-
значною по відношенню до Росії та російських 
військовиків [2, с. 85; 3, с. 135].
В своїх спогадах автор не оминув увагою 
релігійне життя Галичини в період, що нами 
досліджується. Політика окупаційної російської 
влади по відношенню до греко-католицької церк-
ви була неоднозначною. Ставлення держави з 
цього питання виразно висловив архієпископ 
Євлогій в листі до міністра внутрішніх справ М. 
Маклакова: «…государственное объединение 
Галичины с Россией тогда только будет прочно, 
когда она объединится и в нашей родной право-
славной вере. Если же…она останется в унии, 
то она будет таким опасным гнездом украинско-
мазепинского сепаратизма, который доставит 
нашему Правительству много забот, мы приоб-
ретем вторую Финляндию» [2, с. 143]. 10 серп-
ня 1914 р. командування Південно – Західним 
фронтом розповсюдило серед російських 
військових рекомендації, які регламентували 
правила поведінки по відношенню до місцевого 
населення: 
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сович Голіцин, обраний у 1911 р. президентом 
Міжнародної сейсмологічної асоціації, видавав 
свої праці Б. Г. та Б. Б. Г. За твердженням В.В. 
Похльобкіна «щелкопёры литераторы и газет-
чики» використовували з 80-х рр. ХІХ ст. яскраві, 
іноді дивні псевдоніми, наприклад: «Варахасий 
Неключимый», «Чудак провинциальных воспо-
минаний», «Фик-фок», «В долгунеостаюшин-
ский», «Аввакум Худоподошвенский» або «Ка-
пуцин Воробьёвых гор» [18, с. 5 – 6].
Треба зазначити, що більшість псевдонімів 
поетів та письменників ідентифіковані та 
опубліковані у Словнику псевдонімів І.Ф. Ма-
санова, вцілому 20 тисяч осіб [16]. Відносно 
псевдонімів військових, політиків, лікарів та 
представників наукового світу то вони і досі за-
лишаються нерозкритими, наприклад: Арктур. 
Основные вопросы внешней политики России. 
Т. 1. Одесса. 1910 [18, с. 5 – 6].
Відносно автора даних спогадів, то розкрити 
його псевдонім наразі не видається можливим. 
Але ми можемо висловити припущення, щодо 
його фахової приналежності. Після ознайом-
лення з мемуарами, першим враженням є дум-
ка нібито автор професійний військовий. Але 
деякі неточності, які неприпустимі для кадро-
вого офіцера, це ставлять під сумнів. Так, на-
приклад, некоректна назва військових звань 
військовослужбовців російської та австро-
угорської армій: генерала І.К. Гандуріна на-
звано бригадним генералом, як відомо та-
кого військового звання в російській армії не 
існувало; воєначальника австро-угорської 
армії фельдмаршал-лейтенанта А. Тамаши 
прирівняли до російського генерал-лейтенан-
та, що в свою чергу є недозволеною помилкою 
для військового-професіонала. Використання 
деяких слів, таких як «солдатики», більш харак-
терно для російської різночинної інтелігенції, 
ніж для офіцера [12, с. 580 – 582]. Тому спираю-
чись на вищевикладене можна припустити, що 
автор спогадів швидше за всього військовий 
кореспондент, який мав акредитацію при штабі 
11-ї російської армії.
Підводячи підсумок можна відзначити, що ме-
муари залишені нам С. Маніним-Вавінскім до-
зволяють побачити перебіг облоги Перемишля 
та життя навколо нього очима очевидця подій. 
Таким чином, спогади, не дивлячись на деякі 
неточності є цікавим і корисним джерелом з 
історії Першої світової війни.

Джерела та література:
1. Айрапетян М. Э., Кабанов П. Ф. Первая мировая 
империалистическая война 1914 – 1918 гг. – М.: 
Просвещение, 1964. – 205 с.
2. Бахтурина А. Ю. Политика Российской империи в 
Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. – М.: 

Західного фронту, потім Румунським фронтом. 
Останньому генералу з цього списку С.  Манін-
Вавінский дає наступну характеристику: «бри-
гадний генерал Г…н, Георгиевский кавалер, за-
щитник Порт – Артура, участник взятия Пере-
мышля». Під псевдонімом Г…н знаходився ге-
нерал І.К. Гандурін [9, с. 59]. Необхідно зазначи-
ти, що військового звання «бригадний генерал» 
у збройних силах Російської імперії н існувало. 
Однак у французькій армії таке звання існувало. 
Таким чином можна сказати, автор можливо по-
гано орієнтувався у російській системі звань 
або знаходився під французьким впливом.
У спогадах зазначається, що керували оборо-
ною фортеці генерали Кусманек і Тамаши [15, 
с. 551 – 553]. Дійсно комендантом фортеці в січні 
1914 р. став генерал-полковник Герман Кусма-
нек фон Бургнойштедтен. Однак автор подає не 
зовсім точні відомості про військове звання іншого 
керівника оборони Перемишля – А. Тамаші нази-
ваючи його генералом [15, с. 551 – 553]. Фель-
дмаршал – лейтенант Арпад Тамаши фон Фо-
гараш до 1914 р. здійснював керівництво 
відділами – «1», «2 Ст», «2В», «3Р» і «9». З почат-
ком Першої світової війни командував гонвед-
ною дивізією, яка влилася до лав гарнізону Пе-
ремишля. Звання  фельдмаршал – лейтенант 
відповідало російському генерал – лейтенан-
ту, але це не дає підстав переводити військове 
звання воєначальника в іншу систему рангів [9, 
с. 341 – 342; 7].
Автор стверджує, що 11-у російську армію, яка 
блокувала фортецю, територіально розділили 
на три відділи: Південний, Північний та Східний 
з метою оптимізації керування військами. Ми 
підтвердження цьому не знайшли [15, с. 551 – 
553]. Натомість повідомлення про використання 
літаків для зв’язку між блокованим гарнізоном 
та командуванням австро-угорською армією 
знайшло повне підтвердження. Під час Першої 
світової війни авіація  застосовувалася для 
зв’язку між групами військ роз’єднаними вели-
кими відстанями. Найвідоміші випадки – Пере-
мишль та Кут-ель-Амара [12, с. 580 – 582; 4, с. 
359]. Також у нас не викликає сумніву стосовно 
дати взяття фортеці російською армією – 9 (22) 
березня 1915 року.
Щодо постаті автора, мемуари підписані таким 
собі С. Маніним-Вавінскім. Але на наш погляд 
це лише псевдонім, а не справжнє ім’я. спра-
ва в тому, що російському суспільству не були 
притаманні публічні виступи, тому автори ча-
сто публікувалися під псевдонімом. Так, поет 
ХІХ ст., представник династії Романових, Ко-
стянтин Костянтинович Романов підписував 
свої твори скромним псевдонімом – К. Р., а 
відомий метеоролог, сейсмолог Борис Бори-
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ANALYSIS OF COMMAND OF THE OTTOMAN TROOPS DURING THE BATTLES 
ON THE GALLIPOLI PENINSULA IN 1915

АНАЛІЗ КОМАНДУВАННЯ ОСМАНСЬКИХ ВІЙСЬК У БОЯХ 
НА ПІВОСТРОВІ ГАЛЛІПОЛІ В 1915 р.

АНАЛИЗ КОМАНДОВАНИЯ ОСМАНСКИХ ВОЙСК В БОЯХ 
НА  ПОЛУОСТРОВЕ ГАЛЛИПОЛИ В 1915 г.
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Annotation. The article includes the characteristics of 
command of the Ottoman forces during one of the least known 
episodes of World War I, namely the Gallipoli Peninsula 
campaign ongoing in 1915. In the historiography of the Ottoman 
army is assessed very critically, and the cause of the defeat of 
the Entente troops looking primarily at the mistakes made by 
their commanders. A closer examination, however, concludes 
that the victory of the Ottoman army resulted not only because 
of the opponent’s mistakes, but most of all the necessary 
preparations, and well-managed operations by competent 
leadership at both the tactical as well as operational level.
Анотація. Стаття включає характеристики ко-
мандуванням османських сил під час однієї з найменш 
відомих епізодів Першої світової війни, а саме кампанії 
на півострові Галліполі в 1915 році. В історіографії 
Османської армії вона оцінюється дуже критично, а при-
чиною поразки військ Антанти вбачають, насамперед, 
помилки, допущені їх командуванням. При більш уважному 
вивченні, однак, зрозуміло, що перемога османської армії 
відбулась не тільки через помилки суперника, а внаслідок 
добре керованих операцій з компетентним керівництвом 
як на тактичному, так і оперативному рівні.
Аннотация. Статья включает характеристики командо-
ванием османских сил во время одного из наименее извест-
ных эпизодов Первой мировой войны, а именно кампании на 
полуострове Галлиполи в 1915 году. В историографии Ос-
манской армии она оценивается очень критически, а причи-
ной поражения войск Антанты, считаются ошибки, допу-
щенные их командованием. При более внимательном изуче-
нии, однако, приходим к выводу, что победа османской армии 
осуществилась не только из-за ошибок соперника, а благо-
даря хорошо управляемым операциям и компетентному ру-
ководству как на тактическом, так и оперативном уровне. 

Key words: Dardanelles, Ottoman army, Gallipoli Peninsula, 
Gallipoli Campaign.
Ключові слова: Дарданелли, Оттоманська армія, 
Півострів Галліполі, Галліполі кампанії.
Ключевые слова: Дарданеллы, Оттоманская армия, 
Полуостров Галлиполи, Галлиполи кампании.

Introduction
One of the forgotten, neglected and marginalized 
episodes of the entire World War I campaign is 
that which takes place from March 1915 to January 
1916, on the Gallipoli Peninsula: an Allied Army, 
which is a real mosaic of nationalities, trying to force 
the Dardanelles and occupy Istanbul, the capital 
of the Ottoman Empire. Conceptually, it would 
eliminate the Ottomans from the war, at the same 
time allow for connections to the Russian ports 
on the Black Sea, through which it was intended 
to provide the tsarist army with much needed 
weapons, ammunition and other essential supplies 
necessary for the success of the war. The Allies 
hoped for easy success. Instead, they suffered a 
humiliating defeat, which cost them nearly a quarter 
of a million dead and wounded [9, p 254-260].
The article aims to assess the preparations and the 
command of Ottoman troops during the Gallipoli 
campaign. The need to comply with the limit of the 
volume of text makes for a brief presentation of the 
issues, so I will focus mainly on the presentation 
of the most important issues. First I will examine 
the area of fighting, which played a crucial role and 
had a huge impact on the course of action. Then I 
move on to discuss the preparation of the defense 
of the Gallipoli Peninsula, a failed attempt to attack 
by sea, then present the characteristics of the 
battles on land, and at the end the conclusions of 
the analysis will be presented.
Battle area
The Gallipoli Peninsula is located in the European 
part of present-day Turkey (Turkish Thrace). It 
runs towards the south-west in the direction of the 
Aegean Sea. From the east it is bordered by the 
Dardanelles, on the west by the Strait of Saros. 
The peninsula has a length of about 90 km, width 
of 5.6 km at its narrowest point to about 21 km at 
its widest. The total area is approximately 900 km2. 
The area is a hilly, the highest hill measuring 348 
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meters above sea level. It is now covered with rich 
vegetation, but in the analyzed period was virtually 
deprived of woodlots. The coastline is extremely 
varied, while beaches are often steep, only in a 
few places does the beach gently fall into the sea, 
especially the southern part, and in the bays Saros 
or ANZAC [8, p 8-14].
The first preparation
The Dardanelles had, for centuries, a great 
strategic value, so it is not surprising that they were 
systematically fortified. However, the threat to the 
straits themselves through the ages was not large, 
as the Ottoman Empire controlled the eastern part 
of the Mediterranean Sea. The crisis of the state 
in the nineteenth century and the subsequent 
territorial loss meant that it became necessary to 
better protect the road to the capital.
At the end of the nineteenth century, the existing 
forts underwent a process of modernization, which 
included equipping them simultaneously with large-
caliber artillery. During this time, the Ottomans had 
yet fairly extensive possessions in the Balkans, 
hence preparation consisted primarily of protection 
against a landing from the sea, which was feared 
primarily from the Greeks. However, there was no 
perceived threat from the mainland, hence on the 
peninsula no major forces were deployed, except 
those which garrisoned the forts to protect against 
landing from the sea. These forces were subject 
to Canakkale Fortress Command Area [6, p 1-16].
During the First Balkan War the armies of the 
Balkan states quickly broke the main Ottoman 
forces in the European part of the country. Greeks 
occupied Thessaloniki, Bulgarians the Edirne 
approaches to Istanbul. On 12 October 1912 the 
Bulgarian troops reached the Marmara Sea, 
cutting off the Gallipoli Peninsula. In this difficult 
situation, the command of the Ottoman forces 
hastily reinforced the peninsula, customizing the 
command system, creating a separate command 
operational level. Subordinated to it were the 
regular 27 Infantry Division, Improvised Infantry 
Division (IID), 3 reserve infantry divisions (Afyon, 
Çanakkale and Edremit) and the Battle Group of 
Menderes brigade of cavalry. These troops were 
supported by 3 separate batteries and three 
regiments of heavy artillery of Coastal Defense, 
not subject to the command of the fortress area. 
The commander of these forces was Fahri Pasha, 
who proceeded to develop a plan of defense. It 
should be noted that it served as a prototype plan 
for the defense of the peninsula before the landings 
of the Allied troops.
The strongest of the divisions, namely 27 ID and 
IID, were deployed in Bulair, at the narrowest point 
of the peninsula. Thanks to this action, the relatively 
small forces were able to secure the front of the 

breakthrough from the more numerous enemy. 
Reserve divisions, much higher than regular, were 
deployed in the south, being entrusted with the 
task of preparing a defense against the expected 
landings. Division Çanakkale had to defend the 
beaches at the end of the peninsula, the Edremit 
division secured the western beaches, and the 
Afyon division was distributed between them in 
today’s Eceabat, acting as reserve. In addition, 
Battle Group Menderes patrolled the shore in the 
vicinity of the fort Kum Kale on the Asian shore.
Such a disposition of forces was the result of the 
analysis of potential threats and the effect of efforts 
to maximize the efficient use of available troops. 
The key to an effective defence of the peninsula 
was to maintain the Bulair line. This narrowing of 
the coast allowed relatively small forces to defend 
against access to the depths of the peninsula; 
hence troops with the largest values of combat 
were concentrated here. A landing of the Greek 
army was expected, but it could only take place 
in the south or the west, so that’s where reserve 
divisions were deployed. They had a lesser combat 
value, but based on the prepared field fortifications 
had a chance to stop an enemy landing. An attack 
on the Asiatic shore seemed unlikely, as both the 
operational and strategic point of view did not 
provide any benefit, so the area was patrolled only 
using cavalry [6, p. 14-18].
Along with the deployment of troops were 
prepared the principles of cooperation and 
coordination between regular and fortress units, 
a communication system, and the soldiers 
themselves prepared a significant number of field 
fortifications, and most importantly, all the forces 
were subject to a single command. The prepared 
defences were not subject to a practical test during 
the Balkan wars. Only on the Bulair line was an 
attempt made to break the Bulgarian division by 
Ottoman troops, but it ended with the massacre of 
the advancing troops [10, 247-252].
After the end of the Balkan wars efforts were 
continued in relation to the preparation of the 
defence of the peninsula. The loss of most areas of 
Europe meant that the capital of the country direct 
had come under direct threat, hence the need to 
improve the defence capabilities of the Dardanelles. 
The III Corps moved onto the Gallipoli Peninsula, 
consisting of the 7th, 8th and 9th ID. At that time it 
was the only corps the Ottoman army which had 
not been broken in the previous war, and which had 
preserved its composition over the years. Thanks 
to this its fighting value was significantly higher 
than the remaining Ottoman forces. At the same 
time the Canakkale Fortress Command Area was 
reactivated, which again included the forts and 
fortifications [6, p 6-7].
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In 1914, between the Ottoman Empire and Greece 
a state of tension remained, and the resumption 
of the fighting seemed a real possibility. After the 
assassination in Sarajevo the situation in Europe 
also became increasingly crisis stricken, hence 
the Ottoman leadership attempted to accelerate 
preparations to repel a possible attack on the 
Dardanelles, although officially it sought to avoid 
involvement in another conflict. The acquisition by 
the Ottoman Empire of two German ships, Goeben 
and Breslau, made the outbreak of a war with Great 
Britain very likely. Thus, preparations for defence 
were accelerated [11, p 110-113].
In August 1914, the mobilization of III AC was 
conducted, which at the end of the month reached 
full strength. At the same time the various divisions 
began to deploy in their assigned sectors on 
the peninsula. 9th ID was subordinated to the 
Çanakkale Fortress Command Area, and arranged 
on the southern end of the peninsula, and one 
regiment, the 25th found itself on the Asian shore, 
in the vicinity of the fort Kum Kale. The need to 
strengthen the Ottoman forces in other theatres 
of the war caused that the III AC was stripped of 
the 8th ID, which was transferred to the Sinai. In its 
place the 19th ID began to form up, at the head of 
which stood Colonel Mustafa Kemal.
Initially, it trained in the area of Tekirdag, only later 
was it transferred to the peninsula, acting as III AC 
reserve. The main strength of the Corps, which at that 
time included practically only the 7th ID, occupied 
defensive positions in the area of Bulair, preventing 
landings from the Gulf of Saros. It is clear that the 
Ottoman deployment was based on a defensive plan 
prepared during the Balkan War [6, p 14-16]. 
Repel the sea attack
On November 3, 1914 ships of the Royal Navy 
carried out a bombardment of forts defending the 
access to the Dardanelles. The shelling failed to 
bring any measurable results, and only alerted the 
Ottoman command, which hastened to prepare to 
repel a possible attack, both marine and landing 
from the sea.
The core forces of Canakkale Fortress Command 
Area was the 2nd Artillery Brigade, composed 
of the 3rd, 4th and 5th Heavy Artillery Regiment. 
The individual subunits were deployed in the forts 
guarding the entrance to the Dardanelles as well as 
the narrowing at the height of Çanakkale. In total 
the Straits were defended by 82 guns of calibers 
from 87 mm to 355 mm. Ottoman leadership was 
aware that there were insufficient forces, especially 
if we take into account the fact that most of the 
guns were already severely outdated. Therefore, in 
the 2nd half of 1914 the process of strengthening 
forces was underway by relocating the artillery of 
the less important areas, including of Adrianople, 

Çatalca Line or outdated Ottoman navy ships, 
which were additionally supplemented by field 
artillery batteries, mostly howitzers.
Finally, in the area of the Straits were also a number 
of field guns and mountain batteries. As a result, 
on the eve of the Allied attack the Dardanelles 
were defended by 82 cannons of fortress artillery 
and about 230 guns of various calibres of field 
artillery. The artillery defence of the Straits were 
also supplemented by 11 dam mines. Nets were 
also deployed in the Straits, designed to prevent 
tearing the submarine and the torpedo launchers, 
but did not play a greater role in the fighting.
This preparation proved to be effective. The 
attack of the Franco-British squadron conducted 
March 18, 1915 was a disaster. 3 battleships were 
sunk, and 3 more units of this class were heavily 
damaged. It turned out that, on its own, fleet was not 
able to defeat the Ottoman defence. Therefore, the 
Allies decided to carry out amphibious operations 
and effect the seizure of Gallipoli Peninsula to deal 
with the land artillery positions and forts guarding 
access to the Dardanelles [8, p 280-292].
Direct preparation to repel the landing
At the end of March, after an unsuccessful Allied 
Marine attack, the Ottoman command start vigor-
ous actions to repel an expected attack by land. 
For this purpose, the 5th Army was established, 
command by a German officer, General Otto Li-
man von Sanders. Subordinated to him II AC (4th 
and 5th ID) III AC (now composed of the 7th, 9th, 
and 19th ID), Improvised Army Corps (renamed the 
XV AC, 3rd and 11th ID) and an independent cav-
alry brigade. The 9th ID again was subordinated 
to III AC, and concentrated on the southern end of 
the peninsula of Gallipoli. As a result, 3 groupings 
were formed, one consisting of III AC, was to de-
fend the peninsula south of the Bulair line (9th ID 
southern tip, the middle of the 7th ID, 19th ID in re-
serve around Eceabat), the second consisting of 
II AC, secured the Gulf of Saros (in practice, only 
5th ID), and the Asian shore had to be defend by 
XV AC (3rd ID in the area of Kum Kale, and 11th ID 
south of the fort).
Ottoman troops defending the Dardanelles were 
properly arranged, the individual groupings have 
clearly defined areas of responsibility, and the forc-
es grouped in the most likely landing places. This re-
sulted in the effect of economies of power and unity 
of command. In addition, each cluster had adequate 
reserves, which was particularly important in the 
area of the Gallipoli Peninsula, where a reserve was 
a whole 19th ID. Moreover, the period between Au-
gust 1914 and April 1915 was used for training, prep-
aration of field fortifications, lines of communication, 
and above all, for the preparation of cooperation be-
tween artillery and infantry [6, p 29-48].
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The landings
On April 25, 1915 the Entente’s army began land-
ing on the Gallipoli Peninsula. The attacking troops 
were divided into three groupings. At the southern 
end of the peninsula (Cape Helles) British troops 
landed (29th ID, 12 battalions). The defence at this 
point consisted of the 26 Infantry Regiment of the 
9th ID, while the beaches positions were held by 
only one of its battalions. Ottoman soldiers, using 
pre-prepared positions and using the support of ar-
tillery, successfully defended the position. Due to 
the huge advantage the attackers were forced to 
withdraw directly from the beaches, but retained 
the next line of defence. The commander of the 
regiment demanded support to counter-attack, but 
the division commander, Colonel Halil Sami, anx-
iously watching events in the north (as below), did 
not want to commit the only reserve, namely, the 
25th Infantry Regiment. It was not until the after-
noon, when the situation seemed to be under con-
trol, that he decided to use his reserves, but the 
British were able to strengthen their positions so 
that the attack was repelled. The situation here de-
teriorated into a standoff [7, p 119-128].
Events crucial to the success of the attack played 
out in the north, at the height of Ariburnu, where 
Australian and New Zealand troops (ANZAC) land-
ed. The defence in this place was organized by the 
27th Infantry Regiment of the 9th ID. One of the 
battalions was deployed directly on the beach, with 
the other two in reserve. Attackers had nearly a 
tenfold advantage, hence the situation of defenders 
fast became critical. At this point, Colonel Mustafa 
Kemal, realizing the importance to the fate of the 
campaign of halting the attacking Australians and 
New Zealanders, sent his forces without top-down 
orders in the direction of the beaches.
Thanks to the rapid action the 27th Infantry Regi-
ment received timely support, whose commander 
surrendered to the commander of the 19th ID. As 
a result, they managed to stop the enemy attack 
and prevent him from taking the hill which dominat-
ed the surroundings. Should this have happened, 
a further defence of the peninsula below the Bulair 
would have been impossible, which in turn would 
have resulted in the loss of forts defending the ac-
cess to the Sea of Marmara [4, p 29-57].
A far more favourable position for the attackers de-
veloped on the Asian shore, where French troops at-
tacked. They managed to occupy Kum Kale, but did 
not pursue the attack, and only strengthened the oc-
cupied positions. At the news of the landing, 3rd ID 
troops were alerted, which shifted some of its forces 
towards the French. There were no major confronta-
tions here as the French assault was merely a diver-
sion: so after 24 hours they were withdrawn, strength-
ening British 29th ID in Cape Helles [3, p 90, 133-134].

Quick action, improvisation in the face of unexpect-
ed situations, and finally, initiative and flexibility, co-
ordination, all these elements allowed the stopping 
of the landing of Allied troops. They only managed 
to occupy a small foothold from which they could 
not be dislodged over the next few days as they 
had superior numbers and artillery fire support of 
navy artillery.
Stalemate
Command of the Ottoman army did not back down 
from attempts to liquidate the bridgeheads. Howev-
er, an attempt repeated the following week proved 
ineffective, which resulted, inter alia, from the fact 
that it was conducted using insufficient forces, 
which were mainly a conglomeration of troops from 
different divisions Hence, at the beginning of May 
1915 there was a reorganization of the command 
structure in the Ottoman 5th Army. It was to adjust 
the structure of the existing areas of fighting, which 
at that time were focused in two places at Cape Hel-
les in the south and the ANZAC Cove in the west. 
Systematic strengthening of the forces on the pen-
insula meant that the commander of III AC was not 
able to effectively control both sections. Similarly, 
the staff of 19th ID did not have the resources to co-
ordinate the actions of troops closer in number to 
the size of the Army Corps.
After the bloody battles remained unresolved, pend-
ing between 2 and 8 May, General von Sanders de-
cided that the responsibility for the operation of the 
South Group would be taken over by the command 
of XV AC, which had previously overseen the Asiat-
ic shore. A little earlier the 15th ID had joined up with 
the group. In contrast, AC III had itself assumed the 
command of the area assigned to the North Group, 
which included the ANZAC Cove. The commander 
of the 5th Army still feared the possibility of anoth-
er landing being conducted behind the forces de-
fending the peninsula, thus Saros Group was creat-
ed, whose task was to defend the bay of the same 
name [6, p 93-105].
The Ottoman command attempted to eliminate the 
Australian and New Zealand forces. It was assumed 
that the recent fighting to the south evidenced that 
that was the main focus of the Entente forces. There-
fore it was decided to strengthen Northern Group by 
allocating it 2nd and 12th ID. The 5th ID, which had 
earlier been included in this area, shifted from the Gulf 
of Saros and part of the 16th ID along with the 19th ID. 
The attack was decided to commence on the night 
of 18/19 May. It included the 2nd, 5th, 16th, and 19th 
ID, which together comprise about 40 thousand peo-
ple. Unfortunately for the Ottomans, reconnaissance 
aircraft detected the preparations for the attack, the 
Australians and New Zealanders were put on alert, 
and the ships prepared to support. Thus, when the at-
tack began, the advance stumbled upon a wall of fire.
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In addition, individual divisional attacks were poor-
ly coordinated. As a result, they failed to achieve 
success. Still, after the break of dawn, it was decid-
ed to continue the attack, which was a fatal deci-
sion. In daylight Ottoman columns were decimated. 
As a result, the entire offensive cost the Ottoman 
army about 10 thousand casualties. It was the big-
gest failure during the campaign. It turned out that 
massed troops would not help in a situation when 
the opponent had well-fortified positions, and was 
further supported by naval artillery fire. As a result, 
trench warfare developed which was no different 
to that which took place on the western front [3, p 
279-283; 1, p 159-171].
Subsequent attempts resolve the stalemate tak-
en by one side or the other were unsuccessful and 
only brought thousands of casualties. At the same 
time opponents systematically strengthened their 
forces. The operation which had the best chance to 
change the stalemate was the landing of the British 
forces in the Gulf of Suvla. In the opinion of the Brit-
ish commanders Ottoman forces engaged virtually 
all available forces in the fight, and were not able to 
adequately protect those beaches where no fight-
ing was going on. What’s more, it was assumed that 
they did not have any significant reserves. Thus, in 
their view, an offensive by the troops of the Austral-
ian and New Zealand should tie up all the forces 
of Ottoman located in this region. During this time, 
landing two divisions north from the ANZAC Cove 
would cut off from the capital forces located on a 
peninsula, allowing for their destruction [5, p.15-21].
The landing occurred on Aug. 6, 1915, when the el-
ements of the British IX AC (10th and 11th ID) be-
gan to land on the beaches. From the beginning of 
the landing it was very chaotic, and it took two days 
to transfer the majority of forces ashore. Mean-
while, the ANZAC troops made a heroic attempt 
to attack, implementing its part of the plan. There 
was a violent struggle in which both sides suffered 
huge losses. During this time the undisturbed Brit-
ish troops in the Gulf of Suvla dealt with strengthen-
ing their position, rather than start offensive opera-
tions. It was a catastrophic mistake which allowed 
the Ottoman army to avert the danger of isolation 
[2, p 8-23].
If the British had acted vigorously, they probably 
would have been successful, because indeed, to 
the north of the ANZAC Cove, Ottoman forces had 
only small shielding units. However, a few days de-
lay in operations allowed the commander of the 5th 
Army to bring the 7th and 12th ID up to the area of 
Bulair. Their first troops began to arrive during the 
evening of August 7 [6, p 157-159].
The British troops were in chaos, and the chain of 
command virtually ceased to function, which was in 
complete contrast to the Ottoman side. Seeing how 

important were the events in the Gulf of Suvla and 
ANZAC for the fate of the campaign, the command-
er of the 5th Army formed an improvised group of 
Anafarta, led by Colonel Mustafa Kemal. In the Brit-
ish Army seniority and connections played a key 
role in filling the positions, and in the case of the Ot-
toman Army General von Sanders was directed pri-
marily by skills and knowledge of the officers in the 
area where the fighting was going on.
The British tried to get out of the stalemate by com-
mitting more troops to the fight. On Aug. 8 on the 
shore of the Gulf of Suvla 53rd ID troops began 
to land, and on 10 August 54th ID, but against the 
inertia of command in the area, their appearance 
changed little. It was not until 15 August that Gen-
eral Ian Hamilton, commander of the expeditionary 
troops, dismissed both the commander of the IX 
AC, as well as most of division commanders, re-
placing them with experienced officers. But it was 
too late to change the outcome of the battle. Also, 
an attempt to resolve this campaign was a success 
of Ottoman troops, who, in extremely difficult cir-
cumstances, managed to create stable lines of de-
fence. The impact of such a result was also the evi-
dent impact of cardinal mistakes made by the Brit-
ish [7, p 330-359].
The August offensive failed again and led to a 
stalemate. Neither party was able to force a deci-
sive battle. The coming winter brought with it wors-
ening weather, which resulted in an increase in the 
number of cases and frostbite. Also, public opin-
ion in Britain became more critical with reference 
to the entire expedition. Thus, at the end of the year 
preparations to evacuate began. Troops from Suv-
la and ANZAC were withdrawn in the last ten days 
of December without a counter from the Ottomans. 
In January 1916 began the evacuation of Cape Hel-
les, which was successful despite a counter from 
the Ottoman [1, p 282-299].
Conclusion
The Gallipoli Peninsula Campaign ended with the 
victory of Ottoman army. This result was driven, in 
addition to a number of other factors, especially by 
the much more efficient command. The analysis of 
the whole campaign, here given only in outline, al-
lows for the identification a number of elements in 
which the Ottoman commander dominated over 
their opponents. This will include the following:
- Aggressive command of directly subordinate 
troops on the battlefield, allowing for more efficient 
use of subordinate troops; 
- Preparation of plans both at the tactical level, as 
well as operational, taking into account the terrain 
and available forces; 
- Skilful dispatching of forces to the internal lines al-
lowing the concentration of forces in key sections; 
- Having an efficient system of communication and 
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transmission of orders in difficult terrain; 
- Flexible dispatching of troops, creating impro-
vised tactical groups that allowed for quicker reac-
tion to emerging threats; 
- Customizing the command structure and organi-
zation at the operational level to the requirements 
of the subsequent stages of the campaign.
These factors allowed the Ottoman army to con-
duct effective operations against the better armed 
and trained troops of the Entente, which had ad-
ditional artillery support. But we cannot ignore the 
flaws and shortcomings of the officer corps of the 
Ottoman army. The most serious were:
- Excessive reliance on massive, night attacks on 
allied troops prepared for defence, which caused 
huge losses;
- Failure to keep secret the preparations for the of-
fensive, which caused the loss of the element of 
surprise;
- Poor coordination of attacks of particular divi-
sions;
- The tendency to carry out attacks before the end 
of the preparation, with insufficient artillery support 
for the attacking troops.
Despite the above shortcomings, the evaluation of 
the Ottoman command is positive. It should be re-
membered that during World War I, the command-
ers of all the armies made mistakes, sometimes 
even of a cardinal nature, the result of which was a 
gigantic loss, and this does not exclude the British 
side at all. In this comparison the Ottoman officer 
corps comes off favourably. But we must remem-
ber that this rating relates to the troops fighting in 
the region of the Dardanelles, and thus an area of 
key importance for the Empire. Therefore, the best 
troops were sent there along with experienced of-
ficers. In the other theatres of war, where troops of 
a much lower combat value fought, and the offic-
ers were not appointed thanks to their skill, but be-
cause of political linkages, the level of command 
was much weaker [6, p XIV-XVI].
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редвоєнних десятиліть. Технічний прогрес за-
безпечив мільйони солдатів новітньою зброєю 
та викликав небачену смертність під час боїв. 
Водночас при дослідженні військових дій пер-
шої світової війни дослідники часто легковажать 
комплексністю війни у 20 столітті, яка вперше 
повноцінно проявилась саме у першій світовій 
війні. Саме починаючи з 1914 року війни пере-
стають обмежуватися лише військовими опера-
ціями, але включають цілий комплекс заходів у 
цивільній сфері, причому останні часто перева-
жають за своєю сумою військові [25; 26].
Запропонована стаття зосереджується на од-
ному із наслідків підготовчих заходів до війни 
у цивільній сфері – організованому переміщен-
ні населення. Саме під час першої світової ві-
йни масове переселення стало одним із важ-
ливих та ефективних елементів цивільного 
компонента військових дій. Перша світова ві-
йна дала старт використанню технологій пе-
реміщення населення (часто примусового), які 
досягли свого піку під час 30-40-х років 20 сто-
ліття та спричинили кардинальну зміну націо-
нальної палітри у Центральній та Східній Єв-
ропі (сталінські репресії та переселення наро-
дів у СРСР, голокост, параімос, депортації піс-
ля закінчення 2 світової війни тощо). Основою 
для аналізу обрано Галичину, на початку пер-
шої світової – одну з провінцій Австро-Угорщи-
ни, на яку претендувала сусідня Російська ім-
перія. Стаття засновується насамперед на ці-
лій низці архівних джерел з центральних дер-
жавних історичних архівів України та спогадах 
сучасників першої світової війни.
Станом на 1914 р. Галичина (або Королівство 
Галичини та Володимирщини) була однією з 
прикордонних територій імперії Габсбургів, 
провінційною та периферійною частиною ім-
перії в усіх відношеннях. Бідність, відсутність 
розвитку промисловості та економічна відста-
лість поєднувалися тут із наявністю національ-
ного протистояння між основними національ-
ними групами, які населяли дану територію. У 
політичному житті краю домінували поляки, які 

Анотація. Перша світова війна стала випробувальним 
полігоном для новітніх технологій. У галузі організовано-
го переміщення населення саме впродовж війни в Європі 
вперше було використано такі технології. як організовані 
депортації, відселення біженців та концентраційні табо-
ри. Приклад Галичини дає можливість порівняти методи 
Австро-Угорської та Російської імперій, які використову-
вались для переміщення населення під час війни.  
Аннотация. Первая мировая война стала 
испытательным полигоном для новейших техноло-
гий. В сфере организованного перемещения населения 
именно во время войны в Европе впервые использова-
лись такие технологии, как депортации, отселение бе-
женцев и концентрационные лагеря. Пример Галиции 
дает нам возможность сравнить методы Австро-Вен-
герской и Российской империй, которые использова-
лись для перемещения населения во время войны.
Annotation. The First World War was a testing area for the 
up-to-the-minute technologies of the time. There were such 
technologies as deportation, resettlement and creation of the 
concentration camps used in Europe for the first time during the 
war. The example of Galicia provides us with the opportunity 
to compare the methods and technologies of both Austria-
Hungary and Russia, used for organization of population flow 
during wartime.

Ключові слова: перша світова війна, Галичина, мобілі-
зація, депортація, біженці.
Ключевые слова: первая мировая война, Галиция, моби-
лизация, депортация, беженцы.
Key words: the WWI, Galicia, mobilization, deportation, 
refugees.

Технічний розвиток Європи впродовж 19 сто-
ліття призвів до структурних змін у природі та-
кого здавна відомого людству явища як війна. 
Починаючи з перших військових сутичок вліт-
ку 1914 р., війна перетворилася на масове яви-
ще, коли не лише армії, а й цілі народи почина-
ють брати в ній участь. Окрім того, саме перша 
світова війна стала війною мільйонних армій, 
які були підготовлені внаслідок використання 
технології загального військового обов’язку у 
більшості європейських країнах впродовж пе-
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ня війни, яке зовнішньополітичні орієнтації про-
відних національних груп Галичини перетвори-
ло на фактор лояльності чи ворожості до двох 
імперій-суперниць: Австро-Угорщини та Ро-
сії. Кожен з імперських режимів намагався яко-
мога ефективніше використати місцеві люд-
ські ресурси та водночас мінімізувати ризики, 
пов’язані з ворожим місцевим населенням, що 
в свою чергу призвело до переселення значних 
мас населення. Надалі ми намагатимемося 
прослідкувати основні заходи, які здійснювали-
ся двома імперськими режимами в Галичині та 
показати спільне та відмінне у даних процесах. 
Почнемо з Австро-Угорщини, яка на момент по-
чатку війни мала повний суверенітет над усією 
територією Галичини [1, c. 18; 35, s. 289-290].
Першим значним заходом із переміщення на-
селення стала мобілізація до збройних сил. 
Загалом впродовж війни з території Галичини 
та Буковини було мобілізовано 1.383.789 чо-
ловік, що загалом склало не менш ніж 15,7% 
усього населення даних територій. Зважаючи 
на те, що до війська мобілізували лише чолові-
ків продуктивного віку (18-50 років), то це скла-
дало майже кожного чоловіка в даній віковій ка-
тегорії. До 1918 року уникнути мобілізації могли 
лише хронічно хворі на тяжкі хвороби або си-
мулянти та ухиленці. Загалом до 150 тис. чоло-
віків з Галичини та Буковини загинули на фрон-
тах першої світової війни [31, s. 30; 37, s. 3-8].
Другою групою заходів австрійської адміністра-
ції з переміщення населення стало інтернуван-
ня осіб, які могли загрожувати безпеці держа-
ви. Зважаючи на несприятливий для Габсбур-
гів розвиток подій на фронті та наступ росіян на 
галицьку територію, по всій Галичині було за-
проваджено т. зв. «Виняткові заходи», які за су-
часною термінологією можна порівняти з над-
звичайним або військовим станом [24, apк. 54; 
34, s. 29-33]. У контексті надзвичайних заходів 
обмежувалися права цивільного населення. 
Особи, які підозрювалися у симпатіях до воро-
га, мали затримуватися та інтернуватися вглиб 
імперії. Природно, що першими підозрілими на 
території Галичини стали українці- та поляки-
русофіли, члени проросійських просвітниць-
ких чи культурних організацій та товариств. На 
практиці це призвело до затримань, інтерну-
вання та висилки, а подекуди – і до смертних 
вироків, які часто виконувалися на місці. Відпо-
відно до післявоєнних опитувань, здійснених т. 
зв. «Талергофським комітетом», 546 осіб з Га-
личини та 46 з Буковини були страченими за 
підозрами у проросійських симпатіях [4, c. 638; 
5, c. 63; 13, c. 5; 14, c. 2-17].
Власне кажучи, саме австрійська влада ста-
ла одним із винахідників такого явища в істо-

водночас становили більшість населення про-
вінції. Українці компактно населяли східну час-
тину Галичини і переживали період національ-
ного відродження, що спричиняло їхні претен-
зії на певне місце в управлінні краєм, а подеку-
ди – навіть заклики до створення зі Східної Га-
личини, Північної Буковини та Закарпаття окре-
мої української провінції. Євреї насамперед ві-
дігравали значну роль у економічному жит-
ті провінції. Необхідно зазначити також те, що 
напередодні світової війни кожна з національ-
них груп не була однорідною у своїх політич-
них орієнтаціях, існували часто полярні полі-
тичні партії навіть у межах однієї національної 
групи. Важливим елементом політичного жит-
тя стали також імперські режими, які претенду-
вали на дані території. Австро-угорська влада 
намагалася насамперед зберегти свою поліна-
ціональну імперію за допомогою складного ме-
ханізму стримувань та противаг і не змінюва-
ти нічого у системі, яка функціонувала близь-
ко 50 років. Для Галичини це означало продо-
вження польського домінування над українця-
ми та євреями. Російська імперія робила став-
ку на панславізм та свідомо підтримувала на-
ціональні рухи слов’янських народів у Австро-
Угорщині, хоча водночас і не визнавала за 
східнослов’янськими народами (в т. ч. україн-
цями Галичини) права на самовизначення, за-
раховуючи їх до єдиного російського народу [6, 
c. 200-209, 316-318, 329; 29].
У зв’язку з існуванням такої зовнішньополітичної 
ситуації у контексті провідних національних груп 
виділялися по кілька напрямів. Поляки провід-
ним завданням для майбутньої війни вважали 
відродження власної незалежної держави, про-
те залежно від політичних уподобань орієнту-
валися на різні центри сили тогочасної Європи: 
Росію, Німеччину, Австро-Угорщину, Францію 
тощо. Українці у своїх орієнтаціях були більш об-
меженими та виокремили два основні напрям-
ки: русофільський (спрямований на приєднан-
ня до Росії та заперечення окремішності укра-
їнців як народу) та українофільський (спрямова-
ний на виокремлення українців як окремої наці-
ональної групи та забезпечення їх прав в меж-
ах Австро-Угорщини, а в окремих випадках – і 
на створення незалежної української собор-
ної держави). В переддень війни хіба що єврей-
ська національна група Галичини знаходилась 
у прийнятному для себе становищі і була ло-
яльно налаштованою до Габсбургів, адже пра-
ва євреїв як національної групи були законо-
давчо забезпеченими, а можливий прихід ро-
сійської адміністрації міг принести з собою хіба 
що погроми та антисемітизм.
Саме в таких умовах відбулося проголошен-
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гу Перемишля – найбільшої австрійської фор-
теці на російському фронті. Практично з пер-
ших днів російської окупації територія Галичи-
ни без жодного міжнародного урегулювання, 
«за правом війни», була оголошена частиною 
Російської імперії, тут було встановлено росій-
ську адміністрацію – Військове генерал-губер-
наторство Галичини на чолі з Георгієм Бобрин-
ським. Даний бюрократичний орган багато в 
чому долучився до примусових міграцій в Гали-
чині [8, c. 7, 17; 9, c. 1; 10, c. 5-12, 19; 11, c. 14-18, 
25, 54-57, 81, 95; 16, арк. 1-48; 27, s. 10-12, 44-
46, 75-95; 29, p. 483-492; 33, s. 15].
Ще впродовж перших днів війни, в Російській 
імперії на рівні Міністерства внутрішніх справ 
було прийнято рішення про інтернування та на-
гляд за всіма підданими Німеччини та Австро-
Угорщини, які були придатними для військо-
вої служби. Після проголошення війни такі осо-
би мали бути переселеними «в места не столь 
отдаленные» на сході Росії. Дещо пізніше до 
цієї категорії долучили підданих ворожих Бол-
гарії та Туреччини [23, арк. 7, 10, 15, 109, 111]. 
В умовах окупованої Галичини дані розпоря-
дження були дещо видозміненими стосовно 
австрійських резервістів «дружніх» національ-
ностей: українців, чехів, словаків, румунів, по-
ляків, сербів, італійців. Навіть більше, подеку-
ди військовополонені австро-угорської армії, 
які були призваними з території Галичини, час-
то відпускались додому лише після підписан-
ня клятви про те, що вони не будуть збройно 
виступати проти російської влади. Відповідно 
до «Алфавиту военнопленныхъ» – документу 
російської військової адміністрації на фронті з 
Австро-Угорщиною, впродовж перших тижнів 
війни близько 4300 військовополонених-укра-
їнців було відпущено додому в окуповані росі-
янами повіти Галичини [7, c. 14; 17, арк. 95, 119; 
20, арк. 7, 12, 14, 129-130, 154, 160, 381; 21, арк. 
1, 27, 99, 305; 22, арк. 1-127; 23, арк. 11, 46, 126, 
133, 137; 32, s. 58-59]. 
Крім такої «позитивної» політики, російська ад-
міністрація аналогічно австрійцям намагала-
ся інтернувати всіх осіб, які могли зашкодити її 
правлінню. До числа підозрілих осіб потрапля-
ли категорії, лояльні до колишньої влади: окре-
мі категорії поляків, задіяних у місцевій адміні-
страції, українофіли, а також євреї як «шкідли-
вий елемент» [15, арк. 3]. Впродовж року росій-
ської окупації з території Галичини було висе-
лено 1.962 «шкідливі» особи, а ще 2.364 – пе-
реселено ближче до російського кордону. Для 
виселених євреїв існувала окрема статисти-
ка, яка загалом нараховувала до 10 тис. осіб. 
Крім того, з місцевого населення набирались 
заручники, які слугували гарантом публічно-

рії людства як концентраційні табори для утри-
мання підозрілих та ворожо настроєних спів-
громадян. Більшість інтернованих з Галичи-
ни була розміщена у великих таборах в Штирії 
(Талергоф, Шпільберг) та Богемії (Терезієнш-
тадт або Терезин). Менші партії інтернованих 
розташовувались у невеликих таборах, роз-
киданих по західних районах імперії та Угор-
щині. Першими ув’язненими Талергофу стали 
867 священиків-русофілів з Галичини. Загаль-
на кількість інтернованих у таборах оцінюється 
різними вченими до 60 тис. осіб. Перші концта-
бори в історії людства характеризувалися ви-
сокою смертністю від хвороб та недостатнього 
харчування, відсутністю дотримання прав лю-
дини та великою кількість осіб, які потрапляли 
туди випадково. Загалом такі табори проісну-
вали аж до липня 1917 р., коли новий імпера-
тор Карл І припинив їхнє існування [1, c. 22; 13, 
c. 109-133; 36, s. 540-550].
Третьою групою заходів австрійської адміні-
страції з переміщення населення стало пере-
селення біженців. Зважаючи на катастрофу на 
фронті з перших днів війни були організовані 
шляхи евакуації біженців: Болен-Міхаловіце-
Краків для Західної, Тарноград-Майдан Сеняв-
ський-Ярослав для Центральної та Волочиськ-
Підволочиськ-Тернопіль для Східної Галичини. 
Всі бажаючі переселитися мали перевірятися 
місцевою адміністрацією на предмет їхньої ло-
яльності, після чого інтернувалися або пересе-
лялись як біженці. Можливістю втекти від ро-
сійської окупації скористалися до 1,1 млн. осіб 
зі східних провінцій імперії, зокрема значна 
частина місцевих євреїв, які боялися антисемі-
тизму російської влади. На відміну від політики 
щодо інтернованих, біженці отримували наба-
гато лояльніше ставлення австрійської адміні-
страції і переселялися або до великих міст ім-
перії, або ж до спеціально споруджених табо-
рів. Загалом політику австрійської адміністра-
ції стосовно своїх підданих можна схарактери-
зувати як політику подвійних стандартів, коли 
різні категорії цивільного населення – біженці 
та інтерновані, отримували кардинально різне 
ставлення [3, c. 43; 12, c. 652-654; 24, арк. 63-
64, 66; 30, s. 12-15]. 
У політиці Російської імперії в Галичині можна 
знайти значну кількість схожих за своєю логі-
кою та послідовністю заходів, спрямованих 
на переміщення та раціональне використан-
ня місцевого населення. «Російський паровий 
каток», або російська армія, як її називали су-
часники, увійшла до Галичини 23 серпня і, фак-
тично, була зупинена лише міцним природним 
бар’єром – Карпатами. 3 вересня росіяни уві-
йшли до Львова, а 16 – розпочали першу обло-
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го спокою. Відповідно до звітів окупаційної ад-
міністрації, загальна кількість заручників ся-
гала 700 чоловік, проте мемуари та спогади 
свідчать про те, що сума заручників була чи 
не втричі більшою [7, c. 17; 8, c. 31-32, 43; 10, c. 
5-12, 19; 27, s. 109].
Внаслідок Горлицького прориву у травні 1915 р. 
об’єднані армії Австро-Угорщини та Німеччини 
завдали поразки росіянам і ті розпочали свій 
відступ з території Галичини. У цивільній сфе-
рі даний відступ призвів до проведення значної 
акції з переселення галичан вглиб Російської 
імперії. Аналогічно заходам австрійської адмі-
ністрації в перші дні війни, переселення прово-
дилося у двох вимірах: добровільному та при-
мусовому. Добровільно переселялися насам-
перед ті, хто співпрацював з російською адмі-
ністрацією та з якихось причин не бажав повер-
нення австрійців, а також намагався уникнути 
служби в австрійській армії. Таких біженців пе-
реселяли до межуючих з Галичиною Волині, По-
ділля або Бесарабії, або ж Києва та Ростова. 
Примусовому переселенню підлягали насам-
перед особи призивного віку. Загалом росій-
ська військова адміністрація намагалася макси-
мально зменшити військовий потенціал Австро-
Угорщини і тому наказала виселити з Галичини 
всіх чоловіків віком 18-50 років, так само як ви-
водити за межі губернаторства худобу, спалю-
вати збіжжя, руйнувати заводи і фабрики. Лише 
стрімкість наступу Центральних держав не до-
зволила реалізувати даний план у повному об-
сязі. Загальну кількість біженців та виселенців з 
Галичини до Росії важко оцінити через брак до-
кументальних даних. За приблизними оцінками, 
це кілька сотень тисяч осіб [2, c. 187-188; 18, арк. 
9; 19, арк.1-23, 56-57, 76; 28, p. 21].
Таким чином, на основі викладеного матеріа-
лу стає зрозумілим, наскільки близькими стали 
зовнішня військова та внутрішня політики біль-
шості європейських держав на початку 20 сто-
ліття. Приклад Галичини та двох імперій: Росій-
ської та Австро-Угорської, демонструє те, що 
організоване переселення населення стало 
важливим компонентом зовнішньополітичних 
стратегій. Обидва імперські режими намагали-
ся знайти підтримку серед окремих суспільних 
груп Галичини, і водночас спрямовували ре-
пресії на можливих суперників. Саме починаю-
чи з 1914 р. переміщення населення може вва-
жатися одним із ефективних засобів політики, 
що набули поширення у Європі.
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Загальні причини Першої Світової війни полягали 
у різкому загостренні економічних та політичних 
протиріч між найбільш економічно розвинутими 
країнами світу. Через прагнення провідних дер-
жав до перерозподілу світу учасниками Першої 
Світової війни стали 33 країни, населення яких 
складало більшу частину планети.
Перша Світова війна внесла певні особливості 
щодо практичного ведення бойових дій, яке 
до того відрізнялося достатньою сталістю те-
оретичного мислення та невідповідністю дея-
ких положень військового мистецтва тогочас-
ному рівню розвитку техніки, промисловості та 
озброєння. Так, напередодні Першої Світової 
війни найкращою формою маневру вважав-
ся обхід одного або двох флангів противника 
з метою подальшого взяття в оточення. Фрон-
тальний удар взагалі не розглядався як спосіб 
ведення бойових дій через те, що він супро-
воджувався величезними втратами наступа-
ючих військ. Створення суцільних позиційних 
фронтів виключило можливість перемоги на 
флангах того, хто оборонявся. Для прориву 
міцно укріплених позицій необхідно було нано-
сити фронтальні удари, що, у свою чергу, по-
требувало зосередження значних сил і засобів 
на обраних ділянках. При цьому після потужної 
артилерійської підготовки війська мали пере-
ходити у наступ.
Бойові дії на східноєвропейському театрі бойо-
вих дій кампанії 1916 року внесли суттєві корек-
тиви щодо подальшого розвитку військового 
мистецтва. Однією з найвизначніших подій 
того часу правомірно вважати наступаль-
ну операцію російського Південно-Західного 
фронту під командуванням генерал-ад’ютанта 
О.О. Брусилова, під час якої вперше за 

Анотація. В даній статті висвітлюються деякі особли-
вості наступальної операції Південно-Західного фрон-
ту влітку 1916 року, яка була здійснена під час Першої 
Світової війни, відкрила нову форму прориву укріпленого 
фронту і для того часу вважалася однією з найкращих. 
Досвід операції широко використовувався у військовій 
науці при розробці теорії прориву укріплених смуг та на-
був подальшого розвитку у плануванні найбільш значу-
щих стратегічних операцій Збройних Сил СРСР під час 
Другої Світової війни.
Аннотация. В данной статье освещаются некоторые 
особенности наступательной операции Юго-Западно-
го фронта летом 1916 года, которая была осущест-
влена во время Первой Мировой войны, открыла новую 
форму прорыва укреплённого фронта и для того вре-
мени считалась одной из лучших. Опыт операции ши-
роко использовался в военной науке при разработке те-
ории прорыва укреплённых полос и приобрёл дальней-
шее развитие в планировании наиболее значимых стра-
тегических операций Вооружённых Сил СССР во время 
Второй Мировой войны.
Abstract. This article highlights some of the features of the 
offensive of the Southwestern Front in the summer of 1916, 
which was implemented during the First World War ushered in 
a new form of breakthrough fortified front and for the time was 
considered one of the best. Experience operations are widely 
used in military science in the development of the theory of 
breakthrough fortified zones and gained further development 
in planning the most significant strategic operations of the 
Armed Forces of the USSR during World War II.

Ключові слова: Перша Світова війна, наступальна опе-
рація, Південно-Західний фронт, оперативний прорив, 
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ная операция, Юго-Западный фронт, оперативный 
прорыв, противник, манёвр, стратегическая операция, 
военное искусство.
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бути такого проміжку часу, коли противник 
мав організувати оборону на нових рубежах 
[2, с. 347–348].
Приймаючи рішення щодо проведення 
фронтової наступальної операції, Брусилов 
добре розумів про те, що це виявлялося над-
звичайно складним завданням. Він зазна-
чав, що «…атака укріпленої позиції в сучасній 
війні, операція важка, майстерна». Тому її успіх 
в багатьох аспектах залежав від її ретельної 
підготовки [1, с. 32–34].
Разом з тим, окрім розроблення плану 
наступальної операції в підготовчій період ба-
гато уваги приділялося проведенню розвідки 
засобів оборони противника. Оборонні позиції 
були збудовані представниками австро-угорсь-
ких військ приблизно за 9 місяців за допомо-
ги різних технічних засобів. Оборона склада-
лася з 2-3 позицій, які були віддалені одна від 
одної на 3-5 кілометрів. Глибина кожної позиції 
була до 4 кілометрів і містила 2-3 лінії окопів 
повного профілю, посилених загородженнями 
з дроту, фугасами, бетонованими бійницями 
та сталевими щитами. Озброєння складалося 
з кулеметів, траншейних гармат, бомбометів, 
мінометів, ручних бомб і величезним запасом 
боєприпасів. Але усіма видами розвідки, у тому 
числі повітряної, вдалося досить точно встано-
вити особливості оборони противника. Також 
генерал Брусилов віддав наказ створити план 
смуги наступу для кожної армії, на яких були ре-
тельно наведені позиції ворога. Такими планами 
мав бути забезпечений весь командний склад.
На світанку 22 травня почався наступ 
Південно-Західного фронту. Вогонь артилерії 
виявився доволі ефективним. У дротяних за-
городженнях противника були пророблені про-
ходи, окопи першої і частково другої лінії були 
зруйновані. Найбільший успіх був досягнутий у 
напрямку дій 8 армії. Корпуси її ударного угру-
пування наприкінці 23 травня здійснили про-
рив першої смуги оборони противника та про-
тягом наступних двох днів здійснювали його 
переслідування. 
Взагалі впродовж перших трьох днів насту-
пу війська Південно-Західного фронту доби-
лися великого успіху. Найбільш значним він 
був у сфері дій 8 армії, при тому, що її 46 та 
4 кавалерійські корпуси не виконали поставле-
них завдань. Але на напрямку головного удару 
ворожі позиції були прорвані на фронті у 70–80 
кілометрів і 25–35 в глибину.
У подальшому Брусилов за умов підходу 5 
Сибірського корпусу планував розпочати 28 
травня наступ на інші заздалегідь визначені 
рубежі. При цьому бойова обстановка постійно 
вимагала перенесення напрямку головного 

весь позиційний період військових дій було 
здійснено оперативний прорив фронту про-
тивника. На думку автора, дану операцію 
без перебільшення правомірно назвати од-
ним із найвидатніших  шедеврів теоретич-
ного та практичного втілення новаторсько-
го способу військового мислення, який вхо-
дить до загальносвітової скарбниці досягнень 
військової думки. До того ж, подібного роду 
операції раніше не проводили як представни-
ки Троїстого Союзу, так і союзники Російської 
імперії по Антанті. У військовій історії вона на-
завжди залишилася у довідкових виданнях пе-
реважно під назвами «Брусилівський прорив», 
«Брусилівський наступ», «Brussilowan-Griffe» 
(нім.) [7, с. 71–81].
Своє рішення щодо проведення фронтової 
наступальної операції генерал Брусилов ви-
клав у відповідній директиві №1048 від 7 квітня 
1916 року. Цим актом військового управління пе-
редбачався перехід армій Південно-Західного 
фронту в наступ із завданням щодо сприяння 
військам Західного фронту. Найближчою ме-
тою військових дій було розгром живої сили 
противника і оволодіння його позиціями. Ата-
ка мала проводитися всім фронтом у міжріччі 
Стиру та Прута. Нанесення головного уда-
ру покладалося на 8-му армію як найближчої 
до Західного фронту. Інші армії мали атаку-
вати противника шляхом нанесення ударів 
за напрямками, які обрали їхні командуючі. 
Підготовка до операції повинна була проводи-
тися таємно та завершитися до 28 квітня.
Піхота мала вести атаку хвилями не менше 3–4 
ланцюгів за наявності за ними резервів. Ата-
куючи хвилі мали слідувати одна за одною на 
визначених дистанціях у 150–200 кроків. Друга 
хвиля мала поповнювати втрати першої, тре-
тя хвиля підтримувала дві попередні та мала 
бути їх найближчою підтримкою, четверта ста-
новила резерв командирів передових полків. 
Резерви начальників та командирів корпусів 
мали просуватися за попередніми чотирма 
хвилями та завжди бути готовими продовжи-
ти атаку, підтримати вогнем передові части-
ни та закріпити захоплені позиції. Також в разі 
потреби ці резерви мали протидіяти контра-
такам противника у фланг російських військ. 
Після того, як передова піхотна хвиля мала за-
йняти першу лінію укріплень противника, вона 
не повинна була зупинятися і закріплювалася 
у другій лінії окопів ворога. При постановці за-
вдань артилерії зверталася особлива ува-
га на необхідність виключення безцільного 
вогню, безперебійного зв’язку і безперервної 
взаємодії з піхотою. Також між першою ата-
кою та подальшим розвитком прориву на мало 
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фронту безпосереднім чином вплинула на 
підписання відповідної військової та політичної 
конвенції від 4 серпня 1916 року між державами 
Антанти та Румунією. У подальшому 14 серпня 
Румунія оголосила війну Австро-Угорщині, на 
наступний день війну їй було оголошено з боку 
Німеччини та Туреччини і 19 серпня Болгарією. 
Ставка російського верховного головноко-
мандування відрядила на допомогу румунсь-
ким військам 35 піхотних та 11 кавалерійських 
дивізій і подовжила бойовий фронт своїх армій 
на 500 кілометрів. Лівіше від Південно-Західного 
фронту до узбережжя Чорного моря було роз-
горнуто нове оперативне об’єднання – Румунсь-
кий фронт, до складу якого увійшли російські та 
румунські війська. І хоча головнокомандувачем 
фронтом номінально вважався румунський ко-
роль, фактичне керівництво військами було в 
руках його заступника, російського генерала 
Д.Г. Щербачова. Вступ Румунії у війну на боці 
Антанти значно ускладнило становище про-
тивника через необхідність створення нового 
стратегічного фронту боротьби, що тягнуло за 
собою ослаблення обмежених сил на головних 
фронтах [6, с. 91–97].
Велику значущість наступу російського Півден-
но-Західного фронту влітку 1916 року у військо-
вому мистецтві підтверджують також зарубіж-
ні автори. Вони віддають беззаперечну шану 
як власне таланту особистості генерала Бру-
силова, так і бойовим якостям російських сол-
дат, які виявили себе здатними прорвати одра-
зу на декількох ділянках німецько-австрійський 
фронт та відкинути противника на значну від-
стань при значному відставанні у технічному 
аспекті забезпечення. При цьому на Західному 
фронті війська обох воюючих сторін за більш 
вагомого технічного забезпечення просували-
ся у прямому сенсі на метрових відстанях і не 
змогли вирішити завдання прориву [4, с. 101].
У 1916 році загальні стратегічні плани щодо од-
ночасного наступу командування Антанти не 
виправдалися повною мірою із-за того, що со-
юзники не виконували зобов’язання належним 
чином і не останню роль у цьому зіграли імпе-
ріалістичні суперечності між ними. Але загаль-
ний підсумок кампанії був на користь союзни-
ків, адже вони вирвали стратегічну ініціативу 
у німецько-австрійського командування. І вар-
то зазначити, що однієї із найзначніших подій у 
цьому був саме Брусилівський прорив.
Проте, незважаючи на власну незавершеність, 
наступальна операція Південно-Західного 
фронту влітку 1916 року відкрила нову форму 
прориву укріпленого фронту, яка для тогу часу 
була однією з найкращих. У подальшому до-
свід операції широко використовувався радян-

удару із Західного фронту на Південно-Західний, 
але Ставка верховного головнокомандування не 
видавала відповідного розпорядження. 
До кінця травня 1916 року війська Південно-За-
хідного фронту досягли нових значних успіхів. 
До бойових дій був введений 5 Сибірський кор-
пус, який був переведений із Північного фрон-
ту, при цьому до ведення бойових дій також був 
залучений 23 армійський корпус. Тридцять пер-
шого травня Брусилов видав розпорядження з 
1 червня продовжувати наступ з метою оста-
точного завершення поразки австро-німецьких 
військ [3, с. 13–15].
Але, зважаючи на численні прорахунки верхов-
ного командування  повний загальний наступ 
Південно-Західного фронту відновився лише 
15 липня, при цьому військам 3 Особливої 
та 8 армій вдалося добитися лише частково-
го успіху. Противник зосередив значні резер-
ви і надав російським військам запеклий опір. 
До цього часу генерал Брусилов остаточ-
но втратив надію на активні бойові дії з боку 
сусідніх Північного та Західного фронтів. По-
кладати надію лише на свій фронт для досяг-
нення стратегічних результатів він не вияв-
ляв можливим. Тому бойові дії продовжува-
лися без колишньої інтенсивності, з намаган-
ням запобігти надмірних людських втрат. Була 
підтримана ідея щодо необхідності сковування 
якомога більшої кількості військ противника в 
якості побічної допомоги союзним військам.
У подальшому бойові дії взяли затяжний ха-
рактер, проте, деякого успіху було досягнуто 
у вигляді звільнення деяких невеликих міст. 
Австро-угорські війська були змушені залиши-
ти раніше займану територію, внаслідок чого до 
початку вересня фронт стабілізувався і до по-
чатку вересня операція вважалася закінченою. 
Таким чином, наступальна операція Південно-
Західного фронту влітку 1916 року мала велике 
військово-політичне значення. Вона призвела 
до поразки австро-угорських військ у Галичині 
та Буковині, противник втратив убитими, по-
раненими і полоненими до 1.5 млн. особово-
го складу. Також було втрачено та знищено 
приблизно 1795 кулеметів та 448 бомбометів і 
мінометів. Втрати російських віськ склали при-
близно 500 тисяч осіб [5, с. 21–22].
Також важливим наслідком операції було 
здійснення вирішального політичного впли-
ву на позиції Румунії щодо її участі у Першій 
Світовій війні, адже до того часу правлячі 
кола цієї країни проводили політику удаваного 
нейтралітету і вичікували найбільш вигідного 
моменту щодо приєднання до тієї, чи іншої 
коаліції виключно із кон’юнктурних міркувань. 
Тому перемога російського Південно-Західного 
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ською військовою наукою при розробці теорії 
прориву укріплених смуг та знайшов безпосе-
редньо практичне втілення і дістав подальшо-
го розвитку у найбільших стратегічних операці-
ях Збройних Сил СРСР під час Великої Вітчиз-
няної війни.
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Правофлангова 8-а армія на Волині та Во-
линському Поліссі. 
Головний удар на Волині та Волинському По-
ліссі, в загальному напрямку на Луцьк мала 
проводити, сильна правофлангова 8-а армія 
(яка була найближча до Західного фронту, ко-
мандуючий генерал Каледін, і якою раніше, 
майже два роки командував Брусилов, саме 
вона зробила йому славу), яка мала завдати 
основний удар Південно-Західного фронту на 
Луцьк, а далі на Ковель, для сприяння наміче-
ного головного удару Західного фронту.
Напрямок головного удару Брусилов, намі-
тив давно: „У мене було вирішено нанести го-
ловний удар у 8-й армії, напрямком на Луцьк, 
куди я і направив мої основні резерви та ар-
тилерію...” – писав він згодом у своїх спога-
дах; “цей напрям для головного удару, вибрано 
мною саме тому, що основне завдання фрон-
ту – допомогти наступу Західному фронту, на 
який ставка покладала найбільші надії” [1].
Особливістю стратегічного задуму Брусилова 
було те, що він відмовився від тактики головно-
го удару і прориву фронту в одному чи кількох 
місцях. План контрудару передбачав наступ 
російських військ по всьому Південно-Західно-
му фронту, На пропозицію Алексєєва Західний 
фронт мав наносити головний удар. Армії Пів-
денно-Західного фронту повинні були провес-
ти демонстративний наступ на Луцьк.
Командувач Південно-Західним фронтом своє 
останнє розпорядження на прорив віддав у ви-
гляді наказу начальника штабу фронту за № 
1404 від 25 (12) травня, в якому говорилося: «Ав-
стрійці, перевізши частину сил з нашого фронту, 

Анотація. Висвітлюється план та підготовка до на-
ступу правофлангової 8-ї армії, перед початком «Луць-
кого прориву» в травні 1916 року, яка стояла на стику 
Західного і Південно-Західного фронтів, на території 
Волині та Волинського Полісся і займала велику ділянку 
фронту на правому березі річки Стир, від залізниці Сар-
ни – Ковель до Попівців, маючи завдання наносити го-
ловний удар на Луцькому напрямку, захопивши позиції су-
противника. Вона знаходилася найближче до Західного 
фронту а, отже, здатна була надати Еверту найбільш 
дієву допомогу.
Аннотация. Освещается план и подготовка к насту-
плению правофланговой 8-й армии перед началом «Луц-
кого прорыва» в мае 1916 года, которая стояла на сты-
ке Западного и Юго-Западного фронтов, на террито-
рии Волыни и Волынского Полесья и занимала большой 
участок фронта на правом берегу реки Стырь от же-
лезной дороги Сарны – Ковель до Попивки, имея зада-
чу наносить главный удар в Луцком направлении, захва-
тив позиции противника. Она находилась ближе к За-
падному фронту и, следовательно, способна была пре-
доставить Эверту наиболее действенную помощь.
Annotation. Illuminated plan and prepare for an offensive 
right-wing of the 8th Army, before «Lutsk breakthrough» in 
May 1916, which stood at the junction of the Western and 
Southwestern Fronts, in the territory of Volyn and Volyn 
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командувача писав російському військовому 
агенту генералу Жилінському, що «наполегли-
ві прохання італійців, та особисте звернення 
короля до государя, змусили нас прийняти рі-
шення почати атаку арміями Брусилова 4 черв-
ня (22 травня), а головний удар - у напрямку 
на Луцьк.Найголовніша спонукальна причина 
прискорити нашу атаку та дати італійцям мо-
ральну підтримку» [8].
Початок підготовки до наступу в 8-й армії. 
Підготовка до наступу почалася.Інші армії 
фронту повинні були, залежно від їхніх сил, 
атакувати ворога на обраних ними ділянках 
для відволікання сил противника. Розробку 
планів окремих операцій Брусилов поклав на 
командувачів арміями, надавши їм можливість 
проявляти ініціативу. Разом з тим, командувач 
фронтом дав підлеглим конкретні вказівки, яки-
ми слід було керуватися при складанні планів 
армійських операцій. За собою Брусилов зали-
шив координацію дій.
Щоб проконтролювати підготовку до наступу, 
командувач арміями фронту, зрозуміло, пови-
нен був з найбільшою ретельністю готувати про-
рив на головному напрямку, який наносила 8-а 
армія. Зрозуміло, що від успіху військ 8-ї армії 
залежали і подальші дії інших армій, і навіть в 
якійсь мірі - успіх армій Західного фронту, якому 
передавався головний удар. Тим більше що все 
одно левова частка артилерії і резервів Півден-
но-Західного фронту знаходилося саме в 8-й 
армії. При цьому передбачалося, що в двадця-
тикілометровій смузі атаки, буде зосереджено 
до ста п’ятдесяти тисяч багнетів, підтримуваних 
можливим максимумом важкої артилерії.
Саме тому особисто командуючий Південно-
Західним фронтом генерал Брусилов оглянув 
місцевість на передбачуваному напрямку го-
ловного удару 8-ї армії, а на інші ділянки ви-
їжджали його довірені особи зі штабу фронту. 
Він також побував на спостережному пункті, 
що знаходився на Варашській горі (яку в даний 
час називають Брусиловською, на заплаві річки 
Стир, біля с.Цміни Маневицького району).В сво-
їх спогадах писав: „...Очевидно, що здійснення 
прориву таких сильних, так потужно укріпле-
них позицій супротивника вважалося майже 
неймовірним... Але я був упевнений, що все ж 
є можливість цілком успішно виконати задачу 
прориву фронту і при таких важких умовах...
Резюмуючи план наступальної операції 8-ї ар-
мії, необхідно відзначити ту вузьку мету, яку по-
ставив собі командувач армією. Ця мета не від-
повідала ролі, яка випала на долю цієї армії. 
Всі планування операції обмежувалися тільки 
захопленням ворожих позицій, без перспекти-
ви подальшого розвитку наступу.

поведуть наступ проти італійців. Щоб перешко-
дити їх подальшому посиленню на італійському 
фронті, головнокомандувач наказав перейти в 
наступ, згідно розроблених в арміях планів» [2].
В цей же день, 25 травня (12травня) штаб армій 
ПЗФ направив в резерв 8-ї армії 4-у Фінляндську 
стрілецьку та 12-у кавалерійську дивізії. У роз-
порядженні [3]. особисто Брусилова знаходили-
ся 2-а Фінляндська стрілецька дивізія з 8-ї армії, 
12-а піхотна дивізія з 9-ї армії і нова 126-а піхот-
на дивізія з Одеського військового округу. На на-
ступний день Алексєєв доповів Верховному го-
ловнокомандуючому імператору Миколі II свою 
думку про неприпустимість скорочення термі-
нів підготовки операції через погіршення стано-
вища італійської армії і запропонував посилити 
війська Брусилова ще двома корпусами [4]. 
Начальник штабу армій Південно-Західного 
фронту Клембівський підкреслював згодом, 
що Алексєєв дотримувався принципу «розви-
тку успіху найбільшою мірою там, де він є» [5].
Калединський план наступального прориву 
в 8-й армії. 
План Луцької операції був розроблений опера-
тивним відділенням штабу 8-ї армії ще до лис-
топада 1915 р., але в зимовому наступі реалізо-
ваний не був, а восени штаб 8-ї армії в особі на-
чальника оперативного відділу підполковника 
П. С. Махрова розробив таку операцію. Надалі 
вона, судячи з усього, була допрацьована гене-
рал-квартирмейстером штабу армій ПЗФ гене-
рал-майором М. М. Духоніним [6].
Порівняння цього плану з реальними діями в 
червні 1916р., та відсутність детальної роз-
робки подальшої операції після успіху прори-
ву показує, що на території Волинського Поліс-
ся Брусилов використовував саме ці напрацю-
вання, про які піде мова.
28 (15) квітня командуючий 8-ю армією генерал 
Каледін, представив розроблений ним опера-
тивний план на затвердження генералу Бруси-
лову. За цим планом армія ставила собі завдан-
ня, провести головний наступ на Луцьк, оволоді-
ти лінією р. Стир, та зайняти позиції противника 
на ділянці біля околиць Дерно, Корито. Коман-
дування фронтом вразі успіху не передбачало 
подальших дій, упускало також не узгодженість 
дій ударних груп в сусідніх арміях. Була надана 
свобода вибору ділянок для прориву.
31 (18) травня 1916 військам була дана директи-
ва (№ 2703) для наступу. Цією директивою для 
розвитку успіху 8-ї армії, особливо наголошу-
валося на необхідності використання 4-о кава-
лерійського корпусу в напрямку на Ковель [7].
Таким чином, задумана росіянами операція на 
цей раз повинна була врятувати італійську ко-
рону. Начальник штабу верховного головно-
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При цьому фланги армії повинні були залишати-
ся на місці, мабуть, не розраховуючи на широ-
кі дії. Представлений план 8-ї армії викликав з 
боку Ставки і генерала Брусилова заперечення, 
щодо пасивності 30-о армійського та особливо 
4-о кавалерійського корпусів, але генерал Бру-
силов зажадав від них активних дій на Ковель.
Далі 8-й армії передбачалося, відповідно до вка-
зівки Ставки, продовжити наступ на Ковель – 
Брест – Литовськ. Всі сили перевершували чи-
сельність супротивника – в п’ять разів в піхоті, 
тричі в легкій артилерії і більше ніж двічі над важ-
кою артилерією. Співвідношення сил на ділянці 
головного удару давало значну перевагу (2,5: 1) 
для російських військ, і це забезпечувало безу-
мовний успіх при прориві тактичної оборони ав-
стрійців.
8-а армія, також посилювалася 46-м армій-
ським корпусом, 12-ю кавалерійською дивізі-
єю та 24-а знаряддями важкої артилерії. В цей 
же час прибув штаб 46-о армійського корпусу 
який повинен був обєднати для удару управ-
ління 77-ї, 100-ї піхотної бригади та 16-ї кава-
лерійської дивізії. Новосформований 46-й ар-
мійський корпус розмістився на фронті півден-
ніше Вараш, на західніше Полонне, Острівськ, 
Козлиничі, Чарторийськ, в загальному напрям-
ку на Ковель, маючи завдання сприяти прориву 
4-о кавалерійського корпусу; одночасно забез-
печуючи правий фланг армій, наступаючи го-
ловними силами уздовж залізниці Сарни – Ко-
вель. Інші армії виконували допоміжні завдан-
ня. Найближча мета бойових дій полягала в 
тому, щоб розгромити австро-угорські війська 
і оволодіти їх позиціями [11].
До складу 8-ї армії увійшов також 4-й кавале-
рійський корпус у складі 16-ї кавалерійської, 2-ї 
зведеної козачої, 7-ї кавалерійської і 3-ї Кав-
казької козачої дивізій та 77-а піхотна дивізії, 
який розташовувався на фронті Острівськ – 
станція Чорторийськ (нині Цміни Маневицького 
району), зайнявши фронт на схід Озерці (Ост-
рівськ), західніше Вулька Галузіївська, північні-
ше Костюхнівка. станція Чорторийськ, маючи 
проти себе 270-й резервний полк, 9-у, 1-у, 11-у 
кавалерійські дивізії австрійців та польський 
легіон з двох бригад. 4-й кавалерійський кор-
пус ще у ніч з 1-2 травня (18 на 19 квітня) поси-
лювався 3-ю Кавказькою козачою та 7-ю кава-
лерійською дивізіями». Також корпус отримав 
завдання «провести кінний набіг та прорватися 
в загальному напрямку на Ковель, з метою роз-
громити тил противника, знищуючи його запа-
си, склади, залізні дороги, вносячи безлад та 
паніку в його тил, і тим сприяти просуванню 8-ї 
армії, та розгрому живої сили противника» [12].
3 червня (21 травня) на додаток цього розпо-

Угруповання військ 8-ї армії Південно-За-
хідного фронту на Волинському Поліссі до 
початку прориву. 
Підготовка Південно-Західного фронту відзна-
чалася особливою ретельністю. В результаті 
копіткої роботи командуючого фронтом, коман-
дуючих арміями та їх штабів був складений чіт-
кий план операції. Виходячи з вищесказаного, 
на головному операційному напрямку Півден-
но-Західного фронту на Львів угруповання сил 
було слабке, більш сильний кулак зосередже-
ний був на Володимир-Волинському напрям-
ку для полегшення наміченого головного удару 
Західного фронту.
Як було вище зазначено під час підготовки насту-
пу головна роль відводилася 8-й армії, що мала 
наступати в напрямку Ковель-Брест. Частини 8-ї 
армії Каледіна ПЗФ в полосі оборони якої знахо-
дилось Волинське Полісся, займала оборону на 
фронті 185 км. від Маюнич до Детинич.
Сюди було скеровано третину всіх дивізій 
фронту, бойовий та чисельний склад якої скла-
дав (13 дивізій) та половину важкої артилерії 
(19 батарей, 170 тис. солдат та офіцерів, 582 
гармати різних калібрів включаючи і трофейні, 
але супротивник на всіх напрямках проти всіх 
російських армій мав значну перевагу у важкій 
артилерії). Каледін вирішив наносити головний 
удар силами 11-о і 8-о армійських корпусів на 
Луцькому напрямку.
На кінець травня до складу 8-ї армії входили:
На Ковельському напрямку 44-й армійський 
корпус генерала Істоміна М.М., 30-й генерала 
Зайончковського А.М., 39-й генерала Стель-
ницького С.Ф., 4-й і 5-й кінні генералів відповід-
но Гелленшмідта і Вельяшева Л.Н.; на Луцько-
му напрямку – 8-й генерала Драгомирова В.М., 
32-й генерала Федотова І.І. і 40-й генерала Ка-
шталінського [9].
В загальному 8-а армія повинна була прорвати 
фронт в районі Олика, на Володимир - Волин-
ському напрямку, 4-а корпусами, маючи в резер-
ві одну піхотну і одну кавалерійські дивізії. З боку 
Сарн кіннота мала прориватися на Ковель.
На Луцькому напрямку до 1 червня (19 травня) 
були віддані всі розпорядження, і війська за-
йняли вихідне положення для наступу. У 8-й ар-
мії корпуси розташовувалися наступним чином:
На напрямку головного удару на шістнадця-
ти кілометровому фронті Дубище - Корито сто-
яли два ударних корпуси, 8-й та 40-й армій-
ські, у складі вісімдесяти батальйонів і двохсот 
п’ятдесяти семи знарядь, та група генерала За-
йончковського (30-й армійський та 5-й кавале-
рійськікорпуси) яка розташувалася на правому 
фланзі від залізниці Сарни, Ковель до Богус-
лавки [10].
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рядження відбулася розмова по прямому дро-
ту генерала Брусилова з командувачем 8-ї ар-
мії генералом Каледіним, під час якого ще раз 
була підкреслена необхідність рейду 4-о ка-
валерійського корпусу в складі 5-и кавалерій-
ських дивізій на Ковель. «За нашими відомос-
тями, – говорив генерал Брусилов, – проти Гіл-
леншмідта військ дуже мало, тонка лінія, і якщо 
прорив значними кінними силами буде прове-
дений, то, очевидно, тут утриматися противник 
не зможе» [13].
Забезпечення операції, на півночі покладало-
ся на групу генерала Зайончковського (30-й ар-
мійський корпус та 5-й кавалерійський корпус), 
Група генерала Зайончковського повинна була 
забезпечувати правий фланг корпусів, від за-
лізниціСарни - Ковель до Богуславки. атакува-
ти на фронті Дідичі, Корито, та перешкодити пе-
рекидання військ по дорозі з Колок на Цумань. 
Вона складалася з 5-о кавалерійського корпу-
су у складі (Оренбурзька козача і 11-а кавале-
рійська дивізії) та 30-о армійського корпусу (71-
а та 80-а піхотні дивізії), та займала фронт на 
схід від села Новосілки, на захід Куликовичі, за-
хідніше Кошице, на схід Чорниж, західніше Се-
лище, на схід Берестяни, та Богуславка, Проти-
групи генерала Зайончковськогоавстрійці мали 
127-у ландштурменную бригаду, п’ятдесят тре-
тю піхотну дивізію, 26-у ландверную дивізію, 
10-у кавалерійську дивізію, 4-у і 13-у піхотні та 
частину 41-ї дивізії.
Саме в цей час в с.Чорниж був генерал Зайонч-
ковський, тому що перед наступом мала про-
водитись рекогносцировка на якій він мав бути 
присутній обов’язково. Також в цьомуселі зна-
ходився особовий склад 80-ї піхотної дивізії ро-
сійської імператорської армії з групи генерала 
Зайончковського (визначено за допомогою то-
погеодезичних розрахунків). Загальна кількість 
особового складу який знаходився в с.Чорниж 
з вересня 1915 року по травень 1916 року скла-
дався приблизно 3,5 тис. чоловік, не рахуючи 
гармат, кулеметів, підрозділів бойового та ти-
лового забезпечення.
39-й армійський корпус у складі 125-ї і 102-ї пі-
хотних дивізій, та доданих артилерійських час-
тин, мав завдання міцно утримувати позиції на 
ділянці Богуславка, Луцьке шосе, та опанува-
ти позиціями австрійців на ділянці Ставок, Дер-
но. Корпус зайняв фронт на південному сході 
Богуславки, та на заході Карпилівки та Дубищ, 
на схід Ставок, західніше Хромяково, північна 
околиця Дідич. Проти 39-оармійського корпусу 
розташовувалися частини 41-ї та 37-ї і 2-ї піхот-
ної дивізії.
40-й армійський корпус – 2-а та 4-а стрілець-
кі дивізії, полк 4-ї Фінляндської дивізії та дода-

ні артилерійські частини з 16-м Фінляндським 
полком перебував на фронті, північна околиця 
Дідичів, західніше Олика, на південний схід Но-
совичі. Корпус мав завдання «оволодіти пози-
ціями австрійців на ділянці Дерно, Заболотці». 
Проти 40-о армійського корпусу розташовува-
лися частина 2-ї піхотної дивізії, 70-а бригада 
11-ї піхотної дивізії.
32-й армійський корпус у складі 101-ї та 105-ї 
піхотних дивізій з доданими артилерійськими 
частинами «міцно забезпечуючи Дубно-Рів-
ненське направлення на ділянці Корито» [14]. І 
розташувався на фронті на захід біля Корита, 
Дорогостайщина, Муравіца, Млинів, Підгайці. 
32-й армійський корпус мав проти себе части-
ни 7-ї піхотної дивізії, 36-у бригаду, 46-у дивізію 
і кілька батальйонів 25-ї піхотної дивізії.
У квітні 1916року в 8-й армії, в 32-у корпусі все 
частіше з’являються випадки порушення служ-
би – братання з австрійцями. Російський сол-
дат відчував стомлення війною, але в загаль-
ному не втратив ще бойової стійкості. Мораль-
ний стан російських військ та боєздатність ро-
сійської армії у порівнянні з австрійцями були 
значно вищі, ніж в австро-угорській армії в якій 
в зв’язку з відправкою кращих частин на італій-
ський фронт в солдатських масах втома від ві-
йни та небажання воювати стали звичайним 
явищем.
В районі Рівного знаходився 8–й армійський 
корпус у складі 15-ї і 14-ї піхотних дивізій, та 3 
полків, 4-ї Фінляндської дивізії, 7-ї та 12-ї кава-
лерійських дивізії які займали фронт – на пів-
денний захід Носовичі, на схід Пелжа, Тере-
шово. В Городецьку перебувала 100-а піхотна 
дивізія яка мала завдання опанувати позиція-
ми австрійців на ділянці Заболотці, висота 1 км 
північніше Корита.
Кінноту 8-ї армії (якої в армії була достат-
ня кількість – шість кавалерійських дивізій з 
семи)командувач армією не зумів використа-
ти як оперативний резерв армії, а призначив її 
для прориву укріпленої смуги австрійців в бо-
лотисто-лісистій місцевості, яка розташову-
валася на другорядній ділянці в долині Стиру. 
Саме Клембівський висунув ідею 4-у та 5-у кін-
ним корпусам наказано було прорватися через 
ворожі лінії в напрямку на Ковель для виходу 
в глибокий тил противника. Для цього кіннота 
повинна була спершу прорвати оборону проти-
вника в Прип’ятських болотах.
Резерв головнокомандувача Південно-Захід-
ним фронтом складався з 126-ї піхотної диві-
зії, що розташовувалася в районі Рівного, і 12-ї 
піхотної дивізії в районі Довжок, та 2-ї Фінлянд-
ської стрілецької дивізії в районі Озерян, Мі-
зоч, Здолбуново. З фронтового резерву пере-
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давалася у розпорядження командувача 8-ю 
армією і переходила в район Рівного 4-а стрі-
лецька дивізія [15]. У резерві головнокоманду-
вача залишалися 3-и піхотні дивізії, розкидані 
за правим і лівим флангами фронту, і 5-й си-
бірський корпус, який перекидався ще по за-
лізниці.
Передбачалося з прибуттям 5-о Сибірського 
корпусу з Північного фронту, який мав служити 
великим оперативним резервом в руках коман-
дувача фронтом, передати 126-у піхотну диві-
зію в розпорядження командувача 8-ї армії та 
12-у піхотну дивізію - в 9-у армію.
Для посилення удару на Луцьк з армій Еверта 
були вилучені 2 кінні та 1 піхотна дивізія у квіт-
ні, 2 кінні дивізії в травні, а зі складу Північного 
фронту - ще 2 стрілецькі дивізії.
Подальша доробка операції на Луцько-Ко-
вельському напрямку велася в умовах го-
стрих розбіжностей між командувачем 8-ю ар-
мією генералом від кавалерії Каледіним і ко-
мандуванням фронту. Алексєєв підтримував 
Каледіна в прагненні підсилити кінноту двома 
піхотними дивізіями, Брусилов же наполягав 
на включенні всієї піхоти в ударну групу. «Щоб 
уникнути непорозумінь, - писав він Каледіну 2 
червня (20 травня), - вважаю своїм обов’язком 
ще раз вам підкреслити, що всі ваші резерви 
повинні бути так розташовані, щоб мати мож-
ливість, якщо знадобиться, підкріпити атаку-
ючі війська вашої головної групи, а потім роз-
вивати досягнутий успіх, щоб він був трива-
лим ... Розкидати своїх резервів не слід. За-
ткнути всі дірки неможливо і не потрібно: про-
тивник багато слабше вас, і він ніяких контру-
дарів значними силами влаштувати не може. 
... Вважаю, що за цих умов немає ніякого ри-
зику, ну, а якщо і є ризик, то без нього на ві-
йні не обійдешся... Наступаючи і атакуючи, по-
трібно все ставити на карту і без оглядки, і що 
б то не сталося, добиватися перемоги.... На-
став час перемогти ворога і вигнати його з на-
ших меж» [16].
Такий був погляд головнокомандуючого на 
роль резервів в наступній операції. 4-й кавале-
рійський корпус таки був посилений двома пі-
хотними дивізіями, хоча і цього згодом вияви-
лося мало: перед ним знаходились значні сили 
противника на укріпленій позиції.
Остаточні рішення вилилися в такій фор-
мі: Восьма армія проривала фронт в напрямку 
Луцька, а далі їй передбачалося, відповідно до 
вказівки Ставки, продовжити наступ на Ковель – 
Брест – Литовськ. Головний удар нанести на ді-
лянці між Дубище – Корито 39-м, 40-м, 32-м та 
8-м корпусами [17]. 
Штаб армії розташувався в Рівному.

Четверта стрілкова «Залізна» дивізія в пла-
ні Луцького прориву. 
Залізній дивізії на фронті довелося прийняти 
активну участь. Четверта стрілкова «Залізна» 
дивізія яка входила до складу 40-о корпусу, за-
йнявши вихідне положення для атаки в ніч на 
28/15 травня на фронті (близько 4 верст) Ба-
жантарский ліс – фільварок біля Носовіч та ма-
ючи правіше себе 2-у стрілкову дивізію, лівіше - 
15-у піхотну. До складу її, крім своєї артилерій-
ської бригади, входили: 40-й мортирований ди-
візіон, 2 батареї 18-о важкого дивізіону, 8-а ба-
тарея 6-ї важкої бригади, 10 сантиметрова га-
убічна батарея, 2 роти 35-о саперного баталь-
йону та 36-ї окремої Донської сотні.
Підготовка до атаки велася з квітня з найбіль-
шою ретельністю. Ночами виводилися нові па-
ралелі, що наближали нас до супротивника на 
200-300 кроків, місцями всього лише на кіль-
ка десятків, так що в деяких наших окопах чут-
ні були розмови австрійців; весь найближчий 
тил був зритий укриттями для резервів і бага-
то численними ходами повідомлень; укриті по-
глиблені дороги давали можливість підводити 
патронні двоколки і кухні до самих окопів. Ар-
тилерія ретельно вивчала характер зміцнення 
противника, розташування його батарей, куле-
метних гнізд; вела точне пристрілювання; вла-
штувала потрійний зв’язок телефонами і орди-
нарцями та призначила в окопи офіцерів з фе-
єрверкером, які згодом, під час атаки, просува-
лися разом з ланцюгами, простягаючи за со-
бою телефонну лінію; споруджували ряд скла-
дів для вогнепальних припасів тут же, на пози-
ціях батарей.
З вищих штабів надходили інструкції, що ви-
значали необхідне для операції число снаря-
дів, стосовно до досвіду французького фронту, 
і тільки марно бентежили: за цими розрахунка-
ми виходило, що бомбардування зажадає три 
доби і вдвічі більше снарядів, ніж нам було від-
пущено ... Але ніколи за всю війну Залізна ди-
візія не володіла такою потужною технікою, і 
на той час здавалося, що, в умовах російсько-
го фронту, дивізія досить сильна для прориву і 
перемоги.
Перед наступом позицію дивізії відвідали на-
чальник штабу фронту, генерал Клембівський, 
та командувач армією генерал Каледін. Клем-
бівський був надзвичайно вихованим і вислов-
лював задоволення від всього баченого, але 
потім в наказі Брусилова, поряд із загальним 
невдоволенням з приводу підготовки ударного 
фронту 8-ї армії, з’явилося кілька неприємних 
зауважень на адресу дивізії. Каледін приїхав, 
як завжди похмурий, ретельно оглянув бойову 
лінію, не похвалив і не докорив, а їдучи сказав: 
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– Вірю, що стрілки прорвуть позицію.
Штаб корпусу, цілком довіряючи дивізії, нас не 
нервував. Взагалі, з боку корпусного штабу ми 
зустрічали однодумність, допомогу і дбайливе 
ставлення. …Перед нами, на сильно укріпленій 
позиції стояли частини 2-ї австрійської піхотної 
дивізії. Залізній дивізії дано завдання «оволоді-
ти лінією висоти 112,5 - Заболотці», тобто дво-
ма смугами укріплених позицій, з яких перша - 
проти лівого флангу - складалася з двох ліній 
окопів, проти правого - з трьох. За умовами міс-
цевості і розташування противника, я вирішив 
нанести удар правим флангом, зосередивши 
там 8 батальйонів (15-й і 13-й полки).
На лівому крилі стояли широко розтягнуті два 
батальйони 14-о полку. Артилерія мала зруй-
нувати першу смугу окопів противника на всьо-
му фронті дивізії, але переважно проти правого 
крила ударного, куди зосереджувався вогонь 
всіх важких батарей. В загальному план 8-ї ар-
мії був затверджений генералом Брусиловим, і 
війська приступили до підготовки наступу.
Вивчаючи досконало тему Першої світової ві-
йни, та аналізуючи висловлювання ряд дослід-
ників, хочу сказати що війська Південно-Захід-
ного фронту були недостатньо підготовлені, а 
прорахунки в оцінці обстановки та вибору на-
прямку удару на Ковель, принесли колосаль-
ні втрати Південно-Західному фронту, про що 
буде написано в загальному нарисі «1916 рік. 
Перша Світова війна на Волині та Волинсько-
му Поліссі в межиріччі Стиру та Стоходу» [18].
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РОЗДІЛ ІІ
ВОЄННІ ДІЇ МІЖ АНТАНТОЮ ТА ЧЕТВЕРНИМ СОЮЗОМ 

терії П.О. Лечицький, 11-а командуючий – гене-
рал від кавалерії В.В.Сахаров.
Літній план операції на східноєвропейському 
(російською) фронті був остаточно виробле-
ний на нараді Ставки з головнокомандуючими 
фронтами 14/1 квітня 1916 р. Основним допові-
дачем за планом був начальник штабу верхо-
вного головнокомандувача. Оцінюючи обста-
новку, він приходив до висновку, що німці най-
ближчим часом неминуче повинні почати ак-
тивні дії на російському фронті. Він говорив: 
«Ймовірна кінцева невдача операції під Верде-
ном, змусить німців почати наступальні дії на 
нашому фронті негайно, як це дозволить пого-
да ... причому вони будуть шукати рішення бо-
ротьби саме навесні».
На нараді в Ставці 14 (1) квітня було вирішено 
перейти в загальний наступ, причому нанесен-
ня головного удару покладалося на армії За-
хідного фронту, сильні числом військ, технікою 
і постачанням, за сприяння Північного, - у на-
прямку на Вільно і до Німану. Південно-Захід-
ному фронту надавалося цілком другорядне 
значення, і тільки заява генерала Брусилова, 
про впевненість в успіх, спонукала Ставку по-
годитися на серйозну демонстративну опера-
цію Південно-Західного фронту, надавши йому 
для такої мети достатні технічні засоби.
Всі чотири армії мали наносити удар своїми лі-
вими флангами. Особливо відчувався різнобій 
в 8-й та 11-й арміях, остання особливо мала 
звернути увагу на правий фланг щоби діяти 
спільно з головним ударом 8-ї армії на Луцьк. 
8-а армія планувала наступ на Луцькому та Ко-
вельському напрямках, а основний удар мала 
нанести на Луцьк. Решта армій (11-а, 7-а та 9-а) 
також повинні були вести наступ на ділянках, 
обраних командуючими арміями, розрахову-
ючи тільки на свої сили і засоби. Сусідня 11-а 

Анотація. Сміливістю, оригінальністю і розмахом ха-
рактеризують план фронтової операції, розроблений 
Брусиловим в Південно-Західному фронті. Традиційному 
задуму нанесення удару «кулаком» по одному місцю, Бру-
силов протиставив ідею «атаки по всьому фронту». В 
загальному на Південно-Західному фронті планувалося 
чотири наступальних битви, а 8-а армія основний удар 
мала нанести на Луцьк.
Аннотация. Смелостью, оригинальностью и раз-
махом характеризуют план фронтовой операции, 
разработанный Брусиловым в Юго-Западном фронте. 
Традиционному замыслу нанесения удара «кулаком» по 
одному месту, Брусилов противопоставил идею «ата-
ки по всему фронту». В общем на Юго-Западном фрон-
те планировалось четыре наступательных битвы, а 
8-я армия основной удар должна была нанести на Луцк. 
Annotation. Boldness, originality and panache characterize 
frontal operation plan developed Brusilov in South-Western 
Front. Traditional plan strike «fist» in one place Brusilov 
opposed the idea of «attack on all fronts.» In general, in the 
south-western front four planned offensive battle, and the 8th 
Army brunt should apply to Lutsk.

Ключові слова: Перша світова війна, Південно-Західний 
фронт, генерал Брусилов, Брусиловський план.
Ключевые слова: Первая мировая война, Юго-Западный 
фронт, генерал Брусилов, Брусиловский план.
Keywords: First world war, South-Western Front, General 
Brusilov, Brusilov plan.

Планування фронтової операції на Півден-
но-Західному фронті. 
На початку 1916 року, Південно-Західний 
фронт складався з чотирьох армій - 7-а коман-
дуючий - генерал від інфантерії Д.Г. Щербачов 
була найслабшою (7 дивізій), яка мала проти 
себе навпаки найсильніші частини противника, 
8-а командуючий - генерал від кавалерії О.М. 
Каледін, 9-а командуючий - генерал від інфан-
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Брусиловський план наступальної опера-
ції Південно-Західного фронту. 30 (17) бе-
резня 1916 року замість Іванова на пост Голов-
нокомандуючого арміями Південно-Західного 
фронту було призначено Олексія Брусилова. 
Йому підпорядковувалися Київський та Одесь-
кий військові округи – загалом 12 губерній, або 
практично вся українська земля, що входила 
до складу Російської імперії [1].
Колишній командувач Південно-Західним фрон-
том генерал Іванов, здаючи командування Бру-
силову, заявив, що війська фронту небоєздатні, 
а наступ успіху мати не буде. Подібного ж скепти-
цизму дотримувалися і командири армій фрон-
ту, генерали Каледін, Лечицький, Сахаров, Щер-
бачов. Проте, Брусилов, ставши головнокоман-
дуючим Південно-Західним фронтом,відразу 
почав готувати фронт до активних наступаль-
них операцій, а його підлеглі взялися енергійно 
виконувати плани підготовки.
Сам Генеральний план наступальної опера-
ції Південно-Західного фронту, був розробле-
ний Брусиловим та його штабом (П. С. Махро-
вим, М. В. Ханжиним, М. М. Духоніним). Свій за-
дум майбутнього наступу армій Брусилов роз-
робляв на:
- спільній і найтіснішій взаємодії всіх військ;
- безпосередній участі у підготовці та прове-
денні операції начальників усіх рівнів і ступенів,
- одночасному наступі по всьому фронту сила-
ми всіх чотирьох армій, що входили до складу 
фронту.
Він докорінно відрізнявся від загальноприйня-
тих поглядів на проведення прориву. Генерал 
Брусилов був дуже освіченим стратегом, сте-
жив за успіхами військового мистецтва і вій-
ськової техніки, ретельно вивчав хід війни і так-
тику ворога. При підготовці операції Олексій 
Олексійович, придумав свій спосіб оволодін-
ням ворожої оборони. Відмовившись від про-
риву (на вузькій ділянці фронту при зосеред-
женні на вибраному напрямку переважаючих 
сил), він висунув нову ідею - прорив укріплених 
позицій противника завдяки нанесенню одно-
часних ударів всіма арміями даного фронту. 
При цьому на головному напрямку слід зосе-
редити якомога більшу кількість сил і засобів.
З 15 (2) квітня йшли інтенсивні приготування 
до операції на фронті. Тому після повернення 
з Ставки генерал Брусилов 18 (5) квітня 1916 
року, збирає командувачів арміями з їх началь-
никами штабів у м. Волочиську, для вироблен-
ня плану майбутньої операції, і викладає їм 
свій план наступу військ Південно-Західного 
фронту, оригінальний і сміливий [2].
Сміливістю, оригінальністю і розмахом харак-
теризують цей план, розроблений Брусиловим. 

армія мала проводити бойові дії в районі Тер-
нополя завдавши допоміжний удар на Броди, 
а в 7-й армії удар планувався на Галич, 9-а ар-
мія. планувала нанести наступ в Буковині на 
Чернівці і Коломию, а потім перенести удар в 
Задністров’я.
Зважаючи на обмеженість транспортних засо-
бів, ці удари планувалися провести швидко, ма-
ючи найближчу мету «розбити живу силу про-
тивника і оволодіти його укріпленими позиція-
ми». Командуючим арміями була надана сво-
бода вибору ділянок прориву. Подальшої мети 
дій всі армії не отримували: глибокого прори-
ву і розвитку успіху план командування фрон-
том не передбачав, упускаючи також узгоджен-
ня дій ударних груп в сусідніх арміях.
Брусилов запропонував ряд ідей, які не вкла-
далися в шаблони штабів ні Росії, ні Франції, 
ні Німеччини. Враховуючи, що за досвідом тієї 
війни ударний кулак, зосереджується в од-
ному місці, завжди виявляється ворогом, він 
порахував можливим організувати наступ по 
всьому фронту, що вводило в оману щодо на-
прямку головного удару. Він вирішив скороти-
ти затяжну артпідготовку і дав більше ініціа-
тиви своїм підлеглим – командувачам армія-
ми щоб вони на місці могли вибирати напря-
мок атаки.
Брусилов віддавав собі звіт у величезних труд-
нощах прориву потужної оборони противника. 
Тому він вимагав від підлеглих максимальної 
продуманості планів. Відповідно до цього і з за-
гальною директивою, даної їм, всі командарми 
склали свої плани, які були детально розгляну-
ті в штабі фронту, повідомлені головнокоман-
дувачу і майже без зміни затверджені ім. Треба 
зауважити, що Брусилов суворо дотримувався 
принципу самостійності молодших начальни-
ків у межах поставлених їм завдань; тому він 
не втручався в розпорядження своїх підлеглих, 
якщо тільки не помічав явного ухиляння від 
своїх задумів. Забігши наперед можна сказати, 
що, принцип генерала Брусилова - не втруча-
тися в ініціативу начальників, у цій операції був 
шкідливий, тому що початковий великий опе-
ративний успіх не перетворився на стратегічно 
закінчену операцію.
Генерал Брусилов намагався укомплектувати 
підрозділи фронту до повного штату, не зали-
шаючи сильних фронтових резервів, розрахо-
вуючи, що корпуси повинні будуть самі, за мі-
німальної підтримки невеликих армійських ре-
зервів, проривати оборону, а потім пересліду-
вати ворога. У будь-якому випадку ворог міг 
швидше зосередити свої резерви в потрібній 
точці. А брак сил не дозволяв головнокоманду-
ючому утворити сильні фронтові резерви.
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РОЗДІЛ ІІ
ВОЄННІ ДІЇ МІЖ АНТАНТОЮ ТА ЧЕТВЕРНИМ СОЮЗОМ 

Традиційним задумом нанесення удару «кула-
ком» по одному місцю Брусилов протиставив 
ідею «атаки по всьому фронту». Він врахував 
невдачі своїх колег – головнокомандувача ар-
міями Західного фронту генерала Еверта, го-
ловнокомандуючого арміями Північно-Захід-
ного фронту генерала Куропаткіна, а також 
сумний «досвід» німецького командування під 
Верденом і категорично відмовився виконати 
«побажання» Миколи II дотримуватися звичай-
ної тактики прориву [3].
В загальному в Південно-Західному фронті на-
мічалося чотири наступальних битви. Кожний 
командуючий армією сам обирав напрямок для 
свого удару, ніяк незважаючи на завдання су-
сідів. Сенс оперативного плану Брусилова по-
лягав у тому, щоб «наступати всіма силами на 
австро-німецький фронт». Він запропонував 
прорвати оборону супротивника не на вузь-
кій ділянці фронту, а на всьому протязі фрон-
ту, а для цього кожна армія вибирала одну най-
більш відповідальну ділянку, кожен корпус та-
кож намічав для себе таку ударну ділянку, а го-
ловний удар намічався на Луцькому напрямку. 
Його повинна була завдати 8-а армія. Решта 
армій Південно-Західного фронту теж повинні 
були завдати сильних ударів. Резерви наміча-
лося кинути туди, де буде досягнутий найбіль-
ший успіх [4].
Тим часом план атаки ворожої оборони в тому 
вигляді, в якому він розроблявся штабом Пів-
денно-Західного фронту – прорив у кожній з ар-
мій, – був підданий критиці «зверху». Зокрема, 
Начальник Штабу Верховного Головнокоман-
дувача генерал Алексєєв сумнівався в успіху 
армій Південно-Західного фронту одночасним 
проривом оборони противника в декількох на-
прямках.
Тоді вважалося аксіомою, що прорив слід здій-
снювати в одному місці, зосередивши тут мак-
симальну кількість артилерії і людських резер-
вів. Але потай провести підготовку до такого 
масованого удару Брусилову було неможливо. 
Противник, маючи хорошу розвідувальну авіа-
цію, міг відразу ж визначити єдине місце зосе-
редження військ і швидко, користуючись розви-
неною мережею залізниць, підтягнув би додат-
кові сили для зміцнення оборони і контрудару.
В основу операції генерал Брусилов вкладає 
ідею «тарана», застосовану німцями під Гор-
лицею в 1915 р., з величезними артилерійськи-
ми групами різних калібрів і сильними піхотни-
ми частинами, які зосереджувалися на обраній 
бойовій ділянці для прориву фронту противни-
ка. «Підготовка такої атаки, – пише Брусилов, –
повинна була початися найсильнішим артиле-
рійським вогнем, який повинен був змести дро-

тяні загородження і знищити ворожі укріплення 
з їх захисниками. А потім атака піхоти, підтри-
мана артилерійським вогнем, повинна безпе-
речно увінчатися проривом фронту, та надалі 
розширенням прорваного фронту» [5].
Вказівки головнокомандувача Південно-За-
хідним фронтом генерала Брусилова про 
підготовку наступу. 
Незабаром після наради 19 (6) квітня 1916р.) 
Брусиловим були розіслані «Вказівки» [6], в 
яких докладно викладено характер і спосо-
би підготовки самої атаки. «Вказівки» чітко ви-
словлювали основну ідею наступу.
1. «Атака повинна вестися по можливості на 
всьому фронті, незалежно від сил, що розта-
шовуються для цього. Тільки наполеглива ата-
ка всіма силами, на можливо більш широкому 
фронті, здатна дійсно скувати противника, не 
дати йому можливості перекидати свої резер-
ви ».
2. «Ведення атаки на всьому фронті має ви-
разитися в тому, щоб в кожній армії, в кожно-
му корпусі намітити, підготувати і організувати 
широку атаку певної ділянки ворожої укріпле-
ної позиції».
На другий день була надіслана директива (№ 
1048), яка підкріплювала вказівки, дані ним на 
нараді в Волочиську, і намічала ряд перегру-
пувань для майбутньої операції. З цієї дирек-
тиви найближчою метою наступу було, розби-
ти живу силу противника та оволодіти його по-
зиціями. Підготовка майбутньої операції пови-
нна була бути повністю закінчена до 11 травня 
(28 квітня) [7].
Однак Брусилов трохи раніше надісланої ди-
рективи Ставки, за №2017/806 про підготовку 
операції,та майбутній підхід до кампанії 1916 року, 
віддав дещо іншу директиву:
«…Найближчою метою майбутніх дій буде роз-
бити живу силу противника і опанувати займа-
ними ними позиції…, …Атака повинна бути 
проведена всім фронтом від річки Стир до річ-
ки Прут, причому головний удар покладається 
на 8-у армію в напрямку на Ковель».
Розробляючи план фронтової операції гене-
рал Брусилов, обирає напрямок головного уда-
ру на Луцьк, Ковель і далі на Брест-Литовський, 
щоб змусити німців відійти перед Західним 
фронтом. «Ковель, Брест – ось керівна ідея 
для Південно-Західного фронту», говорив ге-
нерал Брусилов на публічному засіданні Вій-
ськово-історичної комісії 27 серпня 1920року, а 
проводити головний удар він вибрав свій пра-
вий фланг – 8-у армію, що діяла відповідно в 
допомогу лівому флангу Західного фронту, за 
планом Ставки ЗФ грав головну роль у майбут-
ньому наступі.
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Були інші думки щодо Ковельського напрям-
ку, наприклад генерал-квартирмейстер шта-
бу 8-ї армії генерал-майор Стогов говорив, що 
найбільш перспективним є напрямок на Воло-
димир-Волинський, Холм, а напрямок на Ко-
вель, Сарни, Влодаву і Брест-Литовський «ви-
ключає можливість тут широких операцій ве-
ликими масами військ ... сухих просторів мало 
і притому вони настільки тісні, що розгорнути 
навіть піхотну дивізію можливо лише в небага-
тьох місцях» [8].
Якщо на підготовку прориву тактичної оборони 
австро-германців було звернуто особливу ува-
гу, то планування операції по глибині і розраху-
нок коштів та сил для перетворення тактичного 
успіху в оперативному плані штабу Південно-
Західного фронту не були передбачені.
Брусилов сумлінно намагався виконати це дру-
горядне завдання, при цьому абсолютно не 
підозрюючи майбутнього саботажу головноко-
мандувача Західним фронтом генерала Евер-
та. Брусилов вимагає активізувати весь Пів-
денно-Західний фронт, ламаючи цим самим 
старі оперативні форми ведення операції.
Сприяння Південно-Західного фронту в на-
несенні головного удару Західному. 
У той час, як у ПЗФ розвивалися тільки що опи-
сані події, Західний фронт проводив час у приго-
туваннях, побоюваннях, проханнях про відкла-
дення атак і у вельми рясному листуванні. Як ми 
уже знаємо, що основний удар повинен був на-
носитись силами Західного фронту з району Мо-
лодечно на Вільно. Тому Еверту передавалася 
більша частина резервів та важкої артилерії.
А найближчим завданням Південно-Західно-
го фронту було зосередження сил і нанесен-
ня удару на Ковель у фланг німецькому угру-
пуванню, як для оволодіння цим районом, так 
і для сприяння 4-у кінному, 46-у та 30-у кор-
пусам очистити від противника простір між 
Прип’яттю та Стиром і вийти на околиці Ковеля 
та на зустріч головному удару Західного фрон-
ту. Для збільшення переваги в силах у квітні-
травні проводилося доукомплектування росій-
ських частин до штатної чисельності.
У той же час фронт розвиває дії для забезпе-
чення свого лівого крила і готує подальшу опе-
рацію, для оволодіння лінією річок Сан і Дніс-
тер, розвиваючи головний удар своїм правим 
крилом, щоб по можливості відрізати проти-
вника від Сана і роз’єднати Німецьку та Ав-
стрійську армії. Головнокомандувач Південно-
Західним фронтом керує операцією по взяттю 
Ковеля і напрямком подальших дій з цього ра-
йону до тієї хвилини, поки становище дозво-
лить вступити в командування армією началь-
никам Західного фронту.

В свою чергу штаб Південно-Західного фрон-
ту не ставив за мету зв’язати воєдино дії сво-
їх чотирьох армій. Генеральна битва на Пів-
денному заході абсолютно не входила у роз-
рахунок Ставки: вона мала проходити на північ 
від Прип’яті. Генералу Брусилову було вказано 
тільки «демонструвати». Кінцевою метою Бру-
силов намітив прорив ворожого фронту у чо-
тирьох місцях, розраховуючи цим достатньою 
мірою скувати ворога. Розвиток цих  проривів, 
крім Луцького залежав від успіху головного на-
ступу Західного фронту.
Генерал Брусилов в директиві по арміям фрон-
ту зазначив, що Південно-Західний фронт 
зобов’язується сприяти Західному фронту 
енергійним наступом. Тобто основною метою 
військ ставилося відволікання на себе австро-
німецьких резервів.
31 (18) травня в війська надійшла директива, в 
якій початок наступу військ Південно-Західно-
го фронту переносився на більш ранній тер-
мін, а саме на 4 червня (22 травня). Наступ 
військ Західного фронту мав розпочатися тиж-
нем пізніше. Це дуже засмутило Брусилова, що 
зв’язував успіх операції з спільними діями фрон-
тів. В останні дні командувач Південно-Західним 
фронтом намагався умовити Алексєєва призна-
чити єдину дату наступу для всіх фронтів. Проте 
його прохання не були почуті. Доводилося роз-
раховувати лише на свої сили [9].
Окрім того, в разі своєчасного наступу час-
тин Західного фронту, Брусилов планував 
взяти в оточення значну частину німецького 
війська:«Рухаючись 24-м корпусом вздовж за-
лізничної дороги на Маневичі – Ковель, а удар-
ною групою від Луцька на Ковель, противник 
легко буде захоплений в кліщі, і тоді всі війська 
противника, розташовані біля Пінська, повинні 
будуть без бою очистити ці місця» [10].
Решта армії фронту повинні були «атакувати 
противника який знаходиться перед ними, за-
вдаючи удари в райони, обрані командуючими 
арміями. Вести ці удари на швидкоруч, прагну-
чи насамперед завдати поразки живій силі су-
противника» [11].
Підготовка Південно-Західного фронту до 
початку бойових дій. 
На Південно-Західному фронті 23 (10) травня є 
останньою датою підготовки наступальної опе-
рації з боку росіян, яку затвердив генерал Бру-
силов. За ідеєю Брусилова, весь Південно-За-
хідний фронт починав артилерійську підготов-
ку 1 червня (19 травня), а 4 червня (22 травня)
наступала вся піхота, кінна маса повинна була 
зробити свій прорив на два дні пізніше.
Наступ Південно-Західного фронту мав супро-
воджуватися проривом шести кавалерійських 
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дивізій з Сарненського напрямку в обхід Кове-
ля з півночі, для дій по ворожим тилах. На го-
ловному оперативному напрямку Південно-За-
хідного фронту на Львів угруповання сил було 
слабке, більш сильний кулак був зосередже-
ний на Луцькому напрямку для полегшення на-
міченого головного удару Західного фронту.
У резерві головнокомандувача залишилося 
три піхотні дивізії, розкидані на лівому і право-
му флангах фронту, та п’ятий Сибірський кор-
пус який перекидався ще по залізниці.
Підготовка штабів і військ до прориву в Півден-
но-Західному фронті відзначалася особливою 
ретельністю. В результаті копіткої роботи ко-
мандуючого фронтом, командуючих арміями 
та їх штабів був складений чіткий план опера-
ції. Вона відбувалася приховано, що було, на 
думку командувача фронтом, однією з умов 
її успіху. Було проведено досконале вивчен-
ня розташування військ противника піхотними 
офіцерами з першої лінії російських окопів, все 
наносилося на плани, які потім друкувалися і 
роздавалися ротним командирам [12].
Весь район бойових дій також був добре ви-
вчений за допомогою авіаційної розвідки. З ае-
ропланів були сфотографовані всі ворожі укрі-
плення позиції; фотографії збільшені і розгор-
нуті в плани. Кожна армія вибрала собі для 
удару ділянку, куди приховано підтягувалися 
війська, причому розташовувалися вони в най-
ближчому тилу.
Щоб передчасно не розкрити перед ворогом 
свій задум про наступ, Брусилов вдався до хи-
трощів. Так, якщо на двох інших фронтах їх ко-
мандувачі намітили для прориву певні ділянки 
фронту, на яких почали накопичувати резер-
ви та вести підготовчі земляні роботи, чого не 
міг не помітити противник, то за наказом Бру-
силова подібні ділянки для прориву готували-
ся у кожній з чотирьох армій фронту. Завдяки 
цьому австрійці так і не змогли визначити, де 
само їм буде завдано головного удару. А отже 
не знали куди підтягувати резерви.
Іншим несподіваним нововведенням вияви-
лася артилерійська підготовка наступу. Непо-
мітно підвозили на заздалегідь намічені пози-
ції артилерію, яка була розміщена по всьому 
фронту. Війська приховано підтягувались до 
району прориву і лише безпосередньо напере-
додні наступу вводилися в першу лінію.
На всіх ділянках проводилися земляні роботи 
для зближення з противником. Окопні роботи, 
проводилися тільки по ночах. В деяких місцях 
російські окопи наблизилися до австрійських 
на відстань 200-300 кроків. Піхота в тилу тре-
нувалася в подоланні дротяних загороджень 
та інших перешкод. Особлива увага приділяла-

ся безперервному зв’язку піхоти з артилерією.
Під час цієї важкої і копіткої роботи сам Бруси-
лов, його начальник штабу генерал Клембів-
ський та офіцери штабу майже постійно зна-
ходилися на позиціях, контролюючи хід робіт. 
Того ж Брусилов вимагав і від командувачів ар-
міями.
До 23 (10) травня, як і намічалося, підготовка 
до наступу була в основному закінчена і три-
малася в суворій таємниці, навіть від царсько-
го оточення, Брусилов дипломатично прихову-
вав свої наміри, лише гранично обмежене коло 
осіб знало про передбачувані терміни початку 
наступу.
Навіть коли, 22 (9) травня Південно-Західний 
фронт відвідав імператор, несподівано імпе-
ратриця Олександра Федорівна проявила ін-
терес до військових справ. Запросивши Бруси-
лова в свій вагон, вона поцікавилася, чи готові 
його війська наступати. Брусилов дипломатич-
но приховував свої наміри, тому відповів до-
сить стримано:
- …поки мені це невідомо, це залежить від об-
ставин, які швидко змінюються, Ваше Велич-
носте:
- …але Ваше Імператорська Величносте, роз-
раховую, що цього року ми розіб’ємо ворога:
- …такі відомості настільки секретні, що я їх 
сам не пам’ятаю.
Цариця з кислою міною вручила йому ... обра-
зок! А тим часом підготовка до наступу йшла 
повним ходом [13]. Щодо цього моменту,то бук-
вально за день до початку прориву австро-
угорських позицій, 3 червня (21 травня), Бруси-
лова викликав до прямого проводу начальник 
штабу Ставки Алексєєв. Він «передав мені, що 
Верховний головнокомандувач бажав би від-
класти атаку, щоб зібрався кулак і вдарив в од-
ному місці, – згадував Брусилов. – На це я йому 
відповів, що кожен має свою методу, а я заду-
мав вдарити по всьому фронту і міняти цього 
не можу і не хочу. Якщо незадоволені мною, то 
треба замінити, а не вимагати зміни дій». Олек-
сій Олексійович не відав, що це дивне поба-
жання царя виникло відразу після того, як його 
в Могилевській Ставці відвідала цариця.
У той час як російська армія готувалася до на-
ступальних дій, переважаючі сили австрійців 
раптово атакували з’єднання італійської армії 
в районі Трентіно. Зазнавши великих втрат, іта-
лійці стали відступати. Незабаром італійське 
командування звернулося до російської Став-
ки з наполегливими проханнями про допомогу.
Перед початком наступу, після року „велико-
го відступу” бойовий настрій на російському 
фронті, який в той період добре забезпечував-
ся, трохи піднявся, а довгі місяці тупцювання 
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на тих самих рубежах, надали впевненості вій-
ськовим. Брусилов в своїх спогадах про розта-
шування противника на Південно-Західному 
фронті навесні 1916 року описує:
...Завчасно за допомогою військової, агентур-
ної та повітряної розвідок ми знайомилися з 
розташуванням супротивника і спорудженими 
ним укріпленими позиціями. Військова розвідка 
і безперервне захоплення полонених по всьо-
му фронту дали можливість точно встановити, 
які ворожі частини знаходились перед нами в 
бойовій лінії. З’ясувалося, що германці зняли з 
нашого фронту декілька своїх дивізій для пе-
рекидання їх на французький. У свою чергу ав-
стрійці, сподіваючись на  свої чудово укріпле-
ні позиції, також перекинули декілька своїх ди-
візій на італійський фронт в розрахунку, що ми 
більше нездатні на наступ, – і вони протягом 
цього літа роздавлять італійську армію [5].
В ході підготовки до наступу, змінилася вій-
ськова обстановка на фронтах, союзницькі до-
мовленості вимагали негайного наступу росі-
ян. Головнокомандувачем Південно-Західного 
фронту генералом Брусиловим у максимально 
стислий час, в умовах надзвичайної секретнос-
ті було організовано приготування до прориву 
масованої оборони ворога, і була надіслана те-
леграма, начальнику штабу верховного голов-
нокомандування генералу Алексєєву, в якій 
Брусилов висловив готовність виступити фрон-
том 1 червня (19 травня). Верховний головно-
командувач російського війська цар Микола ІІ 
санкціонував початок операції Південно-Захід-
ного фронту 4 червня (22 травня) [13].
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Дослідженню історії Брусиловського прори-
ву багато уваги приділялося як радянській, 
так і в сучасній російській історіографії. Прак-
тично в кожній історичній праці радянські 
історики звертали увагу на авіаційну підтримку 
в підготовці наступу ПЗФ. Окрема інформація 
міститься в роботах присвячених історії авіації 
Першої світової війни. До них можна віднести, 
наприклад, праці Дузя П., Ускова М.А. та Сима-
кова Б.Б [1-4]. Саме ці ж питання розглядають-
ся і сучасній російській військово-історичних 
дослідженнях таких авторів, як Зарецький В.М. 
та Антошкін С.Н. [5, 6]. Серед праць радянсь-
ких і російських авторів, які присвячені саме 
авіації Південно-Західного фронту необхідно 
відзначити статтю “Авиация в Брусиловском 
прорыве” в співавторстві Назина І., Баркова 
І., Латышева А. [7], дослідження Аверченко 
С.В. “Брусиловский прорыв. Борьба в воздухе. 
Часть 1 – підготовка”, “Брусиловский прорыв. 
Борьба в воздухе. Часть 2 – наступление” [8, 
9] та “Действия авиации и зенитной артилле-
рии в ходе Брусиловского прорыва летом 1916 
года” [10]. 
Джерелами дослідження за даною тематикою 
є архівні матеріали Російського державного 
військово-історичного архіву, в якій містяться 
матеріали військового обліку, рапорти та на-
кази командування, мемуарна література та 
публіцистика часів Першої світової війни [11-17]. 
На жаль в сучасній вітчизняній історіографії 
уваги взагалі не приділялися питанням ролі 
авіації під час підготовки та наступу військ ПЗФ.
Автори даного дослідження ставлять за мету 
проаналізувати та узагальнити здобутки ра-
дянських і російських істориків щодо вивченні 
даної проблеми та доповнити їх додатковими 
джерелами.
Наприкінці другого року Першої світової війни 
в Ставці Верховного головнокомандування 

Анотація. У статті висвітлені роль і внесок російської 
авіації в підготовці та веденні наступу військ Південно-
Західного фронту влітку 1916 року і проведено кількіс-
ний та якісний аналіз складу авіації протиборчих сторін 
напередодні Брусиловського прориву.
Аннотация. В статье освещены роль и вклад россий-
ской авиации в подготовку и ведение наступления войск 
Юго-Западного фронта летом 1916 года, проведенный 
количественный и качественный анализ состава ави-
ации противоборствующих сторон накануне Брусилов-
ского прорыва.
Annotation. The article highlights the role and contribution of 
the Russian air force in the preparation and maintenance of the 
offensive of the South-Western front in the summer of 1916, 
the quantitative and qualitative analysis of the composition of 
aviation warring parties on the eve of Brusilovsky breaking.
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фронт, авіазагін, повітряна розвідка, винищувачі, важ-
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Серед буремних подій Першої світової війни 
(1914-1918) значне місце займає наступ 
російських військ Південно-Західного фронту 
(ПЗФ) влітку 1916 року. Це був єдиний вдалий 
приклад прориву потужної позиційної оборо-
ни противника за всю війну, який надав яскраві 
приклади розвитку воєнного мистецтва, за що 
й був названий на честь командувача фронту. 
В ході підготовки та ведення Брусиловського 
прориву велику роль відіграли дії повітряних 
сил російських військ, в ході яких набула розви-
ток тактика розвідувальної, бомбардувальної 
та винищувальної авіації.
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навесні 1916 року були оснащені кулемета-
ми у спостерігача для ведення оборонного 
вогню. Винищувальна авіація малася тільки 
в 7 армії. 15 квітня 1916 року на аеродром 
Яблонів прибув 7-й винищувальний авіазагін 
на чолі з підпоручиком І.О. Орловим. Загін мав 
на озброєнні двомісні літаки російського ви-
робництва “Сікорський – 16” та “Моска-Би-
стрицький”. На винищувачах конструкції І.І. 
Сікорського стояв синхронний кулемет, який 
стріляв через гвинт, а на “Моска-Бистриць-
кий” кулемет був встановлений під кутом уго-
ру, що дозволяло вести вогонь тільки над гвин-
том. Наступного дня авіазагін приступив до 
бойових польотів. У травні 1916 року авіазагін 
переозброївся на одномісні винищувачі “Нью-
пор – 11” та двомісні “Ньюпор – 10” [1, 8].
Точної кількості німецьких і австрійських літаків, 
які застосовувалися в цей період дослідникам 
історії авіації Першої світової війни встанови-
ти не вдалося. Відомо, що в смузі наступу ПЗФ 
діяли 5 німецьких авіазагонів. Це були 17, 45 та 
54-і польові (F.Fl.Abt. 17, F.Fl.Abt. 45 и F.Fl.Abt. 
54), 220-й та 230-й артилерійські авіазагони 
(A.Fl.Abt. 220 та A.Fl.Abt. 230), по 6 літаків в кож-
ному. Крім того, проти авіації 8-ї російської армії 
діяли 3 винищувальних авіаційних відділення 
Kampfeinsitzerstaffels (Kests) – два в районі Ко-
велю (Kest Byten и Kest Osiekrow) и одно – Во-
лодимира-Волинського (Kest Nowy-Zaharow) в 
складі 2-6 одномісних винищувачів “Fokker E. 
IІІ”. Розвідувальні германські авіазагони були 
оснащені двомісними літаками “Albatros C. I”, 
“Rumpler C. I” та “Aviatik B. II”. В австро-угорсь-
ких арміях, які протистояли російським на ПЗФ 
(1, 2, 4 и 7-я), на 22 травня 1916 року нарахо-
вувалося 14 авіаційних рот (Flik 1, 3, 5, 9, 10, 
11, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 26 и 27) по 6 літаків у 
кожній. Австро-угорські розвідувальні авіароти 
мали на озброєнні двомісні літаки “Hansa-
Brandenburg C. I”, “Oeffag C. I” и “Lloyd C. II” та 
декілька одномісних винищувачів “Fokker А. III”. 
Загальну кількість наявних літаків противника 
можна оцінити приблизно в 100 одиниць[9]. 
Російське командування реалістично 
оцінювало авіаційне угрупування  айстро-
німецьких військ. За допомогою військової, 
агентурної та повітряної розвідки було виявле-
но всі аеродроми противника: у смузі дії 8 армії 
– 3 аеродроми (Жмудча, Луцьк, Копче); напро-
ти фронту 11 армії – 8 аеродромів (Ситно, Бро-
ди, Подкамінь, Злочів, Богитун, Зборів, Езер-
на, Брзежани); на фронті 7 армії – 6 аеродромів 
(Баковіце, Підгайці, Свейков, Бучач, Бариш, Бя-
локерниця) [9]. В смузі дії 9 армії – 6 аеродромів 
(Городенка, Коломия, Юркоуц, Сагадура, 
Черновиці, Кучурмаре). Усього в смузі ПЗФ 

російської армії був розглянутий проект насту-
пу на ділянці Південно-Західного фронту. Для 
проведення великомасштабної розвідки май-
бутнього театру воєнних дій були залучені до 
100 різнотипних літаків, що дозволило провести 
повну рекогносцировку позицій противника [1].
Для з’ясування дислокації позицій противника, 
як правило, використовувалася фронтальна 
зйомка. Але все частіше застосовувалося фо-
тографування з “облической сторони”, яке на-
давало можливість викривати під час дешиф-
рування аерофотознімків важливі елементи 
оборони противника, який нехтував маскуван-
ням об’єктів з боку свого тилу. Позиції фотогра-
фувалися з висоти 1800-2000 м фотоапарата-
ми Потте. Знімки друкувалися в двох екзем-
плярах та надсилалися в штаби відповідних 
корпусів,  які повинні були копіювати і роз-
силати у підпорядковані органи військового 
управління. Систематично проводилося по-
вторне фотографування, яке сприяло поетап-
ному відстеженню розвитку оборони противни-
ка. Саме так діяла авіаційна розвідка 8-ї армії 
ПЗФ перед початком наступальної операції, 
коли німецькі позиції фотографувалися по 6-8 
разів. Дешифровані аерофотознімки з нанесе-
ними лініями оборони і вогневими точками до-
водилися до молодшого офіцерського складу 
до командирів рот та батарей включно[4].
На 22 травня 1916 року в складі армій фронту на-
раховувалося: управління чотирьох авіаційних 
дивізіонів; 18 авіазагонів (13 корпусних  –  
ближньої розвідки; 4 армійських – дальньої 
розвідки та 1 винищувальний); 1-й бойовий 
загін Ескадри повітряних суден (ЕПС) “Ілля Му-
ромець” (2 літаки: ІІ та ХІІІ); 6 повітроплавних 
рот і 1 окрема станція; 6 зенітних взводів на 
штатній основі. За арміями ПЗФ авіазагони 
розподілялися наступним чином: 7 армії до-
давалися 3-й, 32-й, 35-й корпусні армійські 
авіазагони (КАЗ), 3-й армійські авіазагон (ААЗ), 
7-й винищувальний авіазагон, 1-й загін ЕПС; 
8 армії – 5-й, 8-й, 12-й, 18-й корпусні та 8-й 
армійській авіазагони; 9 армії – 14-й, 16-й, 26-й 
та 30-й корпусні та 9-й армійський авіазагони; 
11 армії – 7-й та 2-й Сибірські корпусні та 6-й 
армійські авіазагони. Всього на 22 травня 
1916 року а авіазагонах в наявності нарахо-
вувалося 78 аеропланів, з них двадцять вісім 
в 9 армії. Розвідувальні авіазагони оснащува-
лися двомісними літаками-розвідниками “Ву-
азен”, “Фарман”, “Анаде” та “Моран” різних 
модифікацій. В окремих загонах були трофейні 
авіазагони німецького або австрійського ви-
робництва [8, 12].
Більшість літаків армійських авіазагонів та дея-
ка частина розвідників з корпусних авіазагонів 
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1916 року льотчики ПЗФ здійснили 1805 бойових 
вильотів (3147 годин). Найбільша їх активність 
була в серпні місяці. Саме тоді 134 російських 
пілоти здійснили 749 бойових польотів за-
гальною тривалістю – 1224 години. Одночас-
но з підвищенням якості розвідувальної робо-
ти значно зросла інтенсивність польотів: якщо 
в 1915 році у середньому виконувалося 28 
вильотів на день, то в 1916 році – 42 [7].
За успішні “повітряні розвідки” деякі льотчики 
та спостерігачі стали Георгіївськими кавалера-
ми: командир 11-го авіадивізіону осавул Тка-
чов, начальник 6-го корпусного авіадивізіону 
штабс-капітан Стрельніков та інші [15].
Наряду з розвідкою російські льотчики продо-
вжували наносити бомбові удари по позиціях 
противника та атакувати його літаки. Так льот-
чики тільки 9-ї армії збили 5 аеропланів про-
тивника, при цьому власні втрати склали один 
літак. До того часу необхідність створення 
спеціальних частин для боротьби з авіацією 
противника стала очевидною, і 1916 рік мож-
на назвати роком народження російської 
винищувальної авіації. Формування перших 
загонів почалося ще навесні цього року. Перед-
бачалося, що кожна армія отримає по такому 
підрозділу, але з причини браку винищувачів 
процес надовго затягнувся. Влітку 1916 року 
була створена так звана бойова авіагрупа 
(БАГ) – спеціально створене з’єднання з трьох 
авіазагонів, очолив яку штабс-капітан О.В. За-
леський. У серпні цю групу, яка включала 2-й, 
4-й та 19-й КАЗ перекинули під Луцьк. Активна 
діяльність російських льотчиків з складу 1-ї БАГ 
дозволила значно змінити ситуацію в повітрі. 
“Лихие действия наших летчиков заставили 
противника забыть Луцк…” – доповідав вико-
нувач обов’язків інспектора авіації ПЗФ осавул 
В.М. Ткачов [11].
Грозним противником російських авіаторів став 
винищувач Фокке Е – перший літак, на якому 
встановили синхронний кулемет, що надавало 
йому великих переваг в бою. Ця машина добре 
зарекомендувала себе на Західному фронті, 
а тепер її стали застосовувати й на Сході. 
Повітряні бої з цим противником часто завер-
шувалася не на користь росіян, які літали, в 
основному, на Фарманах та Вуазенах, які не 
були захищені з боку задньої півсфери. Так, 
24 червня 1916 року льотчики 4-го армійського 
авіазагону Соловйов та Буцевич після атаки 
Фоккера були вимушені здійснити посадку на 
території противника. “11-гo июля экипаж 3-го 
армейского авиаотряда штабс-капитан Берид-
зе и поручик Ртищев во время воздушной раз-
ведки вступили в бой с “Фоккером”. Они пыта-
лись отстреливаться из пулемета, но на высо-

були виявлені 23 аеродромів противника. Ви-
ходячи з того, що на цих аеродромах могли ба-
зуватися і по декілька авіазагонів, то, ймовірно, 
російським військам протистояли більше 23 
авіаційних частин противника, тобто – на тре-
тину більше [4].
Раптовий наступ російських військ ПЗФ вия-
вився повною несподіванкою для противника, 
який передислокував в смугу наступу значні 
сили. Отримали підкріплення і повітряні сили. 
Так в червні 1916 року в районі Ковеля були 
зосереджені перша та друга бойові ескадри 
(Kampfgeschwader – KG. I и KG. II).
До складу 2-ї ескадри входили 6 бойових загонів 
(Kampfstaffel, або скорочено Kasta) – 7, 8, 9, 10, 
11 и 12-й. У складі 1-ї ескадри на Східний фронт 
були перекинуті 4 загони: 3 своїх – Kasta 2, 3 и 
5 и Kasta 20, перекинутий з 4-ї бойової еска-
дри (KG. IV). У кожному бойовому загоні було 
8 – 10 літаків, усього близько ста повітряних 
апаратів. Один з загонів KG. II мав на озброєнні 
двомоторні тримісні бомбардувальники “AEG 
G. III” и “Rumpler G. II”, які несли бомбове на-
вантаження до 300 кг. Інші п’ять загонів скла-
далися з двохмісних літаків “Albatros C. III” 
та “Rumpler C. I”, які озброювалися кулеме-
том у спостерігача та могли нести до 100 кг 
бомб. Авіазагони 1-ї бойової ескадри (KG. I) 
також мали на озброєнні аероплани “AEG G. 
III”, “Rumpler G. II2 и “Albatros C. III”. Екіпажі 
німецьких бойових загонів отримали знач-
ний бойовий досвід на західноєвропейському 
театрі воєнних дій, уміли діяти в бойових по-
рядках та вести групові повітряні бої. Їх екіпажі 
залучалися для атак наземних об’єктів та па-
трулювання свого фронту. Вони атакували 
будь-який російський літак, який робив спроби 
прорватися в розташування противника [9].
З прибуттям в район Ковелю германських бой-
ових ескадр обстановка в повітрі кардиналь-
но змінилася. За короткий період часу против-
ник досяг повної переваги в повітрі, подавив-
ши на цій ділянці фронту меншу за кількістю 
російську авіацію 8 армії. Згодом О.О. Бруси-
лов констатував: “Одна из причин, не давших 
возможности овладеть Ковелем, помимо силь-
ных подкреплений, подвезённых немцами, за-
ключалась в том, что у них было громадное 
количество самолётов, которые летали эска-
дрильями в 20 и более аппаратов и совершен-
но не давали возможности нашим самолётам 
ни производить разведок, ни корректировать 
стрельбу тяжёлой артиллерии…”[17].
З початком наступу авіація розгорнула спосте-
реження за маршрутами відходу та районами 
зосередження військ противника. За весь час 
Брусиловського прориву з червня по серпень 
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те 1200м пуля противника попала в бензобак, и 
самолет загорелся. Летчики погибли, смертью 
своей запечатлев содеянный ими подвиг…” – 
так було викладено в наказі по армії та фло-
ту про нагородження героїв орденами Святого 
Георгія 4-го ступеню [12]. 
Як вже відзначалося вище, вперше в історії 
авіації саме напередодні Брусиловського про-
риву виникає принципово нове з’єднання – 1-й 
бойовий загін Ескадри повітряних суден літаків 
“Ілля Муромець”. Задачі ескадри були наступні: 
шляхом бомбометання руйнувати укріплення, 
споруди, залізниці, вражати резерви та обо-
зи, діяти по ворожим аеродромам, проводити 
повітряну розвідку та фотографування позицій 
та укріплень противника [16]. 
Напередодні наступу російські льотчи-
ки здійснили вдалі нальоти на стратегічно 
важливі пункти противника, у тому числі на 
великі транспортні вузли Бучач та Язловзець, 
де були зосереджені велика кількість потягів 
з військовою технікою. Під ударами важ-
ких бомбардувальників опинились і об’єкти 
німецької 89-ї дивізії в районі Борзино, на які 
було скинуто більше ніж 1,6 тон бомб [2, 3].
З закінченням блискучої операції військ 
Південно-Західного фронту і поверненням 
до глухої позиційної оборони, зменшується й 
інтенсивність застосування російської авіації. 
Таким чином, необхідно констатувати, що 
російська авіація відіграла значну роль в 
ході підготовки та ведення Брусиловсько-
го прориву. Саме у ході підготовки до насту-
пу питома вага отриманої інформації про про-
тивника належало повітряній розвідці, яку 
здійснювали російські літаки. Великих втрат 
війська Троїстого союзу отримали в результаті 
повітряних ударів важких бомбардувальників 
“Ілля Муромець”, яких активно підтримували і 
захищали в повітрі російські винищувачі. Під час 
бойових дій повітряного флоту над лінією бой-
ового зіткнення з противником набула розви-
ток тактика розвідувальної, бомбардувальної 
та винищувальної авіації.
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Анотація. У статті піднято проблему допризовної вій-
ськової підготовки молоді в Російській імперії під час Пер-
шої світової війни. На прикладі діяльності курсів допри-
зовної підготовки (1916–1917 рр.) і військово-спортив-
ного комітету (1917 р.) у м. Рівному Волинської губернії 
проаналізовано стан підготовки місцевих юнаків до мо-
білізації. Актуальність статті визначається невтіле-
ними паралелями сьогоднішнього становища допризо-
вної підготовки молоді та подіями столітньої давнини.
Аннотация. В статье поднята проблема допризыв-
ной военной подготовки молодежи в Русской империи 
во время Первой мировой войны. На примере деятель-
ности курсов допризывной подготовки (1916–1917 гг.) и 
военно-спортивного комитета (1917 г.) в г. Ровно Во-
лынской губернии проанализировано состояние подго-
товки местных юношей к мобилизации. Актуальность 
статьи определяется неутешительными параллеля-
ми сегодняшнего положения допризывной подготовки 
молодежи и событиями столетней давности.
Annotation. In the article the problem of pre-conscription mili-
tary preparation of young people in the Russian empire in the 
First World War-time is heaved up. On the example of activity 
of pre-conscription preparation courses (1916–1917) and mil-
itary-sporting committee (1917) in Rivne (Volyn’s region) the 
state of local youth’s preparation to mobilization is analyzed. 
Actuality of the article is determined by the unconsolable par-
allels of today’s state of pre-conscription preparation of young 
people and events of centenary remoteness.

Ключові слова. Перша світова війна, допризовна вій-
ськова підготовка, Волинська губернія, Рівне, військово-
спортивний комітет.
Ключевые слова. Первая мировая война, допризывная 
военная подготовка, Волынская губерния, Ровно, 
военно-спортивный комитет.
Keywords. First World War, pre-conscription military prepara-
tion, Volyn’s region, Rivne, military-sporting committee.

Після широкомасштабних мобілізаційних 
заходів у початковий період Першої світової 

війни і значних втрат російської армії у 1914–
1915 рр. повстало питання про підготовку 
молоді до майбутніх бойових дій. Задля цьо-
го в грудні 1915 р. розроблено «Положення про 
мобілізацію спорту» [4], чим започатковано до-
призовну військову підготовку цивільного насе-
лення Російської імперії. Положенням визначе-
но конкретні шляхи по наданню цивільному на-
селенню Російської імперії військових знань і 
вмінь, необхідних бійцю тогочасної армії.
Такий підхід був актуальним, насамперед, для 
прифронтових губерній. Адже, не зважаючи на 
те, що з прифронтових теренів Волинської й 
Подільської губерній у 1914 – на початку 1915 
р. мобілізовано 50–60 % чоловічого населення 
призовного віку, молодь цих регіонів продовжу-
вала рекрутуватися до російської армії.
Відтак, у середині 1916 р. 80 % випускників 
курсів допризовної підготовки поповни-
ли лави діючої російської армії. Знання та 
вміння, набуті під час курсових занять, вигідно 
відрізняли їх від інших мобілізованих, надаючи 
можливість вижити у перші тижні перебування 
на передовій.
Окрім згаданого вище, початковий етап Першої 
світової війни розкрив інші слабкі сторони 
царської армії. Так, новобранці без спеціальної 
підготовки були кинуті в окопи війни і, по суті, 
перетворилися в «гарматне м’ясо». На часі 
постало питання про підготовку бойового ре-
зерву для армії, яка поступово втрачала свій 
військовий потенціал.
Поразка російської армії в Галичині, включен-
ня Волині до театру бойових дій, перенесен-
ня Східного фронту восени 1915 р. на лінію Кре-
менець – Дитятичі – Дубно – Перешів – Хромя-
ково – Богуславка – Куликовичі – Чорторийськ – 
Більська Воля – Локниця [3, с. 226]. Як наслідок – 
значні людські й матеріальні втрати, спонукали 
російське командування переглянути засади 
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відпрацьованих раніше мобілізаційних заходів.
Провали у військовому плануванні й невиправ-
дані людські втрати російської армії не залиши-
лися непоміченими союзниками Росії на заході. 
Так, посол Великобританії в Росії Б’юкенен по-
відомляв, що «втрати Росії у цій війні такі коло-
сальні, що вся країна носить траур; під час не-
давніх безуспішних атак на Ковель та інші на-
селені пункти було марно принесено у жертву 
стільки людей, що у багатьох міцніє переконан-
ня: для Росії немає змісту продовжувати війну» 
[6, с. 305].
Після зміни влади в Росії у лютому 1917 р. 
з’явилася віра союзників із Антанти в онов-
лену державу і покращення ситуації на фрон-
тах Першої світової війни. Новим урядом Росії 
активізовано військовопідготовчу діяльність 
місцевих осередків, насамперед, у середовищі 
випускників гімназій та училищ. Прикладом 
цього може слугувати військовопідготовча 
діяльність місцевої громади м. Рівне.
Отож перша група юнаків при Рівненському ре-
альному училищі набрана восени 1916 р. Скла-
далася вона з 23 реалістів випускного кла-
су, до складання іспитів з яких дійшло лише 
18 юнаків випускного (сьомого додаткового) 
класу реального училища, так як у чоловічій 
гімназії, відкритій у 1914 р. ще не було випу-
ску. Здебільшого на курсах навчалися юнаки 
1896–1898 років народження [2, арк.48–55]. За-
няття з допризовної підготовки проводив пору-
чик Я.Овсянніков, залучаючи інколи до окремих 
вправ офіцерів регулярної російської армії. 
При створенні курсів допризовної підготовки в 
Рівному використано зацікавленість шкільної 
й гімназійної молоді міста до військової спра-
ви, дислокація російських військових частин 
в Рівному та його околицях. З однієї сторони, 
перебуваючи у постійному полі зору місцевих 
юнаків, солдати і офіцери російської армії слу-
гували своєрідною рекламою військової спра-
ви; з іншої – російські офіцери, маючи бойовий 
досвід, були чи не найкращими викладачами 
на курсах допризовної підготовки молоді. 
Для впорядкування системи допризовної 
підготовки, особливо на прифронтових 
територіях уповноваженим Тимчасового уряду 
Росії у справах допризовної підготовки і фізичного 
розвитку населення Росії В.Срезнєвським 
розіслано розпорядження №1023 від 15 бе-
резня 1917 р., в якому, до офіційного видан-
ня російських військових статутів, пропону-
валося здійснювати підготовку юнаків на кур-
сах допризовної підготовки, приймати екзаме-
ни та здійснювати випробування за такими де-
сятьма темами: гімнастика, ходьба та біг, по-
льова гімнастика, особистий вишкіл, трилінійна 

гвинтівка зразку 1891 р., підготовка до стрільби, 
навчання бійця перед боєм, орієнтування і ви-
користання особливостей місцевості, служба 
польового караулу, розвідка [1, арк. 5].
Програма обов’язкових знань слухачів 
курсів допризовної підготовки складала-
ся з 60-ти уроків [1, арк.20–25], розробле-
них на підставі військових статутів Російської 
імперії та вказівок до організації допризовної 
підготовки молоді. Увесь навчальний курс 
поділено на п’ять розділів: «Внутрішня служ-
ба та організація військ» (9 уроків) «Стройова 
підготовка» (13 уроків), «Відомості з польово-
го статуту» (10 уроків), «Гімнастика, гімнастичні 
вправи, гімнастичні ігри» (20 уроків), «Польова 
гімнастика» (8 уроків) [1, арк. 21зв.].
Відтак, 20 квітня 1917 р. в приміщенні 
Рівненського реального училища за ініціативи 
педагогічної ради і батьківського комітету 
відбулися загальні збори [1, арк. 3] з порядком 
денним про військову підготовку і загартування 
місцевих юнаків допризовного віку.
Серед присутніх були не лише батьки учнів і 
учителі, але й військові, міська інтелігенція, 
представники місцевої влади. Про важливість 
та своєчасність вирішення цього питання, а 
також зацікавленість місцевої громадськості 
красномовно говорить участь в роботі зборів 
голови Тимчасового повітового комісаріату 
капітана П.А. Ассєєва, представника повітового 
земства С.М. Подобєда, представника міського 
виконавчого комітету М.П. Цвєтаєва, пред-
ставника військового відомства прапорщи-
ка Є.І. Фрізіра, директора Рівненського ре-
ального училища К.С. Біленького, директо-
ра Рівненської чоловічої гімназії Т.О. Косоно-
гова, інспектора народних училищ Д.А. Мар-
ченко, голови батьківського комітету жіночої 
гімназії С.І. Апошанського, товариша голови 
батьківського комітету Рівненського реально-
го училища О.П. Апошанської, інших небайду-
жих осіб з педагогічних, державних, військових 
та громадських кіл міста [1, арк. 3].
Рішенням зборів створено Рівненський 
військово-спортивний комітет (Рівненський 
ВСК), обрано його персональний склад. 
Рівненський ВСК 2 травня 1917 р. зареєстровано 
у Рівненському повітовому комісаріаті. 
Головою комітету став прапорщик 27-го запас-
ного піхотного полку Є.І. Фрізір, його заступни-
ком – поручик цього ж полку Я.А. Овсянніков. 
Члени Рівненського ВСК: керівники рівненських 
навчальних закладів К.С. Біленький і Т.О. Косо-
ногов, інспектор народних училищ Д.А. Мар-
ченко, представник виконавчого комітету 
М.П. Цвєтаєв, голова батьківського комітету 
Рівненської чоловічої гімназії Л.С. Стефано-
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вич, товариш голови батьківського комітету 
Рівненського реального училища О.П. Апо-
шанська, голова Тимчасового повітового 
комісаріату П.А. Ассєєва. Скарбником комітету 
обрано С.М. Подобєда, діловодом – О.І. Пе-
карського [1, арк. 3]. 
Вкажемо на те, що аналогічний військово-
спортивний комітет на той момент уже діяв 
у Житомирі. Тому рівненські організатори 
допризовної підготовки заздалегідь зав’язали 
з ним жваве листування, запозичили практичні 
напрацювання.
Діяльність Рівненського ВСК і курсів 
допризовної підготовки молоді базувалися на 
двох нормативно – правових документах дер-
жавних органів влади. Один з них попередньої 
влади – «Положення про мобілізацію спор-
ту» та тодішньої – «Циркулярне розпоряджен-
ня уповноваженого Тимчасового уряду у спра-
вах допризовної підготовки і фізичного роз-
витку населення Росії» № 1023 від 15 березня 
1917 р. [5, с. 36]. Обидва документи спрямовані 
на підготовку молоді допризовного віку до 
військової служби, що було особливо актуаль-
ним у пору, коли тривала Перша світова війна і 
російська армія потребувала новобранців, оз-
найомлених хоча би з азами військової справи.
Рівненським ВСК відразу визначено місце про-
ведення занять з молоддю, створено комісію 
при реальному училищі для проведення випро-
бувань серед допризовної молоді, задля визна-
чення рівня їх знань. До цієї комісії увійшли: Є.І. 
Фрізір, Я.А. Овсянніков, К.С. Біленький, О.П. Апо-
шанська, М.П. Цвєтаєв, С.М. Подобєд [1, арк. 3зв.].
Відтак, 26 квітня 1917 р. в комісії Рівненського 
ВСК із допризовної підготовки успішно склали 
іспити і пройшли випробування 18 учнів 7 до-
даткового класу Рівненського реального учи-
лища. Це був перший і єдиний випуск слухачів 
місцевих курсів допризовної підготовки. 
Посвідчення за підписом голови військово-
спортивного комітету з наступним змістом: «На 
підставі ст. 4, затвердженого 8 грудня 1915 року 
Положення про мобілізацію спорту, Рівненський 
військово-спортивний комітет посвідчує, 
що учень Рівненського реального училища 
(прізвище, ім’я), який народився (дата) прой-
шов курс допризовної підготовки і здав випро-
бування в Особливій комісії в об’ємі програми, 
схваленої у штабі Верховного Головнокоман-
дувача і затвердженої Військовим міністром. 
Окрім програми допризовної підготовки, назва-
на особа навчена плаванню, ходінню на лижах, 
стрільбі в ціль з гвинтівки військового зразку, 
їзді на велосипеді, верховій їзді, керуванням 
автомобілем та мотоциклом» [1, арк. 29].
Таке посвідчення отримали: О. Баранов, Д. Бобр, 

М. Білецький, Г. Залевський, В. Зиков, О. Соболєв, 
Й. Сухарчук, Л. Червінський, М. Дейчмейстер, 
Б. Шаревич, М. Шеремецинський, М. Шмідт, А. 
Зябкін, В. Корнецький, М. Ліманцев, Г. Литвак, С. 
Марцинковський, А. Моторний [1, арк. 27].
Комісією у складі двох представників від 
військового відомства Є.І. Фрізіра і Я.А. 
Овсяннікова, директора реального училища 
К.С. Біленького, товариша голови батьківського 
комітету О.П. Апошанської, представника 
Рівненського міського виконавчого комітету 
М.П. Цвєтаєва, представника повітового зем-
ства С.М. Подобєда було прийнято екзаме-
ни й проведено випробування зі стройової 
підготовки, вправ з гвинтівкою, марширування, 
бігу, гімнастики, польової гімнастики, стрільби з 
гвинтівки в ціль, знань Польового статуту із за-
стосуванням на місцевості, велосипедній їзді.  
Вище вже зазначалося, що курси допризовної 
підготовки в Рівному мали лише один випуск. 
Припиненню їх діяльності було кілька причин: 
літні канікули учнів і гімназистів рівненських 
навчальних закладів, літній наступ австро-
німецьких військ, двовладдя в регіоні, фінансова 
скрута в державі. Остання причина безпосеред-
ньо вплинула на формування викладацького 
складу курсів та діяльність Рівненського ВСК, 
як зрештою й інших подібних комітетів.
Так, 10 червня 1917 р. уповноваженому Тимча-
совому уряду у справах допризовної підготовки 
і фізичного розвитку населення Росії скерова-
но прохання про виділення 1000 рублів на по-
треби Рівненського ВСК – аванс керівнику 
курсів поручику Я. Овсяннікову й необхідні 
поточні витрати [1, арк. 11]. У відповідь Голова 
Міністрів Тимчасового уряду князь Львов виз-
начив витрати на допризовну підготовку молоді 
не дуже необхідними на той час і запропонував 
подальшу підготовку нових випусків слухачів 
курсів призупинити [1, арк. 12]. Уповноваже-
ний Тимчасового Уряду у справах допризовної 
підготовки і фізичного розвитку населення 
Росії В.Срезнєвський, посилаючи на фінансові 
труднощі, в яких перебувала Російська дер-
жава, просив закінчити уже розпочаті кур-
си і повідомити суму, необхідну для кінцевого 
розрахунку з особами, задіяними в роботі по 
допризовної підготовці.
Звісно, що такий стан речей не сприяв 
подальшій діяльності Рівненського військового-
спортивного комітету у здійсненні допризовної 
підготовки місцевої учнівської та гімназійної 
молоді. Поступово його діяльність перетвори-
лися на формальну, а ближче до кінця 1917 р. 
взагалі припинилася.
Одним з останніх у листуванні уповноважено-
го Тимчасового уряду Росії В.Срезнєвського з 
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Рівненським військово-спортивного комітетом 
був лист за № 3099 від 6 листопада 1917 р. [1, 
арк. 17], у якому для збільшення фінансових 
надходжень до комітету, пропонувалося 
реалізувати 300 листівок «Мобілізація спорту» 
за вільною ціною з відшкодуванням виробни-
кам 10 копійок за одну листівку.
Отож курси допризовної підготовки молоді у 
Рівному (1916–1917 рр.), очолювані поручником 
Я.Овсянніковим, незважаючи на існуючі перепо-
ни, довели свою ефективність. Екзаменаційно-
випробувальна комісія (1917 р.) високо 
оцінювала знання випускників курсів і роботу 
їх керівника – кадрового офіцера. Констатуємо, 
що Рівненський військово-спортивний комітет, 
як керівний осередок допризовної підготовки 
учнівської та гімназійної молоді м. Рівного, 
свою діяльність проводив фахово, задовольня-
ючи попит держави на здійснення допризовної 
підготовки юнаків. 
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Аннотация. Мартовское восстание 1918 года в Нико-
лаеве против немецко-австрийских оккупантов, как 
малоизвестная битва местного значения периода Пер-
вой мировой войны. Исследование хода событий в Ни-
колаеве во время вступления в город австро-немецких 
войск и во время восстания.
Анотація. Березневе повстання 1918 року в Миколаєві 
проти німецько-австрійських окупантів, як маловідома 
битва місцевого значення періоду Першої світової війни. 
Дослідження перебігу подій в Миколаєві під час вступу в 
місто австро-німецьких військ та під час повстання.
Annotation. The March uprising of 1918 against german-
austrian invaders in Nikolayev as unknown battle of local 
importance during the First World WAR. The investigation 
of events sequence in Nikolayev during the german-austrian 
troops entry and rebellion.

Ключевые слова: Первая Мировая война, Мартовское 
восстание, немецко-австрийские оккупанты; Корабле-
строительный завод «Наваль»; кораблесторительный 
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Ключові слова: Перша Світова війна, Березневе по-
встання, німецько-австрійські окупанти, кораблебудів-
ний завод «Наваль», кораблебудівний завод «Руссуд».
Keywords: The First World war, the March upricing, german-
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В 2014 году исполняется 100 лет с момента на-
чала Первой мировой войны (1914-1918). Ров-
но сто лет прошло с того момента, как чело-
вечество вошло в новый этап ведения войны, 
когда смерть была «поставлена на конвейер». 
Новейшие для того времени виды оружия бес-
пощадно косили миллионы людей, и человек 
без особого труда уничтожал себе подобных. 
В прежние, советские времена, эта война, име-
нуемая «империалистической», не была изба-
лована вниманием историков. Советские исто-

рики рассматривали ёё как неизбежную пато-
логию, вышедшую из последней стадии капи-
тализма-империализма. И собственно, рас-
сматривали ёё как пролог Гражданской войны. 
Именно этим в наше время и вызывает осо-
бый интерес эта война, ведь для наших дедов 
и прадедов она как-то незаметно перешла из 
«Второй Отечественной» (как ёё тогда имено-
вали) в Гражданскую.
Многие военные конфликты, имевшие место 
на просторах бывшей Российской империи 
в 1918 году, можно рассматривать как эпизод 
Мировой войны, либо как Гражданской. Вооб-
ще, в 1918 году боевые действия на Восточном 
фронте не прекратились даже после подписа-
ния Брестского мира. Войска Четвертного со-
юза несли большие потери, суммарно засчи-
тывая их в общие потери, понесённые  в пе-
риод Первой мировой Войны. И только за пер-
вые шесть месяцев пребывания в Украине, во-
йска Центральных держав потеряли несколь-
ко десятков тысяч солдат. Сюда входят потери, 
понесённые в боях с большевиками, анархи-
стами Махно и другими многочисленными по-
встанцами. Несколько тысяч оккупантов погиб-
ло при подавлении восстаний на юге Украины – 
в Николаеве и Херсоне, в марте 1918 года.
В советский период восстание николаевского 
пролетариата против оккупантов в марте 1918 
года рассматривалось как борьба с интервен-
тами в период Гражданской войны.
Сейчас, когда Советский Союз в прошлом, ак-
туальность «однобокового» изучения тех со-
бытий отпадает и теперь героическое восста-
ние и бои в городе весной 1918 года можно рас-
смотреть как малоизвестную битву местного 
значения времён Первой мировой войны.
В первые годы войны город Николаев (с насе-
лением чуть более 100 тысяч человек) являлся 
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тихим, провинциальным и заштатным, будучи 
одним из городов обширной Херсонской губер-
нии, находясь при этом далеко от линии фрон-
та. И вообще, к моменту описуемых событий, к 
1918 году, за всю свою предыдущую, 129-лет-
нюю историю, Николаев не знал оккупации. Ни-
когда до того времени сапог вражеского солда-
та не ступал на землю Николаевщины. И одна 
только мысль о том, что немцы когда-нибудь 
дойдут до Николаева, могла расцениваться 
среди горожан как упадничество духа и неве-
рие в российскую императорскую армию. Но 
царская армия к весне 1918 года перестала су-
ществовать, а сама империя «крошилась». Од-
ним из таких «осколков» империи и оказался 
Николаев, принявший в 1918 году удар и боль-
шевиков, и австро-немецких войск.
15 января 1918 года в Николаеве была объяв-
лена советская власть. А начиная с 18 февра-
ля  после подписания Брестского мира, меж-
ду Украинской Народной Республикой и стра-
нами Четвертного союза (кстати первый мир в 
той войне) немецкие и австро-венгерские ча-
сти (более 230 тыс. чел. – 29 пехотных и 4,5 ка-
валерийских дивизий) стали переходить укра-
инские участки Восточного фронта, продвига-
ясь вглубь Украины. Наступление велось по 
нескольким направлениям. В конце февраля, 
к Николаеву со стороны Одессы стали при-
ближаться австро-германские войска. Однако 
большевики, находящиеся у власти в городе, 
пытались успокоить горожан, утверждая о при-
остановлении наступления австро- немцев. 
Из сообщения Николаевской газеты «Власть 
труда» № 239 от 6 марта 1918 года: «Австро-
украинские части продолжают наступление от 
Жмеринки на Юг, но очень медленно и притом, 
небольшими отрядами» [1, с. 5].
Именно австро-украинские части, поскольку 
вместе с войсками Центральных держав про-
двигались и украинские войска Цетральной 
Рады, также в австрийской армии служили 
украинские сечевые стрельцы. Вопрос пребы-
вания на Николаевщине сечевых стрельцов до 
сих пор остается малоисследованным.
2 (15 – по новому стилю) марта 1918 Никола-
ев был объявлен на военном положении. В эти 
дни в городе распространяются слухи о при-
ближении войск Четвертного союза. Паниче-
ские слухи большевики попытались опровер-
гнуть в своём печатном органе, газете «Власть 
Труда»: «Зломеренными лицами распространя-
ются слухи, якобы Вознесенск занят австрий-
цами и т.п. Слухи эти лишены всякого основа-
ния. Город в полнейшей безопасности» [1, с. 5].
14 марта в Николаеве стало известно, что 
Одессу заняли немецкие войска. Организацию 

обороны Николаева взяла на себя городская 
Дума. В этот же день состоялось заседание со-
вета, на которое прибыли Х. Раковский и толь-
ко что оставивший Одессу краском, полковник 
М.А. Муравьёв, обещавший отстоять Николаев.
Участник общего собрания Красной Гвардии 
всех заводов города тов. Васильев впослед-
ствии вспоминал: «После падения Одессы, при-
шло сообщение о том, что через день немцев 
надо ждать со стороны Варваровки» [2, с. 1].
Общее собрание Красной Гвардии прошедшее в 
Николаеве перед приходом немцев в здании быв-
шей городской управы закончилось словами тов. 
Шмелёва: «Митинг товарищи нужно кончать, луч-
ше быть мёртвым львом, чем живой собакой – за 
оружие и к Варваровскому мосту» [2, с. 1].
Варваровский мост был разведён, на нём была 
организована оборона. Однако большевики 
уже плохо контролировали ситуацию в городе. 
Невозможность организовать умелую оборону, 
снабдить обороняющихся, собрать разведдан-
ные о вражеской силе, также отсутствие во-
енной подготовки у обороняющихся - всё это 
способствовало быстрому отходу большеви-
ков под натиском наступающих немцев. Так-
же нужно отметить, что впереди немцев и бы-
стрее них наступали панические слухи, никак 
не укрепляющие боевой дух красногвардей-
цев. После непродолжительного боя больше-
вики отступили.
17 марта 1918 гола Николаев был занят отрядом 
52-го германского корпуса (32 грузовика мотопе-
хоты и 6 бронеавтомобилей). Комендантом горо-
да стал полковник (по другим документам – ге-
нерал, генерал-майор) фон Закк-Гильгаузен, ин-
тендантом – генерал Мундт [7, с. 101].
Из воспоминаний очевидца тех событий тов. 
Шибаева: «Ещё не успели уйти красногвардей-
ские части из города, как на улицах появляет-
ся самоохрана из меньшевистского лагеря. На 
другой день мы уже видим немецких солдат, а 
ведь каждому было интересно видеть в осо-
бенности и рабочим – как же будут встречать 
немцев. И вот потянулась вереница от площа-
ди к городской Управе: купечество, дворянство 
и хлеборобы из помещиков. Преподносят цве-
ты, хлеб-соль…» [3, с. 1].
Тем временем недовольство оккупантами на-
растало, особенно в рабочей среде. Заводы 
стали закрываться, что вызывало массовую 
безработицу и угрозу голода. Из сообщения Ни-
колаевской «Трудовой газеты» от 5 (18) марта 
1918 года: «Количество безработных в Никола-
еве растёт с каждым днём. В настоящее время 
на бирже труда зарегистрировано свыше 10000 
безработных разных специальностей [4, с. 154].
Подтверждение слов корреспондента можно 
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увидеть в воспоминаниях тов. Шибаева (участ-
ника восстания): «Продукты дорожают, немцы 
тащат всё, что под руки попадёт, всё к себе на 
родину. Смотря эту грабиловку у рабочих тер-
пение лопается и вот начинается суждение 
среди рабочих, как бы эту грабиловку приоста-
новить. Началось складываться мнение, что 
надо выступить с оружием и отбить аппетит 
немцев на лакомый кусок» [3, с. 1].
8 (21) марта в Николаеве прошло объединённое 
заседание заводских комитетов большевиков, 
оставшихся в городе. На заводе «Руссуд» был 
организован митинг, принявший решение о вос-
стании рабочих против оккупантов [4, с. 154].
Последней каплей стал конфликт между гер-
манским отрядом и рабочими завода «Наваль» 
на почве недопущения вывоза с завода бензина, 
потребовавшегося для оккупантов. Конфликт 
произошёл за день до восстания, 21 марта.
Также горожанами было принято «в штыки» 
распоряжение оккупационной власти о сда-
че оружия, что и можно считать детонатором 
взрыва восстания. Николаев в ту пору был пе-
реполнен солдатами фронтовиками, дезерти-
рами, целый год проведшими в митингах и ма-
нифестациях. В это время «человек с ружьём» 
стал принадлежностью нового социального 
строя [5, с. 138].
Именно этот «человек с ружьём», вчерашний 
солдат-фронтовик и стал главной противобор-

ствующей силой оккупационному режиму. В 
пятницу, 9 (22) марта 1918 года около 2 часов 
дня со стороны Водопоя послышалась силь-
ная орудийная стрельба. Далее слово непо-
средственного участника тех событий, тов. Ши-
баева: «И вот, 22-го марта рабочие после ору-
дийного выстрела со ст. Водопой из отряда Ма-
руси, анархистки, впопыхах бросились за ору-
жием кто куда, и так с оружием против немцев 
начались первые бои».
Около 3-х часов дня рабочие, в количестве не-
скольких тысяч человек совместно с фронтови-
ками двинулись к милиции и в эсеровский клуб 
и, забрав здесь большое количество разного 
оружия: бомбы и ручные гранаты, таким же по-
рядком направились к вокзалу, разоружая нем-
цев, встречавшихся на пути. Толпа раздели-
лась на две части, причём одна из них, сосре-
доточившись на Глазенаповской улице, откры-
ла оружейную стрельбу по немецким отрядам. 
Другая часть, отправившись к флотским казар-
мам, где водворена была немецкая пехота, по-
вела наступление на казармы [4, с. 155].
Тем временем засуетился немецкий штаб, и в 
течение получаса вся Соборная улица (ныне-
Советская, центр города) была загружена не-
мецким войсками и в полной боевой готовно-
сти. На всех прилегающих к ней улицах были 
устроены засады и установлены пулемёты. 
Около 4-х часов дня по городу стали стрелять 

Соборная площадь в дни восстания рабочих. Слева ограждение окопа австро-немецких солдат.
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пулемёты, у флотского полуэкипажа завязался 
горячий бой, и в течение 2-х часов казармы пе-
реходили из рук в руки [6, с. 31].
Почти безоружные рабочие Слободки, среди 
которых были женщины и дети, приступом взя-
ли радиостанцию, захватили в плен 59 солдат, 
2 пулемёта [7, с. 101].
К вечеру, немцы перешли в наступление вдоль 
Глазенаповской улицы, ведя ураганный огонь 
из пулемётов. На этом участке было большое 
количество убитых - более 100 человек. По-
встанцы вынуждены были отступить на смеж-
ные улицы. Их силы были разбросаны на 13-ти 
километровом фронте.
К 12-ти часам ночи стрельба несколько утихла. 
Жители города, застрявшие в чужих кварталах, 
желая воспользоваться прекращением стрель-
бы, стали перебираться к своим домам. Внезап-
но по всему городу возобновилась пулемётная 
стрельба и многие из них пали, как случайные 
жертвы партизанской войны [4, с. 156].
В субботу, 10 (23) марта, на рассвете начался 
штурм казарм флотского полуэкипажа. После 
продолжительного боя партизанские отряды 
вынуждены были отступить, на 2-ю и 3-ю Во-
енные улицы.
Повстанцы надеялись на помощь 1-го Черно-
морского Феодосийского отряда Красной Гвар-
дии И.Федько (300 штыков, бронепоезд), который 
в момент восстания прибыл на ст. Водопой и ко-
торый бросил восставших в самый роковой мо-
мент. Также в среде восставших ходили слухи, 
что из Херсона тоже гонят немцев, и скоро хер-
сонские повстанцы подойдут к Николаеву. Наде-
ялись даже на подход эскадры из Севастополя.
Вот как вспоминал 2-ой день восстания крас-
ногвардеец Шибаев: «Но когда прошёл день – 
помощи нет, надо было быстрей драться, ско-
рей покончить с немцами своими силами …На 
второй день мы имели свой штаб, который по-
мещался по 6-ой Слободской в казармах моби-
лизованных. Этот штаб давал распоряжения и 
имел конную связь» [3, с. 2].
На второй день восстания, после отхода по-
встанцев, немцы, укрепившись, значительны-
ми силами преследовали отступавшие отряды 
пулемётным огнём, сопровождавшимся пере-
крёстным огнём трёхдюймовых орудий. Таким 
образом, бои в течении субботнего дня, 10 (23) 
марта происходили главным образом в районе 
базара и 2-ой и 3-ей Военной улиц.
На улицах лежало много обгорелых трупов, 
причём убрать их не было никакой возможно-
сти, вследствие переполнения морга. Убитых 
в городе ко второму дню восстания было не 
менее 2 тысяч человек. Было также разруше-
но много зданий, среди них: здание городской 

думы, Петроградская гостиница, дом со скла-
дом сельхозорудий. К тому же, большая часть 
населения Николаева осталась без воды, так 
как ещё в первый день восстания шальной сна-
ряд попал в водонапорную башню, повредив 
водопровод. Позже, при зачистке местности, 
немцы подожгли район Слободки, один из эпи-
центров восстания, после чего начались мас-
совые пожары.
На третий день, 11 (24) марта инициатива была 
явно не в руках повстанцев. Красногвардеец 
Шибаев оставил свои воспоминания о заклю-
чительном этапе восстания: « На третий день 
боя у нас стали иссякать патроны, да плюс к 
этому к немцам скорей пришло подкрепление- 
мадьярский корпус, а мы своего не дождались. 
Немцы долго не думая, чтобы скорей покон-
чить, начали зажигательными снарядами жечь 
части города: Базарную площадь, Коммерче-
ский порт и часть Слободки [3, с. 2].
На следующий день, 12 (25) марта город сно-
ва оказался в руках оккупантов. Начались же-
стокие репрессии против населения. Нем-
цы объявили город на осадном положении и 
начали массовые аресты. Городской голова 
В.П.Костенко был арестован немцами «за не 
обеспечение порядка в городе», хотя за неде-
лю до этого, по его распоряжению немцы были 
впущены в город практически без сопротив-
ления. Костенко сам был участником русско-
японской войны и Цусимского сражения и как 
никто знал, что такое война и в первую оче-
редь он старался уберечь Николаев от мас-
совых жертв и катастрофических разрушений. 
Впоследствии, большевики никогда не простят 
ему добровольную сдачу города, он будет не-
однократно арестован и даже один раз приго-
ворён к расстрелу. Однако талантливого инже-
нера-корабела высоко ценили в правящих кру-
гах страны, и расстрела в 1928 году Костенко 
удалось избежать.
По-разному сложились судьбы многих участни-
ков восстания. Подготовка, ход и руководство 
восстания велось большевиками: И.А. Чигрин, 
М.И. Никитин, М.К. Щеглов. Но, конечно, костяк 
повстанцев составляли простые Николаевские 
корабелы, рабочие заводов «Наваль» и «Рус-
суд», многие из которых впоследствии были 
расстреляны: А.П. Селиванов (1890-1918), Н.Н. 
Левицкий. Также, решением военно-полевого 
суда была расстреляна целая семья рабочих - 
столяр Василий Апарин, слесарь Михаил Апа-
рин, рабочий Иван Апарин и столяр Дмитрий 
Апарин. А сообщение о приведении приговора 
в исполнение напечатано  в газете «Николаев-
ский Вестник» №2, 6 апр.1918 года.
Многим повстанцам посчастливилось выжить 
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и даже избежать  наказания. Среди них мно-
го ставших впоследствии известными людей: 
Спектор Марк Борисович, чекист, сотрудник 
контрразведки и КГБ, литератор (в 1918 году 
ему было всего 15 лет), Свинционник В.К. – 
чекист и подпольщик времён Великой Отече-
ственной Войны, Чикановский Т.В. – корабел, 
один из старейших участников восстания (умер 
в 1972 г.) А последний из известных участников 
мартовского восстания, Лука Яковлевич Око-
лотенко (род.1898 г.) – персональный пенсио-
нер всесоюзного значения умер в Николаеве, в 
1986 году. В фондах Николаевского Областно-
го Краеведческого музея хранятся его личные 
вещи и материалы, рассказывающие о тех со-
бытиях. В нашем городе есть улица, названная 
в честь тех событий – Мартовского восстания.
Однако, самым неисследованным и интерес-
ным вопросом того периода является факт 
пребывания украинских сечевых стрельцов на 
Николаевщине, которые, как известно прини-
мали участие в Первой мировой войне, в ря-
дах австро-венгерской армии. Они входили в 
состав 21 ландверной австрийской дивизии и 
прибыли на Николаевщину в марте 1918 года.
Бесспорно, что сечевые стрельцы принимали 
участие в подавлении мартовского восстания, 
хотя в источниках об этом нигде не упоминает-
ся. Во-первых, тема эта была многие годы под 
запретом   в советской исторической литерату-
ре, авторы же дошедших до нас свидетельств 
были настолько равнодушны к национальному 
украинскому строительству, что могли путать 
воинские объединения УНР и УСС. Тем более, 
сечевых стрельцов, одетых в австрийскую фор-
му, можно было совсем не заметить. [5, с. 139]
Но, невозможно было оставить без внимания 
приезд в Николаев такой личности, как архи-
принца Австро - Венгрии, сотника УСС – Виль-
гельма Габсбурга (полное имя-Вильгельм 
Франц-Габсбург Лотарингский, 1896-1948), про-
званного Васылем Вышиваным, за любовь 
к украинской идее и культуре. В 1918 году он 
пребывал в Херсонской губернии и останавли-
вался в Николаеве, будучи во главе армейской 
группы австрийских войск, в которую входил 
легион украинских сечевых стрельцов. Пребы-
вание в Николаеве члена австрийской царской 
фамилии документально подтверждено. Кста-
ти, тогда, ещё до утверждения Гетьманата, ему 
пророчили украинский престол.
Таким образом, после подавления восстания, ок-
купационная власть окончательно утвердилась 
в Николаеве, немецкие военные будут находить-
ся в городе  до февраля 1919 года. Параллель-
но с Николаевским восстанием, в Херсоне также 
произошло массовое военное выступление про-

тив оккупантов (20 марта – 5 апреля 1918 года). 
Восстания  в Николаеве и Херсоне задержа-
ли продвижение австро-венгерских войск в Се-
верную Таврию и к Александровску (ныне го-
род Запорожье). Потери оккупантов в ходе вос-
станий составили около 2-х тысяч человек, что 
превысило их общие потери за всё время боёв 
на Правобережной Украине. А в Николаеве за 
4 дня боёв с обеих сторон потери составили 
около 3-х тысяч человек.
Многие из жертв восстания нашли своё по-
следнее пристанище на старом городском 
кладбище, где имеются 3 массовых захороне-
ния, связанных с Мартовским восстанием. Все 
три надгробия были установлены в 1920-х гг., к 
10-й годовщине Октябрьской революции. 
На первых двух могилах есть текст: «Вечная 
слава борцам за свободу. Расстреляны немца-
ми в г. Николаеве 5.03.1918» (дата ошибочна).
Надпись на третьей могиле, расположен-
ной в юго-восточной части кладбища гласит: 
«Вечная слава борцам за  свободу погибшим 
5.03.1918г. от капиталистов в Николаеве». Ря-
дом с последним захоронением находится не-
опознанная могила, с полуразрушенным ка-
менным крестом, предположительно, захо-
ронение является братской могилой сечевых 
стрельцов и австрийских солдат, так как в этом 
месте находилась братская могила под бетон-
ным памятником австро-германцев, умерших 
или погибших в Николаеве, за время пребыва-
ния здесь. Многие могилы иностранных солдат 
и участников восстания в разных частях клад-
бища и в коммерческом порту не сохранились.
Оно и понятно, за прошедшие 100 лет, с мо-
мента начала Первой Мировой войны разру-
шено много памятников, могил захоронений, 
как временем так и людьми. В СССР не было 
ни одного кладбища воинов времён той войны. 
В самом Николаеве чудом уцелело около двух 
десятков могил фронтовиков. Единственное, 
что невозможно разрушить и уничтожить - это 
память, живущую в нас, и наш долг её сохра-
нить и передать грядущим поколениям.
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Анотація. В статті розповідається про окупацію Чер-
кащини австро-німецькими військами у 1918 році. В краї 
були встановлені окупаційні порядки: поміщикам повер-
нуто землеволодіння, проводилися реквізиції хліба та 
фуражу. У відповідь селяни піднялися на боротьбу про-
ти окупантів. На Черкащині відбулося кілька селянських 
повстань, які охопили значну територію краю.
Аннотация. В статье рассказывается об оккупации 
Черкасчины австро-немецкими войсками в 1918 году. В 
крае были установлены оккупационные порядки: поме-
щикам возвращены землевладения, проводились рекви-
зиции хлеба и фуража. В ответ крестьяне поднялись на 
борьбу против оккупантов. На Черкасчине произошло 
несколько крестьянских восстаний, охвативших значи-
тельную территорию края. 
Annotation. This paper describes the occupation of Сherkasy 
region by Austrian-German troops in 1918. In the province were 
established occupation orders: landlords returned tenure, were 
requisitioning of grain and feed. In response, peasants rose up 
to fight against the invaders. Several peasant uprisings were 
in Cherkasy region that swept most territory of the province, 
uprisings.

Ключові слова: австро-німецька окупація, реквізиції, 
повстання, Черкащина.
Ключевые слова: австро-немецкая оккупация, реквизи-
ции, восстания, Черкасчина.
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27 січня (9 лютого) 1918 р. між УНР, Німеччиною 
та її союзниками був підписаний мирний дого-
вір. Стан війни між Україною і державами ав-
стро-німецького блоку припинився. Німеччина 
і Австро-Угорщина, ставши союзниками УНР, 
зобов’язалися допомогти їй відновити контр-
оль над всією територією держави, звільнити її 
від більшовиків. 
У лютому 1918 р. німці розпочали широкий на-
ступ на Україну. В ньому брали участь і заго-
ни УНР. 2 березня 1918 р. в Київ увійшли заго-
ни Присовського і Петлюри, повернулися чле-
ни Центральної Ради. Наступного дня в міс-

то увійшли німецькі війська. Зі свого боку уряд 
УНР обіцяв поставити в Німеччину і Австро-
Угорщину 60 млн. пудів хліба, 2 млн. 750 тис. 
пудів м’яса, велику кількість інших видів про-
довольства. 3 березня 1918 р. був укладений 
Брестський договір між радянською Росією 
та країнами Четвертного блоку, за яким пер-
ша визнавала німецьку окупацію України та 
зобов’язувалась укласти мир з УНР.
Черкащина була окупована австро-німецьки-
ми військами у березні 1918 року. Україна ціка-
вила Центральні держави передусім як джере-
ло продовольчих ресурсів. Однак з самого по-
чатку на перешкоді реалізації цих намірів ста-
ла криза посівної кампанії в Україні, викликана 
безвладдям на місцях, відсутністю адміністра-
тивного апарату, нищенням селянами великих 
поміщицьких господарств тощо. Відчуваючи 
загрозу своїм планам, німецьке командування 
почало втручатися у ситуацію, що склалася в 
українському селі. 
6 квітня 1918 року вийшов наказ головнокоман-
дуючого німецькими військами в Україні Айх-
горна про повний засів земельних площ, який 
захищав права великих землевласників. На 
загарбаній території селяни повинні були по-
вернути самочинно захоплені поміщицькі зем-
лі власникам. Поміщики зверталися до німець-
ких та австрійських військ за допомогою або ж 
і самі створювали власні загони. Згідно з роз-
порядженням німецького командування від 26 
квітня 1918 року селянам наказувалося протя-
гом тижня повернути поміщикам інвентар, ху-
добу та інше [8, с.54].
На території Черкаського повіту була розпо-
всюджена об’ява Київського Губерніяльно-
го старости Чарторизького від 20 травня 1918 
року: «Пропоную населенню Київщини! Перше: 
Негайно повернути власникам все самовіль-
но забране, розкрадене та розграбоване ру-
хом добро, як ось: домашню обстановку, хазяй-
ські знаряддя, скотину, інвентар, повозки, а та-
кож самочинно порубаний ліс і розкрадені лісо-
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ві матеріали, не дивлячись на те, чи було роз-
грабоване самочинно чи на підставі постанов 
земельних, виконавчих або інших комітетів.
Друге: берегти засіви, сінокоси, ліса та лісову 
помолодь. Припиніть потрави, випаса, порубки 
та інші засоби псування і нищення посівів та лі-
сів. Попережаю, що невиконання всіх моїх роз-
поряджень потягне за собою сурову уголовну 
одповідальність. Окрім притягнення до суду 
тіх, хто добровільно не послухає цих розпоря-
джень будуть примушені до сього різними засо-
бами. В необхідних випадках не зустановлюсь 
перед викликанням військової сили» [3, с.44].
На Черкащині, як і по всій Україні, було вида-
но розпорядження про недоторканість помі-
щицьких земель, запроваджено польові суди і 
смертну кару. Не дивно, що в свої маєтки ра-
зом з німцями повернулись поміщики К. Дахов-
ський (Леськи), Богуш-Гуляницький (Бачкури-
не), Підгорський (Івахни), дружина О. Красиць-
кого (Шабастівка) на Монастирищині. В тих се-
лах, де селяни не повернули панське майно 
або повернули його частково, окупанти вла-
штували масові екзекуції з тілесними пока-
раннями і накладанням контрибуції. Так було 
в Бачкуриному, Сарнах, Заваллі, Цибулеві, Ха-
лаїдові. В Сарнах на Базарній площі був уби-
тий німець. Тут же схопили і заарештували 
троє селян з Бачкуриного, а в селі влаштували 
масове биття селян шомполами. 
Через кілька днів у Монастирищі в газеті 
«Южный край» від 22 червня 1918 року було 
надруковане наступне повідомлення: «Умань. 
16.VІ. В заседании Черкасского военно-по-
левого суда в Умани разбиралось дело трех 
крестьян с. Бачкурина и Козяра, Ф. Варяницы 
и П. Варяницы (в возрасте от 20 до 30 лет), 
обвинённых в том, что во время сборища на 
базаре в г. Охримово (Сарны) они принима-
ли участие в убийстве германского солда-
та. Военно-полевым судом обвиняемые были 
приговорены к смертной казни через повеше-
нье [1, с. 87].
Селяни вищеназваних сіл внесли по 30-40 ти-
сяч карбованців контрибуцій, в Бачкуриному при 
екзекуції від побоїв помер Іван Лірник [1, с. 87].
27 травня 1918 року Гетьман прийняв закон 
про право на врожай 1918 року, за яким влас-
ник землі мав право на озимі посіви 1918 року, 
а за ярові посіви ті, хто захопив землі, повинні 
були сплатити за обробіток землі після жнив 
1917 року, а також оренду за цю землю в розмі-
рах 1/3 середньорічної орендної плати за 1913-
1917 роки [4, с. 162, 162з]. 
Крім того, австро-німецькі війська, попри шир-
му дружніх взаємин, діяли на території Черка-
щини як справжні окупанти, займаючись рек-

візиціями зерна. 30 травня золотоніський по-
вітовий староста доповідав полтавському гу-
бернському старості про те, що німці наклали 
на окремі села повіту грошову та продоволь-
чу контрибуцію: Велика Бурімка – 30 тис. крб, 
2 тис. пудів хлібного зерна, 1 тис. пудів вівса, 
певну кількість худоби; Мала Бурімка – 15 тис. 
крб, 1,5 тис. пудів зерна; Богодухівка – 15 тис. 
крб, 1 тис. пудів зерна, 200 пудів вівса; Чор-
нобай – 10 тис. крб, 1 тис. пудів зерна. Він та-
кож повідомляв, що точних даних про вилучен-
ня хліба не має, оскільки німці їх не дають [10, 
с.27]. В той же час, Cтаття 50 Гаазької конвен-
ції передбачала: «Ніяке загальне стягнення, 
грошове чи інше, не може бути накладене на 
все населення за ті діяння окремих осіб, в яких 
не може вбачатися солідарна відповідальність 
населення» [10, с.27].
Звичайно, що в таких умовах неможливо було 
нормально жити і працювати українському се-
лянину. Село відповіло на заходи гетьманського 
уряду і австро-німецьких окупантів знищенням 
посівів, підпалами, вирубками лісу та збройни-
ми виступами. Лише в Черкаському, Чигирин-
ському й Канівському повітах на кінець квітня 
1918 року цілком або частково було розгромле-
но більше половини всіх маєтків [2, с. 41].
В той же час на Черкащині, в ряді повітів, відбу-
лися селянські повстання. Так, в газеті «Бедно-
та» № 64 від 15 (2) червня 1918 року повідомля-
лося: «По сообщению «Голоса Киева» в Канев-
ском и Звенигородском уездах Киевской губер-
нии восстание крестьян, крестьянские отряды 
безпощадно расправляются с немцами и ав-
стрийцами» [9, с. 111].
У № 66 від 18 (5) червня 1918 року газети «Бед-
нота» зазначалося, що між Чигирином і Ша-
бельниками з’явилися озброєні селянські заго-
ни, які займаються знищенням німецьких про-
довольчих загонів… [9, с. 112].
Селянський рух все поширювався. З повітів ці-
лого ряду губерній повідомляли про порчу за-
лізниць і телеграфів, про підриви мостів та вій-
ськових ешелонів. Цікаве повідомлення про 
селянське заворушення було опубліковане в 
літературно-громадській і кооперативній газе-
ті «Союз». У ній писалося, що в районі Розсохо-
ватки… «коло котрої по обидва боки повстан-
ців 5 місцевих сіл, щоб не допустити до себе 
німецького війська, розібрали залізнодорожну 
лінію» [9, с. 115].
Незабаром такі стихійні виступи селян Черка-
щини переросли у відкриту збройну боротьбу 
проти окупантів. Найбільшого розмаху досягло 
Звенигородсько-Таращанське повстання на 
Київщині у червні – липні 1918 р. Чисельність 
повстанців сягала до 15 000 бійців, організова-
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них в полки й курені. Ось як описував очеви-
дець становище в охопленому повстанням ра-
йоні: «У селян був страшенний підйом. Під Зве-
нигородкою зібралося близько п’ятнадцяти ти-
сяч озброєного люду; при потребі можна було 
викликати ще два рази по стільки; була артиле-
рія. Кожне село являло собою озброєний табір. 
Жінки варили їжу у великих казанах коло цер-
ков; вони ж несли всю господарчу, санітарну і 
навіть зв’язкову службу. Мужчини озброювали-
ся, чим можна» [10, с . 92].
Влітку 1918 року начальник міліції 4-ої дільни-
ці Скрипниченко повідомляв телеграмою Чер-
каського повітового старосту: «Громадяни По-
півки, Санжарихи, Тернівки ведуть бої з німець-
кими вояками…» [5, с. 33].
Та марними були спроби німецьких окупантів 
припинити боротьбу селян. В середині липня 
1918 р. відбувся загальний страйк залізнични-
ків, внаслідок якого масштаби залізничних пе-
ревезень в країні виявилися на тривалий час 
значно скороченими. Зрозуміло, це серйозно 
вдарило й по транспортних перевезеннях, що 
здійснювалися з України до Центральної Єв-
ропи. Так, 19 липня 1918 року розпочинається 
збройне повстання на станції Бобринська. Там 
залізничники роззброїли гетьманську «держав-
ну» варту і частково розквартировану тут ні-
мецьку частину. Німецький гарнізон залишив 
місто Смілу та сусідні села. Особливо актив-
но діяли проти окупантів жителі с. Головятино-
го, які під керівництвом Я. Г. Ісаєнка, А. І. Котля-
ра та В. Г. Цибка з’єдналися з робітниками Смі-
ли [8, с.53]. До Всеукраїнського страйку праців-
ників транспорту приєдналися також залізнич-
ники станцій Христинівка, Умань та робітники 
Уманського чавуно-ливарного заводу [7, с.23, 
32, 33.].
В ході повстань у багатьох повітах було цілко-
вито знищено владу гетьманської адміністра-
ції. На початку серпня 1918 р. міністерством 
внутрішніх справ України було видано розпоря-
дження про підпорядкування українських вій-
ськових формувань та загонів самооборони у 
районах повстань командирам австро-угор-
ських і німецьких частин [6, с. 106]. Таким чи-
ном, навіть формальне керівництво придушен-
ням повстань покладалося на австро-німецьке 
командування.
Отже, територія сучасної Черкаської області 
як аграрний регіон гостро відчула на собі еко-
номічні наслідки австро-німецької окупації та 
посилення соціального напруження. Німець-
ка та австро-угорська військова адміністрація 
підтримувала консервативно-монархічні сили 
в українському суспільстві, інтереси великих 
землевласників. Селянство Черкащини відпо-

віло на заходи нової влади різними формами 
соціального протесту, зокрема збройними по-
встаннями, які мали одночасно національно-
визвольний і соціально-революційний харак-
тер. Наслідками австро-німецької окупації були 
остаточна дестабілізація політичної ситуації в 
регіоні, посилення соціальної напруги й еконо-
мічної кризи.
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Анотація. У статті розглянуті суспільно-політичні 
події які були відображені на сторінках українських вій-
ськових часописів у 1917 році під час Першої світової ві-
йни. А саме, у газетних номерах часописів “Голос Окопа”, 
“Вісник Українського Військового Генерального Коміте-
ту” публікуються матеріали за актуальною проблема-
тикою підготовки українізованих військових підрозділів 
до Установчих загальних Російських зборів, ставлен-
ня українців до Тимчасового уряду, перебігу діяльності 
трьох Всеукраїнських військових з’їздів, державотвор-
чої діяльності Української Центральної Ради та її Гене-
рального секретаріату.   
Аннотация. В статье рассмотрены общественно-по-
литические события, которые были запечатлены на 
страницах украинских военных журналов в 1917 году 
во время Первой мировой войны. А именно, в газетных 
номерах журналов «Голос окопа», «Вестник Украин-
ского Военного Генерального Комитета» публикуют-
ся материалы по актуальной проблематике подго-
товки украинизированных военных подразделений к 
Учредительным общим Российским сборам, отношение 
украинцев к Временному правительству, течения дея-
тельности трех Всеукраинских военных съездов, госу-
дарственной деятельности Украинской Центральной 
Рады и ее Генерального секретариата. 
Annotation. Social and political events, which were mentioned 
in Ukrainian military journals in 1917 during the First military 
war, were considered. The newspaper issues of the military 
journals such as: “Holos Okopa”, “Biuleten Ukrainskoho Viysk-
ovoho Zahalnoho Zizdu”, publish the topical materials concern-
ing training of the Ukrainian military Units for the Organization-
al General Russian Meetings; attitude of the Ukrainian peo-
ple to the Temporary Government; activity process of three All-
Ukrainian military congresses; state-formation activities of the 
Ukrainian Central Council and its General Secretariat.
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Перша світова війна викликала суцільну кризу. 
Послаблення центральної влади сприяло підне-
сенню руху українських вояків. Тому у звернен-
ні “До українців” чи не вперше українською мо-
вою на сторінках російського військового часо-
пису зазначалось: “Вояки-українці, настала го-
дина, що кожному із нас треба дуже поміркувати 
над будуванням нашого життя”. Це означало, що 
“треба бути напоготові до Установчих загальних 
Російських зборів, де буде вироблятись майбут-
ній устрій для кожного народу, а для цього ми по-
винні послати в установчі збори дуже надежних 
людей, котрі подали б свій голос за весь україн-
ський народ”. Це газетне повідомлення свідчи-
ло, що вояки-українці активно включились в про-
цес перебудови Російської держави після падін-
ня режиму царату. Тоді в українців ще не було 
власних військових часописів. Проте вже сфор-
мувалась політична платформа. А тому у звер-
ненні наголошувалось: “Пани-брати! Ще раз 
звертаємось до вас з проханням голосувати за 
список №1 по західному фронту. Пам’ятайте, що 
у нас мета одна без ріжниці: будь ти селянин, чи 
горожанин, партійний робітник, або зовсім без-
партійний” [1].
Загальна мета буде сформульована і опри-
люднена згодом. А поки ішов складний про-
цес пошуку чітких орієнтирів. Зокрема, у цьому 
плані показова заява українців на демократич-
ній нараді у Петербурзі, де представник україн-
ської військової делегації Величко різко висло-
вився з приводу недовіри українців до Тимча-
сового уряду. Він вимагав, щоб у повному скла-
ді був затверджений Генеральний секретаріат 
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Центральної Ради і були приєднані до України 
всі силоміць загарбані губернії. Позиція україн-
ців викликала довгі дебати. Проте основна мета 
конференції була досягнута. Її учасникам вда-
лось вибрати демократичну раду з метою пере-
говорів із Тимчасовим урядом для реконструкції 
влади. Це влаштовувало українців. Більшовики 
ж уже тоді виношували ідеї класової боротьби і 
до демократичної наради не увійшли [2]. 
Процес перебудови колишньої царської мо-
нархії поглиблювався, і українці-вояки брали 
в ньому активну участь. Зокрема, на сторінках 
російськомовного часопису фронтових рад “Го-
лос армии” було опубліковано список №1 кан-
дидатів до Установчого зібрання від конферен-
ції український соціалістичних партій румун-
ського фронту. До речі, у списку першим зна-
читься М. Ковалевський, редактор газети “На-
родна воля”, а другим – С. Петлюра, голова 
Українського Військового Генерального Коміте-
ту (УВГК) [3].
Почалась широкомасштабна політична кампа-
нія. Її проведенню сприяла і новонароджена 
українська військова преса, що почала за до-
помогою друкованого слова втілювати у жит-
тя програмні положення, викладені у статті М. 
Грушевського “Наші завдання”. У ній рекомен-
дувалось сфокусувати увагу на “українізації 
військових частин, культурно-просвітній праці 
та виборчій справі щодо російських та україн-
ських Установчих Зборів” [4. С. 6].
У цей період чимало корисного для усвідом-
лення армійським загалом складних процесів 
державотворення зробив військовий “офіціоз” – 
“Вісник Військового Генерального Комітету”. На 
сторінках часопису ми зустрічаємо низку публі-
кацій, що висвітлювали панівну на той час фе-
дералістсько-автономну тенденцію політично-
го життя.
Зокрема, газета детально інформує читачів про 
хід роботи двох Військових з’їздів, які відбулись 
у травні та червні 1917 року. Так, публікуєть-
ся текст промови  М. Грушевського на другому 
Всеукраїнському військовому з’їзді, де аналізу-
ється тогочасна політична обстановка. Оскіль-
ки Тимчасовий уряд Росії відхилив усі вимоги 
Центральної Ради щодо автономії України, про-
відник українського національно-визвольного 
руху вказував на необхідність самостійних кро-
ків на шляху побудови майбутньої федератив-
ної республіки. 
Як наслідок, – переважна більшість учасників 
військового з’їзду під впливом М. Грушевського 
схилилася до федеративного напрямку і незаба-
ром підтримала Перший Універсал УНР, щоб “не 
допустити край наш на безладдя та занепад” [5].
Цікаво, що у тому ж номері часопису під ру-

брикою “Часть неофіціяльна” вміщено мате-
ріали, протилежні згаданій промові Михайла 
Сергійовича. Зокрема, публікується розгорну-
тий звіт з Українського військового віча у Киє-
ві, на якому, крім В.Винниченка, був присутній 
М.Міхновський – прихильник державної само-
стійності та регулярної української армії. І якщо 
у попередньому матеріалі звучить заклик до 
“здійснення автономії України в федератив-
ній Росії”, то в даному випадку наводиться ви-
слів М.Міхновського про те, “що українському 
народові нема чого більше оглядатися на пра-
вительство російське, а треба взятися негайно 
самим кувати свою долю”.
На думу М.Міхновського, прийшов час “зовсім 
розірвати з Московщиною та утвердити само-
стійну українську державу, яка ввійде в федера-
цію загальноєвропейську, а не тільки російську”. 
Цілком зрозуміло, що в умовах тодішнього про-
тистояння між федералістами та самостійника-
ми газетна інформація з цього приводу сприй-
малася читачами особливо гостро і потребува-
ла додаткових пояснень.
І це було зроблено на вечірньому засіданні 
другого Всеукраїнського військового з’їзду вже 
В.Винниченком. Часопис опублікував його ви-
ступ під заголовком “Про сучасний політичний 
момент”. Доповідь одного з провідних лідерів 
Центральної Ради несла в собі характерну для 
того періоду неодностайність у баченні май-
бутнього України. “Серед нас є люди, – пише 
В.Винниченко, – які кажуть, що зараз ми може-
мо оповістити себе зовсім незалежною держа-
вою. Але наша думка, що інших домагань, крім 
автономії, ми не можемо зараз пред’являти!” [6].
У ході роботи з’їзду не обійшлося без провока-
цій з боку підпорядкованих Тимчасовому уря-
дові місцевих структур. Так, начальник міліції 
Лєпарський доповів начальникові Київського 
гарнізону Обєручеву, що вночі відбулося засі-
дання з’їзду українців і була прийнята постано-
ва про захоплення державного банку та казна-
чейства. З цього приводу Обєручев телефону-
вав М.Грушевському, який категорично спрос-
тував такі заяви. А з’їзд підготував та оприлюд-
нив за допомогою “Вісника” текст відозви до на-
селення.
Загалом стосунки між Центральною Радою і 
Тимчасовим урядом продовжували бути на по-
рядку денному. Від їхньої тональності певною 
мірою залежала і доля України. Тому військові 
часописи постійно звертаються до суспільно-
значущої теми.
Треба сказати, що у підсумку сторонам не вда-
лось порозумітись. Причиною цього було те, 
що “Тимчасовий уряд цілковито не розуміє на-
ціональних відносин на Україні і не оцінює як 
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слід великої організованої стихійної сили про-
будженої української демократії”. Такий оста-
точний висновок був зроблений делегатами 
другого Всеукраїнського військового з’їзду. 
У подальшому військові делегати пропону-
вали Центральній Раді в цій справі більше не 
завертатись до Тимчасового уряду, а негайно 
приступити до твердої організації краю в згоді 
з національними меншинами для проведення 
в життя підстав автономного ладу. Щоправда, 
кінцева мета цього процесу була доволі утопіч-
ною, бо передбачала “врятувати від безладдя 
та загибелі не тільки Україну, а всю Росію” [7].
Прорив фронту, зрештою, змусив петроград-
ських чиновників піти на визнання права Укра-
їни на автономне самоврядування і організа-
цію крайового автономного органу управління. 
Про це маємо змогу дізнатись із статей “Гріз-
ний момент” та “Будується Україна”. Зокрема, в 
одній з них зазначається, що у зв’язку із прори-
вом фронту треба “боронити себе, своїх дітей, 
свої села, свої міста… обороняти від руїни рід-
ну українську землю” [8].
Загальна ситуація ускладнювалась щодня. Вій-
ськові часописи повідомляють, “що у Київсько-
му військовому окрузі створено чотири баталь-
йони “рятування України”. У кореспонденції “Не 
робіть руїни” з болем пишеться про безчинства 
відступаючої російської армії на українській те-
риторії. Особливо постраждала Галичина. Тому 
автор, коментуючи політичні події, закликає 
“організовано боротися з насильством, не до-
пускати краю до руїни, а коли скінчиться війна, 
то цей край мусить бути нашим”. 
Публікують військові часописи і повідомлення 
про з’їзди селян і робітників. Прикладом може 
бути розгорнутий звіт зі Всеукраїнського робіт-
ничого з’їзду у Києві. У програмній резолюції за-
значається, що “усе українське робітництво під-
тримує з усією силою й енергією Українську Цен-
тральну Раду та її Генеральний секретаріат” [9].
Багато уваги військова преса приділяє розви-
ткові військового руху українців, адже націо-
нальне піднесення вояків було вагомим соці-
ально-політичним явищем.
У традиційних рубриках “З життя український 
військових організацій” і “Хроніка” повідомля-
лось про  організацію нових національних час-
тин. Зокрема, багато уваги приділяється першо-
му українському полку імені Б.Хмельницького, 
який щойно отримав посвячений національний 
прапор. 
На жаль, невдовзі на козаків полку очікува-
ла трагедія. Ешелон з козаками, спрямований 
на фронт, був обстріляний кірасирами. Серед 
українців були загиблі. Ця прикра подія ско-
лихнула суспільство. Вона детально розписа-

на в низці редакційних кореспонденцій: “По-
дії з ешелоном полку Б.Хмельницького”, “Кри-
ваві події на вокзалі”, “Богданівці”. Цікаво, що 
дві останні кореспонденції були передрукова-
ні з “Київської мислі”, яка була, по суті, органом 
Центральної Ради, з метою подальшого обго-
ворення порушених газетою проблем. 
За цим фактом було проведено детальне роз-
слідування, а його результати опубліковано у 
кореспонденції “Стрільба на вокзалі”. Згодом 
у редакційній статті “Воля на старий манер” її 
автор зазначив: “Контрреволюція все ширить-
ся та шириться. Вона звила велике гніздо і при 
штабі Київської округи”. 
Події у Києві відгукнулись обуренням серед 
військовиків-українців зі складу дієвої армії, що 
перебували на фронті. Так, фронтовики рішуче 
протестували проти перебування у столиці кі-
расирів і підкреслювали, що “смертельною не-
безпекою подихнуло від вчинку, де лягли жерт-
вою наші товариші богданівці від викрику кіра-
сирів “Ми вам покажемо автономію” [10].
Як засвідчив подальший розвиток подій, траге-
дія богданівців не була просто прикрим непо-
розумінням між козаками і кірасирами. Це під-
тверджується ворожим ставленням колишніх 
царських наймитів до руху українізації у вій-
ськових підрозділах.
Про це відверто йдеться в проблемній кореспон-
денції “Київ, 4 вересня” за підписом С.Петлюри, 
в якій наголошується на тому, що після призна-
чення Верховним головнокомандувачем гене-
рала Корнілова справа українізації військових 
частин почала гальмуватись. У зв’язку з цим 
майбутній головний отаман військ УНР проро-
че стверджує: “Бунт Корнілова дав змогу відчу-
ти необхідність єднання демократії і координа-
ції всіх сил революційного фронту”.
І справді, Корнілов наважився не тільки на всі-
ляке гальмування національного руху вояків-
українців, а й на військовий заколот. Проте по-
вернення у часи минулі не вдалось. Корнілівщи-
ну було придушено. Причини і наслідки заколо-
ту добре розкриті у статтях “Зрадницький замах 
на волю народну” та “Всю владу на Україні Гене-
ральному секретаріату” [11].
Так, розпочавши з обстрілу “богданівців” як 
факту, «Вісник» прийшов до явища – заколоту 
Корнілова, щоб показати тенденцію гуртування 
шовіністичних сил проти української революції. 
Адже дійсність вимагала від українців більш рі-
шучих кроків. На той час основною політичною 
справою вважалась підготовка Всеросійський 
Установчих зборів. При Генеральному секре-
таріаті внутрішніх справ почало функціонувати 
бюро з виборів. 
Водночас у Києві розпочав роботу З’їзд народів 
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Росії. Основною метою цього представницько-
го заходу було відкрите і демократичне обгово-
рення майбутнього устрою колишньої імперії. В 
роботі з’їзду взяли участь представники націо-
нальних меншин, функціонери впливових полі-
тичних партій і угруповань, іноземні дипломати 
та інші зацікавлені особи.
Всі учасники одностайно висловились за май-
бутню федерацію. Як її розуміли на той час, 
можна дізнатись завдяки детальному розгорну-
тому звіту, опублікованому у “Віснику”. В доволі 
цікавій доповіді головний натхненник і керівник 
національного руху М.Грушевський так окрес-
лює ідейну наповненість поняття федераліз-
му: “Думка, що федералізм є передовою стаді-
єю самостійності – чужа українській демокра-
тії, – доводить фундатор української історії. – 
Ми вже жили своїм самостійним життям і по до-
брій волі пішли на злуку з Москвою”. І далі: “Фе-
дералізм Росії – не шлях до самостійності, але 
шлях до федералізму загальноєвропейського, 
а дальше і всесвітнього”. Звичайно, що поді-
бні заяви Михайла Сергійовича були спричине-
ні певними політико-кон’юнктурними міркуван-
нями. З одного боку, він робив ставку на ласку 
російської демократії. Тоді це було ще досить 
популярним заняттям. А з іншого, нейтралізу-
вав устремління політичної течії «самостійни-
ків» у боротьбі за пальму першості на владно-
му Олімпі. Принаймні, вислів про утопічний «за-
гальноєвропейський федералізм» наочно про-
демонстрував розбіжності між теоретичними 
постулатами Грушевського як видатного укра-
їнського вченого та Грушевського – партійного 
лідера, змушеного вести політичну гру з ураху-
ванням інтересів зацікавлених сторін. Безумов-
но, що така позиція Києва цілком влаштовува-
ла Тимчасовий уряд. Тим більше, що українці, 
не враховуючи минулих помилок, продовжува-
ли сподіватись на  російську демократію.
Про це читаємо у кореспонденції “Демократична 
нарада й українські домагання”. Йдеться про по-
їздку представників українських партій до Петро-
града з метою відвертого і неупередженого поро-
зуміння. “Але не так сталось, як гадалось”, – ка-
тегорично стверджує  автор публікації. Навпа-
ки, “почувся міцний централістичний настрій се-
ред членів наради”. За свідченням учасників кон-
ференції, “великоруська демократія, включаючи 
більшовиків, тримала себе по старому звичаю, як 
великодержавна”. А ставлення до українців було 
таке, ”як може бути тільки у пана до раба, який 
підняв не в міру свою голову”. У висновку корес-
понденції автор слушно вказує: “Час настав зно-
ву рішуче змінити свою тактику” [12].
І справді, логіка революційних перетворень 
змушувала динамічно реагувати на зміну сус-

пільних настроїв. Тому на сторінках часописів 
з’являється Третій Універсал від 20 листопада 
1917 року, який пролунав у святковій атмосфері 
біля пам’ятника Богданові Хмельницькому і був 
освячений молебнем у Софійському соборі. 
Україну було проголошено Українською народ-
ною Республікою у складі Російської республі-
ки, яка має стати федерацією рівних і вільних 
народів. Згідно з історичним документом, на 
27 грудня були призначені вибори до Установ-
чих зборів УНР. У часописах подається кален-
дар виборів, загальні положення, у тому числі і 
частина, що стосується військовиків: “Про по-
рядок виборів в армії і флоті”, “Про порядок ви-
борів у військовому районі та військових окру-
гах”. Ці матеріали мали зіграти свою інформа-
ційну й організаційну роль у підготовці й прове-
денні виборів.
Перебіг роботи третього Всеукраїнського вій-
ськового з’їзду зайняв левову частку газет-
ної площі військових часописів. Це був остан-
ній злет військового руху періоду Центральної 
Ради.
На з’їзді чітко окреслились суперечності між 
таборами федералістів і самостійників. Цьо-
му сприяла насамперед діяльність політичних 
партій у військовому середовищі. Вони внесли 
в нього принципи і форми міжпартійного про-
тистояння, що негативно позначилось на моно-
літності військового руху.
Особливо велику увагу було приділено промо-
ві В.Винниченка. У ній чітко відчувається не-
рвова і невпевнена позиція тодішнього керівни-
цтва Центральної Ради щодо політичного жит-
тя. З одного боку В.Винниченко проголошує су-
веренітет: “Нехай буде суверенітет, нехай буде 
нічим не обмежена воля самовизначення че-
рез Українські установчі збори”. Надалі він пе-
реконує слухачів у тому, що “народні інтере-
си якраз тепер вимагають того, щоб Генераль-
ний Секретаріат міцно взяв до своїх рук владу 
на Україні”. Водночас лідер соціал-демократів 
каже, що “нас хочуть спровокувати”, і тому “Ро-
сія мусить стати федерацією народів”. 
Військова преса дала зрозуміти читачам, що 
керівники українського національного руху 
продовжували ілюзорно сподіватись на рівну і 
справедливу федерацію у “сім’ї народів росій-
ський”.
Однак, тема федералізму поступилась більш 
актуальній. Як зазначалось у військовому ча-
сописі, 26 жовтня до Києва надійшли відомості 
про петроградські події. Спочатку роботу з’їзду 
було вирішено припинити. Але наступного дня 
на загальних зборах делегати знову приступи-
ли до роботи.
На порядку денному постало питання ставлен-
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ня до Рад робітничих і солдатських депутатів і 
Тимчасового уряду. З цього приводу у сесійній 
залі почались палкі дискусії.
Наприклад, один промовець доводив, що “у 
Петербурга є два шляхи: за Керенським або за 
Леніним, а нам треба вибрати для себе третій 
шлях. Ми повинні боротись за свою владу на 
своїй землі і поставити над нею свого хазяїна”.
Нарешті тривала полеміка скінчилась ухвален-
ням постанови “Про повстання в Петрограді”, 
що мала доленосне  значення у недалекому 
майбутньому. Зокрема, з’їзд постановив: “Боро-
тись з домаганнями більшовиків передати вла-
ду на Україні до Рад робітничих і солдатських 
депутатів”. Але ж, на думу делегатів з’їзду, ви-
ступ більшовиків не можна трактувати як анти-
демократичний. І тому було вирішено війська у 
Петроград не висилати, щоб не сприяти приду-
шенню інтересів трудового народу. 
Проте влада більшовиків не уявляла свого во-
лодарювання в Росії без України. Розпочалася 
війна.
З цього приводу військові часописи поперед-
жали, що “похід більшовиків на Україну, крім ру-
їни, краю абсолютно нічого не може дати”. Од-
нак, кризова ситуація у Києві виникла ще до 
приходу “петроградських товаришів”. Її спри-
чинила конфронтація між Радами депутатів, 
що підтримували більшовиків, і штабом округу, 
навколо якого сконцентрувались прихильники 
Тимчасового уряду.
Увесь спектр подій, пов’язаних з конфліктом, 
динамічно передається на сторінках військової 
преси. Зокрема, у “Віснику” вміщено низку різ-
ножанрових матеріалів під загальним заголо-
вком “Революційні хвилі у Києві”.
Початок серії публікацій присвячений 
роз’ясненню ситуації: йдеться про події 25 жов-
тня у Петрограді і ставлення до них Централь-
ної Ради. Також пишеться про утворення Кра-
євого Комітету охорони революції і виникнення 
напруження між Центральною Радою і штабом 
Київської округи. Це спричинило відхід українців 
з Комітету охорони і його розпуск.
А надалі часопис хронологічно і деталізовано, 
з посиланням на дати і реальні події, відтворює 
картину протистояння між українцями, Радами 
робітничих депутатів і штабом округу з 27 жов-
тня до 1 листопада включно. У номері ж від 2 
листопада читаємо: ”Місто має нормальний ви-
гляд. Вся влада в руках Центральної Ради і Ге-
нерального Секретаріату” [13].
На жаль, українській владі не судилося утрима-
тися. Полчища Муравйова поглинули Київ, уне-
можлививши на певний час подальший розви-
ток української демократії.
Повернення Центральної Ради було недовго-

тривалим. До влади прийшов новий політич-
ний режим гетьмана Павла Скоропадського. 
Нова влада доклала чимало зусиль для нала-
годження виходу власних військових часопи-
сів. Хоча так і не зуміла довести справу своє-
часного і повноцінного інформування особово-
го складу до логічного завершення.
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Анотація. У статті розглянуто хід  бойових дій між ро-
сійськими і австро-німецькими військами на території 
України під час Брусиловського (Луцького) прориву та 
аналізовано наслідки наймасштабнішої наступальної 
операції для подальшого перебігу подій.
Аннотация. В статье рассмотрен ход боевых дей-
ствий между русскими и австро-немецкими войсками на 
территории Украины во время Брусиловского (Луцкого) 
прорыва и проанализированы последствия масштаб-
ной наступательной операции для последующего хода 
событий.
Abstract. The article reviews the progress of the fighting 
between Russian and Austro-German forces in the Ukraine 
during Brusilovsky (Luck) breakthrough and analyzed the effects 
of the most ambitious offensive for the next turn of events. 

Ключові слова: Південно-Західний фронт, Брусилов-
ський (Луцький) прорив, полки, австро-німецька армія
Ключевые слова: Юго-Западный фронт, Брусиловский 
(Луцкий) прорыв, полки, австро-немецкая армія.
Keywords: South-Western Front, Brusilovsky (Lutsk) 
breakthrough, shelves, Austro-German army

4 червня 1916 року під час Першої світової ві-
йни розпочалася значна наступальна операція  
Південно – Західного фронту російської армії 
проти айстро-угорських і німецьких військ. Яка 
увійшла в історію під назвою Брусиловського 
прориву і походить від прізвища видатного ро-
сійського воєначальника  генерала О. Бруси-
лова (мал.1), який командував згаданим фрон-
том. Найважливіші бойові дії відбулися навес-
ні-влітку, а також восени 1916 р. та охопили зна-
чну частину української території – зокрема Во-
линь, Галичину, Буковину та Поділля.
Актуальність вивчення проблеми полягає у по-
требі всебічного і поглибленого аналізу всіх во-
єнно-історичних подій, які відбувалися на тери-
торії нашої держави впродовж її історії, зокрема 
і Першої світової війни. Вони здійснили значний 
вплив на перебіг бойових дій 1916–1917 рр. та 

відчутно вплинули на подальшу розстановку 
воєнно-політичних сил у Європі.
Мета даної статті полягає у вивченні та 
з’ясуванні ходу бойових дій між російськи-
ми і австро-німецькими військами на терито-
рії України під час Брусиловського прориву та 
аналіз цієї масштабної операції для наступно-
го перебігу війни.
Важливе значення мали операції 1916 р. на 
Східному фронті. Війська мали, згідно рішен-
ня конференції в Шантіль’ї, у 1916 р. здійсни-
ти комбінований удар проти Центральних дер-
жав на Російському, Італійському і Французь-
кому фронтах. 14 лютого на конференції вста-

БОЙОВІ ДІЇ ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ

THE FIGHTING DURING THE FIRST WORLD WAR IN THE SOUTH-WESTERN FRON

УДК 94 (477. 82)

Анатолій  КРАВЕЦЬ (Луцьк) Анатолий КРАВЕЦ (Луцк) Anatoliy KRAVETS (Lutsk)

Мал. 1. Генерал О. Брусилов
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новлено початок атак на Французькому фронті – 
1 липня, а на Російському – 15 червня 1916 р. 
Проте критичне становище італійських військ в 
Трентіно, де їх надто тіснили австрійці, що по-
стійно отримували потужні підкріплення, а та-
кож прохання союзників, і передусім французь-
кого воєначальника маршала Ж. Жоффра (мав 
прізвисько Татко Жоффр), призвели до приско-
рення початку російського наступу на Півден-
но-Західному фронті. 
У Росії союзники просили допомоги у склад-
ний для них час. Король Італії Віктор Еммануїл 
ІІІ також просив імператора Миколу ІІ допомог-
ти італійському фронту, що ледь тримався [12, 
314–315]. На той час у Росії закінчилася криза зі 
стрілецькою зброєю [12, 313]. На передових по-
зиціях тепер знаходилися 1 732 000 солдатів і 
офіцерів [4, 535]. 
Генерал О. Брусилов зміг зібрати навколо себе 
здібних офіцерів. На його рахунку під час цієї ві-
йни вже були важливі перемоги. Російська армія 
влітку 1916 р. була поповнена особовим скла-
дом, на підготовку якого у військах було зверну-
то особливу увагу. Солдатів навчали долати за-
городження, захоплювати і знищувати позиції 
противника, артилерія готувалася руйнувати за-
городження й оборонні споруди, супроводжува-
ти вогнем свою піхоту. З цією метою в кожному 
полку створювалися запасні батальйони, а крім 
того в кожній дивізії було по 2 саперні роти і спе-
ціальні команди для позиційної війни. 
Австрійська армія  була, щодо своїх бойових 
якостей, значно нижча за російську, яку вона пе-
реважала тільки військовою технікою [6, 25]. Ро-
сійський воєначальник А. Зайончковський (мал. 
2) вважав, що у 1916 р. моральний стан австро-
угорських військ, в зв’язку з відправкою на Іта-
лійський фронт найкращих частин і поповнення, 
різко погіршав. В солдатських масах втомле-
ність від війни і небажання воювати стали зви-
чайним явищем [4, с. 540]. Австро-угорська ар-
мія була штучно створена з представників най-
більш різнохарактерних, іноді ворожих одна од-
ній народностей, і з них лише німці, угорці, хор-
вати і  боснійці - мусульмани воювали завзято, 
решта ж – чехи, словаки, серби, румуни та ін. 
йшли в бій без належного ентузіазму і при нагоді 
масово здавалися в полон, що підтверджується 
доказами М. Капустянського (мал. 3) [6, 25]. 
До складу військ Південно-Західного фронту вхо-
дило 4 армії: 7-ма, командуючий – генерал від ін-
фантерії Д. Щербачов (мал. 4), 8-ма, командую-
чий – генерал від кавалерії О. Каледін (мал. 5), 
9-та, командуючий – генерал від інфантерії П. Ле-
чицький (мал. 6), 11-та, командуючий – генерал 
від кавалерії В. Сахаров (мал. 7). 
Їм протистояли австро-угорські та німецькі вій-

Мал. 2. Російський воєначальник 
А.Зайончковський

ська: армійська гру-
па А. Лінзінгена, ар-
мійська група Е. Бем-
Ермолі, Південна ав-
стро-німецька армія 
генерала Ф. Ботмера 
і 7-ма армія К. Пфлан-
цер-Балтіна. Свою 
оборону австро-угор-
ці зміцнювали про-
тягом 9-ти місяців. 
Вона була добре під-
готовлена і склада-
лася з двох, а місця-
ми з трьох оборонних 
позицій, на відстані 
3-5 км. одна від одної. 
Кожна позиція австро-
угорських військ скла-
далася з двох-трьох 
ліній окопів і вузлів 
опору і мала глибину 
1,5-2 км. Позиції були 
обладнані бетонова-
ними бліндажами і 
прикривалися кілько-
ма смугами дротяних 
загороджень. Укрі-
плення були настільки 
сильні, що коли кай-
зер Німеччини Віль-
гельм ІІ побував у Пів-
денній німецькій армії, 
то був дуже вражений 
і запевнив, що таких 
укріплень він не бачив 
ніде, навіть на Заході 
[3, 50].
Підготовка Півден-
но-Західного фрон-
ту відзначалася осо-
бливою ретельністю. 
В результаті кропіт-
кої роботи командую-
чого фронтом, коман-
дуючих арміями та їх 
штабів був складений 
чіткий план операції. 
Правофлангова 8-ма 
армія наносила голо-
вний удар на луцько-
му напрямі. Інші армії 
виконували допоміж-
ні завдання. Найближ-
ча мета бойових дій 
полягала в тому, щоб 
розгромити австро-

Мал. 3. М. Капустянський

Мал. 4. Д.Шербачов



294  науковий збірник

угорські війська і ово-
лодіти їх позиціями. 
Оборона австро-угор-
ців була добре роз-
відана і детально ви-
вчена. 
Щоб максимально на-
близити до неї піхоту 
і захистити її від вог-
ню, було підготовле-
но 7–8 ліній траншей 
на відстані 70–100 м. 
одна від одної. Місця-
ми перша лінія тран-
шей наближалася до 
австрійських позицій 
на 100 м. Війська при-
ховано підтягалися 
до районів прориву і 
лише безпосередньо 
напередодні наступу 
вводилися в першу 
лінію. Приховано зо-
середжувалася арти-
лерія. В тилу була ор-
ганізована відповідна 
підготовка військ. 
Дотримання заходів 
маскування, прихо-
ваність всієї підготов-
ки потужного наступу 
обумовили його не-
сподіваність для про-
тивника. В загальних 
рисах його керівни-
цтво знало про угру-
повання росіян, роз-
відка надала відо-
мості про підготов-
ку атаки. Проте вище 
військове керівни-
цтво Центральних 
держав, переконане 
у неспроможності ро-
сійських військ після 
поразок 1915 р. до на-
ступальних дій, відки-
дало можливість за-
грози.
Дослідники наводять 
різні відомості щодо 
чисельності росій-
ських, австро-угор-

су  був таким: на 450 км – 19,5 корпусів і 11–12 
дивізій кінноти (близько 510 000 бійців) [4, 535]. 
Деякі інші дослідники пізніших часів доводять 
цю чисельність до 40,5 піхотних дивізій (573 
000 багнетів), 15 кінних (60000 шабель), 1770 
легких і 168 важких гармат [12, 314]. У  К. Залєс-
ського знаходимо інші відомості: 643 000 баг-
нетів, 71000 шабель, 2200 гармат [5, 95]. 
Як видно, дослідження дещо ускладнюється 
через відсутність остаточної ясності щодо кіль-
кості російських військ. Проте можна тверди-
ти, що на їх боці була незначна чисельна пере-
вага. Їм протистояли австро-угорські війська в 
кількості: 39 піхотних дивізій (437 000 багнетів), 
10 кінних (30000 шабель), 1301 легких і 545 се-
редніх і важких гармат [12, 314]. Це давало пе-
ревагу по піхоті 1,3 до 1 і по кінноті 2 до 1 на ко-
ристь росіян. По кількості артилерії сили про-
тивників були приблизно рівними, однак важкої 
артилерії у австро-угорців було у 3,2 рази біль-
ше. За рахунок її вогневої потужності айстро-
угорці могли завдати нищівних людських втрат 
росіянам. Можна стверджувати, що тут вирі-
шальної чисельної переваги росіяни не мали.
4 червня 1916 р., значно раніше встановленого 
терміну почалася реалізація плану генерала О. 
Брусилова. Австро-угорські війська, що глибо-
ко окопалися здовж західного берега р. Стрипа, 
цього дня не побачили сонця. Перед його схо-
дом їх позиції накрили тисячі російських снаря-
дів, що нещадно шматували оборонні споруди, 
завдавали великих людських втрат [9, 37]. Ар-
тилерійська підготовка, що почалася о 3 годині 
ранку [4, 542] здійснювалася на різних ділянках 
фронту від 6 до 45 годин. Блискучими діями ро-
сійської артилерії керував генерал-лейтенант 
С. Дельвіг (мал. 8), що пізніше служив в україн-
ській армії у 1917–1920 рр. [8, 199]. 
Результатом артилерійської підготовки стала 
значна руйнація австро-угорських окопів пер-
шої смуги та часткова нейтралізація артилерії 
противника [4, 542]. В оперативній доповіді від 
4 червня зазначалося, що за оцінками коман-
дирів корпусів діяльність російської артиле-
рії дає результати, що перевищують сподіван-
ня [13, 212]. Генерал О. Брусилов свідчить, що 
«наша артилерійська атака скрізь увінчалася 
повним успіхом» [1, 235]. Кожна російська гар-
мата вперше знайшла свою ціль. І вони впер-
ше були на відстані менше ніж 2 км. від проти-
вника [12, 315]. Під прикриттям своєї артилерії 
російська піхота пішла в атаку. Вона рухалася 
хвилями (по 3–4 смуги в кожній), одна за одною 
через 150–200 кроків. Перша хвиля, не затри-
муючись на першій лінії, відразу ж атакувала 
другу. Третю лінію атакували третя і четверта 
хвилі, які перекочувалися через перші дві (цей 

Мал. 5  О. Каледін

Мал. 6   П. Лечицький

Мал. 7  В. Сахаров

ських та німецьких військ на Східному фрон-
ті у 1916 р. Так, А. Зайончковський свідчить, 
що склад російських сил Південно-Західного 
фронту, які прикривали напрямок на Київ і Оде-
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спосіб одержав назву «атака перекатами» і піз-
ніше був використаний союзниками на західно-
європейському театрі війни).
Найбільш успішно прорив було проведено на 
правому фланзі, у смузі наступу 8-ої армії ге-
нерала О. Каледіна, яка діяла на луцькому на-
прямі. Займаючи фронт у 185 км від Маневич 
до Детинич 8-ма армія налічувала 13 піхот-
них і 7 кінних дивізій – всього 170 000 бійців та 
582 гармати. Проти неї діяла 4-та австро-угор-
ська армія ерцгерцога Йосифа - Фердінанда 
в складі 12 піхотних і 4 кінних дивізій – всього 
116 000 бійців та 548 гармат. О 9 ранку піхота 
шести російських дивізій 39, 15, 8 та 32 армій-
ських корпусів завзято пішла на штурм і станом 
на 17 год. на ділянці 15 корпусу оволоділа всі-
єю першою укріпленою смугою австрійців гли-
биною до 2 км. В інших корпусах атаки першо-
го дня успіху не мали. 15 корпус, розвиваючи 
успіх, 6 червня при сприянні 8 корпусу зайняв 
другу укріплену смугу, а 7 червня, переслідую-
чи 2-гу і 70-ту австрійські дивізії, надвечір ово-
лодів Луцьком, проникнувши в глиб розташу-
вання австрійців на 30 км. 
Форсувавши р. Стир 8 червня і, ввівши для роз-
витку успіху 5 Сибірський корпус, 8-ма армія 12 
червня вийшла на лінію Колки – Переспа – Лав-
рів, тобто в 1–1,5 переходів на північний захід і за-
хід від Луцька, а 14 червня – на фронт Сокаль – 
Киселин – Блудів, до 2 переходів від Луцька. 
Тим часом, на фронті 8-ої армії здовж залізни-
ці на Ковель вперше з’явилися свіжі німецькі – 
11-та баварська і 108-ма піхотні дивізії. Слідом 
за ними в районі Киселина розгорнувся 10-й ні-
мецький корпус, спішно переведений з Фран-
цузького фронту. Потужні контратаки цих військ 
примусили 8-му армію, що вже не мала резервів, 
зупинити успішне просування вперед [4, 543].
Менш успішною була атака 11-ої армії генерала 
В. Сахарова, що зіткнулася з жорстоким опо-
ром австро - угорців. Її дії звелися до прориву 
17-им армійським корпусом під Соколовом, де 
укріплена позиція австрійців була прорвана ро-
сіянами 5 червня. Цей успіх на правому флан-
зі 11-ої армії давав можливість узгодити її дії 
з 8-ою армією для полегшення просування лі-
вого флангу останньої. Проте командуючий ар-
мією продовжував вести до 9 червня невдалі 
атаки на своєму лівому фланзі 6 армійського 
корпусу в районі Тернопільського шосе [4, 543].
Причини малоуспішних дій 11-ої армії поляга-
ли у порівняній слабості її сил і нестатку нада-
них засобів, оскільки у вихідному положенні на 
початку прориву армія займала 130 км. 8,5 пі-
хотними та 1 кінною дивізіями та 134 гармата-
ми, маючи проти себе 2-гу австрійську армію Е. 
Бем-Ермолі і німецький корпус Маршаля – 10 

піхотних і 2 кінні дивізії при 471 гарматі. Разом з 
тим, незважаючи на невигідне співвідношення 
сил, 11-та армія вела наступи: головний – на ді-
лянці в 6 армійському корпусі і допоміжні – на 
ділянці 17 і 18 армійських корпусів, але не мала 
достатніх резервів для розвитку одержаних 
успіхів [4, 543]. О.Брусилов свідчить, що вій-
ськам генерала В. Сахарова приходилося над-
то тяжко, оскільки на нього було проведено де-
кілька рішучих атак противника, які той відбив і 
зберіг свої позиції [1, 241].
Прорив 7-ої армії, названий Язловецькою опе-
рацією, є зразком рішучих дій армії, що отрима-
ла завдання вести допоміжний удар. Займаючи 
фронт 63 км від Людвиновки до Латача сила-
ми у 8 піхотних і 3 кінних дивізії (167 000 бійців і 
326 гармат), 7-ма армія протистояла Південній 
австро-німецькій армії генерала Ф. Ботмера в 
складі 6 піхотних і 1 кінної дивізій (84000 бійців і 
325 гармат). Прорив було підготовлено в райо-
ні Язлівців на фронті 7 км на відтинку 2-го ар-
мійського корпусу, підсиленого до 48000 бійців 
і 147 гармат, з яких 23 важких. 6 червня 4 полки 
рушили на штурм, взяли 3 лінії окопів, але про-
сунулися лише на 1–2 км і тільки на кінець дня 
7 червня після впертої боротьби прорвали по-

Мал. 8. С. Дельвіг
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зиції і вийшли на р. Стрипа. Розвиваючи успіх 
8–9 червня, частини 16-го і 2-го армійських кор-
пусів відтіснили противника на другу оборонну 
смугу, де наступ 7-ої армії 11 червня призупи-
нився в результаті успішного контрудару 48-ої 
німецької дивізії на правому фланзі 16 корпусу. 
На цьому операція завмерла [4, 544].
9-та армія на лівому фланзі включала 5 армій-
ських корпусів, 3-й кінний корпус, і 2-гу кінну ди-
візію (180 000 бійців, 489 гармат, з них 47 важ-
ких, 28 літаків). Вона мала прорвати розташу-
вання австро - угорців на південь від Дністра 
на відтинку в 11 км від Онут до Доброноуц. Її 
роль на Південно-Західному фронті, оскільки 
вона торкалася румунського кордону і загрожу-
вала Угорщині, після 8-ої армії, була найваж-
ливішою. Перед нею стояла майже вся 7-ма 
австро-угорська армія К. Пфланцер-Балті-
на – близько 10 піхотних і 4 кінних дивізій, (112 
000 бійців і близько 500 гармат, з них до 100 
важких). Головна увага К. Пфланцер-Балтіна 
була звернена на оборону південного відтин-
ку фронту, що обумовлювалося незрозумілою 
поведінкою Румунії, необхідністю забезпечи-
ти південний фланг австро-угорського фронту, 
важливістю карпатських перевалів і бажанням 
утримати Чернівці [4, 546].
Під час артилерійської підготовки було випуще-
но 30000 набоїв, що створило сприятливі умо-
ви, і 4 полки 11-го корпусу одночасно рушили 
в атаку. Всі дивізії мали великий успіх і загли-
билися в розташування противника на 1–2 км, 
а 3-тя Заамурська дивізія взяла всю першу по-
зицію айстро-угорців. 9-та армія цього дня взя-
ла 11640 полонених, 14 гармат і 20 кулеметів. 
Спроби 11-го і 16-го корпусів розширити прорив 
результатів не дали, тому вони 7–9 червня про-
водили перегрупування і поповнення резервів. 
На п’ятий день наступу росіяни за даними са-
мого командувача фронтом генерала О. Бру-
силова захопили в полон 1240 офіцерів, 71000 
солдатів, 94 гармати, 167 кулеметів, 53 бомбо-
мети і міномети та багато іншої військової здо-
бичі [1, 235]. На ранок 10 червня на фронті вже 
у 19 км від Дністра до с. Доброноуц росіяни роз-
горнули у першій лінії 4,5 піхотних дивізії (16, 
12, 11 корпуси) з 247 гарматами і у другій – 2 пі-
хотні і 1 кінну дивізії. 
Проти них боронили відтинок 4 австро-угор-
ських піхотних і 1 кінна дивізії у другій лінії. Піс-
ля шестигодинної артилерійської підготовки 
росіяни оволоділи всією австро-угорською по-
зицією між Онутом і Доброноуцом, захопили 
18000 полонених та 10 гармат і при сприянні 
Туркменського кінного полку і кінної артилерії 
переслідували противника частково на захід, 
на Коломию, частково на південь, на Чернів-

ці. 10 червня росіяни пройшли 6–12 км [4, 547]. 
7-ма австро-угорська армія за таких обставин 
змушена була 11 червня відійти від Заліщиків 
на Городенку, і південніше – за Прут. 11 черв-
ня російська піхота відновила переслідування 
противника на Коломию та Чернівці. Надвечір 
13 червня корпуси 9-ої російської армії призу-
пинилися західніше Городенки і Снятина. Ав-
стро-угорці в ці дні втратили разом із полоне-
ними до 60000 чоловік. Втрати росіян склали 
30000 чоловік.
Тим часом у Берліні і Відні зрозуміли масштаби 
катастрофи, що нависла над австро-угорською 
армією. Німці іронічно назвали Брусиловський 
прорив широкою розвідкою без зосередження 
необхідної маси військ. Усе ж удар, завданий 
австрійцям, і стан їх військ, як результат про-
риву, здійснили на німців приголомшливе вра-
ження. Для них не було сумніву, що без потуж-
ної німецької підтримки Австрія остаточно буде 
виведена з ладу, а новий прорив росіян в Угор-
щину або загроза Сілезії для німців були над-
то небезпечними, оскільки вели до виснаження 
Центральних держав. 
З-під Вердена, з Німеччини, з Італійсько-
го фронту на допомогу розбитим арміям нім-
ці почали стягувати нові війська і перекинули 
на Україну 24 своїх дивізії, австрійці припинили 
атаки на Італійському фронті і підтягнули свої 
війська на Україну [4, 552]. Проте Російська ар-
мія понесла величезні втрати, які тільки на Пів-
денно-Західному фронті станом на 13 червня 
склали 497 000 бійців. 
Таким чином, незважаючи на свою незавер-
шеність, ця операція являє собою видатне до-
сягнення воєнного мистецтва. Внаслідок цього 
прориву фронт був переміщений на 80–120 км 
вглиб території супротивника. Війська О. Бру-
силова зайняли майже всю Волинь, Буковину і 
частину Галичини. Окрім того, тільки ця опера-
ція в ході всієї Першої світової війни отримала 
назву не за географічною ознакою, а на честь 
прізвища полководця.
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Анотація. Метою написання статті є висвітлен-
ня участі духовенства у бойових діях російської армії в 
1914–1918 рр., використання позитивних рис духовної 
опіки над воїнами у виховній роботі в Збройних Силах 
України. Вивчення та використання досвіду діяльності 
військових священників в умовах війни особливо акту-
ально у сьогоденні, під час ведення антитерористичної 
операції на сході України.
Аннотация. Целью написания статьи является осве-
щение участия духовенства в боевых действиях рус-
ской армии в 1914–1918 гг., использование позитивных 
черт духовной опеки над воинами в воспитательной ра-
боте в Вооруженных Силах Украины. Изучение и исполь-
зование опыта деятельности военных священников в 
условиях войны особенно актуально в нынешнее время, 
при проведении антитеррористической операции на 
востоке Украины.
Annotation. Purpose of writing of the article is illumination of 
participation  of clergy in the battle actions of the Russian army 
in 1914-1918, use of positive lines of spiritual guardianship 
above warriors in educator work in Military Powers of Ukraine. 
Study and use of experience of activity of soldiery priests in the 
conditions of war especially topically in present time, during the 
conduct of anti-terror operation on east of Ukraine.

Ключові слова: військове духовенство, бойові дії, душпас-
тирська опіка, нагороди, полковий священик, храми військо-
вого відомства, похідна церква, судновий храм. 
Ключевые слова: военное духовенство, боевые действия, 
духовная опека, награды, полковой священник, храмы воен-
ного ведомства, походная церковь, судовой храм. 
Keywords: military clergy, battle actions, spiritual guardianship, 
rewards, regimental priest, temples of military department, 
marching church, ship temple. 

У лютому 2003 року у Києві відбулася знакова 
подія – друга Національна конференція Всеу-
країнського міжконфесійного релігійного хрис-
тиянсько-військового братства, присвячена пи-

танням об’єднання зусиль у сфері душпастир-
ської опіки військовослужбовців, відродження 
духовного просвітництва, виховання військо-
вих та членів їхніх сімей у дусі християнської 
моралі. Делегати обговорили питання створен-
ня системи спеціальної підготовки священиків, 
які займаються опікою військових, а також пер-
спективи створення служби військових свяще-
ників. Питання взаємодії релігійних громад із 
державою й армією вийшло на загальноприй-
нятий у світі цивілізований шлях. Указана тема 
має стійкий інтерес також як серед дослідни-
ків, так і серед читачів періодичних видань. На-
самперед завдяки тому, що за радянських ча-
сів вона існувала хіба що в контексті “атеїстич-
ної пропаганди”. 
Ролі та місцю церкви в державі, її впливу на на-
ціональну безпеку було присвячено дисертацій-
ну роботу на здобуття вченого ступеня доктора 
політичних наук С.В. Сьоміна, кілька надзвичай-
но пізнавальних статей опублікував на сторін-
ках журналу «Віче» В.А. Мандрагеля, досліджує 
взаємини церкви та армії Т.М. Євсєєва, – список 
можна продовжувати. 
З практичної ж точки зору внаслідок наполе-
гливої праці ряду ентузіастів, народилося кіль-
ка документів Міністерства оборони України. 21 
квітня 2006 року було підписано директиву Мі-
ністра оборони України № Д-25 “Про впорядку-
вання питань задоволення релігійних потреб 
військовослужбовців Збройних Сил України”. 
Наступним кроком стало підписання 10 листо-
пада 2008 року Міністерством оборони України 
та уповноваженими представниками Церков і 
релігійних організацій України Меморандуму 
про співпрацю у справах душпастирської опі-
ки військовослужбовців Збройних Сил України 
який ініціював створення Ради у справах душ-
пастирської опіки військовослужбовців Зброй-
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них Сил України. Нормативно-правовою базою 
створюваної Ради стало “Положення про Раду 
у справах душпастирської опіки при Міністер-
стві оборони України”, затверджене наказом 
Міністра оборони України від 17 березня 2009 
року № 115. 
Шість років копіткої праці увінчалися народжен-
ням представницького міжконфесійного кон-
сультативно-дорадчого органу, що діє на гро-
мадських засадах при Міністерстві оборони 
України та включає представників Української 
православної церкви, Української православної 
церкви Київського Патріархату, Української гре-
ко-католицької церкви, Римо-католицької церк-
ви в Україні, Всеукраїнського союзу об’єднань 
євангельських християн-баптистів, Української 
автокефальної православної церкви, Духовно-
го управління мусульман України. 
Отже духовною опікою Збройних Сил нині пе-
реймаються служителі різних конфесій, при-
чому виключно на добровільних засадах. Май-
же всі священики, залучені до душпастирської 
роботи, мають певну підготовку з ряду військо-
вих дисциплін, ознайомлені з теорією та прак-
тикою задоволення релігійних потреб в інозем-
них арміях, проходять курс етики міжконфесій-
них взаємин, курси міжнародного гуманітарно-
го права. Так гарантується право людей у по-
гонах сповідувати будь-яку релігію, задоволь-
няти свої духовні потреби. Водночас дотриму-
ється принцип невтручання у сферу специфіч-
ної діяльності командування військових частин 
(підрозділів) і навпаки. Безпосереднім керівним 
документом для такої діяльності слугує “Кон-
цепція душпастирської опіки у Збройних Силах 
України”, затверджена наказом Міністра оборо-
ни України від 22 квітня 2011 року № 220. 
Тим часом настав 2014 рік, на терени України 
прийшла війна, до лав Збройних Сил вступили 
тисячі мобілізованих. Одне з основних завдань 
душпастирської опіки над військовослужбовця-
ми – виховання готовності до самопожертви за-
ради Батьківщини і ближніх – стало не просто 
декларативним. Проведені серед призваних 
військовослужбовців соціологічні опитуван-
ня вказують стійку потребу у присутності свя-
щеннослужителів безпосередньо у зоні бойо-
вих дій – там, де воїн перебуває на межі життя 
та смерті. Окремо взятий військовий підрозділ 
будь-якої країни в усі часи був складною сис-
темою, призначеною для дій в екстремальних 
умовах та насиченою людьми, зброєю й техні-
кою. Відповідно тут існує реальний ризик для 
здоров’я та життя як самих вояків, так і цивіль-
ного населення, навіть у мирний час. Антите-
рористична операція на сході України вже має 
наслідком сотні загиблих та поранених. Тому 

вивчення досвіду діяльності священнослужи-
телів безпосередньо на полі бою у теперішній 
час є дуже актуальним.
У зоні бойових дій за роки незалежності укра-
їнцям доводилося бувати доволі часто – ві-
сімнадцять тисяч військовослужбовців брали 
участь у миротворчих операціях у Лівані, Косо-
ві, Боснії та Герцеговині, Конго, Придністров’ї. 
Український батальйон радіаційного, хімічного 
та бактеріологічного захисту діяв на території 
Кувейту, окремі механізовані бригади – в Іраку. 
А ще підрозділи українських Збройних Сил по-
стійно беруть участь в міжнародних миротвор-
чих навчаннях. Відрядження військових свяще-
ників – капеланів, у якості проведення експери-
менту, було здійснено єдиний раз, у складі 5 ме-
ханізованої бригади під час виконання завдань 
миротворчої місії у Іраку. Експеримент був ви-
знаний невдалим унаслідок суб’єктивного фак-
тора, оскільки військове керівництво направи-
ло одночасно двох представників різних пра-
вославних конфесій, з метою порівняння ефек-
тивності впливу на військовослужбовців. Зва-
жаючи на виникле протистояння священнослу-
жителів, що доходило до бійки, тодішній Міністр 
оборони України А.С. Гриценко відмовився від 
ідеї запровадження посад капеланів до штату 
військових частин Збройних Сил України.
Найближчим довготривалим досвідом діяль-
ності духовенства під час бойових дій на тери-
торії сучасної України є досвід їхньої діяльнос-
ті у Першій світовій війні. Православні військо-
ві і морські священики Російської імперії на по-
чатку ХХ ст. були підпорядковані Військовому та 
Морському міністерствам. Під час війни для на-
гляду за духовенством призначалися обер-ієро-
монахи або обер-священики на чолі з головним 
військовим священиком – протопресвітером вій-
ськового і морського духовенства Г. Шавель-
ським. Полковий священик перебував у подвій-
ному підпорядкуванні: у церковних справах під-
лягав протопресвітеру, в інших питаннях – вій-
ськовому керівництву. 
Крім православного духовенства штати Вій-
ськового міністерства передбачали наявність 
духовенства інших християнських, а пізніше – 
і нехристиянських сповідань. Відповідно мала 
місце потреба у визначенні обов’язків та місця 
проведення богослужінь. Обов’язки військово-
го священика були такими: відправляти бого-
служіння; у визначений час готувати військо-
вослужбовців до сповіді; здійснювати таїн-
ства для військових; керувати церковним хо-
ром; настановлювати військових православної 
віри; втішати та настановлювати у вірі хворих; 
ховати померлих; викладати закон Божий та 
проводити позабогослужбові бесіди на цю те-
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матику. А також повинні були проповідувати 
слово Боже “усердно и вразумительно… вну-
шать любовь к вере, государю и Отечеству 
и утверждать в повиновении властям”. Крім 
того, вони були зобов’язані допомагати лікаре-
ві перев’язувати поранених; опікуватись вине-
сенням з поля бою вбитих та поранених; спо-
віщати рідних про загибель воїнів; організову-
вати в своїх частинах товариства допомоги ро-
динам загиблих та інвалідів війни; опікуватися 
підтриманням порядку на військових могилах 
і кладовищах; влаштовувати похідні бібліоте-
ки. До обов’язків шпитального священика нале-
жало служити Літургію якомога частіше та що-
дня обходити палати поранених, утішаючи та 
настановлюючи. Поза основними обов’язками, 
у 1914–1918 рр. полковий священик мав збира-
ти відомості про подвиги військовослужбовців 
своєї частини усіх рангів. Військові священики 
вели різноманітну офіційну документацію.
У 1915 р. головний військовий священик уточ-
нив тематику проповідей “Предметами для бе-
сед с нижними чинами должны служить: огром-
ное значение нынешней войны, решающее 
участие народов; высота воинского служения 
вообще и в особенности в настоящее время; 
святость воинского подвига или клятва именем 
Божиим; преступность нарушенной клятвы и 
наказание клятвопреступников по суду божес-
кому и человеческому; любовь к Царю и Оте-
честву; поведение воина, обязанного хранить 
чистоту души и беречь правду; преступность 
для воина грабежа, воровства и всякого наси-
лия; преступность добровольной сдачи в плен, 
наказываемая и здесь на земле жестоким обра-
щением врагов с нашими пленными… и презре-
ние честных граждан к добровольно сдавшим-
ся в плен; преступность саморанения и пр.”.
Що стосується місць відправлення церковних 
служб, то під час бойових дій полки супрово-
джували похідні храми, за потреби богослужін-
ня проводилися у спеціально обладнаних па-
латках. На всіх великих кораблях військового 
флоту Росії діяв розбірний судновий храм – цер-
ковне начиння після кожного богослужіння крі-
пили, аби не постраждало під час шторму або 
бою. Крім того діяли стаціонарні культові спору-
ди: при військових навчальних закладах, шпита-
лях, портах, фортецях (наприклад у легендар-
ній Осовецькій фортеці, що витримала шестимі-
сячну облогу) та звичайні парафіяльні храми, які 
знаходилися на території, що приєднувалася до 
Російської імперії під час війн. Стаціонарні вій-
ськові храми використовувалися для зберігання 
військових реліквій: меморіальні дошки з імена-
ми загиблих, знамена, замки та ключі від заво-
йованих фортець. Автор вважає, що за сучас-

ною термінологією, такі храми слугували міс-
цем військово-патріотичного виховання.
Що стосується безпосередньою участі священ-
нослужителів у бойових діях, то 83-є правило 
Св. Апостолів та 7-е правило ІV Вселенського 
Собору забороняло брати участь у військових 
діях зі зброєю в руках. У 1915 р. Священний Си-
нод категорично заборонив священикам іти до 
армії на недуховні посади. Але серед духовен-
ства знайшлося чимало бажаючих служити до-
бровольцями в армії зі зброєю в руках. З Украї-
ни, наприклад до російської армії було призва-
но до 1200 духовних осіб. Тільки з Києво-Пе-
черської Лаври добровольцями на фронт піш-
ло 316 послушників та 20 священиків. 
Багато духовних осіб разом офіцерами та сол-
датами перебувало в окопах, виявляючи сол-
датську відвагу. Упродовж війни священнос-
лужителі часто очолювали піші та кінні атаки, 
але без зброї, тільки з хрестом в руках у вирі-
шальні хвилини надихали солдат продовжити 
бій, коли офіцери гинули або діставали важкі 
поранення, вели за собою бійців. Наприклад, 
такі подвиги ціною власного життя здійснили 
священик 318 Чорноярського полку Олександр 
Тарноуцький; старець-ієромонах Богородиць-
ко-Площанської пу́стині Брянського повіту, ко-
трий служив у 289-му Коротоякському піхот-
ному полку, Євтихій (Тулупов). Священик 9-го 
драгунського Казанського полку Василь Шпи-
чак на коні першим повів полк в атаку. 
Мали місце інші військові подвиги. Так, свяще-
ник 5-го Фінляндського стрілецького полку М. 
Семенов, у 1914 р. добровільно провіз дві дво-
колки з набоями на передову позицію через 
відкриту ділянку під безперервним обстрілом 
важкої артилерії ворог, забезпечивши загаль-
ний успіх операції, за що він був нагородже-
ний орденом св. Георгія ІV ступеню. Священик 
29-го піхотного Чернігівського полку І. Соколов 
врятував у бою полковий прапор. 
Ігумен Нестор (Анісімов), 1914 р. пішов добро-
вольцем у діючу армію, організувавши санітар-
ний поїзд “Первая помощь под огнем врага”. 
Він утішав останньою молитвою помираючих 
воїнів, а пораненим полегшував страждання 
оперативною медичною допомогою. Священик 
В.Морачевський допомагав на перев’язочному 
пункті, а під час бою 5 жовтня 1914 р. виніс з-під 
вогню трьох поранених військовиків. 
На фронтах Першої світової православні свя-
щеннослужителі виконували і функції пропа-
гандистів. Так, священик Царевський у листо-
паді 1914 р. із хрестом у руці агітував біля око-
пів противника і домігся переходу в російський 
табір загону чехів. Священик 58-го піхотного 
Празького полку Парфеній Холодний 1914 р. 
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разом з кількома вояками випадково стикнувся 
з австрійцями, вийшовши з іконою “Спас Неру-
котворний” наперед і продемонструвавши ви-
тримку, умовив здатися у полон 23 солдатів та 
2 офіцерів супротивника.
Іншим типом героїзму військового священика 
вважалося виконання пастирських обов’язків 
в особливих умовах війни, з ризиком для 
власного життя, під час обстрілів супротив-
ником. Наприклад, 1915 р. ієромонах 311-го 
Крем’янецького піхотного полку Митрофан слу-
жив літургію, снаряд потрапив у церкву, про-
бив дах та стелю вівтаря і впав праворуч від 
престолу. Отець Митрофан перехрестив сна-
ряд й продовжив літургію. 16 жовтня 1914 р. 
мінний загороджувач Чорноморського флоту 
“Прут” прийняв нерівний бій з німецьким ліній-
ним крейсером “Гебен”. На потопаючому кора-
блі залишився судновий священик отець Анто-
ній: він закінчив сповідувати помираючих і роз-
ділив їхню долю, віддавши своє місце в шлюп-
ці матросу. 
Зважаючи на численні подвиги та богоугодні ді-
яння священнослужителів, варто звернути ува-
гу на втрати серед них та те, як вони були відзна-
чені урядом. Так, за даними К.Капкова, до літа 
1917 р. у бойових діях загинуло – 26 священнос-
лужителів; померли від ран та хвороб – 54; по-
ранені – 48; контужені – 47; отруєні газами – 5; 
у полоні побували або продовжували перебува-
ти 104. 
Система нагород військового духовенства 
формувалася з церковних та світських (цивіль-
них) та мали певний порядок: спочатку “набе-
дреник”; куфія фіолетового кольору; камилав-
ка фіолетового кольору; наперсний хрест від 
Священного Синоду; орден святої Анни ІІІ-го 
ступеню; сан протоієрея; орден святої Анни ІІ-
го ступеню; орден святого Володимира ІV-го 
ступеню; палиця; орден святого Володимира 
ІІІ-го ступеню; золотий наперсний хрест з кабі-
нету Його імператорської величності; золотий 
наперсний хрест з прикрасами з кабінету Його 
імператорської величності; орден святої Анни 
І-го ступеня; митра. Для чернецтва з наведе-
ного переліку виключалися скуфія, камилавка, 
сан протоієрея, але додавався сан ігумена (піс-
ля отримання ордена святого Володимира ІV-
го ступеня) і сан архімандрита (після отриман-
ня палиці або ордена святого Володимира ІІІ-го 
ступеня). Кавалери ордену святого Володими-
ра ІV-го ступеня та вищих мали право отрима-
ти спадкове дворянство.
У підсумку за Першу світову війну до 1917 р. 
військовим священикам було вручено орде-
нів святої Анни ІІІ-го ступеню з мечами – понад 
300; без мечів – близько 5000; орденів ІІ-го сту-

пеню з мечами – понад 300» без мечів – понад 
200; орденів святої Анни І-го ступеня з мечами 
та без мечів – близько 10. Орденів святого Во-
лодимира ІІІ-го ступеню з мечами – понад 20; 
без мечів – близько 20; Орденів святого Воло-
димира ІV-го ступеню з мечами – понад 150; без 
мечів – близько 100. Наперсний хрест на Георгії-
вській стрічці з 1914 р. до березня 1917 р. отри-
мали 243 священнослужителі. Орденом свято-
го Георгія за той же період – 10 осіб. Ордени 
святого Георгія та наперсні хрести на Георгіїв-
ській стрічці, як найвищі бойові нагороди, свя-
щеннослужителі мали право носити на обла-
ченні навіть під час богослужінь. 
Зважаючи на зазначене вище, очевидно – при-
сутність священика у лавах воїнів під час бойо-
вих дій украй потрібна. Важко переоцінити його 
значення під час бойових дій, де в атмосфері 
смертельної небезпеки він стає потрібним на-
віть атеїстові. З досвіду Великої Вітчизняної ві-
йни відомо, що у найтяжчі моменти битви за Мо-
скву керівництво Комуністичної партії та Радян-
ської держави теж звернулося за допомогою 
саме до церкви. І воно її отримало.
Природною і бажаною виглядає таємниця спо-
віді, щирі поради священика після неї та відпу-
щення гріхів. Головним, на думку автора, в їхній 
діяльності є те, що вони пропонують команди-
рам ту чи іншу лінію поведінки, не розкриваю-
чи джерел інформації, особливо якщо це зачі-
пає людську гідність, інтимні струни душі. Духо-
вна особа зорієнтована на внутрішній світ лю-
дини. Вона має більш широкі можливості пра-
цювати із сім’ями військовослужбовців, бать-
ками, рідними, особливо, коли війська несуть 
втрати вбитими та пораненими. І це одна з го-
ловних переваг у священника, або на західний 
стандарт, капелана, порівняно зі звичайними 
офіцерами та молодшими командирами.
Звичайно, створення штатної капеланської 
служби у Збройних Силах України поки що пе-
редчасне з причин організаційного та фінансо-
вого характеру насамперед. І все-таки, думаю, 
настане час, коли й у нас можуть з’явитися свя-
щеники у погонах.
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Анотація. У статті йдеться про діяльність ОКПВ у роки І 
світової війни, склад бригад, учасників війни, участь у боях 
на території Поділля, Буковини, Волині. На основі архівних 
джерел та історіографії, автор ставить за мету досліди-
ти особливості охорони кордону під час І світової війни.
Аннотация. В статье идет речь о деятельности 
ОКПО в годы І мировой войны, состав бригад, участ-
ников войны, участие в боях на территории Подолья, 
Волыни, Буковины. На основе архивных источников и ис-
ториографии, автор ставит цель исследовать особен-
ности охраны границы в годы І мировой войны.
Annotation. The article focuses on the activities of Enterprise 
during World War I. composition teams of participants of the war, 
participating in the fighting on the territory of Podolia, Volhynia, 
Bukovina. Based on archival sources and historiography, the 
author aims to explore the features of border protection during 
World War I.

Ключові слова: прикордонник, фронт, І світова війна, 
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Перша світова війна залишила помітний слід 
в історії народів Європи, в тому числі і укра-
їнського. Наслидки її суттєво вплинули на по-
дальшу його долю та багато в чому визначи-
ли суперечливий поступ України у ХХ ст. У 
роки війни українські території стали одним із 
основних театрів військових дій між Австоро-
Угорською та Російською імперіями тут прохо-
див Південно-Західний фронт довжиною при-
близно 400 км. від Припяті до Румунії, польове 
управління якого знаходилося в Києві. Поділь-
ська губернія перетворилася на потенціальний 
театр воєнних дій.
Військові дії в роки І світової війни на території 
України раніше досліджувалися радянськими та 
сучасними українськими дослідниками: Волко-
винський Б., Головін М.М., Залесский К., та інши-
ми. Однак участь прикордонників ОКПВ у поді-
ях І світової війни на Україні залишається мало 

досліджуваною, згадувались фрагментарно не 
відтворюючі цілісної картини того, що відбувало-
ся наспровді. Тому, на наш погляд, надзвичай-
но актуальним на сьогодні є дослідження данної 
проблеми, адже це дає можливість об’єктивно 
висвітлити данний період в історії країни.
Вже з 23 липня 1914 року на військовому поло-
женні оголошувалася Подільська та Хотинський 
район Бесарабсбкої губернії. З початком І світо-
вої війни частини ОКПВ 4 округу: 16-а Сандомир-
ська, 17-а Томашівська, 18-а Волинська, 19-а Во-
лочиська, 20-а Хотинська бригади та 5-й Окре-
мого корпусу прикордонної варти (ОКПВ) були 
розгорнуті відповідно до штатів військового часу 
та підпорядковані Військовому міністерству. Із 
особового складу ОКПВ формувалися кавале-
рійські та пехотні полки, окремі сотні та артиле-
рійські дивізіони, розвідувальні загони. 
Керівництво у передвоєнний час особливу ува-
гу надавало підготовці прикордонників до дій в 
умовах можливої війни у складі діючої армії. 10 
липня 1899 р. і 21 липня 1901 р. було затверджен-
но положення: “Про організацію й використання 
прикордонної варти на випадок війни”, та 1912 
році прийнята “Інструкція служби чинів ОКПВ”. 
Також були створені суто відомчі інструкції і по-
станови, що визначали й уточнювали порядок 
дій військ корпусу у воєнний час [1, с. 234].
Основними завданнями, які були поставлені пе-
ред прикордонниками на початку І світової війни 
були охорона прикордонної смуги, підтриман-
ня правопорядку серед мирного населення, за-
тримання резервістів, які поверталися в Австро-
Угорщину та Німеччину, нанесення найбільшої 
шкоди супротивнику, шляхом знищення споруд-
складів, перешкодити проникненню на терито-
рію імперії розвідки і диверсійних груп ворога, не 
допустити виведення зі своєї території коней. На 
ОКПВ покладалась охорона залізниць. Прикор-
донна варта була зобов’зана максимально упо-
вільнити хід мобілізації військ противника і по 
можливості припинити всілякий рух на його за-
лізницях, що вели на кордон. В кожній бригаді 
передбачалось створення трьох-чотирьох лету-
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чих роз’їздів, який складався 1-2 офіцера, 1-5 ун-
тер-офіцерів і від 27 до 61 кінного нижчого чина, 
їм вказувалася конкретна мета дій на ворожій 
території: захоплення ворожих кур’єрів і всіх те-
леграм, поширення паніки серед місцевого при-
кордонного населення на суміжних територіях, 
забезпечення безперервного зв’язку між пере-
довими підрозділами ОКПВ, та польовими вій-
ськами й гарнізонами фортець. А також разом з 
частинами регулярної армії безпосередньо бра-
ли участь в боях [2, с. 357].
Бригади прикордонної варти, що були розта-
шовані на західному кордоні першими прийня-
ли на себе удар німецько-австрійських військ, 
а потім вели бої в складі діючої армії до кінця 
війни. Прикордонні частини на узбережжі Чор-
ного моря тобто 5 округу ОКПВ, також були під-
порядкованя воєнному відомству, залишилися 
в місцях своєї дислокації і протягом усієї війни 
виконували обов’язки воєнно-вартової служби, 
брали участь в боях на дільницях, котрі знахо-
дилися під їх охороною, та охорону Черномор-
ського узбережжя разом зі армійськими час-
тинами від можливих десантів противника. До 
початку бойових дій на Південно-Західному 
фронті були задіяні армії: 8-ма армія генерала 
Брусилова на дільниці Проскурів-Кам’янець-
Подільський по лінії кордону з Австро-Угор-
щиною; 11-та армія Східної Галиції та 9-та Дні-
стровсько-Прутський район. Напередодні про-
голошення І світової війни та бойових дій при-
кордонники 19-ої Волочиської бригади ОКПВ 
надіслали за кордон на ворожу територію роз-
відувальні та диверсійні групи, котрі руйнували 
рух на зализницях [3, с.450].
Також прикордонники нормалізували стан в 
прифронтовій зоні. Новина про те, що насува-
ється війна викликала у жителлів прикордонно-
го містечка Збриж величезну паніку. Нашвидко-
руч вони стали збирати найнеобхідніше, щоб 
якомога швидше залишити місто. Важко сказа-
ти, чим би це усе закінчилося, якби не офіцер 
прикордонної варти Щербачов. Він виступив на 
площі перед людьми та переконав їх поверну-
тися до своїх домівок і чекати розпорядження 
влади. Наступного дня в місто прийшла теле-
грама, в якій повідомлялось, що Австо-Угорщи-
на оголосила війну Росії. Проте це повідомлен-
ня паніки не викликало. Жителі міста намага-
лися якомога швидше зібрати урожай, щоб за 
умов війни, було чим прогодувати себе і свою 
родину [4, с. 2]. А в Кам’янец-Подільському ви-
дано наказ: “Кам’янецький поліцмейстер по на-
казу начальника прикордонної ділянки гене-
рал-майора павлова доводить до відома жите-
лів м. Кам’янец-Подільського, що за поширення 
брехливих, хвилюючих населення чуток винні 

будуть покарані по законам військового часу”. 
Проти підвищення цін на предмети першої не-
обхідності начальник прикордонної ділянки ге-
нерал-майор Павлов видав обов’язкову поста-
нову де говорилося, що винних будуть садити  
за грати до 3 місяців або сплачувати штраф до 
трьох тисяч рублів [5, с. 1].
Австо-Угорське командування розгорнуло на 
російському кордоні 12 корпусів, декілька окре-
мих піхотних дивізій. Загальне число австро-
угорських військ нараховувало до 850 тис. чол 
і 1728 гармат. У складі 8-ї армії виділявся дні-
стровський загін генерал-майора Павлова, у 
складі 1-ї бригади 12-ї піхотної дивізії, яка скла-
далася зі частин прикордонної охорони. Існу-
вання 8-ї російської прикордонної варти стало 
неприємним сюрпризом для австрійців. Відо-
мості про її зосередження у районі Проскурова 
вони не мали, а після оголошення війни росій-
ська кіннота та прикордонні частини 4-го округу 
ОКПВ, які ще невідійшли до діючих військових 
частин надійно прикрили зосередження своїх 
армій на всьому держаному кордоні [6, с. 1].
Австрійські передові загони неодноразово роби-
ли невдалі спроби вторгнутися на територію По-
дільської губернії. В ніч з 2 на 3 серпня части-
ни 4-го австрійського гусарського полку і 95-го 
піхотного підійшли до кордону і переправились 
через прикордонну річку Збруч між містечкаим 
Сатанів і Гусятин. В наступну ніч з 3 на 4 серпня 
австрійці переправили через Збруч свою кава-
лерію і артилерію чисельністю до 30-40 тис.чол. 
Вони були настільки переконані у своїй швидкій 
перемозі, що повідомляли місцевому населен-
ню про те, що не пізніше ніж через 2 тижні бу-
дуть повертатися з Києва. Другий австрійський 
загін намагався пройти північніше с. Чорнокози-
нець, але був відбитий Дністровським загоном 
генерал-майора Павлова [7, арк.32].
Перший прикордонний бій відбувся біля містеч-
ка Городка між австрійською гвардійською кін-
ною дивізією та російською 2-ою зведеною ко-
зацкою дивізією в складі Дністровського заго-
ну. Російську козацьку дивізію підтримали чо-
тири роти піхоти, надані їй тимчасово. Австрій-
ська кіннота, підходячи до Городка, замкнутим 
строєм, без розвідки, наосліп понеслася в ата-
ку на російську піхоту. Артилерійський, а потім 
рушничний вогонь зустрів цю безумно хоробру, 
але безглузду навалу. Після арт.обстрілу назу-
стріч австрійській конній дивізії виїхали козаць-
ка дивізія. Поразка австрійців була повною. Від 
близкучої гвардійської дивізії не залишилось 
ни жодного чоловіка. Командуючий дивізії ге-
нерал Фрорейх не переніс ганьби накази і за-
стрелився тут же, на полі битви. З російської 
сторони боєм керував генерал-майор Павлов 
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[8, арк.5,8]. Прикордонні загони бригад вели 
розвідку. Секретний співробітник “Грозний” по-
відомив начальнику Подільського губернсько-
го жандармського управління, що наставник 
Орнинського костьолу отець Кульчицький дав 
австрійському командуванню відоомості вій-
ськового значення: кількість російських військ, 
розташування, пересування, шляхи обходу ро-
сійських військ [9, арк. 3].
6 серпня 1914 року австрійці зайняли м. 
Кам’янец-Подільський. Наступного дня Поділь-
ський губернатор повідомив головного началь-
ника Київського округу, що 6 серпня о 11 годині 
ранку австрійські з’єднання трьох родів військ 
оточили Кам’янец-Подільський. Під прикрит-
тям прикордонної варти ОКПВ губернатор ра-
зом з міською управою перебрався в м. Жван-
чик Ушицького повіту. Вивезено пошту, гроші, 
архів, телеграф. Зв’язок з містом встановле-
но за допомогою прикордонних кінних загонів. 
9 серпня австрійці дізнавшись про перехід ро-
сійських військ через Збруч, швидко залиши-
ли місто. На лівому фланзі Південно-Західно-
го фронту між Дністром і Прутом діяв так зва-
ний Дністровський загін під командуванням ге-
нерал-майора О.О. Павлова основу якого скла-
дали прикордонники. Наступаючи на лівому 
фланзі 8-ма армія за три дні досягла лінії дер-
жавного кордону на р. Збруч і 12 серпня пере-
йшла її. За 8 днів 8-ма армія пройшла 130-150 
км. і розгорнулася на фронті 645 км. Після пе-
реходу російських військ через р. Збруч в серп-
ні-вересні почалася велика Галицька битва. Бої 
шли і в Буковині. 23 серпня відбувся перший бій 
на території Буковини в районі с. Рідківці між 
австрійцями і Дністровським російським заго-
ном. Який зазнав невдачі втративши 1000 бій-
ців, але відтягнув на себе нову дивізію проти-
вника. Що дав можливість зробити стримкий 
наступ 3-ої та 8-ої російських армій у Галиччині 
залишити Буковину [10, арк. 23-24].
Весною 1915 року на австрійський фронт пе-
рекинуто частини Заамурського округу із яких 
було сформовано 5 Заамурських прикордон-
них піхотних дівізій, Заамурську кінну дивізію та 
другу бригаду Зведеної кавалерійської дивізії. 
До складу 2-ої Заамурської дивізії було вклю-
чено Проскурівський прикордонний піхотний 
полк (сформований зі 19-ої Волочиської бри-
гади), та Хотинський прикордонний піхотний 
полк (сформований зі 20-ої Хотинської брига-
ди). До Заамурської кінної дівізії війшли Сан-
домирський прикордонний кінний полк (сфор-
мований зі 16-ої Сандомирський прикордонної 
бригади), та Томашівський прикордонний кін-
ний полк (сформований зі 17-ої та 18-ої прикор-
донних бригад). Основним театром військових 

дій для прикордонників стали Волинь, Поділля 
та Буковина. Ставка відзначила “залізний дух” 
Проскурівського та Хотинсбкого прикордонних 
піхотних полків [11, с. 456].
У 1916 році у боях на Волині, де спільно з Жито-
мирським полком полковника Желтенка оволо-
діли Шельвовським лісом, а потім завдали по-
разки 11-й австро-угорській піхотній дивізії. Рі-
шучими діями в критичний момент генерал В.К. 
Кренке начальник бойової частини прикордон-
ної дивізії ліквідував прорив німецьких військ 
і цим врятував від поразки частини російської 
9-ої армії в боях під м. Ковно. Російські генера-
ли активно використовували для розвідки ка-
валерійські прикордонні роз’їзди. У прифронто-
вій смузі 1 та 2 Заамурські залізничні батальо-
ни корпусу проводили експлуатацію та ремонт 
залізниці. В Одеських майстернях Південно-
Західної залізниці прикордонниками у 1916 році 
було побудовано самохідний броневагон “Заа-
мурець”, який використовувався, як пересувна 
зенітна батарея у смузі дій 8-ої армії Південно-
Західного фронту. Броневагон було озброєно 
двома 57 мм артилерійськими гарматами, які 
могли вести вогонь під кутом 60 градусів та 14 
кулеметами [12, с.4].
За час І світової війни ОКПВ втратив 287 офіце-
рів та 12527 нижчих чинів убитими, 1512 офіце-
ра та 86289 нижчих чинів отримали поранення.
1 січня 1917 року ОКПВ перейменовано в Окре-
мий прикордонний корпус [13, с. 128].
Отже у бойових діях 1914–1917 роках, що вели-
ся на Поділлі, Буковині, Волині активно брали 
участь бригади ОКПВ. Доцільно поглибленно 
вивчити бойову діяльність прикордонних бри-
гад на цих землях, а також окремих вояків – бій-
ців і командирів, та скласти повну картину ді-
яльності ОКПВ до 1917 року.
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Анотація. У статті на основі широкої джерельної бази 
та архівних матеріалів, більшість з яких вводиться до 
наукового обігу вперше, розглянуто питання життє-
вого устрою, участі та внеску мешканців Черкаського 
краю в хід подій Першої Світової війни. Проте слід заува-
жити, що життя, участь та внесок мешканців Черкась-
кого краю в хід подій Першої світової війни не достат-
ньо вивчено. Тому, метою даної розвідки є проведення 
дослідження впливу на життєвий устрій місцевого насе-
лення трагічних років війни.
Аннотация. В статье на основе широкой источниковой 
базы и архивных материалов, большинство из которых 
вводится в научный оборот впервые, рассматривает-
ся вопрос жизненного уклада, участия и вклада жителей 
Черкасского края в ход событий Первой Мировой войны. 
Однако следует заметить, что жизнь, участие и вклад 
жителей Черкасского края в ход событий Первой миро-
вой войны не достаточно изучено. Поэтому, целью дан-
ной разведки является проведение исследования влия-
ния на жизненный уклад местного населения трагичес-
ких лет войны.
Annotation. The article, based on extensive source base and 
archive materials, most of which is put into scientific circulation 
for the first time, addressed the issue of lifestyle, the participation 
and contribution of residents of Cherkasy region in the course of 
events of the First World war. Note, however, that life, participation 
and contribution of the residents of Cherkasy region in the course 
of events of the First world war not enough studied. Therefore, 
the aim of this intelligence is the study of the influence over the 
lifestyle of the local population tragic years of war.

Ключові слова: війна, населення, виробництво, харчу-
вання, благодійність.
Ключевые слова: война, население, производство, пи-
тание, благотворительность. 
Key words: war, people, production, nutrition, charity. 

Період Першої світової війни для українського 
народу був важким життєвим випробуванням, 
який носив особливо драматичний характер. 
Джерельна база історії війни достатньо ши-
рока. Цю тему глибоко досліджували науковці 
О.П. Реєнт [128, с.9], О. Сердюк [127, с.13 - 112], 

О. Олієвський [4, с.248 – 254], В.М. Волковин-
ський [1, с.68], С. Макарчук [132, с.26 – 40], С. 
Попик [133, с.75], В. Заполовський [3], А. Боха-
нов [125, с.306], Д. Дорошенко [124], А. Бахтури-
на [130], М. Яковлев [134, с.67], О. Рубльов [131, 
с.17 – 23], Б. Андрусишин [126, с.296 – 300], В. 
Сарбей [135, с.48 – 51], Ю. Горбанко [123, с.155 – 
182], В. Шпаченко, О. Донік [129, с.234 – 239], І. 
Сулига, А. Степаненко [2, с.133 – 154] та ін. Про-
те слід зауважити, що життя, участь та внесок 
мешканців Черкаського краю в хід подій Пер-
шої світової війни не достатньо вивчено. Тому, 
метою даної розвідки є проведення досліджен-
ня впливу на життєвий устрій місцевого насе-
лення трагічних років війни.
Готуючись до війни, кожна держава з числа 
майбутніх ворогів мала власні політичні цілі. У 
зв’язку зі своїм особливим геополітичним стано-
вищем у сферу першочергових інтересів ворогу-
ючих коаліцій потрапила й штучно поділена на 
кілька частин Україна. Вона стала одним із епі-
центрів майбутнього воєнного протиборства. Те-
риторія України була розділена між двома голо-
вними противниками війни – Австро-Угорщиною 
і Росією,  землі якої були об’єктом загарбниць-
ких планів цих держав, до того ж далекосяжні 
плани щодо України мали Польща, Румунія  й 
кайзерівська Німеччина. У роки Першої світо-
вої війни українські землі стали об’єктом тери-
торіальних домагань з боку воюючих блоків – 
Троїстого союзу й Антанти. Зокрема, для Ро-
сії однією з головних причин війни було бажан-
ня об’єднання під скіпетром російського царя 
всі слов’янські народи. У серпні 1914 р. Верхо-
вний головнокомандувач – великий князь Ми-
кола Миколайович офіційно проголосив мані-
фест, в якому зазначалося: «Та не буде віднині 
під’яремної Русі! Надбання Володимира Свято-
го, земля Ярослава Осмомисла, князів Данила 
і Романа, скинувши ярмо, піднесе стяг єдиної, 
великої, неподільної Росії».
По-різному зустріла звістку про початок ві-
йни громадськість регіонів України: одна час-
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тина українства підтримала Росію, інша – Ав-
стро-Угорщину. Не маючи власної державнос-
ті, українці, які вважалися підданими різних 
держав змушені були зі зброєю в руках воюва-
ти один проти одного в арміях різних держав. 
Однак, українці, не відступаючи від своїх націо-
нальних інтересів, пропонували цим державам 
створити українські військові частини. Частина 
українців була переконана, що ціною допомоги 
одній з воюючих сторін можна буде домогтися 
поліпшення свого становища.
Російська влада розуміючи загрозу від існу-
вання таких частин, відхилила  таку ідею, а ав-
стрійська влада вирішила створити один неве-
ликий український загін – легіон Українських сі-
чових стрільців, до складу якого входив зна-
чний відсоток українців. 
Командування російських військ охоче вико-
ристовувало людські й матеріальні ресурси 
України для ведення війни. В російській армії 
до 1917 р. не було українських частин, хоча в 
деяких полках українці складали більшість. Ба-
гато українців було також в рядах Кубансько-
го та Терського козачих військ та на Чорномор-
ському флоті.
Черкащина славетна не лише як центр україн-
ства, духовного життя українських земель, але 
і як  осередок героїчної боротьби за волю укра-
їнського народу протягом багатьох століть. Для 
Черкащини роки Першої світової війни – трагіч-
на сторінка вітчизняної та регіональної історії. 
Події війни негативним чином вплинули на на-
селення регіону та змінили звичний уклад жит-
тя краян. Початок війни ознаменувався надзви-
чайною згуртованістю суспільства, без огляду 
на соціальну чи національну приналежність та, 
навіть, політичні погляди. У перші дні після про-
голошення війни піднявся патріотичний рух.
Уродженці Черкаського краю відгукнулись на 
поклик серця та взяли участь у глобальному 
збройному конфлікті на початку XX ст., поміж 
них, з тисяч оборонців рідної землі можна зга-
дати деякі яскраві особистості, які заслугову-
ють на вдячну пам’ять нащадків.
Гаврило Макарович Базильський (1880-1937). 
Походив з с. Соколівка Уманського повіту Ки-
ївської губернії. В 1900 році вступив на військо-
ву службу до 175-го піхотного Батуринського 
полку. В 1905-му закінчив Чугуївське піхотне 
юнкерське училище за 2-м розрядом, направ-
лений у званні підпоручика до 200-го піхот-
ного резервного Іжорського полку (під Санкт-
Петербургом). У 1911 році був переведений до 
74-го піхотного Ставропольського полку (в м. 
Кам’янець-Подільський, згодом – Умані). З по-
чатком Першої світової війни був переведений 
до 258-го піхотного Кишинівського полку, ко-

мандував ротою. Під час боїв був контужений 
та поранений. Нагороджений орденом Святого 
Георгія IV ступеня, Георгіївською зброєю, сол-
датською відзнакою Святого Георгія IV ступеня 
з лавровою гілкою, всіма бойовими орденами 
до Святого Володимира ІІІ ступеня з мечами та 
биндою. Мав блискучі атестації керівництва.
Загродський Олександр Олександрович (1889 – 
1968). Походив з родини священика с. Зелень-
ків Уманського повіту Київської губернії. У 1912 р. 
був призваний до армії та зарахований солда-
том до 74-го піхотного Ставропольського полку 
(м. Умань), з 1914 р. – прапорщик. Нагороджений 
Георгіївською зброєю у 1914 р. Мав кілька склад-
них поранень. Останнє звання –  штабс-капітан.
Базильський Гаврило Макарович (1880 – 1937). 
Походив з с. Дзензелівка Уманського повіту Ки-
ївської губернії. Військовий і громадський діяч, 
полковник (1915), заступник командира 74-го пі-
хотного Ставропольського полку (1914), коман-
дир 258-го Кишинівського піхотного полку. Наго-
роджений орденом Святого Георгія IV ступеня, 
Георгіївською зброєю, солдатською відзнакою 
Святого Георгія IV ступеня з лавровою гілкою, 
всіма бойовими орденами до Святого Володи-
мира ІІІ ступеня з мечами та биндою.
Барвінський Борис (1889 – 1980). Походив з с. 
Грищинці Канівського повіту Київської губернії. 
Військовий і громадський діяч, учитель. Закін-
чив Київську духовну семінарію (1911), 1-шу Ки-
ївську школу прапорщиків, школу сотенних ко-
мандирів Західного фронту. До Першої світової 
війни вчителював на Київщині. На фронті вою-
вав з 1914 р. у складі     225-го піхотного Лівнин-
ського полку. 
Вовк Андрій Михайлович (1882 – 1969). Наро-
дився в старій козацькій родині в с. Деньги Зо-
лотоніського повіту Полтавської губернії. Вій-
ськовий і державний діяч, історик, підпоручик 
129-го Бессарабського полку, командир пішо-
го батальйону російської армії на Румунському 
фронті, член Ради 8-ї російської армії Румун-
ського фронту, уповноважений із демобілізації 
8-ї армії (березень 1918). Військові звання – під-
поручик (1906), поручик (1909), штабс-капітан 
(1913), капітан російської армії (1917). Військо-
ву службу розпочав у вересні 1900 р. в 174-му 
пішому Роменському полку в м. Черкаси. Нео-
дноразово поранений. 
Глувківський Андрій Іванович (1894 – після 
1927). Народився в м. Сміла Черкаського повіту 
Київської губернії. Військовий, інженер-гідро-
технік, старшина. Закінчив Сергієвську артиле-
рійську школу (Одеса). Навчався в Катеринос-
лавському гірничому інституті (1914 – 1915). На 
німецькому фронті до липня 1917 року. Автор 
підручника для гарматників «Робота команди-
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ра батареї на обсерваційному пункті і старши-
ни батареї». Здійснив значну кількість виготов-
лених до друку перекладів із різних питань ар-
тилерії. Переклав із німецької праці «Диферен-
ційний рахунок» та «Інтегральний рахунок».
Гарячий (Горячий) Павло Павлович (1893 – 
1943). Походив з с. Буда-Горобіївська Канівсько-
го повіту Київської губернії. Військовий діяч, ін-
женер, учитель, солдат 1-ї мортирної гарматної 
запасної батареї російської армії (1914 – 1916).
Загродський Олександр Олександрович (1889 – 
1968). Походив з с. Зеленьків Уманського повіту 
Київської губернії. Військовий діяч, вчитель, ко-
мандир пішого батальйону (1917). Загалом взяв 
участь у 101 бою, мав 5 важких поранень.
Зозуля Яків Максимович (1893 – після 1964). 
Походив з с. Лебедин Чигиринського пові-
ту Київської губернії. Політичний і військовий 
діяч, правник, викладач, публіцист, військовий 
фельдшер (1913 – 1917).
Жупінас-Жупінадзе Дмитро Васильович (1892 – 
1968). Походив з м. Сміла Черкаського повіту Ки-
ївської губернії. Військовий і громадський діяч, 
штабс-капітан 12-го драгунського полку росій-
ської армії. Закінчив агрономічну та юнкерську 
кавалерійську школи. Під час бойових дій був 
поранений, за хоробрість отримав багато на-
город. 
Більшість населення в містах та селах демон-
струвало піднесення, свідомість свого громад-
ського обов’язку, бажання бути єдиними зі своєю 
державою і прагнення до самопожертви. Запи-
сатися до армії добровільно було справою честі, 
навіть з огляду на те, що відповідно до циркуля-
ра Департамента загальних справ Міністерства 
Внутрішніх Справ збереження робочих місць та 
надання одноразової допомоги для них не пе-
редбачалось [5, с.1]. Діючі військові частини по-
повнювались добровольцями з осіб, що не  під-
лягали мобілізації до регулярної армії.
Для комплектування частин державного опол-
чення та запасних батальйонів Київським гу-
бернським з військової повинності присутстві-
єм 30 грудня 1914 р. було оголошено призив 
ратників ополчення з числа тих, хто не прохо-
див військову повинність з 1914 по 1905 рр. в 
усіх повітах Київської губернії, та Золотонісько-
му повіті Полтавської губернії [6, с.3], а також 
формувались списки запасних ратників, з чис-
ла тих, які були звільнені у запас і не були зняті 
з обліку [7, с.418]. 
Армія зазнавала значних людських втрат. Тра-
гізм становища збільшувало і те, що новобран-
ці поступали на фронт уперше беручи в руки 
рушницю. Так, понад 200 чоловік з Маньків-
ського повіту не повернулися з війни.
Через набуття війни затяжного характеру у 

1915 – 1916 р.р. збільшився прошарок вихідців 
із ремісників, кустарів, заможних селян, які на-
магалися уникнути мобілізації через вигадану 
хворобу чи за іншими причинами. Однак, на-
ступний призив на службу їх не оминув [8, с.2]. 
Головнокомандувач Київського військового 
округу оголошував майже щомісячно додат-
кові обов’язкові набори ратників ополчення: 15 
серпня 1915 р. – ратників 1-го розряду призив-
ного віку з 1916 по 1898 рр., зобов’язавши сіль-
ських посадових осіб здійснити подвірний об-
хід, з метою виявлення осіб, що ухилялись від 
призиву в армію [9, с.12]; 16 вересня 1915 р. – 
ратників 2-го розряду в усіх повітах губернії; 
30 жовтня 1915 р. для поповнення санітарних 
установ мобілізувались лікарі, які не працюва-
ли в земських та міських лікарнях [10, с.44]; для 
лісових команд призивались ратники 2-го розря-
ду – меноніти, строків призиву з 1916 по 1910 рр. 
[11, с.15]; 24 березня 1916 р. – ратників 1-го та 
2-го розряду строків призиву з 1916 по 1897 рр., 
у т.ч. менонітів [12, с.16]. 
Військове командування зіткнулось з трудно-
щами постачання озброєння армій та військо-
вого обмундирування [13, с.274]. Військова 
Рада у, жовтні 1915 р., розглянула питання про 
придбання власного одягу у ратників ополчен-
ня, придатного для військової служби з опла-
тою: за одяг, що замінює шинель не дорожче 
5 крб. 50 коп., похідну суконну сорочку – 3 крб. 
90 коп., шаровари – 2 крб. 40 коп. та ін. [14, с.4]. 
Згодом, у листопаді 1916 р. Черкаське повітове 
по військовій повинності присутствіє оголоси-
ло нові ціни: за кожух – 8 крб. 75 коп., фуфайку, 
або вовняну сорочку – 3 крб., вовняні штани – 3 
крб., вовняні шкарпетки – 58 коп. [15, с.9]. 
Утримання діючої армії, тилових гарнізонів, що 
знаходилися на території Черкащини здійснюва-
лося, в більшій частині, за рахунок місцевих ре-
сурсів. З 1916 р. був запроваджений обов’язковий 
збір пожертв, що закріплювався підписними лис-
тами, в яких зазначалось назву повіту (волості) 
та місце призначення зібраних коштів. Так, селя-
ни Канівського повіту жертвували на користь ла-
заретів, що розміщувались в їх волостях від 5 до 
50 коп., крім того відрізи тканин, сорочки, рушни-
ки [16, с.8]. На особливій нараді Міністерства Вну-
трішніх справ по обговоренню оборонних захо-
дів було прийнято постанову, в якій наголошува-
лось на важливості звернення до населення з ві-
дозвою про добровільну здачу гвинтівок за пев-
ну платню: за 3-х лінійну російську гвинтівку з за-
твором – 20 крб. та штик до неї – 2 крб.; іноземну 
гвинтівку (японську, німецьку, турецьку, австрій-
ську систем «Манліхер» та «Маузер», з затвором) 
– по 15 крб. та кожний штик до неї – 2 крб. Окрім 
того, у разі їх продажу, з приватних осіб зніма-
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лась відповідальність за зберігання без під-
тверджуючих дозволів. При цьому суворо забо-
ронялося скуповувати різного роду зброю міс-
цевим населенням. Під час виявлення військо-
вими уповноваженими зброї у місцевого насе-
лення особи, винні у не виконанні цієї вимоги, 
притягались до відповідальності [17, с.33]. 
Руйнівний вплив справила війна на сільське 
господарство, особливо на господарства бід-
них і середніх селян. До армії з сіл України було 
мобілізовано близько половини працездатних 
чоловіків.  Багато сімей втратили чоловіків і го-
дувальників. Селяни-виробники були доведе-
ні до крайнього зубожіння. З метою зменшен-
ня дефіциту трудових ресурсів, для сільських 
приватних господарств вводилася обов’язкова 
трудова повинність. Усе це важким тягарем 
лягало на трудящі маси. Цивільне населення 
тилу було приречено на голод і злидні [18, с.21]. 
Загострювалася продовольча криза. У містах 
збиралися великі черги біля хлібних крамниць. 
Солдати часто одержували не більше полови-
ни пайка.  
Паралізувалась робота транспорту, промисло-
вості й сільського господарства. Обсяг промис-
лового виробництва скоротився на 30 – 50 %. 
Через нестачу палива й металу скорочували 
виробництво машинобудівні заводи, хоча вони 
виробляли воєнну продукцію. Промисловість 
було доведено до занепаду, через зменшення 
виробництва товарів винокурень, броварень, 
підприємств будівельних матеріалів та ін. та їх 
закриття. Це призвело до скорочення посівних 
площ, зменшення виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, зниження врожайності та 
зростання цін. Створювались сприятливі умо-
ви до поширення спекуляції. У 1916 р. ціни на 
предмети першої необхідності, порівняно з ці-
нами на початку війни, зросли в 4 – 8 разів. Так, 
на дрова і яйця вони збільшилися вчетверо, на 
масло і мило – в 5 разів. Черкаською повітовою 
продовольчою комісією було встановлено фік-
совані ціни на зернові: за пуд жита – 1 крб. 53 
коп., пшениці – 1 крб. 95 коп., вівса – 1 крб. 63 
коп., ячменю – 1 крб. 33 коп., пшона – 3 крб., 
проса – 1 крб. 90 коп., гречки – 2 крб. 10 коп., го-
роху – 2 крб. 20 коп. [19, с.20]. У 1917 р. продо-
вольчим відділом було встановлено селянам 
мізерну щоденну заробітну плату за 11 робо-
чих годин: польовим працівникам чоловікам – 
6 крб., жінкам – 3 крб. 50 коп., підліткам – 1 крб. 
75 коп. [20, с.28]. 
Поряд з цим, місцеві органи влади надавали 
особливо важливого значення проведенню по-
вномасштабної посівної кампанії [21, с.88]. Зо-
крема, Черкаське повітове земство здійснюва-
ло всі можливі заходи для її виконання [22, с.80]. 

Розташовані в Черкаському повіті тилові вій-
ськові частини:  145-та Воронезька, 417-та По-
дольська, 296-та, 297-а, 299-та Вятські дружи-
ни, 110-та, 118-та команди одужуючих були за-
лученні для польових робіт в маєтках: 1000 осіб 
у графів Бобринських, 60 – князя С.А. Трубець-
кого, 40 – поміщика В.В. Альбранта, 50 – поміщи-
ка, Є.К. Иентча, 30 поміщика К.А.Березовського, 
50 – родинах, осіб призваних на війну, які осо-
бливо потребували допомоги, по 40 – оренда-
торів Твардовського, Задворницького, 300 – то-
варистві цукрових заводів. В сільськогосподар-
ських складах м. Черкаси, м. Сміла та м. Горо-
дище було сконцентровано по 2 тис. пуда вівса в 
кожному [23, с.89]. 
Зорієнтована на військові потреби економіка 
Черкащини, на шкоду цивільному населенню, 
занепадала і нищилась. Підвищувались потре-
би армії в забезпеченні м’ясом, борошном, кру-
пами та іншими продуктами харчування, що ви-
роблялися в сільському господарстві. Оскіль-
ки військове виробництво зростало за раху-
нок цивільного, виник дефіцит споживчих това-
рів, який змусив уводити регулювання цін, нор-
мування споживання. Загострювалася продо-
вольча проблема. Земськими управами щомі-
сячно надавались відомості про запаси жита, 
пшениці та інших хлібних продуктів централь-
ному статистичному комітету [24, с.4]. Вироб-
ництво продовольчих товарів скоротилося, що 
призвело на початку 1916 р до введення карт-
кової системи розподілу продуктів харчування 
[25, с.56]. Така ініціатива виходила від місцевої 
влади (міських дум, земств). Уряд контролював 
лише торгівлю цукром. Але, оскільки продроз-
кладка не мала успіху, то продуктів у містах не 
прибавлялося.
За розпорядженням Київського губернатора, 
від 4 січня 1916 р., всі державні і приватні уста-
нови та господарства (землевласники, помі-
щики, орендатори, власники млинів, крупору-
шок, молокозаводів, оптових складів, торгових 
підприємств та інші особи), у яких збереглися 
запаси вівса, ячменю, сіна, соломи, борошна, 
гречки, пшона зобов’язувались надати точні 
відомості про їх кількість з метою закупівлі чи 
реквізиції для потреб армії. Винні в невиконанні 
цього розпорядження могли бути ув’язнені тер-
міном від 1, 4 роки до 2 років з позбавленням 
всіх прав та пільг, або накладено стягнення до 
3000 крб. [26, с.50]. 
У січні 1917 р. Київським губернатором наказу-
валось повітовим земським управам, мировим 
посередникам, начальникам поліцій, волосним 
правлінням прийняти самі енергійні заходи по 
закупівлі [27, с.30], а в подальшому збору в при-
мусовому порядку зернових та продуктів тва-
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с.3]. До того ж, за розпорядженням  Київського 
губернатора, від 26 серпня 1915 р., вводилась 
компенсація за збитки знищених посівів при-
ватних господарств, через «військові обстави-
ни», в розмірі 25 % від загальної суми збитків 
[33, с.848]. Контроль за виконанням цих розпо-
ряджень покладався на мирових посередників 
[34, с.18]. Волосними правліннями організову-
вався догляд за родинами «нижніх військових 
чинів» [35, с.272] та призначалась щомісячна 
допомога з розрахунку на одного дорослого: 2 
крб. 50 коп. [36, с.5] та 1 пуд 28 фунтів муки, 10 
фунтів крупи, 4 фунта солі, 1 фунт масла. Діти 
до 5 років отримували допомогу у половинно-
му розмірі [37, с.341]. Крім того, повітовими, во-
лосними, сільськими піклувальними радами 
було організовано виділення посадкового на-
сіння зернових культур та матеріальна і гро-
шова допомога сиротам, сім’ям загиблих [38, 
с.389] та не працездатним інвалідам, які повер-
нулись з фронту [39, с.32].
Селяни, обтяжені великими податками, відмов-
лялися виконувати військові перевезення, ко-
пати окопи. 1915 р. став надзвичайно неспри-
ятливим і для скотарства Черкащини. З Право-
бережної України вивозилася велика рогата ху-
доба й інші продовольчі вантажі. Селянські гос-
подарства, на які була встановлена реквізиція, 
були обмежені у їх вільному володінні [40, с.5]. 
Розорені війною вони втрачали худобу, у кращо-
му випадку, отримуючи за неї від заготівельни-
ків мінімальну плату [41, с.241]. До того ж, поза 
заборону та незважаючи на обов’язкову поста-
нову, від 26 лютого 1917 р., Головного начальни-
ка постачання армій Південно-Західного фрон-
ту виданої на підставі Правил про місцевості, 
оголошені у військовому стані, в якій наголошу-
валося про необхідність отримання дозволу в 
уповноваженого міністерства землеробства та 
в земській управі на вивіз свиней, овець, рога-
тої худоби та м’ясних продуктів спекулянти, за 
низькими цінами, скуповували домашніх тварин 
[42, с.14]. Через активізацію вилучення в госпо-
дарствах тяглової сили в 1916 р. значно зменши-
лася чисельність кінського поголів’я.
Не оминула реквізиція і монастирі, зобов’язавши 
надати на потреби армії всю худобу [43, с.13]. 
Повітові воїнської повинності присутствія нака-
зували волосним правлінням відбирати в при-
ватних господарствах, за мізерну плату, обо-
зних коней з візками та спорядженням [44, 
с.313]. Оскільки існувала загроза окупації тери-
торії, повітові земські продовольчі комісії вели 
інтенсивний перепис [45, с.242] та закупівлю ху-
доби для потреб армії, а також переправляли 
її через Дніпро в губернії Великоросії [46, с.31]. 
В армії, містах, селах і містечках наставав го-

ринництва і птахівництва для потреб армії [28, 
с.5]. Суттєво позначився на виробництві сіль-
ськогосподарської продукції Закон про кінську 
повинність. Поголів’я худоби скоротилося на 
половину. До весни 1917 року було реквізовано 
більшу частину коней. Нестача тяглової сили 
завдала непоправної шкоди дрібним і серед-
нім селянським господарствам.
З метою розширення масштабів військового 
виробництва, було запроваджено жорстке дер-
жавне регулювання економіки. Держава визна-
чала обсяги необхідного виробництва, розмі-
щувала замовлення, забезпечувала сирови-
ною та робочою силою. Найбільш жорсткого 
вигляду набула система державного контро-
лю над виробництвом і споживанням. Заборо-
нялося відгодівля худоби зерном і картоплею. 
За розпорядженням Київського губернатора, 
від 24 жовтня 1915 р., суворо заборонялось ви-
везення сільгоспвиробниками свиней, сала за 
межі губернії [29, с.28]. 
З 1915 p., зросло число випадків відмови се-
лян сплати податків, протидії реквізиціям про-
довольства, худоби, протестів проти зростання 
цін. У 1916 р. найбільш численними й масовими 
були виступи селян в Київській губернії, викли-
кані проведенням сільськогосподарського пе-
репису. Вони охопили 8 сіл Київщини. 
 Життя населення кардинально змінювало-
ся, його рівень впав [30, с.49]. Труднощі війни 
призвели до загострення соціальних проблем 
та великої смертності серед цивільного насе-
лення. Записи про смерть в метричних книгах 
значно перевищували таких про народження. 
У повітові та міські опікунські ради масово над-
ходити скарги та клопотання членів сімей при-
званих за мобілізацією воїнів про призначення 
їм допомоги.  
Після проведення земськими, міськими упра-
вами, міськими старостами, мировими посе-
редниками та волосними піклувальними ра-
дами обстеження сімейно-майнового станови-
ща родин мобілізованих на фронт та для по-
легшення їх життя [31, с.14] за розпоряджен-
ням Київського губернатора по селянським 
справам, від 21 травня 1915 р., було введено 
в дію циркуляр Міністра Внутрішніх Справ по 
управлінню військової повинності про «выдачу 
продовольственных пособий семействам ниж-
них чинов до возвращения со службы к семей-
ству или к месту трудовой либо иной оседлос-
ти, на коем лежит обязанность содержания его 
семейства в течении месяца со дня увольне-
ния от службы; до назначения нижнему чину, 
возвращенному на родину по неспособности 
или вдове либо сиротам нижнего чина убито-
го, умершего, или без вести пропавшего» [32, 
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ків в міську та кооперативні лавки. Також, мли-
ни Березинського та Гринблата отримали від-
повідно 11 тис. пудів і 5 тис. пудів зерна кожний, 
що забезпечило на певний період мукою насе-
лення міста [53, с.5]. До того ж, було отримано 
дозвіл 8-му запасному кавалерійському полку, 
що розташовувався в Черкасах закуповувати 
та вивозити з Полтавської та Херсонської гу-
берній овес для полкових коней [54, с.41].
Тяжкі звістки, які одержували з тилу солда-
ти та матроси про розорення їх господарств і 
злиденне життя сімей, незадовільне постачан-
ня зброєю, боєприпасами, харчами, амуніцією 
фронту впливало на їх настрої. Вони відмов-
лялися йти в бій, здавалися в полон, втікали. 
З фронту дезертирувало близько 1,5 млн. вій-
ськовослужбовців.
За повідомленням штабу Київського військово-
го округу про масові самовільні відлучки ниж-
ніх чинів з місць проходження служби Київ-
ський губернатор видав розпорядження, в яко-
му зобов’язав начальників поліції та мирових 
посередників «производить надзор за недопу-
щение проживання во вверенных районах без 
надлежащих документов нижних воинских чи-
нов, подвергая таковых немедленному задер-
жанию и передаче местному воинскому на-
чальнику для отправки в надлежащую часть, 
при чем виновных в допущении безправного 
проживання нижних чинов немедленно уволь-
нять со службы и передавать их суду за попус-
тительство» [55, с.13]. 
Нестачу робітників у сільському господарстві 
намагалися компенсувати малопродуктивною 
роботою військовополонених [56, с.162]. Ор-
ганізація використання праці  регламентува-
лась наказами Київського військового округу, 
[57, с.28] в яких визначались основні вимоги до 
їх обліку, утримання та нагляду [58, с.40]. Зо-
крема, в Черкасах, станом на листопад 1916 
р., утримувалось 19080 осіб [59, с.3], різних на-
ціональностей: чехи, поляки, румуни, хорва-
ти, серби, словаки, угорці [60, с.4]. В Умансько-
му повіті до робіт в сільському господарстві 
було залучено 1922 осіб військовополонених, 
які були направлені в 33 крупні господарства 
[61, с.94]. У свою чергу, великі та дрібні госпо-
дарства повинні були: здійснювати повний збір 
урожаю та обробку полів до посіву озимими 
зерновими; виплачувати військовополоненим 
та найнятим робітникам плату грошовими зна-
ками, а не натуроплатою (зерновими) [62, с.78]. 
Про хід збору урожаю всі господарі повідомля-
ли продовольчій управі щомісячно кожних два 
тижні [63, с.71]. За працю військовополонених 
в кількості двох осіб в дрібних господарствах  
нараховувалось в розмірі 30 крб. на місяць, а в 

лод. Продовольчі управи приймали надзвичай-
ні заходи по заготівлі хліба для армії [47, с.5]. 
Пропонувалось звернутись до населення з ві-
дозвою збору та вивозу хліба для армії з гаран-
тією оплати грошима або ж натурою (всіх не-
обхідних засобів для ведення господарства) 
[48, с.194]. У агітці, розповсюдженій серед на-
селення зазначалось: «До вас, до вашого сер-
ця звертається наш виборний Переяславський 
громадський комітет, щоб переказати вам, що 
наша армія не має хліба! Армія вже не про-
хає, а молить вас: «Дайте хліба! Бо в нас нема 
чого їсти, бо нас поб’ють не німецькі пулі, а го-
лод, а німці вже доконають!» [49, с.11]. Київ-
ський губернатор звернувся до мирових посе-
редників, членів повітових землевпорядних ко-
місій, волосних правлінь та сільських старост 
із зверненням: «В настоящее время Вами при-
нимается самое близкое участие в деле за-
готовки хлеба и фуража для армии. Задача 
чрезвычайно важная, но и почетная. Необхо-
димо, чтобы она была выполнена возможно 
успешнее и быстрее. Необходимо, чтобы все 
население приняло в поставке хлеба самое 
сердечное участие. Необходимо, чтобы оно 
знало и понимало всю серьезность настояще-
го момента в борьбе с уже задыхающимся, но 
все еще сильным врагом. Я обращаюсь к Вам, 
а через Вас ко всему земледельческому насе-
лению с горячим призывом помнить, что нам 
необходимо накормить наших доблестных за-
щитников Родины, что нам нужно отдать все 
для победы, что наш священный долг при-
нять все меры к немедленному пополнению 
хлебных и фуражных запасов, потребных для 
армии» [50, с.54]. 
Через нестачу фуражу в армії масово гину-
ли коні. З метою можливого посилення заго-
тівель хліба, фуражу, худоби повітові продо-
вольчі управи Черкащини, згідно з постановою 
Київського губернського продовольчого комі-
тету, від 16 грудня 1917 р., запропонували вжи-
ти заходів щодо заготовок продовольства і фу-
ражу для мешканців сіл, міст і фронту [51, с.4]. 
З серпня 1915 р. на станціях південно-захід-
ної залізниці – Володимирівка, Абадаш, Таль-
не, Єлісаветград було сконцентровано зна-
чну кількість муки призначеної до відправки в 
Черкаси, але для цього не було певного роз-
порядження [52, с.40]. На початку травня 1917 
р. Черкаська Дума звернулась до Міністерства 
землеробства з проханням терміново дозво-
лити отримання із заборонених до вивозу Пол-
тавської та Херсонської губерній для Черкас 
муки та зерна. І вже 15 травня в Черкаську пові-
тову продовольчу комісію надійшло два вагони 
муки та зерна, які були передані – по 200 міш-
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ранених військових чинів, які не потребували 
госпітального лікування [71, с.217]. Наприкінці 
1915 р. виникла гостра проблема з розселен-
ням та організацією харчування біженців [72, 
с.95]. Тому, Союзом міст Південно-Західного 
фронту було прийнято рішення про відкритя 40 
установ, що обслуговували біженців. Так, в Ка-
неві, Черкасах, Звенигородці, Корсуні, Христи-
нівці, Ладижинці, Смілі було відкрито лікарні та 
столові [73, с.26]. 
30 вересня 1915 р. Головноуповноваженим з 
облаштування біженців Всеросійського това-
риства піклування про біженців було видано 
розпорядження про організацію видачі продо-
вольчої допомоги сім’ям нижніх чинів, призва-
них на фронт. Обсяг допомоги визначався за 
діючими розцінками за місцем прибуття біжен-
ця [74, с.3]. Норма сухого пайка для одного до-
рослого біженця на місяць становила: хліба – 
45 фунтів (1 фунт – 405 г), сала – 3 фунта, кру-
пи – 10 фунтів, солі – 2 фунта, муки – 6 фунтів. 
Загальна вартість складала 3 крб. 75 коп. Якщо 
врахувати  в родині дітей, то цих продуктів ка-
тастрофічно не вистачало. Оскільки зусиль од-
ного лише уряду у забезпеченні їх усім найне-
обхіднішим, було явно недостатньо, значну до-
помогу надавали різноманітні громадські до-
бродійні організації, зокрема Всеросійський 
земський союз, Всеросійський союз міст. 
У місцях зосередження біженців процвітала 
спекуляція, були поширені інфекційні хвороби. 
З метою швидкого працевлаштування вони за-
лучались на польові роботи в сільському гос-
подарстві та їм надавалась можливість ство-
рення різного роду артілей [75, с.138]. 
Негативно вплинула війна на харчову промис-
ловість і особливо на цукрову. Постанова керу-
ючого міністерством Землеустрою та Земле-
робства про встановлення граничних цін на цу-
кор та застосування його реквізиції ще більше 
посилила важкий стан справ в цій галузі. За пе-
ріод війни цукрові заводи України зменшили ви-
робництво цукру на 56 %, значна частина яких 
розташовувалась на Черкащині [76, с.7]. 
Затяжний характер війни особливо негатив-
но позначився на споживчій кооперації, осно-
вною метою якої було співпраця з місцевим 
земством у справі налагодження постачання 
населенню необхідних продуктів харчування, 
перш за все, цукру і борошна за цінами ниж-
чими від ринкових. Кредитні кооперативи віді-
гравали велику роль у забезпеченні всім необ-
хідним селян та збуту продукції, яку вони ви-
рощували та виробляли. Так, Черкаська каса 
дрібного кредиту для постачання селянських 
господарств мала три склади сільськогоспо-
дарських машин і насіння. До її складу входи-

господарствах, в яких працювало понад 2 осо-
би – 60 крб. на місяць, при чому виплачувалось 
тільки 15 крб., решта коштів перераховувалось 
в казну земської управи [64, с.28]. Залучались 
військовополонені також і на роботи на мас-
лоробках, сироварнях, цегляних, черепичних, 
гончарних, вапняних заводах, лісопилках, мли-
нах, заготівлі торфу, глини, каміння, піску, крей-
ди, болотної руди [65, с.92]. 
У літку 1915 р. розпочалась масова евакуація 
з прифронтових губерній людей, промислово-
го устаткування, адміністративних установ, на-
вчальних і культурних закладів, підприємств, 
викликана відступом царських військ на широ-
кому фронті. Величезна кількість біженців і ви-
гнанців підсилила і без того значний розлад на 
основних магістральних шляхах та залізницях 
[66, с.4]. Дезорганізація транспорту ставала 
дедалі більшою. Не вистачало транспорту, па-
ровозів, вагонів, вугілля, станції були забиті по-
їздами. Особливо важко було усувати недолік 
палива для залізничного транспорту, що пере-
возив на фронт зброю та продукти харчування. 
Всі зусилля були сконцентровані на заготівлі  
дров [67, с.67]. За наказом начальника санітар-
ної частини армій Південно-Західного фронту, 
від 15 січня 1915 р., було створено тилові ева-
куаційні пункти, до яких були залучені також 
і повіти Черкащини: до 10-го – з центром в м. 
Черкаси відносились Звенигородський, Канів-
ський, Черкаський, Чигиринський, Золотонісь-
кий повіти; до 11-го – з центром в м. Київ – Ли-
повецький, Уманський повіти [68, с.77]. У  1914 
р. на території регіону було обладнано з по-
вним утриманням та лікувальним персоналом 
військові шпиталі: в м. Городище, м. Звениго-
родка, м. Канів, м. Корсунь, м. Тальне, м. Умань, 
м. Черкаси, м. Шпола, с. Бужанка, с. Верхняч-
ка, с. Вільшана, с. Вільховець, с. Городниця, с. 
Кам’янка, с. Катеринопіль, с. Кирилівка, с. Ку-
рилівка, с. Лебедин, с. Лисянка, с. Лузанівка, с. 
Мартинівка, с. Мельниківка, с. Миколаївка, с. 
Мокра Калигірка, с. Погорільці, с. Потапинці, с. 
Потоки, с. Рижанівка, с. Козацьке, с. Самгоро-
док, с. Сердюківка, с. Сидорівка, с. Скрипчинці, 
с. Стеблів, с. Степанці, с. Сунки, с. Таганча, с. 
Тростянець, с. Трощин [69, с.71]. 
В Черкасах було розміщено евакуйоване Вар-
шавське реальне училище, якому було надане 
приміщення та здійснено набір учнів з нового 
навчального року, чим поклало початок розви-
тку технічної та професійної освіти в Черкась-
кому повіті [70, с.6].  
У вересні 1914 р. Голова Черкаської тилової 
евакуаційної комісії наказав всім волосним 
старшинам надати відомості про господар-
ства, в яких можливо розмістити хворих і по-
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лих воїнів. При Російському Товаристві Черво-
ного хреста було організовано Союз по збору 
пожертв сільськогосподарських продуктів, які 
приймались на всіх станціях Південно-Захід-
ної залізниці [93, с.510]. У наказі по військовому 
відомству, від 25 грудня 1914 р., зазначалось, 
що міські, земські та сільські громадські управи 
повинні були надавати адміністративні примі-
щення для організації в них лікувальних уста-
нов, які відкривались під патронатом Товари-
ства Червоного Хреста. Розмір оплати оренди, 
опалення та освітлення за такі приміщення ви-
значався за розмірами квартирних окладів пе-
редбачених в кошторисі для кожної лікуваль-
ної установи [94, с.91]. Крім того, Товариство 
орендувало приміщення для розміщення в них 
лікувальних установ для поранених та хворих 
військових у приватних осіб [95, с.80]. Для цих 
потреб уряд  виділяв чималі грошові субвен-
ції, проте вони були недостатніми. Тому, важ-
ливим характерним проявом життя у військо-
вий час стала діяльність громадських організа-
цій по наданню допомоги військовим і цивіль-
ному населенню. 
Різноманітні громадські організації, товари-
ства, попечительства і комітети для допомоги 
постраждалим військовим і цивільному насе-
ленню виникли на місцевому рівні.  Комітет Ки-
ївського навчального округу «по наданню до-
помоги пораненим та сім’ям військових» орга-
нізував збір і доставку пасхальних подарунків 
у діючу армію від навчальних закладів губернії. 
Благодійні пожертви складали: чай, цукор, шо-
колад, цукерки, печиво, рибні консерви, сало 
сир, яйця сіль, тютюн, сірники, папір, конверти, 
поштові листівки, олівці, мило, гребінці, одяг та 
ін. [96, с.34]. Одночасно, в тилу була розгорну-
та система територіальних органів, які органі-
зовували створення лікувальних установ для 
військових, збір засобів для забезпечення хво-
рих і поранених усім необхідним [97, с.63]. Уряд 
направляв чималі засоби для забезпечення 
функціонування цих структур, унаслідок чого 
провідні громадські організації настільки зміц-
ніли, що стали конкурувати з урядовими в дея-
ких сферах надання допомоги населенню. 
Активно розгорнули діяльність місцеві осе-
редки згаданих комітетів на Черкащині. У пові-
тах були утворені Товариства взаємодопомоги 
учням навчальних народних училищ [98, с.113]. 
У приміщенні Смілянського сільського училища 
було влаштовано дитячий притулок-ясла для 
дітей осіб, призваних в армію [99, с.86]. Військо-
вим, після закінчення лікування, за розпоря-
дженням Великої Княгині Марії Павлівни, вида-
вали новий одяг, виготовлений за кошти місце-
вих волосних та повітових управ [100, с.53]. На 

ло Матусівське кредитне товариство, яке на 
той час широко розгорнуло роботу з реаліза-
ції буряків. Яскравими організаторами цього 
руху були уродженці Черкащини – український 
літературознавець, історик, фольклорист, пу-
бліцист, громадсько-політичний діяч, коопера-
тор В.М. Доманицький, досвід та ідеї якого три-
валий час визначали основні тенденції розви-
тку української кооперації та вчитель Дзензе-
лівської школи О.Д. Черненко, який заснував в 
селі ощадно-позичкове товариство, що довгий 
час було осередком усієї кредитної кооперації 
Київської губернії.
Черкащина, яка вважалась тиловим регіоном 
несла на собі важкий тягар постачання, роз-
квартирування військ, лікування поранених, 
розміщення сотень тисяч біженців та еваку-
йованих. В Черкасах було розгорнуто еваку-
йовані численні військові лікувальні установи 
Волзько-Чорноморського товариства [77, с.4]: 
134-й [78, с.5], 144-й [79, с.18], 148-й [80, с.7], 
248-й [81, с.9], 249-й [92, с.57], 251-й [83,с.30], 
375-й [83, с.40] польові запасні госпіталі, 56-й 
тиловий евакуаційний пункт [85, с.6], 812 по-
льовий об’єднаний госпіталь [86, с.12], 110-а, 
118-а команда одужуючих [87, с.10]. Проте, не-
зважаючи на надання якомога швидкої та якіс-
ної медичної допомоги пораненим значна час-
тина помирала і їх ховали на найближчих до 
військового лазарету кладовищах. Так, в хуто-
рі Згар, що поблизу Золотоноші розташовано 
цвинтар, в якому поховані близько 500 воїнів 
Першої Світової війни [88, с.32]. 
Широких організованих форм набуло благоді-
яння. У вересні 1914 р. було засновано Тетянин 
комітет з надання тимчасової допомоги тим, 
хто постраждав від військових дій, а згодом – 
організовано Комітети імператриці Олександри 
Федорівни, великої княгині Єлизавети Федорів-
ни та ін. [89, с.283]. На початку війни підтрима-
ли заклик уряду до розширення форм благо-
дійної діяльності значна частина Черкаської ін-
телігенції, які очолювали різні громадські това-
риства і комітети «допомоги постраждалим від 
війни», постачали фронту мобілізованих но-
вобранців, спорядження, продовольство, тя-
гло [90, с.18]. За ініціативою Київського учбово-
го округу на пожертви освітян було обладнано 
польовий військово-санітарний потяг [91, с.71]. 
У 1915 р. для постраждалих воїнів та членів їх 
сімей, під патронатом імператриці Марії Фе-
дорівни, було утворено Всеросійське Товари-
ство оздоровниць, до числа яких увійшов відо-
мий не лише в Російській імперії а також і в усій 
Європі курорт «Соснівка», що поблизу Чер-
кас [92, с.2]. Романівський комітет опікувався 
притулками для дітей загиблих та постражда-
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щиця М.О.Давидова [110, с.16], завідувачем Чи-
гиринськими лазаретами був Чигиринський по-
міщик Й. Т. Шпаковський [111, с.13]. 
Досить істотною була й участь церкви в допо-
мозі жертвам війни. У кожному приході були 
створені відповідні ради з питань допомоги 
сім’ям тих, хто знаходився на фронті, органі-
зовуючи грошовий збір пожертв та одягу армії 
[112, с.72]. У жовтні 1914 р., за ініціативою свя-
щеника о. Олександра Ширинга, Чигиринський 
приход зібрав 10 рубах, 32 рушника, 6 прости-
радл [113, с.12]. Для побудови церков та шкіл 
для переселенців в церквах та монастирях 
було організовано «кружечний збір» [114, с.1]. В 
монастирях відкривалися лазарети. Так, Трос-
тянецьке Св. Володимирське братство утриму-
вало військовий лазарет.
Сільські управи та банки відраховували 2% 
своєї місячної зарплати на потреби хворих та 
поранених воїнів [115, с.232]. Сільські товари-
ства організовували забезпечення лазаретів 
продуктами харчування [116, с.424]. 
У повітах та волостях Черкащини утворюва-
лись товариства допомоги військовополоне-
ним, які займались збором грошових і матері-
альних пожертв (сухарів, пшона, тютюну, сала, 
ковбаси, сушки, одягу, білизни) та організацією 
відправки посилок в Німеччину та Австро-Угор-
щину [117, с.3]. 
Війна неминуче залишила за собою, як важки 
наслідки, так і величезну кількість інвалідів. На 
заміну здорових і сильних людей, призваних на 
війну повертались тисячі понівечених воїнів, 
які потребували піклування, як зі сторони дер-
жави, так і суспільства у справі поновлення їх 
працездатності [118, с.8]. Тому, на органи зем-
ського та міського самоврядування поклада-
лось організація допомоги постраждалим вої-
нам, через навчання різного роду спеціальнос-
тям, які могли бути застосовані відносно до їх 
стану здоров’я: рахівник, друкар, розсильний, 
кур’єр, ремісник (швець, кравець) [119, с.8]. До 
того ж, навчальні заклади, з метою виховання в 
учнів  співчуття до людей, які потребували до-
помоги взяли участь у русі, оголошеному Київ-
ським учбовим округом по допомозі постраж-
далим воїнам-інвалідам [120, с.23]. 
За ініціативою Черкаської міської управи, у 1917 
р., було зібрано кошти та побудовано у Черка-
сах, на Соборно – Миколаївському кладовищі, 
каплицю воїнам, які загинули на фронтах Пер-
шої світової війни [121, с.100]. Повітові Товари-
ства пам’яті воїнів, які загинули у війні здійсню-
вали нагляд за могилами, збирали кошти для 
будівництва храмів та каплиць на їх честь, ви-
давали друковану продукцію в пам’ять про ві-
йну, відкривали різноманітні благодійні, про-

території Черкащини діяли «Союз міст» (Місь-
кий союз), «Земський союз», «Товариство допо-
моги населенню Півдня Росії, що постраждало 
від воєнних дій», які в перші тижні війни нада-
ли значну допомогу військово-санітарному ві-
домству, закуповуючи медикаменти та теплий 
одяг, що надавався військовим при виписці з 
лазаретів [101, с.63]. В Уманському повіті ліку-
вальні установи утримувались: повітовим зем-
ством, польським і єврейським благодійними 
та сільськогосподарським товариством, місь-
кою управою, Іваньківським та Верхнячським 
цукровими заводами. У Канівському повіті – по-
вітовим земством, Потапцівською, Потоцькою, 
Богуславською, Таганчанською, Стеблівською 
земськими лікарнями, Степанецьким цукровим 
заводом. У Звенигородському повіті – повіто-
вим земством, Шполянським єврейським това-
риством. У Черкаському повіті – повітовим зем-
ством [102, с.73]. Значну увагу допомоги фрон-
ту приділяли місцева преса, друкуючи на пер-
ших шпальтах відозви із закликом організації 
пожертв для надання допомоги сім’ям призва-
них в армію, медичної допомоги хворим та по-
раненим воїнам, вільних приватних приміщень 
для влаштування поранених та піклування за 
ними [103, с.1]. 
Яскравим прикладом слугувала доброчинність 
в роки Першої світової війни крупних землев-
ласників Черкаського краю, які були активни-
ми членами багатьох благочинних організацій, 
засновували і утримували власним коштом лі-
кувальні заклади, здійснювали значні внески 
на потреби жертв війни – князі С.О.Долгорукий, 
С.А.Трубецькой, П.Л.Урусов, княгині О.М. Лопухі-
на-Демидова, Н.Г.Яшвиль, барон С.Є.Штейнгер, 
граф Д.А.Бутурлін, графині Н.Ф.Муравйова-
Апостол, Є.А.Балашева, М.Є.Браницька, се-
стри Є.М.Демидова та В.М.Демидова [104, с.3], 
підприємці Терещенки, В.Ф.Симиренко, Уман-
ський поміщик Журовський [105, с.7], Кам’янські 
поміщии Давидови [106, с.10], Верхнячська по-
міщиця Р.К.Чернова, Городищенський помі-
щик В.В.Липковський, Курилівський поміщик 
А.Г. Невен, Корсунський поміщик С.Ю.Мизань, 
Стеблівський поміщик С.І.Вильський, Потоць-
ка поміщиця М.Ф.Соколовська, Канівські помі-
щики В.І.Горбик, Е.А.Манов, Степанецький по-
міщик А.Л.Хамець, Скрипчинський поміщик 
О.П,Беренгович, Шполянський поміщик Галь-
перин, Лозановська поміщиця Є.М.Сахновська, 
Сердюковський поміщик Е.К.Іентч, Самгород-
ська поміщиця Н.А.Альбрант, Черкаські міщани 
Хромов, Дмітрієв [107, с.39], Кравцов [108, с.9]. 
Попечительками Чигиринського № 3 земського 
лазарету була поміщиця Лора Францевна Люд-
виг [109, с.112], Кам’янськими №№ 1, 2, 3 – помі-
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світницькі установи, музеї, хати-читальні, при-
юти, встановлювали благодійні стипендії для 
інвалідів, їх вдів та сиріт [122, с.68]. 
 Таким чином, виходячи з наявних джерел мож-
на зробити висновок – війна негативно впли-
нула на господарство Черкащини. Занепало 
промислове виробництво, особливо в харчо-
вій та легкій галузях, скоротились посівні пло-
щі та  чисельність працездатного населен-
ня на селі, падав життєвий рівень населення, 
зростала кількість людських втрат. Результа-
том цього було наростання економічної кризи 
та соціального невдоволення. Загальні витра-
ти держави на війну були занадто високими, 
щоб ближчим часом вивести її із кризи. Уряд 
підтримав тенденцію до самоорганізації сус-
пільства в критичні моменти свого існування, 
зокрема у військовий час. Для більшості сол-
датів, в основній своїй масі безграмотних або з 
мінімальним рівнем освіти, все ще залишала-
ся незрозумілою мета цієї страшної бійні. Пер-
ша світова війна стала для українців справж-
ньою національною трагедією, прирекла на-
селення на численні страждання й величезні 
людські втрати. Військові дії призвели до роз-
орення економіки, зруйнування господарських 
зв’язків населення Черкаського краю. 
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Анотація. У статті здійснено спробу визначити роль 
інформаційно-психологічного впливу у досягненні пере-
моги у збройному протиборстві. Визначено, що інфор-
маційне протиборство стало важливою складовою 
Першої світової війни, і саме її досвід спричинив актив-
ний розвиток сил і засобів інформаційної війни, удоскона-
лення методів її ведення.
Аннотация. В статье предпринята попытка опреде-
лить роль информационно-психологического воздей-
ствия в достижении победы в вооруженном противо-
борстве. Определено, что информационное противо-
борство стало важной составляющей Первой мировой 
войны, и именно ее опыт вызвал активное развитие 
сил и средств информационной войны, совершенство-
вание методов ее ведения.
Annotation. The article is an attempt to define the role 
of information influence in achieving victory in an armed 
confrontation. Determined that the information confrontation 
become an important part of the First World War, and that 
experience led to her active development capabilities of 
information warfare, improved methods of management.

Ключові слова: інформаційна війна, Перша світова ві-
йна, пропаганда, морально-психологічний стан, образи.
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Перша світова стала першою війною, яку вели 
масові багатотисячні армії. На зміну нечислен-
ним професійним арміям наприкінці XIX століт-
тя прийшли мобілізаційні армії, до яких у разі 
війни призивалася більшість дорослого чолові-
чого населення країни. До того ж практично у 
всіх країнах, що брали участь у війні, вкорени-
лися певні елементи демократії: функціонува-
ли парламенти, проводилися вибори, існувала 
масова преса. Все це означало, що мільйонам 
людей, мобілізованим у 1914 р. до лав збройних 
сил, необхідно було доступно роз’яснювати, за 

що саме вони воюють. Правлячим елітам слід 
було підтримувати бойовий дух не тільки на 
передовій, але і в тилу. При цьому і солдати, і 
члени їх сімей були ще й потенційними вибор-
цями. Тому Перша світова стала і першою ін-
формаційною війною, причому мішенню про-
пагандистських компаній були і ворог, і власне 
населення. З самого початку війни ворогуючи-
ми сторонами був створений потужний пропа-
гандистський апарат, діяльність якого управля-
лася спеціально створеними урядовими орга-
нами. Саме тоді став широко застосовуватися 
політичний плакат, з’явилися пересувні кіноус-
тановки, були проведені перші експерименти 
з радіопропаганди. Вперше в історії солдатам 
потрібно було пояснювати, за що вони борють-
ся, і вперше думки мільйонів пересічних людей 
могли здійснювати систематичний вплив на хід 
війни і військову політику.
З самого початку війни пропаганда сторін ста-
ла підкреслювати її справедливий, «піднесе-
ний» характер. Англія виступила «на захист 
маленької Бельгії», нейтралітет якої поруши-
ли «підлі гуни». Росія боролася за «свободу 
слов’янських братів», що знемагають під ав-
стрійським гнітом, і стала «на захист героїч-
ної Сербії». Німеччина збиралася звільняти по-
ляків і фінів «з-під гніту царизму». Йшли в хід 
і більш масштабні заяви: учасники війни били-
ся за те, щоб звільнити світ від «британського 
імперіалізму», «царської деспотії», «німецько-
го мілітаризму», «турецької тиранії». Нарешті, 
всі учасники війни зображували себе жертвами 
агресії, яких змусив захищатися підлий ворог. 
Як висловився німецький депутат-соціаліст у 
1915 р. в своїй промові: «Ми – не ура-патріоти. 
За своїм характером німці не можуть бути шо-
віністами. Ми просто захищаємо нашу батьків-
щину, наше економічне життя, наше існування, 
нашу німецьку культуру, єдність і територіаль-
ну цілісність нашої країни». Те ж саме говори-
ли і в інших країн. У англомовному світі вели-
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чезною популярністю тоді користувалося гас-
ло «Війна за те, щоб закінчити всі війни», автор-
ство якого належить Герберту Уеллсу, який ак-
тивно брав участь у пропагандистській діяль-
ності. Чималу роль грали і реваншистські на-
строї: смерть вважалася надзвичайним яви-
щем, і за неї мав нести відповідальність ворог. 
Звідси і поступова радикалізація вимог воюю-
чих сторін: страждання і загибель мільйонів не 
повинні залишитися марними, ворог повинен 
«відповідати» за них. 
З розгортанням війни уряди воюючих країн ді-
йшли висновку про необхідність створення спе-
ціальних органів, призначених для здійснення 
інформаційно-психологічного впливу на війська 
і населення противника, а також для формуван-
ня громадської думки в нейтральних країнах. 
З цього моменту подібні органи є у всіх вели-
ких арміях світу. У 1914 році при міністерстві за-
кордонних справ Англії було створено бюро вій-
ськової пропаганди, пізніше управління військо-
вої інформації, яке в подальшому було перетво-
рено в міністерство інформації. Міністерство 
вело пропагандистську роботу серед військо-
вослужбовців та населення зарубіжних країн. 
Саме Англія виявилася найпідготовленішою до 
інформаційного протиборства в ході Першої сві-
тової війни. Своїми перемогами на інформацій-
ному полі вона зобов’язана, перш за все, лорду 
Норткліффу, газетному магнату, який очолював 
під час війни англійську пропаганду щодо воро-
жих країн. Найважливішими принципами здій-
снення пропаганди лорда Норткліффа були: за-
безпечення правдоподібності, а не достовірнос-
ті змісту пропагандистських матеріалів за раху-
нок вмілого поєднання брехні й правдивих пові-
домлень; масований характер пропаганди; ви-
передження пропагандою політичних дій сво-
го уряду; пропагандистська підтримка опозиції 
урядів ворожих країн; ведення пропаганди від 
імені патріотичних сил противника. Найважли-
вішим завданням пропаганди лорд Норткліфф 
вважав деморалізацію армії і населення воро-
жих держав [1]. Крім пропаганди, англійська роз-
відка активно використовувала ЗМІ для здій-
снення дезінформації противника.
У серпні 1915 року при 2-му відділі генераль-
ного штабу міністерства оборони Франції був 
створений відділ служби військової пропаган-
ди, завданням якого було здійснення впливу 
на супротивника за допомогою листівок. Кож-
на французька армія мала літак для розповсю-
дження друкованих матеріалів інформаційно-
психологічного впливу. У 1917 році до ведення 
інформаційної війни долучилися і США, ство-
ривши при розвідувальному відділі штабу екс-
педиційних військ так звану психологічну сек-

цію. Росія, Італія та інші країни, в тій чи іншій 
мірі, намагалися чинити інформаційно-психо-
логічний вплив на війська і населення проти-
вника, але ефективність цього впливу значно 
поступалася англійському та французькому. 
У Німеччині до серпня 1918 було заборонено 
займатися виданням і поширенням листівок, 
оскільки це, на думку керівництва країни, су-
перечило правилам ведення війни. З матері-
алів інформаційно-психологічного впливу до-
зволялася лише «Газета Арден», яка видава-
лася французькою мовою для населення оку-
пованих районів і поширювалася за допомо-
гою повітряних куль за лінією фронту. Коли ж 
заборона була знята і Німеччина приступила 
до масового видання пропагандистських лис-
тівок, спрямованих на американські, англійські 
і французькі війська, то час був упущений і до-
битися відчутних результатів до кінця війни їй 
так і не вдалося.
У роки Першої світової війни інформаційно-
психологічний вплив здійснювався переважно 
шляхом ведення друкованої пропаганди. Осно-
вними видами матеріалів друкованої пропаган-
ди були: листівки, брошури, листи військовопо-
лонених, плакати, фальшиві продовольчі карт-
ки тощо. Поширювалися ці матеріали за допо-
могою авіації і повітряних куль. Одна повітря-
на куля використовувалася для доставки 2 кг 
друкованих матеріалів (від 500 до 1000 примір-
ників листівок). Дальність польоту регулюва-
лася за допомогою довжини бікфордова шну-
ра, який запалювався при запуску. У 1918 році 
в Англії були винайдені й випробувані агітсна-
ряд, агітміна, ручні і рушничні агітгранати. Од-
нак вони не набули практичного застосування з 
економічних міркувань. 
Першою серією листівок у ході Першої світової 
війни стали листи німецьких військовополоне-
них, що перебували в англійських таборах, сво-
їм родичам. Військовополонені, як правило, ви-
користовували можливість, надану адміністра-
цією табору, щоб повідомити родичам про те, 
що вони живі. При відборі листів перевага від-
давалася листам рядових солдатів, що повідо-
мляли про хороше поводження з ними в поло-
ні, тим більше, що існували спеціальні «пока-
зові» табори, які відрізнялися непоганими по-
бутовими умовами. Не бралися до уваги лис-
ти, що містили перебільшення, критику кайзера 
та інших шанованих у Німеччині осіб. Завдяки 
винаходу в Англії офсетного друку копії листів 
військовополонених готувалися дуже ретель-
но, навіть колір чорнила в них відповідав оригі-
налу. Найчастіше німецькі солдати вважали ці 
листівки за оригінали листів і пересилали їх по-
штою родичам полоненого.
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Успіх листівок залежав насамперед від їх зміс-
ту. Листівки з неприйнятними закликами, зне-
важливими текстами або наклепом на автори-
тетних людей були приречені на невдачу. Сол-
дат на фронті очікував, що листівки допомо-
жуть йому, полегшать його долю. Тому успіхом 
користувалися листівки, що містили корисну і 
цікаву інформацію. Наприклад, про обстанов-
ку на фронті, долю товаришів по службі, умови 
укладення миру, післявоєнного устрою, а також 
різні веселі історії, анекдоти і плітки. Особли-
вою популярністю серед бійців користувалися 
ілюстровані листівки. У ряді випадків англійці 
поширювали серед німецьких солдат заборо-
нену в Німеччині літературу: листи К. Лібкнех-
та, газети соціалістичного спрямування тощо.
Американці при здійсненні інформаційно-пси-
хологічного впливу на війська супротивника 
відзначалися прагматизмом. Так, вони активно 
експлуатували тему голоду в німецькій армії. У 
листівці американських експедиційних військ, 
виконаній у формі німецької польової пошто-
вої листівки, говорилося: «Підніми цю листів-
ку, напиши на ній адресу своєї родини. Якщо 
ти потрапиш у полон до американців, то пере-
дай цю листівку першому офіцеру, який прово-
дитиме допит. Він зобов’язаний відправити її 
твоїм рідним». Далі йшов текст: «Я перебуваю 
у полоні, легко (важко) поранений (не поране-
ний). Не турбуйтеся про мене. Для мене війна 
закінчилася. Нас добре годують: дають ялови-
чину, білий хліб, картоплю, боби і горох, верш-
ки, каву, молоко, масло, тютюн тощо (непотріб-
не закресли)».
У роки Першої світової війни почали застосо-
вувати листівки з дублюванням тексту кількома 
мовами. Подібні листівки розповсюджувалися 
італійцями на позиції австро-угорських військ, 
які мали багатонаціональний склад. Вперше 
протиборчі сторони вдалися до видання маску-
вальних друкованих матеріалів, тобто матері-
алів, авторство яких приписується противнику. 
У вересні 1918 року англійці приступили до ви-
дання маскувальних німецьких окопних газет. 
Поруч із заголовком в газетах містився портрет 
кайзера. Газети виходили накладом 250 – 500 
тис. примірників щотижня. Всього за роки ві-
йни над німецькими позиціями і в тилу фран-
цузи розповсюдили 29 млн. примірників листі-
вок, тобто приблизно по 750 тис. щомісяця, ан-
глійці поширювали до 1 млн. примірників листі-
вок на добу. До серпня 1918 року інформаційна 
обробка союзниками німецьких військовослуж-
бовців досягла такої інтенсивності, що на ді-
лянці фронту в 150 км щодня скидалося по 100 
тис. листівок. Крім друкованої пропаганди на 
фронтових позиціях використовувалися репро-

дуктори-гучномовці, тобто були зроблені спро-
би ведення усної пропаганди, але лише в якос-
ті першого досвіду.
«На службу інтересам державної оборони» 
була мобілізована і карикатура [2, с. 29]. По-
мітно збільшилися тиражі сатиричних журна-
лів, щодня публікувалися карикатури в газе-
тах, виходили на окремих аркушах і поштових 
листівках, багато видань також випускали ілю-
стровані листівки, призначені для солдат. З ае-
ропланів і повітряних куль цю продукцію роз-
кидали на позиції супротивника. І в країнах Ан-
танти, і в державах Центрального блоку, які во-
ювали проти них, була введена цензура, яка 
розповсюджувалась на всю печать і карикату-
ру зокрема. Відомо, що уряди через спеціаль-
но створені агентства фінансували художників 
і задавали їм теми [3, с. 77].
Однак позиція карикатуристів визначалася не 
тільки цензурними обмеженнями або бажанням 
отримати матеріальну винагороду за участь у 
пропаганді. Художники вважали, що малюнка-
ми вони надають своїм солдатам моральну під-
тримку. У ході конфлікту карикатура не лише 
провокує агресію, їй також властиво нейтралі-
зовувати страхи. «Ми виконуємо національну 
місію. Гумор допомагає боротися ... Карикатуру 
– на фронт!» – заявляли, наприклад, карикату-
ристи німецького журналу «Kladderadatsch» [8, 
с. 152]. Схожі почуття поділяли художники і «по 
ту сторону барикад».
Зображуючи ворогів, карикатуристи спиралися 
на вже наявні стереотипні уявлення про краї-
ни-суперників, але на відміну від національних 
стереотипів, що містять суміш грубої лайки, до-
бродушного гумору і навіть захоплення досто-
їнствами сусіда, військові кліше мали виключ-
но гіпертрофовані злі риси. У російському до-
воєнному фольклорі зустрічаються такі жартів-
ливі прізвиська німців, як: «ковбаса», «ковбас-
ник», «сосиска». Німців також наділяли рисами, 
нібито характерними для жителів Пруссії: во-
йовничістю, зарозумілістю і злісним педантиз-
мом. Основною мішенню для насмішок карика-
туристів став кайзер Вільгельм II – на нього пе-
реносять різні негативні стереотипи. Характер-
не карикатурне зображення «справжнього нім-
ця» на одній із сатиричних листівок: м’ясник із 
вусами Вільгельма II і свинячим рилом, в руках 
у нього сосиски і ковбаса. Фігуру кайзера де-
монізували, його малювали то в образі чорта, 
то антихристом, що сидить верхи на дикому ка-
бані, то скаженим псом із гостроверхим шоло-
мом. У країнах Антанти Вільгельма вважали го-
ловним винуватцем конфлікту. У Росії, де роз-
почата війна сприймалася як «Друга Вітчизня-
на», надзвичайно популярний був образ Віль-
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гельма-Наполеона: на багатьох російських ка-
рикатурах кайзер зображений жалюгідним, 
смішним, а то й просто божевільним, що мріє, 
подібно Наполеону, підкорити світ. 
Багато російських карикатур висміюють обме-
женість і боягузтво ворогів. Прикладом може 
бути карикатура, опублікована на початку ві-
йни в «Новому часі». Карикатурист газети зо-
бразив німця й австрійця, які вийшли полюва-
ти на російського ведмедя. Однак коли нарешті 
перед ними з’явилася жадана «здобич», австрі-
єць від жаху кинувся в обійми до смерті наля-
каного німця.
Російська карикатура оперувала не тільки 
традиційними стереотипами, були винайде-
ні й нові кліше: образ «цивілізованого варва-
ра» («освіченого вандала», «культурного зві-
ра»), образ «гуна» тощо. Характерна карика-
тура газети «Голос Москви»: німець зображе-
ний дикуном, який сидить на томах Канта, Геге-
ля та інших німецьких мислителів і смакує ди-
тячою ніжкою [4, с. 280]. Карикатурний образ 
«гуна» був надзвичайно популярний під час ві-
йни в країнах Антанти, особливо у Великобри-
танії. На думку англійського історика Вільяма 
Купа, першоджерелом цього образу є риторич-
ний вислів самого Вільгельма II. Ще в 1900 р., 
відправляючи свою армію на придушення бок-
серського повстання в Китаї, кайзер закликав 
німецьких солдатів «наслідувати гунів Аттіли і 
не жаліти зухвалих китайців».
Взагалі деякі російські та британські антині-
мецькі стереотипи дивно схожі. У Великобри-
танії до війни також жартували над німецькою 
пристрастю до сосисок і ковбаси і вважали су-
сідів надзвичайно войовничими, раціональни-
ми і пунктуальними. Як приклад можна навес-
ти карикатуру «Браво, Бельгія!», опубліковану 
в лондонському журналі «Punch» після нападу 
Німеччини на невелике і нейтральне Бельгій-
ське королівство (що стало формальним при-
водом для вступу Великої Британії у війну). 
Представляючи німецьку агресію проти бель-
гійців як поєдинок між Давидом і Голіафом, ху-
дожник зобразив Німеччину у вигляді злости-
вого товстуна, обвішаного сосисками. Німець 
заніс кийка над бельгійським хлопчиком, який 
мужньо захищає ворота з написом «Проїзд за-
боронено». 
Надалі, як уже зазначалося, головним негатив-
ним героєм для англійських карикатуристів, так 
само як і для їхніх російських колег, став Віль-
гельм II. Кайзера представляли монстром, кри-
вавим катом, жорстоким тираном. Наприклад, 
на карикатурі «Шахрай без Підв’язки» англій-
ський король Георг V зриває з Вільгельма II ор-
ден Підв’язки, в результаті з кайзера падають 

штани і ... глядачі бачать хвіст і волохаті, схожі 
на звірині, ноги. Англійські карикатуристи часто 
висміювали німецьку техніку. Як приклад мож-
на навести малюнок «Коли свині починають лі-
тати», де німецькі дирижаблі у вигляді величез-
них свинок з ангельськими крильцями скида-
ють на Лондон замість бомб кров’яну ковбасу.
Не відрізнялися чемністю до ворогів і німець-
кі карикатури. Стосовно Росії в Німеччині до ві-
йни переважали негативні оцінки: її представ-
ляли безкультурною, відсталою, агресивною 
країною, яка не має нічого спільного з країнами 
Західної Європи. Росіян вважали в культурно-
му сенсі неповноцінними європейцями, «напів-
азіатами». Водночас розміри і ресурси Росії ро-
били її в очах німців вкрай небезпечним супро-
тивником. Росіянам приписувалися такі риси, 
як жорстокість, безсовісність і лютість. У роки 
війни німецькі карикатуристи безжально висмі-
ювали насамперед офіцерів і озброєння росій-
ської армії. Художники часто зображують росій-
ських командирів із батогом у руках, натякаючи 
на те, що нібито російські офіцери женуть своїх 
солдатів у бій батогом і пістолетом. Російських 
командирів у Німеччині представляли алкоголі-
ками. Так що на німецьких карикатурах росій-
ський офіцер завжди або з батогом, або з пляш-
кою горілки, або з тим і іншим одночасно. Сол-
дати – товсті і неохайні, часто в козачих шап-
ках, іноді їхнім обличчям надавали монголоїд-
ні риси. Якщо у Великобританії «гунами» нази-
вали німців, то в Німеччині ярлик «гуни» засто-
совували щодо росіян. Показова карикатура, 
розміщена на обкладинці берлінського журна-
лу «Kladderadatsch» у перші дні війни, де худож-
ник порівняв російські війська з армією Аттіли. 
На тлі російської армії, яка в заграві пожеж на-
сувається зі Сходу, міцний німецький юнак три-
має на плечі меч, закликаючи своїх співвітчиз-
ників на боротьбу: «Вставайте, німецькі брати, 
гуни ідуть». Німці, як і їх противники, намагали-
ся всю відповідальність за конфлікт переклас-
ти на своїх ворогів. У Німеччині призвідника-
ми конфлікту вважали росіян, незважаючи на 
те, що саме німці оголосили війну. Винуватцем 
називали царя Миколу II, який, втягнувши Ро-
сію у війну, нібито зрадив своїх товаришів по 
«Священному Союзу» – імператорів Німеччи-
ни і Австро-Угорщини. Характерна карикатура 
з «Kladderadatsch» із промовистою назвою «По-
цілунок Іуди», де Вільгельм II і Микола II пока-
зані відповідно в образах Христа та Іуди Іска-
ріота.
Не менш ядучі були антианглійські карикату-
ри. Англофобія стала поширюватися в Німеч-
чині з початком англо-німецького антагонізму 
в кінці XIX століття. Вже на довоєнних німець-
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пагандистів. Наприклад, історії про німецьких 
офіцерів, які масово насилують бельгійських 
дівчат, або про злобних козаків, які з реготом 
рубають шаблями мирних бюргерів, широко ти-
ражувалися пропагандою і в цілому довірливо 
сприймалися населенням. 
Однак пропаганда виявилася зброєю, небез-
печною і для того, хто її застосовує. Невміле її 
використання призвело до непередбачуваних 
політичних наслідків. Коли до кінця 1915 р. ста-
ло ясно, що війна не може бути виграна в най-
ближчій перспективі, уряди обох коаліцій вже 
не могли піти на компроміс, не вчинивши при 
цьому політичного самогубства. Маси повіри-
ли в те, що йде боротьба за виживання, що під-
ступний ворог не зупиниться ні перед чим, що 
страждання і загибель мільйонів може виправ-
дати тільки перемога. Певною мірою у власну 
пропаганду повірила і сама еліта: в цьому не 
залишають сумнівів чисельні приватні листи 
і щоденники діячів тієї епохи. У підсумку вла-
да стала жертвою власної пропаганди, власної 
політичної риторики. Можливо ця риторика ви-
явилася досить ефективною саме в силу своєї 
новизни, тому що маси ще не мали тоді необ-
хідного імунітету проти інформаційно-пропа-
гандистського впливу.
Після закінчення війни німецькі воєначальники 
неодноразово заявляли, що Німеччина зазна-
ла поразки не на полі бою, що «її армія ніколи 
не була розбита», а програшний результат був 
спричинений насамперед тим, що розвалився 
тил, оскільки «чужорідні й радикальні елементи 
стали легкою здобиччю іноземної пропаганди». 
Відразу після закінчення Першої світової ві-
йни в західних країнах виявили підвищений ін-
терес до її політичного досвіду. Було проведе-
но десятки досліджень, створені спеціальні ка-
федри в багатьох університетах, які приступи-
ли до підготовки кваліфікованих фахівців з ін-
формаційної боротьби. Узагальнений досвід і 
накопичені теоретичні знання у галузі військо-
вої пропаганди на Заході були об’єднані в єди-
ну теорію, яку німецький вчений Фуллер у 1921 
році назвав теорією психологічної війни. Вій-
ськові теоретики майже одностайно визнали, 
що пропаганда є складовою частиною військо-
вого мистецтва. Висловлюючи їх точку зору, 
один із теоретиків психологічної війни англієць 
П.Г. Уорбертон писав: «Сьогодні основним за-
вданням у війні є не знищення збройних сил 
противника, як це було раніше, а підрив мо-
рального стану населення ворожої країни в ці-
лому і до такого рівня, щоб воно змусило свій 
уряд піти на мир. Збройне зіткнення армій – це 
лише один із засобів досягнення цієї ж мети».
Таким чином, Перша світова війна стала пово-

ких карикатурах британці часто зображували-
ся самовпевненими, манірними і лицемірними. 
У роки Першої світової війни антианглійські на-
строї в Німеччині були так само сильні, як у Ве-
ликобританії германофобія. Довгі й худі бри-
танські вояки стають улюбленими персонажа-
ми німецьких карикатур. Англійських офіцерів 
малювали зарозумілими, неодмінно з вусами 
і люлькою в роті, солдат – у кілтах і шотланд-
ських беретах. Найчастіше англієць зображу-
ється з розбитим обличчям, перебинтованою 
рукою або ногою, босим і у рваній амуніції. Ін-
шими об’єктами глузувань німецьких карикату-
ристів стали шпигуноманія і страх англійців пе-
ред нападом німецьких цепелінів і підводних 
човнів, які охопили Англію на початку війни. Ба-
гато карикатур було спрямовано проти політич-
них лідерів Великобританії. Їх звинувачували в 
підступності, зраді, корупції та брехні, наділяю-
чи нерідко демонічними рисами. Згідно широко 
поширеній у Німеччині думці, англійці вступи-
ли у війну, переслідуючи виключно комерційні 
інтереси [6, с. 78]. Характерна карикатура жур-
налу «Simplicissimus» «Війна – це всього лише 
бізнес», де англійський міністр закордонних 
справ Едвард Грей зображений у вигляді гор-
довитого представника фірми «Альбіон і К°», 
яка торгує закривавленими черепами.
Іноді в малюнках німецьких карикатуристів 
можна зустріти расистські мотиви, не харак-
терні для карикатур країн Антанти. Приводом 
для численних глузувань стали англійські ко-
лоніальні війська, у складі яких було чима-
ло чорношкірих солдат. Карикатура журналу 
«Kladderadatsch» зображує «сучасного» Джона 
Буля – типового англійця, перетвореного кари-
катуристом у войовничого представника негро-
їдної раси з пухкими губами і трубкою в роті, че-
рез плоский ніс у нього просмикнуте кільце, а в 
мочці вуха монета із зображенням короля Ге-
орга V. Ця і їй подібні карикатури були, очевид-
но, помстою за образ «німців-гунів», що пропа-
гувався англійцями. Німці представляли бри-
танців розважливими розумниками, які воліють 
тягати каштани з вогню чужими руками, вияв-
ляючи при цьому повну байдужість до страж-
дань інших [8, с. 155].
Ще однією характерною рисою пропаган-
ди стало масове і свідоме поширення «стра-
шилок» – оповідань про звірства ворожих ар-
мій. Такі розповіді існували завжди, але під час 
Першої світової вони отримали небачене досі 
поширення. Немає сумнівів, що в окремих ви-
падках описувані тодішньої печаттю звірства 
були цілком реальними (досить згадати гено-
цид вірмен в Туреччині), але в більшості ви-
падків вони представляли собою вигадки про-
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ротним пунктом у розвитку теорії та практики 
інформаційного протиборства, на досліджен-
нях досвіду якої в цілому завершилося фор-
мування теоретичних основ ведення пропа-
ганди у воєнний період. «Саме тоді було вияв-
лено, що тотальну війну можна вести атакую-
чи не тільки тіла, а й душі, розум людей», – за-
значав згодом один із американських експертів 
з пропаганди. У 1920 р. в Лондоні вийшла кни-
га К. Стюарта «Таємниці будинку Крю», в якій 
узагальнювався досвід англійської пропаган-
ди з розкладання військ противника. У 1922 р. 
в Німеччині опубліковані книги Штерн-Руберто 
«Пропаганда як зброя політики» та І. Пленге 
«Німецька пропаганда». У 1924 р. вийшла книга 
Ф. Шенеман «Мистецтво впливу на маси в Спо-
лучених Штатах Америки». У 1927 р. в Лондо-
ні була видана книга англійця Г. Ласвеля «Тех-
ніка пропаганди у світовій війні». У ній впер-
ше була виділена інформаційно-психологічна 
сфера війни, а пропаганда розглянута як осо-
бливий вид зброї, що впливає на моральний 
(психічний) стан ворога, призначений або по-
слабити його становище, або відвернути нена-
висть ворожої сторони від своєї країни. В якості 
основних стратегічних цілей пропаганди в кни-
зі були названі: розпалювання ненависті до во-
рога серед власного населення, а також серед 
населення країн-союзників і нейтральних кра-
їн; підтримання дружніх відносин із союзника-
ми; збереження добрих відносин із нейтраль-
ними країнами та отримання їхньої підтрим-
ки; деморалізація противника. Найважливіши-
ми факторами успіху пропаганди визнані май-
стерність застосовування засобів і вірне враху-
вання умов ведення пропаганди.
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Анотація. У статті аналізується важке військове ста-
новище та бойовий шлях Легіону Українських Січових 
Стрільців на території Бережанського повіту. Осно-
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бразити трагедію українського народу у І світовій війні, 
представники  якого воювали один проти одного по різ-
ні сторони фронту.
Аннотация. В статье проанализировано тяжелое по-
ложение  и  боевой путь  Легиона Украинских Сечевых 
Стрельцов на территории Бережанского уезда. Глав-
ная цель публикации заключается в том, чтобы прав-
диво отобразить трагедию украинского народа вовре-
мя І мировой войны, представители которого воевали 
по разные стороны фронта.
Annotation. The article analyzes the difficult military position 
and battle way of Legion of  Ukrainian Sich Riflemens on the 
territory of Berezhany district. The main purpose of publication 
is true image of tragedy of Ukrainian nation World war during 
I world war, whose members fought against each on apposite 
side of the front. 
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І світова війна ввійшла в історію України як 
масштабна трагедія для нашого народу. На те-
риторії Бережанського повіту (тепер це Бере-
жанський, Козівський та Підгаєцький райони 
Тернопільської області) відбулось ряд важли-
вих битв І світової війни, які залишили крива-
вий слід в пам’яті народу.
11 серпня 1916 року полк УСС згідно наказу ко-

мандування Південного фронту залишив лінію 
річки Стрипи та рушив на нові позиції над Зо-
лотою Липою, а саме до Потутор біля Бережан 
[5, с. 59]. Чисельність полку становила 47 стар-
шин і 1685 стрільців, яких очолював підполков-
ник Антін Варивода [2, с. 37].
Наступного дня 12 серпня січові стрільці при-
були на нове місце дислокування в межиріччі 
Ценівки та Золотої Липи. Завдання полку УСС 
полягало у обороні залізничного шляху Під-
гайці-Бережани, який на той час мав стратегіч-
не значення. Одразу ж розпочалась робота по 
спорудженню  укріплень. На схід від села По-
тутори розташовувався ІІ курінь,  а на північ від 
цього ж населеного пункту – І курінь УСС.
Наступного ж дня позиції стрільців виявила во-
рожа розвідка, а згодом із протилежних пагор-
бів розпочався обстріл із гармат та кулеметів. 
Надвечір розпочалась стрімка атака російських 
військ, які обійшли стрільців із лівого флангу та 
тилу. Українські січові стрільці сотні Василя Ді-
душка змушені були відступити в бік Бережан. 
Таким чином російські сили здійснили невели-
кий прорив стрілецької лінії оборони. В такій за-
грозливій ситуації одна із сотень першого ку-
реня розвернулась лицем до ворога та продо-
вжувала бій. За цей час підійшли резерви ІІ ку-
реня Сеня Горука з Потутор та перегрупували-
ся стрілецькі сотні, що відступили. Розпочався 
контрнаступ, в результаті якого Українські січо-
ві стрільці відкинули ворога назад та зайняли 
свої позиції [5, с. 65]. Цей прорив став причиною 
для звинувачень УСС у зраді тими, хто був ярим 
противником українського стрілецтва.
В серпні 1916 року під час боїв на горі Лисо-
ні багато стрільців потрапило в російський по-
лон, серед яких Михайло Матчак, Евген Ясе-
ницький [3, с. 28].
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Другий етап кровопролитних боїв розпочина-
ються 2 вересня. Російська піхота розпоча-
ла масштабний наступ при активній  допомо-
зі артилерії. Невдовзі оборона австрійської ар-
мії була прорвана, а за піхотою рішуче просу-
валася і кавалерія. В таких умовах виникла ре-
альна загроза для полку УСС. Першими в цій 
ситуації прийняли бій підрозділи Романа Суш-
ка та Андрія Мельника. Однак у нерівному бою 
сотня Сушка залишила половину особового 
складу, а сотник Роман Сушко потрапив у по-
лон. Наступного дня на Лисоню підійшли сотні 
Кучабського, Будзиновського та група Лисняка 
та об’єдналися із сотнею Андрія Мельника і за-
лишками сотні Романа Сушка [2, с. 38]. Бій про-
довжувався. Ось такий опис цього бою подає 
сотник Богдан Гнатевич: «…Перед моїми очима 
була кривава картина, якої я не забуду ніколи! 
Переді мною малий відтинок окопів.  На цьо-
му місці збилось кількадесят стрільців, а кру-
гом них москалі. Між зеленю кущів та звалища-
ми землянок роєм сіріють малі російські кашке-
ти. Наступають завзято, намагаються замкну-
ти перстень, не жаліють життя. Стрільці зма-
гаються на всі боки. Півгодинний завзятий бій 
віч-на-віч прорідив ряди стрілецтва. Тут і ле-
жать в калюжах крові побиті та важкопоранені. 
Стогін ранених продирається крізь гамір бою. 
Нема як і кому їх відси забрати. Багато з них до-
горає таки на місці, а ці, що не стратили ще всіх 
сил, шукають захорони під стінами окопів або 
пнями дерев… [5, с. 67-68]».
Наступний день, 4 вересня, не приніс очікува-
ного полегшення. Вранці цього ж дня в бій ав-
стрійське командування ввело нові сили – ку-
рінь Сеня Горука та частини австрійської бри-
гади. Бій продовжувався весь день. За цей час 
Лисоня не один раз переходила із рук в руки. 
Це призвело до загибелі та захоплення в полон 
сотень стрільців. В цей день в полон потрапили 
А. Мельник, Р. Кучабський, І. Андрух [2, с. 39].
В час боїв на Лисоні австрійське командуван-
ня перекинуло дві дивізії союзних турецьких 
військ біля села Посухів. 16 вересня оборона 
турецьких підрозділів не витримала артилерій-
ського обстрілу та штикового бою з російською 
піхотою. В результаті цього російські війська 
глибокий прорив австрійської лінії оборони та 
зайшли у фланг та тил полку УСС. В цих умовах 
стрілецькі підрозділи здійснили стрімку контр-
атаку, зупинили просування противника та на-
віть повернули турецькі траншеї. Однак втри-
мати здобуті позиції не вистачало сил [2, с. 39].
29 вересня розпочався третій етап боїв на Лисо-
ні. Російські війська штурмували позиції австрій-
ської армії протягом трьох днів. 30 вересня ро-
сійські війська розбили угорський полк і вийшли 

в район села Потутори, де дислокувався полк 
УСС. Стрільці мужньо тримали оборону, однак 
сили були нерівні. Лише командир полку з гру-
пами чотарів Цяпки та Труха зуміли пробитися 
до Бережан. Залишилась технічна сотня, яка не 
попала в російський полон [5,  с. 71].
Бої на горі Лисоні стали однією з найбільш тра-
гічних сторінок історії українського стрілецтва, 
оскільки після цих боїв в лавах УСС залиши-
лось 150 стрільців та 16 старшин, а понад сім-
сот – загинуло та потрапило в полон.
Після вишколу та поповнення новобранцями у 
Розвадові та Верині полк УСС знову вступив у 
бій 17 лютого 1917 року біля села Куропатни-
ки, яке знаходилось в руках російської армії. На 
той час в полку УСС вже очолював Франц Кі-
каль, який у 1914–1916 рр. служив у 24 (коло-
мийському) піхотному полку австрійської ар-
мії, який майже на 80 % складався з українців, 
а з листопада 1916 року переведений до УСС 
як командант Вишколу Українських Січових 
Стрільців. З 17 березня по 1 липня 1917 року він 
командант Леґіону УСС. Франц Кікаль був єди-
ним командантом-іноземцем у Леґіоні [4, с. 75].
Біля Куропатник позиції противників розташо-
вувались на відстані 700-800  метрів через річ-
ку Ценівку. В Куропатниках для стрільців пол-
ку УСС провели вишкіл із захисту проти нового 
виду зброї – хімічної. Керівником вишколу був 
чотар І. Іванець [5, с. 89]. 
На час боїв біля Куропатник припадає росій-
ська революція, яка несла надії для україн-
ців, що воювали по обидва боки цього фрон-
ту. Власне в Куропатниках стояли по різні боки 
українські військові в складі Російської армії та 
полк УСС  в складі австрійської армії. Саме цей 
факт засвідчує найбільшу трагедію І світової 
війни для українського народу – українці були 
у складі ворогуючих армій воювали один про-
ти одного. Однак поміж боями на лінією фрон-
ту лунала українська пісня, яка на той час ста-
ла ідентифікуючим та об’єднуючим фактором 
в умовах війни. Попри це нова російська влада 
вирішила продовжувати війну до переможного 
кінця і розпочала нову хвилю агітації, яку очо-
лив сам тодішній військовий  міністр А. Керен-
ський. Це призвело до поновлення військових 
дій і до нових жертв. 
В умовах загрози російського наступу полу 
УСС перекинули з Куропатник до Конюх.  На 
цей час стало зрозумілим, що сподівання на 
мир виявилися марними, і що війна розгорить-
ся знову із новою силою. 29 червня 1917 року о 
п’ятій годині ранку розпочався масштабний на-
ступ російської армії із шквального артилерій-
ського обстрілу із 520 батарей на лінії 30-ти кі-
лометрів від села Бишок до Зборова. На цей 
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час українські стрільці займали позиції в ярі 
біля так званого Звіринця в запасі першої бо-
йової лінії. В цьому місці було вкрай важко вес-
ти оборону, оскільки лінія фронту в цьому місці 
робила вигин перед самими Конюхами. В разі 
стрімкої атаки російські війська  могли зайти з 
тилу українським стрільцям. В результаті три-
валого гарматного обстрілу по позиціях Легіо-
ну УСС укріплення стрільців були зруйновані, а 
четверта сотня перебита [5, с. 90-91].
Тим часом російські війська прорвали лінію 
оборони четвертої фінляндської дивізії і роз-
ширювали прорив, обійшовши позиції УСС із 
тилу. Ситуація погіршувалась неможливістю 
стрільців вийти із землянок, оскільки вогонь ро-
сійської батареї спрямовувала авіація. 1 липня 
в ході цього страшному бою сотні стрільців по-
трапили в полон разом із підполковником пора-
неним Ф. Кікалем. Від полону врятувались по-
ловина кулеметної сотні, відділ мінометів, тех-
нічна та будівельна сотні. Загалом чотири со-
тні стрільців. Ці залишки Легіону УСС почали 
контрнаступ та відкинули російські війська із 
здобутих позицій [2, с. 48].
Полонені стрільці разом із австрійськими воя-
ками відправлені до Тернополя. На шляху вони 
зустріли українізовані частини російської армії 
під синьо-жовтими прапорами, які слідували на 
фронт.
Через тиждень після подій під Конюхами шість 
сотень Легіону УСС здійснив рейд в напрям-
ку містечка Козова та в результаті двохденних 
боїв захопив його. Після цього стрільці вируши-
ли в напрямку Купчинець [2, с.49].
В боях на Лисоні та біля Куропатник і Конюх 
Легіон Українських Січових Стрільців проявив 
надзвичайну витривалість та мужність. Ось як 
оцінили стрілецьку звитягу німецькі офіцери, 
котрі спільно воювали із українцями: «Ми були 
на французькому фронті. Там були дуже завзя-
ті бої, не менші від сих , але там йшли муж про-
ти мужа, а тут бють ся чорти проти чортів. З 
вами варто до бою» [1, с. 22]. Однак така висо-
ка оцінка здобулася надзвичайно високою ці-
ною: величезні людські втрати вбитими, ране-
ними та полоненими; воювати доводилось про-
ти таки же українців, які несли військову службу 
в лавах російської армії. Саме в цьому і поля-
гала найбільша трагедія українського народу в 
період Першої світової війни. Уроки історії май-
же сторічної давності необхідно знати сучасно-
му поколінню, щоб уникнути повторень трагіч-
них епізодів в нашому майбутньому.
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Анотація. Дослідження проблеми дезертирства в роки 
Першої світової війни отримало в сучасній історіографії 
певну увагу. Проте вивчення регіональних особливос-
тей проявів дезертирства в окремих регіонах не втра-
чає своєї актуальності, оскільки без цього загальна кар-
тина стану царської армії в роки війни буде неповною. 
Мета статті – дослідити проблему дезертирства се-
ред українців в лавах царської армії в роки Першої сві-
тової війни, виявити причини та прояви дезертирства, 
розглянути заходи царського уряду по боротьбі з ухи-
ленням від військової служби та їх наслідки. 
Аннотация. Исследование проблемы дезертирства в 
годы Первой мировой войны получило в современной ис-
ториографии определенное внимание. Однако изучение 
региональных особенностей проявлений дезертирства 
в отдельных регионах не теряет своей актуальности, 
поскольку без этого картина состояния царской армии 
в годы войны будет неполной. Цель статьи – исследо-
вать проблему дезертирства среди украинцев в рядах 
царской армии в годы Первой мировой войны. Выявить 
причины и проявления дезертирства. Рассмотреть 
меры царского правительства по борьбе с уклонением 
от воинской службы и их последствия.
Annotation. The desertion during the First World War have 
received considerable attention in the current historiography. 
However, the investigation of the regional peculiarities of 
desertion in some regions still exists actual, because without 
this the picture of the tsarist army during the war would be 
incomplete. The objective of the article is to research the problem 
of desertion among the Ukrainian in the ranks of the tsarist army 
during the First World War. Reveal the causes and the modes of 
the desertion. Consider the tsarist government measures to the 
evasion of military service and their consequences.

Ключові слова: дезертирство, перша світова війна, цар-
ська армія.
Ключевые слова: дезертирство, первая мировая война, 
царская армия.
Keywords: desertion, First World War, tsarist army.

У ході Першої світової війни царська армія, 
як і армії інших країн, зіткнулась з проблемою 
ухилення від виконання військової служби чи-
нами діючої армії, тобто дезертирством. Поді-
бне явище в тій чи іншій мірі притаманне будь-
якому військовому організму. Проте особливої 
гостроти проблема дезертирства набуває в ма-
сових війнах, коли до військових сил призива-
ються громадяни, які раніше не мали досвіду 
військової служби, під час невдалої та непопу-
лярної війни.
Для українців, які воювали в лавах царської 
армії, війна виявилася небаченою за своїми 
масштабами та тривалістю, дезертирство не 
могло не проявити себе. Мета затяжної війни 
була малозрозуміла і неприваблива для біль-
шості населення. Дезертирство у ході війни як 
і саботаж у мирний час – це типовий прояв по-
ведінки тих соціальних груп, які не підтримують 
існуючого ладу, проте безсилі змінити його ра-
дикальним шляхом [5, с. 243].
Дезертирство та добровільна здача солдат в 
полон була бичем для військового керівництва 
з самого початку війни. Згідно статті 128 Ста-
туту про покарання, дезертирство визначалось 
як самовільна відсутність військовослужбов-
ця від команди або від місця своєї служби, що 
тривала в мирний час більше шести днів, а в 
військовий – більше трьох. Максимальним по-
каранням за дезертирство у 1914 р. було пе-
реведення порушників у дисциплінарний ба-
тальйон або арештантський відділ. До того ж, 
якщо злочин було скоєно в районі бойових дій, 
то вирок виносився до виконання лише піс-
ля закінчення війни. До тих пір дезертири по-
вертались до свого полку, зараховувались до 
категорії «оштрафованих», тобто позбавля-
лись деяких привілеїв та отримували додаткові 
обов’язки. Проте дезертири могли спокутувати 
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свою провину відважним вчинком. Враховуючи 
величезні втрати, які несла царська армія, ба-
гато військовозобов’язаних нерідко воліли по-
нести покарання за дезертирство, ніж загинути 
на фронті. Добровільна здача ворогу каралась 
смертельним вироком. Проте винесення цього 
вироку було неможливим до тих пір поки злочи-
нець перебував у ворожому таборі. В результа-
ті солдати у більшості випадків уникали пока-
рання. Особливо виразно дезертирство почало 
проявлятись у 1915 р., після поразок на фронті.
На перших порах ухилення від військової служ-
би мало приховані форми. Це евакуація бій-
ців в тил під виглядом отриманих поранень, які 
часто були фіктивними, або хвороби. Згодом 
розпочались втечі солдат з фронту та  ешело-
нів, що прямували на поповнення діючої армії. 
Нерідко дезертирство супроводжувалось без-
ладом та мародерством в тилу армії.
Окрім безпосереднього дезертирства в роки ві-
йни набули широкого розповсюдження випад-
ки ухилення від проходження військової служ-
би шляхом штучних покалічень і симуляції хво-
роб. Майже завжди подібні військові правопо-
рушення були представлені штучно виклика-
ним хворобливим станом різних органів: пух-
линами, грижами, проривом барабанної пе-
ретинки тощо. Подібні порушення мали поши-
рення і до початку Першої світової війни. Так, 
до війни по Київському військовому округу по-
дібні справи складали 7 % військово-судових 
справ [3, с. 6 ]. З початком війни відбулось зна-
чне збільшення випадків симуляцій та штучних 
покалічень.
Порушники виявляли неабияку винахідливість 
у пред’явленні штучних хвороб. Часто їх вияв-
лення потребувало серйозної медичної екс-
пертизи. Порушники могли спричиняти собі по-
ранення різані, колоті, вогнепальні, забиті. Си-
мулювали хвороби внутрішніх органів (тубер-
кульоз, бронхіт, виразку шлунку, цистит, діабет, 
хвороби серця, гепатит тощо), нервові хворо-
би (частіше за все епілепсію), хвороби очей (ка-
таракту, лейкому, кон’юнктивіт тощо) та вух (ка-
тар слухового проходу, прорив барабанної пе-
ретинки). Часто зустрічались випадки пошко-
джень цілісності шкіряних покровів та підле-
глих тканин (парша, свищі, травматичні атрофії 
кінцівок тощо). При цьому широкого розповсю-
дження серед порушників мало використання 
декількох хвороб, які комбінувались з симуля-
цією ще декількох інших. Також з метою ухи-
лення від військової служби певною популяр-
ністю користувався такий штучний спосіб по-
шкодження здоров’я як навмисне зараження 
себе венеричними хворобами.
Проте найбільш поширеним видом штучного 

каліцтва серед військовозобов’язаних царської 
армії та українців зокрема були «самостріли». 
Найчастішими поранення  були представле-
ні у вигляді прострілів кінцівок. У більшості ви-
падків штучно пошкоджували вказівний палець 
правої або лівої руки. Це явище не обминуло 
навіть офіцерський склад. Випадки «самострі-
лів» дещо зменшувались під час успішних на-
ступальних дій царської армії і суттєво зроста-
ли у періоди затяжної позиційної війни [4, с. 28].
Розуміючи проблему штучних каліцтв та симу-
ляцій, військове керівництво намагалось  ви-
рішити її законодавчими заходами. Видава-
лись накази з грізними статтями про застосу-
вання проти порушників каторжних робіт та 
смертних вироків. Проте притягнення симулян-
тів до судової відповідальності не мало успі-
ху. По більшості справ виносились виправ-
довувальні вироки або справи просто закри-
вали [2, с. 64]. Подібна ситуація пояснюва-
лась складністю визначення порушників і тих 
військовозобов’язаних що дійсно отримували 
пошкодження в ході боїв. Окрім цього в цар-
ській армії не вистачало на фронті лікарняно-
експертного персоналу. Мали місце погана ма-
теріально-технічна база, відсутність спеціаль-
ної літератури по боротьбі зі штучними калі-
цтвами та симуляцією. Все це на фоні важкої 
затяжної війни сприяло поширенню випадків 
штучного каліцтва та деморалізації українців в 
лавах царської армії.
Для боротьби з дезертирством цивільною та 
військовою владою застосовувались різні 
правові, організаційні та репресивні заходи. У 
ході війни покарання за дезертирство става-
ло більш суворим. З січня 1916 р. під дезер-
тирством почали вбачати будь-яку відсутність 
військовозобов’язаного з метою уникнення 
військової служби в діючій армії або в конкрет-
ній військовій операції. За дезертирство пе-
редбачалось покарання у вигляді каторжних 
робіт терміном від 4 – 20 років, або смертель-
ний вирок [1, с. 47].
Подібні рішучі заходи царського уряду по бо-
ротьбі з дезертирством перший час приноси-
ли певні результати. Проте не було створено 
центральних органів для боротьби з дезертир-
ством, не вистачало узгодженості в роботі різ-
них структур. Кількість дезертирів продовжу-
вала невпинно рости. В’язниці та гауптвахти, 
в яких тримали затриманих солдат були пере-
повнені. Взимку 1916 р. кількість арештованих 
солдат сягнула критичної відмітки. 1917 р. ре-
зервні частини були переповнені дезертирами. 
Напередодні лютневої революції в лавах цар-
ської армії склалася катастрофічна ситуація. 
Всі зусилля влади, направлені на боротьбу з 
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дезертирством та добровільною здачею в по-
лон виявилися марними. Серед причин демо-
ралізації армії можна зазначити відсутність від-
повідних законодавчих актів, недооцінка вла-
дою масштабів проблеми дезертирства та при-
йняття запізнілих, і часто не виправданих рі-
шень. Протидія дезертирству наштовхувалась 
на байдужість не лише поліції та місцевої вла-
ди, а й самого військового командування. В ре-
зультаті наростаюча маса дезертирів, що вли-
лася у резервні частини, завдала нищівного 
удару по дисципліні в царській армії.
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Перша світова війна – історична подія, яка ста-
ла періодом тяжких випробувань і втрат для 
України. З першого і до останнього дня війни 
на українських землях відбувалися безперерв-
ні воєнні дії. Територія Східного Поділля опини-
лася в прифронтовій смузі, постачала фронтам 
живу силу, спорядження, продовольство, при-
ймала поранених і евакуйованих.
У вітчизняній історіографії проблематика Схід-
ного Поділля (Вінниччини) ще недостатньо ви-
вчена, а тому являє вагому науково-практичну 
значимість.
Ще до початку війни наказом головнокоманду-
вача  Південно-Західного фронту від 24 лип-
ня 1914 року територію Правобережної Украї-
ни було розділено на три райони. Східне Поді-
лля частково входила до другого району (VIII-а 
армія): Летичівський, Літинський, Вінницький (1 
стан району Жмеринки), Могилівський і Ямпіль-
ський повіти Подільської губернії. Третій (тило-
вий район) також охоплював такі східні пові-
ти Подільської губернії як Вінницький (без 1-го 

стану), Брацлавський, Гайсинський і Ольгопіль-
ський [6, с. 240].
Згідно з даним указом з перерахованих адмі-
ністративних одиницях вся місцева цивільна 
влада через Київського, Волинського і Поділь-
ського генерал-губернатора підпорядковува-
лась головному начальнику Київського військо-
вого округу, а через останнього – головному 
начальнику постачання армій Південно-Захід-
ного фронту. Місцева влада зобов’язувалась 
виконувати вимоги і розпорядження команду-
вачів арміями, корпусами і начальників дивізій 
[6, с. 241].
З початком війни Подільська губернія то става-
ла ареною військових прикордонних дій, то пе-
ребувала в близькому тилу. На Поділлі в серпні 
1914 р. зафіксовано ряд прикордонних сутичок.
Загалом, прикордонні бої на території Поділь-
ської губернії значних матеріальних  втрат насе-
ленню не завдали. Швидше потрібно говорити 
про психологічні наслідки. Вже в ході цього ло-
кального протистояння жителям регіону дове-
лось віч-на-віч зіткнулися з «ворогом» і відчули 
всю однозначність і безкомпромісність війни.
На початку Першої світової війни з’ясувалось, 
що населення територій, на яких велись бойові 
дії, покидаючи місця постійного проживання і пе-
ретворюючись на біженців, могло розраховува-
ти лише на самих себе у виборі шляхів відступу.
Антисанітарія, численне скупчення людей і тва-
рин в одному місці, недоїдання викликали спа-
лахи інфекційних захворювань. Смертність се-
ред біженців набула катастрофічних розмірів.
У зв’язку з цим виникла гостра необхідність 
проводити евакуацію населення, по заздале-
гідь розробленому плану. За пропозицією уря-
ду при кожному з фронтів були призначенні 
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надзвичайно уповноважені з устрою біженців. 
Головним надзвичайно уповноваженим Пів-
денно-Західного фронту було призначено чле-
на Державної Ради князя М. Урусова, канцеля-
рія якого знаходилась у Бердичеві.
Посади надзвичайно уповноважених створю-
вались в кожній губернії. Надзвичайно уповно-
важеним у Подільській губерній став член Дер-
жавної Ради  І. Ракович [2, арк. 76].
Першочергово евакуації підлягала 100-верстна 
прифронтова смуга, до якої входили Старо-
костянтинівський, Проскурівський і Кам’янець-
Подільський повіти Подільської губернії.
Обов’язковій евакуації підлягали: всі чоловіки 
у віці від 17 до 45 років, худоба і коні, з фабрик, 
заводів деякі важливі машини, мідні предмети, 
вироби, а також запаси міді і свинцю, різні ме-
дикаменти, запаси шкіри, сукна, історичні пред-
мети, всі важливі документи тощо. Запаси про-
довольства, які були у населення і які не мо-
жуть бути вивезені передбачалось знищувати, 
або негайно здавати в казну за плату, встанов-
лену губернським комітетом.
Приватні власники, які не бажали продавати 
хліб, безперешкодно могли вивозити його на 
Схід власними силами і за власний рахунок. 
Для контролю над розрахунками з населенням 
за реквізоване, конфісковане та знищене май-
но під час евакуації створювались ліквідаційні, 
оціночні і реквізиційні комісії.
До дрібниць продумувався процес евакуації 
населення з прифронтових губерній. Так, різ-
ко з планом евакуації визначалося 6 можли-
вих маршрутів їх просування в східні повіти (до 
Брацлава і Гайсина). За сприяння мирових по-
середників кожного повіту, збиралися відомос-
ті про кількість населення, які підлягали еваку-
ації [3, арк. 2].
Біженці з поселень сходились до пункту, вказа-
ного поліцією, де з них без поділу жителів од-
ного населеного пункту формувалися партії 
по 1000 осіб. Вони поступали в розпоряджен-
ня особи, призначеної губернатором, яка і вела 
їх через Брацлав чи Гайсин до посадки у ваго-
ни або до першого харчувального пункту Київ-
ської губернії. Досягнувши його  лідер партії по-
відомляв начальника залізничного руху біжен-
ців у Гайсині, вказуючи кількість людей, яких 
потрібно було посадити у вагони і кількість тих, 
хто мав просуватися далі власними силами в 
напрямку на Черкаси. Далі біженці передава-
лись у відомство керівників губерній, в які вони 
поселялися: з Ямпільського і Гайсинського по-
вітів – у Воронезьку губернію; Проскурівського, 
Летичівського, Вінницького, Літинського і Брац-
лавського – у Саратовську губернію; Могилів-
ського – в Астраханську губернію. При цьому 

були такі біженці з Волині, які не бажали далі 
просуватися і осідали в межах Подільської гу-
бернії. Так станом на лютий 1916 р. в межах По-
дільської губернії проживало 600 біженців-во-
линян: 41 – в Ямпільському повіті, 10 – в Брац-
лавському, 35 – у Вінницькому, 58 – в Літинсько-
му і 453 – в Балтському [4, арк. 17].
Незважаючи на доволі старанне планування, 
мали місце численні порушення та неточне ви-
конання інструкцій. Також мали місце окремі 
випадки зловживання з боку чинів поліції. По-
терпало населення і від зловживання з боку 
військових.
Навесні 1916 р. перед військовою і цивільною 
владою постала нова проблема – повернен-
ня біженців з місць тимчасового перебування 
в місця постійного проживання. З метою част-
кового сприяння поверненню біженців головно-
уповноваженим були вироблені правила про 
утворення в тилових губерніях з осілих біжен-
ців робітничих команд для військових і сіль-
ськогосподарських робіт у прифронтовій смузі.
Робітничі команди формувалися і безпосеред-
ньо під час евакуації населення Подільської гу-
бернії. Формувались вони, по-перше, з метою 
надати можливості населенню довше залиша-
тися на місцях постійного проживання і поки-
дати їх лише у випадку крайньої необхідності. 
До формування робітничих команд жителі ре-
гіону масово залучались до робіт, при чому не 
враховувались терміновість виконання того чи 
іншого завдання: працювали лише ті, кого під-
ручикам вдалося зацікавити; людей і коней не 
відпускали з робіт до тієї пори, поки вони ви-
снажені, не втрачали можливості працювати.
Доказом цього слугує телеграма начальника 
постачання армій Південно-Західного фронту 
від 24 серпня 1915 р. на ім’я Подільського гу-
бернатора: «З першої евакуаційної смуги виво-
дити всіх чоловіків віком від 17 до 45 років, фор-
муючи з них загони чисельністю 1000 – 1200 чо-
ловік. Якщо в районі виселення є оборонні чи 
дорожні роботи, то загони ці повинні залишати-
ся для виконання їх чи завершувати евакуацій-
ні перевезення. Після закінчення робіт загони 
повинні відводитися до лінії Вінниця, Жмерин-
ка, Вапнярка або призначалися для виконання 
робіт в іншому районі губернії».
При комплектуванні робітничих команд було 
наказано уникати дроблення населення окре-
мих пунктів, формуючи загони, по можливос-
ті, з цілих районів. Працівники сільськогоспо-
дарських економій, млинів, фабрик, міських ор-
ганізацій, цукрових заводів тощо не підлягали 
залученню в робітничі команди. З метою раці-
онального розподілення робочої сили і уник-
нення перевтоми серед працюючого населен-
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ня, загони робітників розподілялись на дві змі-
ни: «працюючих» і «відпочиваючих». Робочий 
день тривав з ранку до заходу сонця, окрім пе-
рерв на сніданок і обід.
Отже, люди тікали з місць постійного прожи-
вання, розраховуючи на підтримку влади. Умо-
ви військового часу призводили до скрутного 
становища населення в період Першої світо-
вої війни.
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Анотація. У статті автор визначає основні напрями 
соціокультурної пропаганди розгорнутої Російською ім-
перією на шпальтах Полтавської губернської преси на 
початку Першої світової війни.
Аннотация. В статье автор определяет основные на-
правления социокультурной пропаганды, развернутой 
Российской империей на страницах Полтавской губерн-
ской прессы в начале Первой мировой войны.
Annotation. The author defines the main directions of the 
sociocultural propaganda deployed by the Russian Empire on 
the press pages at the beginning of the World War I
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пропаганда, Перша світова війна, преса.
Ключевые слова: Полтавская губерния, социокультур-
ная пропаганда, Первая мировая война, пресса.
Keywords: Poltava province, the sociocultural propaganda, 
the World War I, the press.

З початком Першої світової війни періодична 
преса Російської імперії, яка раніше знаходи-
лася в непростих умовах жорсткої політичної 
цензури, спрямованої на підтримання невпин-
но спадаючої популярності монархії, опинила-
ся в нових умовах воєнного часу. 
Розуміючи важливість впливу преси на форму-
вання суспільної думки та веденні паралельної 
інформаційної війни, офіційна імперська про-
паганда зосередилася на декількох векторах 
соціокультурного простору.  
З моменту оголошення війни в часописах різ-
ного рангу – починаючи зі столичних і закінчу-
ючи провінційними губернськими, ідеологіч-
ною машиною царату була розпочата активна 
робота з розповсюдження і закладання в сві-
домість підданих імперії багаточисленних соці-
альних, культурних, релігійних, військово-полі-
тичних міфів.
Одним з найбільш відданих і палких пропаган-

дистів офіційної військової доктрини імперії стає 
місцева легальна преса, яка користувалася до-
вірою та пошаною у електорату та була вмілим 
інструментом у досягненні поставлених цілей. 
В Полтавській губернії найбільш популярними 
виданнями на початок війни були газети: «Пол-
тавські губернські відомості», «Полтавські єпар-
хіальні відомості», «Полтавський день», «Коло-
кол», журнал «Хуторянин» та ін. [3, c. 74-76].
«Полтавські єпархіальні відомості» (далі «ПЕВ») 
на 1914 р. були одним з найбільш передплачува-
них видань, поряд з «Полтавськими губернськи-
ми відомостями». Газета виходила двічі на мі-
сяць і мала досить широке коло читачів, не тіль-
ки серед духовенства, а й серед мирян різних 
соціальних прошарків. Зауважимо, що до 1914 р. 
«ПЕВ» були досить аморфним, щодо політики, 
виданням і висвітлювали в основному офіційні 
кадрові переміщення та нові призначення цер-
ковних служителів різних рангів по губернії. В ній 
друкувалися нариси про відкриття та діяльність 
церковно-приходських шкіл, їх відвідини Прео-
священнійшим єпископом Полтавським і Пере-
яславським Іларіоном, річні звіти Єпархіальних 
училищ по учбовій та морально-виховній части-
ні. Та з моменту оголошення Німеччиною та Ав-
стро-Угорщиною війни Російській імперії, газе-
та перетворилася на справжню трибуну ідеоло-
гічної машини царату. На її сторінках, що номе-
ру, буяли пишним цвітом все нові і нові «обґрун-
тування» місіонерського покликання участі Ро-
сійської імперії в війні. Так, доносячи оператив-
ну інформацію з фронтів про «переможний по-
ступ армії визволителів слов’янства», окупацію 
Галичини та Буковини автори статей називали, 
ніяк не інакше, ніж «Освобождением Руси по-
дьяремной» і «не стесняясь в выражениях» про-
голошували: «достояние Владимира Святого, 
земля Ярослава Осмомысла, князей Данила и 
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Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, 
нераздельной России» [5, c. 1876]. Щодо всту-
пу російських військ до Східної  Пруссії, то в цьо-
му випадку замітки пістрявіли заголовками на 
кшталт – «На старое кладбище». В самому по-
відомленні йшлося про несправедливу втрату 
старовинними слов’янськими містами своїх пер-
винних назв за п’ять віків онімечення. Нижче, в 
сентиментальній формі, читача ознайомлю-
вали із забутими топонімами: «Столупенень – 
Столыпино, вотчина дворян Столыпиных,… за 7 
летнюю войну и заслуги взятия Берлина. Гумби-
нень – Губинь, Гольдань – русский Голубь… Ке-
нинсберг – славянский Королевец» [5, c. 1994].
Наступний напрям – ідея об’єднання «Русско-
го мира», як відновлення необхідної історич-
ної закономірності та справедливості. Автори 
статей, проводячи історичні паралелі бороть-
би слов’ян і тевтонів, із тогочасним протистоян-
ням слов’янства з германізмом, одностайно до-
ходили висновку, що об’єднання пригноблених 
народів можливе тільки в результаті війни.
Особлива увага приділялась соціокультурній 
пропаганді. Досить розгорнуто висвітлювала-
ся морально-етична та культурна сторона «об-
ґрунтування» протистояння народів, яка луна-
ла не тільки зі сторінок преси, а й з церковних 
і навчальних кафедр. В статті «Что может дать 
миру славянство» анонімний автор акцентує 
увагу на варварській сутності Західноєвропей-
ської, зокрема і німецької культури, наголошую-
чи на її поверхневості та однобокості. За слова-
ми автора, вона має тільки зовнішні, матеріаль-
ні ознаки, підкріплені новітнім озброєнням, від-
криттями та винаходами в сфері точних наук, 
задовольняючи потреби людини в комфорті та 
зручностях. Основною ж негативною рисою є 
відсутність «внутрішньої культури духу», вищу 
міру якої і може дати світу слов’янство. Нама-
гаючись науково обґрунтувати даний постулат, 
журналіст апелює до статті англійця Дж. Уом-
борна «О будущности славянства», в якій до-
слідник зображує латинську і німецьку расу, 
яка доживаючи свої останні дні, так і не спро-
моглася створити справжню християнську ци-
вілізацію, в якій духовне начало повинне пе-
реважати над матеріальним. У висновку статті 
прогнозується «приход славянства, чтобы воз-
родить Европу, водворить принципы всемир-
ного братства и царства Христового на земле. 
Славянская раса, переживая еще свою моло-
дость, созреет и даст… высшее развитие ци-
вилизации, чем Западная Европа». Показни-
ком мав бути наступний вік – вік слов’янства 
[5, с.1873-74]. Продовжуючи культурологічно-
моралізаторську лінію, «ПЕВ» в № 44 публіку-
ють промову «Нравственная сторона настоя-

щей Русско-Германской войны с христианской 
точки зрения», виголошену на зборах Братства 
законовчителів та педагогів Полтавської єпар-
хії. В ній промовець приводить вже відомі по-
стулати про моральне убозтво німців, наголо-
шує на неможливості ужитися з «надменным 
народом, да и преступно быть с ним в мире, так 
как можно заразиться от него развращеннос-
тью…». Підтверджуючи свої докази словами зі 
Старого Заповіту про обраний народ та хана-
неїв, проводить паралелі з німцями та «пруса-
ками», порятунку від яких і просить паства у Гос-
пода. Успіхи німецького народу в науковій та со-
ціальній сферах, на його думку перетворили їх на 
«…темных, злых дияволов». Червоною стрічкою 
в промові проходить тема розподілу людства на 
1 і 2 сорт. Справедливе обурення промовця ви-
кликає німецька ідея «народу - носія високої куль-
тури», та роль слов’янства, як «только подстил-
ки для германской цивилизации, навоза» і твер-
дження про неминучість перемоги і війні, адже 
«выиграют войну…более культурные» [7, с. 2297]. 
У висновку автор, порівнюючи з тодішню ситу-
ацію з нашестям татар, застерігає про більшу 
небезпеку, бо татари на відміну від «прусского 
сапога», не втручалися у політику, віру, мову та 
звичаї слов’ян. 
Не оминула соціокультурна пропаганда і наго-
ди розпалювання міжетнічної та міжрелігійної 
ворожнечі, вміло маскуючи власні злочини під 
плакатними лозунгами та прицільно розвішуючи 
«русофобські» та «українсько-сепаратистські» 
ярлики. Так, в № 35 «ПЕВ», від 31.08.1914 р. по-
відомлялося, що 21.08. об 11 ранку «победонос-
ная русская армия» взяла м. Львів. Ось як до-
носить до читача «сообщение из передовых по-
зиций» подробиці цієї події: після боїв на вули-
цях міста слов’янське населення «торжественно 
втречало нас с криком – Да здравствует армия 
русских освободителей!!! пение русского гимна 
слилось с последними выстрелами»[5, c. 1880]. 
Протилежні свідчення щодо ситуації перших 
днів окупації міста знаходимо в літописі монас-
тиря ЧСВВ у Львові: «Тьма-тменна військ пере-
ходить через Львів. Козаки зовсім не вигляда-
ють мальовничо, носять ся подібно, як селяни 
на Сокальщині, лиш вираз лиця дивний». Щодо 
привітальних пісень на вулицях, то мешканці 
Львова, під акомпанемент кононади в напрям-
ку Янова, та звісток з провінцій про великі гра-
бунки та насилля безкарних солдат, затавру-
вали в пам’яті тільки заспівану «підсвистуючи, 
грімку, правдиво росийску пісню: 

Красно-сірая свиня на дереві молодь звела,
Гей, гей, гей на дереві молодь звела…
Іванушка пріходіл, галушки приносіл,
Гей, гей, гей галушки приносіл» [2, с.616].



334  науковий збірник

В рамках «підігрівання» релігійної ворожнечі на 
перших шпальтах №36 «ПЕВ» від 7.09.1914. в 
рубриці «Известия и заметки» поряд в «радіс-
ною новиною» вступу російських військ на те-
риторію Східної Пруссії, містилося повідомлен-
ня про Галицько-Львівську митрополію. Мовою 
оригіналу: «В высших духовных сферах полу-
чено известие из Львова, что униатский митро-
полит Шептицкий, бывший главою русофоб-
ской партии в Галиции, при приближении рус-
ских войск обратился к местному русскому на-
селению с воззванием быть верными дому 
Габсбургов. При подступлении русских войск 
ко Львову,сбежал из своей резиденции. В бли-
жайшие дни ожидается низложение Митро-
полита Шептицкого»[6, c.1946]. Що з насправ-
ді містило звернення митрополита до вірян і 
було трактовано як «русофобство», знаходимо 
в проповіді, виголошеній в Церкві Успіння Пре-
святої Богородиці 9 вересня  «Наше правосла-
віє є церковне, їх православіє державне, що так 
скажу, “казьонне”, т.є. вони опирають своє пра-
вославіє на державній силі, а ми черпаємо ту 
силу в єдності з св.. католицькою Церквою» [2, 
с. 627]. Далі автор замітки повідомляє інфор-
мацію, за формою подачі більш схожу на пліт-
ки, про те, що очікується акт «первостепенной 
важности», який стосуватиметься православ’я 
в Галичині. З цього приводу в Синоді була зі-
брана надзвичайна нарада, в якій брав участь, 
перебуваючи в Петрограді, архієпископ Хар-
ківський Антоній. Як зазначає видання, в Си-
ноді обговорюється питання «оставить ли Га-
лицию под властью Киевского митрополита во 
имя исторической традиции и послать в Гали-
цию только полусамостоятельных викариев»,  
чи утворити там особливу самостійну  митро-
полію – «…второе мнение берет верх». Також, 
як далі продовжує газета – закінчила свої за-
няття особлива нарада під проводом обер–
прокурора Святійшого Синоду В.К. Саблера по 
обговоренню питання щодо влаштування «ре-
лигиозно-нравственного быта» російського на-
селення Галичини. Вирішено було підготувати 
особливі кадри священнослужителів, які поряд 
з «гражданским устройством» окупованих час-
тин Галичини, повинні були приступити до цер-
ковного «устройства» галичан. Для цих заходів 
в Харківській губернії було заплановано підго-
тувати близько 35 місіонерів. Крім того, комісія 
визнала необхідним прийняття мір, щодо роз-
повсюдження серед населення Галичини релі-
гійно-етичної літератури в православному дусі.
Прояви національної свідомості та державниць-
кі прагнення українців Галичини висвітлювалися 
в пресі, як ідеї «українського сепаратизму», що 
захопили невелике коло «полуинтелигенции», 

цілком залежної від Віденського та Будапешт-
ського уряду. Звинувачення у поширенні пліток 
про Росію «объятую пламенем революции» та 
підтримці проавстрійських настроїв лилися на 
щоденну газету «Головна Українська Рада», пу-
блікації якої, ніби то «вызвали взрыв негодова-
ния» серед російського народу Галичини. 
Журнал «Хуторянин», офіційний друкований 
орган Полтавського сільськогосподарського то-
вариства, в номері 30-31 від 31.07.1914 р. на сво-
їх сторінках продовжуючи загальну лінію офі-
ційної пропаганди, поглиблюючи «об’єднавчі» 
установки закликає громадян, які не були при-
звані до лав армії, допомогти сім’ям мобілізо-
ваних. Зокрема у статтях-відозвах «До това-
ришів агрономів»  та «До сільських общин» ре-
дакція журналу, в особі губернатора Багговута 
та голови Губернської Земської управи Лизогу-
ба, ставить перед сільськогосподарськими ко-
операторами губернії дві основних задачі: 1 – 
врятувати господарства мобілізованих від роз-
орення, шляхом організації трудової допомоги 
зі сторони останніх. До справи організації тру-
дової допомоги повинні були долучитися коо-
перативні установи [8,c.864]. А саме – сільсько-
господарські, кредитні та споживчі товариства, 
яким було доручено організувати артілі, про-
кат с/г техніки та ін.; 2 – організувати поставки 
в діючу армію продовольства: борошно, сало, 
свинину та овес для коней. Підтверджуючи ді-
євість вище вказаних закликів, редакція в на-
ступних номерах журналу яскраво висвітлює 
успіхи в заготовці продовольства і споряджен-
ня для армії та діяльність повітових земських 
комітетів у справі допомоги сім’ям мобілізова-
них, скорочення видатків повітових земств зо-
крема в с. Тахтаулове, с. Жуки, Старих Санжа-
рах та Костянтинограді [9, c. 936].
Не забувала редакція, власне, і про діяльність 
с/г товариства під час воєнних дій. Передплат-
никам було повідомлено, що бесіди, читання, 
покази полів та виставки буде відсунуто на дру-
гий план. Та поряд з цим, автор статті наголо-
шує, що в цей складний момент «восприимчи-
вость нашего населения к агрономической про 
поведи не понизится, а напротив – повысится» 
[8, c.867], тим намагаючись закликати земство 
не скорочувати фінансування агрономічних за-
ходів та відволікти увагу від театру воєнних дій. 
Також, журнал не залишав поза увагою на-
гальні потреби своїх читачів, друкуючи на сво-
їх сторінках в розділі «Хроніка» пояснення, як 
правильно адресувати листи в діючу армію 
та спростування різноманітних чуток. Так, в 
№ 33, від 14.08.1914 р. з’являється замітка про 
«необоснованные слухи», в якій Роменська 
земська управа пояснює, що побоювання се-



335

ЕТАПИ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ. 

науковий збірник      

РОЗДІЛ ІІ
ВОЄННІ ДІЇ МІЖ АНТАНТОЮ ТА ЧЕТВЕРНИМ СОЮЗОМ 

лян, щодо безоплатного вилучення худоби на 
користь армії, є безпідставними. Дана неправ-
дива інформація, запевняє установа, була роз-
повсюджена «скупщиками» з метою закупівлі 
худоби у населення за безцінь [ 9, c. 936].
Підтримуючи антиалкогольну кампанію, яка 
була широко розгорнута в пресі ще до війни, 
і остаточно закріплена у забороні діяльнос-
ті винних лавок з перших її днів,«Хуторянин» 
схвально відгукується – «Мы поневоле ста-
ли трезвы все убедились,что без водки мож-
но жить, и что отсутствие проклятого зелья – 
великое благо» [9, c. 948]. Наводячи вражаю-
чі цифри економії «не пропитих» коштів насе-
лення – 70 млн. за минулий місяць – наголо-
шує на найдзвичайній користі заборони, як пря-
мого результату відсутності заворушень серед 
населення. Та офіційна пропаганда була дале-
кою від істини. Торгівля спиртними напоями, з 
усного дозволу місцевої поліції мала місце в 
великих губернських центрах, зокрема в Кре-
менчуці.
Факти, які доводять існування такої практики 
наведено в жандармському розслідуванні під-
полковника Андрєєва, щодо околоточного на-
глядача Ф. Бичева. З окремих випадків слідчий 
жандарм зазначає:
1. Бакалійна лавка Лейби Любина, торгувала 
спиртними напоями. На зауваження городового, 
про недопустимість цього, хазяїн лавки проігно-
рував вимогу. Свою відмову в припиненні торгів-
лі він обґрунтував, посилаючись на околоточно-
го наглядача Бичева, який саме пиячив в його 
лавці і наказав відсилати від неї городових.
2. На тій же вулиці була пивна Михайла Мар-
ченка і Серафими Бойко, де відкрито продава-
лась горілка і там постійно збиралися праців-
ники залізниці: «...пьянствовали, пели и позво-
ляли себе безобразия…», через що городовим 
доводилося залучати на допомогу вахмістра 
залізниці та жандармського відділення. Ф. Би-
чев на скарги городових відправляв їх слідку-
вати за порядком на вулиці, а не всередині, бо 
й сам там обідав [1, арк. 68–69].
Ще одним доказом «перебільшення» успіхів 
антиалкогольної компанії були постійні, так 
звані «Попередження» для читачів, щодо не-
поправної шкоди здоров’ю від вживання замін-
ників алкогольних напоїв – деревного спирту, 
лаку, одеколону та ін. [9, с. 937].
Долучалася до пропаганди тверезості і єпархі-
альна преса. Питання проблематики боротьби 
з пияцтвом, тютюнопалінням, хуліганством  та 
лихослів’ям безпосередньо через школу, під-
німалися на традиційному з’їзді духовенства. 
Доповідь о. Олександра Максимовича з даної 
тематики була надрукована в офіційній части-

ні Полтавських єпархіальних відомостей від 
17.08.1914 р. і мала чіткі посилання  та вказівки 
на успіхи в даній справі його «колег» з Санкт-
Петербургу. Серед дієвих засобів зазначалися: 
бесіди з дітьми та книги для читання про шкоду 
пияцтва, демонстрація моделей та картин,що 
наочно показували шкоду шкідливих звичок, 
ілюстрації злочинів, що були скоєні внаслідок 
зловживання спиртним. Аналогічні рецепти до-
повідач радив застосовувати і в боротьбі з ін-
шими, вище зазначеними девіантними проява-
ми [4. с. 1763].
Підсумовуючи вище сказане, можна ствер-
джувати, що акценти соціокультурної пропа-
ганди в провінційній пресі були зосереджені 
в декількох основних напрямках. Серед них: 
донесення оперативної інформації з фронтів 
про «переможний поступ армії визволителів 
слов’янства», пропаганди об’єднання «русского 
мира» як історичної закономірності та необхід-
ності, наукове обґрунтування панслов’янізму 
та нівеляція культури заходу, поширення міфів 
щодо відданої служби та самопожертви на ві-
йні підданих імперії та варварство німців «про-
тивников», розпалювання міжрелігійної ворож-
нечі та негативних настроїв щодо української 
інтелігенції на окупованих територіях.
Отже, періодична преса Полтавської губернії, 
як головний засіб масової комунікації в провін-
ції, вдало використовувалась ідеологічною ма-
шиною царату для навіювання та закарбуван-
ня в свідомості підданих Російської імперії різ-
ного роду воєнних соціокультурних міфів.
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Аннотация. В данной статье рассматривается раз-
витие психологической науки в ходе Первой мировой 
войны на примере армий Европы и США, применение 
психологии в военных целях, способы подготовки воен-
нослужащих к выполнению боевых задач, что является 
актуальным вопросом сегодняшнего дня в Вооружённых 
Силах Украины в процессе их реформирования.
Анотація. В даній статті розглядається розвиток 
психологічної науки в ході Першої світової війни на при-
кладі армій Європи та США, застосування психології у 
військових цілях, способи підготовки військовослужбов-
ців до виконання бойових задач, що є актуальним питан-
ням сьогодення в Збройних Силах України в процесі їх ре-
формування. 
Annotation. This article discusses the development of 
psychological science during World War I by the example of 
the armies of Europe and the United States, the application of 
psychology to military purposes, methods of training soldiers 
for combat mission that is relevant today in the Armed Forces 
of Ukraine in the process of reform. 
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События последних месяцев в нашей стра-
не, аннексия Крыма, нестабильная ситуация 
в восточных регионах и антитеррористичес-
кая операция всё больше обращают внимание 
на необходимость развития военной сферы, а 
особенно – на вопросы психологического обес-
печения войск. Прецеденты, когда военнос-
лужащие оказываются психологически и мо-
рально не готовы открыть огонь на поражение, 

сдаётся оружие и без боя отдаются объекты и 
военные части, а на захваченных территориях 
целые подразделения переходят под знамёна 
захватчиков, явились наглядным примером 
упадка морального состояния и психологичес-
кой неподготовленности Украинской армии.
Нельзя отрицать важности боевой подготов-
ки и развития практических навыков приме-
нения современных видов вооружения, но в 
нашем случае наибольшим недостатком яв-
ляется именно устаревшая и несоответству-
ющая психике современного воина незави-
симой Украины система морально-психоло-
гического обеспечения. Моральное состоя-
ние, адекватное боевой выучке, недолго будет 
выдерживать испытания современной войны, 
поэтому именно укрепление морального со-
стояния есть важнейшая задача боевой по-
дготовки [1]. Один из специалистов психологи-
ческой войны англичанин П. Г. Уорбертон пи-
сал следующее: «В современное время осно-
вной задачей в войне является не уничтоже-
ние вооруженных сил противника, как это было 
раньше, а подрыв морального состояния на-
селения вражеской страны в целом до такого 
уровня, чтобы оно заставило свое правитель-
ство пойти на мир. Вооруженное столкновение 
армий – это лишь одно из средств для дости-
жения этой цели».
Основы морально-психологического обеспе-
чения войск и идеологической борьбы были 
заложены в Первой мировой войне, когда 
впервые целенаправленно и масштабно были 
использованы многие средства и способы пси-
хологической подготовки войск и информаци-
онно-психологического воздействия на про-
тивника. Первая мировая война послужи-
ла предпосылкой к прикладному использова-
нию психологических знаний в армии. Если до 
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этого момента психика солдата интересовала 
в основном лишь наиболее прогрессивных во-
еначальников и военных врачей-психиатров, 
то с возникновением реальной угрозы миро-
вой войны интерес к психологии многократно 
возрос. Это было обусловлено необходимос-
тью рационального использования человечес-
ких ресурсов, что возможно лишь с учетом пси-
хологических особенностей и возможностей 
человека [2].
Наибольший вклад в развитие военной психо-
логии был сделан США, которые готовились к 
вступлению в Первую мировую войну особен-
но активно, поскольку к тому времени не име-
ли такого военного потенциала, как прочие во-
юющие стороны. Еще до вступления в войну 
в 1917 г. военные власти обратились к круп-
нейшим психологам страны – Э. Торндайку, 
Р. Йерксу, Г. Уипплу – с предложением возгла-
вить целое научное направление, связанное 
с решением проблемы применения психоло-
гии в военном деле. Американская ассоциа-
ция психологов и ряд крупнейших университе-
тов быстро развернули работу в этом направ-
лении. Была создана специальная Психологи-
ческая комиссия, состоявшая из ряда секций, 
которые решали следующие проблемы: изу-
чение военной психологии, психологические 
испытания пригодности к службе в авиации, об-
щие испытания рекрутов для исследования их 
интеллекта, выбор людей для специальных на-
значений и т. д. Возглавлял комиссию Р. Йеркс, 
под чьим руководством были созданы первые 
групповые тесты для массовой оценки пригод-
ности (в основном по интеллекту) призывников 
к службе в различных родах войск: армейский 
тест «альфа» для грамотных и армейский тест 
«бета» для неграмотных.
В ходе разработки системы комплектования 
армейских подразделений в преддверии Пер-
вой мировой войны американские психоло-
ги обследовали более 1 млн. 700 тыс. сол-
дат и около 40 тыс. офицеров. В результа-
те ими были разработаны не только первые 
принципы организации массовых исследова-
ний, но и принципы использования психологи-
ческой науки для решения прикладных задач 
профессионального психологического отбора, 
а полученный в годы войны опыт организации 
профессионального психологического отбора 
военнослужащих нашел весьма широкое при-
менение в обычной жизни [2].
Важную роль в развитии военной психологии 
сыграл опыт США по воспитанию новобранцев 
в лагере Гринлиф. Программа обучения, при-
нятая в мае 1917 года, основывалась на укре-
плении морального состояния новобранцев 

через изначально доброжелательное отноше-
ние к ним командиров, создание комфортных 
условий службы и ряде других методов психо-
логического воздействия. В лагере был назна-
чен офицер, которому предстояло развивать 
осмысленное отношение к службе. Из отдела 
военной психологии в Гринлиф прибыла спе-
циальная группа в составе тридцати пяти че-
ловек, которая должна была заниматься во-
просами морального состояния. На началь-
ной стадии обучения все указания рекрутам 
давались в виде дружеских советов, тип сер-
жанта-горлопана был решительно отвергнут. 
Новоприбывшим рекрутам вручали карто-
чки со следующим текстом: «Теперь ты сол-
дат Соединенных Штатов, солдат, избранный 
своей страной для борьбы за свободу во всем 
мире. Шагай, как солдат! Думай, как солдат! 
Действуй, как солдат! Будь солдатом! Внача-
ле это будет нелегко. Ты можешь столкнуть-
ся с вещами, которых не понимаешь. Не беда, 
Все хорошие солдаты овладевали тем, что ты 
начинаешь изучать. Помни, что ты идешь под 
стягом, который никогда не прикрывал неспра-
ведливой войны. Помни, что американская ар-
мия никогда не терпела поражений. Выполняй 
свой долг, и этого никогда не случится. Дер-
жи голову высоко поднятой, глаза открытыми 
и улыбайся». На оборотной стороне карто-
чки были написаны фамилия солдата, рота, 
адрес лагеря – это должно было служить как 
установлению личности, так и воодушевлению 
солдат. С солдатами беседовали о дисципли-
не, порядке в лагере, играх, книгах, болезнях, 
явке к врачу, переписке с домом, обмундирова-
нии и питании. Действенным психологическим 
приёмом были письма командиров родствен-
никам солдат, которые содержали заверения 
в благополучии рекрута и просьбу оказывать 
ему моральную поддержку письмами из дома.
В 1920 году всемирно известный психо-
лог Дж. Стенли Холл писал об этом опыте:  
«Цивилизованный мир все острее чувству-
ет необходимость морального воспитания, и 
в этой части возникло много противоречивых 
направлений. Одако до сих пор многие, по-
добно Сократу, сомневаются в возможнос-
ти привить добродетель. Изучив же програм-
му Гринлифа, никто не станет оспаривать, что 
высокого морального состояния войск мож-
но добиться. Если бы все идеалы этого лаге-
ря были реализованы – что несомненно случи-
лось бы, если бы война продлилась дольше, – 
а его программы были бы разработаны более 
детально, мир получил бы урок величайшей 
ценности» [1].
Немалый труд в области военной психологии 
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в ходе Первой мировой войны был проделан 
в войсках Англии. В английской армии про-
шлого было принято рассматривать мораль-
ное состояние войск как психологический ре-
зультат воздействия следующих факторов: бо-
евой выучки, вооружения, материального по-
ложения (включая пищу, бытовые условия и 
т. д.), руководства, дисциплины, духа товари-
щества. По мнению английского психолога Н. 
Коупленда, источник морального превосход-
ства английского солдата заключается в том, 
что он по своему психологическому складу не 
способен представить себе собственное пора-
жение. Большое значение имела работа офи-
церов по воспитанию личного состава. Холл 
подчёркивает, что в Первой мировой войне 
контузии у офицеров случались в три-четыре 
раза чаще, чем у солдат, объясняя эту дис-
пропорцию тем, что «офицеры были не просто 
храбрыми, но и показывали личный пример 
своим солдатам» [1].
Примером практической пользы высокой дис-
циплинированности и боевого духа английской 
армии может служить отступление из района 
Монса в 1914 году, когда более высокое мо-
ральное состояние сравнительно малочислен-
ного английского войска взяло верх над пре-
восходством немцев в численности. Во вре-
мя отступления батальон английской гвар-
дейской дивизии удерживал важный мост, яв-
лявшийся узловым пунктом обороны. В ре-
зультате продолжительных сражений у англи-
чан осталось каких-нибудь тридцать человек, 
ведущих неравный бой. Английский горнист 
крикнул «Гвардейцы, вперёд!» и уцелевшие 
гвардейцы бросились в атаку и, зайдя по глу-
бокому рву во фланг превосходящих сил про-
тивника, интенсивным огнём обратили его в 
бегство. Позиция у моста была спасена иници-
ативой молодого горниста, дисциплинирован-
ностью гвардейцев, привыкших к выполнению 
приказов на рефлекторном уровне, и их вооду-
шевлением.
В Первой мировой войне среди всех участни-
ков Англия достигла наибольшего успеха в пси-
хологическом воздействии на противника. Гит-
лер в «Моей борьбе» так описывает действие 
английской пропаганды: «Военная пропаган-
да противников началась в нашем лагере уже 
с 1915 г. С 1916 г. она становится все более ин-
тенсивной, а к началу 1918 г. она уже прямо за-
топляет нас. На каждом шагу можно было ощу-
щать отрицательные влияния этой ловли душ. 
Наша армия постепенно научилась думать так, 
как этого хотелось врагу» [3].
В 1914 году при министерстве иностранных 
дел Великобритании было создано бюро во-

енной пропаганды (позднее управление воен-
ной информации), которое в дальнейшем было 
преобразовано в министерство информации. 
Оно осуществляло пропаганду среди военнос-
лужащих и населения зарубежных стран.
В годы Первой мировой войны основными фор-
мами психологической войны были листовки, 
брошюры, письма военнопленных, открытки, 
плакаты, фальшивые продовольственные кар-
точки. Распространялись они с помощью ави-
ации и воздушных шаров. Первой серией лис-
товок во время Первой мировой войны стали 
письма немецких военнопленных, находящих-
ся в британских лагерях, своим родственникам, 
в которых говорилось о хороших условиях со-
держания. Копии писем военнопленных готови-
лись британцами очень тщательно, даже цвет 
чернил в них соответствовал оригиналу. Зачас-
тую немецкие солдаты принимали эти листов-
ки за оригиналы писем и пересылали их по по-
чте родственникам пленного. Также в ряде слу-
чаев британцы распространяли среди немец-
ких солдат запрещенную в Германии литера-
туру: письма К. Либкнехта, социалистические 
газеты. В сентябре 1918 года британцы стали 
издавать для немецких войск газеты, которые 
маскировались под немецкие – рядом с заго-
ловком помещался портрет кайзера, а так-
же проставлялась цена – 10 пфеннигов. Они 
выходили тиражом 250—500 тыс. экземпляров 
еженедельно.
Россия, Италия и другие страны в той или 
иной мере тоже пытались вести психологи-
ческую войну, но в значительно меньшей сте-
пени, чем Великобритания. В Германии же до 
августа 1918 года было запрещено занимать-
ся выпуском листовок для войск и населения 
противника, поскольку это, по мнению руко-
водства страны, противоречило правилам ве-
дения войны. Существовала лишь издава-
емая на французском языке для населения 
оккупированных немецкими войсками терри-
торий Франции газета «Gazette des Ardennes», 
которая, правда, с помощью воздушных шаров 
распространялась и за линией фронта. Ког-
да же в августе 1918 г. Германия приступила к 
массовому изданию листовок для войск проти-
вника, то время уже было упущено и добиться 
сколько-нибудь ощутимых результатов до кон-
ца войны ей так и не удалось [4].
Гитлер описывает, какое потрясение испытали 
солдаты его полка, когда впервые вошли в 
соприкосновение с английскими войсками. 
Командиры говорили им, что англичане слабы 
и трусливы, но во время боя, после первого зна-
комства с противником, солдаты поняли, что их 
обманули, и были напуганы и деморализованы. 
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РОЗДІЛ ІІ
ВОЄННІ ДІЇ МІЖ АНТАНТОЮ ТА ЧЕТВЕРНИМ СОЮЗОМ 

В «Моей борьбе» приводится сравнение ан-
глийской и немецкой пропаганды: «...герман-
ская и австрийская пропаганда в юмористи-
ческих листках все время пыталась представ-
лять противника в смешном виде. Это было не-
правильно потому, что при первой же встрече 
с реальным противником наш солдат получал 
совершенно иное представление о нем, чем 
это рисовалось в прессе. В результате полу-
чался громадный вред. Солдат наш чувство-
вал себя обманутым, он переставал верить и 
во всем остальном нашей печати. Ему начи-
нало казаться, что печать обманывает его во 
всем. Конечно это никак не могло укреплять 
волю к борьбе и закалять нашего солдата. На-
против, солдат наш впадал в отчаяние. 
Военная пропаганда англичан и американ-
цев, напротив, была с психологической точки 
зрения совершенно правильной. Англичане и 
американцы рисовали немцев в виде варваров 
и гуннов; этим они подготовляли своего солда-
та к любым ужасам войны.
Английский солдат благодаря этому никог-
да не чувствовал себя обманутым своей пре-
ссой. У нас же дело обстояло как раз наоборот. 
В конце концов наш солдат стал считать, что 
вся наша печать - «сплошной обман». Вот ка-
ков был результат того, что дело пропаганды 
отдали в руки ослов или просто «способных 
малых», не поняв, что на такую работу надо 
было поставить самых гениальных знатоков 
человеческой психологии.»
В тоже время о пропаганде Германии приво-
дятся нелестные отзывы: «Наша «пропаганда» 
была по форме непригодной, а по существу со-
вершенно шла вразрез с психологией солдата. 
Чем больше мы присматривались к постановке 
пропаганды у нас, тем больше мы в этом убеж-
дались» [3].
Австро-венгерские войска также проводили 
психологические операции. В октябре 1917 года 
австро-венгерская разведка получила инфор-
мацию о беспорядках в северной Италии – в Ту-
рине происходили волнения, войска при разго-
не демонстрантов применили оружие, что по-
влекло за собой человеческие жертвы. Че-
рез агентов удалось узнать имена убитых и 
другие данные. В Австрии были отпечатаны 
специальные номера хорошо известных в се-
верной Италии газет с отчетами о происшедших 
волнениях и списками пострадавших, при этом 
акцент делался на расправах полиции над жен-
щинами (подразумевалось – женами солдат), 
протестовавшими против трудностей с продо-
вольствием. 24 октября 1917 года с помощью 
авиации газеты были распространены среди 
итальянских военнослужащих из части, укомп-

лектованной выходцами из Турина и провин-
ции Пьемонт. Прочитав газеты, пьемонтцы ре-
шили оставить оборонительные позиции и вер-
нуться домой для наведения порядка. На сле-
дующий день фронт на этом участке был про-
рван [4].
Коупленд, подытожив опыт применения пси-
хологии в двух мировых войнах, в своём тру-
де «Психология и солдат» называет мораль-
ное состояние секретным оружием общества: 
«Моральное состояние представляет секрет 
лишь постольку, поскольку оно невидимо и не-
осязаемо. Это самое могущественное оружие, 
известное человеку; более могущественное, 
чем самый тяжелый танк, чем самое мощное 
артиллерийское орудие. чем самая разруши-
тельная бомба. Высокое моральное со стоя-
ние войск – это средство, способное превра-
тить поражение в победу. Армия не разбита, 
пока она не прониклась сознанием поражения, 
ибо поражение - это заключение ума, а не фи-
зическое состояние» [1].
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ГЕРОЇ КРУТ – УЧАСНИКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1914–1918 рр.

ГЕРОИ КРУТ – УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914–1918 гг.

HEROES OF THE KRUT BATTLE – MEMBER OF THE FIRST WORLD WAR 1914–1918
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(с. Пам’ятне, Чернігівська обл.)
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Анотація. У статті на основі документів, спогадів оче-
видців, історичних розвідок створено біографічні довід-
ки учасників бойових дій періоду Першої світової війни – 
майбутніх оборонців Крут від наступаючих більшовиць-
ких військ, зокрема командира Аверкія Гончаренка, Федо-
ра Тимченка, Осипа Твердовського, Юрія Вороного, Пав-
ла Кольченка. Висвітлено основні аспекти їхнього по-
дальшого життя та суспільної діяльності на користь 
Батьківщині, що назавжди стало прикладом для вихо-
вання молодої генерації українських патріотів.
Аннотация. В статье на основе документов, воспоми-
наний очевидцев, исторических исследований созданы 
биографические справки участников боевых действий 
периода Первой мировой войны – будущих защитников 
Крут от наступающих большевистских войск, в част-
ности командира Аверкия Гончаренка, Федора Тимчен-
ка, Осипа Твердовского, Юрия Вороного, Павла Кольчен-
ка. Освещены основные аспекты их дальнейшей жизни и 
общественной деятельности на благо Родины, что на-
всегда стало примером для воспитания молодого поко-
ления украинских патриотов.
Annotation. On the basis of documents and memories of historical 
research created the biographies of participants in military opera-
tions during the First World War – future defenders of Kruty against 
the advancing Bolshevik forces, including the commander Averkiya 
Goncharenko, Theodore Timchenko, Osip Tverdovskoho, George 
Voronoi, Paul Kolchenko. The basic aspects of their future life and 
social activities for homeland that forever become an example for 
the education of the young generation of Ukrainian patriots. 

Ключові слова: Перша світова війна, бій під Крутами, 
студентська сотня, командант, табір інтернованих.
Ключевые слова: Первая мировая война, бой под Кру-
тами, студенческая сотня, командант, лагерь интер-
нированных.
Keywords: World War, battle near Kruty, student hundred, 
commandant, internment camp.

У суспільстві не зовсім правильною є загально-
поширена думка, що всі учасники бою під Кру-

тами були не знайомі з військовою справою. 
Таке твердження стосується насамперед сту-
дентів і гімназистів Першої сотні Студентського 
куреня ім. Січових Стрільців, хоча й серед них 
були такі, хто вже встиг повоювати. На фронтах 
Першої світової війни 1914-1918 рр. поряд з до-
свідченими солдатами пліч-о-пліч стояли мо-
лоді вояки – майбутні захисники Крут. Це були 
перші й не останні випробування, що випали 
на їхню долю, а дехто навіть став Георгіївським 
кавалером. Військовий досвід, здобутий ще 
під час Першої світової війни, знадобився че-

Фото 1. Тимченко Федір, фото 1919 р. Бій під Крутами в національній 
пам’яті: Збірник документів і матеріалів / Упорядники: О. М. Любовець 
(керівник); О. М. Березовський, С. В. Бутко, А. О. Тищенко, І. В. Цимбал. – К.: 
ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 220.
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4-го батальйону цього полку. У грудні 1915 р. 
був тяжко поранений, проходив лікування у вій-
ськовому шпиталі м. Києва [3]. За бойові заслу-
ги нагороджений найвищою відзнакою – Хрес-
том Святого Георгія з мечами.
У кінці 1916 р. викладав у військовій школі. Під 
час революції 1917 р. провів українізацію сво-
го курсу юнкерів, а згодом і всієї школи. Брав 
участь у підготовці Першого військового з’їзду, 
скликаного Центральною Радою на 5-8 травня 
1917 р. в м. Києві [23, с. 293]. У грудні 1917 р. був 
призначений комендантом оборони м. Бахма-
ча і командиром куреня юнкерів Першої Київ-
ської юнацької військової школи ім. гетьмана Б. 
Хмельницького. 29 (16) січня керував боєм під 
Крутами. З 2 до 4 лютого Аверкій Гончаренко 
і юнкери Першої Київської юнацької військової 
школи ім. гетьмана Б. Хмельницького в складі 
Гайдамацького коша Слобідськї України Симо-
на Петлюри беруть участь у придушенні біль-
шовицького повстання на заводі «Арсенал» у 
м. Києві [9, с. 56].
1918 р. за часів Української Держави гетьма-
на Павла Скоропадського служив у Головній 
Шкільній Управі Військового міністерства УНР, 
викладав у Юнацькій Школі м. Станіславова 
(нині м. Івано-Франківськ) [3]. У березні 1918 
р. його призначили начальником комендату-
ри Летичівського повіту Подільської губернії [4, 
с. 550]. З червня 1918 р. працював у Головно-
му управлінні військово-навчальних установ м. 
Києва. У період протигетьманського повстан-
ня командував групою, яка здійснювала наступ 
на Банкову вулицю, де містився штаб генерала 
графа Федора Келлера [4, с. 552].  
За доби Директорії УНР в грудні 1918 р. – поміч-
ник губерніального коменданта Поділля, з бе-
резня 1919 р. – губерніальний комендант Поді-
лля, згодом – начальник канцелярії штабу Го-

рез багато років. У їхніх долях простежується 
приклад жертовності, відданості державі. Жит-
тя одних трагічно обірвалося в січні 1918 р., 
інші стали борцями за волю України, служили 
в армії УНР, вступали до лав ОУН або ж плід-
но працювали на користь Батьківщині. Беручи 
до уваги маловідомі раніше документи, матері-
али, свідчення, спогади учасників та очевидців 
бою, узагальнимо відомості про життя й діяль-
ність тих вояків під Крутами, які отримали пер-
ше бойове хрещення на фронтах Першої сві-
тової війни.
Тимченко Федір Устинович. Народився на 
Київщині. Під час Першої світової війни 1914 – 
1915 рр. – підпоручик 51-го піхотного Литовсько-
го полку. 1 лютого 1917 р. був нагороджений Ге-
оргіївською зброєю за бій, що відбувся 22 лип-
ня 1916 р. Восени 1917 р – старшина Георгіїв-
ського полку, ініціатор його українізації та пере-
йменування на «Четвертий Сердюцький імени 
полковника Богуна полк», ад’ютант цього пол-
ку [20, с. 22]. У грудні 1917 р. – січні 1918 р. – 
військовий комендант Чернігівської губернії [2, 
с. 13]. Ім’я сотника Федора Тимченка присутнє 
у списку учасників бою під Крутами [13, с. 164]. 
За часів Центральної Ради з березня 1918 р. – ко-
мендант Одеси. Після гетьманського переворо-
ту – Херсонський повітовий командант, але пізні-
ше звільнений з цієї посади [18, с. 9] через роз-
слідування обставин бою під Крутами. Спра-
вою сотника Федора Тимченка зайнявся вій-
ськовий суд, та до кінця вона не була виріше-
на у зв’язку з повстанням проти гетьмана 1918 
р. Окрім того, обвинувачення Федора Тимчен-
ка у зрадництві, на думку Аверкія Гончаренка, 
є передчасним [2, с. 22]. У час повстання Ди-
ректорії він стає командиром Першої Дніпров-
ської дивізії. На чолі цієї дивізії перший увійшов 
до Києва після його капітуляції. З початку січня 
1919 р. перебував у розпорядженні Військово-
го міністра УНР Олександра Грекова, згодом – 
Наказного Отамана УНР Олександра Осецько-
го. З квітня 1919 р – начальник 2-ї Сірожупанної 
дивізії Дієвої армії УНР в районі м. Луцька, де і 
потрапив до польського полону, разом зі своїми 
частинами [18, с. 9]. У вересні 1919 р. повернув-
ся з полону в розпорядження штабу Дієвої ар-
мії УНР. 1920 р. перебував під слідством у спра-
ві так званої Луцької катастрофи 16 – 17 травня 
1919 р, через що отримав відмову в клопотанні 
про зайняття старшинських посад в Армії УНР 
[10, с. 106]. Був інтернований в Домб’є і Щепіор-
но (Польща). Помер 1926 р. в шпиталі м. Горіш-
ній Шлезьк [18, с. 9].
Аверкій Матвійович Гончаренко. Народив-
ся 22 жовтня 1890 р. у с. Дащенки Лохвицько-
го повіту Полтавської губернії (нині Варвин-

Фото 2. Аверкій Гончаренко. Фото з музею.

ського р-ну, Чернігів-
ської обл.). Навчав-
ся в Прилуцькій гім-
назії. 1912 р. з відзна-
кою закінчив Чугуїв-
ське військове учи-
лище і в ранзі підпо-
ручика призначений у 
76-й піхотний Кубан-
ський полк російської 
армії, дислокований 
у м. Тульчин [3]. З по-
чатком Першої світо-
вої війни 1914 р. – ко-
мандир сотні 260-го 
піхотного Брацлав-
ського полку, з верес-
ня 1915 р. командир 
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Стрільців на станції Крути. Під час бою під Кру-
тами прорвався крізь лави більшовиків, рятую-
чи свій загін, і переховувався в лісах. Разом із 
товаришами здійснював партизанські набіги на 
м. Ніжин, зайнятий більшовиками, звільнив міс-
то від ворогів ще до приходу німецьких та ав-
стрійських армій [21, с. 101-102; 22, с. 16].
У березні 1918 р. вступив до Київської інструк-
торської школи й отримав призначення до 3-ї 
пішої дивізії ІІ-го Подільського Корпусу в м. 
Умані, а згодом – до 12-го пішого Брацлавсько-
го полку, з яким 7 липня 1918 р. переїхав у м. 
Тульчин на Поділля. Став командантом під-
старшинської інструкторської сотні [22, с. 16]. У 
листопаді 1918 р. Осип Твердовський узяв ак-
тивну участь у протигетьманському повстанні, 
вів боротьбу з карними відділами, сформова-
ними з числа російського офіцерства. За часів 
Директорії УНР протягом 1919 р. – заступник 
коменданта бронепотягу «Помста» (посаду ко-
манданта займав його брат Матвій), а невдовзі, 
після загибелі брата, став комендантом та про-
славився подвигами проти московських оку-
пантів [22, с. 17]. Восени 1919 р. був поранений 
у боротьбі з більшовиками, потрапив до поль-
ського полону в табори Ланьцута й Берестя 
Литовського. Вступив до 6-ї Січової стрілець-
кої дивізії армії УНР під командуванням Мар-
ка Безручка. Унаслідок Варшавського договору 
з квітня 1920 р. перейшов у складі 6-ї Січової 
стрілецької дивізії в Україну. Працював на бро-
непотязі. 21 листопада 1920 р. знову потрапив 
до таборів інтернованих у Вадовиці, а потім у 
Стрілково. Весною 1922 р. втік зі Стрілково в Бі-
ловезьку пущу, а по невдалих спробах перейти 
ризький кордон і дістатися в Україну, переїхав 
у західну Європу, працював у копальнях і на 
фабриках Франції [22, с. 17]. Згодом вирушив 
до Люксембурга в м. Еш-сюр-Альзет, де тяж-
ко фізично працював. У 1925 р. Осип Твердов-
ський вступив до Організації Українських Наці-
оналістів і очолив її осередок у Люксембурзі. 
Спільно з п. Чубом заснував там Відділ ОУН. 
З 1929 р. – уповноважений організації «Провід 
Українських Націоналістів» і керівник місцевих 
українських націоналістів «на Люксембурґ і су-
межні терени Франції» [22, с. 17]. Тяжкий стан 
здоров’я вимагав піти на лікування, проте опе-
рація не вдалася і 16 квітня 1930 р. помер. По-
хований на міському цвинтарі в м. Еш-сюр-
Альзетт (Люксембург) [22, с. 17]. Пам’ять Оси-
па Твердовського вшановано спеціальним не-
крологом на перший сторінці офіційного органу 
ОУН «Розбудови Нації» [21, с. 101-103].
Вороний Юрій Юрійович (Георгійович). Наро-
дився 9 серпня 1895 р. в селі Журавка Пирятин-
ского повіту Полтавської губернії (нині Варвин-

на штабу 30-го полку 14-ї Гренадерської диві-
зії Війська СС (Галицька Ч. І), референт VІ-го 
відділу (духовної опіки) [3]. У травні 1945 р за-
вдяки рішучим діям Аверкія Гончаренка вели-
ка частина (понад 2000 вояків) дивізії уникла 
оточення танковими частинами радянської ар-
мії та врятувалася від загибелі, проте потрапи-
ла в полон англійцям [17, с. 147]. З частинами 
1-ї Української дивізії Української національної 
армії був інтернований в Італію в м. Белярія, а 
дещо пізніше біля м. Ріміні [3].  
Після Другої світової війни 1947 р. жив на емі-
грації у Великобританії [3]. 1952 р. переїхав 
до США, став один із організаторів, активним 
учасником, згодом головою «Станиці Брат-
ства колишніх вояків Першої української диві-
зії УНА» в м. Клівленд. Військовий Ресорт при 
УНР в екзилі підвищив його до рангу полковни-
ка [23, с. 294]. Помер 12 квітня 1980 р. в США 
[19, с. 93-94].         
Твердовський Осип Матвійович (справжнє 
прізвище – Твердун [7]). Народився 1 листопа-
да 1891 р. в м. Ніжині Чернігівської обл. в за-
можній козацькій сім’ї. Закінчив Ніжинську гім-
назію. Під час Першої світової війни служив у 
176-му Переволоченському полку, де закінчив 
школу хорунжих. Був поранений, за хоробрість 
отримав високі нагороди, зокрема орден Свя-
тогоЮрія та «Білого Орла» [22, с. 16].
З початком революції 1917 р. – командант укра-
їнізованого куреня під Тернополем , у боях був 
поранений, потрапив до лікарні м. Києва. У січ-
ні 1918 р. разом з рідним братом Матвієм Твер-
довським організував у м. Ніжині загін для обо-
рони УНР від більшовицьких військ Михайла 
Муравйова. Приєднався разом зі своїм заго-
ном до сотні Студентського куреня ім. Січових 

Фото 3. Твердовський Осип. Фото з музею.

ловного Отамана 
Симона Петлю-
ри [4, с. 552-553]. 
Після визвольних 
змагань два міся-
ці перебував у та-
борі інтернованих 
біля м. Перемиш-
ля (Польща). Зго-
дом працював в 
українській коо-
перації в м. Ста-
ніславові [3]. 
У квітні 1943 р. 
Аверкій Гонча-
ренко доброволь-
цем вступив до 
дивізії. «Галичи-
на». З вересня 
1944 р. – старши-
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[8]. Згодом втік з полону, перейшов лінію фрон-
ту й зазнав недовіри та приниження, через які 
пройшли сотні тисяч радянських військовопо-
лонених. На батьківщині отримав заборону за-

ського р-ну Чернігівської обл.) в сім’ї відомого 
вченого, професора математики Варшавсько-
го університету, члена-кореспондента Росій-
ської академії наук Георгія Вороного. Навчався у 
Варшаві, проте після передчасної смерті батька 
продовжив навчання в Прилуцькій гімназії (Чер-
нігівська обл.), яку закінчив 1913 р. та вступив на 
медичний факультет Київського університету 
св. Володимира [8; 12; 11, с. 299].
У період Першої світової війни Юрій Воро-
ний як студент-медик працював в одному з 
перев’язувальних загонів Південно-Західного 
обласного земського комітету допомоги хво-
рим і пораненим воїнам на війні [12].
1918 р. студентом добровільно пішов у 
перев’язувальний загін військ Центральної 
Ради. 29 січня в складі Першої сотні Студент-
ського куреня ім. Січових Стрільців Юрій Воро-
ний брав участь у бою під Крутами [11, с. 299].
1921 р. закінчив навчання і був зарахований 
професорським стипендіатом кафедри хірургії 
[12]. 5 січня 1921 р. Наукова рада Київської дер-
жавної медичної академії затвердила Вороно-
му Георгію Георгійовичу звання лікаря. З того 
часу Вороний змінив ім’я на Юрія Юрійовича. З 
жовтня 1923 р. до вересня 1926 р. – ординатор 
та аспірант кафедри. Після закінчення аспіран-
тури – асистент клініки Харківського медично-
го інституту [12].
Улітку 1931 р. через безпартійність, походжен-
ня, звинувачення в українському буржуазно-
му націоналізмі Юрій Вороний був відрядже-
ний до Херсона, де працював головним ліка-
рем у лікарні, директором та професором хі-
рургії Херсонського виробничого медичного ін-
ституту, потім – старшим науковим співробіт-
ником Всеукраїнського інституту невідкладної 
хірургії й переливання крові [8; 12; 11, с. 299]. У 
квітні 1933 р. Юрій Вороний зробив першу у сві-
ті операцію з пересадки нирки, взятої від люди-
ни [8; 12; 11, с. 299]. Звіт про цю операцію був 
опублікований в італійському журналі «Vinerva 
Chirurgica» [1, с. 31]. 2 січня 1936 р. Централь-
на кваліфікаційна комісія Наркомздрава УРСР 
заслухала постанову Київського медичного ін-
ституту від 10 грудня 1935 р. й присвоїла Юрію 
Вороному вчений ступінь кандидата медичних 
наук без захисту дисертації [8; 12]. Згодом його 
запросили до інституту екстреної медицини на 
посаду старшого співробітника. 
У 1936 – 1941 рр. завідував кафедрою хірургії 
Харківського стоматологічного інституту. Під 
час війни працював у фронтовому госпіталі. У 
лютому 1943 р. німецькі війська прорвали обо-
рону і, рятуючи поранених, військовий хірург 
Юрій Вороний потрапив разом з ними в полон, 
де продовжив надавати їм медичну допомогу 

Фото 4. Юрій Вороний. Студент Київського університету ім. Св. 
Володимира, 1915 р. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://voronuy.
at.ua/publ/statti/jurij_ jurijovich_voronij_pioner_klinichnoji_transplantologiji_ch1/2-
1-0-45

Фото 5. Могила Юрія Вороного
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військову (медичну) в царській Росії, неоднора-
зово проявляли мужність у бойових діях, тож 
не дивно, що за хоробрість їх відзначали на-
городами Російської імперії. У трагічні січневі 
дні 1918 р. вони були серед тих молодих і рішу-
чих, закоханих в Українську державу студентів, 
хто наважився під Крутами кинути виклик долі, 
протистояти більшовицьким військам, що рва-
лись до Києва. Ці молоді солдати не залишили-
ся осторонь Української революції 1917 – 1921 
рр., і, якщо доля дарувала життя, долучилися 
до армії УНР або служили своєму народу. Не 
один з них кров’ю засвідчив честь українсько-
го вояки і вписав славну сторінку в історію бо-
ротьби за нашу державність. Безумовно, серед 
оборонців Крут були й інші учасники бойових 
дій періоду Першої світової війни, тож вивчен-
ня їхніх біографій може стати предметом май-
бутніх досліджень.
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йматися викладанням хірургії у Харкові. Пере-
їхав до м Житомира, де протягом 1944 –1950 
рр. працював лікарем-урологом міської та об-
ласної лікарень [8; 12]. З 1950 р. жив у м. Києві, 
працював у Інституті експериментальної біоло-
гії та патології ім. А. Богомольця, керував відді-
ленням експериментальної хірургії, з 1953 р. – у 
Київському інституту гематології та переливан-
ня крові таким же відділенням [8; 12]. 17 травня 
1952 р. рішенням ВАК Юрію Вороному присвої-
ли науковий ступінь доктора медичних наук. 18 
лютого 1954 р. затвердили вчене звання про-
фесора зі спеціальності «хірургія» [8; 12]. По-
мер Юрій Вороний 13 травня 1961 р. через сер-
цевий напад. Могила професора Вороного 
знаходиться на Байковому кладовищі м. Киє-
ва поряд із могилою Михайла Грушевського [8; 
12; 11, с. 299].
Кольченко Павло Іванович. Народився в с. Ба-
ламутівка, Ружинської волості Сквирського пові-
ту Київської губернії (тепер – с. Заріччя Ружин-
ського р-ну Житомирської обл.) в сім’ї селяни-
на Івана Опанасовича Кольченка, про що свід-
чить довідка, видана в Києві 22 серпня 1918 р. 
Другою Київською українською гімназією ім. Ки-
рило-Мефодіївського братства [5]. Навчався в 
Четвертій київській гімназії, згодом перевівся 
до восьмого класу Другої київської української 
гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства У 
січні 1918 р. вступив до Першої сотні Студент-
ського куреня ім. Січових Стрільців [6]. Його то-
вариш по шкільній лаві Ігор Лоський згадував, 
що на зборах гімназистів, які вирішили підтри-
мати добровольців студентського куреня, го-
ловою вибрали «славної пам’яті Павла Коль-
ченка, учня 8-ї кляси, що встиг уже побувати 
на фронті під час світової війни й тому уважав-
ся найдосвідченішим у військовому ділі» [16, с. 
50]. У складі Першої сотні Студентського куре-
ня ім. Січових Стрільців брав участь у бою під 
Крутами. Існує декілька версій про загибель 
Павла Кольченка. У довідці, виданій Другою Ки-
ївською українською гімназією ім. Кирило-Ме-
фодіївського братства 15 червня 1918 р., зазна-
чено, що Павло Кольченко «був забитий в бою 
з большевиками під Крутами» [6]. Ігор Лоський 
згадував, що «Кольченкові вдалося втекти з 
большевицьких рук, але вже десь під Ніжином 
захопили його матроси з большевицького пан-
цирника і після нелюдських знущань мертвого 
кинули на Ніжинському двірці» [15, с. 5]. Є та-
кож версія, що він був «розстріляний больше-
виками біля Конотопу» [14, с. 28-39]. 
Учасники бою під Крутами 29 січня 1918 р., жит-
тєвий шлях яких став предметом нашого дослі-
дження, воювали на фронтах Першої світової 
війни 1914 – 1918 рр. Усі вони здобували освіту 
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Анотація. Розкрито передумови та перебіг евакуації 
англо-французьких військ з Галліпольського півострова 
у грудні 1915 – січні 1916 рр., яка, на відміну від  невдалої 
десантної операції, що їй передувала, була надзвичайно 
успішною. 
Аннотация. Раскрыто предпосылки и ход эвакуации ан-
гло-французских войск из Галлипольского полуострова 
в декабре 1915 - январе 1916, которая, в отличие от неу-
дачной предшествующей ей десантной операции, была 
чрезвычайно успешной.
Annotation. Reveals the background and progress of the 
evacuation of British and French troops from the Gallipoli 
Peninsula in December 1915 - January 1916, which, unlike 
an amphibious operation that preceded it, has been extremely 
successful.

Ключові слова: десантна операція, плацдарм, відведен-
ня військ, район завантаження,  завантаження,  евакуа-
ція плавзасобами.
Ключевые слова: десантная операция, плацдарм, 
отвод войск, район загрузки, загрузки, эвакуация плав-
средствами.
Keywords: amphibious operation, springboard, withdrawal of 
troops, area upload, download, evacuation craft.

На відміну від зарубіжної воєнно-історичної на-
уки, яка досить глибоко і всебічно вивчала до-
свід застосування військ (сил) воюючих сторін 
у І-й Світовій війні, у радянській історіографії 
чимало питань, зокрема щодо евакуації військ 
(сил), практично не висвітлювалося. В окремих 
працях коротко згадувалося, що «з досягнен-
ням цілей десанту, а також у випадку, коли ви-
саджені війська не могли вирішити поставлені 
завдання і приймалося рішення про згортання 
операції, на флот покладалися завдання ева-
куації військ із району бойових дій» [10, с.218].
Ігнорування вивчення досвіду цього виду дій та 
відсутність підготовки до їх проведення у тео-

рії і практиці застосування збройних сил при-
зводить до дуже тяжких наслідків, як це мало 
місце на радянсько-німецькому фронті у роки 
II-ї Світової війни, за виключенням евакуа-
ції військ (сил) з півострова Ханко та Одеси. У 
сучасних умовах, коли протягом лютого – бе-
резня 2014 року збройними силами Російської 
Федерації підступно, усупереч усіх угод і норм 
міжнародного права, було анексовано терито-
рію Криму, згадуючи 100-річчя початку Першої 
світової війни, бачиться актуальним розгля-
нути один з її епізодів – евакуацію військ (сил) 
з Галліпольського півострова під час Дарда-
нелльської операції у період з 10 грудня 1915 р. 
по 9 січня 1916 р. 
Дарданелльська (Галліпольська) операція 
(19.02.1915 – 09.01.1916 рр.) англо-французько-
го флоту та десантних військ – відноситься до 
десантів, що здійснювалися крупними силами 
для відкриття нового фронту збройної бороть-
би [10, с.211] – мала за мету оволодіння Дарда-
нелами, Босфором і Константинополем (Стам-
булом), виведення Туреччини з війни на боці Ні-
меччини [1, с.298; 2] та відновлення зв’язку із 
Російською імперією через Чорне море. Вона 
стала однією з найважливіших на Середземно-
морському театрі Першої світової війни і мала, 
безперечно, стратегічне значення [5, с.65]. За 
словами В. Черчілля, першого лорда Адмірал-
тейства, ініціатора операції, на Галліполійсько-
му півострові були розбиті головні сили турець-
кої армії  [12, с.246].
Слід зазначити, що радянська та російська істо-
ріографія наголошує на тому, що держави-со-
юзниці – Великобританія та Франція – прагну-
ли випередити Росію в оволодінні стратегічно 
важливими протоками [1, с.298; 5, с.65; 6, с.214; 
10, с.211], хоча вона була чи найбільше зацікав-
лена у вільному проході суден через протоки, 
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оскільки 90% зерна і 50% її експорту проходило 
через Босфор і Дарданелли [9, с.21]. 
У перші дні після вступу у війну Туреччини Ан-
тантою було вирішено шляхом бомбардуван-
ня зовнішніх Дарданелльських фортів (3 лис-
топада 1914 р.) вплинути на громадську дум-
ку Туреччини, втягнутою німцями у війну всупе-
реч бажанню значних громадських та урядових 
кіл, що мало б викликати перелом у ставленні 
до війни серед турецького населення. Утім, ця 
надія не виправдалася – ушкодження фортів 
були порівняно незначними, а відхід кораблів 
союзників та відмова від поновлення протягом 
довгого часу операцій проти Дарданелл при-
звели до зворотних результатів: турки почали 
посилювати оборону, а припинення операції 
було зрозуміле як акт слабкості супротивника і 
лише сприяло зміцненню в Туреччині партії ві-
йни [12, с.457]. 
Загальний хід військових дій незабаром знову 
висунув проблему операції проти Дарданелл. 
До початку 1915 року з’ясувалося, що англо-
французькі війська на заході і росіяни на сході 
не можуть розраховувати найближчим часом 
прорвати лінії стійкого німецького фронту, а ві-
йна переходила (на заході) в позиційні форми 
[12, с.457].
Оскільки на початок січня турецькі війська сут-
тєво потіснили на Кавказькому фронті росій-
ські, а IV-й Сибірський і Гвардійський корпуси 
для полегшення становища союзників на За-
хідному фронті були перекинуті на Варшав-
ський фронт для продовження наступу, англій-
ському представникові при російській Ставці 
була висунута вимога в якості компенсації про-
вести демонстративні дії на заході Туреччи-
ни. 3 січня 1915 р. англійська сторона відпові-
ла згодою з проведенням такої операції в про-
тоці Дарданелли [7, с.17], успіх якої дозволив би 
розпочати масштабні операції на Балкансько-
му півострові. Дії в цьому напрямі повинні були 
змусити турок стягти сюди свої сили, відволік-
ти їх від Єгипту і російського фронту, а також 
вибити Туреччину з коаліції центральних дер-
жав, замкнути кільце блокади з півдня, відріза-
ти сполучення з Азією і забезпечити морський 
шлях до Росії. Ці плани намічали перспективи 
крупної спільної операції флоту і армії на Дар-
данелли [11, с.457].
Було висунуто два варіанти: перший варіант 
передбачав форсування Дарданелл без учас-
ті десантної армії, одним флотом, який повинен 
був самостійно прорватися в Мармурове море 
і загрожувати Константинополю. Інший варіант 
ґрунтувався на спільних діях армії і флоту при 
веденні ними методичних операцій із здобуття 
Дарданелл, і потім просуванню в напрямку на 

Константинополь [11, с.459]. Після досить три-
валих політичних дискусій Антантою було при-
йнято рішення про проведення щось середньо-
го між демонстрацією сили і десантною опера-
цією. Для її проведення британський і фран-
цузький флоти виділили значні сили – 11 ліній-
них кораблів, один лінійний крейсер, 4  крейсе-
ри, 16 есмінців, сім підводних човнів, один гід-
роавіатранспорт і велику кількість допоміжних 
суден; їх очолив віце-адмірал Карден, коман-
дувач британської ескадри на Середземному 
морі [8]. 
Після провалу протягом лютого – березня 
1915 р. спроб провести операцію з оволодін-
ня Дарданеллами силами тільки флоту союз-
не командування негайно почало готувати де-
сантну операцію, до участі в якій була залуче-
на 570-тисячна армія (англійських військ – 490 
тис. осіб, включаючи австралійський і новозе-
ландські корпуси, французів – 80 тис. осіб на 
чолі з генералами Я. Гамільтоном – Британія, 
та французьким – А. д’Амада), та флот (понад 
40 кораблів, у тому числі 11 лінкорів на чолі з 
адміралом С. Карденом, потім адміралом де 
Робеком) союзників. Їм протистояла 700-ти-
сячна турецька 5-а армія (німецький генерал 
Л. Сандерс) [1].
Завданням десанту було визначено допомогти 
флоту захопити берегові батареї турків, а по-
тім розвивати наступ. Тому висадка проводи-
лася в тих пунктах узбережжя Егейського моря, 
які перебували найближче до батарей, що охо-
роняли протоку Дарданелли [8]. Війська вже з 
кінця лютого перебували на о. Мудроc, де була 
обладнана база десанту, але могли бути готові 
для висадки тільки до початку квітня [11, с.465].
Подальші спроби розвинути успіх на почат-
ку серпня шляхом висадки 60-тисячного де-
санту в б. Сувла і нанести вирішальний удар 
в тил і фланг турецької армії, що займала пів-
денний район, були невдалими . Вся експеди-
ція цим була приречена на невдачу [11, с.473]. 
Причиною цьому стали прорахунки у плануван-
ні та підготовці операції, неефективне керівни-
цтво діями, відсутність єдиного командування 
та загального задуму [7, с.100]. Відтак, незва-
жаючи на значні матеріальні та людські втра-
ти та відсутність серед союзників єдиного по-
гляду на ведення операції, вона не досягнула 
мети. У підсумку, Дарданелльська операція до-
рого коштувала обом сторонам, а протоки, які 
відкривали доступ англійському та французь-
кому флотам в Чорне море були остаточно за-
чинено для союзників. 
Підсумки дій десанту союзників були невтішни-
ми: за величезних втрат було зайнято невели-
ку ділянку Галліполі, при  цьому стало немож-
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ливим подальше просування [11, с.472]. Із за-
гальної чисельності військ 490 000 осіб англійці 
втратили 119 729 убитими, пораненими та зни-
клих без вісті; французи – із 80 000 осіб втрати-
ли 26 500 солдатів та офіцерів; хворих і пора-
нених в англо-французькому війську – 120 000 
осіб [7, с.100]. Загальні втрати склали: союзни-
ків – понад 146 тис. осіб і 6 лінкорів; втрати ту-
рецьких військ обчислювалися в 186 000 осіб 
та 1 лінкор [1, с.21].
Серпневі невдачі в Дарданеллах до крайнос-
ті ускладнили політичне становище на Балка-
нах. Як наслідок турецької напівперемоги біля 
Сувли Болгарія почала мобілізувати свою ар-
мію. У Греції наступ австро-німців на Сербію і 
мобілізація Болгарії призвели до оголошен-
ня прем’єр-міністром Венізелосом у вересні 
1915 р. декрету про мобілізацію грецької армії 
та запрошення ним англо-французів висадити-
ся в Салоніках для спільних з греками опера-
цій проти болгар, за умови, що англо-францу-
зи нададуть 150 000 бійців. Англо-французи на 
цю пропозицію погодилися [7, с.94-95].
На початку листопада перед англійською Вій-
ськовою радою був рішуче поставлено питан-
ня про евакуацію Галліполі. До цього часу на-
ступник Гамільтона Монро надіслав рапорт, де, 
описавши тяжке становище експедиційної ар-
мії, вказав на необхідність евакуації. Запита-
ні з цього питання корпусні командири дали 
суперечливі відповіді, напр., Командир АН-
ЗАК Бірдвуд вважав евакуацію небажаної, так 
як, на його думку, вона буде пов’язана з вели-
кими втратами, а командувач районом Сувла, 
навпаки, вважав, що евакуація можлива саме 
тепер, так як далі, з прибуттям німецьких під-
кріплень, вона стане вельми важким; команду-
вач районом південного краю півострова був за 
евакуацію. До труднощі вирішення цього питан-
ня додалися розбіжності між сухопутним і мор-
ським командуванням в Дарданеллах. Началь-
ник штабу морських сил Дарданелльського ра-
йону Кейс розробив новий план прориву фло-
ту через Дарданелли  і доставив його напри-
кінці жовтня в Лондон, де знайшов у Військо-
вій раді багато прихильників. Перший лорд Ад-
міралтейства Кітченер, призначений після по-
дання у відставку Черчіллем, погодився підтри-
мати флот, якщо цей план буде прийнятий. Для 
остаточного вирішення питання Кітченер виї-
хав у Дарданелли для ознайомлення зі станом 
справ на місці. Проінспектувавши район Сув-
ла,. Анафарти, Арі-Бурну і південному краю 
півострова, він дійшов висновку про необхід-
ність евакуації. Між тим, прибуття Кітченера 
було зрозуміле всіма як симптом рішучих по-
дій. Відчувалося, що кожен наступаючий день 

буде в сенсі досягнення успіху важче, ніж попе-
редній. Попутно з цим діяльність німецьких під-
водних човнів посилювалася. Сухопутні части-
ни продовжували зазнавати з кожним днем усе 
більших втрат. На підставі доповіді Кітченера 
англійська Військова рада й англійський уряд 
прийняли рішення, що війська з Галліполі слід 
евакуювати повністю [7, с.98] до грецького пор-
ту Салоніки. Це стало останнім етапом опера-
ції (з 10 грудня 1915 р. по 9 січня 1916 р.). 
Тим часом у другій половині листопада 1915 р. 
погода різко погіршилася, сильні бурі зруйнува-
ли частину причальних пристосувань; крім того 
берегова лінія, де мала бути проведена зворот-
на посадка, була під безпосереднім вогнем ту-
рецьких батарей. За таких умов можливі втра-
ти при евакуації по приблизними підрахунками 
могли дійти до 30% [7, с.99]. На кінець місяця 
ситуація на Галліопольському фронті склала-
ся надзвичайно несприятливо для союзників: 
практично всі англо-французькі війська вияви-
лися затиснутими на плацдармі Сувла – АН-
ЗАК. До початку грудня на плацдармі знаходи-
лося близько 83 000 осіб, понад 5000 в’ючних 
тварин, близько 2000 автомашин, до 200 гар-
мат та велика кількість припасів. Було абсо-
лютно непрактично вивезти всю армію за ко-
роткий період часу, оскільки не було достатньої 
кількості суден та транспортів для перевезен-
ня; також відпадало питання про відхід із боя-
ми, оскільки вся територія плацдарму перебу-
вала в зоні досяжності ворожої артилерії, заді-
яні в цьому випадку транспорти для евакуації 
військ могли бути знищені [9, с.352].
За таких обставин Вемміс, який був призначе-
ний замість де Робека, уважав за потрібне зро-
бити ще одну спробу прориву. З цього приво-
ду Монро висловився за повну ліквідацію Дар-
данелльской операції. Лише 6 грудня конфе-
ренція з представників усіх союзних держав у 
французькій головній квартирі поклала край 
всім коливанням, остаточно вирішивши розпо-
чати евакуацію Галліполі [7, с.99].
Розробка плану евакуації в цілях секретнос-
ті була доручена обмеженому числу осіб, на-
ближеному близько до командування. Планом 
було передбачено евакуацію провести в дві 
черги: спочатку евакуювати війська території 
АНЗАК і частини району Сувла, а в другу чер-
гу – частини з південного краю півострова. На-
лежало евакуювати в загальному 145  000 чо-
ловік, 15000 коней і 400 гармат різних калібрів з 
матеріальною частиною. Для евакуації терито-
рії АНВАКа і Сувла Бьордвуд запропонував на-
ступний план: 1-я фаза – евакуювати війська, 
обладнання, припаси і тварин, які не будуть по-
трібні для оборони взагалі; 2-я фаза - евакую-
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вати все, що не потрібно для чотириденної обо-
рони (на той випадок, якщо погана погода за-
тримає операцію) і, нарешті, 3-я фаза – евакуа-
ція всього іншого. Першу фазу належало закін-
чили 10 листопада, другу протягом двох ночей і 
третю – за можливості чимшвидше [7, с.99]. 
З урахуванням обстановки що склалася, шта-
бом союзних військ був розроблений план по-
етапного поступового виведення військ з плац-
дарму протягом кількох ночей поспіль з мож-
ливістю прикриття евакуації та відходу заго-
нів прикриття на останньому етапі на кораблі. 
Розпочався інтенсивний період підготовки, що 
включав в себе насамперед збір необхідної 
кількості транспортів й суден. У Єгипті були під-
готовлені 12 тис. ліжок у шпиталях, а п’ятдесяти 
шести тимчасовим шпиталям на суднах було 
наказано перебувати у готовності прийняти по-
ранених з берега – великі лайнери «Маврита-
нія», «Аквітанія» та «Британік» попливуть пря-
місінько до Англії. Для створення хвилерізу біля 
берега були затоплені кілька суден, інженер-
ні війська ремонтували тимчасові причали, по-
шкоджені листопадовими штормами, і, що на 
нашу думку найголовніше, був складений де-
тальний графік, згідно якого кожен повинен був 
знати свої дії. Для забезпечення прихованості 
морський патруль ізолював острови (Імброс та 
Мудрос) від грецьких суден, що привозили то-
вари з континенту, а на о-ві Імброс (головні базі 
десанту) був виставлений кордон навколо сіл 
під виглядом імовірного спалаху чуми [9, с.353].
Для введення турок в оману на південному 
краю півострова здійснювалися висадки ан-
глійських частин нібито на заміну французьких, 
і поширювалися чутки про підготовку наступу. 
Ця хитрість вдалася, турки нічого не підозрю-
вали. З артилерійської боку план передбачав 
передачу обстрілу турків з берегових батарей 
на корабельну артилерію, для чого до кораблів 
були відряджені берегові артилеристи. Усі роз-
порядження, що стосувалися управління вог-
нем, передавалися по радіо, а стосовно еваку-
ації – по телефону, для чого штаб заводив брі-
дель на бочку, з’єднану з центральною теле-
фонною станцією на березі. На всіх дільницях 
були обладнані позиції для прикриття підходу 
військ до пристаней. Передові окопи не повинні 
бути залишені захисниками до найостаннішого 
моменту і залишатися організовано, невелики-
ми групами [7, с.100]. 
Погода сприяла евакуації. До кінця першого 
тижня грудня це завдання було вирішене. З 10 
грудня розпочався перший етап евакуації: но-
чами в затоку Сувла заходили флотилії барж 
та малих суден, завантажувалися війська-
ми, тваринами, гарматами та до світанку не-

помітно виходили з бухти, при цьому перши-
ми завантажувалися хворі, військовополоне-
ні, а потім піхота. Крім того, були зроблені до-
сить ефективні заходи щодо введення проти-
вника в оману: заборонялося палити, розмов-
ляти, замотувалося в ганчір’я взуття, на прича-
лах були постелені ковдри. На ранок малі суд-
на зникали. Оскільки кількість солдатів союзни-
ків, що залишилися на плацдармі, з кожною до-
бою зменшувалася, щоб підтримувати оманні 
дії, по прибережних дорогах відправляли коло-
ни солдатів та обози, як і в попередні дні; жо-
ден з наметів не був згорнутий, артилеристи, 
що залишилися, стріляли удвічі частіше та без-
перервно переміщували свої батареї з одного 
місця на інше; увечері та вранці запалювали-
ся тисячі вогнищ для імітації скупчення великої 
кількості людей; весь денний час авіація союз-
ників не дозволяла проводити повітряну роз-
відку противнику. У результаті турецькі війська 
нічого не підозрювали та не робили спроб ата-
кувати [9, с.355-536].
15 грудня почалося прискорене виконання пла-
ну евакуації. До евакуації військ в якості тран-
спортних засобів стали застосовуватися лін-
кори, шляхи відходу до берега мінувалися, за-
кладалися фугаси, влаштовувалися пастки, 
пристрої для імітації стрільби з гвинтівок. До 18 
грудня було евакуйовано близько 40 000 осіб 
та велика частина обладнання і частина при-
пасів [9, с.357-559]. За ці два дні втрати склали 
лише два (за іншими даними – 6 [7, с.99]) пора-
нених солдати в районі АНЗАК [9, с.361]. 
До ранку 18 грудня на ділянці АНЗАК залиша-
лося 10 000 чоловік і 22 гармати, у районі Сув-
ла 10 000 чол. і 15 гармат з 90 000 чол. і 196 
гармат, що були у цих пунктах раніше. До вечо-
ра 18 грудня всі приготування до третьої черги 
евакуації були закінчені. Почавшись в 18 год. 
45 хв. 18 грудня, завдяки найсуворішому роз-
рахунку часу й дисципліни, евакуація території 
АНЗАК і Сувла у ніч 19 грудня непомітно була 
завершена. Було евакуйовано близько 20 000 
осіб, а на наступний день – останні 20 000 Ева-
куація закінчилася в 4:00. 30 хв. 20 грудня, в ціл-
ковитому порядку. Люди і вантажі підходили до 
пристаней завчасно, в строго чергове час. Суду 
були в повній готовності підтримати відхідних. 
Завдяки дотримуваної цілковитій тиші на бере-
зі і заходам маскування, прийнятим, в передо-
вих окопах, посадка відбувалася без перешко-
ди з боку турків. Незважаючи на таку винятко-
ву удачу, все ж довелося залишити на березі 34 
польових знаряддя і гаубиць, 250 коней і мулів 
і 100 возів. Все що залишилося було зіпсовано 
та знищено [7, с.100]. 
У період з 29 грудня по 9 січня 1916 р. при до-
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триманні такої ж суворої черговості та застосу-
ванні заходів маскування, які були вжиті при ева-
куації ділянок АНЗАК і Сувла, – користуючись ніч-
ною темрявою, була проведена друга фаза по-
етапної евакуації військ союзників з плацдарму 
Хеллес. Належало евакуювати війська південно-
го краю півострова в складі 32000 чол., 5700 тва-
рин, 120 гармат англійців і 11 000 чол., 3500 тва-
рин і 73 гармати французів. Починаючи з 29 груд-
ня, посадка здійснювалася з пляжів W і V. У пер-
шу чергу евакуювалися французи. Щоночі непо-
мітно для турок евакуювалося близько 3000 пі-
хоти і 1000 коней. 7 січня, коли на Хеллесі зали-
шився ар’єргард (решта 17 000 осіб) англо-фран-
цузьких військ, 12-я турецька дивізія здійснила 
спробу нанести завершальний удар. Але сили 
ар’єргарду за підтримки корабельної артилерії 
настільки самовіддано дали відсіч, що турець-
кі солдати відмовилися йти в атаку. Після цьо-
го ніяких перешкод з боку турків не було, на ра-
нок 8 січня на всій південній ділянці залишалося 
близько 1,5 дивізії піхоти [7, с.100].
Така стійкість переконала командувача турець-
кими військами на Галліполі німецького генера-
ла Лімана  в тому, що британці не збираються 
залишати мис Хеллес. Ця обставина у сукупнос-
ті із прихованим залишенням позицій дозволи-
ла, починаючи із 17 години 8 січня, до 5.00 ран-
ку 9 січня провести евакуацію останньої чер-
ги, котра закінчилася успішно, без утрат, хоча, 
на відміну від бухти Сувла і плацдарму АНЗАК, 
шторм, що посилювався, ледве не зірвав опе-
рацію. У підсумку, це був суттєвий успіх у той 
момент, коли майже не залишалося надій [9, 
с.364–369]. Як в районі Сувла, тут було залише-
но значну кількість всякого роду запасів – 15 гар-
мат, понад 500 коней і 1500 возів. Невдала для 
англо-французів операція в Дарданеллах закін-
чилася [7, с.100].
Таким чином, у результаті дій союзників з ева-
куації своїх сил в завершальний період Дар-
данельської (Галіпольської) операції, вдалося 
перевезти практично без втрат у живій силі та 
озброєнні близько 145 тис. осіб (за іншими да-
ними – 115 000 осіб [1, с.21]) та 400 гармат [7, 
с.99], не рахуючи певну кількість важкого спо-
рядження, продовольства та боєприпасів, яку 
довелося залишити і в більшій мірі – знищити.
Варто зазначити, що командувач турецькими 
військами генерал Сандерс взагалі вважав, 
що англо-французи без великих втрат не змо-
жуть залишити півострів і з початку листопа-
да 1915 р. він розробляв план контрнаступу, в 
який була вкладена думка знищення англійців 
в районі Арі-Бурну – Сувла, і був дуже враже-
ний, коли довідався 20 грудня о 4.00 ранку, що 
англійці евакуювали фронт Арі-Бурну – Сув-

ла. Після цього він спрямував усі свої вивільне-
ні частини й артилерію проти південної ділян-
ки, де мав намір у середині січня розгромити 
противника одночасним ударом 12 дивізій, але 
цим планам, втілити які була спроба здійсни-
ти 7 січня, також не судилося збутися [7, с.100]. 
Отже, об’єднані сили держави Антанти, прові-
вши на 1-му етапі Дарданелльскої операції де-
монстративне бомбардування (3 листопада 
1914 р.), яке не принесло позитивних результа-
тів; здійснивши невдалу спробу у лютому – бе-
резні 1915 р. прорвати Дарданелли одним фло-
том, без десантної армії, на у квітні – червні 
провели десантну операцію. Проте, через від-
сутність чіткої взаємодії, розпилення сил і за-
собів, англо-французькі війська не змогли зло-
мити опору турків і, зайнявши невелику прибе-
режну смугу, повинні були призупинити наступ. 
Зі стабілізацією фронту на початку серпня со-
юзники надсилають в Дарданелли значні під-
кріплення, але і вони не мають успіху, оскільки 
турки до цього часу встигли значно посилити 
оборону. У результаті, після величезних жертв, 
не досягнувши скільки-небудь рішучих резуль-
татів до кінця 1915 року, десантна експедиція 
була визнана невдалою і союзники були зму-
шені очистили півострів [11, с.459].
У підсумку, Дарданелльська десантна операція 
дорого коштувала противникам. Загальні втра-
ти нараховували близько 490 000 осіб, зокрема 
англійців – 119 729 убитими, пораненими і зни-
клими без вісті; французів: близько 80 000 осіб, 
із них – 26 500 вбитими, пораненими і зникли-
ми без вісті; хворими англо-французів загалом – 
120 000 осіб; у турків тільки вбитими, поранени-
ми зниклими і без вісті – 186 000 осіб [8]. 
Головним промахом стратегічного керівництва 
стало не раптове й рішуче проведення опера-
ції одночасно армією і флотом великими сила-
ми, а проведення операції «в розстрочку», по-
ступово [11, с.475]. Невдале проведення в ці-
лому Дарданелльської операції стало вели-
кою невдачею союзників, з негативними і сер-
йозними наслідками для перебігу війни, оскіль-
ки звільнені сили турецької армії у подальшо-
му були використані для посилення Кавказько-
го фронту.
Разом з тим, на відміну від десантної опера-
ції, операція з евакуації сил з Галліпольського 
півострова була підготовлена надзвичайно ре-
тельно і якісно, чітко спланована та забезпече-
на, з проведення демонстративних дій та вве-
денням противника в оману. Відтак, вона стала 
взірцем проведення такого типу операцій, ре-
зультатом чого стало безвтратне (за виключен-
ням двох поранених) відведення, посадка, за-
вантаження і вивезення плавзасобами протя-



351

ЕТАПИ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ. 

науковий збірник      

РОЗДІЛ ІІ
ВОЄННІ ДІЇ МІЖ АНТАНТОЮ ТА ЧЕТВЕРНИМ СОЮЗОМ 

гом 10 грудня 1915 – 16 січня 1916 рр.  союзних 
військ та максимально можливої кількості об-
ладнання і припасів, які в подальшому були ви-
користані на інших ділянках фронтів війни.
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frontation between the great powers – in World War I, their ge-
opolitical aspirations and  realization of slogans of state inde-
pendence of Ukraine put forward by Ukrainian national-political 
movement in emigration. This report investigates the conceptu-
al and substantive principles of advocacy, its forms and meth-
ods (first – publishing work, propagandistic activities among 
prisoners of war), the impact of edits on international informa-
tion activities of the Ukrainian state in 1917–1920.

Ключові слова: Перша світова війна, український націо-
нальний рух, пропаганда, інформаційне протиборство, 
видавнича діяльність, Союз визволення України.
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Перша світова війна, крім принципових новацій 
у військовій стратегії й тактиці бойових дій, якіс-
ного стрибка у розвитку озброєнь та застосуван-
ня бойової техніки відзначилася помітним розви-
тком невійськових засобів протиборства (як при-
йнято нині казати – застосуванням асиметрич-
них методів боротьби). Передовсім, йдеться про 
значну активізацію й зростання масштабів роз-
відувальної діяльності (ваги таємного протибор-
ства спецслужб в цілому), використання неуря-
дових організацій (революційних, опозиційних, 
націонал-іредентистських й сепаратистських 
тощо) з метою дестабілізації внутрішнього ладу 
країн-противників, а також нечуваним зростан-
ням обсягів й удосконаленням інструментарію 
підривної пропаганди (спецпропаганди), спря-
мованої на ерозію масової свідомості військ та 
населення ворожих держав. 

Анотація. У науковому повідомленні висвітлюється ін-
формаційно-пропагандистська діяльність за кордоном 
Союзу визволення України (СВУ) та інших українських 
націонал-політичних організацій, які перебували на те-
риторії Австро-Угорщини. Пропагандистська робота 
згаданих організацій розглядається у контексті про-
тиборства великих держав – противників по Першій сві-
товій війні, їх геополітичних спрямувань, а також реа-
лізації гасла державної самостійності України, висуну-
того українським націонал-державницьким рухом на емі-
грації. Досліджуються концептуально-змістовні засади 
пропагандистської роботи, її формb і методи (насампе-
ред – пресово-видавнича робота, агітаційна діяльність 
серед військовополонених), вплив доробків на міжнарод-
но-інформаційну діяльність Української державності у 
1917–1920 рр.
Аннотация. В научном сообщении освещается инфор-
мационно-пропагандистская деятельность за рубежом 
Союза освобождения Украины (СОУ) и других украинских 
национал-политических организаций, которые пребы-
вали на территории Австро-Венгрии. Пропагандист-
ская работа названных организаций рассматривает-
ся в контексте противоборства великих держав – про-
тивников по Первой мировой войне, а также реализации 
лозунга государственной самостоятельности Украи-
ны, выдвинутого украинским национал-государствен-
ным движением в эмиграции. Исследуются концепту-
ально-содержательные основы пропагандистской ра-
боты, ее формы и методы (прежде всего – прессово-из-
дательская работа, агитационная деятельность сре-
ди военнопленных), влияние наработок на международ-
но-информационную деятельность Украинской госу-
дарственности в 1917–1920 гг.
Abstract. This scientific report covers informational and prop-
agandistic activities of Union of Liberation of Ukraine (ULU) 
and other Ukrainian national political organizations abroad that 
were in the Austro-Hungarian Empire. Propagandistic activities 
of these organizations is examined in the context of the con-
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Угорщини й користуючись фінансовою під-
тримкою її уряду, СВУ змушений був деклару-
вати свою лояльність до імперії Габсбургів та 
висловлюватися за її перемогу у світовій війні. 
Крім того, перемога держав австро-німецько-
го блоку над Росією розглядалася провідника-
ми Союзу як передумова до вирішення міжна-
родно-правової долі українських земель. 5 ве-
ресня 1914 р. СВУ надіслав очільнику апарату 
МЗС Австрії О. Гойоша меморандум «Про план 
діяльності СВУ у зв’язку з війною», де необхід-
ність тісної співпраці націонал-самостійниць-
ких організацій з Віднем мотивувалася упев-
неність в перемозі цісаря та окупації Правобе-
режної України [2, с. 369; 9, с.28].
Українське питання, зазначав Д.Донцов, «нині 
міцно зв‘язане з долею Австро-Угорщини й Ні-
меччини, до перемоги яких ми, російські україн-
ці, й наші брати в Австро-Угорщині прив‘язуємо 
нашу буденність. Коли ж Росія буде побита, оби-
дві середньоєвропейські імперії будуть змушені 
розв‘язати нарешті українське питання» [5, с.40].
Імовірно, організаційно-практичні засади вза-
ємодії між зацікавленими відомствами імперії 
Габсбургів та радикально антиросійське нала-
штованими українськими політичними осеред-
ками визначилися на таємній нараді 1914 року у 
Відні. У ній взяли участь, зокрема, відповідаль-
ні співробітники МЗС та військового відомства 
Австрії, пов’язаний з німецькими спецслужба-
ми планами дестабілізації Росії через антиуря-
дові рухи, міжнародний авантюрист О.Парвус 
(Гельфанд). Про ухвалення на нараді деталь-
ного «плану майбутньої діяльності Австрії в 
Малоросії» свідчив російський генерал-розвід-
ник Г.Романовський із посиланням на захопле-
ні контррозвідкою у Львові документи архіву ми-
трополита А.Шептицького. Ретельні історико-
архівні дослідження у фондах МЗС Австрії та Ні-
меччини сучасної австрійської вченої Е.Хереш 
лише підтвердили цю інформацію [12, с.48].
Документи МЗС Австро-Угорщини та Дирек-
ції поліції Відня, вивчені діаспорним вченим 
Р.Роздольським, відомі мемуари шефа ав-
стрійської розвідки М.Ронге говорять про 
співпрацю функціонерів СВУ з військовою роз-
відкою та дипломатичним відомством, отри-
мання ними значних грошових субсидій на ан-
тиросійську діяльність (лише у М.Залізняка 
після грошового скандалу та документування 
фактів витрат коштів на розпусту конфіскува-
ли до 500 тис. крон). Згаданий М.Залізняк, за 
словами консула Урбаса, у серпні 1914 р. за-
пропонував свої послуги штабу ХІ армійського 
корпусу у Львові, та був завербований у Рідні 
полковником Граніловичем [13, №1, с.37,  № 3, 
с. 41-42; 14].

Згадані явища розвивалися на фоні загострен-
ня національно-територіальних питань, про-
блем піднесення національної свідомості й на-
ціональних рухів у воюючих багатонаціональних 
державах імперського типу. Характерним при-
кладом цієї сторони протиборства під час Пер-
шої світової війни слугує інформаційна та інша 
специфічна діяльність Союзу визволення Украї-
ни (СВУ) та інших українських націонал-політич-
них організацій, які функціонували під контролем 
австро-угорських офіційних структур, намагаю-
чись (з урахуванням міжнародної кон’юнктури 
загальноєвропейського військового катаклізму) 
закласти передумови для реалізації самостій-
ницьких спрямувань радикального крила того-
часного українського національного руху. 
Слід зазначити, що ще у 1912 р. група політич-
них емігрантів з Наддніпрянської України засну-
вала у Львові «Український інформаційний комі-
тет» для розповсюдження відомостей про ста-
новище в Україні серед політичних і громадських 
кіл країн Західної Європи. Комітет видав англій-
ською мовою декілька брошур з українознавчої 
проблематики. З інформаційним комітетом тісно 
співпрацював відомий український історик і по-
літолог В.Липинський, котрий підготував проект 
створення таємної організації – «Союзу Визво-
лення України», який користуючись сприятли-
вою міжнародною ситуацією, повів би боротьбу 
за відновлення Української держави [8, с.12]. 
Одночасно вироблялися ідейно-теоретичні за-
сади діяльності такої організації. У 1913 р. на за-
гальноукраїнському конгресі студентської мо-
лоді відомий публіцист і теоретик українського 
державного відродження Д. Донцов прочитав 
реферат, в якому уперше відверто закликав до 
зміни гасла автономії українських земель на 
гасла «політичного сепаратизму» і «відокрем-
лення України від Росії»  [3, с.317-318].
4 серпня 1914 р., за два дні до оголошення війни 
між Російською імперією та Австро-Угорщиною, 
політичні емігранти-наддніпрянці створили у 
Львові «Союз Визволення України». Його фун-
даторами стали В.Дорошенко, Д.Донцов (пер-
ший голова СВУ), М.Меленевський, М.Залізняк, 
А.Жук, О.Скоропис-Йолтуховський. У програм-
ному документів СВУ, оприлюдненому 5 жов-
тня 1914 р., наголошувалося на прагненні від-
новити суверенну українську державу з консти-
туційно-монархічним ладом під протекторатом 
Австро-Угорської імперії. «Об‘єктивна історич-
на закінченість, – йшлося у цьому документі, – 
вимагає, щоб поміж Західною Європою й Мо-
сквою повстала самостійна Українська Держа-
ва» [3, с.318]. З 4 вересня 1914 р. керівний осе-
редок СВУ було перенесено до Відня. 
Зрозуміло, що перебуваючи на терені Австро-
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У 1915–1917 р. російськими розвідувальними 
органами та Генеральним штабом поширюва-
лися відомості про те, що поточна робота Сою-
зу зводилася лише до співробітництва зі спец-
службами Австро-Угорщини та Німеччини (що, 
безперечно, було очевидним перебільшенням). 
У відповідь із спростуваннями виступили пред-
ставники СВУ. Безсумнівно, що за умов необ-
хідності підтримувати лояльну позицію щодо 
режиму австрійських Габсбургів, а також ви-
ходячи з програмної настанови СВУ про спри-
яння поразці царської Росії у війні, діячі Союзу 
вступали у контакти з спеціальними службами 
Австро-Угорщини, котрі використовували укра-
їнські патріотичні організації в інтересах роз-
відки та підривної пропаганди проти імперії Ро-
манових [6; 15; 17, с.94–95].
Зауважимо, що хоча спочатку діяльність СВУ 
контролювалася Міністерством закордонних 
справ Австро-Угорщини, вже з 1915 р. стали по-
глиблюватися політичні суперечності між ав-
стрійською адміністрацією та Союзом навколо 
перспективи вирішення державної долі Украї-
ни. [16, с.2972]. Це призвело до суттєвого ско-
рочення матеріальної допомоги СВУ з боку 
МЗС Австрії й засвідчило відсутність тотожнос-
ті у перспективних політичних спрямуваннях та 
очікуваннях націонал-патріотичних сил та офі-
ційного Відня. 
Перші кроки інформаційно-пропагандист-
ської діяльності СВУ ознаменувалися прого-
лошенням цілої низки закликів Союзу до євро-
пейських народів: «До українців», «До публіч-
ної опінії Європи», «До румунів», «До болгар-
ського, турецького народів», «До шведського 
народу» та інших [13, №1, с.36]. В них повідо-
млялося про державницькі права українсько-
го народу і містився заклик до підтримки про-
тивників Росії у світовій війні. До ряду європей-
ських країн  направили для організації інфор-
мування іноземної спільноти «уповноважених 
по пропаганді» СВУ: О.Скорописа (Німеччина), 
Л.Ганкевича (Болгарія і Румунія), О.Семеніва 
(Італія), О.Назарука (Скандинавські країни), 
П.Чикаленка (Швейцарія) [11, с.15].
Поступово вироблялися політико-теоретич-
ні підвалини закордонної пропаганди СВУ, які 
пристосовувалися до специфіки конкретних 
регіонів Європи. Так, головними тезами пропа-
ганди Союзу на Балканах стали такі:

 свободі і вільному розвитку балканських на-
родів загрожує російський імперіалізм, його 
великодержавна політика; 
 балканські країни зацікавлені у створенні 
самостійної Української держави як буфера 
між ними і Росією;
 країни регіону і Україна в змозі утворити в 

майбутньому міцний блок проти імперських 
зазіхань Росії [10, ч.1, с.109].

Одним з діячів СВУ, М.Залізняк, розробив план 
інформаційно-пропагандистської роботи на те-
рені нейтральних країн, а також постачання 
українців Російської імперії інформаційними 
матеріалами Союзу. До США поїхав представ-
ник Союзу С.Демидчук з метою ознайомлення 
української діаспори з ходом світової війни та 
становищем українства [10, с.18, 45].
Основними осередками інформаційної роботи 
СВУ стали закордонні прес-бюро Союзу. Про-
відними з них були прес-бюро в Берліні (в 1914–
1916 рр. його очолював Д.Донцов), в Лозанні 
(В.Степанківський), в Женеві та Берні. Прес-
бюро перетворилися у центри пресової, літера-
турної діяльності Союзу, звідки розповсюджу-
валися інформаційні матеріали для закордон-
ної преси. Закордонні осередки СВУ розгорну-
ли активну роботу з видання власних пресових 
органів. Головним органом закордонної пропа-
ганди СВУ вважався «Вісник СВУ», який вихо-
див у Відні з жовтня 1914 до листопаду І918 р. (у 
1918 р. під назвою «Вісник політичного, літера-
турного і культурного життя»). Його редактора-
ми працювали В.Дорошенко, А.Жук, М.Возняк. 
«Вісник» видавався як тижневик, загалом ви-
йшло 226 номерів [11, с.14].
В Німеччині силами місцевого осередку СВУ ви-
давався німецькою мовою тижневик «Украіні-
ше Нахристен» (1914–1917 рр.). Всього було ви-
дано 100 номерів цього часопису, що мав тираж 
до 4000 примірників й поширювався серед зару-
біжних засобів масової інформації, політичних й 
наукових діячів європейських країн. Крім укра-
їнських авторів, на сторінках журналу вміщува-
ли свої статті відомі німецькі вчені, літератори і 
журналісти. Варто відзначити, що активна про-
паганда СВУ у Німеччині призвела до утворення 
у 1915 р. «Товариства посібників українським ви-
звольним змаганням «Україна», яке почало ви-
давати власний друкований орган.
У Швейцарії (Лозанна) в 1915–1917 рр. вихо-
див друком французькою та англійською мова-
ми ілюстрований щомісячник «Ла ревью Укра-
їне». Журнал спрямовувався на пропаганду 
державницьких прав України серед населення 
країн Антанти, його редакторами працювали 
А.Зеліб й Є.Бачинський. Загалом вийшло 9 но-
мерів, а тираж журналу досягав 7 тис. примір-
ників. Співробітниками СВУ видавалися й інші 
періодичні видання. З лютого 1915 р. у Відні по-
чав виходити економіко-просвітницький жур-
нал «Свобода» для української еміграції під ре-
дагуванням С.Барана. Крім того, члени, СВУ 
готували і розміщували статті та інформаційні 
матеріали в іноземних періодичних виданнях. 
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Значну кількість статей розповсюдив у пресі 
Німеччини Д.Донцов, в Болгарії розвідки чле-
нів Союзу друкували газета «Камбина» та що-
місячник «Читалище» [11, с.16].
Ряд друкованих органів видавали за кордоном 
й інші українські політичні організації. У Від-
ні Головна Українська Рада друкувала газе-
ту «Україніше Корреспонденцблатт» [7, с.219], 
еміграційні групи українських соціал-демокра-
тів заснували у Женеві газету «Боротьба», а 
в Софії – часопис «Робітничий Прапор». Що-
правда, видання соціал-демократів мали ви-
разно «проти самостійницьку» орієнтацію, що 
викликало гостру дискусію між ними та рештою 
українських закордонних видань .
Важливою формою інформаційно-пропаган-
дистської роботи СВУ виступала підготов-
ка бюлетенів для закордонної преси. В Бер-
ліні видавався інформаційний бюлетень «На-
христен дер Украінішен Прес-бюро» (1915–
1916 рр.), в Берні у 1916–1917 рр. виходив ні-
мецькою, англійською та французькою мовами 
прес-бюлетень «Корреспонденц Націоналітет 
Русланд». Інформаційні бюлетені розповсю-
джувало і прес-бюро СВУ в Лозанні.
Закордонні українські політичні організації роз-
горнули і жваву видавничу діяльність. СВУ 
заснував за кордоном низку власних видав-
ництв: «Видавниче товариство ім. Франка» 
у Фрайштадті (1916 р.), «Видавниче товари-
ство ім. Б.Грінченка» (Вецляр, 1916 р.), «Укра-
їнський Рух» (Раштадт, 1917 р.), «Видавництво 
ім. П.Куліша» (Зальцведель, 1917 р.). Крім того, 
центрами видавничої роботи СВУ стали Жене-
ва та Прага. До літературної праці, крім спів-
робітників Союзу, залучалися видатні україн-
ські науковці: історик М.Грушевський, географ 
С.Рудницький, етнограф Ф.Корш та інші.
Проблематика книг і брошур, що оприлюдню-
валися зусиллями СВУ була присвячена таким 
провідним темам:

 історія України та українська етнографія 
(брошури «Як жив український народ», 
«Українство в Росії», «Наша рідна мова», 
«Українська народна словесність», «Україн-
ська земля і народ» та інші);
 політика Росії по відношенню до україн-
ських земель («Як Москва нищила Україну», 
«Україна-Русь і Московщина-Росія» тощо); 
 про національне відродження європей-
ських народів («Білоруське відродження», 
«Литовці», «Роль України в болгарському 
відродженні»);
 про політичні й державницькі прагнення укра-
їнського народу («Як упала царська влада в 
Росії», «Якої автономії і федерації хоче Укра-
їна», «Значення самостійної України»);

 становище в Галичині («Галичина в жит-
ті України», «Національне відродження га-
лицьких українців»);
 біографічні нариси визначних діячів укра-
їнської історії та культури (П.Сагайдачного, 
Т.Шевченка, І.Франка та інших).

Загалом за період існування Союз видав до 
50 книг і 30 брошур з українознавчої темати-
ки німецькою, англійською, французької, іта-
лійською, турецькою, угорською, румунською, 
шведською, болгарською, хорватською мова-
ми [16, с.2972].
Продуктивним українським видавництвом 
за кордоном стало видавництво партії укра-
їнських есерів (УПСР), яке існувало у Відні у 
1915–1916 рр. під проводом М.Залізняка. Пев-
ну видавничу діяльність проводили за кордо-
ном Головна Українська Рада та утворена піс-
ля її ліквідації Українська парламентарна Ре-
презентація, Українська Культурна Рада.
Окремим напрямом інформаційної праці СВУ 
була просвітницько-пропагандистська діяль-
ність серед українців-громадян Російської ім-
перії, які опинилися під час війни у таборах 
військовополонених. В цілому такою роботою 
було охоплено до 200 тис. українців-військово-
полонених [10,ч.1, с.15]. В таборах полонених, 
завдяки зусиллям співробітників СВУ, відкри-
валися українські школи, бібліотеки, спортивні 
та кооперативні організації, православні церк-
ви, театри. З 1916 р. в таборах набула розви-
тку так звана «табірна преса». Організацією її 
друкованих органів займалися осередки Со-
юзу, а працювали в них самі полонені. Відомі 
такі табірні видання як «Розвага» (Фрайштадт), 
«Розсвіт» (Райштадт), «Громадська думка» 
(Весляр), «Вільне Слово» і Бібліотека «Вільно-
го Слова» (Зальцведель), а також «Селянин», 
«Наш голос».
Свідченням високої ефективності пропаганди 
СВУ серед полонених було зростання в їхньо-
му середовищі національної свідомості та сус-
пільно-політичної активності. Полонені з ве-
ликим ентузіазмом вітали лютневу революцію 
1917 р. в Росії, з увагою стежили за розвитком 
подій в Україні. В таборах урочисто проголошу-
валися Універсали Центральної Ради, збира-
лися гроші в національний фонд, які пересила-
лися через СВУ. В таборах згодом було сфор-
мовано декілька військових з‘єднань і частин 
української армії.
Отже, інформаційно-пропагандистська пра-
ця Союзу Визволення України та інших укра-
їнських закордонних політичних організацій в 
1914–1918 рр. зробила значний внесок у справу 
підготовки європейської політичної й громад-
ської думки до відновлення незалежної україн-
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ської державності, сприяла ознайомленню за-
рубіжної спільноти з державотворчими тради-
ціями в Україні, історією, культурою та побутом 
українського етносу. Ця патріотична організа-
ція першою розгорнула за кордоном широко-
масштабну пропагандистську діяльність на ко-
ристь створення самостійної української дер-
жави, поставила перед європейською спільно-
тою питання про державницькі та національ-
но-культурні права українського етносу. Були 
закладені важливі ідейно-політичні та органі-
заційно-кадрові передумови для подальшого 
розвитку міжнародно-інформаційної системи в 
суверенній Українській державі.
Інформаційні осередки та видання СВУ багато 
в чому прислужилися як організаційний фунда-
мент для налагодження міжнародно-інформа-
ційної служби українських державних утворень 
1917–1920 рр. [див.: 1, с. 67-90; 4].В ході пропа-
гандистської роботи в закордонних осередках 
СВУ готувалася плеяда здібних організаторів 
міжнародного інформування, журналістів і пу-
бліцистів. 
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карень і літографій, електростанція [3, с. 90]. У 
планах воюючих сторін Бердичів займав ваго-
ме місце. Крім розвинутої промисловості, це 
був і дуже важливий залізничний вузол [5].
З початком Першої світової війни життя насе-
лення Бердичева значно погіршилось. Оскіль-
ки місто перебувало в прифронтовій смузі, тут 
дислокувалась значна кількість військових 
частин, лазарети. Патріотичне піднесення, що 
охопило населення країни, не оминуло і бер-
дичівських євреїв: єврейська громада виділи-
ла в общинній лікарні місця для поранених ро-
сійських солдат, багато євреїв пішли на фронт, 
багато хто отримав нагороди за хоробрість (на-
приклад, Г. Фейгензон та ін.) [3, с. 90-91].
З 1916 року в Бердичеві перебував штаб Пів-
денно-Західного фронту (загальновійськове 
оперативно-стратегічне об’єднання російських 
військ на Східноєвропейському театрі воєнних 
дій), який керував операціями проти німецько-
австрійських військ на південно-західному на-
прямі.
В цей час знову виникло питання щодо необ-
хідності дослідження бердичівських підзе-
мель. Зумовлювалось це тим, що при прове-
денні військових операцій на територіях, при-
леглих до Бердичева, військові планували про-
ходження важкої військової техніки і артиле-
рії через місто. Вони побоювались, що вулиці 
міста (насамперед це стосувалось вулиці Мос-
тової і, особливо, Соборної площі), під якими 
проходили підземелля, не витримають наван-
таження. Але значні обсяги робіт, що потребу-
вали часу, змусили військових відмовитись від 
дослідження підземель. Військові інженери об-
межились лише роботами з укріплення мосту 
через річку Гнилоп’ять [3, с. 91].
В перенаселеному до краю Бердичеві погірши-
лись квартирні умови, подорожчали продук-
ти харчування. Більшість бердичівських під-
приємств почала випускати військову продук-
цію. Так, завод «Прогрес» перепрофілював 
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Напередодні Першої світової війни в Бердиче-
ві налічувалося 27 промислових підприємств. 
Найбільшими з них були заводи «Прогрес», пі-
сочно-рафінадний, шкіряний, дві ткацькі фа-
брики, збудовані в 90-х роках, миловарний 
(1886), пивоварний, медоварний, два цегельні 
та маслоробний заводи, тютюнова, три конди-
терські фабрики. Діяло також 4 млини й 14 дру-
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БЕРДИЧЕВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (АВГУСТ 1914 г. – НОЯБРЬ 1918 г.)

BERDYCHIV IS IN YEARS OF THE FIRST WORLD WAR (AUGUST 1914 – NOVEMBER 1918)
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своє виробництво і став працювати на потре-
би фронту. Побудували снарядний і котельний 
цехи та електростанцію, що дало змогу в вели-
кій кількості виготовляти складні і трудомісткі 
елементи зброї — корпуси гранат і снарядів. У 
1916 році військове відомство проклало до за-
воду залізничну колію, що забезпечило швидке 
відвантаження продукції.
В цей час погіршилось становище робітни-
ків. Робочий день на підприємствах тривав 12 
і більше годин, а заробітна плата залишалась 
практично на тому ж рівні. На багатьох підпри-
ємствах вводився воєнний режим, забороня-
лися профспілки. До цього додавались інфля-
ція, ріст цін та відсутність необхідних товарів 
широкого вжитку, серед яких відчутною була 
обмеженість у поставках продуктів харчуван-
ня, оскільки сільськогосподарське виробни-
цтво занепадало (на фронті переважно воюва-
ли селяни).
В роки Першої світової війни ускладнилось 
життя і бердичівського єврейства. Ще в серпні 
1914 року поштові відділення отримали розпо-
рядження знищувати всі листи, що містять хоча 
б декілька слів «на еврейском языке», тобто на 
ідиш чи івриті. З іншого боку у 1915 році росій-
ським урядом фактично була скасована смуга 
осілості – євреям у зв’язку з військовим часом 
було надано право проживати в міських посе-
леннях поза цієї смугою. Це привело до того, 
що частина бердичівських євреїв мігрувала з 
міста в пошуках кращого життя [3, с. 92].
Коли до Бердичева дійшла звістка про Лютневу 
революцію та зречення царя Миколи II від пре-
столу, повсюдно відбувалися мітинги, збори. 
Люди поздоровляли один одного, зривали ви-
віски з царським гербом, зруйнували пам’ятник 
Олександру II біля Міської Думи (цікаво, що по-
стамент з-під пам’ятника Олександру II прак-
тично використовувався до нашого часу – на 
ньому було встановлене погруддя М.В. Фрун-
зе поблизу однойменного кінотеатру). Влада 
перейшла до рук так званого громадського ко-
мітету – органу Тимчасового уряду. 9 березня 
1917 року в місті було проведено демонстрацію 
з участю військ гарнізону. Того ж дня було ство-
рено Раду робітничих депутатів.
11 березня 1917 р. в Бердичеві війська присяга-
ли на вірність Тимчасовому уряду: на Соборній 
площі в каре вишикувались військові підрозді-
ли, їх оточила велика юрба народу. В середині 
каре розмістились вищі офіцерські чини та ду-
ховенство. На площі майоріли червоні прапори 
та щити з лозунгами «Да здравствует свобод-
ная Россия!», «Да здравствует Государствен-
ная дума и народ!», «Боже, храни народ и ар-
мию!». О 10 годині ранку в автомобілі приїхав 

генерал від кавалерії Олексій Брусилов, що 
обіймав посаду Головнокомандувача Півден-
но-Західного фронту, та виголосив урочисту 
промову. Потім під відкритим небом відслужи-
ли молебень і війська прийняли присягу. Далі 
під звуки оркестру війська пройшли урочистим 
маршем.
У березні почали відновлюватися розігнані у 
роки війни профспілкові організації, зокрема 
спілки металістів (на заводі «Прогрес»), шкіряни-
ків, друкарів, будівельників, у травні – цукрови-
ків. Під їх впливом на підприємствах міста вста-
новлено 8-годинний робочий день. 21 березня 
у Бердичеві було створено окремі Раду офіцер-
ських депутатів та Раду солдатських депутатів. 
Наприкінці квітня 1917 року в будинку по вулиці 
Махнівській (нині це будинок по вулиці Вінниць-
кій, 30) відбулися збори більшовиків, у них взя-
ло участь понад 50 робітників та солдатів. Вони 
обрали партійний комітет, який очолила Роза 
Самійлівна Сломницька (1898-1981) – активний 
учасник встановлення влади рад на Україні. Ко-
мітет спрямовував боротьбу трудящих за еко-
номічні і політичні права. Діяли також інші полі-
тичні організації: меншовиків, есерів, бундівців, 
сіоністів, польських та українських націоналіс-
тів [3, с. 93].
Та економічна ситуація в місті поступово 
ускладнювалася. Спад виробництва набув ка-
тастрофічних розмірів. Багато дрібних підпри-
ємстві і майстерень закривалося. Росли ціни, 
зростала злочинність. З в’язниць втікало бага-
то злочинців, а іноді, в ході революційної ейфо-
рії, їх просто відпускали на волю. Околиці міс-
та були наповнені дезертирами. Солдати чис-
ленних частин міста аж ніяк не хотіли їхати на 
фронт, а дисципліна в армії внаслідок сумноз-
вісного наказу №1 Петроградської Ради робіт-
ничих і солдатських депутатів (про створення 
солдатських виборних комітетів у військових 
частинах та фактичне усунення офіцерів від 
керівництва військами) була вкрай розхитаною. 
18 червня в Бердичеві відбулася антивоєнна 
демонстрація під гаслами: «Геть імперіалістич-
ну війну», «Мир без анексій і контрибуцій». На-
чальник штабу Південно-Західного фронту по-
відомляв Головнокомандуючого про антивоєн-
ні настрої солдатів Бердичівського гарнізону, 
особливо у 2-му гвардійському корпусі, який під 
впливом більшовицьких агітаторів, прибулих з 
Петрограда, все настійніше вимагав припинен-
ня війни [3, с. 94-95].
Після невдачі червневого наступу російських 
військ на початку серпня 1917 р. в Бердичів при-
був новий Головнокомандувач Південно-Захід-
ним фронтом генерал-лейтенант Антон Денікін 
і спробував, урізавши права солдатських комі-
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тетів, відновити дисципліну в армії. До Берди-
чева був викликаний командир 34-го корпусу 
генерал Павло Скоропадський, якому запропо-
нували призупинити темпи українізації військ – 
організації армії по національній ознаці. Осо-
бливо ситуація в місті загострилася наприкін-
ці серпня 1917 р., коли під час конфлікту гене-
рала Корнілова та голови Тимчасового уряду 
Керенського генерал Антон Денікін відправив 
у Петроград до Тимчасового уряду телеграму, 
в якій зазначив свою підтримку програми Кор-
нілова, а незабаром видав наказ про арешт 
членів військової Ради, які не хотіли підтрима-
ти Корнілова. 27 серпня у Бердичеві й Житоми-
рі військовими частинами, вірними генералу, 
було взято під контроль телеграф і друкарні та 
запроваджено тимчасову цензуру. Слід зазна-
чити, що ніяких арештів в місті Денікін не про-
водив, але налякані члени фронтового коміте-
ту покинули гуртожиток і ночували в приватних 
квартирах на околицях міста [3, с. 95].
Комісар Південно-Західного фронту від Тимча-
сового уряду Микола Йорданський відмовився 
прибути з Житомира для переговорів зі штабом 
і невдовзі видав наказ про арешт його членів. 
Фронтовий революційний комітет у Бердичеві 
випустив прокламацію із звинуваченням гене-
рала Денікіна у тому, що він хоче повалити Тим-
часовий уряд і поновити на престолі царя Ми-
колу II. Ці звинувачення сколихнули солдатські 
маси і у військових частинах на Лисій горі по-
чалися заворушення. Особливо обурило сол-
датів прибуття в місто чехословацької дивізії 
(діяла в складі російських військ) та оголошен-
ня наказу про відновлення на фронті смертної 
кари (щоправда, це була пропозиція військко-
мів Південно-Західного фронту, які у липні 1917 
р. виступили із закликом про запровадження у 
діючій армії смертної кари для «запроданців і 
зрадників Батьківщини»). Генерал-лейтенант 
Антон Денікін згадував у своїх мемуарах: «Из 
окна своего дома я наблюдал, как на Лысой 
горе собирались толпы солдат, как потом они 
выстроились в колонну, долго, часа два, ми-
тинговали, по-видимому, все не решаясь. На-
конец колонна, заключавшая в себя эскадрон 
ординарцев (бывших полевых жандармов), за-
пасную сотню и еще какие-то вооруженные 
команды, с массой красных флагов и в пред-
шествии двух броневых автомобилей двину-
лись к городу» [1, с. 227; 3, с. 95].
Саме так і сталося: 28 серпня 1917 року на Ли-
сій горі зібрався натовп солдат, які спочатку 
мітингували, а згодом за підтримки броньови-
ка і під червоними прапорами рушили у міс-
то до штабу фронту. В результаті солдатсько-
го виступу Оренбурзька козача сотня, що охо-

роняла штаб, розбіглася. Навколо будинку Де-
нікіна розставили вартових, а згодом і його, і 
членів його штабу заарештували [7, с. 90]. Це 
були, окрім Антона Денікіна, начальник штабу 
генерал С.Л. Марков, генерали І.Г. Ерделі, Г.М. 
Ванновський, В.А. Селівачов, Е.Ф. Ельснер, 
І.В. Павський, Сергієвський (двох останніх за-
арештували випадково), М.І. Орлов, поручик 
чеських військ В.В. Клєцанда (заарештований 
за поранення солдата) і штаб-ротмістр князь 
Кропоткін (комендант поїзда головнокоманду-
вача). Заарештованих відправили на гауптвах-
ту на Лисій горі, де утримували майже місяць 
(так зване Бердичівське сидіння). Генерал Дені-
кін так згадував той період: «...толпа не раз по 
разным поводам собиралась возле гауптвахты 
и дико ревела, угрожая самосудом. В доме на-
искось спешно собиралась в таких случаях 
дежурная рота, караульные юнкера готовили 
пулеметы. Помню, что в спокойном и ясном со-
знании опасности, когда толпа особенно буше-
вала, я обдумал и свой способ самозащиты: 
на столике стоял тяжелый графин с водой, им 
можно проломить череп первому ворвавшему-
ся в камеру, кровь ожесточит и опьянит «това-
рищей», и они убьют меня немедленно, не пре-
давая мучениям...
Впрочем, за исключением таких неприятных 
часов, жизнь в тюрьме шла размеренно, ме-
тодично... физические стеснения тюремно-
го режима – после тягот наших походов и в 
сравнении с перенесенными нравственными 
испытаниями – сущие пустяки»[1, с. 227].
Генералів звинуватили у заколоті і прагнули су-
дити військово-революційним трибуналом на 
місці. Але в Петрограді було прийнято рішен-
ня 27 вересня 1917 року о 17 годині дня з Бер-
дичівського залізничного вокзалу переправити 
бердичівську групу заарештованих генералів у 
в’язницю до міста Бихов Могильовської губер-
нії [6, с. 105]. З Лисої гори до вокзалу генера-
ли йшли пішки під нечисленною охороною юн-
керів 2-ї житомирської школи прапорщиків. На 
всьому шляху їх супроводжував агресивно на-
лаштований натовп солдатів, готовий в будь-
яку хвилину влаштувати самосуд над зааре-
штованими. Але цього не сталося, на думку А.І. 
Денікіна, тільки завдяки рішучим діям штабс-
капітана В.Е. Бетлінга, начальника юнкерсько-
го караулу, що їх супроводжував: «Толпа неис-
товствовала. Мы, семь человек, окруженные 
кучкой юнкеров, во главе с Бетлингом, шед-
шим рядом со мной с обнаженной шашкой в 
руке, вошли в тесный коридор среди живого 
человеческого моря, сдавившего нас со всех 
сторон. Впереди – Костицин и делегаты (12-
15), выбранные от гарнизона для конвоиро-
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вания. Надвигалась ночь. И в ее жуткой тьме, 
прорезываемой иногда лучами прожекто-
ра с броневика, двигалась обезумевшая тол-
па. Она росла и катилась, как горящая лавина. 
Воздух наполняли оглушительный рев, истери-
ческие крики и смрадные ругательства... Вре-
менами их покрывал громкий, тревожный го-
лос Бетлинга:
– Товарищи, слово дали!.. Товарищи, слово 
дали!..
Юнкера, славные юноши, сдавленные со всех 
сторон, своею грудью отстраняют напираю-
щую толпу, сбивающую их жидкую цепь. Про-
ходя по лужам, оставшимся от вчерашнего до-
ждя, солдаты набирали полные горсти гря-
зи и ею забрасывали нас. Лицо, глаза, заволо-
кло зловонной липкой жижицей. Посыпались 
булыжники. Бедному калеке генералу Орлову 
разбили сильно лицо, получили удар Эрдели и 
я – в спину и голову.
По пути обменивались односложными замеча-
ниями. Обращаясь к Маркову:
– Что, милый профессор, конец?!
– По-видимому.
Пройти прямым путем к вокзалу толпа не по-
зволила. Повели кружным путем, в общем 
верст пять, по главным улицам города. Толпа 
растет. Балконы бердичевских домов полны 
любопытных: женщины машут платками. 
Слышатся сверху веселые гортанные голоса:
– Да здравствует свобода!
Вокзал залит светом. Там новая громадная 
толпа в несколько тысяч человек. И все сли-
лось в общем море  – бушующем, ревущем. С 
огромным трудом провели сквозь него под гра-
дом ненавистных взглядов и ругательств. Ва-
гон. Рыдающий в истерике и посылающий тол-
пе бессильные угрозы офицер – сын Эльснера, 
и любовно успокаивающий его солдат-денщик, 
отнимающий револьвер; онемевшие от ужаса 
две женщины – сестра и жена Клецандо, взду-
мавшие проводить его... Ждем час, другой. По-
езд не пускают – потребовали арестантский 
вагон. Его на станции не оказалось. Угрожа-
ют расправиться с комиссарами. Костицына 
слегка помяли. Подали товарный вагон, весь 
загаженный конским пометом. Какие пустяки! 
Переходим в него без помоста. Несчастного 
Орлова с трудом подсаживают в вагон. Сотни 
рук сквозь плотную и стойкую юнкерскую цепь 
тянутся к нам... Уже десять часов вечера... Па-
ровоз рванул. Толпа загудела еще громче. Два 
выстрела. Поезд двинулся.
Шум все глуше, тусклее огни. Прощай, Берди-
чев!» [1, с. 234–235; 3, с. 96–97].
Після цих подій процес політизації армії при-
скорився. Поновилась за ініціативою генерала 

П. Скоропадського українізація військ. В Берди-
чеві було сформовано артилерійський дивізіон 
ім. Т. Шевченка. Серед солдатів, та і взагалі се-
ред мешканців міста зросла популярність ра-
дикальних поглядів [3, с. 97].
2 (14) вересня 1917 р. уряд О. Керенського про-
голосив рівноправність католицької і право-
славної конфесій. Активізувався процес повер-
нення культових споруд, які раніше відібрали 
у католиків. Для численних прочан знову від-
крився кляштор у Бердичеві, а 1918 року сюди 
повернулись кармеліти [3, с. 94].
10 вересня в місті з ініціативи меншовиків від-
булася конференція соціал-демократів Пів-
денно-Західного фронту. Обговорювалося пи-
тання щодо виборчої платформи в Установ-
чі збори. Доповідачем був більшовик Григорій 
Чудновський (в майбутньому учасник штур-
му Зимового палацу). Під час обговорення пи-
тань, суперечки між меншовиками й більшови-
ками загострилися, в результаті чого більшо-
вики (22 чоловіки) покинули зал засідань і від-
крили свою конференцію, яка проходила 10-
12 вересня. Було підтримано рішення VI з’їзду 
РСДРП(б) щодо курсу на збройне повстання 
та обрано Тимчасове бюро військових орга-
нізацій РСДРП (більшовиків і інтернаціоналіс-
тів) на чолі з більшовиком М. Марченком. Кон-
ференція обговорила також питання про поси-
лення партійної роботи на фронті та обрала 
бюро військових організацій Південно-Захід-
ного фронту [3, с. 97].
23–27 вересня в Бердичеві відбулася конфе-
ренція військових організацій більшовиків і 
меншовиків-інтернаціоналістів Південно-За-
хідного фронту. В конференції брало участь 
110 делегатів, які представляли 7 тисяч вибор-
ців. Місцеві представники Тимчасового уряду 
мали вказівку заарештувати делегатів, але не 
мали достатньо сил для того, щоб це зробити. 
Делегати обрали постійне Бюро військових ор-
ганізацій РСДРП Південно-Західного фронту, 
до якого ввійшли М. Марченко, Г. Чудновський, 
С. Косарєв. 6 жовтня на зборах організації ін-
тернаціоналістів прийняли резолюцію, що за-
суджувала Тимчасовий уряд [3, с. 97–98].
4-10 жовтня у Бердичеві проходив український 
військовий з’їзд Південно-Західного фронту. 
Участь у з’їзді брав і генеральний секретар вій-
ськових справ Симон Петлюра. У своїй промові 
на з’їзді він обґрунтував необхідність створен-
ня боєздатної національної армії, наголошую-
чи, що «тільки військо своє може спасти спра-
ву… Позаяк настав час демобілізації війська, 
котре зруйнує остаточно Україну, то ми повинні 
організувати Українське Військо не тільки для 
фронту, а й для того, щоб забезпечити себе від 
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руїни». З’їзд поставив завдання створити укра-
їнські військові ради на всіх рівнях: ротні, пол-
кові, корпусні, армійські, гарнізонні, фронто-
ві. Це рішення, на думку істориків, мало дале-
коглядні наслідки – воно відкривало шлях для 
створення українських вертикальних військо-
вих структур, навколо яких ставало можливим 
формування регулярної національної армії. 
Ухвали, прийняті з’їздом, являли собою про-
граму національного військового будівництва 
на найближчу перспективу.
25 жовтня (7 листопада) 1917 р. у Петрограді 
відбувся Жовтневий переворот (у радянській 
історіографії Велика Жовтнева соціалістич-
на революція), а 7 (20) листопада 1917 р. Укра-
їнська Центральна Рада видала III Універсал, 
який проголосив Українську Народну Респу-
бліку (УНР). Вже 12 (25) листопада у Бердиче-
ві відбулося урочисте свято з нагоди проголо-
шення УНР: на Соборній площі пройшов мітинг, 
під час якого комісар Центральної Ради на Пів-
денно-Західному фронті прапорщик А. Певний 
зачитав текст III Універсалу. Керував мітингом 
голова бердичівської гарнізонної Ради штабс-
капітан Матвій Григор’єв, який став відомим у 
подальшому як селянський ватажок, отаман 
партизанського загону [3, с. 98]. 
18 листопада в Бердичеві розпочав роботу 2-й 
Надзвичайний з’їзд представників Південно-
Західного фронту, на якому, крім 267 більшо-
виків, були есери, меншовики та представники 
буржуазних та націоналістичних партій. Тому 
робота його проходила в обстановці гострих 
політичних сутичок. Одним з основних було 
питання про вихід країни з війни і підписан-
ня миру. 20 листопада учасники з’їзду ухва-
лили рішення про те, щоб главком Південно-
Західного фронту негайно розпочав перегово-
ри з німецьким командуванням щодо укладен-
ня миру. 24 листопада делегати прийняли рі-
шення про створення військово-революційно-
го комітету Південно-Західного фронту, який 
проголошувався вищою владою на фронті та 
підпорядковувався Раді Народних Комісарів і 
Верховному головнокомандуючому М.В. Кри-
ленку. Однак поряд з військревкомом, створе-
ним на з’їзді, залишався існувати й штаб фрон-
ту, що не визнавав Радянської влади. Під час 
проведення з’їзду він почав стягувати у місто 
військові частини. В Бердичеві на той час пе-
ребувала також Верховна фронтова рада (ор-
ган Центральної Ради), яка теж збирала свої 
сили [3, с. 98–99; 7, с. 90].
Військово-революційний комітет Південно-За-
хідного фронту 26 листопада видав наказ, згід-
но з яким вищою владою визнавалася Рада 
Народних Комісарів. Без дозволу військово-ре-

волюційного комітету заборонялося передис-
локовувати військові частини. Замість есерів-
сько-меншовицької газети «Голос фронта» по-
чала виходити більшовицька газета «Извес-
тия». Цього ж дня в Бердичеві було проголоше-
но Радянську владу [4, с. 160; 7, с. 90], револю-
ційним комендантом міста став С. Медведов-
ський [6, с. 105]. Але навряд чи можна ствер-
джувати, що більшовики в повній мірі контро-
лювали місто. Адже залишився існувати штаб 
фронту з вірними йому військами, які не визна-
вали Ради Народних Комісарів, та Верховна 
фронтова Рада, підпорядкована Українській 
Центральній Раді. Остання і заволоділа ініціа-
тивою: в ніч з 2 на 3 грудня війська, вірні Цен-
тральній Раді, встановлюють над містом контр-
оль. Вони заарештували частину членів фрон-
тового ревкому, закрили більшовицьку газе-
ту. Решта членів фронтового ревкому виїхала 
у Рівне. За агітацію серед солдатів гарнізону, 
що розташований на Лисій горі, штабс-капітан 
М. Григор’єв заарештував лідера бердичівської 
більшовицької організації Розу Сломницьку 
(її ім’ям згодом назвали одну з вулиць Берди-
чева). Але з допомогою пробільшовицьки на-
строєних солдатів вона втекла в розташування 
військ 7-ї армії. Її ввели до складу військово-ре-
волюційного комітету, а згодом обрали делега-
том на ІІІ-й з’їзд Рад.
В ситуації революційного піднесення військ 
штаб Південно-Західного фронту у грудні міся-
ці залишив Бердичів та переїхав до міста Рівне. 
Головнокомандувачем фронту в цей час був ге-
нерал-лейтенант Микола Стогов. 
У відповідності до умов III Універсалу в Берди-
чеві готувались до проведення виборів до Все-
українських Установчих Зборів, які планувало-
ся скликати 9 (22) січня 1918 року. У Бердичів-
ському повіті було організовано 79 виборчих 
дільниць, в т. ч. 6 дільниць – у Бердичеві. Під-
готовка проходила на фоні складної політич-
ної ситуації. 12 грудня 1917 року Бердичівська 
повітова виборча комісія розіслала по всіх во-
лосних та дільничних виборчих комісіях лист, 
в якому просила прикласти всі зусилля для 
проведення Українських Установчих Зборів, 
оскільки «надії на те, одбудуться Всеросійські 
Установчі Збори, мало. Більшовицький рух за-
грожує втопить їх в анархії, насильстві та брат-
ній крові» [3, с. 99]. 
В січні 1918 року Радянська Росія розпочала 
військові дії проти Української Народної Респу-
бліки. В кінці січня більшовицькі війська розгор-
нули наступ на Київ. Підрозділи колишньої 7-ї 
російської армії, розквартировані на Правобе-
режній Україні, перейшли на сторону більшо-
виків і зайняли Проскурів, Жмеринку, Козятин. 
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РОЗДІЛ ІІІ

У Козятині більшовики створили півторатисяч-
ний загін на чолі з В. Кіквідзе [2, с. 258], заступ-
ником голови Ради Народних комісарів. 1 лю-
того 1918 р., після короткого бою, загін В. Кік-
відзе захопив Бердичів і рушив на Рівне. 14-
15 лютого Московський і Кримський полки ко-
лишньої 7-ї російської армії (близько 1000 баг-
нетів), підтримані загонами Червоної гвардії 
під командуванням поручика О. Павлова і ко-
місара М. Кузьміна, розпочали наступ на Бер-
дичів зі сторони Козятина. Вони роззброїли за-
ставу військ УНР на станції Глухівці і ввечері 14 
лютого підійшли до Бердичева. Командуван-
ня радянських військ запропонувало україн-
ським частинам скласти зброю, але українська 
фронтова рада відмовилася зробити це. Розмі-
щена у місті чехословацька дивізія оголосила 
себе нейтральною. Уночі командування Берди-
чівського гарнізону і члени фронтової ради за-
лишили місто, виїхавши до Житомира, а вран-
ці більшовицький загін під командуванням В. 
Малаховського оволодів містом, оскільки без 
керівництва українські частини склали зброю. 
Далі більшовики прагнули наступати на Жито-
мир, але оскільки там зосередились значні під-
розділи військ УНР, зупинилися. Крім того, біль-
шовикам так і не вдалося створити з колиш-
ньої 7-ї армії надійних боєздатних частин. Ро-
сійська армія фактично розпадалася. Єдиною 
надійною частиною в них був загін, сформо-
ваний членами військово-революційного комі-
тету у Рівному під командуванням Василя Кік-
відзе (він очолював в цей час війська Півден-
но-Західного фронту, змінив на цій посаді ге-
нерал-лейтенанта М. Стогова) та колишнього 
коменданта бердичівського гарнізону С. Мед-
ведовського. Загін нараховував 1300 багнетів, 
200 шабель та 6 гармат, він негайно рушив на 
Бердичів, а з Бердичева – відразу на Житомир, 
але згодом змушений був повернутися назад, 
оскільки з боку Житомира на Бердичів рухала-
ся Запорізька бригада УНР, яку очолював гене-
рал (генеральний хорунжий) Костянтин Прісов-
ський. 17 лютого між Житомиром і Бердичевом 
обидва війська зустрілися. Бій тривав до вечо-
ра і закінчився безрезультатно. В. Кіквідзе укрі-
пився в Бердичеві, а К. Прісовський – у Жито-
мирі [3, с. 100; 8, с. 224]. 
Ще 9 лютого 1918 р. Центральна Рада підпи-
сала Брестську мирну угоду з Німеччиною, Ав-
стро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією. 
Згідно досягнутих домовленостей на територію 
України вступили австро-німецькі війська під 
командуванням А. Лінзінгена. Головний удар ні-
мецьких військ спрямовувався на Київ вздовж 
залізниці Луцьк-Рівне-Бердичів-Козятин. Вони 
поступово просувались в бік Бердичева і про-

понували українським військам зачекати з на-
ступом. Але Запорізька бригада вважала за-
хоплення Бердичева справою честі. Бої відно-
вилися 25 лютого.Слід зауважити, що з точки 
зору Української Народної Республіки вказаних 
у цьому абзаці календарних дат в історії Укра-
їни не існувало – Малою радою УНР 16 люто-
го взамін Юліанського календаря було введено 
Григоріанський календар. Відповідно, цей день 
став вважатися як 1 березня 1918 року. В той 
же час більшовицька Росія ввела новий кален-
дар з 31 січня, після якого настало 14 лютого 
1918 року. З метою усунення плутанини, описа-
ні тут події датуються за календарем більшо-
вицької Росії. Цього разу запоріжці наступали 
з боку Шепетівки. Загін Кіквідзе пішов у контр-
наступ і виникла загроза цілковитого знищен-
ня 1-го і 2-го корпусів Запорізької бригади. Си-
туацію врятувала батарея сотника Савицько-
го (Савинського), яка не зрушила з місця і при-
крила вогнем частини, що відступали. Усі воїни 
батареї загинули. Згодом одну з батарей Запо-
різької бригади було названо «батареєю імені 
отамана Савицького» [3, с. 100–101; 5; 6, с. 106].
Наступного дня запоріжці з’єдналися з гайда-
маками Симона Петлюри і поновили наступ на 
Бердичів з житомирського і шепетівського на-
прямків. Німецькі війська вже були всього в од-
ному дні переходу до міста, тому В. Кіквідзе дав 
наказ розпочати відступ на Козятин, знищуючи 
за собою залізничну колію. С. Медведовський 
досить успішно провів операцію по вивезенню 
з міста ешелонів з боєприпасами і продоволь-
ством. Опівдні 26 лютого українські війська уві-
йшли до Бердичева, але бої на вулицях міста 
тривали ще до вечора. Вже через два дні – 28 
лютого – у Бердичів увійшли також і німецькі вій-
ська. «Бої під Бердичевом, – писала 12 берез-
ня більшовицька газета «Вестник Украинской 
Народной Республики», – залишаться надовго 
пам’ятником героїчної боротьби кількісно неве-
ликих, але сильних революційним духом черво-
них загонів України» [3, с. 101; 8, с. 350–352].
З входженням українських військ у Бердичів в 
місті стався один з перших єврейських погро-
мів періоду Громадянської війни 1917-1921 рр. 
Погроми в Бердичеві, особливо під час черго-
вого захоплення міста, здійснювали всі: і укра-
їнські війська, і в не меншій мірі більшовиць-
кі загони. Обидві сторони всіляко намагались 
в майбутньому замовчувати цей ганебний для 
себе факт [3, с. 101].
З оволодінням міста німецькі підрозділи роз-
квартирувались у Бердичеві, для них по вули-
ці Білопільській облаштували навіть офіцер-
ське казино. Німецькі солдати та офіцери пово-
дились з населенням коректно, миролюбно. За 
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часів влади гетьмана П. Скоропадського у Бер-
дичеві, крім німецьких військ, був розміщений 
також Чорноморський козацький кіш (кіш – на-
зва найбільшої військово-територіальної оди-
ниці Вільного Козацтва) чисельністю більш як 
400 козаків [3, с. 102].
Життя в місті дещо стабілізувалося в економіч-
ному відношенні. Поновили свою роботу бага-
то державних установ, краще почав працювати 
транспорт, пішла на спад злочинність. Та серед 
робітників, поміж яких в Бердичеві більшість 
складали євреї, і революційно налаштованої 
інтелігенції нова влада не користувалася по-
пулярністю. 1 травня на Соборній площі відбу-
лась велелюдна демонстрація: демонстранти 
несли численні транспаранти, заклики на яких 
написані як російською мовою, так і на ідиш. 23 
травня за розпорядженням повітового старо-
сти Кузнецова у приміщенні повітової народної 
управи було заарештовано її голову А. Щерби-
ну та його замісника В. Гайдученка. Їх було пе-
редано німецькому польовому прокуророві за 
обвинуваченням в агітації проти гетьманського 
уряду та німців. Обидва вони були відомими ді-
ячами Селянської спілки. І таких арештів – го-
лів волосних земельних комітетів та членів во-
лосних земельних управ було чимало, оскільки 
повітовий староста начальником міліції та на-
чальниками дільниць призначив майже всіх ко-
лишніх приставів та їх помічників [3, с. 102-103].
Та попри непопулярність влади серед робітни-
ків та інтелігенції, землевласники нову владу 
підтримували. 25 травня з’їзд земельних влас-
ників Бердичівського повіту, на який зібрало-
ся кілька сотень учасників, направив телегра-
му голові Ради міністрів Ф. Лизогубу з вітання-
ми на адресу уряду Української Держави, «при-
ветствуя его деятельность по созданию твер-
дой и работоспособной власти в государстве».
В червні в Бердичеві страйкували шкіряники 
заводу Шленкера, в серпні – робітники заводу 
«Прогрес». Досить сильними були в місті пози-
ції більшовиків, які все ще знаходились у під-
піллі. У серпні 1918 року Київський губком від-
рядив до Бердичева на підпільну роботу групу 
більшовиків. У місті створили підпільний рев-
ком, друкарню, де випускалися листівки із за-
кликами повалення гетьманату і ведення бо-
ротьби проти окупантів. Поява активного біль-
шовицького підпілля у місті створила значні 
незручності окупаційним військам. Тому ще 19 
червня 1918 року було послано «Сводку геть-
манского генерального штаба о дислокации 
оккупационных войск», за якою німецькі части-
ни, зокрема, 1-а кінна дивізія, повинна охоро-
няти залізницю і вести етапну службу в райо-
ні Бердичева.

В листопаді 1918 року влада гетьмана Павла 
Скоропадського захиталася і на зміну гетьма-
нату приходить Директорія УНР на чолі з голо-
вою Директорії Володимиром Винниченком та 
Головним Отаманом Симоном Петлюрою (зго-
дом очолить Директорію). В більшості міст Пра-
вобережної України в період із середини лис-
топада до початку грудня 1918 року влада пе-
реходить до рук Директорії. Цього ж місяця ні-
мецькі підрозділи залишили Бердичів, влада у 
місті цілковито перейшла до рук Директорії. На 
сторону Директорії перейшов і розквартирова-
ний у Бердичеві Чорноморський козацький кіш. 
Більшовики ж продовжували перебувати у під-
піллі. У грудні 1918 року у Житомирі та Берди-
чеві вдруге було утворено Ради робітничих де-
путатів[3, с. 103].
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раульна служба, вручення повісток, волосна 
пошта. Квартирна повинність полягала у на-
данні за рахунок казни з доплатою з міських ко-
штів приміщення для військ, відводі натурою 
приміщень для офіцерів і новобранців. Для цієї 
мети містом було асигновано 6194 рублі з до-
платою державою 965 рублів. Для військових 
частин міська влада наймала житлові службові 
приміщення: квартири, канцелярські приміщен-
ня, конюшні тощо.
Перша світова війна почалася 1 серпня 1914 
року, коли Німеччина оголосила війну Росії. 
Вже в перші місяці Дубно стало прифронтовим 
містом, активним тилом російських військ.
Проти Австро-Угорщини на лінії Івангород – 
Холм – Дубно – Проскурів розташувався Пів-
денно-Західний фронт російської армії. Осно-
вна стратегічна ідея австрійського угрупування 
військ полягала в тому, щоб швидкими і рішучи-
ми діями 1-ї і 4-ї армії при сприянні німецьких сил 
розгромити російські війська у Західній Польщі. 
На 2-у і 3тю австрійські армії покладалося за-
вдання розгромити ворога, який діяв зі сторони 
Кременця – Дубно – Луцька. На лінію Дубно – 
Кременець у 1914 році були висунуті окремі час-
тини 14-го, 10-го, 11-го, 12-го армійських кордо-
нів Росії. 8 армія спрямовувала наступ на Львів 
з району Рівне – Проскурів [6, с. 251, 253, 329].
Ще 23 липня 1914 року в Дубно надійшла тер-
мінова телеграма Волинського губернатора, в 
якій зазначалося, що відповідно до ст. 56 і 67 
Закону від 25 червня 1912 року «Про призрін-
ня нижніх військових чинів і їх сімей» з оголо-
шенням мобілізації в районах, яких вона тор-
кається, проводяться докладні обстеження на 
місцях особового складу всіх сімей призваних. 
При цьому, проведення названого обстежен-
ня покладалося в міських поселеннях на міські 
управи (при спрощеному управлінні – на місь-
ких старост) або їх особливі виконавчі комісії в 
тих містах, де міські думи визначають обрання 
таких комісій.
У зв’язку з оголошенням мобілізації 5 серпня 

Анотація. Значення міста Дубно у воєнному відношенні 
визначалося вигідним географічним становищем. Тут 
перехрещувалися «найважливіші» шляхи з півночі на пів-
день, зі сходу на захід. У місті сконцентрувалися зна-
чні військові контингенти, які включилися у війну. Міс-
то швидко стало прифронтовим. Тут діяли госпіталі, 
місто зазнало руйнувань окупаційного періоду. Розкри-
то життя цивільного населення у роки війни.
Аннотация. Значение города Дубно в военном отноше-
нии определилось выгодным географическим положе-
нием. Тут перекрестились важнейшие пути с севера на 
юг и с востока на запад. В городе сконцентрировались 
значительные военные контингенты, которые вклю-
чились в войну. Город быстро стал прифронтовым. Тут 
действовали госпитали, город был разрушен в период 
оккупации. Раскрыта жизнь гражданского населения в 
годы войны. 
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На початок Першої світової війни у місті пере-
бувала низка військових частин російської ар-
мії, зокрема управління повітового військово-
го начальника, штаб 11-ї кавалерійської диві-
зії, управління 11-ї кавалерійської бригади, 11-й 
уланський Чугуєвський, 41-й піхотний селенгін-
ський полки, перша, друга, третя батареї арти-
лерійської бригади, 18-а і 19-а кінно-артилерій-
ські батареї, продовольчий магазин [8, с.51 – 53].
Великі контингенти військовиків не раз підтвер-
джували значущість Дубно, як важливого вій-
ськово-оборонного міста на заході Російської 
імперії. Міщани серед різних повинностей не-
сли військові. До них відносилися етапна, до-
рожна, підводна, а також такі обов’язки як ка-
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егідою Всеросійського союзу міст допомоги 
хворим і пораненим воїнам назвали імені гра-
фині Є.В. Шувалової, яка зобов’язалася щомі-
сячно відпускати 500 рублів на його утримання. 
Ігумені Святомиколаївського монастиря Анато-
лії і черницям оголосили подяку за збір коштів 
на утримання госпіталю [2, с. 482, 525, 528].
Внаслідок проведення призовів військово-
зобов’язаних різних категорій у низці установ 
виникли проблеми у виконанні покладених на 
них функцій. Спроба заміни їх особами жіночої 
статі виявила непідготовленість жінок до са-
мостійного ведення справ, керівництва окре-
мими галузями господарства. У зв’язку з но-
вим призовом ратників ополчення старших 
ратників і білобілетників другої черги підляга-
ли призову вищі посади службовці.
Після сформування дружин державного опол-
чення їм були передані колишні ополченські 
прапори, височайше надані у 1855 році (зеле-
не полотнище з ополченським хрестом і над-
писом «За веру, царя и отечество»), які зберіга-
лися у кафедралних соборах, церквах та інших 
губернських сховищах. В м. Дубно була сфор-
мована 642-а піша ополченська волинська дру-
жина. Поскільки прапора не було, Дубенська 
міська управа прийняла рішення виготовити на 
кошти міста прапор для сформованої дружини. 
З призовом службовців різних категорій в армі-
єю розпочався розподіл пільг для рідних. Від-
повідно рішення міської управи за період пере-
бування особи в армії сім’ї зберігалася полови-
на його окладу на місяць.
Воєнні дії охоплювали все більшу територію. 
Російська армія на першопочатках завдала 
низку поразок австрійцям. Бойові дії спричини-
ли потік у госпіталь поранених, недужих, кіль-
кість яких поступово зростала.
У губернському центрі Житомирі відбулася на-
рада міських голів і старост Волині. Обговорю-
валось питання про допомогу пораненим і хво-
рим фронтовикам. Дубенський міський старо-
ста Л.Є. Міщерук ставив питання про відкриття 
як місцевого госпіталю, так і під прапором Чер-
воного Хреста. Збори уповноважених Дубного 
звернулися до начальника місцевого гарнізо-
ну з проханням виділити приміщення для місь-
кого госпіталю. Місто також виділило 500 рублів 
для придбання обладнання для зведеного ла-
зарету. Крім того, планувалося розгорнути кам-
панію по збору пожертв серед населення. Була 
створена комісія на чолі з членом держдуми В.І. 
Мельниковим. Крім офіційних осіб, до цієї спра-
ви були залучені ігуменя Анатолія, ієромонах 
Георгій, протоієрей О.І. Струтинський, викладач 
гімназії Г.Н. Корнієнко [2, с. 430,431, 439].
Волинський губернатор 13 січня 1915 року по-

1914 року Волинський губернатор прийняв рі-
шення, яке було направлене на ім’я міського 
старости Л.Є. Міщурука, де підкреслювалася 
потреба забезпечення сімей запасних і ратни-
ків ополчення, покликаних на військову служ-
бу. Губернатор В.Мельников звертав увагу на 
«можливість широкого використання міського 
положення права запрошувати для цієї мети 
окремих осіб, а отже, створити комітет особли-
во для діяльності опіки» [2, с. 338., 340, 341].
Дубенські збори міських уповноважених визна-
чили обрати міське попечительство, членами 
якого обрали Х.І. Зубчинського, В.Я. Грінберга, 
Я.М. Тимофеєва, Ф.І. Шептинського, І.Є. Міще-
рука, Ш.М. Вадьмана, Д.Х. Михалюка. Губерн-
ська адміністративна і цивільна влада намага-
лася забезпечити виконання заходів воєнного 
часу. Дубенському повітовому справнику при-
йшла телеграма, в якій зазначалося «видайте 
допомогу за рахунок наявного фонду по вимозі 
створеного казначейства» [2, с. 290].
Вживаються заходи щодо стабілізацій обста-
новки. Одним із першочергових було завдання 
про встановлення спостережень за стабілізаці-
єю цін і боротьбою зі штучним їх підвищенням, 
зокрема на продукти. На цей рахунок знову 
створюється особлива комісія. Було вирішено 
створити збірний пункт для мобілізованих, для 
його обладнання асигнували 300 рублів, вза-
галі на витрати, пов’язані з мобілізацією виді-
лили 800 рублів. На попередження епідемії че-
рез велике скупчення військ заборонено про-
даж на ринку і в різних місцях міста – фруктів.
Крім того, з метою охорони місць загального 
користування вирішили просити призначення 
військового караулу для охорони міського ар-
тезіанського колодязя, електричної станції, а 
також в нічний час на міських вулицях по діль-
ницях від обивателів по черзі виділяти на нічні 
дозори на випадок пожежі або інших випадко-
востей [2, с. 306-307].
В Дубному після оголошення війни і мобілізації 
міська управа виділила трьох уповноважених 
для допомоги у проведенні мобілізаційної ро-
боти міські уповноважені Августин Терновець, 
Христофор Зубчинський, Федір Шептинський 
організовують мобілізацію призовників на дій-
сну службу. 
Нагайно вирішувалося питання відкриття у 
Дубному госпіталю для поранених воїнів, йшла 
інтенсивна робота пошуку коштів, приміщення, 
обслуговуючого персоналу. Збори уповнова-
жених міста вирішили обрати опікунську раду 
для керівництва госпіталем у складі голови, 
члена Держдуми В.І. Мельникова, двох заступ-
ників і семи членів. 
Дубенський міський госпіталь на 100 ліжок, під 
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передив про штучне і недобросовісне піднят-
тя цін на предмети споживання в період воєн-
ного становища. Командуючий військами Київ-
ського військового округу прийняв обов’язкове 
рішення про адміністративну і тюремну відпові-
дальність і штраф до 3 тис. рублів або до 3 мі-
сяців тюремного ув’язнення за підвищення цін 
[3, с. 33, 87].
В Дубно, як прифронтовому місті, під час воєн-
них дій зросли ціни на продовольчі товари. Роз-
квартировані і проходящі через Дубно військо-
ві частини платили 7 рублів за пуд м’яса, поси-
лився розпродаж худоби. Причиною цього ста-
ло те, що через Дубно щоденно проходило до 7 
тисяч військ, що поповнювали свої продоволь-
чі запаси в місті [3, с. 87].
У червні 1915 року на Дубно наринули потоки 
військових. Всі вимагали квартир, харчів, фу-
ражу. Ситуація виходила з-під контролю. Місь-
ка управа, староста, неспроможні були задо-
вольнити потреби військових властей. Гене-
рал Маврин вимагав усунення від влади голову 
міськради, і тільки при втручанні губернатора 
генерал відмінив своє розпорядження.
Міське господарство, через відсутність надій-
них фінансів, в мирний час ледве утримувало-
ся. В роки війни його рівень впав ще більше. 
Фронт все більше наближався до Дубна. Вла-
да вживала заходи до охорони матеріальних 
цінностей. 17 серпня 1915 року одержано роз-
порядження Волинського губернатора про під-
готовку урядових установ до евакуації. Міська 
управа була евакуйована до м. Прилуки Пол-
тавської губернії. Частини місцевої міліції від-
командировувалися в різні місця для несення 
служби. Під час окупації у місті працював оби-
вательський комітет, який виконував обов’язки 
міськуправи.
Австрійські війська окупували місто 29 серпня 
1915 року, в руках ворога воно перебувало до 4 
червня 1916 року [5, с. 208].
Протягом дев’яти місяців окупації міста йому 
було нанесено значних збитків. У цей період 
не ремонтувалися приміщення, дороги, мос-
ти. В період окупації 75 відсотків будівель згорі-
ли, були зруйновані або пошкоджені. Населен-
ня, що залишилося у місті в час бойових дій, 
займало житло інших людей, які виїхали в ева-
куацію. В одній квартирі проживало по декіль-
ка сімей, за житло ніхто не платив. Уцілілі до-
бротні будинки займали військові, або надава-
лися у користування військовим організаціям. 
Вже після визволення, враховуючи стан насе-
лення, господарства, міська управа ставить пи-
тання про звільнення жителів від квартирного 
податку. 
Складною виявилася обстановка на фронті. Во-

рожі позиції перед Південно – Західним фрон-
том, зокрема Дубно, були надзвичайно укріпле-
ні. По всьму фронту вони складалися комплек-
сно. Генерал О.О. Брусилов у своїх спогадах, 
будучи на той час командуючим військами Пів-
денно – Західного фронту так описує стан укрі-
плень: «По всьому фронту вони складаються 
не менше як із трьох укріплених ліній, на від-
стані одна від одної від 3 до 5 верств, а в свою 
чергу, кожна лінія складалася із декількох ліній 
окопів на відстані один від другого у 150 – 300 
кроків в залежності від конфігурацій місцевос-
ті. Всі окопи були повного профілю, вище росту 
людини, скрізь в достатку були збудовані важ-
кі бліндажі, сховища, лисячі нори і ложа для ку-
леметів … неможливо було підступити до пози-
цій, що обстрілювалися перехресним кулемет-
ним та рушничним вогнем… [1, с. 190].
Для захоплення таких неприступних ворожих 
позицій перед містом Дубно командуючий вій-
ськом виставив головну умову успіху атаки – 
раптовість. Для цього готувалися плацдарми 
для атаки по всьому фронту. Піхотні частини 
копали окопи на зближення з ворогом, будува-
лися декілька паралельних рядів окопів. За де-
кілька днів до початку наступу вночі в бойову 
лінію було введено війська.
На світанку 22 травня розпочався шквальний 
артилерійський вогонь по всьому Південно – 
Західному фронту. Ворожі лінії були прорвані, 
ворог відступав, взято багато полонених, зброї, 
іншого військового майна. Протягом травня – 
червня 1916 року російські війська успішно ата-
кували  як у районі Дубно, так і по всьому фрон-
ту. Цей наступ увійшов у історію як Брусилов-
ський прорив. В ході операцій фронт прорвав 
оборону австрійських військ шириною 550 км, 
які нанесли ворогу великі людські і матеріаль-
ні втрати. Прорив здійснювався всіма армія-
ми фронту на вузьких ділянках з послідуючим  
розширенням в сторону флангів і в глибину у 
смузі восьмої  армії.
На кінець травня 1916 року війська восьмої ар-
мії, згідно з новою директивою, продовжували 
наступ і захопили Дубно. Тут війська діяли від 
с.Дитиничі на Сході 32-ий армійський корпус, а 
поруч 8 і 2 фінські стрілецькі дивізії. На літо у 
Південно-Західний фронт входили 8-ма, 11-та і 
7-ма армії [6, с. 196].
Перша світова війна не обійшла і церкву. Тут 
молилися за перемогу російської зброї , в ін-
ших державах відправляли службу Божу за 
свою перемогу. На фронті і в тилу гинули люди. 
Священнослужителі Дубенської Георгівської 
церкви разом із військовими священниками по-
стійно хоронили людей, воїнів. На гарнізонно-
му кладовищі передмісті Сурмичі міський свя-
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щеник поховав молодшого унтер-офіцера 9-го 
стрілецького полку Онисима Осипенка, рядо-
вих Василя Трибома з 238-го полку, Петра Ка-
лієнка з 189 Йорданського, єфрейтора Степа-
на Слободенка з 9-го Фінського. 16 липня по-
хоронили вбитого в бою підполковника 138-го 
піхотного Волховського полку Миколу Еверта. 
Згодом прах перевезли в Київ. Похоронені сол-
дати і офіцери Першої світової війни і на інших 
кладовищах сіл району, зокрема сіл Страклів, 
Тараканів, Підлужжя. Лише у липні 1917 року у 
церкві поховали 15 чоловік [9, с. 56].
У період хаосу війни, чимало військових лю-
дей вмирало від інфекційних хвороб, лютува-
ла дизентерія, вмирали від тифу, простуди, по-
ранень. Більшість із них хоронили за релігійним 
обрядом. На кладовищі передмістя Дубна роз-
ташувалося 514 могил російських солдатів. Це 
був непоодинокий цвинтар на Волині. У Рівно-
му він складав 1800 могил. Ці сумні свідки по-
дій війни особливо зросли після Брусиловсько-
го прориву [7, с. 423].
У Дубно була складна обстановка. Більшість 
мешканців або виїхали вглиб Росії, або були ви-
гнані воєнною владою в Австрію. В місті не ви-
явилося ніяких перевізних засобів для очистки, 
зруйновано пожежею депо, завдано шкоди упра-
ві, іншим установам, не виявилося продоволь-
чих товарів, предметів першої необхідності.
10 червня 1916 року на засіданні зборів місько-
го громадського управління обирали особливу 
комісію з п’яти членів, щоб визначити стан міс-
та. Тут вирішили питання про створення підко-
місій для виявлення збитків населенню внаслі-
док воєнних дій. Після повернення із реевакуа-
цій міське управління почало активну відбудов-
чу роботу. Відновиви роботу комітет для допо-
моги хворим, пораненим.
Царський уряд приймає 16 липня 1916 року 
розпорядження про скорочення споживання 
м’яса. В Дубно на людину припадало чверть 
фунта свинини. 1 серпня в місті відкрито крам-
ницю для продажу населенню продуктів фура-
жу. Продавався цукор, чай. Проте фінансове 
становище міста було важким, як завжди. Місту 
Дубно, за рішенням гебернатора, надали пози-
ку в сумі 50 тисяч рублів. Значно зріс попит на 
муку, м’ясо та ін. Разом з тим було заборонено 
ввозити зерно. 6 листопада 1916 року команду-
ючий 11-ю армією генерал Кленбовський видав 
«Особливу постанову» про щоденну інформа-
цію про наявність  в місті продовольства, това-
рів тощо [спр, 14, с. 181 – 185].
У роки Першої світової війни Дубно двічі пере-
бувало як прифронтове. Окупаційний режим 
завдав місту великих збитків. Місто постійно 
несло значний вантаж обслуговування військо-

вих частин, мало постійні борги. Місто охопили 
революційні події і громадянська війна.
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Анотація. Метою даної статті є розповісти про групи 
джерел, які можна використовувати під час вивчення по-
всякденного життя вояка часів Першої світової війни. В 
цій роботі розглядається джерелознавчий аспект у до-
слідженні побуту та повсякдення австро-угорської ар-
мії на східному фронті у 1914–1918 рр. Підкреслено важ-
ливість вивчення військових конфліктів крізь призму 
людини на війні. 
Аннотация. Эта статья рассказывает о группах ис-
точников которые можно использовать при изучении 
повседневной жизни военнослужащего времен Первой 
мировой войны. В работе рассматривается аспект ис-
точниковедения в исследовании быта и повседневной 
жизни австро-венгерской армии на восточном фрон-
те в 1914–1918 гг. Подчеркнуто значимость изучения 
военных конфликтов сквозь призму человека на войне.
Abstract. The aim of his article is to present the groups of 

Австро-угорської імперії в цьому контексті є ак-
туальним, адже таким чином вивчається один 
з аспектів історії Великої війни у вітчизняній іс-
торії.
Зазвичай Першу світову війну вивчають у вій-
ськово-політичному баченні. Це і не дивно, як 
для ключового воєнного конфлікту ХХ ст. Не 
лише ця війна таким чином оглядається нау-
ковцями, а й решта військових зіткнень. Та нині 
ми бачимо, що за кресленнями на військових 
каратах та політичними угодами, про війну ми 
можемо дізнатись не так і багато. Вона все ще 
лишається віддаленою для сучасного науков-
ця. Цілком імовірно, що деякі події під час війни 
для нас видаються дивними і не зрозумілими.
Нічого дивного тут немає. В такому сухому по-
гляді на війну, дослідник не помічає головного 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА ПОБУТ ВОЯКІВ АВСТРО-УГРОСЬКОЇ АРМІЇ НА СХІДНОМУ 
ФРОНТІ У 1914 – 1918 рр. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ
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sources which can be used during the 
studying of soldier everyday life during the 
time of First World War. The source aspect 
in the investigation of life mode and everyday 
life of Austro-Hungarian army on the eastern 
battlefront during 1914–1918 is studied in 
this work. The importance of war conflicts 
studying is underlined in the light of human 
during the wartime.
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ша світова війна, побут, повсякдення.
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вая мировая война, быт, повседнев-
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Збройні сили Австро-Угорщини 
були одними з учасників Першої 
світової війни на землях сучасної 
України. Вивчення історії війська 
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– учасника війни. Вже в другій половині ХХ ст. 
починають більше розуміти етнологічну сторо-
ну цього питання. Облога Перемишля з офіцій-
них звітів і ця ж сама подія в описах учасників 
можуть бути доволі різні. Виходячи з цього ви-
вчення військового конфлікту крізь призму лю-
дини на війні може дати багато цікавих резуль-
татів. Нині доступна велика кількість джерел з 
вивчення даної проблеми, але зазвичай вони 
не становлять єдиного комплексу. Саме дже-
рельному питанню і присвячена ця стаття.
Вище вже було описано, чому увагу я звертаю 
на Австро-угорську армію. Загалом схожі ви-
сновки можна поширити і на інші військові фор-
мування краї учасниць Першої світової війни.
Одним з найцінніших джерел в даному питанні 
є спогади очевидців. Такі спогади зосередже-
ні у мемуарних творах. Цікавим є те, що інфор-
мацію про побут та повсякдення вояків однієї 
армії ми можемо знайти у мемуарах військови-
ка іншої, навіть ворожої, армії де він протистав-
ляє, порівнює їх тощо.
Фронтову повсякденність, на мою думку, мож-
на поділити на такі частини: харчування на пе-
редовій, умови проживання на фронті, прове-
дення часу (мається на увазі час, вільний від 
виконання службових обов’язків). Також осо-
бливо можна виокремити тему проведення 
свят на позиціях.
Звернемось до спогадів Олени Степанів та 
Романа Дашкевича [2]. Спогади жінки-січово-

го стрільця містять цікаві відомості про харчо-
ве забезпечення українських легіонерів: «17.Х. 
Свобода - Солотвина. 6 год. рано, ми вже в 
Свободі. Се лісничівка знищена пробуван-
ням козаків. Коло неї попеліє запалена хата. 
Стрільці печуть на згарищах бульбу, заспо-
коюють голод ріпою... 19.Х. Вигода-Болехів. 
Рано сотня дійшла до села По дорозі поживи-
ли нас жінки молоком, бульбою і хлібом... 10. ХІ 
Аннаюерг. Відпочиваємо, хлопці перуть біл-
ля, господарюють по хатах, харчуються на 
власну руку» [2, c. 53-56]. З таких уривків мож-
на дізнатись про становище з провіантом в ав-
стро-угорському війську (не буду говорити за 
все, у даному випадку мова йде про добро-
вольчу частину), та способи його покращення 
на марші.
Роман Дашкевич залишив спомин про Різдво 
на війні: Рік 1915. Брудне, здається, забуте 
мадярське містечко Гаймашкер над болот-
ним озером. Вправді на полудні, але мороз-
ний вітер тягнув з півночі. Запасна батерія, 
майже ціла українська, а офіцери - усі нації Ав-
стрії, найменше українців. Серед . зв. одноріч-
ників - кілька українців. Здається, з усіх най-
більший сум у нашій батерії. Надходять свя-
та. Та ніхто не словом не писне про свята. 
Рано і пополудні - вправи при гарматах і на 
уїзджальні коней. Українці відтяті від рідні бо-
йовою лінією. Навіть листа ніхто не діста-
не. До цього, при війську прибиті видуманим 

Фото 2. 1916 р. Під час видачі їжі. Імовірно Галичина [6, #15535498- WK1/ALB053/14578].
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п’ятном якихось зрадників. У батерії тихо. По 
приказі зафасували чорну каву, п’ють це - на 
Святий вечір. У кімнаті де були гарматчи-
ки, які вернули з поля ранені чи хорі, чути ле-
гоньку коляду. Усе кляне усіх і вся і, здається, 
став би і  зрадником, бо за що ненависть, по-
горда, зневага до тих, які вмирали, або хоті-
ли вмерти за цісаря і чужу державу. Нас кіль-
кох пішло по чорній каві до кантини. У кантині 
не було нічого,щоби бодай трошки пригадува-
ло яку-небудь страву зі Святого вечора. Був 
хіба мадярський парикований і печений гуляш 
та перчена мадярська ковбаса. Треба було і 
при тім відбути Святий вечір. Замість поба-
жань кращого - проклін усім і вся за Талергоф, 
за шибенеці і за нинішні свята. 9 година. Тру-
блять. Треба йти спати, бо завтра, на Різд-
во, вправи дальше..[2, c. 284]. – те ж свято на-
ступного року – Рік 1916. ...Приготували пе-
ред тим дещо на свята. Кухар, який з кухнею 
стояв в селі, привіз нам навіть куті. Такі у нас 
свята були. Ми таки побажали собі й другому 
що нехай мине все перебуте лихо нашого на-
роду, та бажали бодай надії, нехай воно буде 

краще. Заколядували, хоча і не вільно було спі-
вати. Та ніхто не спиняв. Усі чули: не зачіпай-
те їх, бо і коли розлюченого раба зачепиш, 
то готов гаркнути як собака. Свята мина-
ли, як кожний буденний день. Одною радістю 
були листи від рідні, а в прочім – усе чуже» [2, 
c. 284] З таких спогадів дізнаємось чимало ці-
кавих деталей. Відзначу ще одне джерело де 
можна знайти інформацію із запропонованої 
теми – спогади Вільгельма Габсбурга видані 
видавництвом «Темпора» [3].
Джерелом до вивчення повсякдення також є, 
як це не дивно, солдатський фольклор. В кон-
тексті вояків українського походження австро-
угорської армії варто згадати їх вояцькі пісні:
«Пане сотник, що то стало,
Раз, два, три,
Що в нас грошей дуже мало?
Раз, два, три.
Три дні хліба ми не їли,
Лиш холодну воду пили,
Раз, два, раз, два, раз, два, три...

...Пам’ятайте, командири,

Фото 3. 1916 р. Польова меса для вояків 25-ї піхотної дивізії у с. Мильча (Дубенський р-н; Рівненська обл.) [6, #15442335 - WK1/ALB022/05862].
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Раз, два, три,
Щоб не злетіли ковніри,
Раз, два, три.
Бо стрільці всі тайни знають,
Але вас не поважають,
Раз, два, раз, два, раз, два, три» [1]

Хоч і не багатослівна пісня, але одну з ключо-
вих проблем солдатського повсякдення у вій-
ськових умовах вона зачіпає. Самі джерела, 
або посилання на них містяться в спеціалі-
зованих працях, яких на вітчизняних теренах 
не можна нарахувати багато. Відзначу сайт 
українського дослідника Дмитра Адаменка 
[5], де зібрано дуже великий обсяг матеріалів 
пов’язаних з австро-угорським вермахтом, зо-
крема є і роботи присвячені побуту та повсяк-
денню [4].
Дуже важливим джерелом у вивченні побу-
ту та повсякдення є фотографія. Знімок може 
дати набагато більше інформації ніж величез-
на кількість тексту. Також використання фото 
робить дослідження більш цілісним – комплек-
сним. Великий фотоархів міститься в Австрій-
ській національній бібліотеці (Österreichische 
Nationalbibliothek) [6]. Фото доступні в електро-
нному варіанті. Всі матеріали класифіковані, а 
повсякденному життю на фронті присвячений 
навіть окремий розділ, який нині нараховує 
3138 фотодокументів з описами до них.
Отже, питання повсякдення та побуту вояків у 
фронтових умовах під час Першої світової ві-
йни є нині актуальним та важливим, адже дає 
можливість дослідникам з іншої точки зору 
поглянути на військовий конфлікт. Джерела-
ми до вивчення цього питання, на прикладі ав-
стро-угорської армії, виступають тексти: мему-
ари, епістолярна спадщина тощо, солдатський 
фольклор та фотодокументи. Важливо, щоб до-
слідник використовував всі ці джерела в комп-
лексі, адже вони є взаємодоповнюючими, і не 
лінувався під час їх опрацювання, адже можна 
пропустити велику кількість цікавих відомостей 
про непросте життя воїна-фронтовика.
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Суспільно-політичні події в Україні за останній 
рік напередодні століття з дня початку І світо-
вої війни спричинили істотну активізацію тен-
денцій до масового перегляду розумінь і уяв-
лень про умовну систему «Україна і обидві сві-
тові війни». Одним із проявів цього стало фор-
мування відношення до символів, які ототож-
нюють себе із цими війнами. 
В колишньому СРСР акценти робилися саме на 
т.зв. «Великій вітчизняній війні» і їх проявляли 
у червоних стягах, гвоздиках, «вічному вогні», 
«дню победы», обелісках та інших. Очевидно, 
що реваншистські по відношенню до розпаду 
СРСР та набуття республіками державних су-
веренітетів сили спробували зберегти подібні 
акценти, впроваджуючи нові символи, зокрема 
т.зв. «георгіївську» стрічку. Натомість в Україні 
були спроби сприймати «Велику вітчизняну ві-
йну» у символах державної незалежності, на-
самперед Державного прапору України, однак, 
вони виявилися в цілому, із низки причин, які 
виходять за межі цієї розвідки, неуспішними. 
У 2014 році в нашій державі увійшов в обіг но-
вий символ – добре відомий у Старому і Ново-
му Світах – червоний мак у баченні дизайнера 
Сергія Мішакіна: графічне зображення, уосо-
блюючи квітку маку, водночас є наче кривавим 
слідом від кульового ураження [13]. 
В статті показується історичне тло визнаних у 
світі символів І світової війни – червоного маку 
та поезії МакКрея (John McCrae) «На ланах 
Фландрії» («In Flanders Fields»). 
Актуальність статті визначається потребою те-
оретичного обґрунтування остаточної відмови 
від мілітарних символів, успадкованих від ко-
лишнього СРСР і спрямованих сьогодні на про-
пагування єдиних, вигідних державі-спадкоєм-
ниці СРСР, цінностей. Натомість, у світогляд-
ному трактуванні війн і солдат таких війн слід 

Анотація. Метою статті є показати історичне тло 
визнаних у світі символів І світової війни – червоного 
маку та поезії Д. МакКрея «На ланах Фландрії». Акту-
альність полягає у потребі остаточного переходу від 
мілітарних символів, спрямованих на пропагування єди-
них, вигідних державі-спадкоємниці СРСР, цінностей до 
символів, узвичаєних у світі, спрямованих на пошану-
вання пам’яті загиблих і недопущення повторення поді-
бних війн. В статті наводяться переклади рядків Мак-
Крея українськими та російськими авторами, які викона-
ні останнім десятиліттям, в час актуальності такого 
переходу. 
Аннотация. Цель статьи – проявить исторический 
фон для признанных в мире символов Первой мировой 
войны – красного мака и поэзии Д. МакКрея «На полях 
Фландрии». Актуальность заключена в необходимос-
ти бесповоротного перехода от милитаристских сим-
волов, направленных на пропаганду единых, выгодных 
государству-преемнику СССР, ценностей к символам, 
принятых в мире, направленных на уважение памяти 
погибших и недопущения повторения подобных войн. В 
статье приводятся переводы строк МакКрея украин-
скими и российскими авторами, выполненные в послед-
нее десятилетие, во время актуальности такого пе-
рехода 
Annotation. The paper’s goal is to depict a historical 
background of WWI’s symbols such as the poppies and 
McCrae’s poem «In Flanders Fields». It is necessary to say 
“goodbye” post-Soviet military symbols and start to use similar 
to expanded in the world ones, which accent on the memory 
of killed and wounded in the wars. There are some modern 
interpretations of McCrae’s poem that are commented. 
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нув не піддаватися сну, стрільба не спиняла-
ся на якихось шістдесят секунд… І понад цим 
усім постійні картини вбитих, поранених, конту-
жених…» [8]. 2 травня не стало Alexis Helmer, 
побратима МакКрея.  За однією із версій появи 
твору Джон взяв на себе церемоніальні функ-
ції під час ритуалу прощання, зауваживши як 
швидко поміж надгробками військових похо-
вань проростають маки. 3 травня на задвірках 
медпункту МакКрей написав (підтверджено, 
що автор продовжував працю над твором ще 
кілька місяців перед відправленням до редакції 
лондонської газети «The Spectator», які не вия-
вили прозорливості та відхилили її [3]): 

In Flanders fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

Ці слова, написані з обрію полеглих в час, коли 
первинна романтика ще не була заступлена 
розпачем і розчаруванням від цієї велетенської 
трагедії, перевернули світ, тиснучи на тих, хто 
залишився жити. Популярності поезія набула 
ще за життя МакКрея – численні вдячні комен-
тарі, переклади, цитування в пропагандист-
ських, меморіальних чи, навіть, миротворчих 
цілях. Американський композитор Charles Ives 
на основі «In Flanders Fields» створив у 1917 р. 
пісню [4]. В Канаді поезія набула протокольного 
статусу, зокрема під час церемонії Дня пам’яті, 
вможлививши також появу офіційної адаптова-
ної версії французькою «Au champ d’honneur», 
створеною Jean Pariseau [5]. «In Flanders Fields» 
використано в дизайні банкноти номіналом 10 
доларів зразка 2001 року та в першій у світі різ-
нокольоровій банківській монеті [1]. А хокейна 
дружина Montreal Canadiens ще з 1940-вих сво-
їм мотто взяла слова «to you from failing hands 
we throw the torch, be yours to hold it high». Міс-
це народження МакКрея стало його музеєм та 
експозицією війни. А в Іпрі (Бельгії) функціонує 
один із найбільш туристичних ареалів під на-
звою «In Flanders Fields Museum». Вочевидь, 
поезія викликала і чимало критики – звинува-
чень у пропаганді війни, підміні собою держав-
них символів, спекуляцій навколо останньо-

виробляти символи, близькі до символів, узви-
чаєних у світі, які спрямовані на пошанування 
пам’яті загиблих і недопущення повторення по-
дібних війн. 
Отже, червоний мак, ставши спочатку симво-
лом пам’яті жертв Першої світової війни, зго-
дом «перенісся» на пошанування загиблих усіх 
воєн, починаючи із 1914 року.
Як відомо, в перших числах травня 1915 року 
зародилася поезія МакКрея «In Flanders 
Fields», яка стала наріжною у плані трактуван-
ня війни як трагедії людства. Вперше її надру-
кував 8 грудня цього ж року лондонський часо-
пис «Punch». По завершенню війни професор 
Moina Michael зі США ініціювала новий символ 
на пошанування полеглих вояків американ-
ського легіону – носіння червоного маку, од-
ночасно написавши поезію «We Shall Keep the 
Faith» [6]. Мадам E. Guérin у 1920 р. започатку-
вала продаж символів червоного маку у Фран-
ції в цілях допомоги родинам полеглих [7]. На-
ступного року її чин у Великій Британії підтри-
мав маршал Douglas Haig, співтворець Королів-
ського британського легіону, що уможливило 
поширення традиції у всіх володіннях Британ-
ської корони, себто по всьому світу. У свою чер-
гу, «In Flanders Fields» стала чи не найвідомі-
шою і найцитованішою поезією цієї війни. Крім 
власне пам’яті за загиблими її спромоглися ви-
користовувати як пропагандистську для заохо-
чення добровольців до війська та комерціона-
лізовану для збору коштів на заходи, пов’язані 
із військовою специфікою.
Зупинимось на підґрунті появи цього дійсно ви-
датного вірша.
Підполковнику John McCrae, уродженцю Guelph 
(Онтаріо, Канада), довелося стати вояком, ліка-
рем і поетом. Свої перші поезії, сповнені, до по-
диву, алегоріями про смерть і наступний мир, 
МакКрей оприлюднив у середині 1890-тих [3].
Вихований в родині професійного військово-
го на засадах патріотичного служіння Джон не 
міг не зголоситися добровольцем спочатку для 
боротьби у ІІ англо-бурській війні, а у 41-річно-
му віці – на фронти І світової війни в складі Ка-
надського експедиційного корпусу. Відмовив-
шись від скерування до медичного батальйону 
МакКрей обрав бойовий підрозділ. 
Наприкінці квітня 1915 року канадські підрозді-
ли займали лінію оборони у Фландрії поблизу 
річки Іпр, яку безуспішно намагалися прорвати 
німецькі частини, використовуючи в тому чис-
лі вперше в історії бойових дій отруйні речови-
ни. Відомим є лист МакКрея до матері, в якому 
він описував: «Сімнадцять днів і ночей жоден із 
нас не скинув однострою чи черевиків навіть, 
хіба що випадково. Увесь цей час, поки я праг-
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го слова першого рядка тощо. Та все ж містич-
ність та предикація цього визначального вірша 
яскраво була підкреслена чином 11-го дня 11-
го місяця 1918 року, коли в день завершення І 
світової війни невідомих загиблих вояків похо-
вали на почесних кладовищах – Арлінгтонсько-
му, Вестмінстерсського абатства та біля Тріум-
фальної арки.
І сьогодні, у переддень свого століття, поезія, 
всуголос із століттям з дня початку І світової ві-
йни знаходить відгомін у теперішніх поколінь. 
Так, в останнє десятиліття ряд маловідомих по-
етів спробували осмислити рядки МакКрея сво-
їми мовами.
Наведемо та стисло охарактеризуємо деякі з 
них. Для початку слід зауважити, що поетично-
го, але водночас максимально тотожного пере-
кладу цього твору, написаного у формі класич-
ного рондо – немає. 
«Поля во Фландрии, здесь маки шелестят // 
Между крестами, где на ряде ряд // Нам обо-
значил место; в небе, налету, // Щебечут жа-
воронки смело песню ту, // Она неслышна сре-
ди пушек, что внизу гремят. // Мы все мертвы. 
Но днями лишь назад, // Мы жили, встречали 
рассвет и закат, // Любимыми любили, но те-
перь лежим // В полях во Фландрии. // Подни-
митесь и вы на сраженье с врагом: // Из сла-
беющих рук вам теперь отдаём // Факел, ваш 
он, держите его высоко. // Если веру остави-
те, когда мы далеко, // Там, где маки растут, 
мы не уснём // В полях во Фландрии» (© Игорь 
Мерлинов) [14]. Це дуже близький до оригінала 
переклад, але окремі конструкції є невдалими: 
«маки шелестят», «любимыми любили», «не 
уснём», тавтология «теперь», крім того, в дру-
гому стовпчику збивається рима, а форма рон-
до зникає з третього.
«На Фландрии полях краснеют маки // Между 
крестами. Символом атаки. // И ряд за рядом. 
В небе чистом // Летает жаворонок храбрый, 
голосистый, // Не слышен он. Сквозь гром 
орудий. // Теперь мертвы мы. Но лишь вчера // 
Мы на закат смотрели до утра, // Любили мы, 
любили нас… Лежим сейчас // На Фландрии 
полях. // Ведь мы мечтали все о дорогом… // 
Несите факел жизни высоко! // Ведь на вой-
не нам было нелегко, // Иначе спать не будем 
вечным сном // На Фландрии полях» (© Светла-
на Ивченко) [10]. Аналогічно – не рондо, збива-
ється рима, є невиправдані алогізми: «симво-
лом атаки», «на закат смотрели до утра» та ін-
терпретації перекладача: «мечтали все о доро-
гом», «на войне нам было нелегко», є цікаві від-
найдення: «жаворонок…, не слышен он сквозь 
гром орудий».
«В полях Фландрии маки рдеют, // Там, где 

белых крестов аллеи // На могилах; летают 
поныне // Жаворонки в небесной сини, // Но 
стрельба заглушает их трели. // Мы мертвы. 
Но недавно мы жили, // Мы любили, любимыми 
были, // Мы встречали рассветы, смеялись, 
// А теперь навсегда остались в полях Флан-
дрии. // Бросьте вызов врагу смелее, // И при-
мите из рук, что слабеют. // Факел ваш по-
днимите выше, // Если ж вы посрамите погиб-
ших, // Не уснем мы, где маки рдеют // В полях 
Фландрии» [16] (© У.Сапцин). Це «майже рон-
до» (для першої рими), майже витримано метр, 
за винятком останнього рядка другого блоку. 
Невдалі конструкції: «летают поныне», «посра-
мите погибших», допущений розрив думки про 
переданий факел, добре передано: «мы люби-
ли, любимыми были».
«Во Фландрии алеют маки // на том послед-
нем бивуаке, // где ряд за рядом лишь кресты, 
// и жаворонки с высоты // поют неслышно в 
шуме драки. // На нас простреленное хаки. // 
В земле любовники, рубаки, // юнцы. Нас те-
шат лишь цветы // на фландрском поле. // Всё 
прут враждебные вояки. // Возьмите же, дру-
зья, наш факел // Смелей вставайте на посты 
// во имя чести и мечты. // Иначе нам не спать 
во мраке // на фландрском поле» (© Владимир 
Корман) [12]. Дуже багато випадкових рядків, 
що повністю віддалили переклад від оригіналу, 
хоча виконано автором іншу задачу – отримати 
форму рондо. 
«Во Фландрии вновь маки расцвели // Среди 
крестов, что встали ряд за рядом // В том са-
мом месте, где мы полегли. // Вновь жаворон-
ки песни завели, // Едва слышны сквозь гро-
хот канонады. // Мы пали. Но недавно жили 
мы. // Встречали и закаты, и рассветы. // 
Любимы были и любили мы, // Пока не поле-
гли на поле этом // Во Фландрии. // Мы нена-
висть к врагам вам завещаем, // Из ослабев-
ших рук примите факел, // Держите крепче, 
выше поднимая, // Как символ нашей веры со-
храняя! // Пока нас помнят, расцветают маки 
// Во Фландрии в полях» (© Надежда Радчен-
ко) [15]. Доволі близький до оригіналу римова-
ний переклад, але не рондо і використані в ньо-
му невластиві твору думки: «вновь маки расц-
вели», «пока нас помнят, расцветают маки», 
є і вдалі віднайдення: «песни… едва слышны 
сквозь грохот канонады», «любимы были и лю-
били мы», «выше поднимая, как символ нашей 
веры сохраняя».
«В полях Фландрии маки заалели // Среди крес-
тов, стоящих, как аллеи, // Где мы погребены; 
а в небе высоко // Щебечет жаворонков стай-
ка звонко, // Не замечая гула и стрельбы вни-
зу. // Мы – павшие. Еще совсем недавно // Мы 
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были живы, видели росу, // Закатом наслаж-
дались славно. // Любили мы и нас в ответ 
любили, // А нынче мы безжизненно лежим // 
В полях Фландрии. // Не прекращайте вы с 
врагом борьбу. // И факел, подхватив из на-
ших мертвых рук, // Несите высоко, не урони-
те, // И если вы нас, павших, предадите, // Не 
сможем упокоиться мы в маках тут // В по-
лях Фландрии» (© Николай Коломоец) [11]. Не-
вдалий переклад через невиправдану надмір-
ність інтерпретації думок автора: «закатом на-
слаждались славно», «(подхватив) факел из 
мертвых рук» та ін., не рондо.
«Во Фландрии цветут поля. // Там, где кресты 
за рядом ряд, // Алеет мак. Там пали мы. // Там 
жаворонку с вышины // Не заглушить гул ка-
нонад. // Нас нет. Всего лишь день назад // 
Для нас рассвет был и закат. // К любимым 
не вернёмся мы // Из Фландрии. // Живи, наш 
гнев! Пусть смертный хлад // Сковал нам 
руки – друг и брат! // Тебе теперь огонь хра-
нить. // Предашь – и нас не усыпить // Всем 
нежным макам на полях // Во Фландрии» (© 
homo_nudus) [2]. Заради рими перекладач вніс 
також випадкові конструкції: «к любимым не 
вернёмся мы», «пусть смертный хлад», «огонь 
хранить», «нежным макам», не рондо.
«У полі Фландрії поміж хрестами // Гойдає ві-
тер мак рядами, // Щоб знали місце, де ми є; // 
Там жайвір ноту дістає // Ледь чутно між гар-
мат місцями. // Нас більш нема. Хоч цими дня-
ми // Жили, стрічали сонце з вами. // А зараз 
ложе в нас он де // У полі Фландрії. // Забудьте 
чвари з ворогами, // Слабкими кидаєм руками // 
Вам факел, хай снаги дає. // Без клятви не за-
снем ніде, // Хоч маки і ростуть над нами // У 
полі Фландрії» (© Наталія Безсонова) [9]. Рон-
до, переклад цікавий, зокрема у першому бло-
ці, хоча вірш і непозбавлений обмежуючих при-
внесень: «без клятви не заснем ніде», «кида-
єм…факел», «снаги дає» та «забудьте чвари з 
ворогами», яке взагалі випадає з задуму Мак-
Крея.
«У Фландрії поміж хрестами // У маках лан, і 
за рядами – // Місця для нас… А в небесах // 
Так радісно щебече птах, // Хоча й стріляють 
над полями. // Нас вбито!.. Кілька днів тому // 
Жили і бачили у днях межу, // Любили ми, лю-
били нас… // Ми лежимо, і день наш згас. // …А 
ворог є, ти з ним у бій // Наш стяг неси, про 
помсту – мрій, // Нас пам’ятай і не зламай // 
Ти віри тих, хто вмер за край! // …Як ні – хай 
мак у Фландрії й цвіте – // Без сну залишиш нас 
проте» (© Володимир Тимчук) [18]. Відмова від 
рондо, через прагнення витримати енергетику 
вірша використані такі завершення блоків, зо-
крема дворядкове в кінці.

«В полях фландрійських мак зацвів, // Де повно 
– ряд-у-ряд хрестів, // Це знак: ми тут; а в не-
бесах // Бравує жайвір – крапка-птах. // Гарма-
ти стогнуть, рветься спів. // Ми вмерли. Тому 
кілька днів // Ми зір чекали, сонця, снів, // Лю-
бов пили. Тепер наш прах // В полях фландрій-
ських. // Мирімось, досить ворогів. // Із кволих 
рук ти підхопив // Наш світоч. Вознеси в руках. 
// Але не зрадь, бо вмерлих прах // Не спить. То 
ж знову мак зацвів // В полях фландрійських» 
(© Оксана Соколик) [17]. Гарне рондо. В той же 
час перетрактовано чи не головну думку авто-
ра: «мирімось, досить ворогів».
Висновки.
1. Осмислення митцями війни проявляється 
у створенні ними творів мистецтва, визнаних 
з часом шедеврами. Понад це, такі мистецькі 
твори спроможні пізніше накласти відбиток на 
інше мистецтво чи суспільну діяльність, або, 
навіть, визначити появу таких. Прикладом та-
кого твору є поезія Джона МакКрея «In Flanders 
Fields». Вона не лише стала спочатку літера-
турною основою для вмотивування на бороть-
бу, а й, пізніше, уособила всесвітню тенденцію 
до пошанування пам’яті полеглих, визначивши 
можливою зародження нового символу – квітки 
червоного маку.
2. Акценти стосовно оцінки трагедії масштаб-
них воєн, які стали прийнятними в світі, сьо-
годні можуть виявитися вкрай корисними для 
українського суспільства, особливо в обстави-
нах негативізації символів складової ІІ світової 
війни – «Великої вітчизняної» через суспільно-
політичні чинники, коріння яких у прагненні збе-
регти психологічне навантаження, властиве то-
талітарній епосі. Перенесення суспільної ува-
ги із площини «ми перемогли» та «за ценой не 
постоим» на долю солдата, долю близьких лю-
дей йому, коли він покладе своє життя в обо-
роні краю, є саме тим, що зараз необхідно для 
примирення різних поглядів і недопущення ес-
калації війни на сході України.
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sobotę 12 maja [1918 r.], dostałem polecenie, by 
zgłosić się w dowództwie Sił Powietrznych [K.u.K 
Luftfahrtruppen], co uczyniłem następnego dnia 
[13 V 1918 r.]. Tu, podobnie jak w MW [K.u.K. 
Kriegsministerium] miałem przyjemność spotkać 
starego znajomego z frontu. Komendant i szef 
Sztabu Generalnego wyjechali na inspekcję, ale 
zastępca, Hptm. S., był obecny. Rozpoznałem w 
nim zahartowanego oficera lotnictwa z Tyrolu. W 
międzyczasie organizował on działalność lotnictwa 
w zeszłorocznej ofensywie we Włoszech, był do 
początku roku 1918 komendantem tamże i od tego 
czasu organizatorem. „Mały S.”, jak go nazywają, 
jest nadzwyczaj sprawny fizycznie, bystry, pilny i 
wytrzymały. Uzgodniliśmy z kierownikiem służby 
propagandowej spotkanie natury prywatnej i 
służbowej; byliśmy zgodni co do tego, że przy dobrej 
pogodzie będę mógł wystartować w czwartek. 
Tu dowiedziałem się, ku mojemu ubolewaniu, 
że przede mną leciało już trzech panów; jeden 
Wiedeńczyk i dwaj niemieccy dziennikarze, 
którzy, tak jak i ja, nie są pilotami. To połączenie 
lotnicze wymyślił Lt. P. Przy okazji jego licznych 
lotów rozpoznawczych przydzielano mu także 
zadania taktyczne. Poza tym jako wszechstronnie 
wykształcony człowiek miał w swoim obywatelskim 
życiu oczy otwarte na tyle zjawisk, które pośrednio 
lub bezpośrednio związane były z jego lotami, że 
postawienie statku powietrznego w służbie polityki 
i gospodarki wojennej zdawało mu się najpilniejszą 
potrzebą. W oka mgnieniu uznał za ważne 
szybkie połączenie między [C. K.] Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych we Wiedniu i jego 
przedstawicielstwem w Kijowie; natychmiastowe 
wznowienie starych stosunków gospodarczych 
między [C. K.] Monarchią a Ukrainą poprzez 
szybką wymianę listów; niezwłoczną wymianę 
dokumentów wojskowych Wiedeń–Kijów–Wiedeń 
i wreszcie pokojową służbę poczty lotniczej przy 
pomocy aparatu wojskowego [samolotu]. […] 20 III 
[1918 r.] od ręki otwarto służbę kurierską Wiedeń-

Streszczenie. Krótki epizod z historii poczty lotniczej w XX 
wieku. W 1918 roku został zorganizowany przez pocztowej linii 
lotniczych z Wiedeń do Kijowa. Ta historia została zbadana i 
przedstawiona przez wielu faktów z Archiwów Państwowych 
wojny. Wiedeń (Austria).
Annotation. Short episode of flight post history in XX century. 
In 1918 flight post line was organized from Wien to Kyiv. This 
story is unknown and author presented more facts from SAW-
KA Wien (Austria).
Анотація. Короткий епізод з історії повітряної пошти 
в ХХ столітті. У 1918 році була організована пошто-
ва повітряна лінія з Відня до Києва. Ця історія не була 
дослідженою і автор представив багато фактів з Дер-
жавного воєнного архіву м. Відень (Австрія).
Аннотация. Короткий эпизод из истории воздушной 
почты в ХХ веке. В 1918 году была организована почто-
вая воздушная линия из Вены в Киев. Эта история не 
была исследована и автор представил многие факты 
из Государственного военного архива г. Вена (Австрия).

Słowa kluczowe: Wielka wojna, lotnictwo, poczta, technika 
lotnicza, polityka miedzynarodowa, geopolityka 1918.
Keywords: The Great War, aviation, post, aerotechics, 
international politics, geopolitics in 1918.
Ключові слова: Велика війна, авіація, пошта, авіаційна 
техніка, міжнародна політика, геополітика в 1918.
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ационная техника, международная политика, геополи-
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(…) Słuchać opowiadań o poczcie polowej i mieć 
życzenie, by móc polecieć jako pierwszy pasażer, 
było dla mnie najważniejsze. Moja prośba została 
najpierw odrzucona, bo sam nie potrafię sterować. 
Po jakimś czasie dowiedziałem się z Wiener 
Presse, że służba poczty lotniczej będzie wkrótce 
zawieszona. Podjąłem tak więc jeszcze jedną 
próbę, bezpośrednio w Wydziale Lotnictwa [K.u.K. 
Luftfahrabteilung] Ministerstwa Wojny [K.u.K.  
Kriegsministerium], gdzie prośba moja natychmiast 
została wysłuchana. Już następnego dnia, w 

ROK 1918 – POCZTOWA LINIA LOTNICZA WIEDEŃ–KRAKÓW–KIJÓW–WIEDEŃ

YEAR 1918 – POSTAL AIR LINE VIENNA-KRAKOW-KIEV-VIENNA

РІК 1918 – ПОШТОВА ПОВІТРЯНА ЛІНІЯ ВІДЕНЬ–КРАКІВ–КИЇВ–ВІДЕНЬ

ГОД 1918 – ПОЧТОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЕНА–КРАКОВ–КИЕВ–ВЕНА

Andrzej OLEJKO (Rzeszów, Polska) 
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dzenia regularnych linii pocztowych wiodących nad 
Karpatami i wzdłuż ich pasma. Krakowskie [niem. 
Krakau] lotnisko forteczne na Rakowicach znacz-
nie zostało rozbudowane w okresie 1915–1917 i 
idealnie wpisywało się w organizowane w 1918 r. 
największe przedsięwzięcie lotniczo-pocztowe z 
tego okresu, czyli w tworzenie regularnej linii lot-
niczej poczty z Wiednia [niem. Wien] do Kijowa 
[ukr. Київ, Kyjiw, ros. Киев, Kijew]. Głównym ini-
cjatorem powstania owej linii pocztowej był rot-
mistrz dr August von Raft-Marvil (jednym z pierw-
szych pilotów latających na tej linii był Gottfried 
Schidtgruber). Jednak wiosną 1918 r., urucho-
mienie ww linii zależne było od zgody władz po-
wstającej niepodległej Ukrainy. Ukraińska Cen-
tralna Rada (UCR – ukr. Українська Центральна 
Рада) – paraparlamentarny organ państwowy, re-
prezentacja Ukrainy wyłoniona została po rewolu-
cji lutowej 1917 r. W Rosji, a po przewrocie bolsze-
wickim – rewolucja październikowa 1917 r. – sta-
ła się suwerennym organem państwowym Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej (URL). W starciu z nade-
szłą szybko bolszewicką inwazją – tworzenie Ukra-
ińskiej Republiki Radzieckiej – wyszła na jaw cała 
słabość przygotowań UCR do wojny o utrzyma-
nie niepodległości (ok. 15-tysięczną armią dowo-
dził  Symon Petlura). Wojska bolszewickie – Armia 
Czerwona – 9 II 1918 r. zajęły Kijów wskutek cze-
go rząd URL przeniósł się na Wołyń. W styczniu 
1918 r. UCR ogłosiła swój IV Uniwersał  – deklara-
cję niepodległości Ukrainy – lecz w obliczu nacie-
rającej Armii Czerwonej ostatnią nadzieją na utrzy-
manie władzy było dla UCR uzyskanie pomocy z 
zewnątrz. Wspomnianego 9 II 1918 r. doszło także 
do podpisania traktatu brzeskiego pomiędzy URL 
a kajzerowskimi Niemcami i C. K. Austro-Węgra-
mi, a następnie do wkroczenia liczącej ponad 450. 
tys. żołnierzy armii niemieckiej i austro-węgierskiej 
na teren Ukrainy co umożliwiło rządowi ukraińskie-
mu i UCR powrót do Kijowa. Wkraczające na teren 
Ukrainy armie Państw Centralnych podzieliły jej ob-
szar na dwie strefy wpływów: północną – niemiec-
ką i południową – austro-węgierską. 29 IV 1918 r. 
odbywający się w Kijowie Zjazd Włościański ob-
wołał władcą Ukrainy byłego generała armii car-
skiej Pawła Skoropadskiego  po czym przy pomocy 
wojsk niemieckich dokonano aresztowania rządu i 
rozpędzono UCR. Władzę objął gen. P. Skoropad-
ski, który obwołał się dyktatorem z tytułem hetma-
na Ukrainy i ogłosił uroczyście powstanie Państwa 
Ukraińskiego (ukr. Українська Держава), potocz-
nie zwanego Hetmanatem, oraz likwidację UCR. 
Po obaleniu Hetmanatu w grudniu 1918 r., restytu-

Kijów a 31 marca [1918 r.] rozszerzono działalność 
o przewóz poczty cywilnej1. 
W zbiorach Staatsarchiv-Kriegsarchiv w Wiedniu 
znajduje się ww relacja zatytułowana Meine 
Luftpostreise Wien–Kiew (vom Schweizer Mrj. 
Tanner), która powstała Za pozwoleniem [C. K.] 
Wojennej Kwatery Prasowej, oddająca klimat 
tamtych dni, będących częścią ostatniego roku 
Wielkiej Wojny i zarazem ostatniego roku istnienia 
naddunajskiej monarchii Habsburgów. Twórca i 
dowódca C. K. lotnictwa - K.u.K. Lutschifferabteilung 
i K.u.K. Luftfahrtruppen – Obst. Milan Emil Uzelac, 
wśród swoich podwładnych cieszył się dużym 
uznaniem jako dowódca i jako pilot. Jego teczka 
osobowa w wiedeńskim archiwum informuje, że:
Emil Uzelac, urodzony 26 VIII 1867 r. w Komorn 
(Węgry), przynależność etniczna: Svarca, 
Chorwacja, wyznanie grecko-ortodoksyjne. Data 
powołania [do armii]: 1888 [r.]
18 VIII 1888 [r.] mianowany na podporucznika 6. 
rangi przy regimencie wojsk inżynieryjnych nr 2 
jako absolwent Technicznej Akademii Wojskowej w 
Wiedniu, wydział wojsk inżynieryjnych.
1 XI 1898 [r.]  mianowany na kapitana 2. klasy, 
59. Ranga
1 XI 1901 [r.]  oddelegowany do sztabu wojsk 
inżynieryjnych przy dyrekcji wojsk inżynieryjnych 
(Klagenfurt)
1 V 1908 [r.] mianowany na majora, 3. ranga 
24 IV 1912 [r.] mianowany dowódcą oddziału sił 
powietrznych (Luftschiffer-Abteilung) 
1 V 1912 [r.] mianowany podpułkownikiem [Obstlt.], 
3. ranga
1 XI 1914 [r.]  mianowany pułkownikiem [Obst.] 
1 VII 1915 [r.] mianowany dowódcą oddziałów sił 
powietrznych [Luftfahrtruppen]
1 V 1918 [r.] mianowany general majorem2.
W ostatnich latach pokoju w post wiedeńskiej Eu-
ropie starano się w C. K. Monarchii Austro-Węgier-
skiej (niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Ma-
gyar Monarchia) nadrobić wieloletnie braki militar-
ne w dziedzinie rozbudowy wojska, a w szczegól-
ności w dziedzinie lotnictwa. Udało się stworzyć 
podstawy dla rozwoju lotnictwa, który został rap-
townie przerwany przez wybuch Wielkiej Wojny – 
I wojny światowej. Precedens pierwszej na świecie 
regularnej linii poczty lotniczej do oblężonej dwu-
krotnie przez oddziały armii carskiej Twierdzy Prze-
myśl [niem. Festung Przemysl] funkcjonującej nad 
Zachodnią Galicją na przełomie 1914-1915 r.3, oraz 
wyciągnięte z tego okresu wnioski przez c. k. Mini-
sterstwo Wojny (K.u.K. Kriegsministerium) spowo-
dowały rozpoczęcie studiów nad możliwością urzą-

1 Staatsarchiv-Kriegsarchiv (SAW-KA) Wien, MsLu, Meine Luftpostreise Wien–Kiew (vom Schweizer Mrj. Tanner), s. 1-2 – tłumaczenie mgr S. Kułacz.
2 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, Emil Uzelac, s. 1-2..
3 Szerzej – K. Tanner, Przemyśl 1914-15. A Postal History, London 1990; A. Olejko, Karpacka wojna trzech cesarzy, Rzeszów 2013; idem – Lotnicze 
epizody znad c. k. Tarnowa, Tarnów 2013.
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na miejsce około godz. 12.00 dnia 21 III 1918 r. 
przecierając w ten sposób szlak pierwszej na 
świecie pocztowej linii lotniczej długości 1200 km! 
Po udanej inauguracji 31 III 1918 r. ruszyła regularna 
lotnicza linia pocztowa - o godz. 6.15 wystartowała 
z Wiednia załoga w składzie: pilot Zgsf. Pranger 
i Hptm. Žiganović przekazując pocztę w Krakowie 
kolejnemu pilotowi – rotmistrzowi dr Augustowi 
von Raft-Marvilowi, który po starcie  lotniska 
fortecznego Kraków-Rakowice o godz. 9.30, 
osiągnął Lwów o godz. 11.40, skąd o godz. 10.00 
wystartował kolejny samolot ww typu w kierunku 
przeciwnym wioząc pocztę do Krakowa. Szybko 
udoskonalony harmonogram lotów i stworzony 
z dniem 1 IV 1918 r. rozkład lotów przewidywał: 
start samolotu pocztowego z Wiednia (Aspern) o 
godz. 5.30, start kolejnego samolotu z Krakowa 
(Rakowice) o godz. 9.00 i lądowanie we Lwowie 
(Lewandówka) o godz. 12.00. Lot do Kijowa (Post 
Wołyńsk) w zależności od pogody kontynuowano 
bądź odraczano do ranka następnego dnia. 
Tego dnia o godz. 10.00 z Lwowa (Lewandówka) 
startował samolot lecący z pocztą do Krakowa 
(Rakowice), o godz. 13.00 opuszczał krakowskie 
lotnisko (Rakowice) by o godz. 16.30 lądować 
pod Wiedniem (Aspern). Odlot z Kijowa (Post 
Wołyńsk) następował o świcie, a start powrotny ze 
Lwowa (Lewandówka) do Kijowa (Post Wołyńsk) 
ok. godz. 13.00 z pocztą odebraną z samolotu, 
który przylatywał z Krakowa (Rakowice) ok. godz. 
12.00. Pocztowa linia lotnicza Wiedeń–Kraków–
Lwów–Kijów-Wiedeń, na której wykorzystywano 
samoloty typu Brandenburg C. I, obsługiwała 
zarówno kurierską pocztę wojskową na całej jej 
długości od 20 III 1918 r., jak i pocztę cywilną na 
linii Wiedeń–Kraków–Lwów od 31 III 1918 r. Na tej 
linii pocztowej używane były głównie samoloty typu 
Brandenburg C. I serii 27., 29. i 64., produkowane 
w Austro-Węgrzech na licencji pochodziły jednak 
z różnych zakładów i wyposażone były w różne 
silniki o mocy 160-230 KM.  Sprawdziły się 
głównie samoloty typu Brandenburg C. I serii 27. 
z zakładów Albatros (Phönix) i 64. z węgierskich 
zakładów UFAG (wg spotykanych w literaturze 
innych danych wykorzystywano na ww linii 
liczbę 22–24 samolotów wojskowych). Starano 
się latać niezależnie od pogody, co jednak przy 
ówczesnym poziomie techniki lotniczej i z braku 
pomocy nawigacyjnych nie zawsze było możliwe. 
Przykładem takich kłopotów mógł być lot z 31 III 
1918 r. kiedy to samolot lecący na trasie Kraków-

owano URL, jednak już bez instytucji UCR4.
W lutym (marcu ?) 1918 r. UCR zezwoliła c. k. 
armii na uruchomienie pocztowej linii lotniczej 
do Kijowa i urządzenie lotniska we wsi Wołyńsk 
(10 km od Kijowa). Na lotnisku tym, nazywanym 
„Post Wołyńsk” (używana w literaturze przedmiotu 
nazwa Post Wołyński nie jest precyzyjna), szybko 
zorganizowano końcową stację wspomnianej 
pocztowej linii lotniczej mającej swój początek 
na pod wiedeńskim lotnisku Aspern, służącej 
do przewozu kurierskiej poczty wojskowej jak i 
dyplomatycznej (specjalna komisja gospodarcza, 
kierowana przez Obstlt. Sztabu Generalnego 
Lenocha zbudowała tam hangary i kwatery 
dla załóg). Udostępniono również K.u.K. 
Luftfahrtruppen lotnisko w Proskurowie nad Bohem 
[Chmielnicki, ukr. Хмельницький, Chmelnyćkyj; 
do 1954 r. Płoskirów, ukr. Проскурів, Proskuriw] 
leżącym na granicy c. k. Galicji [niem. Galizien, 
węg. Gácsország, cz. Halič, ros. Галиция – Galicija, 
ukr.Галичина – Hałyczyna], oraz w Berdyczowie 
[ukr. Бердичів, Berdycziw] na trasie Lwów [ukr. 
Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, 
łac. Leopolis] – Kijów, gdzie zainstalowano bazę 
paliwową. Przed rozpoczęciem działalności ww 
pocztowej linii lotniczej istniała wojskowa, kurierska 
linia pocztowa na trasie Wiedeń–Kraków–Lwów–
Kijów-Wiedeń, będąca techniczną próbą przed 
uruchomieniem poczty cywilnej (cywilna poczta 
lotnicza transportowana była w ramach tej linii z 
Wiednia do Krakowa i Lwowa i z powrotem)5. 
20 III 1918 r. o godz. 9.00 z lotniska Aspern, 
w obecności arcyksięcia Józefa Ferdynanda 
Habsburga i c. k. ministra wojny, gen. Rudolfa 
Freiherra Stöger-Steinera von Steinstätten  
otworzono regularną linię poczty lotniczej Wiedeń-
Kijów. Załoga samolotu typu Brandenburg C. I 
(Phönix nr. 27.28) w składzie Fw. Koch i Oblt. 
Jäger, wystartowała do pierwszego etapu sztafety 
lotniczej do Kijowa, o godz. 12.10 lądując na lotnisku 
fortecznym Kraków-Rakowice. Stąd o godz. 12.45 
wystartował kolejny samolot typu Brandenburg 
C. I z partią poczty do Lwowa i Kijowa pilotowany 
przez Hptm. Stefana von Reviczkiego, który 
lecąc wzdłuż linii kolejowej do Przemyśla [łac. 
Praemislia, ukr. Перемишль, ros. Перемышль] i 
Lwowa, dotarł do Lwowa o godz.15.20 lądując na 
tamtejszym lotnisku Lewandówka. Z tego lotniska 
następnego dnia 21 III 1918 r. o godz. 6.20 kolejny 
pocztowy samolot ww typu wystartował do Kijowa z 
międzylądowaniem w Płoskirowie - poczta dotarła 

4 Szerzej – J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999, Lublin 2000; В. Винниченко, Відродження нації: Історія української революції: марець 1917 р. 
– грудень 1919 р., (reprint), Wien (Київ) 1920 (1990); С. Білокінь,  Доля членів Центральної Ради в СССР, „Визвольний шлях” 2000, z. 1 (622), s. 
14-26; http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Centralna_Rada – wejście 16 XII 2013 r.
5 F. von Czernin Chudenitz, Die k.u.k. militärische Fliegerkurierlinie Wien-Krakau-Lemberg-Kiew,  „Österreichische Militär Zeitschrift” 1968, nr. 2; L. 
Piekarz, Pocztowa linia lotnicza i udział w niej Polaków, [w:] Z galicyjskich pól wzlotów, red. K. Wielgus, R. Panek, Tarnobrzeg-Kraków 1999, s. 128-130.
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 start do Lwowa o godz. 8.30, lądowanie we 
Lwowie (Lewandówka) o godz. 11.00;
 start do Płoskirowa o godz. 11.30, lądowanie w 
Płoskirowie o godz. 14.00;
 tankowanie i start tego samego samolotu o 
godz. 15.00, lądowanie w Kijowie (Post Wo-
łyńsk) o godz. 17.30.

W lipcu 1918 r. celem zwiększenia bezpieczeń-
stwa lotów zorganizowano dwie stacje pośrednie 
na dłuższych odcinkach: w Ołomuńcu [czes. Olo-
mouc, niem. Olmütz] na trasie Wiedeń-Kraków i 
w Berdyczowie [ukr. Бердичів, Berdycziw]-na linii 
Lwów-Kijów. Trasę pocztową dzielono na odcinki 
nie dłuższe niż 350 km. Załogi i samoloty po star-
cie z lotniska Aspern obsługiwały trasę do Krako-
wa-Rakowic, załogi samolotów z lotniska fortecz-
nego Kraków-Rakowice obsługiwały trasę do Lwo-
wa-Lewandowki zaś lotnicy z lwowskiego lotniska 
Lewandówka obsługiwali trasę kijowską (Kijów-
-Post Wołyńsk). Trasę Wiedeń–Kraków, z między-
lądowaniem w Ołomuńcu, gdzie w ciągu 30 min. 
uzupełniano paliwo, samolot pocztowy pokonywał 
w ciągu czterech godzin; lot z Krakowa-Rakowic do 
Lwowa-Lewandowki trwał 2 1/2 godziny, a ze Lwo-
wa-Lewandówki do Kijowa-Post Wołyńsk, z mię-
dzylądowaniem i tankowaniem samolotu w Prosku-
rowie (postój 30 min.), wynosił 5 1/2 godziny (prze-
rwy w lotach na lotniskach Kraków-Rakowice i 
Lwów-Lewandówka trwały po 30 minut celem prze-
ładunku poczty). Całą trasę Wiedeń–Kijów liczącą 
1200 km, przy sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych samolot pocztowy pokonywał w ciągu 13 
godzin (odlot z Kijowa-Post Wołyńsk o godz. 4.00, 
przylot do Wiednia-Aspern o godz. 17.00) a rekor-
dowy czas pocztowej sztafety Wiedeń-Kijów wy-
niósł 11 godzin. Dla porównania transport poczty 
koleją na trasie Wiedeń-Kraków-Lwów wynosił 17 
godzin. Jako zaplecze owej lotniczej linii poczto-
wej wykorzystywane były dobrze wyposażone jed-
nostki tyłowe o typowym charakterze szkolenio-
wo-technicznym – w Krakowie-Rakowicach była 
to Fliegersatzkompanie 10. (Flek. 10.) dowodzona 
przez Polaka, Hptm. Romana Florera z Brzeżan a 
we Lwowie był to Fliegerpark 4. W Wiener Neustadt 
wyszkolono i oddelegowano do Kijowa ok. 50 ludzi 
obsługi stacji (dowodził nimi najbardziej doświad-
czony oficer linii pocztowej Hptm. Stefan von Re-
viczki). Według pierwotnego planu organizacyjne-
go opisywanej linii pocztowej (O.Nr 5.072) przewi-
dziano po trzy samoloty typu Brandenburg C. I na 
lotniskach-stacjach w Wiedniu-Aspern i Krakowie-

Wiedeń musiał zawrócić na lotnisko forteczne Kra-
ków-Rakowice6. Sprawność przewozu poczty była 
tak duża, iż przesyłki nadane w Wiedniu docierały 
do odbiorców we Lwowie i Kijowie jeszcze tego sa-
mego dnia i odwrotnie (prędkość samolotów pocz-
towych wynosiła wówczas tylko ok. 120 km/h, ale 
dzięki świetnie wyszkolonym pilotom wojskowym 
- linię obsługiwało 14 pilotów, 16 obserwatorów; 
sztafetowa trasa charakteryzowała się dużą punk-
tualnością). Przewóz poczty odbywał się pod pie-
czą wojskowych pilotów i obserwatorów, którzy 
otrzymywali specjalny lotniczy dodatek pienięż-
ny. Każda z załóg w składzie podoficer-pilot i ofi-
cer-obserwator oczekiwała na przylot samolotu z 
poprzedniego etapu w kabinach samolotu, które-
go silnik był już podgrzany i pracował na wolnych 
obrotach i po 20 minutach zajmujących załadunek 
poczty i formalności (lądowanie poprzedzającej 
maszyny zgrane było z przyjazdem z miasta pocz-
towego motocykla z przyczepą) wszystko było go-
towe do startu. Do samolotu ładowano pocztę w 
zaplombowanych workach (tę przywiezioną drogą 
powietrzną, jak i tę nadawaną z miasta etapowe-
go), worki z pocztą mocowano na dnie otwartej ka-
biny, zabezpieczając je przed porwaniem pędem 
powietrza i zamoknięciem, pilot kwitował odbiór i 
od tego momentu przejmował całą odpowiedzial-
ność za przesyłkę. „Instrukcja dla Pilotów Poczto-
wych” z 18 III 1918 r. mówiła jasno, że 

 w przypadku pożaru samolotu pilot jest zobo-
wiązany w pierwszej kolejności ratować pocz-
tę, w najgorszych sytuacjach-poprzez wyrzuce-
nie z kabiny
 gdy zawodził silnik samolotu, należało lądować 
w pobliżu miejscowości z urzędem pocztowym, 
linii kolejowej lub choćby majątku ziemskiego i 
tam zostawiwszy samolot pod strażą żandar-
merii należało niezwłocznie zgłosić telefonicz-
nie uszkodzenie maszyny do najbliższego lotni-
ska (hasło „Luftpost”- „Poczta Lotnicza” otwie-
rało połączeniu absolutne pierwszeństwo) żą-
dając przysłania ekipy mechaników, części lub 
samolotu; w przypadku braku takiej możliwości, 
pilot samolotu pocztowego ekspediował prze-
syłki pocztą lądową lub wprost koleją do miej-
sca przeznaczenia.   

Wydłużający się czas kolejnych miesięcy 1918 r. 
pozwalał pokonywać 1200-kilometrową trasę w je-
den dzień wg następującego harmonogramu: 

 start z Wiednia (Aspern)  o godz. 4.30, lądowa-
nie w Krakowie (Rakowice) o godz. 8.00;

6 K. Wielgus, Zachodniogalicyjskie stacje lotnicze. Poczta Wiedeń-Kraków-Lwów-Kijów [w:] Z galicyjskich..., op. cit., s. 118-121; L. Piekarz, op. cit., 
s. 130-131. 31 III 1918 r. prasa wiedeńska opublikowała rozkład lotów linii pocztowej Wiedeń–Kraków–Lwów i z powrotem, lecz nie wymieniono w 
nim odcinka Lwów–Kijów–Lwów, który również nie był wymieniony w pocztowym dzienniku urzędowym z 2 IV 1918 r. Z myślą o różnych warunkach 
pogodowych oficer techniczny linii Lt. Riedl zaprojektował uniwersalne, podwozie dla maszyn pocztowych z kołami i płozami, umożliwiające start z 
nawierzchni trawiastej - a lądowanie już na śniegu. C. K. Austro-Węgry rozpadły się w listopadzie 1918 r. i nie zdążono wykorzystać tego patentu.
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poczty polowej nr 258, ważący 17 gram. Gdzieś 
tam znajdowały się prawdopodobnie także obie 
kartki, które poprzedniego wieczora oddałem 
urzędowi pocztowemu we Wiedniu do przesłania 
pocztą lotniczą. W głównym urzędzie pocztowym 
wyznaczono datę odlotu statku powietrznego na 
[godz.] 5.30. O [godz.] 5.10 podpisałem start jako 
konduktor pocztowy i obserwator. Wspięliśmy się 
na aparat Brandenburg [C. I], nr 2748 z 165-konnym 
silnikiem Austro-Daimler. Rozpoczęła się 
przepisowa próba silnika. Śmigło nie pracowało - 
magneto urządzenia zapłonowego było zepsute. 
Mechanicy pracowali przy silniku, próbowali 
zapalić, magneto znów zawiodło. Wymiana miała 
trwać bardzo długo, tak więc Lt. P., zastępca 
komendanta, rozkazał zmienić samolot. 
Zameldowano gotowość nowego Brandenburga 
[C. I] 6302 o takiej samej mocy. Znów próba silnika. 
Po serdecznym pożegnaniu i życzeniach „Dobrego 
lądowania” pozostałych, silnik i śmigło rozpoczęły 
znów dudnić, mój pilot Feldwebel Koch pociągnął 
dźwignię gazu a statek [samolot] potoczył się po 
gładkiej łące [lotniska Aspern]. Startowaliśmy na 
prawo od kierunku lotu, jakiś żołnierz przebiegł 
krótki odcinek, chwycił lewe dolne skrzydło i 
biegnąc przy samolocie przeciągnął samolot na 
lewo. Potoczyliśmy się wpierw w kierunku 
przeciwnym do lotu, machałem moją szwajcarską 
chorągiewką, rozpędziliśmy się, potrząsanie 
ustąpiło i opuściliśmy ziemię - zaczęliśmy się 
wspinać. Było krótko po [godz.] 6.55. Pilot wziął ze 
sobą deszczułkę [oleat] z wycinkiem mapy 
Wiedeń–Kraków w skali 1:750 000 i jedną okolic 
Wiednia 1:200 000, przyklejonymi po obu stronach 
deszczułki [oleatu]. Natychmiast ją przejąłem. Po 
wykonanym wkrótce skręcie pilot przyjął kierunek 
północno-wschodni. Przekazano mi wskazówki co 
do zachowania się: zapiąć się, okryć szalikiem i 
koniecznie pompować [?], gdy pilot daje znaki, 
przy lądowaniu obserwować prawą stronę, bo 
nawigator generalnie patrzy na lewo, a gdy w 
pobliżu prawego skrzydła pojawi się drzewo lub 
komin, dotknąć prawego ramienia pilota. Przelot 
nie był szczególnie uspokajający. Ani panu z 
Dowództwa Sił Powietrznych [K.u.K. 
Luftfahrtruppen] ani starterowi [oficerowi 
startowemu] nie podobały się smugi chmur. Jeden 
był za przyspieszonym startem, drugi za czekaniem. 
Obaj jednak przewidzieli silny wiatr, mgłę 
przyziemną i późniejsze formowanie się chmur. 
„Gdy we Wiedniu jest ładnie, w Galicji Wschodniej 
i południowej Rosji jest zawsze brzydko”. Zatem 
tak jak na południe i północ od głównych grzbietów 
Alp. „Oby tylko przelecieć dobrze poza góry”, mówił 
pilot. Jeśliby w Beskidach nie było ładnie, nakazano 

Rakowicach, dwa tego samego typu we Lwowie-
Lewndówce i cztery w Kijowie-Post Wołyńsk. 
Stany te jednak szybko zwiększono i niebawem 
stacjonowało po sześć samolotów ww typu w 
Wiedniu-Aspern i w Krakowie-Rakowicach, dwa 
w Lwowie-Lewandówce i aż dziesięć w Kijowie-
Post Wołyńsk (na linii poczty cywilnej latali m. in. 
piloci polscy Kazimierz Gaszyn (Szmidt) i Tadeusz 
Wereszczyński - Polacy tworzyli też sporą grupę 
personelu latającego i technicznego linii pocztowej: 
na lotnisku Kijów-Post Wołyńsk w obsłudze linii 
pocztowej pracował Oblt. Zygmunt Tebinka, 
zaś obsługą techniczną na lotnisku Fligerpark 
4. kierował jako oficer techniczny Stanisław 
Sarnowski). Obsługę naziemną lotów pocztowych 
zapewniały wojskowe załogi parków lotniczych: 
lotnisko Kijów-Post Wołyńsk obsługiwało ok. 100 
żołnierzy, 8 oficerów i 7 podoficerów; lwowską 
Lewandówkę obsługiwało ponad 200 oficerów, 
podoficerów i żołnierzy; obsługa lotniska 
fortecznego Kraków-Rakowice mogła być większa 
gdyż znajdowała się tam szkoła pilotów i bazowała 
tam Flek. 10. O wielonarodowym charakterze 
funkcjonowania lotniczej linii pocztowej niech 
świadczy fakt, że komendantem kijowskiego 
lotniska był Węgier Oblt. Lipcsey, jego zastępcą był 
Czech - Oblt. Popielak; komendantem lwowskiego 
lotniska był Hptm. Fr. (?) narodowości austriackiej; 
w Krakowie-Rakowicach dowódcą był Polak - 
Hptm. R. Florer7.  
Meine Fuftpostreise Wien–Kiew, tak relację swą z 
lotu na ww trasie z 13 V 1918 r. zatytułował 
Szwajcar, obywatel neutralnego w 1918 r. państwa 
mjr. Tanner, która powstała Za pozwoleniem [C. K.] 
Wojennej Kwatery Prasowej: (…)W myśl 
pierwszego meldunku lot miał rozpocząć się o 
[godz.] 4.30 rano. Po południu w poniedziałek 
poinformowano mnie jednak, że odlot będzie miał 
miejsce dopiero o [godz.] 5. Odpowiadało mi to o 
tyle, że przy takiej pośpiesznej podróży każda 
minuta była dla mnie cenna. Najpierw długo po 
północy nie mogłem się położyć a już o [godz.] ½ 4 
[3. 30] nocny stróż zapukał do mojego pokoju 
hotelowego. Punktualnie o [godz.] 3.45 przybył pan 
Lt. P. autem dowództwa, by zabrać mnie na 
lotnisko, gdzie dotarliśmy o [godz.] 4.30. Po tym jak 
zostałem wepchnięty w skórzane spodnie, 
skórzaną kurtkę i czapkę i otulony moimi własnymi 
rzeczami dla ochrony przed wiatrem, przekazano 
mi pocztę, której odbiór poświadczyłem w księdze 
pocztowej. Były to dwa worki dla c. i k. Komisji 
Wojskowej [K.u.K. Militärkommision] w Kijowie o 
wadze 15 kg i 700 g i 8 kg 380 gramów, paczka o 
wadze 985 gramów dla Krakowa, jedna paczka o 
wadze 695 gramów dla Lwowa i jeden list dla 

7 K. Wielgus, op. cit., s. 123-126; L. Piekarz, op. cit., s. 132-134. 
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międzylądowanie, które krótko określa się 
lądowaniem awaryjnym… Chmury, porywy wiatru, 
w perspektywie opóźniony odlot, w mgle, dymie i 
oparach rejonu przemysłowego, wieże kościołów, 
kominy fabryczne, które nagle miały pojawiać się 
przed prawymi powierzchniami nośnymi – tak więc 
dotykam prawego ramienia pilota, który ciągle 
patrzy na lewo. Podczas naprawy pilot wydawał z 
siebie tylko po kilka słów, np.: „Niedawno lądowałem 
awaryjnie przed Krakowem – jeśli tylko nadlecimy 
nad obniżenie terenu koło Mährisch Weißkirchen 
[cz. Hranice] - dziś dostaniemy wiatr i chmury - 
odcinek górski jest czasami nieprzyjemny”. Nic nie 
mogło naruszyć mojego wewnętrznego spokoju. 
Zbyt żywe było we mnie wspomnienie mojego 
pierwszego lotu 7 czerwca 1915 [r.], ze Stryja do 
Halicza [ukr. Галич, łac. Halicia] nad Rosjanami, 
180 km w 90 minut, przy wspaniałej pogodzie 
letniego wieczora, jako najpiękniejszego lotu 
mojego życia (zob. „Frontberichte lines Neutralen”, 
Berlin bei Scherl Band I, s. 233). Najbardziej 
poruszało mnie pytanie, czy ciągle będę w stanie 
się orientować. To, że dzień pod nami nie będzie 
przejrzysty, stwierdziłem natychmiast. Pod nami 
wznosiła się śnieżna góra w rejonie Semmering 
[przełęcz Semmering (niem. Semmeringpass) – 
przełęcz w Alpach – 984 m npm – na terenie Austrii, 
między Dolną Austrią i Styrią], spowita lekką mgłą. 
Słońce świeciło blado na prawe górne powierzchnie 
nośne, pod nami wisiał cienki woal, niewidoczny, a 
zarazem dość gęsty, by wyłapać światło słońca, 
tak że krajobraz jawił się matowy i nieelastyczny. 
Pierwszą większą miejscowość przyjąłem za 
Korneuburg [miasto w Austrii, w kraju związkowym 
Dolna Austria, siedziba powiatu Korneuburg, nad 
Dunajem, 12 km od Wiednia w kierunku północno-
zachodnim]; była już jednak [godz.] 7.30. Na mapie 
namalowano czerwoną, ciągłą linię z 10 km 
podziałkami. Obok niej czerwona kreska ołówka 
jako nasza przypuszczalna rzeczywista trasa. Pola 
i lasy mieszały się i wyglądały tak podobnie. 
Pojawiła się linia kolejowa, rzeka, mogła to być 
Morawa [die March], na lewo od nas ciągnęły się 
niskie góry, szczyty pod nami wyglądały prawie 
płasko - było pewne, że przelecieliśmy dolinę 
Morawy. O [godz.] 7.55 dotknąłem pilota delikatnie 
w lewe ramię, wyciągnąłem do przodu płachtę 
mapy, którą wiatr chciał wyrwać mi z ręki, i 
przytrzymałem palec pod słowem Kremsier 
[Kromieryż, czes. Kroměříž]. Przytaknął. 
Pokonaliśmy 145 km, wysokość, na której 
przeciętnie lecieliśmy, była mi nieznana. Od [godz.] 
8.15 koło Meseritsch-Fiedek [Frydek-Mistek, czes. 
Frýdek-Místek, niem. Friedeck-Mistek] samolot 
otrzymywał coraz więcej uderzeń wiatru, które nas 
wznosiły lub zniżały. Było porywiście. Pilot wyglądał 
na prawo i lewo za mgłą. Pojawiła się większa 

miejscowość z rynkiem. Potem jeszcze jedna. 
Teren pagórkowaty przeszedł w góry, które 
mieliśmy cały czas po prawej. Pilot wyglądał coraz 
częściej; zaczynały się pokazywać kominy 
fabryczne. Nie było wątpliwości, rozważał 
międzylądowanie. Myśl ta nie była mi miłą. Pogoda 
wydawała się porządna. Nie mogło to trwać dużo 
dłużej, kiedy wreszcie mielibyśmy góry za sobą. 
Moim celem był Kijów w jeden dzień. Jednak mnie, 
jako laikowi, nie przychodziło na myśl, by próbować 
wpływać na człowieka, na którym spoczywała cała 
odpowiedzialność za lot. Kiedy kontrolowałem 
każdy ruch nawigatora [pilota], że tak powiem, 
próbowałem zbadać każde spojrzenie, minę i myśl, 
coraz trwalszą żywiłem nadzieję, że pokonam ten 
krótki odcinek górski mimo mgły i szturchnięć 
wiatru, pokazało się miasto, które natychmiast 
rozpoznałem niezależnie od punktów i kątów, które 
określały moją drogę. Rozglądałem się wokół 
siebie i w dół. Daleko po lewej gęsty dym wielkiego 
rejonu przemysłowego; z przodu, z boku i z tyłu po 
prawej lesiste wzgórza, przy każdym końcu miasta 
wielkie domu w pięknym szeregu, rzeka biegnąca 
przez środek, podwyższony rynek. Jak wcześniej 
zapytałem pilota. Kiwając się i na poły uśmiechając 
się popatrzył do tyłu przez ramię; Cieszyn [czes. 
Těšín, niem. Teschen]. Błąd byłby karygodny. 
Proszę, ten długi dworzec, czterokrotnie 
rozgałęziająca się linia kolejowa, droga do mostu 
na rzece, prowadząca dalej do górnego miasta, 
tam plac, Hotel Hirschen, okna mojego pokoju, 
dom patriarszy, w którym stacjonowało 
niegdysiejsze pierwsze dowództwo Wojennej 
Kwatery Prasowej. Nieopodal od niego wielki 
gmach szkolny, AOK [Armeoberkommando]. 
Szybciej niż lecimy wyłaniają się piękne obrazy z 
1915 r., pierwszy krok do WKP [Wojennej Kwatery 
Prasowej]. Do niezapomnianego, miłego Obst. von 
Hoena, który dziś jest Feldmarschalleutnantem, 
następnie do generała Conrada [Franza Conrada 
von Hötzendorfa] i znów do domu prasowego, 
gdzie wyrozumiały, dobrotliwy i uprzejmy ojciec 
korespondentów z mądrością, taktem, życzliwością 
i dyplomacją spełniał życzenia lub miło i z 
szacunkiem wywodził, że jemu nie mogło być nic 
złego. Gdzie one są, piękne czasy? Doprawdy, ów 
dowódca kierował światło i ciepło do serc piszących 
i rysowników, tak że praca stawała się nam 
radością, dla armii ochotą. Co to oznaczało pod 
względem propagandowym, później okaże się 
bardziej niż dotychczas. O [godz.] 8.15 
przelecieliśmy nad Wisłą i pierwsze chmury 
przeleciały obok nas. Czułem, jak zajmują one 
pilota. Omijał je, spoglądał na te najdalsze i 
obliczałem w raz z nim, że bez przeszkód musimy 
dolecieć do Krakowa, jeśli między tymi kłębami 
dolecimy nad otwarty teren. Orientacja była teraz 
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łatwiejsza, i zacząłem zajmować się szczegółami. 
W tym samym czasie zobaczyłem liczne pożary w 
lesie i na polach; pociągi przejeżdżające po ledwo 
widocznych liniach; w wielu miejscach dymiły fabryki; 
grupa dużych, jasnych ptaków, chyba dzikie kaczki, 
głęboko pod nami, nad zielenią jakiegoś bajora; 
nawigator od Białej [Bielsko-Biała (czes. Bílsko-
Bělá, niem. Bielitz-Biala) od 1 I 1951 r.] odwrócił się 
bardziej na wschód i teraz stało nad nim słońce. W 
Białej wszyscy zatrzymali się i patrzyli na nas. Z 
pojedynczych domów wybiegały punkty, które 
szybko się uspokajały - dzieci. Przelecieliśmy 
Skawę. Wkrótce potem pilot dawał gwałtowne 
znaki w dół. Oczekiwałem, że polecimy lotem 
ślizgowym do lądowania awaryjnego i szukałem 
wież kościołów, kominów, pojedynczych drzew, 
fałd terenu, kamieni, murów, w które można 
uderzyć, wód, w które można zanurkować. Obok 
szukałem i znalazłem wspaniałą, wielką, równą, 
zieloną powierzchnię i wyobraziłem sobie spiralny 
lot, który miał nastąpić w każdej chwili. Już łykami 
czerpałem powietrza, raz po razie, ale mój pilot 
ciągnął dalej. Niemal bolało mnie, że nie wybrał 
mojej łąki. Przyjrzałem się jej przy tym dokładniej i 
odkryłem długi, jasny trójkąt w trawie z długim 
„ogonkiem” – ślad awaryjnego lądowania. Pilot nie 
rozglądał się więcej, uznał, że jest zrozumiały, o 
czym przekonał się w Krakowie. Teraz płaska 
ziemia rozciągała się przed nami, w oddali chmury 
na horyzoncie, układając się jak czarne morze, 
zdawały się od nas uciekać. Napisałem kartkę do 
mojej żony i zanim się spodziewałem, wynurzyły 
się pierwsze krakowskie forty [Festung Krakau], a 
następnie miasto. Jego kolorowy obraz bardzo 
szybko znikł. Pilot wskazał na dół, zobaczyłem 
lotnisko, gdzie odbywały się ćwiczenia i gdzie 
rozrzucony w trzech częściach leżał wielki biały 
ptak – rozbity samolot. Pilot zanurkował, spojrzał 
sztywno w dół, obrócił się i z wielkimi oczami i 
dziwacznie ciężkimi oddechami, wskazał na 
szczątki, rozglądał się stale, potrząsał głową i 
wyraził swoje ciche współczucie. Poranne 
przeszkody w odlocie, ślady międzylądowania i 
teraz te zwłoki aparatu pod nami, one wszystkie 
mówiły, że ten lot, bądź co bądź, nie powinien być 
uznany za frywolny. Jak drapieżny ptak na swoją 
ofiarę, nasz pilot zanurkował w dół, łykałem raz po 
raz powietrze – dał znak, by pompować, 
pompowałem gwałtownie, następnie przeszybował 
nad miejscem nieszczęścia i dotoczył się, niemal 
bez wstrząsów, do celu, grupy nowych baraków. 
Była [godz.] 9.43. Lecieliśmy zatem dwie godziny i 
48 minut. Pierwszy odcinek trasy pokonany 
szczęśliwie. Po powitaniu przez [Hptm. R.] Fl.[orera] 
i wesołe wieści, że pilot rozbitego samolotu doznał 
tylko otarć, przekazałem pocztę. Następnie 
szukaliśmy i znaleźliśmy zrzuconej mapy i 

szczęśliwy przyjąłem zaproszenie do kasyna 
oficerskiego na śniadanie. Dowódca zapasowej 
kompanii lotniczej [Flek. 10.] podarował mi pięć 
złączonych map na drugi etap Kraków–Lwów, 
ponumerował je i naniósł na nie czerwonym 
ołówkiem linię lotu. Po wspaniałej jajecznicy i 
dobrym krakowskim piwie, chwilę po godz. 10 
zawołano do odlotu. Feldwebel Zebisch – tak 
nazywał się nowy pilot a samolot [Brandenburg C. I] 
nosił numer 52.61, silnik [Austro] Daimlera [o mocy] 
165 km [KM]. Nowa próba silnika dała rezultat 
negatywny. Zmieniliśmy aparat i kiedy był gotowy, 
mogliśmy o [godz.] 11.35 odlecieć. Nową pocztę 
przejął pilot. Nie widząc już dobrze Krakowa, 
prędko wznieśliśmy się na 1000 m, podczas gdy 
do tej pory pozostawaliśmy między 600 m a 1000 
m, z wyjątkiem odcinka górskiego, który wymógł 
trochę wyższy lot. Formowanie chmur znacznie 
wzmogło się i musieliśmy się liczyć ze zwykłym 
przeciwnym wiatrem. Przez Wisłę, liczne odcinki 
lasów, znaną Bochnię, Tarnów i Rzeszów 
przelecieliśmy bez chmur, następnie wspięliśmy 
się na ich wysokość i ponad nie, także stopniowo 
świat pod nami zdawał się być przyozdobiony 
kłębkami waty, które niewidzialna siła trzymała w 
górze. Pilot dał znak, że chce zapalić, wreszcie 
opanowałem sztuczkę podania mu do przodu 
zapalonego papierosa. Jarosław minęliśmy o 
[godz.] 1.05 z naszej lewej, Gródek [Jagielloński] o 
[godz.] 1.30 po prawej. Łatwo było tenże rozpoznać 
między białymi bryłkami, nad jeziorem i [rzeką] 
Wereszycą. Pojawiła się ta szybka dla oka szosa 
gródecka, świecąca na śnieżnobiało i zacząłem 
szukać rejonu walk, których byłem świadkiem 21 i 
22 czerwca 1915 r. Nigdy nie opuszczała mnie tam 
zdolność do orientacji. Nie ma tu miejsca, by nawet 
w skróci opisywać stare przeżycia. […] Każdy 
alpinista wie, jak przy wspinaniu ciągle wygląda za 
znajomymi rzeczami w głębi i oddali i jak te 
niewinne odkrycia cieszą. Tak przeżywałem na 
nowo wyzwolenie Lwowa i odnalazłem w terenie 
tak wiele niezapomnianych detali. Siedziałem 
niczym nad dioramą. Do znanych mi osobiście 
obrazów doszły teraz te historyczne i przedstawiały 
malowidło do wielkiego przedstawienia. Od 
Sambora zobaczyłem sztab [gen. Edouarda] 
Böhm-Ermolli’ego z generałem Bardolffem, Obst. 
Hummelem i ich feudalne otoczenia, ze wszystkimi 
pilnymi organami i wieloma oddziałami armii idące 
w kierunku Lwowa i ścigające Rosjan daleko na 
wschód poza to miasto. Jak gwiazdy jaśniały przy 
tym pojedyncze mniejsze obrazy: najwęższy sztab, 
wieczór w 13. LID [c. k. 13. DP Landwehry] Kreysy, 
walka o punkt oporu 320, wejście do Lwowa z jego 
czarującymi kobietami, bitwa ogniowa pod 
Sandbergiem. Na poły we śnie przeżywałem 
historię i czułem się jakby w tym całym przetaczaniu 
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wznosiły i przyciskały, rzucały nami, przesuwały na 
bok, widziałem jak ten człowiek umiał walczyć z 
wrogimi żywiołami. […] Mój pilot był teraz więcej niż 
maszynistą i nawigatorem. Był wszystkim: 
badaczem, wojownikiem, zwycięzcą. Przede mną 
siedział człowiek. Tropił wroga, odpychał go lub 
obezwładniał go, zwodził go i znów uderzał. Zszedł 
teraz niżej dla zorientowania się, rozglądał się 
daleko wokół siebie i wspiął się znów w chmury. 
Nie przepuścił żadnej luki, by upewnić się co do 
kierunku lotu. Oprócz szumu silnika szalała 
nieprzerwanie wichura, także mimo zimna i w tej 
niemal bolesnej monotonii tego przymusowych 
odgłosów i marznięcia, naszedł mnie sen. –
Opadnięcie z kto wie ilu dziesiątek metrów 
przerażało mnie i wyjaśniło mi położenie. Tysiące 
metrów nad ziemią – bez jakiejkolwiek znajomości 
pojazdu – zawierzyłem jednemu – rzucony na 
pastwę losu – co za lekkomyślność – wspiąć się tu 
przy odpowiedzialności za rodzinne strony. […] 
Kiedy tylko Pilot odnalazł linię kolejową koło 
Koziatynia, zszedł niżej i trzymał się około 200 m 
nad polami; nad lasem i większymi stawami 300-
400 m, a to według możliwości lądowania. Dzięki 
papierosom, które sobie zręcznie zapalał nie 
puszczając z rąk steru, poznałem, że wszystkie 
trudności uważał za przezwyciężone i zajmował 
mnie obecnie, na ile pozwalał na to ból uszu, 
błogosławionym ukraińskim krajem koronnym, 
który rozpościerał się pod nami. Musiałem przy 
tym obracać się całkiem z kierunkiem wiatru, raz 
zasłaniając prawe, raz lewe ucho i czasem, kiedy 
ciśnienie powietrza wierciło mi uszy, musiałem 
chować się głęboko jak na to pozwalała kabinka, 
przy czym zacząłem zauważać, że od zmuszony 
byłem od rana (z kilkoma przerwami) nogi trzymać 
zgięte ciągle w tej samej pozycji. Jako że Ukraińcy 
późno uprawiają swoje pola, ciężko było rozróżnić, 
co jest obszarem zabudowanym a co uprawnym. 
[…] Ogólnie całkiem wypoczęty, ale wpół głuchy po 
wspomnianym locie krajoznawczym nad zaciem-
niającym się Kijowem, nad lagunowym Dnieprem, 
dotarłem o [godz.] 7.45 do stacji końcowej [Kijów-
-Post Wołyńsk], gdzie oficerowie i żołnierze dziw-
nie patrzyli się na człowieka z obsznurowaną gło-
wą. Powitało mnie koleżeństwo Lt. L., oddałem 
pocztę, musiałem spożyć tu kolację, następnie za-
wieziono mnie do austro-węgierskiej Komisji Woj-
skowej [Militärkommission w Kijowie] i otrzymałem 
tamże pokój, w którym spałem jak bóg do [godz.] 8 
rano. Dziś, trzeciego dnia, wciąż szumi mi w 
uszach, coraz ciszej, jak daleki wodospad, nato-
miast generalnie wszystko w porządku. Jestem 
uradowany i dumny z mojego 1200-km lotu w jeden 
dzień, szczęśliwy z tego, że się udało i z tego, że 
mogłem tu zastać starego protektora z frontu połu-
dniowo-zachodniego jako komendanta austro-wę-

moje małe ja było wciąż środkiem, nie z niejakiej 
zarozumiałości, lecz z hałaśliwej dziecięcej 
radości, że każdy okop, który chciałem szturmować, 
każda fałda terenu, która chroniła mnie przed 
tysiącem kul świszczących w moich uszach, witały 
mnie i mówiły: J., Byłeś tam. – także ten pilot 
wylądował – niemal spadając – na lwowskich 
piaskach [Lewandówka] po 250-kilometrowym 
locie trwającym 2 godziny 10 minut. Pan Hptm. Fr., 
komendant parku lotniczego etapu i stacji lotniczej 
Lwów [Fliegerpark 4.] nie wypuścił mnie bez 
obiadu, chociaż po godz. 2 niechętnie pozwolił 
nam lecieć dalej a przy nim stał samolot gotowy do 
trzeciego etapu lotu. Przebranie się zajęło jak w 
Krakowie dodatkowo trochę czasu, i tak była 
godzina 3 zanim się ponownie wznieśliśmy. Także 
tu zapraszano mnie przyjacielsko, bym został, 
wolałem jednak spróbować całego lotu w jeden 
dzień, chodziło przecież o poważne badanie 
środków lokomocji a nie o podróż dla przyjemności. 
Tłumaczono nam także, że z powodu wiatru i 
chmur musimy lecieć wysoko, nie zniżać się 
poniżej 2500 m, a tam miało być bardzo zimno. Nie 
dałem się odwieźć od zamierzenia i kontynuowałem 
podróż. Niechętnie przeleciałem nad pięknym 
Lwowem tak szybko. Ale tak musiało być i 
pilnowałem się, by wpływać na nawigatora. Ogólny 
kierunek lotu to wschód-południowy wschód na 
Płoskirów w Rosji [Ukraina]. Wspięliśmy się bardzo 
szybko nad ziemię poprzecinaną tu siatką okopów. 
Złość, wstyd i zmartwienie opanowały mnie na 
widok tych „kulturalnych” miast stulecia. [Rzeka] 
Gniła Lipa, Złoczów [ukr. Золочів, ros. Золочев], 
Zborów [ukr. Зборів], [rzeki] Bug, Strypa, Seret, 
Brody [ukr. Броди], Tarnopol [ukr. Тернопіль, 
Ternopil] są nazwami-oskarżeniami, które uciskają 
sumienie. Wznieśliśmy się ponad chmury, by ujść 
podmuchom, które nas chwyciły za Lwowem i nie 
chciały puścić. Robiło się coraz zimniej. Wiatr był 
tak silny, że nie do pomyślenia było rozłożyć mapę. 
Musiałem dobrze rozmieścić wszystkie lekkie 
przedmioty; mapę prąd powietrza przeniósł do 
przodu, do pilota. Cieszyłem się z podszytego 
sierścią skórzanego ubrania, które otrzymałem we 
Lwowie łącznie z rękawicami. Wetkana w Krakowie 
do uszu wata, czapka lotnicza i czapka z 
przewiązaną apaszką wkrótce zawiodły. Musiałem 
znów związać wszystko, co miałem na głowie, 
sznurem. Mój nowy pilot, Franz Zuzmann, którego 
pochwały słyszałem z ust Hptm., panował nad 
samolotem jak [Wilhelm] Tell nad barką Gesslera 
[Wilhelm Tell - legendarna postać szwajcarskiego 
bohatera narodowego. Tradycja głosi, że Szwajcar 
nie chciał ukłonić się przed symbolem władzy 
cesarskiej, za co został ukarany przez austriackiego 
starostę Hermanna Geßlera]. Już jego odlot był 
bardzo spokojny. Gdy uderzenia wiatru nas 
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z dowódcą [c. k.] Sił Powietrznych i panem 
dyrektorem generalnym Poczty. Pan Generalmajor 
[Emil] von Uzelac [w rzeczywistości E. Uzelac 
przez podwładnych nazywany Uzem] jest jak 
pan Sektionsschef Hoheisl zaznajomiony z 
przydatnością samolotów w służbie światowej 
komunikacji. To, co u mnie mogłoby być określone 
jako optymizm, jest tutaj przekonaniem opierającym 
się o naukę, technikę i zmysł praktyczny. W nader 
jasny sposób, udokumentowany liczbami, wysoko 
ceniony w armii jako fachowiec i organizator i 
umysłowo górujący generał [E. Uzelac] powiedział: 
Nie tylko statek powietrzny [samolot], ze swoim 
ograniczonym promieniem działania i swoją 
obliczoną pod kątem kosztów eksploatacji 
nośnością, będzie pełnił wielką służbę ekspresową 
na etapach około 700 km, lecz sterowiec Zeppelina 
będzie dawał nowe możliwości transportu na 
duże odległości jako szybki statek o dużej 
ładowności. Bez wątpliwości musimy zając się 
transportem lotniczym już teraz jako obecnym 
środkiem transportu a wkrótce dotychczasowe 
doświadczenia zbierzemy dotychczasowe 
doświadczenia i zobaczymy przychodzącą im rolę. 
- Pan dyrektor generalny Poczty jest tego samego 
zdania. Chce prowadzić prace praktyczne. Poczta 
państwowa jest gruntem, na którym należy 
budować. Z jego strony można liczyć na każde 
wsparcie, także w ruchu międzynarodowym. We 
wszystkich miejscach znajdowałem potwierdzenie 
moich nadziei. Żołnierz i transportowiec już 
podali sobie ręce i mocno je spletli. Nie ma już 
utopii dotyczących transportu powietrznego, 
statki powietrzne [samoloty] będą pełniły 
służbę ekspresową, okręty powietrze [sterowce] 
przewoziły towary. Transport lotniczy maszeruje, 
tak, nie przesadzę, kiedy powiem, że stanie się 
kiedyś głównym środkiem transportu na świecie. 
Niech wspomniani patrzący daleko w przyszłość i 
energiczni ludzie połączą się, by następnie złożyć 
propozycję nieufnym tego świata, szczególnie zaś 
tym posiadającym moc i środki odpowiedzialnym 
za światowy transport przez ogólnie pojęte statki 
powietrzne i zaprezentować swoją wiarę oraz 
dowody ze swojej wiedzy, umiejętności i woli. Ta c. 
k. poczta lotnicza jest wielką czynem, wartym 
powszechnego zrozumienia i promowania, jako 
pierwszy pozytywny krok kierunku pięknego 
dzieła niedalekiej przyszłości8.
Pocztowo-kurierska linia lotnicza Wiedeń-Kijów-
Wiedeń funkcjonowała przez okres siedem i pół 
miesiąca 1918 r. Każda ekspediowana przesyłka 
stemplowana była specjalnym datownikiem poczty 
lotniczej z dzienną datą oznaczającą lot pocztowy, 

gierskiej Komisji Wojskowej w Kijowie pana Obst. 
Sztabu Generalnego R. Wkrótce zgłosiłem się w 
niemieckiej komendanturze, gdzie pan generał von 
D. przyjął mnie przyjacielsko i gdzie otrzymałem 
pozwolenie, by zatelegrafować do domu przez 
Berlin o moim przybyciu. Następnie złożyłem 
wizytę u austro-węgierskiego ambasadora, 
zastępowanego przez pana ministra von P. i 
odwiedziłem szwajcarskiego konsula Jenny i Dom 
Szwajcarski prowadzony przez panią P., gdzie 
wkrótce znalazłem większe towarzystwo. Jednakże 
od dawna odcięci przez Petersburg [Sankt 
Petersburg, ros. Санкт-Петербург, Sankt-
Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg] 
Szwajcarzy nie mają od 6 miesięcy żadnych 
wiadomości ze Szwajcarii. Gdybym tylko miał czas, 
a pracy mi nie brakowało, wspomógłbym radami 
kochanym rodaków. O tym i o Kijowie może innym 
razem. Wczoraj wylądował awaryjnie samolot 
pocztowy 40 km na zachód od Kijowa w drodze do 
Płoskirowa. Samolot pojechał dalej koleją, do 
Lwowa, lotnicy wrócili tutaj. Strat w ludziach poczta 
do tej pory nie miała. Dostarczono więc dowód na 
niemal niezakłócony ruch poczty Wiedeń–
Kraków–Lwów–Płoskirów–Kijów. Jak pokazano, 
nie jest to lot rozrywkowy. Na tak długim odcinku, 
który prowadzi z wiedeńskiego klimatu przez góry 
do Galicji a następnie do południowej Rosji, rzadko 
znaleźć można dzień, który jest łagodny i spokojny. 
W środku lata mogło być lepiej. Przewóz poczty nie 
jest jednak obliczony na przewóz pasażerów lub 
wygodę. Najlepsze aparaty są na froncie. Cały 
sprzęt należy do zaplecza, które trzeba dopiero 
szeroko rozbudować. Ale aparat funkcjonuje, i to 
jest teraz najważniejsza rzecz. Otwiera nam jednak 
już teraz piękne perspektywy i mogę Szwajcarii 
polecić urządzenie z całą energią poczty lotniczej, 
szczególnie dla ruchu zagranicznego. Widzę się 
także już z moją żoną w podróży lotniczej Bern [fr. 
Berne, wł. Berna, rm. Berna]-Wiedeń przez Arlberg 
[przełęcz Arlberg jest jedną z najważniejszych pod 
względem komunikacyjnym przełęczy w Austrii i 
najważniejszym połączeniem Vorarlbergu z resztą 
Austrii] i tak dalej. Twórcom szwajcarskiego Urzędu 
Komunikacji nie muszę więcej mówić. Oczywiście 
sprawa wygląda wtedy zupełnie inaczej niż mój lot. 
Statek powietrzny [samolot] przyszłych podróży to 
statek salonowy pierwszej klasy. Jest wielki, 
stabilny, elektrycznie ogrzewany i oświetlony, z 
zamykaną szklaną kabiną dla 4 pasażerów, ma 
pilota i pilota zapasowego, z którym goście mogą 
rozmawiać. 
P.S. Po moim powrocie z Kijowa miałem 
zaszczyt rozmawiać o przyszłości poczty lotniczej 

8 SAW-KA, MsLu, Meine Luftpostreise Wien–Kiew (vom Schweizer Mrj. Tanner), s. 3-11 – tłumaczenie mgr S. Kułacz.
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istnienia linii lotniczej Budapeszt–Wiedeń w dniach 
4–24 VII 1918 r. wykonano 20 lotów do Wiednia, z 
tym że przesyłki adresowane do Krakowa i Lwowa 
ekspediowane były w trakcie 14 lotów: 6, 8–12, 
14–20 i 22 VII 1918 r. (w dniach 18 i 19 VII 1918 
r. nie było przesyłek adresowanych do Krakowa, a 
w dniach 15 i 22 VII 1918 r. brak było przesyłek do 
Lwowa). Powodem krótkiego istnienia węgierskiej 
poczty lotniczej były dwie katastrofy lotnicze (13 
VII 1918 r. samolot pocztowy rozbił się w okolicy 
granicy węgiersko–austriackiej; 21 VII 1918 r. inny 
samolot pocztowy typu Brandenburg C. I rozbił 
się zaraz po starcie z lotniska w Budapeszcie) 
oraz rozpad C. K. Austro-Węgier jesienią 1918 r. 
Węgierska poczta lotnicza działała bardzo krótko i 
nie osiągnęłą znaczenia jakie natomiast osiągnęła 
dynamiczna linia lotniczej poczty Wiedeń-Kijów. 
Ostatni lot galicyjskiej poczty cywilnej na etapie 
Lwów–Kraków miał miejsce 9 X 1918 r., również 
ostatni lot z Wiednia do Krakowa nastąpił  tegoż 
dnia, natomiast  dnia 15 (7?) X 1918 r. odleciał 
z Krakowa ostatni samolot pocztowy typu 
Brandenburg C. I z pocztą do Wiednia. Pomimo 
zawieszenia lotów z pocztą cywilną nadal jednak 
wykonywano loty z pocztą wojskową aż do chwili 
opuszczenia przez c. k. oddziały lotniska w 
Kijów-Post Wołyńsk oraz zajęcia na przełomie 
października i listopada 1918 r. lotnisk w Krakowie-
Rakowicach i Lwowie-Lewandówce przez oddziały 
powstającego Wojska Polskiego (5 XI 1918 r. na 
lotnisku Lwów-Lewandówka, o które toczyły się 
walki pomiędzy oddziałami polskimi i ukraińskimi 
wylądował rejsowy samolot typu Brandenburg C. 
I obsługujący ww linię pocztową - samolot dostał 
się w polskie ręce zaś pilot dalszą podróż odbył po 
otrzymaniu przepustki koleją)9. 
Dzisiaj po dawnej pocztowej linii lotniczej pozostały 
jedynie fakty przytaczane przez historyków. 
Lotnisko Kraków-Rakowice stało się Muzeum 
Lotnictwa Polskiego, na terenie lotniska Lwów-
Lewandówka jest obecnie osiedle mieszkaniowe 
a po pod kijowskim lotnisku została tylko nazwa 
„Post Wołyńsk”.

gdyby lot nie odbył się w tym dniu – stemplowana 
była ponownie w dniu faktycznej ekspedycji. Po 
dotarciu przesyłki na miejsce przeznaczenia, 
jej nadejście potwierdzano datownikiem poczty 
lotniczej. Placówki poczty lotniczej na terenie 
Galicji działały przy urzędach pocztowych Kraków 
1. i Lwów 1. W ww czasie przewieziono z Wiednia 
do Krakowa 6488 przesyłek i 30 000 telegramów 
zaś w kierunku odwrotnym 8332 przesyłki. 
Z Wiednia do Lwowa dotarło 9428 przesyłek 
oraz 33 000 telegramów zaś 11 038 przesyłek 
przetransportowano w kierunku odwrotnym. 
Brak jest precyzyjnych danych odnośnie ilości 
przesyłek na linii Kraków–Lwów i z powrotem. W 
trakcie trwania przelotów pocztowych i kurierskich 
zdarzały się awarie i przymusowe lądowania m. in. 
w terenie karpackim – uszkodzeniu lub zniszczeniu 
uległo wówczas 11 samolotów (w katastrofie 
lotniczej koło wsi Chybie w rejonie Dziedzic w 
końcu lipca 1918 r. zginęło dwóch lotników; jedna 
katastrofa miała miejsce pod Lwowem, jednak 
obeszło się bez wypadków śmiertelnych; 8 VII 
1918 r. na terenie gminy Altstadt pilot zmuszony do 
lądowania rozbił samolot w przygodnym terenie). 
Zdarzały się niezaplanowane wydarzenia takie jak 
w trakcie lotu do Wiednia 3 VIII 1918 r., kiedy to 
z braku odpowiedniego zabezpieczenia, samolot 
pocztowy zgubił paczkę z 25 przesyłkami. W ślad 
za linią kijowską czyniono próby z odgałęzieniem 
linii z lotniska w Płoskirowie w kierunku Odessy 
[ukr. Одеса, ros. Одесса] oraz nad znacznie 
dłuższą linią południową – Wiedeń-Budapeszt 
[węg. Budapest] – węg. Újvidék [Nowy Sad serb./
chorw., rum. Novi Sad, Нови Сад, słow. Nový Sad, 
niem. Neusatz (an der Donau)]-Craiova-Bukareszt 
[rum. București]-Braiła [rum. Brăila]-Odessa. 4 VII 
1918 r. uruchomiono węgierską pocztę lotniczą 
na trasie Budapeszt–Wiedeń, za pośrednictwem 
której węgierskie przesyłki dostarczane były do 
Krakowa, Lwowa, Kijowa i z powrotem. Poczta 
węgierska uruchomiwszy połączenie lotnicze z 
Wiedniem i na mocy zawartego porozumienia z 
pocztą austriacką, ta ostatnia została upoważniona 
do przyjmowania przesyłek lotniczych do Krakowa 
i Lwowa. W Wiedniu przesyłki z Budapesztu trafiały 
do austriackiej linii pocztowej Wiedeń–Kraków–
Lwów i tym sposobem list nadany w Budapeszcie 
via Wiedeń w Krakowie był następnego dnia. 
Pierwszym lotem węgierskiej poczty lotniczej 
wyekspediowano do Wiednia 520 przesyłek, a z 
Wiednia do Budapesztu 263 - brak jest precyzyjnych 
danych jaka ilość przesyłek była adresowana do i 
z Krakowa i dalej do Lwowa czy Kijowa. W okresie 

9 K. Wielgus, op. cit.; J. Adamczyk, Przesyłki poczty lotniczej Wiedeń-Kraków-Lwów-Kijów, [w:] Z galicyjskich..., op. cit., s. 135-137; T. Kopański, 
Lotnictwo w obronie Lwowa, Militaria i Fakty 2001, nr. 6. M. Chodurek (Przesyłki węgierskiej poczty lotniczej do Krakowa, [w:] Z galicyjskich..., op. cit., s. 
138-139) podaje, że w okresie do 25 VII 1918 r. z Budapesztu odprawiono 14 ekspedycji pocztowych do Krakowa i 12 do Lwowa. 
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Анотація. Стаття присвячена подіям часів Першої Сві-
тової війни у Володимирі-Волинському. Головна тема – 
культурно-просвітницька діяльність Українських Січо-
вих Стрільців, робота вчителів у першій школі з укра-
їнською мовою навчання. Стаття проілюстрована фо-
тознімками 1915–1918 років з фондів Володимир-Волин-
ського історичного музею.
Аннотация. Статья посвящена событиям периода Пер-
вой Мировой войны во Владимире-Волынском. Главная 
тема – культурно-просветительская деятельность 
Украинских Сечевых Стрельцов, работа учителей в пер-
вой школе с украинским языком обучения. Статья проил-
люстрирована фотоснимками 1915–1918 годов из фон-
дов Владимир-Волынского исторического музея.
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Мал.1. Вчителі та українські Січові Стрільці на конференції (Володимир-Волинський, 1916). На звороті фотографії – штамп фотографа: «Photograf Max 
Macejow. Cholmstr. №17». – Інв.№ Ф-719; КВ-7474
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Перша Світова війна (1914-1918) – драматичний, 
складний, але водночас малодосліджений пе-
ріод в історії нашого краю. Особливим явищем 
в контексті військових подій є культурно-гро-
мадська діяльність легіону Українських Січових 
Стрільців на Волині. 
Розташований поблизу російсько-австрійського 
кордону, Володимир-Волинський у перші дні ві-
йни став ареною бойових дій. Вже у серпні 1914 
року підрозділи  австро-угорської армії  атаку-
вали місто, але зустріли стійкий опір російських 
військ. В липні 1915 року австро-угорські війська 
вступили у Володимир-Волинський. Місто, і на-
вколишні села являли собою в цей час сумне 
видовище руйнації та запустіння. Російське вій-
ськове командування перед відступом прийня-
ло рішення про примусову евакуацію цивільно-
го населення. Російські війська силоміць вивез-
ли у віддалені регіони імперії тисячі українських 
сімей з Волині та Холмщини, а під час відступу 
спалювали та руйнували міста і села, знищували 
усе майно. Людей залякували пропагандою про 
звірства австрійських та німецьких військ. Квіту-
чий край перетворився на пустелю. [2, 94]
У Володимирі-Волинському розміщувалися вій-
ськові підрозділи легіону УСС, що складалися 
переважно з українців-галичан. Радянська істо-

ріографія характеризує цей період як «жорсто-
кий окупаційний режим» [1, 36]. Насправді ж, вра-
жені спустошенням міста та околиць, вояки із 
співчуттям ставилися до місцевих жителів. 
В грудні 1915 року володимирську міську 
управу (магістрат) очолив військовий посад-
ник – українець Гнат Мартинець. Він докла-
дав великих зусиль щодо відновлення зруй-
нованої інфраструктури міста, налагоджен-
ня громадського життя. Оголошення до насе-

Мал.2. Приміщення української початкової народної школи у 
Володимирі-Волинському (7.10.1916). Внизу на фотографії напис: 
«Володимир Великий – Риловиця 7.Х.16 75». Інв.№ Ф-720; КВ-7475

Мал.3. Група вчительок української початкової школи у Володимирі-Волинському (21.06.1917) На звороті фотографії декілька підписів і дата 21.VI.17 – 
Інв.№ Ф-724; КВ-7429 
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лення управа видавала українською мовою.
Особливу увагу варто приділити культурно-про-
світницькій діяльності легіону УСС як у Володи-
мирі-Волинському, так і в цілому на Волині. Лише 
протягом 1916 року з ініціативи вояків в краї було 
відкрито понад 60 українських початкових шкіл, 
в яких навчалося близько 3500 дітей (а до 1918 
року кількість українських шкіл сягнула 400). Се-
ред вчителів було багато військових. Здібним 
шкільним організатором проявив себе чотар 
УСС Микола Саєвич. [2, 98]
Українська школа у Володимирі-Волинському, 
названа іменем Т. Шевченка, відкрилася восени 
1916 року. Розміщувалася школа в одноповерхо-
вому будинку на околиці міста, поблизу р. Рило-
виці (будинок не зберігся, нині це територія гімна-
зії №4). Навчалося в ній близько 300 дітей.
У фондах ВВІМ зберігаються матеріали, що 
яскраво висвітлюють цей непростий період істо-
рії міста (1914 – 1918 рр.) Вони надійшли до му-
зею у 1997 р. з м. Львова, від п. Холковської Л.М. 
Зокрема, це 2 альбоми з фотографіями – вида-
ми Володимира-Волинського часів І Світової ві-
йни (Інв.№ Ф-707, КВ-7462; Ф-708, КВ-7463), кіль-
кістю 85 фотознімків, а також близько 50 фото-
графій, які не увійшли до альбомів. 
Особливо важливими є матеріали, що стосують-
ся діяльності українських шкільних вчителів, які 

працювали у Володимирі-Волинському за спри-
яння УСС. Зокрема, це фотографії, особисті та 
родинні документи вчительки Теодори Теодорів-
ни Ліщинської (за іншими даними – Лещинської) 
(1888 - 1978), яка з групою колег перебувала у Во-
лодимирі-Волинському протягом 1916 – 1918 рр. 
Цікавим експонатом є вітальний лист від учнів 
володимир-волинської початкової школи, адре-
сований Т. Ліщинській (Іл. 47-48; КД-2133, КВ-
7516) у березні 1917 року.
Т.Т. Ліщинська народилася в м. Перемишлі 19 
грудня 1888 р. (згідно посвідчення особи, Іл. 45-
46 (КД-2130; КВ-7513). Пізніше мешкала у м. Льво-
ві, під час І Світової війни працювала вчителькою 
на Волині (в радянський період Т. Ліщинська при-
ховувала ці штрихи біографії, аби уникнути ре-
пресій). У трудовій книжці (КД-2128; КВ-7511), ви-
даній у 1950 р., зазначено, що з січня 1917 по ве-
ресень 1939 Т. Ліщинська працювала в приватній 
7-річній школі ім. Т. Шевченка у Львові (на основі 
листа шкільної ради товариства «Рідна школа»). 
У 1939 – 1941 рр. працювала у львівській ЗОШ 
№41. В повоєнні роки продовжувала педагогічну 
роботу у школах Львова. В 1947 році Т. Ліщин-
ській було присвоєно звання заслуженого вчите-
ля УРСР (Іл. 49; КД-2131, КВ-7514).
Збереглися також метричні документи родини Лі-
щинських, найдавніший з яких датується 1857 ро-

Мал.4. Група українських Січових Стрільців та вчительки початкової школи (Володимир-Волинський, 6.10.1916). Внизу на фотографії напис у два рядки: 
«Володимир-Волинськ 6.Х.1916 М.У.Б» На звороті підписи хімічним олівцем. - Інв.№ Ф-728; КВ-7483
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ком. Дослідження цих матеріалів ускладнює те, 
що вони написані латинською мовою (Іл. 37-44; 
КД-2124, КВ-7487; КД-2125, КВ-7488; КД-2126, КВ-
7489; КД-2134, КВ-7518; КД-2135, КВ-7519; КД-2136, 
КВ-7520; КД-2138, КВ-7522; КД-2137, КВ-7521).
З метою уточнення біографії Т. Ліщинської, авто-
ри у 2010р. звернулися до Л.М. Холковської. Ви-
магав уточнення ряд питань, зокрема дата смер-
ті та місце поховання Т. Ліщинської, обставини 
віднайдення її особистого архіву. У відповідь п. 
Холковська люб’язно надіслала лист, зміст якого 
ми вважаємо за доцільне оприлюднити повніс-
тю. За цими рядками – нелегка доля інтелігенції 
Галичини та Волині у бурхливому ХХ столітті.
«Мені шкода, але не маю багато фактів з біогра-
фії п.Дори Ліщинської, які могли б зацікавити му-
зей. Народилася вона в 1888р. у Перемишлі, в 
сім`ї австрійського урядовця. Батько її – інспек-
тор львівської залізниці. Ця посада, скоріше за 
все, була значною та високооплачуваною, якщо 
врахувати, що в 1910-х роках батько п.Дори при-
дбав тоді ще на околиці Львова дві ділянки і по-
будував дві гарні триповерхові кам`яниці з вигід-
ними і великими помешканнями (нині вул. гене-
рала М.Тарнавського 86, 90).
Згодом ця дільниця Львова перетворилася у 
фешенебельний район, в радянські часи там 
мешкали переважно військові, директори заво-

дів, учбових закладів. Зрозуміло, що будинки у 
п.Ліщинської були націоналізовані. За п.Дорою за-
лишили помешкання в її ж будинку (№86, перший 
поверх, чотири кімнати), там вона мешкала з стар-
шою сестрою, також вчителькою, Марією. Обидві 
ніколи не мали власної сім`ї, п.Марію зв̀ язували 
стосунки з Дмитром Вітовським, полковником 
УГА, але він загинув в авіакатастрофі у 1919р.
Через якийсь час в квартиру Ліщинських підсе-
лили ще дві сім`ї («уплотнілі»), за власниками за-
лишили одну кімнату, гарну, велику, сонячну, з ві-

Мал.5. Українська початкова школа - під час перерви (Володимир-
Волинський, 6.11.1916) Внизу фотографії напис у три рядки: «Продишка в 
українській школі у Володимирі В. 6.ХІ.16 М.У.Б 126» - Інв.№ Ф-732; КВ-7490

Мал.6. Заняття в початковій школі (Володимир-Волинський, 1917) – Інв.№ Ф-734; КВ-7492
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кнами в сад. Підселені були досить вороже на-
лаштовані до «буржуїв», це були люди з Росії, 
малоінтелігентні, примітивні і непривітні. Ліщин-
ським дозволили взяти до себе в кімнату дещо 
з тих трьох інших, вони забрали лише родинні 
пам’ятки, фотографії, ще що там необхідно. Зре-
штою, нема про що говорити, через це пройшла 
вся львівська інтелігенція.
Обидві вчителювали, п.Дора працювала в ЗОШ 
№44, вела молодші класи. Це був її улюблений 
вік, кожна дитина в класі, за її словами, була та-
лановита, геніальна, здібна, вартувала, щоб її 
вчили і над нею працювали. Працювала так до 
пенсії, а потім ледве виживала, дещо продала 
в ті роки з обстановки. Ніколи не нарікала, була 
великою оптимісткою. Дуже тяжко пережила 
смерть сестри.
З родини мала тільки племінницю в Польщі, донь-
ку двоюрідної сестри Олени і Євгена Косевича 
(1876-1914, адвокат, один з засновників австро-
української соціал-демократії). Племінниця трохи 
допомагала п.Дорі, передавала час від часу каву, 
сигарети, без яких п.Дора з трудом обходилася. 
Раз-другий і сама побувала в Польщі в гостях у 
племінниці. Згодом племінниці вдалося виїхати 
до Канади, а вже звідти, з Канади, п.Дора одержу-
вала реальну матеріальну допомогу аж до смерті.
Померла вона в 1978р., похоронена в фаміль-Мал.7. Теодора Ліщинська - вчителька української початкової школи у 

Володимирі-Волинському (1916-1917рр.) – Інв.№ Ф-738А; КВ-7497

Мал.8. Українськи вчительки та Січові Стрільці (Володимир-Волинський, серпень 1918, стоїть крайня зправа Т.Ліщинська) – Інв.№ Ф-740; КВ-7499
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ному склепі на Личаківському цвинтарі.
Відносно архіву п.Дори можу повідомити наступ-
не. Ще в часи німецької окупації моя родина ви-
наймала помешкання в будинку Ліщинських (нині 
вул. генерала М.Тарнавського №90). Сестри Лі-
щинські і моя родина підтримували сусідські і 
майже родинні стосунки до останнього дня жит-
тя п.Дори. Щотижня ходили одні до одних «на 
каву», «на бриджа», «на чай», уродини, іменини, 
релігійні свята.
В передчутті смерті п.Дора склала список речей, 
в якому стояли імена сусідів, знайомих, кому що 
належить собі забрати як пам’ять про неї. Вона 
не мала статків, але вважала за потрібне таким 
чином розпорядитися, щоб були ці речі комусь як 
пам’ять, а комусь як винагорода за догляд. Спи-
сок цей був у мого вуйка. Після похорону вуйко 
представив цей список присутнім згідно з волею 
покійної (це не був офіційний заповіт, завірений 
нотаріусом, це був складений список власноруч-
но п.Дорою). Знайомим довелося речі ці забира-
ти у великому поспіху, бо кімната мала відійти 
впродовж трьох днів іншим мешканцям.
І коли наступного дня ми прийшли зробити поря-

док, то речі вже за-
брали, кімната була 
порожня, тільки на 
підлозі було багато 
газет, паперів. Ми 
почали це збирати, 
розглядати, і зди-
вувалися, коли по-
бачили альбоми зі 
знімками, книжки, 
за читання і збері-
гання яких «світив» 
Сибір.
Про те, щоб пере-
дати папери в ар-
хів, і мови не могло 
бути, і так вони ро-
ками зберігалися 
в помешканні мого 
вуйка, а після його 
смерті я забрала до 
себе. Дещо переда-

Мал.9. Теодора Ліщинська (1920-і рр.) 
На звороті штамп фотосалону з 
написом: «Львів, Вінцент, Поля 1» - Інв. 
№ Ф-743; КВ-7502

Мал.10. Т.Ліщинська з подругами (Володимир-Волинський, 24.05.1917) 
Напис на звороті: «Володимир-Волинський, 24.V.17» - Інв.№ Ф-750; КВ-7509

ла в архів, дещо в музей І.Франка, зв’язалася тоді 
і з вашим музеєм, хоч не була впевнена, чи він 
ще не приватизований.
Оце й усе. Уже відійшло покоління, яке могло 
щось розказати, а з п.Дорою не я товаришувала, 
а моя родина, тому я так глибоко не дуже знаю 
про неї.
Успіхів Вам в вашій праці! З повагою Холковська 
Л.М.» 
У 2010р. фонди музею поповнилися новими до-
кументами з особистого архіву Т.Т. Ліщинської. 
Зокрема, це наказ шкільного комітету у Володи-
мирі-Волинському від 20 квітня 1916р., про при-
значення Т. Ліщинської вчителькою 4-класної 
школи; довідка, видана Т. Ліщинській шкільним 
інспектором Володимирського повіту від 1 ве-
ресня 1919р.; лист-запрошення від шкільного ко-
мітету у Володимирі-Волинському до Т. Ліщин-
ської, підписаний Гнатом Мартинцем. Зазначені 
документи були придбані музеєм у приватних ко-
лекціонерів у м.Львові. 
Нижче подаємо перелік наявних фотоматері-
алів, та фотокопій документів. В подальшому 
ВВІМ планує укласти каталог, який може стати 
основою для окремого видання.

Скорочення:
ВВІМ – Володимир-Волинський історичний музей
КВ – книга вступу
КД – книга документів
Ф – фотографії
УСС – Українські Січові Стрільці
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Трагедія України полягала в тому, що українці 
опинилися по різні боки фронту: одні воюва-
ли у складі російської армії, інші австро-угор-
ської. У складному становищі опинилися і укра-
їнські політичні партії. Частина з них підтриму-
вала царський уряд, який оголосив війну обо-
ронною і вітчизняною. Українці Галичини і ліде-
ри українських соціалістичних партій, які опи-
нилися на еміграції, виступали за поразку Ро-
сії у війні і створили у Львові Спілку визволен-
ня України (СВУ).
На початку світової війни гурт студентів-укра-
їнців Варшавського університету заснував 
«Братство самостійників», яке виступало за 
державну незалежність України і поразку Росії 
у війні. «Братство самостійників» було глибоко 
законспірованою, але не численною організа-
цією. У Полтавському та Лубенському осеред-
ках було лише по 5 чоловік [2, ф.138. – Оп.1. – 
Спр.131. – Арк.5].
Чисельнішими були гуртки і групи, які виникли 
напередодні війни серед української учнівської 
молоді і мали національно-освітню спрямова-
ність. Значну роботу по їх об’єднанню розгор-
нув висланий до Полтави студент Харківського 
університету Дмитро Соловей. За його слова-
ми, восени 1914 р. у Полтаві вже існувало п’ять 
таємних учнівських гуртків: у Духовній семінарії, 
ремісничому училищі, землемірній і фельдшер-
ських школах та Учительському інституті, який 
щойно відкрився. Метою їх діяльності було під-
вищення національного культурно-освітнього 
рівня своїх членів у тісному зв’язку з суспільно-
політичним життям України [5, с.54-55].
За неповними даними українські учнівські гурт-
ки існували також у Кременчуці, Лубнах, Мир-
городі і Кобеляках. З метою їх об’єднання 
Іван Левченко та Борис Шахрай запропону-
вали створити регіональні місцеві організації 
із спільною програмою. Складений ними про-

Анотація. Метою даної статті є аналіз процесу ви-
никнення і діяльності на Полтавщині в роки Першої сві-
тової війни українських молодіжних громадських орга-
нізацій. Основним змістом їх роботи було підвищен-
ня  національного культурно-освітнього рівня молоді 
у тісному зв’язку з вимогами автономії або державної 
незалежності України, припинення війни і ліквідації цар-
ського самодержавства в Росії. 
Аннотация. Цель данной статьи – проанализиро-
вать процесс возникновения и деятельности в годы 
Первой мировой войны на Полтавщине украинских 
молодежных общественных организаций. Основным 
содержанием их работы было повышение националь-
ного культурно-образовательного уровня молодежи 
в тесной связи с требованиями автономии или госу-
дарственной независимости Украины, прекращение 
войны и ликвидации царского самодержавия в России.
Annotation. The purpose of this article is to analyze the 
process of emergence and activity of Ukrainian youth public 
organizations in Poltava during the period of the First World 
War. The main substance of their work is to enhance the 
national cultural and educational level of young people in 
close contact with demands for autonomy or independence 
of Ukraine, ending the war and the elimination of the tsarist 
autocracy in Russia. 

Ключові слова: Перша світова війна, українська мо-
лодь, учнівські гуртки, «Юнацькі спілки», національна 
свідомість.
Ключевые слова: Первая мировая война, украинская 
молодежь, ученические кружки,
«Юношеские союзы», национальная сознательность.
Keywords: First World War, Ukrainian youth, scholar groups, 
«Union of Youth», national consciousness.

Перша світова війна (1914-1918 рр.) була війною 
загарбницькою та імперіалістичною з боку всіх 
воюючих країн. Кожна з них мала свої плани 
щодо майбутнього України, але жодна не хоті-
ла бачити її незалежною, соборною державою. 
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Серед юнацтва Миргородщини ходив по ру-
ках вірш невідомого автора «Велика війна 1914 
року (посвята українцю)»:

Неначе стогін той глибокий
Луною покотився сум
І пробудив на Україні
Велику зграю чорних дум.
«Війна!Війна! – гуде в народі,
І йдуть понуро, щоб свою
Покласти голову сумливу
Далеко десь в чужім краю.
За кого ж ви йдете війною,
Кому ви несете життя?
Чого то плаче батько,мати,
Дружина, брат, сестра, дитя?...
Ви несете життя своє,
Щоб помогти кацапу-брату –
Гнобителю свободи, прав,
Своєму деспоту і кату.
Ви помагаєте йому,
Щоб більш знущався він над вами,
Щоб більш скоритися йому
І більше стать його рабами. 
Ви робите його міцним,
Щоб міг скрутить вас до останку,
Щоб на Вкраїні була ніч,
Щоб вам не знать святого ранку,
Щоб ясне сонечко з небес
На вас ніколи не світило,
Щоб права людського у вас
Не одростали вільні крила!..
Ідіть, несіть свої життя
Та покривайте кров’ю поле.
По духу ви давно раби,
Нехай же буде й тіло голе!
Готує вам подяку брат –
Кацап подякувати може.
Він не давав вам говорить,
Тепер язик вам вирвать зможе!
Ідіть, раби, несіть життя
І не вертайтеся прокляті.
Щоб згинув з вами рабський дух
І пробудилась воля в хаті!
Щоб ваші трупи, ваша кров
Дітей та внуків пробудила,
Щоб на Україні моїй
З крові вродилась нова сила!
Щоб зрозуміли рабства гніт
І не рабом, а козаком
Впустили волю в рідну хату.
Ідіть…[3, с.253-254].

Учень художньо-промислової школи А.Семінько 
встановив зв’язок із центральним комітетом 
«Юнацької спілки» в Харкові і одержував звідти 
інструкції та агітаційну літературу. Зокрема, під 
час обшуку в його помешканні поліція виявила 
прокламацію «До юнацтва».

ект програми під назвою «Місцева організа-
ція» передбачав, що юнацькі гуртки мали ді-
яти автономно і керуватися у своїй роботі по-
становами загальних зборів. Виконавчим ор-
ганом організації мала бути рада, рішення якої 
були обов’язковими для гуртківців. Рада мала 
комплектувати бібліотеки українських друкова-
них видань, поширювати ідеї українського наці-
онального відродження серед молоді, підтри-
мувати зв’язки з подібними організаціями в ін-
ших містах, дбати про поповнення своєї каси 
коштами тощо. Головним завданням діяльнос-
ті «Місцеві організації» ставили формування в 
української молоді національної свідомості, за-
лучення її до національно-визвольної бороть-
би українського народу [4, с.25-26].
Початок об’єднання українських юнацьких 
гуртків у єдину молодіжну культурно-просвіт-
ницьку організацію поклали з’їзди, що пройшли 
у Харкові, Пущі-Водиці під Києвом у квітні 1915 
р., а завершилися на зїзді, який відбувся цього 
ж року в Полтаві. Молодіжне об’єднання діста-
ло назву «Юнацькі спілки».
У період столипінської політичної реакції в ре-
альному училищі, фельдшерській школі та се-
ред дівчат Учительських курсів Кременчука та-
кож з’явилися гуртки української  учнівської мо-
лоді. Перша спроба їх об’єднання була зробле-
на під час підготовки до відзначення 100-річчя 
від дня народження Тараса Шевченка. Вели-
ку роботу здійснило під час підготовки до Шев-
ченківських днів спеціально створене оргбюро 
на чолі з Кремлянською.
На початку першої світової війни кременчуцькі 
гуртківці встановили зв’язок із подібними гурт-
ками в Києві та Катеринославі і почали одер-
жувати звідти нелегальну літературу. Різними 
шляхами агітаційні матеріали самостійницького 
змісту надходили також із Галичини і, крім міс-
та, розповсюджувалися селами Кременчуцько-
го повіту. У 1915 р. гуртки української учнівської 
молоді Кременчука об’єдналися в «Юнацьку 
спілку», до якої долучилися й окремі робітники 
трамвайного парку міста. «Спілка» налічувала 
близько 100 юнаків і дівчат. Її члени перебува-
ли під ідейним впливом УСДРП і відстоювали 
автономію України у складі демократичної Ро-
сійської республіки [2, ф.-П-7. – Оп.2. –Спр.6. – 
Арк.13.].
У Миргороді молодіжні українські гуртки існу-
вали в гімназії та художньо-промисловій школі. 
Одним iз їх організаторів був уродженець села 
Мала Перещепина, учень художньо-промис-
лової школи Павло Нестеренко. Разом із інши-
ми членами «Юнацької спілки» він брав участь 
у створенні українських молодіжних гуртків в 
окремих селах повіту.
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Одним із осередків «Юнацьких спілок» на Мир-
городщині була Учительська семінарія у Ве-
ликих Сорочинцях. Її випускники згодом стали 
активними учасниками Української революції 
1917-1921 рр. Зокрема, Олександр Доценко піс-
ля закінчення Віленського військового учили-
ща в Полтаві став ад’ютантом Симона Петлю-
ри, а Бутенко – начальником його канцелярії.
Своє ставлення до світової імперіалістичної ві-
йни учасники «Юнацьких спілок» висловили в 
написаній І.Левченком та Б.Шахраєм листівці, 
яка розпочиналася словами: «Дорогі браття!». 
У ній автори показали трагічну долю бездер-
жавної української нації і закликали українців, 
які перебували під владою двох ворогуючих ім-
перій, до єднання. «Український народ, – гово-
рилося в листівці, – переживає зараз велике 
горе. Молох війни поглинув уже найкращих си-
нів нашого народу, нашу українську молодь. Та 
ми, рідні брати ваші, згуртовані в просвітниць-
ких організаціях «Юнацької спілки», звертає-
мось до вас із сердешним словом. На випадок, 
коли Росія буде переможена у цій війні, Украї-
на отримає самостійність із рук прихильних до 
нас культурних завойовників. Коли ж Росія ви-
грає війну, тоді буде старатися задавити Украї-
ну. Тому-то нам, що залишилися в живих чи тут, 
чи на фронті, потрібно збиратися з силами, гур-
туватися в організації» [4, с.28].
Судячи із змісту листівки, «Юнацькі спілки» 
Полтавщини перебували під ідейним впливом 
СВУ і виступали за поразку Росії у світовій ві-
йні, сподіваючись, що з її розвалом Україна 
здобуде волю.
Наприкінці 1915 р. поліція провела арешти се-
ред учнівських гуртків у Великих Сорочинцях. 
За гратами опинилися 25 учнів і два вчителі. Під 
час обшуку в них були вилучені програмні до-
кументи «Юнацької спілки» та інша нелегальна 
література, включаючи написану А.Семіньком 
прокламацію «До юнацтва». В ній говорилося: 
«Уже три сотні літ як нам заборонили навіть і 
вимовляти ім’я України і стільки ще іншого лиха 
наробив нам москаль. До боротьби, вірні сини 
України. До волі. Годі терпіти знущання. Борі-
мося за волю, за свою долю. Хай навіки згинуть 
ті сумні часи неволі, коли гнулись ми під ляха-
ми або під москалями. Ми вже можемо жити 
свободним, самостійним життям… Ми тільки 
тоді спочиємо, коли наша Україна буде само-
стійною. На бій же, браття, на ворога України. 
До зброї! [1, с.45]. 
Написана з юнацьким радикалізмом листівка 
свідчить, що учасники «Юнацьких спілок» по-
діляли погляди М.Міхновського та «Братства 
самостійників» і поступово втягувалися в полі-
тичну боротьбу, переходячи від просвітницької 

діяльності до боротьби за державну незалеж-
ність України. Арешти членів «Юнацьких спі-
лок» у Миргороді наштовхнули українських 
патріотів на думку створити в Полтаві Україн-
ський революційний Червоний Хрест, який мав 
збирати кошти для допомоги українським юна-
кам – жертвам російського самодержавства. 
Як згадував пізніше Д.Соловей, кошти збирали 
серед молоді буквально по копійці. Вони були 
невеликими: в межах однієї чи двох сотень кар-
бованців. Ініціативу полтавців підтримав Цен-
тральний комітет «Юнацької спілки» в Харкові, 
який випустив з цією метою спеціальну відозву 
і розпочав збір коштів по всій мережі нелегаль-
них юнацьких спілок [5, с.71-72].
Значний осередок патріотичної української мо-
лоді виник у Кобеляцькому повіті. Виходячи 
із слідчих матеріалів Полтавського жандарм-
ського охоронного відділення, певної назви він 
не мав, але незаперечним фактом є те, що мо-
лоді люди підтримували зв’язки з подібними 
підпільними молодіжними організаціями в Хар-
кові та Києві. Центр гуртка знаходився  в Кобе-
ляцькому комерційному училищі.
Про його існування жандарми дізналися із пе-
рехопленого у червні 1915 р. листа студента 
Київського комерційного інституту Якова Са-
піти до учениці 6-го класу Кобеляцької дівочої 
гімназії Марії Бажан, в якому йшлося про ство-
рення українських юнацьких гуртків та вказува-
лися імена і адреси кобеляцьких навчальних 
закладів, яких потрібно залучити до гуртків. 
Я.Сапіта хотів, щоб із гуртківців виховували-
ся «справжні українці», а також пропонував по-
ширювати серед молоді просвітницьку літера-
туру «з метою вивчення місцевим населенням 
української мови і підготовки його до сприйнят-
тя вчення про український «мазепинський рух» 
[2, ф.138 - Оп.1. – Спр. 565 – Арк. 4].
Із Києва лист Я.Сапіти переслали на ім’я Пол-
тавського губернатора і поліцейська машина 
була запущена в хід. За місцем проживання 
згаданих у листі осіб були проведені обшуки, 
під час яких жандарми виявили багато неле-
гальної літератури «тенденційного змісту». 
У батьків Я.Сапіти жандарми вилучили 99 
українських брошур, включаючи «Чим шко-
дять нам мазепинці?», в якій обґрунтовувала-
ся ідея автономії України. В учня комерційно-
го училища Симона Наріжного знайшли три 
прокламації, звернення до української моло-
ді невідомого адресата і вісім брошур україн-
ською мовою. Заарештовані юнаки не прихо-
вували своїх патріотичних переконань і три-
малися стійко. Під час допиту Я.Сапіта ствер-
джував, що «українська мова наша рідна, ми 
маємо намагатися її вивчити, щоб потім до-
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магатися того, щоб Україна відділилася від 
Росії» [2, ф.138 – Оп.1. – Спр.565. –Арк.3.].
У студента Київського комерційного інституту 
(випускника Кобеляцького комерційного учили-
ща) Антона Пивовара в числі інших нелегаль-
них видань була знайдена прокламація «До 
української молоді» за підписом «Загально-
українська організація молоді» (місце і рік ви-
дання невідомі), в якій говорилося, що з почат-
ком першої світової війни царизм посилив тиск 
на будь-які прояви українського національно-
го життя. «Усе, що має ознаки українства, – го-
ворилося в прокламації, – нищиться і пригні-
чується, а чорносотенна преса люто кричить 
«Распни! Распни!» Але немає сили, яка могла 
б вирвати у народу його душу. Не можна зни-
щити того, що вічне. Націю можна придушить, 
затримати її культурний розвиток, але не зни-
щити. І тепер, у відповідальний страшний час 
українська нація повинна зробить багато зу-
силь, щоб не втратити тих позицій, які мала до 
цього часу, багато треба праці, енергії, бороть-
би… Молодь, що завше йшла по першій пере-
довій лінії; молодь, що завше і скрізь була наді-
єю, і тепер хай розпочне працю, підбадьорить  
старих своїм завзяттям та відвагою. Розкида-
на на просторах України молодь повинна в цей 
момент з’єднатись, готуватись до завзятої бо-
ротьби. Всі, хто почуває себе українцем, – ор-
ганізуйтесь. Вкупі треба боротись за право і 
честь. Кожен, кому болить серце за наше від-
родження, хай покине частину своєї праці і йде 
з проповіддю до несвідомих братів – селян і 
робітників, до молоді, до війська. Гуртуйте всіх, 
закликайте до боротьби з войовничим імперіа-
лізмом» [2, ф. 138. – Оп. 1. – Спр. 561. – Арк.13].
Отже, в процесі своєї діяльності українські 
юнацькі гуртки і групи, які виникли як націо-
нально-просвітницькі організації, поступово 
політизувалися, вливаючись у загальне русло 
українського національно-визвольного руху. 
Одні з них стояли на засадах автономізму, 
інші – з юнацьким запалом відстоювали ідею 
збройної боротьби за свободу і незалежність 
своєї Батьківщини.
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собі це питання не є новим у новітній історич-
ній науці. Різні аспекти проблеми активно ви-
вчалися у вітчизняній та зарубіжній історіогра-
фії. З під пера істориків та військових дослідни-
ків вийшла значна кількість наукових праць та 
краєзнавчих розвідок [1-5,8]. Разом з тим від-
сутні узагальнюючі праці, які б висвітлювали 
військово-політичні, соціально-економічні, на-
ціонально-етнічні, побутові та психологічні ас-
пекти питання пов’язані з явищем військового 
полону. Саме тому, краєзнавчі дослідження, 
що ґрунтуються на широкому використанні міс-
цевих архівних джерел дають змогу розібрати-
ся в раді питань,  визначити особливості утри-
мання військовополонених в тій чи іншій місце-
вості, з’ясувати кількісний та якісний склад по-
лонених, їх етнічний склад, економічне та со-
ціальне положення, ставлення до них місце-
вої адміністрації та населення, дотримання їх 
прав, умови утримання та використання їхньої 
праці, зробити певні узагальнення та висновки.
У провінційному Ніжині, центрі однойменно-
го повіту Чернігівської губернії, перші військо-
вополонені почали з’являтися на початку 1915 
року. Ніжин використовувався як пересильний 
пункт для тих полонених, яких відправляли “у 
глиб Росії”. Як правило це були поодинокі осо-
би або не чисельні партії, які надовго в місті не 
затримувалися. Але вже наприкінці 1915 року 
фіксуються перші масові появи військовополо-
нених. Це було пов’язано в першу чергу з вій-
ськовими поразками, які отримала російська 
армія в кінці 1914 р. та особливо у 1915 році. 
Втрата значної території та її людських ресур-
сів змусило російський уряд провести в кінці 
1915 та на початку 1916 років позачергові мо-
білізаційні заходи. Одразу гостро постало пи-
тання нестачі робітників як у місті, так і сіль-
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Віковий ювілей початку Першої світової війни, 
що відмічається у цьому році, знову привер-
тає увагу дослідників до проблем, що пов’язані 
з цією історичною подією. Серед тем піднятих 
науковцями окремо стоїть проблема військово-
полонених країн Четверного союзу та перебу-
вання їх на теренах Російської імперії. Сама по 
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вих потреб, особливо цукрового буряку. Вели-
ка кількість замовлень надходила від дрібних 
земельних власників Ніжинського повіту. Згід-
но цих замовлень військовополонені, сформо-
вані в спеціальні робітничі команди, були від-
правлені до містечка Носівка, до сіл: Галиця, 
Лосинівка, Липів Ріг, Монастирище, Мала Ко-
шелівка, Переяславка, а також на хутір Петрик, 
поблизу села Сального [11, арк. 15, 35, 95, 126]. 
Але в господарствах селян військовополоне-
них працювало небагато. Кількість полоне-
них у них коливалася від одного-двох до вось-
ми робітників. Більш масові замовлення роби-
ли великі економії. Так, у Дорогинській економії 
нащадків К.Є.Троцини працювало 28 чоловік, 
у Занківській економії – 36 робітників, у Веркі-
ївській економії М.Терещенка – 40. Найбільш 
масове використання праці військовополоне-
них задокументовано в економії графа Мусіна- 
Пушкіна: 80 чоловік [10, арк. 1, 3, 5, 6, 7]. При 
цьому наказом військового міністра забороня-
лося використовувати полонених, направле-
них на сільськогосподарські роботи, не за при-
значенням – у якості кучерів, лакеїв, кухарів та 
домашньої прислуги. Працю військовополоне-
них використовувала і Ніжинська Міська Упра-
ва. Вони “виконували замовлення, викликані 
потребами державної оборони ... в галузі сані-
тарних заходів, із влаштування казарм, бара-
ків, заготівлі палива, фуражу, продовольства 
як для військових частин, так і для населен-
ня, ремонту доріг, канав, прибирання базарних 
площ та інших невідкладних робіт” [11, арк. 55]. 
Партія військовополонених у кількості 30 осіб 
на чолі з унтер-офіцерами Алоізом Чимбалом 
та Чизвмазій Франко була направлена на робо-
ти до Ніжинського загальноземського шпита-
лю, що був відкритий у місті у серпні 1914 року, 
а Марко Марцинчевський. Іван Тутневич, Петро 
Ловокович, Йосип Матанович та Тимофій Вада-
чик були приставлені доглядати за земською 
худобою [12, арк. 16].
Адміністрація міста не була готова до прийнят-
тя військовополонених, і тому в місті не було 
побудовано жодного спеціально призначеного 
для їхнього утримання приміщення. Саме тому 
полоненим дозволили розміщуватися на квар-
тирах без охорони, лише під наглядом поліції. 
В сільській місцевості вони жили по сусідству з 
місцевим населенням, яке, судячи з жандарм-
ських повідомлень, спокійно ставилося до «но-
вих сусідів». Робота військовополонених опла-
чувалася відповідно до встановлених волос-
ним земством і господарями тарифів, підвищу-
вати який суворо заборонялося. Так, військо-
вополонений в Дорогинській економії за місяць 
заробляв до 12 карбованців, але на руки отри-

ській місцевості. Ніжинський повіт, що був цен-
тром вироблення та переробки сільськогоспо-
дарської продукції одразу відчув дефіцит ро-
бочих рук. Намагаючись знайти вихід із склад-
ної ситуації, місцева повітова управа зверну-
лася до Головного Управління Генерального 
штабу Південно-Західного фронту з прохан-
ням надати військовополонених для викорис-
тання на сільськогосподарських роботах. Спо-
чатку в повіт були надіслані дві партії айстро-
угорських військовозобов’язаних в кількості 27 
осіб [12, арк. 1, 6, 8 зв.]. Але перший досвід ви-
користання праці військовозобов’язаних не дав 
позитивних результатів. Справа в тому, що “…
військовозобов’язані не є військовополонени-
ми, а лише австрійськими підданими, особа-
ми цивільними, утримання й охорона яких ле-
жить не на воєнному керівництві, а й виключ-
но на місцевій цивільній владі”. Так поясню-
вав у листі ніжинському повітовому комісару 
своє небажання піклуватися про присланих 
військовозобов’язаних начальник місцевого 
гарнізону. Як результат, троє з присланих у по-
віт  військовозобов’язаних втекли, а решту міс-
цева влада була змушена відправити у східні 
губернії імперії [12, арк. 6 зв.].
Навесні 1916 року до Ніжинської повітової 
управи почали масово надходити листи-про-
хання від місцевих господарів про забезпе-
чення їх робітниками. Тому управа знову звер-
нулася до Головного Управління Генштабу і у 
травні місяці нарешті отримало дозвіл на залу-
чення до робіт військовополонених. Одночас-
но створювалася міжвідомча комісія, яка  по-
винна була розподіляти полонених Дарниць-
кого табору під Києвом між земськими управа-
ми губернії, а ті, в свою чергу, мали розподіля-
ти полонених між господарствами. Від почат-
ку процес залучення і розподілу військовопо-
лонених на роботи знаходився під контролем 
Російського комітету допомоги військовополо-
неним, який слідкував за дотриманням їх прав 
згідно з підписаною в 1907 р. Гаазькою конвен-
цією. На роботу направлялися лише ті особи, 
які виявляли бажання. Кожному з них видава-
лося посвідчення, що засвідчувало особу і при-
власнювало особистий номер для отримуван-
ня посилок із Батьківщини [10, арк. 121]. Перед-
бачалося використовувати працю військовопо-
лонених для потреб “сільських господарів, се-
лянських організацій, земських та дворянських 
організацій, губернської та волосної адміні-
страції” [11, ,арк. 30]. 
Перші заяви в Ніжинську Земську Управу по-
чали надходити від лісоторгівців і власників 
економій, що спеціалізувалися на виробництві 
сільськогосподарської продукції для військо-
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ці, серби, чехи, словаки та румуни (52,5 %). Не-
значним був відсоток поляків, були серед поло-
нених турки та “румунські турки” – 10,3 %, бага-
то було русинів – 28,8 % і навіть один вірменин 
[11, арк. 25; 12, арк. 1, 6 зв, 10, 15, 16, 18, 43, 48, 
56 зв., 59, 61, 73]. Така ситуація була обумов-
лена рядом причин. Австрійців,австрійських 
німців та особливо корінних німців намагали-
ся швидше відправляти в табори в глибинні гу-
бернії Росії – Казанську, Симбірську, Саратов-
ську та Сибір, а в Дарницькому таборі перева-
жали полонені з числа слов’янських підданих 
імперії Габсбургів. По-друге, полонені австрій-
ські піддані з слов’янських земель були пере-
важно за соціальним походженням селянами і 
тому придатними для використання в сільсько-
му господарстві. Так авторський підрахунок по-
казує, що серед полонених переважали пред-
ставники мирних професій – 91 % “землепаш-
ці”, 4 % - робітники, 2 % – торговці, а решта – 
шофери, кухарі, парикмахерки, ветеринари, лі-
карі і навіть один недовчившийся студент Мі-
хал Шукор [12, арк. 10 зв.].
Але у кінці року ситуація корінним чином зміни-
лася. Розгром союзної Румунії привів не тіль-
ки до утворення, ще одного нового фронту, а 
й змусив російський уряд активно втілювати в 
життя ідею створення військових формувань 
зі слов’янських підданих габсбугської імперії. 
Згідно з наказом військового міністра всі поло-
нені з так званих південно-слов’ян мали бути 
відправлені до Дарниці, де знаходився збірний 
пункт для тих, хто виявив бажання вступити в 
такі формування. На той час у розпоряджен-
ні Ніжинської Земської Управи нараховувало-
ся 468 військовополонених. Спочатку було від-
правлено 67 південно - слов’ян, а в жовтні-лис-
топаді 1916 р. – ще 120 чоловік (40 % від всієї 
кількості) [11, арк. 129]. На початок 1917 р. кіль-
кість військовополонених у великих господар-
ствах значно зменшилася. Так, на березень у 
Веркіївській економії залишилося 20 чоловік, 
а в Дорогинській економії – лише 17. Особли-
во ж постраждали дрібні селянські господар-
ства, знесилені новими мобілізаційними ком-
паніями. “За останні мобілізації минулого року, 
у вересні та жовтні, а також у достроковий при-
зов цього року всі мої робітники призвані на 
військову службу ... найняти робітників із чис-
ла місцевих, незважаючи на встановлені висо-
кі ціни, мені ніяк не вдасться ... У мене було до 
цього п’ять чоловік військовополонених на ро-
боті, але вони, як хорвати, відібрані від мене” 
– скаржилась у своєму листі до земської упра-
ви мешканка села Галиця М.А.Дубова [10, арк. 
64.]. Урядом було вирішено замінити військо-
вополонених на вихідців із Туркестану, так зва-

мував тільки половину. Решта утримувалася 
за харчування та витрачалася на закупівлю зи-
мового одягу [10, арк. 7]. У приватних селян-
ських господарствах заробітна платня полоне-
них була трохи меншою (приблизно 8 крб. у мі-
сяць). Оплата праці, тих, котрі працювали в Ні-
жині, була ще меншою. Мабуть, цим і обумов-
люється небажання деяких полонених перево-
дитися на роботу з села до міста. Для порів-
няння державна допомога сім’ям фронтовиків 
складала від 20 до 50 карбованців на місяць і 
виплачувалося один раз на три місяці, а допо-
мога біженцям – 4 крб. дорослому та 2 крб. 40 
коп. дитині [4, с. 24.]. Ніжинська Земська Упра-
ва також слідкувала за санітарно – побутови-
ми умовами життя військовополонених. Ліку-
вання всіх робітників, що захворіли на роботах 
проводилося за рахунок роботодавців. Даний 
наказ чітко виконувався, бо контролювався з 
боку місцевих санітарних органів. За два роки 
перебування на Ніжинщині померло тільки чо-
тири військовополонені (у травні 1916 р. в ні-
жинському шпиталі від стовбняку помер рядо-
вий Вільгельм Цагнер, восени 1916 р. в с. Липів 
Ріг помер військовополонений № 155 Яношь 
Больді, в Ніжині військовополонений № 737 
Рурак Шклярій, а у квітні 1917 р. в с. Монасти-
рище від тифу помер прапорщик австро- угор-
ської армії Георгій Журше). Але в цілому на те-
риторії волості полоненим жилося непогано. 
Не було обмежено їх листування, вони могли 
вільно отримувати посилки та грошові перека-
зи по лінії Червоного Хреста, їм дозволялося 
носити цивільний одяг, не обмежувалася сво-
бода пересування, існувала свобода віроспо-
відання. На початку 1917 року військовополо-
неного Казиміра Окуловського було відправле-
но у розпорядження куратора ніжинського ри-
мо-католицького костьолу, де він був зарахова-
ний на посаду причетника [12, арк. 61]. Військо-
вополоненим навіть дозволялося вступати до 
шлюбу, якщо для цього не було заперечень з 
боку духовної влади [10, арк. 84]. Так мешканка 
Ніжина Юлія Іванівна Стравінська просила від-
пустити та видати документи на вільне пересу-
вання полоненого Гуго Подлейського, за якого 
мала намір вийти заміж [12, арк. 54]. 
Стосовно етнічного складу полонених, які пра-
цювали на території Ніжина та повіту, то тут пе-
реважали піддані Австро-Угорської імперії. Ар-
хівні справи, що зберігаються у Ніжинському 
відділі забезпечення збереження документів, 
дозволяють по-новому поглянути на цю про-
блему. За підрахунками автора відсоток нім-
ців та австрійців був відносно незначний (0,7 
%), мадяри складали приблизно 10,5 % від всі-
єї кількості, а решту складали хорвати, словен-
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го пересування в пунктах квартирування. Вій-
ськовополонені вимагали свободи зібрань, 
професійних та релігійно-просвітницьких сою-
зів. Але військовий міністр Тимчасового уряду 
О.І.Гучков відреагував на це дуже жорстко. По-
силаючись на те, що положення російських вій-
ськовополонених в країнах Четвертного сою-
зу є дуже ганебним, він заявив: “оголосити вій-
ськовополоненим всю неможливість їхніх ви-
мог і вимагати від них беззастережної покори” 
[9, с.2]. Це викликало значний опір із боку вій-
ськовополонених. Іншою причиною незадово-
лення стало швидке зростання цін, яке скоро-
тило реальні прибутки полонених, адже їх гос-
подарям заборонялося підвищувати їм заро-
бітну платню (в червні 1917 р. вона була вста-
новлена на рівні 15 крб. на місяць) [7, с.1]. Саме 
на весну-літо 1917 р. припадає 80% виступів 
непокори. Вони вилилися у відмову від вико-
нання робіт, підбурення до непокори інших, са-
мочинного залишення економій і, навіть, пря-
мих утеч. Випадки непокори були зафіксовані 
в селах Мала Кошелівка, Бобрик, в економіях 
П.Галагана та графа Мусіна-Пушкіна [10, арк. 
34, 53, 54]. Це змусило місцеву владу швид-
ко відреагувати. 12 червня 1917 р. була вида-
на постанова “Про порядок утримання військо-
вополонених”, де наголошувалося на посилен-
ні контролю за військовополоненими з боку по-
ліції та самих хазяїнів, і на посиленні покаран-
ня військовополонених за порушення поведін-
ки. Якщо раніше порушників тільки штрафува-
ли, то тепер“… у випадку відмови від виконан-
ня вказаних їм робіт або поганого їх виконання, 
порушників піддавати суворому арешту, стро-
ком на 5-7 днів, а самих затятих відправляти до 
табору” [6, с.1]. Однак це не зупиняло військо-
вополонених. Тільки у липні 1917 року з міста 
та Веркіївської економії утікли Іван Антонес-
ку, Георгій Гужниця, Валеріан Параскал, Дердь 
Русу, Штепан Круопа та Назар Шток. В цей час 
значно погіршується ставлення до полонених 
місцевого населення. Прагнучи заробити в по-
міщицьких економіях, селяни справедливо 
розглядали військовополонених як конкурентів 
і всіляко намагалися їх позбутися. Саме тоді 
до міського голови звернулася група полоне-
них турок та румун у складі Реджеба Алі, Іміна 
Алі, Османа Гамді, Різи Хасана, Керіма Сілімо-
ва. Чельніка Абдули, Ісмаїла Шабанова з про-
ханням відпустити їх до Сімферополя, де вони 
хотіли оселитися у знайомих кримських татар. 
Але у проханні їм було відмовлено [12, арк. 56 
зв.]. В кінці липня 1917 р. Чернігівський губерна-
тор барон Греневиць, щоб не допустити відкри-
того конфлікту, наказав усіх військовополоне-
них вислати на Дарницький пункт “обов’язково 

них сартів. Кількість “сартів-інородців”, яка пе-
ребувала в розпорядженні Ніжинської волосної 
управи, точно не з’ясована, але, мабуть, була 
незначною. У грудні 1916 р. прибула перша пар-
тія з 60 чоловік, яка була передана управою на 
сільськогосподарські роботи у Веркіївську (40 
чол.) та Дорогинську (20 чол.) економії [10, арк. 
58]. Але сарти виявилися нерівноцінною замі-
ною. На початку 1917 р. з маєтку Терещенків 
повідомляли, що “працюючі у нас сарти мало 
придатні до сільськогосподарських робіт, деякі 
з них зовсім не придатні, бо вони зовсім незна-
йомі з цією справою, слабосильні, кволі, погано 
переносять холод. Не розмовляють російською 
мовою, тому їх важко вчити справі. Але в ціло-
му народ тихій та невибагливий” [10, арк. 20]. Із 
Дорогинської економії в цей час повідомляли, 
що “... до праці та сільського господарства не-
придатні, ... до роботи з плугом зовсім не знайо-
мі” і тому в січні 1917 р. економія від роботи сар-
тів відмовилась [10, арк. 58]. Пізніше від вико-
ристання сартів відмовились і приватні селян-
ські господарства. Селяни так само скаржили-
ся на непридатність сартів до роботи в “наших 
кліматичних умовах”. Крім того повторювала 
майже анекдотична історія, яку описував Ярос-
ла Гашек, до речі також військовополонений 
Дарницького табору, у своїх безсмертних “При-
годах бравого солдата Швейка”. “Швейк мно-
го повидал на своем веку, но все же эти татар-
ские, грузинские и мордовские имена не лез-
ли ему в голову. “Мне никто не поверит, – поду-
мал Швейк, – что на свете могут быть такие фа-
милии, как у этих татар: Муглагалей Абдрахма-
нов – Беймурат Аллагали – Джередже Черде-
дже – Давлатбалей Нурдагалеев и так далее. У 
нас фамилии много лучше”. Місцевим селянам 
так само як і Швейку було важко вимовляння їх 
імен та прізвищ - Салімінджан Мадрасулов, Ту-
лігей Джирджалєєв, Джурабай Абдурахман Та-
гімаєв тощо. Після цього всі сарти були переве-
дені до Ніжина, де і використовувалися на гос-
подарчих роботах [10, арк. 107]. Таким чином, 
сарти не роз’вязали проблеми нестачі робочих 
рук і це змусило міністерство оборони знову до-
зволити використання праці військовополоне-
них, але вже в менших розмірах. 
Революційні події лютого 1917 р. принесли від-
чутні зміни і в життя полонених. Революція па-
ралізувала місцеві державні інститути, що від-
повідали за утримання та використання вій-
ськовополонених. Користуючись послаблен-
ням контролю, вони починають втягуватися 
в революційний процес і проявляти політич-
ну активність. Це виявилося в намаганні здо-
бути для себе певних політичних прав, права 
проживання на приватних квартирах, вільно-
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Известия Нежинского Общественного Комитета. – 1917. – 
17 апреля.
10. Відділ Державного архіву Чернігівської області в 
м. Ніжині (далі – ВДАЧОН), ф. 342, оп. 29, спр. 1931.
11. ВДАЧОН, ф. 342, оп. 37, спр. 1929.
12. ВДАЧОН, ф.1233, оп. 1, спр. 121.

при письмових списках та під вартою” [11, арк. 
60]. Але швидко виконати наказ не було мож-
ливостей. Тільки на початку лютого 1918 року 
“у зв’язку з можливою ліквідацією ніжинського 
шпиталю” у Дарницю була відправлена остан-
ня партія з 15 австрійських полонених [12, арк. 
73]. Уряд Центральної Ради намагався скорі-
ше повернути полонених додому, адже приво-
дів для їх подальшого утримання не було. Піс-
ля підписанням Брестського миру всі військо-
вополонені повернулися до своїх домівок, але 
ще до підписання угоди значна їх кількість по-
кинула місця ув’язнення, позаяк їх вже ніхто не 
охороняв. Пізніше, після встановлення гетьма-
нату, коли Ніжинщина була окупована німець-
кими та австро- угорськими військами, з’явився 
наказ місцевої адміністрації про перепохован-
ня померлих військовополонених на спеціаль-
них кладовищах. 
Підводячи підсумки, необхідно наголосити, 
що у роки війни Ніжин поступово, під впливом 
об’єктивних обставин, перетворюється з пере-
сильного пункту на доволі значний пункт утри-
мання військовополонених. Переважна біль-
шість полонених були колишніми солдатами 
австро-угорських армій і до прибуття у повіт 
утримувалися у Дарницькому таборі під Киє-
вом. Слід зауважити, що їх праця у сільсько-
му господарстві все рівно не змогла повністю 
компенсувати нестачу робочих рук. Не вплину-
ло перебування військовополонених і на соці-
альне та національне обличчя регіону. Разом з 
тим можна стверджувати, що перебування вій-
ськовополонених на Ніжинщині стала однією з 
яскравих сторінок місцевої історії.

Джерела та література:
1. Безруков Д.А. система управления военнопленными 
и использование их труда в Новгородской губернии в 
1914–1918 гг.: Автореф. дисс. канд. ист. наук. Великий 
Новгород, 2001.
2. Васильева С.Н. Военнопленные Германии, Австро-
Венгрии и России в годы первой мировой войны.: Автореф. 
дисс. канд. ист. наук. – М., 1997.
3. Лейберов О.О. Військовополонені на Ніжинщині в роки 
Першої Світової війни. // Ніжинська старовина.  Випуск 2 
(5). – Ніжин, 2006. – С.92-97.
4. Люкшин Д. Да за нашими бабами вьются. Военнопленные 
в крестьянской России // Родина. – 2002. – №10.
5. Нахтігаль Р.Дарницький табір військовополонених під час 
Першої світової війни // Український історичний журнал. – 
2010. – № 2. – С. 103-116.
6. О порядке содержания военнопленных // Известия 
Нежинского Общественного Комитета. – 1917. – 12 июня.
7. Постановление уездного продовольственного комитета 
// Известия Нежинского Общественного Комитета. – 1917. – 
17 июня.
8. Саранча В. Військовополонені Першої світової війни 
у Кременчуцькому гарнізоні // Краєзнавство: науковий 
журнал  – 2011. – № 4. – С. 308-314.
9. Телеграмма Черниговского Губернатора комиссарам // 



403

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

(ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ)

науковий збірник      

РОЗДІЛ ІІІ

РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА В. ВІЛЬСОНА У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ ТА ПОВОЄННОМУ 
ВРЕГУЛЮВАННІ В ЄВРОПІ ОЧИМА БРИТАНСЬКИХ КАРИКАТУРИСТІВ 

РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА В.ВИЛЬСОНА В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ И ПОСЛЕВОЕННОМ 
УРЕГУЛИРОВАНИИ В ЕВРОПЕ ГЛАЗАМИ БРИТАНСКИХ КАРИКАТУРИСТОВ

THE PRESIDENT WOODROW WILSON ROLE IN THE WORLD WAR I AND THE POSTWAR 
SETTLEMENT IN EUROPE AS BRITISH CARTOONISTS SAW IT

УДК 94 [(420)+(73.091.3)″ 741.5:32] «1914/19»

Лілія ПИТЛЬОВАНА (Львів) Лилия ПИТЛЕВАНАЯ (Львов) Liliya PYTLOVANA (L’viv)

Анотація. Стаття присвячена аналізу бачення бри-
танськими карикатуристами ролі президента США 
Вудро Вільсона у Першій світовій війні та повоєнному 
врегулюванні в Європі. Досліджується значення кари-
катури як джерела до вивчення уявлень британської 
громадськості про США, особливості британсько-аме-
риканських взаємин, зусилля В. Вільсона щодо вступу 
Сполучених Штатів Америки у війну та встановлення 
нової системи міжнародних відносин.
Аннотация. Статья посвящена анализу видения бри-
танскими карикатуристами роли президента США Ву-
дро Вильсона в Первой мировой войне и послевоенном 
урегулировании в Европе. Исследуется значение кари-
катуры как источника к изучению представлений бри-
танской общественности о США, особенностях бри-
танско-американских отношений, усилиях В.Вильсона 
по вступлению США в войну и установке новой систе-
мы международных отношений.
Abstract. The article analyzes the role of U.S. president 
Woodrow Wilson in the World War I and the postwar 
settlement in Europe as British cartoonists saw it. The value of 
cartoons as a source to study the British public representation 
about the United States of America, the peculiarities of British-
American relations, Woodrow Wilson’s efforts on the of U.S. 
intervention into the war and the establishment of new system 
of international relations is investigated.
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Перша світова війна, яка розпочалася більше 
ста років тому, і сьогодні є предметом всебіч-
ного вивчення істориків, політологів, теоретиків 
військової справи, а також культурологів, пси-
хологів тощо. Основна увага сьогодні приділя-

ється не політичним подіям, перебігу війни на 
фронтах, якості та кількості озброєнь – на змі-
ну позитивістським підходам прийшли нові ме-
тодологічні концепції. Об’єктами поглиблено-
го дослідження є суспільні, культурні, менталь-
ні, філософські аспекти Великої війни та дже-
рела до їх вивчення. Політична карикатура ча-
сів Першої світової війни є одним з ключів до 
розуміння уявлень тогочасних суспільств про 
причини і винуватців війни, про роль окремих 
держав і політичних діячів. Рефлексії карикату-
ристів на найважливіші, з їх точки зору, події та 
факти, були важливою складовою загальнопо-
літичного дискурсу, репрезентуючи інтерпре-
тацію їх певними соціальними та політичними 
групами. 
Карикатури також розглядалися нами і як вер-
бальний елемент політичного дискурсу, оскіль-
ки більшість із них супроводжується тестови-
ми підписами, і як його невербальна (семіотич-

Мал. 1. Для нейтрального споживання (Punch, 1914, Vol. 147, September 2, 
р. 206).
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на), соціокультурна складова [1, c. 28]. Робота з 
ним потребує застосування специфічних мето-
дів аналізу, особливої ретельності, детального 
знання внутрішньої та зовнішньополітичної си-
туації, без чого неможливо повністю зрозуміти 
його зміст, історичний та ідеологічний контекст.
Дослідження сміхової форми комунікації, вті-
леної у карикатурі, може допомогти зрозумі-
ти процеси політичного аналізу, оцінки та про-
гнозування ситуацій, які переважили в тих чи 
інших колах, їхнє бачення прихованого змісту 
подій і явищ, подвійних стандартів тощо. При-
чому така неформальна політична комуніка-
ція набуває особливого значення саме у кризо-
ві періоди історії людства  [2, с. 91]. Важливою 
функцією політичної карикатури є також іден-
тифікаційна. З одного боку, художники іден-
тифікують себе з певними політичними і соці-
альними спільнотами, з іншого – допомагають 
своїми малюнками представникам цих спіль-
нот уточнювати свої позиції і оцінки. В даному 
випадку, коли йдеться про оцінку міжнародних 
політичних подій, карикатура також виражала 
ідентифікацію на рівні «свій – чужий», «друг – 
ворог».
Уже напередодні Першої світової війни для 
британської громадськості світ досить чітко по-
ділявся на «друзів» (союзники по Антанті, до-
мініони, країни з переважанням британських 
впливів, як, наприклад, Греція, ін.) і «ворогів» 
(країни Троїстого союзу а, особливо, Німеччи-
на). У цей розклад не зовсім однозначно впи-
сувалися Сполучені Штати Америки, відносини 
з якими Великої Британії хоча і не були абсо-
лютно безхмарними, але й не затьмарювались 
серйозними міждержавними конфліктами.
З часу відмови Великої Британії від територі-
альних претензій до США та визнання їхньої 
територіальної цілісності та державного суве-
ренітету, стосунки між державами дестабілізу-
валися лише окремими зіткненнями переваж-
но на теренах Південної Америки та просторах 
Тихого океану. Кінець ХІХ – початок ХХ ст., на 
переконання дослідників, був періодом заро-
дження так званих «особливих відносин» між 
обома країнами, початок яких виходить з іспа-
но-американської війни 1898 р., і взагалі про-
цес відходу США від політики самоізоляції від 
європейських справ знайшов своє відображен-
ня саме у відносинах з Великою Британією [6, 
р. 12]. Велика війна стала визначальною у ви-
значенні політичних симпатій між країнами, і 
британська громадськість з самого її початку 
очікувала від американських правлячих кіл ре-
альних дій, які мали визначити позицію США 
щодо воюючих сторін. Також треба мати на 
увазі, що англо-американські відносини впро-

Мал. 2. Американський Гамлет (Panch, 1915, Vol. 148, May 19, р. 383).

Мал. 3. Пташка (Panch, 1915, Vol. 148, June 16, p. 471).
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довж та після Першої світової війни будували-
ся у межах нових принципів системи міжнарод-
них відносин, запропонованих президентом В. 
Вільсоном. 
Очима британських карикатуристів можна по-
бачити їхню оцінку американської зовнішньої 
політики та очікування від неї. Вироблення її 
курсу незмінно пов’язувалося з президентом 
Вудро Вільсоном. Тому президент часто висту-
пає персонажем карикатур, хоча поряд із ним 
Сполучені Штати візуалізуються в образі дя-
дечка Сема зі всіма його традиційними атри-
бутами, американського орла (орлана) або жін-
ки-Колумбії.
Заскочена початком війни у Європі, Велика 
Британія була надто зайнята воєнними діями, 
мобілізацією, постачанням озброєнь, а США 
майже одразу, 4 серпня 1914 р., заявили про 
свій нейтралітет. Тож до кінця року в британ-
ських сатиричних видання не так вже і часто зу-
стрічаються малюнки, присвячені Сполученим 
Штатам чи особисто В. Вільсону. 
З початку 1915 р. карикатуристи все більшу ува-
гу приділяли обраному США курсу нейтраліте-
ту, бажанню американського бізнесу здійсню-
вати поставки як країнам Антанти, так і Троїс-
того союзу, а також прагненню В. Вільсона ста-
ти дипломатичним посередником між супро-
тивниками. Антинімецька налаштованість бри-
танської громадськості часто породжувала не-
розуміння позиції Білого дому. Морська блока-
да Британією німецьких портів практично уне-
можливила американську торгівлю з Німеччи-
ною, принаймні, прямий товарообіг. Втім бага-
то американських компаній продовжували тор-
гувати з Берліном через нейтральну Швецію. 
Таким чином, 1914 – перша половина 1915 р. 
став періодом «з’ясування» відносин між США 
та Великою Британією як у реальності, так і на 
шпальтах газет та журналів. Сторони виявляли 
явні симпатії одна до одної, Сполучені Штати, 
попри оголошений нейтралітет, морально під-
тримували Лондон та країни Антанти, а з іншо-
го боку – вели торгівлю з Німеччиною. Активна 
суперечка виникла також через прагнення бри-
танського кабінету керувати всією торгівлею 
на морі та вимогу США поважати незалежність 
нейтральної торгівлі [3, с. 63].
Поява карикатури «Для нейтрального спо-
живання» (ймовірно, авторства Дж.Л. Стам-
па (1875-1951)) (мал. 1) була спричинена сер-
йозною кризою у відносинах між Британією та 
США через наполягання В. Вільсона на необ-
хідності залишити у дії правила воєнного-мор-
ської війни, передбачені Лондонською декла-
рацією 1909 р. Тож малюнок підкреслював хиб-
ність американської позиції та її згубні наслід-

Мал. 4. У звичний спосіб (Panch, 1915, Vol. 149, November 17, р. 411).

Мал. 5. Те, що слід продовжувати! (Panch, 1916, Vol. 150, May 17, р. 329).
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ки як для союзників, так і для міжнародного імі-
джу Сполучених Штатів. 
Загалом карикатури 1915-1916 рр., присвя-
чені В. Вільсону, мають іронічно-дорікаль-
ний характер (зокрема, «Великий мислитель» 
(01.09.1915), «Привіт, Колумбіє!» (08.09.1915), 
«Розставити все на місця» (18.10.1916), «Мо-
ральне зобов’язання» (15.11.1916)). Британські 
художники підкреслюють непродуктивність 
нейтралістської позиції президента та мар-
ність сподівань на досягнення миру на даному 
етапі війни.
На карикатурі Л. Рейвен-Хілла (1867-1942) (мал. 
2) бачимо В. Вільсона в образі Гамлета, який 
роздумує над тим, чому саме на його долю ви-
пав тягар вирішувати долі світу. Алюзія до тра-
гедії Шекспіра підкреслює драматизм тягаря 
прийняття рішень для президента. Виходячи 
з образу Гамлета, бачимо Вільсона-гуманіс-
та, який зіткнувся зі злом та ворожістю світу, 
здолати які є його громадянським обов’язком. 
Але безпосередньо карикатура була рефлексі-
єю на реакцію президента на загибель 7 трав-
ня 1915 р. британського лайнера «Лузитанія», 
на борту якого було 128 американських паса-
жирів. Це було важливим моментом, адже до 
нього В. Вільсон міг без застережень совісті по-
чувати себе поза межами європейського кон-
флікту. А тепер він був змушений серйозно за-
мислитись, що йому слід зробити, щоб і далі не 
втягувати США у війну [5, с. 158].
Ще у перших числах травня у кількох амери-
канських газетах було опубліковане звернення 
німецького посла у США, яке застерігало па-
сажирів від подорожування на борту британ-
ських кораблів та їх союзників у зоні воєнних 
дій, оскільки Німеччина не бере на себе відпо-
відальності за їх безпеку. В. Вільсон залишив 
це без уваги. Не було жодної офіційної реакції і 
на торпедування німецьким підводним човном 
американського нафтового танкера «Галф-
лайт» біля берегів Сицилії. Саме під час зби-
рання фактів про цей інцидент і була потопле-
на «Лузитанія». Цього разу президент висло-
вив протест, але цим і обмежився. 10 травня у 
своїй промові у Філадельфії у відповідь на до-
рікання з приводу бездіяльності, він заявив, що 
свідомість американців докорінним чином му-
сить відрізнятися від свідомості інших народів, 
що ця нація занадто правильна і горда, щоби 
переконувати у цьому когось за допомогою 
сили [12]. 
Неефективність кроків Білого дому щодо Ні-
меччини викликала осуд перш за все всере-
дині США. Т. Рузвельт заявив, що якби прези-
дент діяв з належною твердістю у справі суд-
на «Галфлайт», то всі, хто загинув на «Лузита-

Мал. 6. Пропаща справа (Panch, 1917, Vol. 152, January 31, p. 77).

Мал. 7. Сполучені Штати Великої Британії та Америки (Panch, 1917, Vol. 
152, April 11, р. 242).
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нії» були би і досі живі [9]. Потім був інцидент з 
італійським судном «Анкона», де теж загинули 
громадяни США, що і викликало появу цілої се-
рії карикатур впродовж 1915 р. (мал. 3, 4). Зо-
крема, на карикатурі Б. Партріджа (1861-1945) 
(мал. 3) бачимо Вільсона у вигляді біблейського 
Ноя, який здерев’янів від бездіяльності. Похню-
плений голуб символізує безуспішність перего-
ворів між США та Німеччиною, а орел – війну.
Карикатура Б. Партріджа «Те, що слід продо-
вжувати!» (мал. 5) відображає задоволення 
більш рішучими, ніж зазвичай, діями Вільсо-
на, який у відповідь на заяви Німеччини про те, 
що будуть топитися всі озброєні цивільні суд-
на, заявив, що тоді у США не буде іншої аль-
тернативи, як розірвати дипломатичні відноси-
ни з Берліном [4, с. 98-102]. Його ж карикатура 
«Пропаща справа» (мал. 6) висловлює скепсис 
із приводу філософії мирних ініціатив прези-
дента, зокрема, його тези про необхідність до-
сягнення порозуміння між воюючими сторона-
ми, виходячи з принципу «мир без переможців 
і переможених». Художник зобразив «прези-
дента Пігмаліона Вільсона» у позі цілковитого 
нерозуміння, чому ж створена і улюблена ним 
скульптура миру все ніяк не оживає, як це ста-
лося з давньогрецькою Галатеєю. 
Загалом бачення президентом Вільсоном як 
умов укладення перемир’я, так і найважливіших 
принципів, на яких мав би будуватися увесь по-
воєнний світ, базувалося на його глибоких мо-
ральних та релігійних переконаннях, але не за-
вжди знаходило розуміння і схвалення сучас-
ників. Вільсон розцінював участь США у Пер-
шій світовій війні виключно як хрестовий похід 
за демократію. Адже беззаперечним є факт, що 
саме щира віра президента у християнські чес-
ноти і мораль лежали в основі його бачення но-
вої системи міжнародних відносин. Він розці-
нював християнство як єдине джерело універ-
сальних законів життя людей, держав, народів. 
«Релігія і патріотизм були синонімами, він був 
переконаний, що нема жодної різниці між хрис-
тиянством і американізмом» [7, р. 12]
У своєму запиті до Конгресу від 2 квітня 1917 р. 
про дозвіл на вступ США у війну, президент кон-
статував, що війна, яка ведеться Німеччиною, 
є війною проти всього людства, вона ведеться 
без жодного жалю і з цілковитою безпринцип-
ністю; що збройний нейтралітет виявився неді-
євим; що метою США у війні буде принести мир 
і безпеку всім вільним народам [11].
Офіційний вступ США у війну на боці Антанти 
зумовив сплеск позитивних емоцій у Великій 
Британії щодо США та особисто В. Вільсона. 
Ідеї англосаксонської солідарності чітко про-
являються на карикатурі Ф. Таунсенда (1868-

Мал. 8. Ласкаво просимо! (Panch, 1918, Vol. 155, December 18 , р. 399).

Мал. 9. Мандрівний лицар (Panch, 1919, Vol. 157, September 03, р. 203).
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1920) «Сполучені Штати Великої Британії та 
Америки» (мал. 7), утверджуючи непорушність 
англо-американської дружби. Художник також 
акцентує на важливості Сполучених Штатів як 
поставника озброєнь та боєприпасів країнам 
Антанти. Образ США та В. Вільсона, таким чи-
ном, набуває виключно позитивних рис. 
Закінчення війни надало В.Вільсону шанс вті-
лити у життя всі плани повоєнного устрою сві-
ту. У роботі Л. Рейвен-Хілла (мал. 8) бачимо 
президента, ступаючого на французьку землю 
в Бресті 13 грудня 1918 р. Це був перший офі-
ційний візит американських президентів до Єв-
ропи. Перебуваючи у Версалі на чолі делегації 
США, Вільсон був часто звинувачуваний свої-
ми опонентами, і не лише ними, у еготизмі. Од-
нак він невтомно працював задля досягнення 
остаточного миру, який мав базуватися на його 
«14 пунктах». На карикатурі президента радо 
вітає персоніфікація Франції Маріанна. 
Вільсон повернувся додому у липні 1919 р., 
а 1920 р. став лауреатом Нобелівської пре-
мії миру. Проте, незважаючи на всі зусилля 
Вільсона, Версальський договір, підписаний у 
червні 1919 р., значно відходив від Чотирнад-
цяти пунктів, залишивши як німців, так і ба-

гатьох американців гірко розчарованими. Не 
став винятком і сам президент. Першим уда-
ром для нього стала відмова Сенату дати зго-
ду на участь США у роботі Ліги націй та ратифі-
кацію Версальського миру. Саме ця організа-
ція, за задумом Вільсона, мала стати основою 
структури міжнародної безпеки. У своїй промо-
ві в Пуебло 25 вересня 1919 р., Вільсон спробу-
вав розвіяти хибні уявлення прихильників аме-
риканського ізоляціонізму щодо Ліги націй, пе-
реконуючи, що від участі Сполучених Штатів у 
новій міжнародній системі залежатиме звіль-
нення і порятунок світу [13].
На черговій карикатурі Л. Рейвен-Хілла (мал. 9) 
президент виступає в образі мандрівного ли-
царя (а саме подорожуючи Сполученими Шта-
тами в ході передвиборчої кампанії, він вів агі-
тацію за своє «дітище»). Його норовиста коня-
ка, з написом на крупі «Сенат США», брикаєть-
ся і намагається скинути прекрасну супутницю 
В.Вільсона – Лігу націй. Очевидно, карикатура 
була реакцією на обговорення питання у Се-
наті. Як відомо, саме Ліга націй була головним 
об’єктом нападок ізоляціоністів на Версаль-
ський договір. Перелічуючи основні аргументи 
проти вступу США у цю організацію, лідер рес-

Мал. 10. Діра у мості. Panch, 1919, Vol. 157, Dember 01, р.483
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публіканської більшості у Сенаті і голова комі-
тету з міжнародних справ Г. Кебот Лодж зазна-
чав, що в межах Ліги неможливо буде узгоди-
ти такі різні інтереси держав, вони скують США 
кайданами зобов’язань, втягнуть у європейські 
інтриги, які підірвуть їх могутність і поставлять 
під питання подальше існування Сполучених 
Штатів взагалі. Він також наводить слова дав-
ньоримського поета Горація «Post equitem sedet 
arа cura» («За плечима вершника сидить темна 
турбота»), вказуючи, що ще за жодним вершни-
ком не сиділо більш темної турботи, ніж відкри-
та для сумнівного і спірного тлумачення уго-
да про Лігу націй, що всілася на Версальський 
мирний договір [8]. Саме цей епізод з промови 
Лоджа і зобразив художник. На іншому малюн-
ку «Діра у мості» (мал. 10) автор показує від-
сутність США у Лізі націй як найважливіший її 
недолік, що робить її вкрай ненадійною і неді-
єздатною. 
Рефлексією Л. Рейвен-Хілла на цю ж проблему 
була карикатура (мал. 11), на якій Вудро Віль-
сон тягне за руку дитя, що символізує Америку, 
до Храму миру, де вже гуртом бавляться євро-
пейські діти. Однак, хлопча щосили впираєть-
ся і прагне залишитись наодинці. Зусилля пре-
зидента і справді виявилися витраченими на-
марно. Адже традиції невтручання у європей-
ські справи, що домінували в американській зо-
внішній політиці з середини ХІХ ст., виявилися 
надто міцними. Окрім політичної доцільності, їх 
корені сягали глибоких ірраціональних переко-
нань американців, що складали основу націо-
нальної ідентичності, як от віра в американську 
виключність, місійність Америки тощо [10, р. 13-
14]. А як відомо, саме такі переконання є най-
більш живучими. 
Іншою великою поразкою В. Вільсона після від-
мови Сенату щодо участі США у Лізі націй стала 
сама робота організації. Карикатура «Непосиль-
ний тягар» (мал. 12) відображає уявлення бри-
танців про ту відповідальність, яка була покла-
дена в межах повоєнної системи міжнародних 
відносин на Лігу націй. Художник з максималь-
ною ясністю показує невідповідність між скла-
дом, повноваженнями та можливостями органі-
зації та тими завданнями, які їй доведеться вирі-
шувати. Голуб миру не в стані підняти пальмову 
товсту ломаку із написом «Ліга націй».
Отже, впродовж 1914-1918 рр. образ президен-
та США Вудро Вільсона та його сприйняття 
британською громадською думкою еволюціо-
нував від байдуже-підозріливого до схвально-
позитивного по мірі покращення англо-амери-
канських відносин та приєднання США до країн 
Антанти. Карикатури щодо діяльності В. Віль-
сона по створенню нової системи міжнародної 

Мал. 11. Дитина, що хоче бавитись сама (Panch, 1919, Vol. 157, September 
24, р.263).

Мал. 12. Непосильний тягар (Panch, 1919, Vol. 156, March 26, р.243).
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безпеки з осердям у Лізі націй демонструють, з 
одного боку, співчуття президенту, адже про-
валилися усі його плани і наміри щодо участі 
у ній США. З іншого боку, передбачають май-
бутнє розчарування всіх учасників щодо жит-
тєздатності нового світового порядку та мож-
ливостей впливу на його стабільність.
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Анотація. У статті описується, як харківські місцеві 
газети «Харьковские губернские ведомости» і «Юж-
ный край» висвітлювали допомогу харківців у роки 
Першої світової війни воїнам, що перебували на 
фронті або лікувалися в харківських госпіталях, сім’ям 
військовослужбовців, біженцям. 
Аннотация. В статье описывается, как харьковские 
местные газеты «Харьковские губернские ведомо-
сти» и «Южный край» отображали помощь харьковцев 
в годы Первой мировой войны воинам, находившимся на 
фронте или лечившимся в харьковских госпиталях, се-
мьям военнослужащих, беженцам. 
Annotation. The article describes how the Kharkov local 
newspaper «Kharkov provincial sheets» and «southern 
region» displays the help of Kharkovians in the First world war 
soldiers who were at the front or treated in Kharkov hospitals, 
families of soldiers, refugees. 

Ключові слова: Перша світова війна, добродійність, 
допомога, харківці, біженці, подарунки, шпиталі.
Ключевые слова: Первая мировая война, благотвори-
тельность, помощь, харьковцы, беженцы, подарки, го-
спитали.
Key words: the First world war, charity, aid, help of 
Kharkovians, birinci, refugees, hospitals.

Сьогодні одним із найбільш популярних напря-
мів в українській історичній науці є вивчення 
повсякденності різних історичних епох. І в рік 
святкування століття від початку Першої світо-
вої війни певний інтерес викликають проблеми 
життя пересічних людей у різних регіонах Ро-
сійської імперії за тих часів. 
Мета пропонованої публікації – показати, як 
харківці1 в 1914-1916 роках допомагали воїнам 

і біженцям. На території губернії військові дії 
не велися. Але Харків, як й інші населені пунк-
ти Російської імперії, не міг залишитися осто-
ронь подій Першої світової війни. Тисячі жите-
лів були мобілізовані на фронт. У населених 
пунктах губернії відкривалися лазарети для 
поранених і хворих воїнів, сюди евакуйовува-
ли підприємства з лінії фронту, а разом із ними 
переїжджали тисячі людей, яких тоді називали 
біженцями. Забезпечення їх житлом, вирішен-
ня багатьох проблем, пов’язаних із працевла-
штуванням дорослих і розміщенням дітей у на-
вчальних закладах і яслах, вимагали допомоги 
не тільки органів влади, місцевої адміністрації, 
а й допомоги пересічних громадян.
Для вивчення цієї проблеми важливе значен-
ня мають місцеві періодичні видання тих ча-
сів. Слід зазначити, що напередодні Першої 
світової війни Харків посідав одне з провід-
них місць у Російській імперії як важливий ін-
телектуальний, промисловий, транспортний і 
фінансовий центр країни. На початку ХХ сто-
ліття майдан міста – центру однойменної гу-
бернії – мав площу 67,2 квадратного кіломе-
тра [1, c. 6]. У 1914 році тут проживало близь-
ко 250 тис. осіб [1, c. 7], із них 10 тис. харків-
ців працювали на 135 фабриках і заводах ма-
шинобудівної, металообробної, хімічної, пере-
робної галузей промисловості [1, c. 20]. У міс-
ті функціонувало 129 учбових закладів (5 ви-
щих, 13 середніх і 111 початкових) [1, c. 42-51]2.
На початку ХХ століття в Харкові виходили чо-
тири газети: щоденні «Харьковские губернские 
ведомости» [далі – «ХГВ»] і «Южный край» 
[далі – «ЮК»] й економічні «Южно-русская 

ДОБРОДІЙНІСТЬ ХАРКІВЦІВ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
(за матеріалами місцевих газет)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ХАРЬКОВЦЕВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (по 
материалам местных газет)

CHARITY KHARKOVIANS IN THE FIRST WORLD WAR
(on materials of local newspapers)

УДК 06.058 «1914/1918» (477.54)(054)

Олена ДЬЯКОВА (Харків) Елена ДЬЯКОВА (Харьков) Оlena DJAKOVA (Kharkov)

1 Так називали мешканців Харкова до середини ХХ ст.
2 У використаній книзі є розбіжності в матеріалі: автори підрозділу засвідчують, що в Харкові на початку ХХ ст. було три вузи (с. 42), але за 
текстом фіксуємо чотири: університет, ветеринарний, технологічний і жіночий медичний інститути. Але, крім цих, ще був інститут шляхетних 
дівчат.
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страцію картини «Налетели злые коршуны» пе-
редав місцевому відділу, який знаходився під 
Найвищим заступництвом Громади повсюдної 
допомоги хворим і пораненим, що постражда-
ли на війні, та їхнім сім’ям [4, 25.11.1914]. 
Збирання коштів на різні потреби, пов’язані з 
військовими подіями, було дуже важливим і 
велося постійно. Для цього відбувалися різно-
манітні концерти, літературні вечори, гроші від 
яких ішли на утримання поранених і хворих вої-
нів, дітей і дружин фронтовиків, біженців. Часто 
жінки збирали пожертви в громадських місцях і 
здавали їх в організації, які безпосередньо за-
ймаються добродійністю.
Відомо, що без жертв війни не буває. І вже в се-
редині серпня 1914 року в Харкові почали ви-
діляти приміщення для шпиталів, укомплекто-
вувати їх необхідними кадрами й обладнанням 
(медикаментами, медустаткуванням, ліжками, 
постільною білизною тощо). У цей час для лі-
кування воїнів у місті було виділено 390 ліжок 
[2, 12.8.1914]. При станції «Швидкої допомоги» 
відкрилися безкоштовні курси з догляду за по-
раненими й хворими. Навчання на цих курсах 
тривало 4-5 тижнів [2, 23.08.1914]. Курси сестер 
милосердя почали працювати й при спілці Чер-
воного Хреста. На жовтень місяць їх закінчили 
227 чоловік [2, 21.10.1914].
У цей час до Харкова почали прибувати поїзди 
з пораненими. За даними «ХГВ», у 20-х числах 
серпня 1914 року прибуло 13 санітарних поїздів 
[2, 23.08.1914, 26.08.1914]. Поранених прибува-
ло дуже багато, і вже за даними на 28 серпня 
їхня кількість складала 24 поїзди з 10 233 осіб, 
із яких 3580 були переправлені в інші міста [2, 
28.08.1914].
У зв’язку з евакуацією до Харкова великої кіль-
кості поранених лазарети розпочали відкри-
вати духівництво, різні верстви населення та 
громадські організації. Так, 4 вересня в «ХГВ» 
з’явилася публікація про з’їзд духівництва Хар-
ківської єпархії. На ньому серед інших питань 
обговорювалася допомога пораненим і хво-
рим воїнам. На відкриття шпиталю на 150 лі-
жок священики виділили 20 тис. карбован-
ців [2, 2.09.1914, 3.09.1914, 4.09.1914, 5.09.1914, 
6.09.1914]. Харківські купці й торгово-промис-
ловики відвели під лікарню двоповерхову бу-
дівлю на 300 ліжок, обладнали операційну і 
перев’язувальні кімнати, кухню, їдальню. Пра-
цювали тут шість лікарів на чолі зі старшим лі-
карем Введенським [2, 4.09.1914].
Відкривалися лазарети і в губернських насе-
лених пунктах. 9 листопада був відкритий шпи-
таль у с. Дергачі [4, 11.11.1914] зусиллями хар-
ківського єпархіального духівництва. Для цього 
виділили приміщення двокласної вчительської 

сельскохозяйственная газета» і «Харьковская 
биржа» [1, c. 64].
Перші дві газети були активно розповсюджу-
ваними в місті. Так, «ХГВ» видавалися з 1838 
року, а «ЮК» – з 1880 року [3, 5]. У губернських 
відомостях більше уваги приділялося місце-
вим (Харківської губернії) проблемам, тоді як 
«Южный край» «охоплював» сусідні адміні-
стративні райони й велике значення приділяв 
офіційним публікаціям про події в країні та сві-
ті. Вважається, що «ЮК» був одним із найбіль-
ших провінційних газет у Російській імперії [5].
У довоєнний період журналісти концентрували 
увагу на подіях у країні й за кордоном. Велика 
увага приділялася політичним й економічним 
подіям на Харківщині, культурному (більше – 
театральному, менше – спортивному) життю 
міста, діяльності громадських організацій, ме-
ценатству.
Із початком війни зміст газет дуже змінився. 
Великі газетні смуги виділялися для зведень 
про військові дії як своїх військ, так і збройних 
сил союзників – Англії та Франції. Незмінно, як 
і раніше, публікувалися нотатки про меценат-
ство харківців.
Природно, що в обох газетах друкувалася ін-
формація про війну й стенограма екстреного 
засідання міської Думи з приводу початку Пер-
шої світової війни [2. 24.07.1914. 24.07.1914; 4. 
21.07.1914, 22.07.1914, 23.07.1914]. Окрім патрі-
отичних урочистостей, пов’язаних із початком 
бойових дій, Дума асигнувала для забезпе-
чення сімей мобілізованих на військову служ-
бу 300 тис. карбованців, а для надання до-
помоги пораненим – 100 тис. карбованців [2. 
24.07.1914. 24.07.1914; 4. 21.07.1914, 22.07.1914, 
23.07.1914]. За два дні про асигнування на вій-
ськові потреби 10 тис. карбованців повідомив 
Комерційний клуб Харкова [2? 27.07.1914]. 14 
серпня Харківський губернатор М. К. Катери-
ніч через «Харьковские губернские ведомос-
ти» повідомив, що з 3 по 12 серпня на потреби 
сімей військовослужбовців зібрано 55 082 кар-
бованці [2, 14.8.1914]. 
Збирали гроші на потреби армії не лише в Хар-
кові, але й у містах і селах губернії. Гарнізонно-
міський комітет, який очолював начальник Чу-
гуївського військового училища генерал Фен-
стер, зібрав пожертв і внесків на суму 8 тис. 
карбованців [2, 1.01.1915].
А селяни с. Рубльовка Богодухівського повіту, 
крім грошей (69 крб. 47 коп.), ще зібрали 974 ар-
шини полотна та 197 пудів зерна [4, 30.10.1914].
Не відставав і кінематограф, який нещодавно 
з’явився в місті. Один із найпопулярніших кі-
нематографів «Ампір» 25 листопада весь ва-
ловий збір (крім добродійних марок) за демон-
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ськові потреби, а й на допомогу простим гро-
мадянам, які волею долі опинилися в Харкові.
23 жовтня для дітей фронтовиків у місті вирі-
шили відкрити додаткові групи в яслах-притул-
ках [4, 7.10.1914]. Громада працюючих жінок від-
крила при 8-му міському опікуванні для родин 
додатковий притулок-ясла для дітей від 2 до 7 
років: для 10 осіб, що проживають, і 40, що пе-
ріодично приходять. Також у цьому притулку 
був відкритий спеціальний пункт, де отримува-
ли їжу школярі – діти фронтовиків [4, 7.10.1914]. 
Також готові були годувати за свій рахунок ді-
тей і звичайні городяни. У цьому ж номері «Юж-
ного края» було надруковано лист якоїсь Люд-
мили Володимирівни Пономаренко, що пропо-
нувала годувати обідом дитину шкільного віку 
із сім’ї запасного, взятого на війну [4, 7.10.1914].
З осені 1914 року до Харкова вирішили евакую-
вати з прифронтової смуги низку підприємств. 
Одним із перших до міста прибув Ново-Олек-
сандрійський сільськогосподарський інститут 
[4, 4.10.1914]. У 1915 році були переведені ризь-
кі підприємства, серед яких «Загальна ком-
панія електрики» (сьогодні – електромеханіч-
ний завод) [2, 26.07.915, 28.07.1915. 1.08.1915, 
4.08.1915, 5.08.1915, 8.08.1915, 15.08.1915, 
28.08.1915]. Для облаштування біженців (так 
тоді називали людей, що приїхали не лише са-
мостійно, а й разом із підприємствами) створю-
валися спеціальні пункти. Приїжджали біжен-
ці в основному на Балашовський залізничний 
вокзал. Поруч знаходилися бараки розподіль-
ного пункту, де у вересні 1915 року проживали 
1894 особи. Їх обслуговували 4 лікарі, 6 фель-
дшерів і 12 санітарів [2, 26.9.1915]. Ще один із 
таких пунктів знаходився в приміщенні театру 
Муссурі [2, 9.8.1915], розташованому недалеко 
від Південного залізничного вокзалу.
Важливе значення мала безкорислива робота. 
Так, селянки шили білизну й теплий одяг для 
відправлення на фронт, постільну білизну для 
госпіталів [4, 8.10.1914, 30.10.1914, 13.11.1914,]. 
Учениці місцевих шкіл для воїнів готували ону-
чі [4, 30.10.1914]. 
Один місцевий дантист у своєму кабінеті за-
провадив таке: пацієнти, чекаючи черги, виго-
товляли корпій. Для цього на столі було роз-
кладено полотно, а на стіні висіло оголошен-
ня: «Просимо щипати корпій для поранених». 
Деяких пацієнтів настільки надихнула ця ідея, 
що на повторні сеанси вони приходили зі сво-
їм полотном.
Також до різдвяних і великодніх свят харківці 
збирали подарунки, які спеціально організова-
ні делегації відвозили на фронт.
На початку ХХ століття вже існувала потреба 
в інформації. Тому в госпіталях Південних за-

школи. Наприкінці 1914 року лазарет загально-
земського союзу на чолі із земським лікарем І. 
Ф. Вороновим був відкритий у Чугуєві, розта-
шованому в Харківській губернії [2, 15.1.1915]. 
Не припинялося відкриття лазаретів й нада-
лі. У 1915 році єпархія на утримання 6 лазаре-
тів витратила 40 тис. карбованців [2, 2.09.1914, 
3.09.1914, 4.09.1914, 6.09.1914,]. У згадуваному 
вище місті Чугуєві за кошти місцевого духівни-
цтва було відкрито 6 шпиталів [2, 22.03.1915]. 
Відкриття великої кількості лікувальних закла-
дів для військовослужбовців у цьому місті Хар-
ківської губернії не дивина, адже від початку 
свого існування й до сьогодні в ньому та навко-
лишніх селах розміщувалися військові части-
ни, військові табори тощо. У 1915 році в Курязь-
ком монастирі був відкритий санаторій для вої-
нів. На його облаштування було виділено 6729 
карбованців [2, 28.4.1914]. У 1915 році універси-
тет вирішив відкрити шпиталь у своїх клініках 
[2, 27.06.1915]. На утримання однієї лікувальної 
установи для поранених воїнів виділяла гроші 
й Південна залізниця [2, 26.9.1915]. 
Для громадян, які бажали допомогти в лікуван-
ні, але не мали достатньо засобів, дозволяло-
ся мати іменні ліжка, тобто вони оплачували лі-
кування одного пораненого або хворого воїна. 
Так, майстри й службовці ст. Панютіно зверну-
лися до опікуна 8-го лазарету, що знаходився 
на утриманні Південної залізниці, з клопотан-
ням про відкриття в лазареті окремої палати на 
їхнє ім’я на 8 ліжок.
Серед утримувачів ліжок для поранених були 
й відомі в Харкові люди. У листопаді 1914 року 
з відозвою до місцевих жителів звернулась го-
лова Дамського Комітету з облаштування ла-
заретів, що знаходилися під найяснішим за-
ступництвом государині імператриці Олексан-
дри Федорівни, дружина губернатора О. Кате-
риніч. 17 числа цього ж місяця був освячений 
госпіталь № 3 на 45 ліжок, із яких 20 були імен-
ними, тобто їх оплачували харківці. Очолили 
цю установу відомий професор М. П. Трінклер 
і доктор О. О. Скорняков; консультантами були 
найкращі лікарі: І. Я. Платонов, С. Г. Якушевич, 
В. А. Мєркур’єв, П. П. Прокопенко і С. Г. Сурук-
чи [4, 17.11.1914]. 
Щоб покращити діагностику поранених і хво-
рих, військова комісія харківського губернсько-
го земства вирішила «в особо важных случаях 
заказывать рентгеновские снимки с раненых в 
частных лечебницах за счет земского союза» 
[4, 7.10.1914].
Розуміючи важке матеріальне становище різ-
них категорій населення, яких безпосередньо 
торкнулася війна (солдатських дітей і дружин, 
вдів, біженців), кошти збирали не тільки на вій-
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лізниць напередодні святкових і недільних днів 
проводилися всеношні читання «із туманними 
картинами». 
Також опікуни залізничного 8-го лазарету, який 
за своїм устаткуванням посідав перше місце в 
Харкові, поставили питання про організацію кі-
нематографічних сеансів. Для цього заздале-
гідь була домовленість із секцією розваг для 
воїнів, організованою при технологічному ін-
ституті, яка мала власний кінематограф. Крім 
цього, за програмою військового відомства, ви-
писано з Петрограду кілька сотень книг для бі-
бліотек для воїнів у лазаретах.
Таким чином, харківці в роки Першої світової ві-
йни допомагали фронтовикам, утримували по-
ранених і хворих воїнів, що лікувалися в губер-
нії, надавали матеріальну й побутову підтрим-
ку дітям військовослужбовців, солдаткам і вдо-
вам, а також біженцям, що волею долі опини-
лися в Харкові. Місцева преса досить деталь-
но не лише описувала дії місцевих жителів, а 
й зазначала суму зібраних коштів на потреби 
фронту й тилу.
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

(ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ)

науковий збірник      

РОЗДІЛ ІІІ

Анотація. В статті розглядаються питання за-
гального стану культурної революції після подій 1-ої 
Світової війни. Сплекс видавничої діяльності та розквіт 
української літератури не змогли протидіяти зухвалим 
діям ворожих сил після доби Гетьманату. В результаті 
підривної діяльності комуністичних та інших шкідливих 
елементів Україна втратила свою державність на май-
же століття. Неспокійний 1918 рік, який породив чима-
ло позитивних зрушень в культурно-просвітницьких 
процесах України, все ж не став тим історичним пово-
ротом, що сприяв би народженню нової Української дер-
жави. Натомість спричинив до жахливих пізніших подій 
та винищенню української еліти. Автор намагався на 
прикладі періоду 1914 – 1918 років упередити від повто-
рення помилок, оскільки ситуація початку ХХ століття 
нагадує перебіг сьогоднішніх подій.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы об-
щего плана культурной революции после событий Пер-
вой Мировой войны. Всплеск издательской деятель-
ности и расцвет украинской литературы не смогли 
противостоять наглым действиям вражеских сил по-
сле эпохи Гетьманата. В результате подрывной дея-
тельности коммунистических и других разрушитель-
ных элементов, Украина потеряла свою государствен-
ность на почти столетие. Неспокойный 1918 год, ро-
дивший немало позитивных преобразований в культур-
но-просвещенских процессах Украины, все же не стал 
тем историческим поворотом, который способство-
вал бы рождению нового Украинского государства. 
Вместо этого привел к ужасающим позднейшим собы-
тиям и искоренению украинской элиты. Автор стре-
мился на примере периода 1914 – 1918 годов упредить 
от повторения ошибок, поскольку ситуация начала ХХ 
столетия напоминает события сегодняшних дней
Abstract. In article are contemplated the questions of general 
position by cultural revolution after the facts of the first Words 
war. The splashing of editions action and blowing of Ukrainian 
literature are cannot to oppose one’s self insolent actions by 
enemy’s powers after epoch Get’manat. As result of blow up 

activity of communists and other ruinous elements Ukrainian 
to mislay her state power into almost century. Un-quiet 1918 
year, which bring into the world many positive reformations in 
cultural and educational process in Ukrainian generally not 
stay, this historical turning which contributed to delivery of new 
Ukrainian. But to be obsequious into terribly latest, events and 
destructions of Ukrainian elite. The author strove to bring him 
to reason upon example of period 1914 – 1918 years to prevent 
from repetition mistakes, that’s why situation of beginning ХХ 
century to remind to arise events of events to day.

Ключові слова: Гетьманат, українська література, по-
ети, освіта, видавнича діяльність.
Ключевые слова: Гетьманат, украинская литерату-
ра, поэты, просвещение, издательская деятельность.
Key words: Get’manat, Ukrainian literature, poetry, education, 
editions action. 

Важливість наслідків періоду 1914 – 1918 років 
годі й переоцінити. Україна опинилася у вкрай 
важкому становищі. З одного боку – події Гетьма-
нату 1918 р. сколихнули світ небувалим розкві-
том життя в усіх ланках культурно-мистецької та 
державницької сфери. З іншого ж боку, Україна 
не могла подолати більшовицького тиску на всі 
галузі її державотворення, який пізніше спричи-
нив до жахливих подій Голодомору, втягнення її 
в другу Світову війну 1939-1945 рр., врешті, втра-
ту державності й самоідентифікації українства, 
винищення еліти тощо, що також потрясали світ 
з небаченим раніше жорстоким свавіллям.
Спробуємо реалізувати відтворення історично-
го факту 1918 р., як року, що давав надії на ве-
личезні за своїм розмахом подій перетворення, 
які, внаслідок зрадництва своїх та підступної по-
літики північного сусіда, призвели до тотальної 
руйнації Української національної ідеї, вцілому 
українства, мови, ледь не втрати державності. 
На сьогодні вивчити уроки тих подій достемен-
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України, – це зовнішні чинники, але величезні і 
внутрішні чинники,  коріння яких  вглибині віків, 
– це гетьманство. 
Створення Української Держави 1918 р. було 
підготовлене попередніми етапами національ-
ної та соціальної боротьби. Від часів Гетьман-
ства 1918 р. державність українська стала фак-
том, з яким світ вже рахувався і буде рахува-
тись [1, c. 112]. Сім з половиною місяців Укра-
їнської Держави переважна більшість спосте-
рігачів оцінює як період соціального і громад-
ського спокою [2, c. 5]. І водночас дослідники 
цього періоду відзначають, що Скоропадський, 
та й сам Гетьманат, опинилися серед найбільш 
табуїзованих питань історії України XX ст., опо-
витих міфами, упередженнями, або й відверти-
ми фальсифікаціями...[3, c. 16].
Але вцілому умови для творчої праці за часів 
гетьманського режиму були досить сприятли-
вими [4, c. 40]. Відбувалося небувале доти під-
несення українського культурного життя.
Значною подією в суспільно-політичному жит-
ті українського народу було створення бібліоте-
ки Академії наук України. Заходи до заснуван-
ня її почалися ще 1917 р. за Центральної Ради. 
2 (15) серпня 1918 р. було прийнято закон геть-
манського уряду про утворення Національної 
бібліотеки Української держави в Києві як само-
стійної установи при ВУАН. На загальних збо-
рах Академії наук було обрано Тимчасовий Ко-
мітет, який мав зайнятися створенням науко-
вої бібліотеки, Його очолював перший прези-
дент АН України В.І.Вернадський. До Тимчасо-
вого Комітету входили академіки А.Кримський, 
Д.Багалій, С.Єфремов та ін. В інструкції Тим-
часового Комітету підкреслювалося: «1. Мета 
Тимчасового Комітету: закласти на Україні ве-
лику книгозбірню всесвітнього типу, яка гурту-
вала б у собі все, що витворено людською дум-
кою та знанням по всіх науках,» – таку книго-
збірню, щоб давала спромогу, не виїжджаючи 
з країни, познайомитися в якнайповнішій мірі 
із світовою літературою з усіх паростків люд-
ського знання, писаного геть усіма мовами. Бі-
бліотека має своє завдання – закласти відділ 
Ukrainika, присвячений літературі про Україну 
та про український народ. У цім же відділі по-
винно згуртуватися все, що друкувалось будь-
коли і будь-де українською мовою, – повинна 
згуртуватися, незалежно від змісту і напря-
му література, писана всіма мовами про істо-
рію українського народу, його фольклор, мову, 
словесність, мистецтво, побут, соціальні та 
економічні умови і т. ін. Разом з тим до відділу 
Ukrainika входить і все, що торкається терито-
рії УРСР. Сюди вступає література про приро-
ду, побут, історію, економічні та соціальні умо-

но важливо, оскільки, допоки Україна не від-
новить свою істинну історію (тут існує багато 
нав’язаних з-зовні спекуляцій), вона не зможе 
обійняти повноцінного місця серед світових лі-
дерів. Для цього необхідно зробити перехід до 
нового етапу трансформації “совкової свідо-
мості” українського суспільства. Вкрай важли-
во сформувати власну ідеологему, побудова-
ну на власній символічній мові, відтвореній на 
власних глибинних тисячолітніх традиціях.
Відомо, що історія України спотворювалася 
останні три століття, а це ще й сьогодні відобра-
жається на її можливостях. Підняти «українське 
слово» – перше завдання нації, тобто достемен-
но необхідно серйозне вивчення джерел україн-
ської мови та її ролі у світовій культурі. 
Ми проаналізуємо історію до і після зазначе-
ного періоду – для того, щоб, як говорилося 
вище, вивчити уроки, оскільки суттєві прога-
лини минулого в цьому питанні яскраво про-
глядаються сьогодні. Рабський менталітет ве-
ликої кількості мешканців України (в першу чер-
гу, тих, хто живе в східних областях), позначе-
ний кількома факторами: протягом усього ХХ 
ст. йшла тотальна селекція радянською систе-
мою населення Півдня та Сходу України, – там, 
де зосереджена головна індустріальна та си-
ровинна база України. Вона виразилася в не-
баченій міграції населення, яка почалася ще 
в 20-х роках. Після Жовтневого перевороту 
1917 року почалася масова еміграція на Захід 
інтелігенції та підприємців, а потім громадян-
ська війна, яка не тільки нанесла шкоди еконо-
міці та сільському господарству, але й підірва-
ла традиційний уклад основного місцевого на-
селення. Розкуркулення та висилка до Сибіру 
і на Далекий Схід найпрацеспроможнішого на-
селення, істотно послабили генофонд Украї-
ни. Але ще жорсткішими видалися для Украї-
ни 30-і роки: Голодомор, а потім політичні ре-
пресії, які, більшою мірою, торкнулися націо-
нальної української еліти. Індустріалізація 30-х 
років принесла в Україну переселенців з Росії 
та інших республік СРСР, серед яких було ба-
гато засуджених. Друга світова війна завдала 
найстрашніших ран українській землі – розру-
ха та мільйони загиблих, скалічені долі десят-
ків мільйонів. До цього слід додати повоєнні 
роки тотальної комуністичної пропаганди, пе-
рекручування української історії і посиленого 
формування комплексу “меншовартості” всьо-
го українського. Це все не могло не відобрази-
тися на нових поколіннях людей, які народи-
лися в умовах «формування нової спільноти – 
радянських людей». Ідеологія імперських під-
данних – «молодших братів» продовжує актив-
но користуватися п’ятою колоною, для розколу 
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же йшла мова й про те, щоб зібрати відомос-
ті про різні київські монастирські та інші біблі-
отеки, та мати їх описання. Секретар Комітету 
Є.Ю. Перфецький повідомив, що д. С.Ф. Русова 
хоче пожертвувати книги покійного свого чоло-
віка, О.О. Русова, серед яких є старі українські 
друки та цінні книги з історії Чехії та Сербії..., які 
тоді знаходилися в м. Вінниці.
В умовах політично нестабільної обстанов-
ки громадянської війни багато бібліотек було 
пограбовано, спалено, зруйновано, загину-
ло. Детальні протоколи Тимчасового Коміте-
ту свідчать про постійну копітку роботу його 
членів з розшукування та придбання для На-
ціональної бібліотеки цінних стародрукованих 
слов’янських раритетів.
2 травня 1919 р. Постановою Тимчасового Ко-
мітету Національну бібліотеку було перейме-
новано у Всенародну бібліотеку при Академії 
Наук у м. Києві.
Вершиною діяльності Гетьманату стало засну-
вання 14 листопада 1918 р, Української Акаде-
мії Наук, яку очолив В.І. Вернадський. Серед її 
фундаторів були С. Єфремов, А. Кримський, В. 
Науменко та інші видатні діячі української на-
уки. Ініціаторами й організаторами створен-
ня Академії виступили відомий громадський і 
культурно-освітній діяч М.П. Василенко, який 
зайняв посаду міністра освіти в гетьмансько-
му уряді та видатний вчений В.І. Вернадський.
Глибоке розуміння ідеї організації Академії вия-
вив гетьман П. Скоропадський. Він постійно ці-
кавився роботою авторитетної Комісії, що готу-
вала матеріали до створення Академії, надавав 
допомогу в розв’язанні фінансових проблем.
Щоденник В.І. Вернадського за 1918 р. дає уяв-
лення про ту велику підготовчу роботу по ство-
ренню Академії Наук, яку він провадив, органі-
зуючи зустрічі і обговорення навчальних про-
блем з такими відомими вченими, як В. Модза-
левський, О.І. Левицький, В.С. Іконников, М.П. 
Василенко, Д.І.Багалій та ін. Зокрема, 12 трав-
ня 1918 р. В.І. Вернадський занотував у своєму 
щоденнику: «Все більше вдумуюся в створення 
великого наукового центру у Києві, скористав-
шися сприятливою політичною кон’юнктурою...» 
[11, aрк.21 зв]. Фундатор Академії хотів залучи-
ти до її створення видатних вчених з усіх міст і 
регіонів України. Для нього, зокрема, було дуже 
важливо залучити до цієї справи і першого пре-
зидента УНР М.С. Грушевського, який перебував 
в опалі, але був активним ініціатором у створен-
ні Академії. Про це ми довідуємося зі спогадів 
одного із міністрів гетьманського уряду Д. Доро-
шенка, який писав у своїх спогадах: «Кола, що 
ближче були заняті справою організації Акаде-
мії наук, дуже хотіли бачити першим її президен-

ви Закордонної Руси-України, Буковини, Руси-
Угорської, Галичини, чи в їх сучасному, чи в їх 
минулому обсязі, так тих країн Північної і Пів-
денної Америки, де порозкидалися суцільні 
осади українців» [5, арк.321].
Згідно із Статутом, розробленим Тимчасовим 
Комітетом, бібліотека повинна була стати уні-
версальною і включати літературу з усіх наук, 
мистецтва, красного письменства, техніки, гро-
мадських і державних проблем [6, арк. 1]. Ста-
тут убачав у ній універсальну книгозбірню, за-
вдання якої збирати, зберігати й пропонувати 
читачеві друковані видання та рукописні дже-
рела з усіх галузей знань... У перші дні засну-
вання в бібліотеці нараховувалося всього 
лише 600 книг [7, c. 46].
На першому етапі своєї діяльності Тимчасо-
вий Комітет зосереджував увагу переважно на 
комплектуванні фондів. На кінець 1918 р. фонд 
бібліотеки становив кілька сотень книжок, ко-
трі було придбано коштом або отримано як да-
рунок. Почалися переговори з власниками де-
яких бібліотек про купівлю цих бібліотек. Осо-
блива увага зверталася на фонди інкунабулів 
та стародрукованої української книги, рукопис-
ні матеріали. Про інтерес до комплектування 
бібліотеки національними раритетами свідчи-
ла «Записка В.О. Кордта до Комісії для виро-
блення законопроекту про Національну бібліо-
теку Української держави» від 9 липня 1918 р.» 
[8, c.76-79]. В.О. Кордт – історик і бібліограф, 
науковий співробітник Київської Археографіч-
ної Комісії (згодом ВУАН), зазначав: «Відділ 
українських стародруків достойно доповняти-
ме собою відділ рукописів, який обхопить усі ті 
пам’ятки українського письменства аж до кінця 
XVII ст., які ще тепер пощастить позбирати» [9, 
c. 77], Великий внесок у розшукуванні та при-
дбанні стародруків зробили акад. В. Вернад-
ський, Д. Багалій, А. Кримський та інші члени 
Тимчасового Комітету.
В складних умовах післяреволюційних соці-
альних та національних катаклізмів нечислен-
ний склад Тимчасового Комітету докладав ве-
ликих зусиль для збереження цінних бібліотек, 
націоналізованих, приватних, старих держав-
них установ та організацій, які вливалися, по-
повнюючи всезростаючий фонд Всенародної 
бібліотеки України.
Проблемні питання порушувалися на засідан-
ні Тимчасового Комітету (протокол № 4 від б 
вересня 1918 р.) [10, арк.5], де визнано було за 
необхідне звернутися з проханням до міністра 
Народної Освіти, щоб він розіслав до всіх гім-
назій та інших шкільних установ звернення про 
передачу всіх непотрібних їм книг, рукописів та 
інших матеріалів Національній бібліотеці... Тут 
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для розвитку культури, преси, книгодрукування.
Полтавська губернська Вчена Архівна комісія 
була перетворена на Українське Наукове това-
риство дослідження й охорони пам’яток старо-
вини й мистецтва на Полтавщині.
Цей рік був роком піднесення театрального 
життя й формування нового українського теа-
тру. В Києві діяло три театри: Державний дра-
матичний .театр, Державний народний театр і 
«Молодий театр». Режисери Державного дра-
матичного театру – Б. Кривецький та О. Зага-
ров. Серед акторів були Г. Борисоглібська, І. 
Замичковський, Ф.Левицький та ін. Держав-
ний Народний театр у Києві існував у сезо-
ні 1918–1919 рр. під мистецьким керівництвом 
П.Саксаганського за участю М. Заньковець-
кої, Л.Ліницької та ін. «Молодий театр» був за-
снований у 1916 р. під назвою «Студія». До ак-
торсько-режисерського складу, крім керівни-
ка Л. Курбаса, входили актори С.Боднарчук, 
О.Ватуля, Ф.Лопатинський та ін,
Роки відновлення української державності ста-
ли періодом рішучих заходів щодо організа-
ції українського музичного життя. 1918 р. було 
створено Республіканську капелу під керівни-
цтвом О.Кошиця, з якою він відбув пізніше у 
концертну подорож по Західній Європі й Аме-
риці. Це привернуло увагу світової громад-
ськості до України.
У 1918 р. Музично-драматична школа М. Ли-
сенка була перетворена на Державний Музич-
но-драматичний інститут ім.М. Лисенка. На той 
час це була єдина музично-драматична школа 
в Центральній та Східній Україні, яка дала сві-
тові багато визначних діячів української музич-
ної та театральної культури.
Переживало період інтенсивного розвитку 
українське образотворче мистецтво. Цьо-
му сприяла творча і педагогічна діяльність 
О.Мурашка, М. Самокиша, В. Кричевського, Ф. 
Кричевського, останній став ректором 1918 р. 
Української Державної Академії мистецтв, що 
була створена 5 листопада.
Період гетьманської держави був і добою бурх-
ливого, часом, яскравого літературно-мис-
тецького життя, що відзначалося спонтанністю 
і строкатістю.
Письменництво України «розкололося» на тих, 
хто підтримував гетьманський режим, і тих, хто 
поїхав шукати щастя за межами Вітчизни. Пое-
ти старшого покоління – М. Вороний, О. Олесь, 
С. Черкасенко, В.Самійленко, що зустріли Лют-
неву революцію під гаслами національно-
го визволення, не прийняли Жовтневу рево-
люцію, не прийняли і уряд П.Скоропадського. 
В.Самійленко у вірші «Статут фахівців», 
що був опублікований у газеті «Нова Рада» 

том проф. М. Грушевського. На це була повна 
згода з боку Гетьмана. Але проф. Грушевський 
категорично зрікся, не бажаючи дістати призна-
чення з рук Гетьмана» [12, c. 360 ].
17 вересня 1918 р. комісія завершила свою ро-
боту. Були підготовлені проекти основних до-
кументів, необхідних для прийняття урядових 
рішень: «Законопроект про створення Укра-
їнської Академії наук у Київі», «Проект стату-
ту Української Академії наук у Київі», «Проект 
штатів Української Академії наук у Київі», «Про-
ект обрахунку витрат Академії наук у Київі на 
1 жовтня 1918 р. і до 1 січня 1919 р.». Підготов-
лені також пояснювальні записки про необхід-
ність першочергового створення окремих уста-
нов при Академії. 14 листопада 1918р., гетьман 
затвердив ухвалений Радою міністрів Україн-
ської Держави «Закон про заснування Україн-
ської Академії наук». 14 грудня 1918 р. у зв’язку 
з захопленням Києва військами Директорії 
Рада міністрів Української Держави прийняла 
постанову про складання своїх повноважень 
та передачу їх Директорії.
«Гетьманська Україна представляла величез-
ний і багатющий плацдарм, підтримуючи здо-
рове українство» [13, c. 183]. Гетьманування П. 
Скоропадського було «наскрізь реставрацій-
ною добою... Влада намагалася перевести рес-
таврацію в усіх площинах народного життя на 
Україні, починаючи з політичної та соціяльної, і 
кінчаючи національною та державною» [14, c. 
117]. Особливо вражають досягнення уряду у 
створенні системи освітніх закладів.
17 вересня 1918 р. Український народний уні-
верситет у Києві перетворено на Київський 
державний український університет. Заходами 
місцевої «Просвіти», за допомогою проф. Хар-
ківського університету Д. Багалія, М. Сумцова 
та ін., було засновано в Полтаві Український іс-
торико-філологічний факультет. У Київському, 
Харківському та Одеському університетах від-
крилися в числі кафедр українознавства кафе-
дри історії України.
22 жовтня 1918 р. офіційно відкрився Кам’янець-
Подільський державний університет, організо-
ваний І.Огієнком, що був і його ректором.
Генеральний секретаріат освіти, яким керував 
І.Стешенко, вживав енергійних заходів для пе-
реведення шкіл на українську мову навчання. В 
різних містах України було створено понад 150 
нових українських гімназій, у тому числі в сіль-
ських районах. На рівні початкової школи було 
випущено кілька мільйонів примірників украї-
номовних підручників.
5 листопада були створені Державна Археологіч-
на комісія, Державний архів. Відродження україн-
ської державності розкрило широкі перспективи 
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нячні кларнети», що була схвально зустрінута 
критикою. Визначне явище поетичного року яв-
ляла собою друга книжка віршів М.Т. Рильсько-
го «Під осінніми зорями» та поема-ідилія «На 
узліссі». У видавництві «Сяйво» вийшли в 1918 
р. книжки «З зелених гір» Д. Загула, «Світотінь» 
В. Ярошенка, в Житомирі – «Поезії» Я.Савченка 
тощо. «Хоча розвиток літератури й мистецтва 
йде за своїми специфічними законами, та все-
таки революційні події 1917–1919 рр. кардиналь-
но вплинули на культурний розвиток українсько-
го народу. Правда, в цей крутий в історичному 
розвої національної культури поворот, розпоча-
тий в кінці XIX – на початку XX ст., творилася 
могутня основа, на якій вибудовувався, всупе-
реч валуєвським та емським заборонам і обме-
женням, храм української національної культу-
ри. Та чи уявляємо ми той обсяг роботи, який 
здійснили українські культурні і наукові діячі на 
переломі XX ст.? Переконані, що ні, бо не може 
скластися цілісна картина культурного процесу, 
якщо роль одних звеличувати, а інших – змен-
шувати, а то й взагалі ігнорувати» [16,c. 26].
Особливо великими були успіхи української пре-
си та книгодрукування. Якщо протягом 1917 р. 
виникло 78 видавництв, то 1918 р. їх налічува-
лося вже 104: приватні, кооперативні, при «Про-
світах» та громадських організаціях. Серед них: 
«Час», «Вік», «Дзвін», «Криниця», «Вернигора», 
«Сяйво», «Друкар», «Союз» (Харків), «Сіяч» 
(Черкаси), «Промінь» (Сміла), «Народний стяг» 
(Одеса). Характерно, що видавничі осередки ви-
никали по всій Україні. 1918 р. у Києві їх було – 
40, у Катеринославі – 6, в Одесі – 5 і т.д. Навіть 
при Кубанському центрі діяло українське видав-
ництво в Катеринодарі. 1918 р. створено «Укра-
їнський видавничий кооперативний союз» (Кни-
госпілка), «Дніпросоюз», «Українську школу». 
1918 р. 101 книгу було видано для дітей, а за пе-
ріод 1918 – 1920 рр. – 559 назв книг. Переважно 
це були твори українських письменників. Наклад 
їх – 496, 2 тис. примірників. З них – 256 – прозо-
вих творів, 89 – драматичних, 171 – поетичних, 
27 – усної народної творчості.
Видавалися також твори зарубіжної класичної 
та сучасної літератури. Книг українською мо-
вою в 1918 р. вийшло 1084.
Активізувалася українська преса: газети ви-
давалися не лише в губернських центрах, а 
й в повітових осередках. З культурологічних 
і літературно-мистецьких видань слід відзна-
чити квартальник історії, літератури, культу-
ри й мистецтва «Наше минуле» (Київ, 1918–
1919 рр.). за редакцією В.Королева-Старого, 
пізніше – М.Зерова; «Літературно-критичний 
альманах» (1918), «Шлях» (1917–1918) за редак-
цією М.Шаповала й О.Мицюка. Якщо в 1917 р. 

(№177. – 2 жовт. – 1918 р.) із сарказмом гово-
рить про опозиційні щодо гетьманщини на-
строї. В.Самійленко, як свідчить цей вірш, по-
бачив у політиці Скоропадського загрозу від-
родження шовінізму в Україні, продовження 
русифікаторства. Зокрема, відмічено засилля 
різноманітних відомств спеціалістами («фа-
хівцями») з Росії, що супроводжувалось ви-
тісненням національних кадрів, обов’язковим 
впровадженням російської мови в діловодство 
та сферу побуту. О. Олесь також з недовір’ям 
ставиться до гетьманської політики. В його ві-
ршах «1918 рік», «Хоч в грудях повно почуття». 
відбито складність ситуації, в якій опинилась 
Україна в цей час.
За сім з половиною місяців Гетьманату не мож-
на виявити якісь особливості літературного 
життя. Картина літературного процесу, склад-
ного і суперечливого, швидко змінюється. Лі-
тератори зосереджувалися навколо своїх пе-
реважно недовготривалих часописів та аль-
манахів. 1918 р. був роком розквіту українсько-
го символізму. Символісти створили осеред-
ок «Біла студія», в м. Києві за участю поетів Я. 
Савченка, П. Савченка, К. Поліщука, П. Тичини, 
О. Слісаренка, В.  Кобилянського, М. Семен-
ка, театральних діячів Л. Курбаса, М. Терещен-
ка, художника А. Петрицького. У 1908 р. групою 
символістів у видавництві т-ва «Грунт» було ви-
пущено «Літературно-критичний альманах», 
редактором якого був Я. Савченко. В альмана-
сі надруковано повний цикл поезій «Енгармо-
нійне» П. Тичини, вміщено «Театральний лист» 
Л.Курбаса – своєрідну програму діяльності Мо-
лодого театру, опубліковано поезії Я.Савченка, 
Д.Загула, П.Савченка, О.Слісаренка та ін. «Київ 
став столицею нової «європейської держави», 
і тут прокидається європейська «кав’ярняна» 
культура. Молоді українські поети й літератори 
снідають і обідають в одній кав’ярні з міністра-
ми й урядовцями Центральної Ради. Одні орга-
нізують державність, другі – суспільну опінію...» 
[15, c. 60]. В 1908–1920 рр. у Києві сформува-
лася група неокласиків, що являла певну сус-
пільно-політичну силу. До неокласиків входи-
ли талановиті письменники: М. Зеров, М. Риль-
ський, О.Бургардт (Ю. Клен), П. Филипович, М. 
Драй-Хмара... Естетичною платформою, яка 
їх об’єднувала, була любов до слова, строгої 
форми, до великої спадщини світової літера-
тури. У Харкові (1918), літератори лівої партій-
ної орієнтації утворили «Цех каменярів» (пізні-
ше частина її ввійшла до Літературного коміте-
ту при Відділенні мистецтв Радянського уряду). 
Цей рік був і роком яскравого літературно-мис-
тецького вияву окремих митців. Навесні 1918 р. 
виходить перша книжка віршів П.Г. Тичини «Со-
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«Переломним для долі Української держави і 
П. Скоропадського стало, зокрема, повстан-
ня, очолене лідерами українських соціалістів 
В.Винниченком та С. Петлюрою, які проголоси-
ли новий уряд Української Народної Республіки, 
відомий під назвою Директорії» [21, c. 8]. 
Роки 1917–1920 плутаються швидкістю обставин 
навіть для тих, що перебували в той час на Укра-
їні. «Ті роки мало відомі фактажем для англомов-
ної та іншої неукраїнської публіки» [22, c. 223]. 
У Четвертому Універсалі що його 25 січня при-
йняла Центральна Рада, революційний парла-
мент України, були такі урочисті й пам’ятні слова: 
«Однині Українська Народна Республіка стає са-
мостійною, ні від кого незалежною Вільною Су-
веренною Державою Українського Народу».
В. Винниченко, один із провідних членів Ради й 
голова першого автономного українського уря-
ду (Генерального Секретаріату), писав у сво-
їх спогадах: «Воістину, ми за тих часів були бо-
гами, які бралися з нічого творити цілий новий 
світ» [23, c. 258 ].
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в Україні діяло 106 друкованих видань, то в 
1918 р. – 212.
Першим спеціалізованим виданням української 
критики та бібліографії став часопис «Книгар»: 
Літопис українського письменства (1917—1919), 
за ред. В.Королева-Старого й М.Зерова.
Протягом року в журналі активно співпрацюва-
ли С. Єфремов, С. Петлюра, В. Модзалевський, 
Д. Дорошенко, Л. Старицька-Черняхівська, К. 
Широцький та ін. Тематика публікацій – різно-
манітна, журнал оперативно і кваліфіковано 
дав огляд книжкової продукції за 1917 р. (якщо 
1917 р. до редакції було надіслано 358 україн-
ських видань, то за 9 місяців 1918 р. їх кількість 
досягла 883 назв). Ряд публікацій було присвя-
чено Т. Шевченку, Г. Квітці-Основ’яненку, Мар-
ку Вовчку, О. Кобилянській, І. Нечую-Левицько-
му. В. Модзалевський виступив з публікацією «З 
історії книги на Україні» (№5). К. Широцький пу-
блікує статтю «Церковні стародруки» (про мар-
гіналії та власницькі нотатки на полях книг), де 
з професійною майстерністю розглядає важ-
ливість стародрукованих раритетів, їх цінність 
для суспільства. У передмові від редколегії до 
останнього номера за 1918 р. (ч.16) говориться: 
«Тепер, коли підходить момент для загального 
миру... ми хочемо вірити, що невикористана ду-
хова сила України виявить всю свою енергію на 
утворення своїх національних скарбів... Ми віри-
мо, що тільки високо поставлена культура націо-
нальна, може, навіть більш, як дипломатичні хи-
трування, виведе народ на певний шлях до щас-
тя і зміцнить головні підвалини державного жит-
тя України» [17, c. 938].
Друкувалися також матеріали про літератур-
ні новини, про зарубіжну літературу тощо. У бе-
резні 1918 р. було створене найстаріше Держав-
не інформаційне агентство України, відоме в різ-
ні періоди історії під назвами УкТА, БУП, УКРОС-
ТА, РАТАУ, Укрінформ. 
Так, за якихось 7 з половиною місяців Гетьман-
щина досягла таких здобутків у галузі культури, 
про які мріяли багато поколінь української інтелі-
генції. «З точки зору розвитку української держав-
ності ці сім з половиною місяців можна охаракте-
ризувати як справжній розквіт. Україна впевнено 
виходила на міжнародну арену, пожвавилося ді-
лове життя, українські гроші набули стабільності, 
особливо, багато зрушень відбулося у національ-
но-культурній галузі...» [18, c. 226]. Проводилося 
«виховання української людності на кращих ста-
родавніх традиціях гетьманства і козацтва» [19, 
c. 319]. Але це не був гармонійний процес: «все 
проходило на тлі постійних заворушень, страйків, 
повстань, терористичних актів, що їх організову-
вали національно-соціалістичні, пробільшовиць-
кі та російські кола»[20, c. 226].
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Отношения между войной, современностью и 
глобализацией имеет первостепенное значе-
ние для адекватного осознания вопроса о том, 
содержатся ли имманентно войны в установках 
современного общества, или война всё же ата-
визм предыдущих эпох, удалённый из совре-
менных международных институтов. Этот во-
прос является принципиально социологическим 
вопросом, в том смысле, что социология заинте-
ресована в понимании действительности.
Первая мировая война стала событием, про-
шедшим через судьбы и научное наследие 
многих представителей исторической, фило-
софской, социологической мысли. Биографии 
этих учёных могут стать основой для изучения 
способов «проживания» интеллектуалами во-
енно-конфликтных ситуаций, жизненных со-
бытий, индивидуальных кризисов. Учёные, чьё 
творчество разворачивалось на фоне военных 
событий 1914-1918 гг., небезуспешно пытались 
проанализировать вопросы военного функ-
ционирования социальных структур, причин-
но-следственные аспекты вооружённого кон-
фликта, общественные настроения накануне 
войны и т.д.
На основе их классических трудов современная 
социальная наука склоняется к тому, что хотя 
война и есть зло, но в рамках мировой цивили-
зации войны вечны. Данный тезис активно по-
стулирует Р.Осборн в свей работе «Цивилиза-
ция»: рост цивилизации едва ли способен убе-
речь людей от массовой бойни, и всерьёз заду-
маться над тем, не цивилизация ли стала при-
чиной бессмысленной гибели и страданий мил-
лионов европейцев. По мнению автора, именно 
война 1914-1918 гг. предоставила сокрушитель-

Анотація. Стаття присвячена науковій спадщині 
європейських інтелектуалів (Е.Дюркгейм, П.Сорокин, 
Е.Юнгер та ін), через життя яких пройшла Перша 
світова війна. Біографії вчених, чия творчість роз-
горталася на тлі військових подій 1914-1918 рр., мо-
жуть стати основою для вивчення способів «про-
живання» інтелектуалами військово-конфліктних 
ситуацій, життєвих подій, індивідуальних криз. Ак-
туальними залишаються напрацювання вчених тих 
років про антицивілізаційну спрямованість війни, 
інституціоналізацію суб’єктів воєн, тотальну 
мобілізацію в ході війни.
Аннотация. Статья посвящена научному наследию 
европейских интеллектуалов (Э.Дюркгейм, П.Сорокин, 
Э.Юнгер и др.), через жизнь которых прошла Первая ми-
ровая война. Биографии учёных, чьё творчество раз-
ворачивалось на фоне военных событий 1914-1918 гг., 
могут стать основой для изучения способов «прожи-
вания» интеллектуалами военно-конфликтных ситуа-
ций, жизненных событий, индивидуальных кризисов. Ак-
туальными остаются наработки учёных тех лет о ан-
тицивилизационной направленности войны, институ-
ционализации субъектов войн, тотальной мобилиза-
ции в ходе войны. 
Annotation. Article is devoted to scientific heritage of the 
European intellectuals (E. Durkheim, P. Sorokin, E. Yunger, 
etc.) through which life there passed World War I. Biographies 
of scientists, whose creativity was developed against military 
events of 1914-1918, can become a basis for studying of 
ways of «accommodation» by intellectuals of military conflict 
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ное доказательство того, что прогресс – не бо-
лее чем иллюзия, так же она продемонстриро-
вала безосновательность присвоения европей-
скими нациями морального права повелевать 
другими и произвела на свет затяжное противо-
стояние между капиталистической и коммуни-
стической системами [7, с. 643–644]. 
Дихотомический разлом «цивилизации» и 
«варварства» обнажили именно события Пер-
вой мировой войны, которые трудно поддава-
лись рационализации сообществом интеллек-
туалов. «После 1914 года и глобальной ката-
строфы всё в большей степени варварские ме-
тоды становились необъемлемой и привычной 
стороной жизни цивилизованного мира до та-
кой степени, что нивелировали впечатляющие 
изменения в области технологий и производи-
тельных сил и даже бесспорные усовершен-
ствования общественной организации во мно-
гих частях света, и продолжалось это до тех 
пор, пока стало невозможным игнорировать 
дальше эти тенденции в период гигантского 
скачка мировой экономики в третьей четверти 
ХХ столетия» [12, с. 473]. 
Кроме того, как отмечает Ю.Давыдов, Первая 
мировая война нанесла тяжёлый удар по евро-
пейским научным школам, особенно по фран-
цузской социологической школе, поставив под 
вопрос общий оптимистический пафос тео-
рии Дюркгейма. Некоторые видные сторонни-
ки школы погибли на фронтах войны. Погиб и 
сын основателя школы Андре, блестящий мо-
лодой лингвист и социолог, в котором отец ви-
дел продолжателя своего дела [6, с. 317].
Рассмотрение Первой мировой войны через 
классическое наследие известных социоло-
гов предпринял Р.Арон: «Когда началась вой-
на, Дюркгейм был страстным патриотом, кото-
рый перенес боль утраты единственного сына 
и постыдные оскорбления с высокой трибуны 
Национального собрания. Вебер был патрио-
том Германии, и тоже страстным. Каждый из 
них написал исследование по поводу истоков 
мировой войны, ни одно их которых, я думаю, 
ничего не добавило к их научной славе. Буду-
чи учеными, каждый из них в не меньшей сте-
пени был гражданином своей страны. Парето 
тоже был верен себе, т.е. оставался иронич-
ным наблюдателем и пророком. Он считал, что 
единственной надеждой на то, что война при-
ведет к прочному миру, было ее завершение 
компромиссом. Таким образом, можно сказать, 
что каждый из этих трех социологов реагиро-
вал на события 1914–1918 гг. в собственном 
стиле. Но истина в том, что социология Дюрк-
гейма не содержала ничего, что позволило бы 
ему реагировать на эти события иначе, чем за-

урядному человеку. По его мнению, если у го-
сударств и были какие-то военные функции, то 
лишь как пережитки прошлого, обреченные на 
быстрое исчезновение. Когда эти пережитки в 
1914 г. продемонстрировали неожиданную и, 
возможно, непредсказуемую силу, Дюркгейм 
проявил себя не как оптимист, профессор, по-
следователь О.Конта, а как гражданин, разде-
ливший переживания и надежды французов и 
интеллектуалов и тех, кто к ним не относится. 
Что же касается Вебера, то он был уверен в 
постоянстве и неизбежности конфликтов, про-
тивопоставлявших различные классы, ценно-
сти и нации. Война не поколебала его мирови-
дения. Он не считал, что современным обще-
ствам свойственно миролюбие. Вебер воспри-
нимал насилие как фактор, соответствующий 
нормальному порядку общества и ходу исто-
рии. Будучи противником ведения до победно-
го конца подводной войны и настроенный про-
тив пангерманистов, мечтавших об обширных 
аннексиях, он считал тем не менее, что надо 
идти до конца» [1].
Первые значимые исследования, которые ста-
ли основополагающими в области изучения 
войн и конфликтов, были осуществлены также 
Питиримом Сорокиным, Куинси Райтом и Лью-
исом Ричардсоном. Эти ученые предприняли 
попытку междисциплинарного сравнительно-
го анализа вооруженных конфликтов на боль-
шом фактическом материале. 
Классики социологии большое внимание уде-
ляли главным институциональным субъектам 
войн: это, в первую очередь, государства, гло-
бальные монополии, негосударственные и не-
корпоративные структуры (преступные и тер-
рористические организации), некоторые из ко-
торых уже применяют вооруженную силу для 
достижения своих целей [10]. В войне как фор-
ме государственной политики, центральным 
социальным компонентом выступает дискурс 
о вооружённой борьбе социальных групп.
П.Сорокин отмечал, что «государства, мо-
нополизировавшие дело войны, гораздо бо-
лее склонны к воинственности» [11]. Государ-
ство как главный агент, завершающий процесс 
концентрации различных видов капитала, по 
мнению П.Бурдье, в определённый историче-
ский период укрепило «свою физическую силу 
в двух различных контекстах: с внешней сто-
роны,   по отношению к другим государствам, 
имеющимся или возможным, и посредством 
войны за землю, которая требует создания 
сильной армии; с внутренней стороны,   по от-
ношению к оспаривающим власть друг друга 
… и сопротивляющимся подчинённым клас-
сам. Вооружённые силы всё более разделяют-
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ся, с одной стороны, на армию, чьей задачей 
является межгосударственное соперничество, 
и, с другой стороны, на полицию, предназна-
ченную для поддержания внутреннего поряд-
ка» [2, с.229]. 
Государства в годы войн обязаны гарантиро-
вать существование мощных национальных 
военных отраслей, нести большую часть рас-
ходов по их техническому совершенствованию 
и следить за тем, чтобы они оставались при-
быльными [12, с. 443]. 
Социальному мыслителю и эссеисту Э.Юнгеру 
Первая мировая война предстала в обличье тя-
жёлой работы, в процессе которой сословные 
и другие различия нивелировались, происходи-
ла пролетаризация масс. Войско стало амаль-
гамированной рабочей массой [3]. Концепт «то-
тальной мобилизации» (которая организуется 
через государственное участие «сверху» и че-
рез народный энтузиазм (патриотизм) «снизу») 
Э.Юнгера символизирует социальный «акт, по-
средством которого широко разветвлённая и 
сплетённая из многочисленных артерий сеть 
современной жизни, одним движением рубиль-
ника подключается к обильному потоку воин-
ственной энергии» [13, с. 450]. 
Все социально-статусные группы населения в 
зоне войны / конфликта, даже не участвующие в 
вооруженной борьбе, чувствуют себя «мобили-
зованными» на противоборство в войне. Обще-
ство быстро трансформируется, радикализиру-
ются социально-политические представления. 
В итоге целые сообщества, а не только участни-
ки боев, становятся обществами готовыми к во-
йне, носителями «синдрома войны» [9]. Иссле-
дуя субъективное восприятие войны различны-
ми социальными общностями, П.Джонсон отме-
чал, что европейская молодёжь с энтузиазмом 
отправилась на Первую мировую «войну, кото-
рую старшие, почти без исключения, принима-
ли с ужасом или фатальным отчаянием. Среди 
образованной молодёжи среднего класса это 
была, хотя и только в начале, самая популяр-
ная война в истории» [4, с. 28]. 
Э.Юнгер обращает внимание на тот факт, что 
воля к образованию полувоенных порядков рас-
пространяется на целые народы. Армия и воен-
ный арсенал выступают как особые выражения 
высшего характера власти, а воинская повин-
ность как частный случай всеобъемлющего от-
ношения к службе. Естественным продолжени-
ем всеобщей воинской повинности становится 
всеобщая трудовая повинность [8, с. 177]
Война может отвечать существенным интере-
сам групп и альянсов, так или иначе дрейфую-
щих к экстремизму. Е.Дубко считает, что имен-
но политики, а не генералы и «псы войны», 

имеют склонность к силовым и военным ре-
шениям проблем. Так, накануне Первой и Вто-
рой мировых войн именно штатские политики 
буквально «толкали» нации к войне, стреми-
лись создать такие условия, при которых во-
йна окажется неизбежной. Со своей стороны, 
кадровые генералы и боевые офицеры стре-
мятся избежать военных действий, оттянуть 
войну, может показаться, они «боятся» войны, 
т.к. лучше других понимают, что это такое [5, 
с. 526–527]. 
Полемологические и иренологические уста-
новки в социуме были в центре исследова-
тельского внимания П.Сорокина. Он, раскры-
вая условия планирования прочного длитель-
ного мира после войн, считал, что «длитель-
ный мир после войны возможен только в слу-
чае, если причина войны будет устранена или 
сильно ослаблена. Большинство предлагае-
мых мер, однако, не касаются подлинной при-
чины войны. Они скорее укрепляют ее, чем ос-
лабляют, повторяя трагическую ошибку Верса-
ля…Большинство планировщиков обольщают 
себя и других верой в то, что достаточно под-
малевать и переделать фасад нескольких об-
щественных и политических учреждений, что-
бы выросло величайшее здание Храм Вечно-
го Мира. Так пытались поступить после первой 
Мировой Войны» [11].
Деструктурирующие последствия войны уви-
дел Г.Моска: Первая мировая война заметно 
ослабила средние классы в ряде стран Запад-
ной Европы, что вызвало трудности в разви-
тии представительных режимов. «С 1914 года 
в большинстве западных и восточных стран 
две или три волны разной «аристократии» уже 
сменили друг друга. Каждая новая волна этих 
«калифов на час» быстро уступала место дру-
гой, которая, в свою очередь, тоже исчезала. 
Ни одна из этих «аристократий» не может рас-
считывать на возвращение к своему прежнему 
кратковременному величию»,   делал выводы 
П.Сорокин [11].
Фатальность и непредсказуемость послед-
ствий вооружённых конфликтов и милитариза-
ции общества может привести в движение мас-
сы гражданской войны, на что указывал в своих 
работах Э.Юнгер: «В течении войны способны 
подняться силы, обращённые против самой во-
йны. Но всё же у сил этих намного более тесное 
родство с началами войны» [13, с. 462]. 
Таким образом, научные изыскания современ-
ников Первой мировой войны не утратили сво-
ей злободневности, а именно о самоопределе-
нии через вражду, милитаристском характере 
новой социальной реальности, дестратифици-
рующих последствиях войны. Биографические 
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факты представителей социо-гуманитарного 
знания доказывают, что война перестала быть 
феноменом «большой политики» и вошла в 
сферу личной жизни.
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Анотація. У статті досліджено вплив Першої світової 
війни на життєвий рівень населення України. Доведено, 
що результатом військових дій став занепад добробу-
ту широких верств мешканців українських земель че-
рез прискорення темпів інфляції, швидке зростання цін, 
уповільнення темпу зростання зарплати, скорочення 
споживання та урядову політику втручання в ринкові 
процеси.
Аннотация. В статье исследовано влияние Первой ми-
ровой войны на жизненный уровень населения Украины. 
Доказано, что результатом военных действий стал 
упадок благосостояния широких слоев жителей укра-
инских земель через ускорение темпов инфляции, бы-
стрый рост цен, замедление темпа роста зарплаты, 
сокращение потребления и правительственную поли-
тику вмешательства в рыночные процессы.
Annotation. This article explores the impact of World War I on 
the standard of living in Ukraine. It is proved that the fighting 
was the decline of the general welfare of the inhabitants of 
Ukrainian lands due to this trend, the rapid rise in prices, a 
slowdown in wages, reducing consumption and government 
policy intervention in market processes. 
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Події Першої світової війни увійшли однією з 
найтрагічніших сторінок до історії минулого 
українського народу. Радянська історична наука 
як військові дії воюючих сторін на території Укра-
їни так і їх наслідки розглядала виключно під ку-
том зору пануючої у ті часи ідеології котра засно-
вувалася на обґрунтуванні неминучості і законо-
мірності «Великої Жовтневої Соціалістичної ре-
волюції». На думку сучасних українських уче-

них: «Факти падіння життєвого рівня населення 
й економічного занепаду в роки війни викорис-
товувалися для обґрунтування тези про законо-
мірність і неминучість переходу суспільства від 
капіталізму до соціалізму» [34, с.7].
У сучасних умовах науковці по різному розгля-
дають категорії добробуту та життєвого рівня 
[28, с.19 - 27]. На нашу думку, якщо звертатися 
до такого періоду вітчизняної історії як початок 
ХХ ст., то життєвий рівень широких верств на-
селення у той час слід розглядати як соціаль-
но-економічна категорію, яка характеризує рі-
вень задоволення фізичних, духовних та соці-
альних потреб людей. Він передбачає не лише 
задоволення потреб фізичного життя, а й тих 
потреб, які народжуються певними суспільни-
ми умовами, в яких люди перебувають та ви-
ховуються. Цей рівень визначається, з одного 
боку, ступенем розвитку самих потреб людей, 
з іншого – кількістю і якістю життєвих благ та 
послуг, які використовуються для їх задоволен-
ня. Він прямо пов’язаний з відтворенням голов-
ної виробничої сили суспільства – населення. 
Життєвий рівень є відображенням соціального 
стану суспільства і характеризується системою 
кількісних та якісних показників: загальним об-
сягом споживчих благ, реальними дохода-
ми населення, рівнем споживання продоволь-
чих та непродовольчих товарів і послуг, розмі-
ром заробітної плати, громадських фондів спо-
живання, умовами праці, тривалістю робочого 
дня та вільного часу, житловими умовами, роз-
витком освіти, охорони здоров’я культури та ін. 
Його динаміка та диференціація обумовлені 
ступенем розвитку виробничих сил та паную-
чих виробничих відносин. На життєвий рівень 
значний вплив справляють політика та ідеоло-
гія, а також рівень розвитку виробництва пред-
метів споживання. Крім того, він визначається 
розмірами національного багатства та залежить 
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від накопиченого особистого майна людей. Не-
гативний вплив на рівень життя населення 
справляє безробіття та аграрне перенаселення 
[49, с.164]. Необхідно вказати, що рівень життя 
визначається системою кількісних та якісних по-
казників, загальним обсягом споживчих благ та 
послуг, реальними доходами населення, рівнем 
споживання продуктивних і непродуктивних то-
варів і послуг, розмірами оплати праці, усуспіль-
ненням фондів споживання, умовами праці, ве-
личиною робочого та вільного часу, житловими 
умовами та ін. [50, с.238] 
Зважаючи на вищесказане, метою даної сту-
дії є вивчення змін різних параметрів життєво-
го рівня населення України напередодні та під 
час Першої світової війни.
Як напередодні, так і під час Великої війни на-
ймані робітники поділялись на промислових, та 
поденників [22, с.17]. Зайнятість робітників була 
вищою у промислово-розвинених містах, осо-
бливо в Києві, а там, де промисловість не була 
розвинена, кількість незайнятих залишалась до-
сить значною [20, с.39, 40]. Г.Наумов, напередод-
ні війни  зазначав, що з 572 чол., які відповіли на 
опитувальну анкету, протягом року без роботи 
залишився 1 або 0,38 % від загальної кількості 
опитуваних, від 1 до 2 тижнів – 11 (4,18 %), від 2 
тижнів до 1 місяця – 52 (19,77 %), від 1 до 3 міся-
ців – 147 (55,9 %), понад 3 – 52 (19,77 %) [30, с.3]. 
Аналізуючи тривалість робочого дня у промис-
ловості Ю.І.Кір’янов вказував, що напередодні 
війни він тривав у різних галузях від 9 до 12 год. 
на добу [16, с.29]. Уряд намагався регламенту-
вати його законодавчо, однак здебільшого під-
приємці індивідуально домовлялися про робо-
чий час із робітниками на взаємовигідних умо-
вах. Спостерігалася закономірність у тому, що 
робочий день був більшим у харчовій та легкій 
промисловостях, набагато коротшим – у папе-
ровій, металургійній, поліграфічній, гірничови-
добувній та машинобудівній промисловостях. 
Необхідно виділити і той факт, що на кустарних 
виробництвах, в умовах жорсткої конкуренції, 
підприємці змушені були збільшувати робочий 
день іноді до 15 год. на добу [31, с.373, 374, 383]. 
У період війни фабрично-заводське законо-
давство було зведено нанівець в галузі зако-
нодавчого обмеження тривалості робочого 
часу. Почали широко застосовувалися пона-
дурочні роботи. Війна вимагала постійної мо-
білізації робітничого населення чоловічої ста-
ті, що неминуче призвело до зростання частки 
жіночої і дитячої праці. Особливо важке стано-
вище склалося на підприємствах видобувної 
промисловості. Зменшення робочої сили тут 
було настільки значним, що багато рудників і 
шахт, зайнятих видобуванням вугілля та заліз-

ної руди, опинилися перед загрозою закриття. 
Тому царський уряд, піклуючись про безпере-
бійну робот у підприємств гірничозаводської 
промисловості, прийняв 9 березня 1915 р. за-
кон «Про допущення осіб жіночої статі і мало-
літніх, які не досягли п’ятнадцятирічного віку, 
до нічних і підземних робіт на кам’яновугільних 
копальнях Європейської Росії». У законі, крім 
вказівки на тимчасовий (до закінчення війни) 
характер цього правового акту відзначалося 
зокрема, що робочий день малолітніх не може 
перевищувати вісім, а у нічний час шість годин 
на добу. Для допущення жінок і малолітніх до 
нічних і підземних робіт вимагався медичний 
огляд рудничними, а де таких не було – зем-
ськими і міськими лікарями.
19 жовтня 1915 р. імператор затвердив поло-
ження, яким надавалося право Міністру торгів-
лі і промисловості дозволяти нічну і передсвят-
кову роботу не тільки жінок і підлітків, а й мало-
літніх дітей на фабрично-заводських, гірничих і 
гірничозаводських підприємствах, що виготов-
ляли предмети, необхідні для воєнних потреб.
Поширення дитячої і підліткової праці допуска-
лося законодавством і в подальшому. Напри-
клад, 21 квітня 1916 р. своїм наказом Міністр 
шляхів сполучення в умовах воєнного часу і від-
чутного для судноплавства браку робочих рук 
визнав можливим надати судновласникам пра-
во допускати до виконання обов’язків кочегарів 
при судових котлах осіб, які досягли 15-річного і, 
як виняток, 14 річного віку [14, с.622 - 631].
Аналізуючи заробітну плату та доходи пред-
ставників різних соціальних верств в Україні 
напередодні війни бачимо, що людей з велики-
ми доходами в ті часи було небагато. Так, най-
вищий рівень доходів (від 15 до 72 тис. руб. на 
рік) мали представники вищої адміністрації з 
числа акціонерів, яких нараховувалося на кож-
ному підприємстві від 5 до 10 осіб [26, с.46, 49]. 
Кількість великих підприємців була незначною, 
проте на людей такого ґатунку попит на рин-
ку праці неухильно зростав [19, с.2]. Дещо ін-
шим було становище у сфері землеволодіння. 
У процесі становлення ринкових відносин вони 
подрібнювалися, що призводило до скорочен-
ня великих землеволодінь [24, с.19].
Набагато більшим у кількісному відношенні 
був середній клас з річним доходом від 1 до 10 
тис. руб. на рік. Такий рівень доходів мали се-
редні та вищі офіцери, значні чиновники, ви-
соке духовенство, середні власники нерухо-
мості та невеликі торгівці [23, с.83 - 91]. Зага-
лом структура торгово-промислової буржуазії 
губернських міст України перед війною харак-
теризувалася помітним переважанням серед-
ньої її групи, питома вага якої за підрахунка-
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ми В.В. Крутікова становила 94,7% від загаль-
ної кількості підприємців.
Нижчу соціальну верству складали робітни-
ки, до складу яких входили і промислові робіт-
ники, і кустарі, і поденники. Їх кількісний склад 
залежав від урожайності сільськогосподар-
ських культур, адже в неврожайні роки до міси 
на заробітки приходило набагато більше се-
лян і, щоб прогодуватися, суттєво поповнюва-
ли ряди робітництва. Напередодні Першої сві-
тової війни середньорічна заробітна плата в 
українського фабрично-заводського робітни-
ка мала стійку тенденцію до зростання і підня-
лась з 215 руб. 6 коп. у 1904 р. до 241 руб. 9 коп. 
у 1913 р., тобто на 12% [25, с.197].
Цікаво те, що одночасно зі зростанням заробіт-
ної плати значно зменшилась кількість штра-
фів, які стягувались з робітників адміністраці-
єю [27, с.125]. Якщо порівняти зростання цін зі 
зростанням середньої заробітної плати робіт-
ника, то можна побачити, що незначною мірою 
(лише на 2%) зростання цін випереджало зрос-
тання зарплати [27, с.125].
Заробітна плата чиновників земських установ 
мала надзвичайно широкий діапазон в залеж-
ності від посади та виконуваної роботи (від 120 
до 3000 руб. на рік) [3, арк.118, 149, 150]. Крім 
основної зарплати існувала ціла система “на-
градних” виплат і надбавок за вислугу років. 
Досить високим було грошове утримання по-
жежників, яке становило від 15 до 25 руб. на мі-
сяць [13, арк.44, 57, 60]. Дещо вищим порівняно 
з ними було утримання поліцейського апара-
ту [40, арк.11, 12]. Крім грошей та різноманітних 
доплат ці категорії населення мали ще й нату-
ральне довольство та ін. посадові оклади офі-
церів, військового духовенства та військових 
лікарів царської армії мали надзвичайно широ-
ку градацію. До їх основного заробітку завжди 
доплачували столові, а іноді й додаткові гроші. 
У понадстроковиків утримання було нижчим, а 
найнижчим – у солдатів строкової служби. За-
галом спектр грошового утримання в армії ста-
новив від 3201 руб. на рік у генерала до 18 руб. 
у рядового [36, с.289 - 291].
Грошове утримання вчителів та викладачів уні-
верситетів та інститутів також мало значну ди-
ференціацію і становило від 360 до 3400 руб. 
на рік і залежало від освіти, посади та стажу 
роботи [39, с.55].
Узагальнюючи дані по заробітній платі та дохо-
дам населення України напередодні Великої ві-
йни, бачимо, що людей з великими статками в 
ті часи було небагато. Спостерігалися процеси 
зростання кількості представників середнього 
класу з середніми доходами. Більш сприятли-
ві умови оплати праці були на державних під-

приємствах та установах. Робітники отримува-
ли заробітну плату залежно від умов найман-
ня, виду професії та ін. Доходи інтелігенції були 
досить диференційованими і значно переви-
щували зарплату робітників.
Разом з початком бойових дій, для фінансуван-
ня війни уряд звернувся до посиленого випуску 
паперових грошей, які не були покриті золоти 
запасом. Цей ресурс призвів до потрясінь фі-
нансової системи внаслідок насиченості ринку 
знеціненими папірцями. На початку війни в обі-
гу перебувало кредитних білетів на 1633 млн. 
руб., на 1 січня 1916 р. – 5616 млн. руб., на 1 
березня 1917 р. – 9949 млн. руб. [35, с.68]Такі 
високі темпи знецінення паперових грошей не-
гативно відобразилися на сфері оплати пра-
ці і надзвичайно боляче вдарили по обсягах і 
асортименту споживання різноманітних това-
рів і послуг населенням України.
На думку вітчизняних авторів під час війни за-
робітна плата відставала від неухильного зрос-
тання цін на продовольство і товари повсяк-
денного попиту. Так, приміром, зростання ден-
ної заробітної плати в робітників основних про-
фесій Харкова становило за 2,5 роки війни від 
140 до 263,6%. В абсолютних цифрах денна за-
робітна плата робітників становила в лютому 
1917 р. від 4 до 6 руб. [34, с.376]
На вугільних шахтах Донецького басейну під 
час війни ціни на вугілля зростали, а заробіт-
на плата часто залишалась без змін. Так, на 
Любенському руднику Російського акціонерно-
го товариства антрацитових і кам’яновугільних 
копалень середній заробіток за упряжку коли-
вався від 2 до 2,37 руб. аж до лютого 1917 р. 
На інших рудниках антрацитового району ден-
на номінальна заробітна плата до 1917 р. ви-
росла приблизно вдвічі [34, с.377].
Доволі повільним був темп зростання заробітної 
плати в металургії Донбасу й Придніпров’я. Через 
нестачу палива, сировини і кваліфікованих робіт-
ників металургія працювала з небувалими рані-
ше перебоями. Номінальна заробітна плата на 
різних металургійних підприємствах Донбасу й 
Придніпров’я в січні 1917 р. зросла від 47 до 136% 
порівняно з передвоєнним 1913 р.  [34, с.378].
Значно вищими були заробітки на підприєм-
ствах машинобудування й металообробки, на 
яких виконувалися військові замовлення. Якщо 
в 1913 р. середня місячна плата робітника на 
фабрично-заводських підприємствах Донбасу 
й Придніпров’я становила близько 35,5 руб., то 
в роки війни вона істотно зросла. На суднобу-
дівних заводах Херсона основна маса робітни-
ків мала заробітну плату понад 100 руб. на мі-
сяць. Робітники високої кваліфікації отримува-
ли заробітну плату від 180 до 300 руб. на мі-
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сяць. У ще складнішому становищі опинили-
ся в роки війни службовці, а також представни-
ки освіти, медичних і культурних закладів, які 
отримували невелике жалування. Міська дума 
Одеси, наприклад, тільки за кошторисом на 
1917 р. підвищила оплату працівникам управи  
від 20 до 60% [34, с.378].
Таким чином необхідно визнати, що коли напе-
редодні війни становище в оплаті праці не було 
благополучним (але воно мало тенденції до 
покращання) то з початком бойових дій через 
знецінення грошової маси воно істотно погір-
шилось, а подекуди ставало катастрофічним 
через галопуюче зростання цін, збільшення 
податкового тиску, зростання відставання ре-
альної заробітної плати від номінальної та ін.
Головним показником життєвого рівня є сфера 
споживання. Чільне місце в ньому займає вжи-
вання харчових продуктів. Саме тому дослі-
дження обсягів і якості споживання населенням 
України продовольства напередодні та під час 
війни вимагає особливо прискіпливої уваги.
Слід зазначити, що на початку ХХ ст. Украї-
на була одним із найбільших світових вироб-
ників і експортерів хліба. Щорічний обсяг ви-
робництва чотирьох головних зернових куль-
тур – пшениці, жита, ячменю і вівса – переви-
щував 34 пуди* на душу населення. За цим по-
казником Україна знаходилась на чільному міс-
ці серед європейських країн-виробників хліба. 
Крім того, їй належало визначне місце у ви-
робництві цукру, забезпеченні населення про-
дуктами тваринництва, олією, овочами, фрук-
тами тощо [48, с.3]. Головним чинником дово-
лі високих показників загального економічного 
зростання та поліпшення добробуту населен-
ня в губерніях підросійської України напере-
додні війни було проведення аграрної рефор-
ми з ініційованої одним із останніх патріотів Ро-
сійської імперії П.А. Столипіним. Оскільки ре-
форма мала на меті знищення селянської об-
щини і впровадження високотоварних селян-
ських господарств фермерського типу її на-
слідками стало значне зростання товарно-гро-
шових відносин, розширення високотоварно-
го виробництва у сільському господарстві, що 
у свою чергу спричинило до збільшення екс-
портного потенціалу країни і поліпшення за-
безпечення місцевого населення як продукта-
ми харчування так і товарами широкого вжитку 
та предметами довгострокового використан-
ня. Останній передвоєнний 1913 р. став піком 
піднесення економічної могутності імперії Ро-
манових, адже саме в цей період країна вихо-
дить на перші місця в світовому економічному 

розвитку за переважною більшістю показни-
ків [36]. Разом з тим, не можна не погодитись з 
сучасними українськими істориками котрі вка-
зують, що: «Відомий того часу підприємець, 
член Державної думи О.І.Коновалов, аналізую-
чи економічне становище імперії напередодні 
Першої світової війни, дійшов сумного висно-
вку. «Економічне піднесення Росії, – зазначав 
він, – є реальністю, але  загальному зростанні 
продуктивних сил Європи й Америки Росія по-
сідає таке місце, що не доганяє, а все більше й 
більше відстає від них» [34, с.339].
Найбагатші люди харчувались звичайно більш 
якісно з відповідними зручностями. Переваж-
на частина середнього класу харчувалась теж 
достойно; незаможні громадяни – за місцем 
проживання, готуючи їжу самотужки або в за-
кладах громадського харчування. Дехто зні-
мав квартиру разом “із столом” або користу-
вався “домашніми обідами” у домогоспода-
рок. Якість харчових продуктів, які споживали-
ся небагатими людьми, повністю залежала від 
їх платоспроможності та від урожайності різ-
них сільськогосподарських культур. В центрі 
українських земель знаходився високоврожай-
ний район зернових культур. Лише у північній 
частині України траплялися неврожаї зернових 
[37, с.112]. Особливістю харчування робітників 
було те, що більшість з них харчувались само-
стійно, інші ж отримували харчі у господаря у 
вигляді частини заробітної плати [31, с.272]. 
Напередодні війни у раціонах харчування не-
заможних міщан істотно зросла частка білого 
хліба та цукру, що зумовлювалося зниженням 
цін на ці види продуктів [16, с.86]. Цікаво й те, 
що у переважної більшості міщан на час постів 
видатки на харчування були на 7-8 % нижчі, ніж 
на християнські свята, адже протягом постів 
люди менше купували дорогих продуктів.
Беззаперечним є той факт, що коливання цін 
на продукти харчування не впливало на раціон 
їжі заможних громадян, котрі мали високі до-
ходи. Найкраще і стабільне харчування було 
у офіцерів та солдат царської армії та флоту, 
адже офіцери отримували, відповідно, столові 
гроші, а солдати отримували гроші на продукти 
або готову страву, коли знаходились на котло-
вому довольстві [36, с.326]. Менш заможні вер-
стви населення харчувались не так якісно, як 
заможні міщани. Характер задоволення їхніх 
потреб у їжі повністю залежав від спроможнос-
ті населення придбати той чи інший вид про-
дукту на ринку, тобто від ціни на цей продукт 
та її відповідності величині зарплати чи дохо-
ду. Крім того, збільшення експорту хліба при-

* 1 пуд – 16 кг



429

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО У ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

(ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ)

науковий збірник      

РОЗДІЛ ІІІ

зводило до зростання цін на внутрішньому рин-
ку, а з початком війни вони почали зростати ще 
швидше [18, с.252; 17, с.324]. 
Задоволенню потреб людей у продуктах харчу-
вання істотно сприяли товариства споживчої ко-
операції. Так, приміром, на Київщині у 1914 р. їх 
нараховувалось 914, а на Поділлі – 797 [2, с.77]. 
Збільшення споживчих кооперативів істотно 
сприяло задоволенню потреб населення Укра-
їни у харчових продуктах і позитивно впливало 
на загальне покращання добробуту. Ці товари-
ства захищали своїх членів від кон’юнктури рин-
ку, протистояли монополіям, які штучно ство-
рювали дефіцит, обмежуючи виробництво та 
надходження на внутрішній ринок тих чи інших 
харчових продуктів, наприклад, риби [21, с.85]. 
Кон’юнктура ринку не завжди позитивно впли-
вала на загальний добробут споживачів. Сва-
віллю торгівців міські органи влади протистав-
ляли систему такс. Такса як інструмент еконо-
мічної політики являла собою ведення міською 
владою верхньої межі цін на ті чи інші товари й 
послуги. Слід зазначити, що підприємці й торгів-
ці постійно порушували й саботували виконання 
такси. За це влада вживала проти них відповід-
ні санкції [10, арк.2 - 13]. Разом з початком війни 
зниження продовольчого постачання в містах 
України прискорило заходи з регулювання цін. У 
Києві харчові продукти були піддані таксуванню 
23 січня 1915 р., причому ціни на пшеничне бо-
рошно й овес були підвищені на 4%. В Житомирі 
ще восени 1914 р. була встановлена такса на цу-
кор: за один пуд першого сорту – 6,05 руб., дру-
гого сорту – 5,85 руб., цукрового піску – 4,5 руб. 
за пуд. Нерідко таксування продуктів здійснюва-
лося внаслідок масового незадоволення місько-
го населення дорожнечею й під тиском громад-
ськості [34, с.389-390].
У ті часи економічний розвиток України зале-
жав від стану всеросійського ринку. Саме тому 
важливе значення мають загальноросійські по-
казники споживання. Картина середнього річ-
ного споживання харчових продуктів у Росій-
ській імперії на душу населення напередодні 
війни була такою: споживання м’яса, сала, пти-
ці – 29 кг у рік; риби та рибних продуктів – 6,7; 
цукру – 8,1; картоплі – 114; овочів та баштанних 
культур – 40; фруктів та ягід – 11; хлібопродук-
тів – 200 [36, с.305]. 
Важливу роль у харчуванні відігравали хлібо-
продукти. У 1914 р. на внутрішніх ринках Укра-
їни на душу населення було реалізовано: пше-
ниці – 118,4 кг; ячменю – 76,8; жита – 107,2; ві-
вса – 70,4 [33, с.116]. Отже, якщо підрахувати, 
то в середньому добове споживання зернових 
на душу населення становило 1,02 кг.
На початку війни у вересні 1914 р. ціни на про-

довольство й товари широкого вжитку стали 
підніматися. У грудні 1914 р. ціна одного пуда 
пшениці зросла до 1,48 руб., на овес – до 1,3 
руб. Загалом ціни в Києві за даними міської 
управи, зросли на 30-40%. До січня 1916 р. бір-
жові ціни в Європейській частині Російської ім-
перії значно перевищували середню ціну 1913 
р.: на пшеницю – на 57,%, пшеничне борошно – 
на 58%, жито – на 72,8%, житнє борошно – на 
86,6%, ячмінь – 35,4%, овес – на 104,7%, греча-
ну крупу – на 130,3%, пшоно – 101,9%, м’ясо – 
на 33,5%, цукор-пісок – на 47%, вершкове мас-
ло – 96,4%, курячі яйця – на 22,6%, сіль – на 
162,7%. Загалом ціни на продовольчі товари 
виросли в середньому на 75,7% [34, с.379]. Міс-
цеві органи влади намагалися організувати до-
помогу населенню продовольством [8]. Джере-
ла свідчать, що під час війни російська влада 
адміністративними методами намагалася упо-
вільнити загальне зростання цін та продоволь-
ство та товари широкого вжитку [9]. Вела запе-
клу боротьбу зі спекулянтами [41]. Однак її за-
ходи успіху не мали [1].
До харчового раціону населення України вхо-
дили також напої. Вони поділяються на безал-
когольні, слабоалкогольні та алкогольні. За да-
ними Ю.І. Кір’янова, робітники, які перебували 
на артільному харчуванні, вживали чай тричі на 
день. Місячною нормою споживання ними було 
100-200 г чаю та 800 г цукру на одного чолові-
ка [16, с.36]. Вживали також соки, кваси, узвари 
тощо. Серед слабоалкогольних напоїв найбільш 
улюбленим було пиво. Асортимент цього напою 
був досить значним, а ціни на нього доступними.
Вживали також і алкоголь у вигляді горілки, яку 
настоювали на травах: звіробої, м’яті, полині, 
гвоздиці, перці та ін. [29, с.62]. загалом вартість 
питного спирту поступово знижувалась. Най-
нижчі ціни на нього були на Волині у 1911 р. – 55 
коп. за відро [32, с.35]. Станом на 1913 р. най-
більше споживали алкоголь у Київській губернії, 
а найменше – на Волині. З початком війни про-
даж алкоголю спершу було обмежено, а згодом 
заборонено взагалі. Такі заборонні заходи штов-
хали споживачів на пошук замінників алкоголь-
них напоїв, що нерідко призводило до масових 
отруєнь. Про це свідчить «Обов’язкова поста-
нова Київського, Подільського і Волинського ге-
нерал-губернатора від 3 серпня 1914 р. про за-
борону продажу в аптеках ліків, до складу яких 
входить спирт, без рецепту лікаря» [44, арк.16].
Так, 22 серпня 1914 р. було оголошено «Висо-
чайше веління» про заборону продажу спирт-
них напоїв до закінчення війни. Відповідно до 
цього рішення уряду багато земських і міських 
органів самоврядування прийняли обов’язкові 
постанови про припинення торгівлі виноград-
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ли свої громадські організації [45, арк.27 – 36]. 
Ринок житла набирав усе більше цивілізова-
них форм. Для найбідніших людей благодій-
ники засновували безкоштовні квартири [46, 
арк.27]. Але незважаючи на ці благодійні акції, 
дешевого житла катастрофічно не вистачало. 
Так, за даними Г. Наумова, щорічні витрати ро-
бітника на оренду житла становили приблизно 
20-30% його бюджету [30, с.21]. Поступово, в 
процесі економічного розвитку, все більше вті-
лювались в життя такі комунальні зручності, 
як водогін, каналізація, електричне освітлен-
ня, телефон та ін. 
У цілому ж забезпечення населення Украї-
ни житлом було недосконалим через його ви-
соку вартість та відсутність державної політи-
ки в галузі житлового забезпечення робітників. 
На низькому рівні залишалось забезпечення 
побутовими вигодами. Разом з початком Пер-
шої світової війни житлове забезпечення істот-
но погіршилось, адже через брак фінансуван-
ня призупинилось спорудження нового житла. 
Крім того, для військових потреб використову-
вались громадські будівлі, а солдат та офіце-
рів розміщували у місцевих жителів на постій, 
що створювало додаткові незручності.
Невід’ємною складовою частиною добробуту 
кожної людини є забезпечення засобами пе-
ресування. Найпоширенішим видом місько-
го транспорту залишався гужовий. Вартість їх 
послуг поступово зростала. Особливо доро-
го (3 руб.) коштували поїздки за межі міста [11, 
арк.38]. У процесі економічного розвитку все 
більшої ваги набували трамваї та велосипеди. 
У м. Житомирі, починаючи з 1912 р., встановлю-
валась такса на проїзд трамваєм вартістю 11 
коп. за одну поїздку. Для учнів та студентів пе-
редбачався пільговий проїзд цим видом тран-
спорту [12, арк.1, 2]. Разом з початком військо-
вих дій як громадські засоби пересування так і 
приватні нерідко реквізовувались для військо-
вих частин створюючи додаткові незручності в 
галузі транспортного забезпечення населення 
України. Автомобілі котрі перебували у приват-
ній власності реквізовувались. Заборонялося 
навіть продавати бензин приватним особам та 
їздити на автомобілях. Про це свідчить «Цирку-
ляр Київського губернатора від 26 липня 1914 
р. про заборону приватним складам здійсню-
вати продаж бензину і приватним особам їзди-
ти на автомобілях з метою збереження бензи-
ну для військових потреб» [47, арк.47].
Життєвий рівень населення українських зе-
мель у складі імперії Романових перед війною 
залежав і від медичного забезпечення. В ціло-
му справа охорони здоров’я була підвідомча 
Міністерству внутрішніх справ [36, с.320]. Ціка-

ними винами. Ці заходи негативно вплинули на 
життєвий рівень населення під російської Укра-
їни і значно підірвали дохідну частину бюджету, 
бо казенний продаж горілки вилучав у населен-
ня країни надзвичайно велику кількість грошей, 
даючи скарбниці величезний чистий дохід, що 
обчислювався сотнями мільйонів рублів щоріч-
но. Напередодні війни чистий дохід від казен-
ної винної монополії становив 700 млн руб., 
що майже втричі перевищувало суму всіх пря-
мих податків [14, с.622-631]. Під час Першої сві-
тової війни держава штучно обмежувала про-
понування спиртних напоїв, мотивуючи це во-
єнним станом. Свідченням цього є «Прохання 
господарів ресторану першого розряду Києва 
дозволити продавати виноградне вино й від-
повідь генерал-губернатора з відмовою в 1914 
р.» [43, арк.1–7]. Через нестачу спиртного дех-
то починав вживати сурогати, наслідком чого 
були отруєння. Влада реагувала на це, та її за-
ходи не поліпшували ситуацію [44, арк.16].
Крім продуктів харчування, важливим показни-
ком добробуту є споживання одягу та взуття. На-
передодні війни в побуті міщан все більше утвер-
джувались готові фабричні вироби. Загалом по 
Російській імперії у 1913 р. на одну душу населен-
ня було випущено 13,4 м² тканини [36, с.305]. Ціни 
на текстиль були помірними. Приміром, у Жито-
мирі в 1912 р. 1 аршин сукна коштував 2-3 руб., а 
1 аршин бумазеї – 20-30 коп. [4, арк.56]. 
Військовим, поліції та пожежникам видавали 
взуття, уніформу або матерію безкоштовно. Ко-
мандування приділяло суттєву увагу забезпе-
ченню цими предметами своїх службовців. Зага-
лом, витрати на одяг не займали значної частки 
бюджетів міщан. Так, у 1913 р. київський робітник 
витрачав на одяг близько 13,9% його річного бю-
джету, а сімейний вчитель – 15 [30, с.36; 38, с.75].
У цілому одночасно із збільшенням асортимен-
ту предметів першої необхідності та товарів 
довгострокового вжитку поступово покращува-
лась їх якість і одночасно знижувались ціни на 
них завдяки політиці таксування.
Важливою потребою в загальній шкалі потреб 
людини є житлове забезпечення. Характеризую-
чи цей параметр слід відзначити, що порівняно 
з іншими верствами населення України у більш 
кращих умовах житлового забезпечення пере-
бували чиновники. Річ у тім, що держслужбовці 
на винаймання житла та його утримання отриму-
вали додаткові грошові виплати [5, арк.2 – 6; 13, 
арк..2-6].
Аналогічні пільги мали службовці цукрових за-
водів України. Власники підприємств забезпечу-
вали їх не тільки квартирами, а й опаленням та 
освітленням [26, с.108]. У сфері оренди житла і 
власники квартир, і квартиронаймачі створюва-
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во те, що держслужбовці (військові, поліцейські 
та пожежники) мали змогу безкоштовно лікува-
тись у державних медичних закладах [6, арк.1–
6]. У менш захищеному стані перебували при-
ватні особи. За лікування вони розраховували-
ся з власної кишені або звертались до благо-
дійних організацій [7, арк.5].
На думку відомих сучасних українських істори-
ків: «Війна принесла нові випробування насе-
ленню міст і промислових регіонів. Значна час-
тина сімей втратила годувальників, змушена 
була взяти на утримання членів родин, скалі-
чених на фронті. Не вистачало харчових про-
дуктів та інших товарів першої необхідності. 
Зросла тривалість робочого дня. Через дорож-
нечу неухильно падала заробітна плата робіт-
ників і службовців. У містах з’явилася маса бі-
женців і безпритульних дітей, які потребували 
постійної опіки. Ці та інші негативні явища при-
звели до різкого падіння життєвого рівня насе-
лення міст і промислових регіонів» [34, с.339].
У підсумку варто відмітити, що життєвий рівень 
населення України напередодні Першої світо-
вої війни у зв’язку з розвитком ринкових проце-
сів мав сталу тенденцію до покращання. Після 
початку воєнних дій життєвий рівень мешкан-
ців українських земель імперії Романових по-
чав погіршуватись, а їх добробут занепадати. 
Головними чинниками які спричинили таке по-
гіршення були: активне адміністративне втру-
чання держави в ринкові процеси котрі спричи-
нили до розбалансування ринку і значної не-
відповідності між попитом та пропозицією; по-
ширення практики реквізицій і конфіскацій на 
користь армійських підрозділів армії Романо-
вих; зростання спекуляцій котре призвело до 
прискорення збільшення цін як на продоволь-
ство так і товари широкого вжитку та ін.
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Анотація. Попри всю складність періоду 1917–1921 
рр., уряди, що почергово змінювалися, проводили 
послідовну державницьку грошову політику. Проте ве-
лика кількість грошових знаків, що діяли на території 
України, дестабілізовували грошове господарство.
Аннотация. При всей сложности периода 1917–1921 
гг., правительства, которые поочередно менялись, 
проводили последовательную государственную де-
нежную политику. Большое количество денежных зна-
ков, действовавших на территории Украины, дестаби-
лизировали денежное хозяйство.
Annotation. Despite the complexity of the period 1917-1921, 
governments, which changed one another, are conducted 
consistent monetary policy of state. Although a large amount 
of money, that used in Ukraine, destabilized the monetary 
economy.

Ключові слова: паперові гроші, водяні знаки, гривні, 
карбованці, Центральна рада, Гетьманат, Директорія.
Ключевые слова: бумажные деньги, водяные знаки, 
гривны, рубли, Центральный совет, Гетманат, Дирек-
тория.
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В фондах Національного військово-історично-
го музею України розміщується колекція папе-
рових грошей Василя Микитина, члена україн-
ської діаспори в США. Колекція банкнот була 

подарована паном Василем Центральному му-
зею Збройних Сил України (нині НВІМУ) і укра-
їнському народу з нагоди річниць визвольних 
змагань за визволення України від різних оку-
пантів 1918-1920 років і десятої річниці неза-
лежності України. Загалом зібрання склада-
ється з двох журналів, де містяться оригінальні 
грошові паперові знаки першої третини ХХ сто-
ліття: українські, Австро-Угорської імперії, че-
хословацькі, румунські, Російської імперії, уря-
ду Керенського, Денікіна, Колчака, Юденича, 
РРФСР, польські, угорські, німецькі, італійські, 
болгарські, китайські, японські окупаційні в Ін-
донезії, аргентинські, бразильські, чилійські, ін-
донезійські, та французькі окупаційні банкноти 
в Індокитаї.
Українські грошові знаки періоду Визвольних 
змагань 1918–1920 рр. містяться на восьми 
картках (альбомних аркушах).
Перша картка вміщує п’ять поштових марок Укра-
їнської Народної Республіки, номіналом 10, 20, 
30, 40 та 50 шагів, які вживались замість дрібних 
розмінних монет. Їх розмір складає 2,5 x 3 см.
Закон про випуск розмінних марок Державної 
скарбниці було ухвалено Центральною Радою 
18 квітня 1918 року, для розв’язання проблеми 
розмінності українських грошей. Передбачало-
ся, що вони будуть виконувати функцію монет, 
поки ті не будуть викарбувані1. Шаги відповіда-
ли половині копійки і виготовлялись на грубому 
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негумованому папері (картоні) білого або жов-
тявого кольору без водяних знаків у п’яти вар-
тостях – 10, 20, 30, 40 і 50 шагів2. Марки-шагівки 
були спроектовані українськими графіками А. 
Середою (10 та 20 шагів) та Г. Нарбутом (30, 40 і 
50) ще в грудні 1917 р., але їхній друк розпочато 
лише у переддень виходу закону УНР про ви-
пуск розмінної монети – шагів у вигляді марок3. 
Проте не слід їх плутати шаги з поштовими 
марками, які на перший погляд не відрізняли-
ся ані малюнком, ані оформленням, тому що 
обидва видання виготовлялися матрицями з 
тих самих кліше – цинкових плит – спочатку 
у київській друкарні В. Кульженка, що по вул. 
Пушкінській, 6, а згодом (до грудня 1919 р.) і в 
одеській друкарні Е. Фесенка, що знаходилася 
в Одесі по вул. Рішельєвській, 474. Відміннос-
ті між ними були. Розмінні марки-шаги друку-
валися на грубому папері і на їх реверсі у рам-
ці з тонкої та грубої рисок (на номіналах вико-
наних А. Середою) або лише з грубої риски (на 
номіналах виконаних Г. Нарбутом) було зобра-
жено тризуб, під яким у чотири ряди розташо-

вано напис: «Ходить/нарівні/з дзвінкою/моне-
тою». Люди жартували, кажучи, що вони не хо-
дять, а літають (коли здіймався вітер)5 , тому 
в народі шаги часто називали «метеликами». 
Крім того, розмінні марки-шаги відрізнялися від 
поштових й тим, що розмінну марку було виро-
блено із зубкуванням, а поштову без нього. Що-
правда, близько 400 перших малих аркушів по-
штових марок було прозубковано, проте всі ре-
шта випуски ні. Розмінні шаги всі були прозуб-
ковані і мали напис на реверсі6. З цього опису 
слідує, що в колекції Василя Микитина знахо-
дяться дійсно шаги, а не звичайні поштові мар-
ки, адже вони містять всі вище окреслені атри-
бути грошового знаку.
 Технологія їхнього виготовлення була однако-
вою: великі аркуші по 400 марок у кожному роз-
різалися на 4 менші по 100 марок. Після цього, 
ті марки, які мали стати розмінними і заміняти 
в обігу монети, зубкувалися спеціально нала-
штованою машиною, яка пробивала дірки7. Но-
мінально розмінні марки-шаги відповідали у зо-
лотому еквіваленті: 10 шагів – 0,0383328 гр., 20 

2 Пайовик Б. Д., Матисякевич 3. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і, світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика. – К.: Вікар, 1999. – 601 с.– 
(Вища освіта XXI століття). 
3 Гнатишак М. Державні гроші України 1917-1920 років. Ілюстрований історико-іконографічний нарис. – Клівленд: Український Музей-Архів, 
1974. – С.91.
4 Гнатишак М. Державні гроші України 1917-1920 років. Ілюстрований історико-іконографічний нарис. – Клівленд: Український Музей-Архів, 
1974. – С.90.
5 Скоморович І. Г., Реверчук С. К., Малик Я. Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. 
Реверчука. – К.: Атіка, 2004. – С. 228.
6  Запровадження гривні в УНР і емісійна політика уряду у 1918 р. / П. Гай-Нижник // Київська старовина : Науковий історико-філологічний 
журнал. – 2007. – N 2. – С. 109–129.
7 Гнатишак М. Державні гроші України 1917-1920 років. Ілюстрований історико-іконографічний нарис. – Клівленд: Український Музей-Архів, 
1974. – С.90.

Мал 1. 1000 карбованців

Мал 2. Шаги
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шагів – 0,0766656 гр., 30 шагів – 0,1149984 гр., 
40 шагів – 0,1533312 гр., 50 шагів – 0,1916640 гр. 
золота. З’явилися розмінні марки в обігу з 18 
липня 1918 р. у Києві, а згодом й по всій Укра-
їні, та використовувались до березня 1919 р., 
коли були скасовані радянською владою. Відо-
мо багато фальшивих шагівок.
На другій картці знаходиться банкнота «1000 
карбованців», а на третій, четвертій і п’ятій карт-
ках – сім купюр номіналом по 50 карбованців. 
Тимчасовий Закон про випуск державних кре-
дитних білетів УНР, згідно з яким «кредитні біле-
ти випускаються у карбованцях» був прийнятий 
19 грудня 1917 р., в ньому зазначалося, що один 
карбованець містить 17,424 частки чистого золо-
та і поділяється на 2 гривні або 200 шагів.
Банкнота «1000 карбованців» з написом «Знак 
Державної Скарбниці» була випущена в обіг 13 
листопада 1918 року. Купюри друкувалися в Ки-
єві, і після приходу до влади Директорії їх випуск 
тривав. Зміни в малюнок і написи на купюрі не 
вносилися, хоча на ній було зазначено колишню 
назву країни – Українська держава. Після ева-
куації Директорії з Києва друк цієї купюри було 
продовжено в місті Кам’янець-Подільський, а в 
1920 році – у Варшаві. Банкнота «1000 карбо-
ванців» вважається однією з найкрасивіших ви-

пущених в Україні банкнот. Її автором є живопи-
сець і графік Григорій Олександрович Золотов  
(1882–1960 рр). Банкнота має всі атрибути держав-
них грошей і добре захищена від підробок – сітка, 
рельєфний сухий друк (конгрев), водяні знаки на 
частині випуску. Дизайн виконаний в стилі укра-
їнського бароко8.
По центру аверсу поміщений картуш з написом 
«Знак Державної Скарбниці», над ним булава, 
бунчук і три калачі очерету зі стрічкою, на якій 
міститься напис «Українська Держава». На цій 
же стороні дві печатки із зображенням козака 
з рушницею (зеленого та червоного кольорів), 
який був на гербі Української козацької держа-
ви ХVІІ-ХVІІІ століть.
На зворотній стороні банкноти розміщені дві жі-
ночі фігури в святковому вбранні, прикрашеному 
вишивкою і орнаментами. Одна дівчина в правій 
руці тримає знак державної влади – булаву, в лі-
вій руці іншої – ріг достатку. Навколо основного 
малюнка зображено гірлянди плодів і квітів, які 
відображають багатий український колорит. 
Банкнота виготовлена на цупкому папері розмі-
ром 190 х 120 мм. Її світло-коричневий фон утво-
рений захисною сіткою з геометричного малюн-
ка і цифр «1000», що повторюються. Колір – різні 
відтінки коричневого. У народі ці банкноти отри-
мали прізвиська «гетьманки» і «рябі». 
Серія позначена двома буквами і шестиз-
начним номером червоного кольору – «АН 
816295». Банкноти серії АН друкувались в 1919 
р. урядом Директорії. Їх вирізняє з-поміж інших 
папір з водяним знаком «хвилясті лінії», осно-
вний малюнок має явно виражений фіолетовий 
відтінок, особливо, на реверсі. Мінімальний но-
мер серії – 008327, максимальний – 818778.
Банкнота «1000 карбованців» відноситься до 
числа тих небагатьох банкнот, підробки яких 
не відомі9. 
30 березня 1918 р. Центральна Рада оголоси-
ла про випуск знаків державної скарбниці номі-
налом у 5, 10, 25, 50 карбованців, які 1 берез-
ня 1919 р. мали бути замінені на гривні. Авто-
ром проекту банкноти «50 карбованців» був ху-
дожник Олександр Красовський. Виконані вони 
в українському стилі, з використанням мотивів 
народної вишивки та орнаменту. На аверсі вмі-
щено символічні постаті селянина, який спира-
ється на лопату, та селянки зі снопом пшени-
ці та серпом. Завдяки зображенням, купюри в 
народі отримали назву «лопатки» та «берізки». 
На купюрах вміщено підпис директора Держав-
ної скарбниці Харитона Лебідя-Юрчика. На ре-
версі – картуш, в якому розміщені два профілі, 

8 1000 карбованцев Украинской Державы. Харитонов Д. Купола: исторический альманах, К., 2005 г., вып. 1, c. 80 – 81.
9 1000 карбованцев Украинской Державы. Харитонов Д. Купола: исторический альманах, К., 2005 г., вып. 1, c. 80 – 81.

Мал 3. 50 карбованців
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чоловічий та жіночий, в правому куті розміщено 
герб, також вказано номінал. Знизу міститься 
напис «За фальшування карається тюрмою». 
Розмір банкноти – 135 х 75 мм. Колір аверсу – 
зелений на світло-зеленому фоні, реверсу – 
червоний на світло-зеленому фоні. Водяний 
знак відсутній. На ринку грошові знаки вартіс-
тю 50 карбованців з’явилися 6 квітня 1918 р10.
Спочатку купюри виходили без позначення се-
рії та номера. На пізніших випусках, у залеж-
ності від місця виготовлення, вказувалася серія 
«АК» (Київ), або «АО» (Одеса). Банкноти серії АК 
І віддруковані на друкарні В. Кульженко, банкно-
ти серії АК ІІ – в друкарні картографічного від-
ділу військового Міністерства. В колекції музею 
є  київські випуски: АК І 198, 200 і 211, АК ІІ 204 і 
206 і одеські випуски АО 202 і 204. Після зайнят-
тя Одеси частинами денікінської армії весною 
1919 р. одеська друкарня продовжувала випуск 
купюр у 50 карбованців. Обурений уряд України 
оголосив надруковані денікінцями гроші (серія 
«АО», номери «210» і вище) фальшивими. 
На останніх двох картках розміщено дві ку-
пюри номіналом 100 гривень (А 3626960 і А 
36589107), дві купюри номіналом десять гри-
вень (Б 04577899 і Б 00269850) та одна – дві 
гривні (А 08131430). 
1 березня 1918 р. Центральна Рада  прийняла 
закон про запровадження нової грошової одини-
ці – гривні, яка поділялася на 100 шагів і дорів-
нювала 1/2 карбованця. Гривневі купюри, вико-
нані на замовлення Центральної Ради у Берлі-
ні, з’явилися в Україні вже у вересні-жовтні 1918 
року і за якістю суттєво відрізнялися від грошо-
вих знаків, випущених на Україні11. У Франції, 
Німеччині паперові гроші України цього періо-
ду вважали за зразок виконання державних па-
перів, і перш за все це були банкноти, автором 
яких був Георгій Нарбут. Найкращим його тво-
ром на цій царині, шедевром нової української 
графіки були 100 гривень 1918 р12.
На аверсі банкноти вміщено вінок з квітів та 
плодів, якими так багата українська земля. В 
центрі розташований державний герб Украї-
ни – тризуб. Тут же позначення номіналу, дата 
емісії, підписи директора Державного банку В. 

10 Шуст Р. Нумізматика. Історія грошового обігу та монетної справи в 
Україні. К.: Знання, 2007. – С. 239–345.
11 М.Ф. Дмитрієнко. Грошовий обіг в Україні 1917–1920 [Електронний 
ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. 
Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: 
В-во «Наукова думка», 2004. – 688 с.: іл. – Режим доступу: http://
www.history.org.ua/?termin=Groshovy_obig_1917_1920 (останній 
перегляд: 20-01-2014).
12 Легейда А. В., Звержховська Н. В. Паперові гроші України у 
колекції Харківського історичного музею [Електронний ресурс] // 
6 Сумцовські читання: Конференція, присвячена 80-річчю Музею 
Слобідської України ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – Режим 
доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2000/
article.html?n=762

Мал 4. 100 гривень

Мал 5. 10 гривень
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Ігнатовича та скарбника М. Тарасова. По оби-
два боки від вінка – постаті селянки в народ-
ному одязі та робітника. Вгорі – цифрове по-
значення номіналу та назва держави – Укра-
їнська Народна Республіка; внизу – позначен-
ня золотого вмісту гривні – 8,712 долі золота. 
На реверсі банкноти зображені дві колони, які 
утримують гірлянду з квітів, в центрі якої лав-
ровий вінок з тризубом. Внизу – картуш з тек-
стом-попередженням для фальшивомонетни-
ків. По боках від колон червоним кольором за-
значена серія та номер банкноти. Фон грошо-
вого знака переважно синього кольору. Всього 
стогривневих купюр випущено на суму 427 989 
300 гривень13. Розміри купюри – 175 х 115 мм. 
Колір аверсу – синьо-фіолетовий на блакитно-
му фоні, реверса – синій на блідо-фіолетовому 
фоні. Присутні також водяні знаки – орнамент 
із хрестиків і кругів.
Державний Кредитовий Білет «10 гривень» 
1918 р. надрукований на папері блідо-черво-
ного кольору, колір друку – червоно-коричне-
вий. Розмір банкноти 140 х 90 мм. Аверс: вгорі 

тризуб, на фоні якого листя і квіти, по периме-
тру квіткова рамка в стилі українського баро-
ко (складається з 20 розеток і листя). Реверс: 
у центрі ліворуч номінал «10», який склада-
ється з квітів, в центрі справа в квадраті текст 
про випуск, а зверху серія та номер синього ко-
льору. По кутам номінали дрібними цифрами. 
Водяний знак – орнамент із хрестиків і кругів. 
Підписи – В. Ігнатович (Директор Державного 
Банку) і М. Тарасов (скарбник). Були випуще-
ні серії А, Б, В, крім того дослідники допуска-
ють можливість випуску серії Г. В колекції НВІ-
МУ знаходяться банкноти серії Б (Б 04577899 
і Б 00269850). Мінімальний випуск цієї серії – 
00015319, максимальний – 05585205.
Найдрібнішим номіналом берлінського друку 
були 2 гривні, запроектовані професором В. 
Кричевським. Для реалізації свого задуму він 
використав мотиви української народної твор-
чості, написи на купюрі виконані давньоукра-
їнським шрифтом. Загальний розмір емісії цих 
грошових знаків становив понад 5,5 млн. гри-
вень14. Державний Кредитовий Білет «2 грив-
ні» 1918 р. надруковані на жовтому папері, ко-
лір друку – зелений. Розмір банкноти – 118 х 
70 мм. Аверс: стилістичне зображення дерева 
життя (в центрі), ліворуч і праворуч квадрати 
з трикутниками в яких розміщено номінал «2» 
і тризуб. Сам автор стверджував, що він сим-
волізує атакуючого сокола. Реверс: ромб з тек-
стом про випуск, фон заповнений ромбами з 
орнаментами українських писанок. Водяні зна-
ки – орнамент із хрестиків і кругів. Підписи – В. 
Ігнатович (Директор Державного Банку) і М. Та-
расов (скарбник). Були випущені серії А, Б, В.
Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що у 
добу визвольних змагань українського наро-
ду серед вітчизняних грошей в обігу перебу-
вали білети і знаки Державної скарбниці, дер-
жавні кредитові білети, номіновані в карбован-
цях і гривнях, та розмінні марки (шаги). Ескізи 
українських паперових грошей виконували ві-
домі художники, серед яких Ю. Нарбут, О. Кра-
совський, В. Кричевський, І. Мозалевський, Г. 
Золотов та ін. Вони містили зображення дер-
жавних атрибутів, національні мотиви, напи-
си дублювалися кількома мовами.  Попри всю 
складність періоду 1917-1921 рр., уряди, що по-
чергово змінювалися, проводили послідовну 
державницьку грошову політику, характерни-
ми рисами якої були постійне вилучення з обігу 
чужоземних грошових знаків, збільшення кіль-
кості номіналів, обсягів емісії українських гро-
шей та підвищення ступеня захисту їх від під-

13 Шуст Р. Нумізматика. Історія грошового оббігу та монетної справи в Україні. К.: Знання, 2007. – С. 250–253.
14 Шуст Р. Нумізматика. Історія грошового оббігу та монетної справи в Україні. К.: Знання, 2007. – С. 250–253.

Мал 6. 2 гривні
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робок16. Таким чином, глибока криза в фінансо-
вій сфері в першу чергу була спричинена саме 
відсутністю політичної стабільності. Хоча, ве-
лика кількість різноманітних грошових знаків, 
що діяли в той час на території України, також 
дестабілізовували грошове господарство.
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Анотація. Окреслено найголовніші висновки щодо ста-
ну та розвитку воєнного мистецтва (стратегії, опе-
ративного мистецтва і тактики) провідних країн-
учасниць в ході кампаній Першої світової війни.
Аннотация. Обозначены главные выводы относи-
тельно состояния и развития военного искусства 
(стратегии, оперативного искусства и тактики) ос-
новных стран-участниц в ходе кампаний Первой миро-
вой войны.
Annotation. Shows the main conclusions regarding the state 
and development of military art (strategy, operational art and 
tactics) major countries participating in the campaigns of the 
World War I.
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Перша світова війна виникла внаслідок заго-
стрення економічних, політичних, етнонаціо-
нальних та інших протиріч між провідними кра-
їнами світу, що було проявом світової геополі-
тичної кризи. Її ж найважливішим політичним 
підсумком стало не вирішення, а подальше за-
гострення цієї кризи. Саме через це у подаль-
шому вибухнула Друга світова війна.
Розпочавшись між 8-ма європейськими держа-
вами (Німеччина, Австро-Угорщина – з одного 
боку, Велика Британія, Франція, Росія, Бельгія, 
Сербія та Чорногорія – з іншого), «велика ві-
йна» поступово втягнула у свою орбіту 38 дер-

жав з населенням понад 1,5 млрд. людей [11, 
с.265]. Вона не мала аналогів у всій попередній 
історії людства. Збройна боротьба велася на 
фронтах протяжністю 3-4 тис. км, на території 
трьох континентів – Європи, Азії та Африки (за-
гальною площею понад 4 млн. кв. км), не тільки 
на суші та на морі, а й у повітрі. Усього в лави 
збройних сил було мобілізовано понад 73 млн. 
осіб: у країнах Антанти – понад 48 млн., у коа-
ліції Центральних держав – понад 25 млн. [10, 
c.584] Фактично, у війну були втягнуті всі люд-
ські ресурси найбільших держав.
Війна набула не лише грандіозного розмаху, 
а й вкрай руйнівного характеру. Вона вимага-
ла гігантських матеріальних витрат, спустоши-
ла багато районів, знищила і скалічила десят-
ки мільйонів людей. На відміну від попередніх 
воєнних конфліктів світова війна 1914–1918 рр. 
призвела до великих людських втрат воюю-
чих сторін і жертв серед цивільного населен-
ня. Це стало наслідком її тотального характеру 
та застосування нових, більш руйнівних засо-
бів збройної боротьби. Загалом на фронтах за-
гинуло близько 10 млн., поранено – 20 млн. лю-
дей, з них понад 3,5 млн. стали каліками. Кіль-
кість жертв серед цивільного населення, за різ-
ними оцінками, вимірюється від 5,5 до близько 
11,5 млн. людей [6, с.48; 11, с.265].
У результаті війни відбулися велетенські гео-
політичні зрушення. Розвалилися і припини-
ли своє існування Австро-Угорська, Російська 
і Османська імперії. У Європі утворилася низка 
нових держав: Угорщина, Югославія, Чехосло-
ваччина, пізніше – СРСР. Значних втрат зазна-
ли й деякі інші країни, насамперед, Німеччина. 
За умовами Версальського мирного договору 
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Вивчення більшості безуспішних операцій минулих воєн показує, що 
найбільші помилки командування зумовлені часто вже не поганим знан-
ням військової справи, а незнайомством із загальним ходом історичного 
розвитку воєнного мистецтва і застосуванням внаслідок цього віджилих 
методів і форм збройної боротьби.

Г. Іссерсон («Еволюція оперативного мистецтва») [3, с. 143]
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інтересами. Жодна з держав до війни не роз-
робила теоретичні основи коаліційної стратегії. 
Протиріччя між союзниками, як усередині Ан-
танти, так і Троїстого (Четверного) союзу, кож-
ний з яких переслідував у війні власні цілі і на-
магався досягти їх за рахунок іншого, призво-
дили до того, що стратегічні міркування часто 
підпорядковувалися політичним завданням, а 
іноді зовсім ігнорувалися, що не могло не впли-
нути на загальний хід війни [4, с.124].
Воєнні дії в Першій світовій війні розпочали-
ся одночасно з відмобілізування і розгортан-
ня на театрі воєнних дій (ТВД) численних ар-
мій, які широким фронтом висувалися до ви-
рішальних районів битв і боїв. Утім битви, що 
зав’язувалися і в яких противники розрахову-
вали досягти повної перемоги внаслідок одно-
кратного зусилля, не дали вирішальних резуль-
татів жодній із сторін. Кожна з битв (на Марні, в 
Галичині, у Східній Пруссії) стала лише части-
ною першої кампанії тривалої війни [12, с.96].
Великі втрати, яких зазнавали війська в ході во-
єнних дій, зажадали постійного поповнення ді-
ючої армії особовим складом та військовою тех-
нікою. У цих умовах проблема створення та від-
новлення стратегічних резервів набула першо-
рядного значення для ходу та результату війни. 
Їх наявність і напружена робота економіки краї-
ни надавали збройним силам небачену раніше 
живучість. А відсутність таких резервів у достат-
ній кількості, поряд з іншими факторами, була 
причиною незавершеності багатьох успішно 
розпочатих боїв і наступальних операцій.
Величезна потреба діючих військ у матеріаль-
них засобах викликала необхідність розширен-
ня мережі залізних і шосейних доріг, кількісного 
збільшення транспортних засобів та підвищен-
ня їх вантажопідйомності. Виконання зазначе-
них заходів дозволило стратегічному тилу здій-
снювати перегрупування військ на великі від-
стані і їх маневр у ході ведення воєнних дій.
У Першій світовій війні стратегія, як і раніше, 
спрямовувалася на знищення противника, 
його живої сили на фронтах і на захоплення та 
утримання території. Тил країни, за виключен-
ням невеликих рідкісних нальотів бомбарду-
вальників, не піддавався впливові противника. 
Вирішальні дії відбувалися на сухопутних те-
атрах, а дії сухопутних військ підтримувалися 
авіацією та військово-морськими флотами на 
приморських напрямках.
Основними видами стратегічних дій були стра-
тегічний наступ і стратегічна оборона.
Перший, маневрений період війни показав, що 
старі способи ведення стратегічного наступу 
окремими арміями вже не забезпечують успіху 
[12, с.96]. Розрахунки генеральних штабів во-

країни-переможниці відібрали у неї всі колонії, 
а також Ельзас, Лотарингію, Саар тощо. Німеч-
чина була позбавлена права утримувати ар-
мію понад 100 тис. осіб, військову авіацію, тан-
ки, підводні човни й деякі інші види озброєння.
Перша світова війна показала, що в епоху ім-
періалізму надзвичайно великого значення на-
був економічний чинник. Щоб організувати ма-
теріальне забезпечення багатомільйонних ар-
мій, знадобилася перебудова економіки на во-
єнний лад, мобілізація всіх економічних мож-
ливостей. Виробництво військової продукції 
досягло небачених раніше масштабів, терито-
рії воюючих країн перетворювалися на страте-
гічний тил. За час війни Росія, Німеччина, Фран-
ція, Англія та Італія виробили разом 112,7 тис. 
гармат, 248,5 тис. кулеметів, 14,5 млн. гвинті-
вок, 526 млн. снарядів, 23,5 млрд. патронів для 
гвинтівок і кулеметів, 109 тис. літаків, 152,2 тис. 
авіамоторів, 8 118 танків. Так, кількість кулеме-
тів у французькій армії збільшилася в 20 разів, 
в німецькій – у 9 разів, у російській – у 6 разів [1].
Перевага економічних ресурсів Антанти стала 
матеріальною основою її перемоги над німець-
ким блоком. Глибокий вплив на хід і результат 
війни мав і морально-психологічний чинник.
Значний розвиток в роки Першої світової ві-
йни отримали всі складові воєнного мис-
тецтва – стратегія, оперативне мисте-
цтво і тактика. Війна виявила зрослу залеж-
ність збройної боротьби, воєнного мистецтва 
від економіки і політики, роботи тилу, наочно 
продемонструвала невідповідність багатьох 
передвоєнних поглядів на її характер, спосо-
би і форми ведення боротьби, поставивши ко-
мандування армій всіх без винятку воюючих 
держав перед необхідністю вирішення нових 
проблем, які виникали. Війна відкинула колиш-
ні стратегічні теорії, що панували в XIX ст., про 
можливість завоювання перемоги шляхом роз-
грому противника в одному або декількох гене-
ральних битвах. Тому результат війни визна-
чився тільки в тривалій, напруженій боротьбі.
Цю війну вели між собою два великих імперіа-
лістичних угруповання, два воєнно-політичних 
блоки – Антанта і Троїстий союз. Слід визнати, 
що у веденні війни зросли роль політичного ке-
рівництва країн-учасниць, вплив політики на 
стратегію, політики країн коаліції на координа-
цію збройної боротьби. Зазначимо, що в коор-
динації зусиль союзних армій полягало одне з 
найважливіших завдань стратегії. Проте вій-
ськові керівники не змогли вирішити пробле-
ми коаліційної стратегії, оскільки створеним ко-
аліціям були органічно притаманні гострі вну-
трішні суперечності, а егоїстичні інтереси кож-
ної країни домінували над загальносоюзними 
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Склалася нова структура вищих органів управ-
ління: ставка – фронт (група армій) – армія. Го-
ловним органом стратегічного керівництва 
збройними силами стала Ставка Верховного 
головнокомандувача. Спочатку її функції по-
лягали лише в оперативному плануванні і за-
стосуванні військ, однак згодом вона взяла на 
себе й інші завдання, пов’язані з веденням ві-
йни, зокрема воєнно-політичного і воєнно-еко-
номічного характеру. На більш високий рівень 
піднялося стратегічне планування [9, с.122].
Застосування технічних засобів зв’язку (теле-
фону, телеграфу, радіо, літаків тощо) дозволи-
ло підвищити ступінь централізації управлін-
ня. За роки війни армії втратили колишню са-
мостійність і діяли за директивами головного і 
фронтового командування.
Тривала війна показала, що завоювання пере-
моги неможливе без найширших планомірних 
зусиль з підготовки, нарощування і правильно-
го використання стратегічних резервів. Саме 
відсутність резервів стала однією з причин тра-
гедії російських військ у Східно-Пруській опе-
рації. У наступні роки стратегічні резерви ство-
рювалися, переважно, за рахунок нових фор-
мувань [9, с.120].
Окремо слід відзначити, що відмінною ознакою 
війни стало таке явище, як масові виступи сол-
датів воюючих сторін проти своїх командирів 
і воєначальників, викликані небажанням бути 
«гарматним м’ясом» і невдоволенням елемен-
тарними умовами, в яких вони були вимушені 
воювати, крім того – революційними подіями у 
своїй країні тощо. Іноді такі дії призводили до 
зміни стратегічних планів. Так, радянський во-
єнний історик, автор фундаментальної праці 
«Збройні сили і воєнне мистецтво в Першій сві-
товій війні» Олександр Строков звернув увагу 
на один випадок, коли французькі солдати на-
весні 1917 р. відмовилися продовжувати «бит-
ву Нівеля» (наступ Нівеля став символом без-
глуздих людських жертв) змусили командуван-
ня змінити способи ведення бойових дій, не 
повторювати «Вердена». Це було небаченим 
прикладом, коли солдати рішуче втрутилися у 
саме ведення збройної боротьби, в стратегічне 
мистецтво [10, с.598].
Перша світова війна склала важливий етап у 
розвитку оперативного мистецтва. У ході 
війни остаточно склалася операція, як сукуп-
ність боїв і битв, що проводяться оперативним 
об’єднанням за єдиним задумом і під єдиним 
керівництвом з метою вирішення певного опе-
ративного або стратегічного завдання.
Маневрені операції 1914 р. відрізнялися вели-
ким розмахом. П’ять німецьких армій, прагнучи 
обійти фланг французьких військ, наступали на 

юючих країн на те, що війна буде нетривалою 
і перемоги в ній можна досягти шляхом прове-
дення однієї швидкоплинної кампанії, одним-
двома рішучими «генеральними битвами», ви-
користавши для цього лише відмобілізування 
кадрові армії і накопичені у мирний час мате-
ріально-технічні засоби, не виправдалися. Ві-
йна, як відомо, тривала більше чотирьох років, 
а перемогти в ній вдалося лише в результаті 
проведення ряду військових кампаній, в кожній 
з яких збройні сили сторін проводили по кілька 
операцій зі стратегічними цілями. 
По суті, кампанії в роки війни стали являти со-
бою сукупність кількох одночасних і послідов-
них по фронту (а в маневрений період – і за гли-
биною) операцій різного виду і масштабу, що 
проводилися на значній території, пов’язаних 
єдністю мети, а в ряді випадків і задуму. Зрос-
лі можливості засобів вогневого ураження та 
пов’язані з цим важкі втрати військ, серйоз-
ні недоліки в організації операцій (передусім, 
управління і взаємодії), а в позиційний період 
потужна оборона противника і відсутність ко-
штів для одночасного її придушення на всю 
глибину, нестача навчених стратегічних резер-
вів і мала їх рухливість призводили до того, що 
стратегічні цілі в більшості операцій та кампа-
ній не досягалися. «Стратегія розтрощення», з 
якою вступили у війну обидві ворогуючі коалі-
ції, змінилася «стратегією змором», за допомо-
гою якої Антанта зрештою змусила капітулюва-
ти держави Троїстого союзу [2, с.125-126].
Воєнні дії в Першій світовій війні несподіва-
но для всіх її учасників набули позиційного ха-
рактеру. На деякий період склалася обстанов-
ка, коли оборона виявилася сильнішою за на-
ступ. Воєнне мистецтво опинилося у «позицій-
ній безвиході». Вихід з глухого кута знайшовся, 
коли на полях битв з’явилися великі маси важ-
кої артилерії, танки і бойові літаки.
Великого прогресу в роки війни було досягнуто 
в організації і веденні стратегічної оборони. По 
суті, оборона складала основу воєнних дій. В 
ході війни були створені суцільні фронти еше-
лонованої в глибину і обладнаної в інженерно-
му відношенні системи смуг і позицій, основу 
яких складала система траншей [9, с.119].
Характер оборони змінювався залежно від по-
яви нових засобів боротьби. У 1914 р. оборо-
на будувалася лише як протипіхотна. У 1915 р. 
вона стає також протихімічною та протиартиле-
рійською, у 1916 р. – ще й протиповітряною, а з 
1917 р. набуває і протитанкового характеру [8].
Принципові зміни відбулися і в організації стра-
тегічного керівництва збройними силами. Ве-
личезний розмах збройної боротьби спричи-
нив змінити способи стратегічного управління. 
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Значний розвиток отримали способи підготов-
ки і ведення оборонних операцій. Вже кампанія 
1914 р. показала, що оборона, заснована лише 
на утриманні фортець, не відповідає постав-
леним перед нею цілям. Тому все ширше ста-
ла застосовуватися польова оборона, осно-
ву якої становила система траншей і позицій. 
Найбільш стійкою показала себе оборона, що 
поєднувала довготривалі і польові укріплення.
Основною метою позиційної оборони, до якої 
перейшли сторони в ході війни, було міцне і 
тривале утримання займаних військами райо-
нів (рубежів). Вона характеризувалася наяв-
ністю суцільних фронтів великої протяжності, 
розвиненої на велику глибину і обладнаної в 
інженерному відношенні системою оборонних 
смуг (позицій), зосередженням у складі перших 
ешелонів більшої частини сил і засобів, малою 
активністю сил оборони. Її розвиток в роки ві-
йни йшов у напрямку зростання глибини і еше-
лонування бойового порядку (ешелонування 
сил і засобів у глибину), вдосконалення систе-
ми вогню, зростання маневреності (ролі манев-
ру силами і засобами), застосування контруда-
рів з метою відновлення втраченого положен-
ня [1]. Все це в поєднанні з інженерним облад-
нанням місцевості сприяло підвищенню стій-
кості та активності оборони.
З 1917 р. почала застосовуватися так звана 
«еластична оборона». Сутність її полягала в 
тому, що оборонці, враховуючи потужність по-
чаткового удару противника, залишали на пер-
шій позиції тільки охорону, а головні сили від-
водили в глибину. Провівши артилерійську під-
готовку по порожньому місцю, противник за-
ймав залишені позиції, але потім оборонці 
сильним контрударом відкидали його на вихід-
ний рубіж [7].
Застосування на полях битв нових засобів бо-
ротьби розширило зміст завдань із забезпе-
чення бойових дій військ. Воно стало включати 
не тільки розвідку, охорону, маскування, інже-
нерне забезпечення, а й протихімічний захист, 
протитанкову, протиповітряну оборону.
Великого розвитку в ході Першої світової війни 
отримала тактика. Докорінно змінилася сама 
природа бою, що було зумовлено удоскона-
ленням старих і появою нових засобів бороть-
би. Кількісно-якісне зростання засобів уражен-
ня і пов’язане з цим збільшення вогневої по-
тужності військ викликали зміни, насамперед, 
у формах бойових побудов як у наступі, так і в 
обороні.
На початку війни майже всі завдання насту-
пального бою вирішувалися силами піхоти. 
Нечисленна артилерія проводила коротку ар-
тилерійську підготовку, але не підтримувала пі-

фронті 250 км і за один місяць просунулися на 
глибину до 400 км. У Галицькій битві чотири ро-
сійські армії наступали в смузі 400 км, просу-
нувшись за 33 дні на глибину до 200 км. Шість 
армій Антанти в операції на р. Марна наступа-
ли в смузі до 300 км і за 8 днів відкинули німець-
кі війська на 50 км. Середній темп наступу в ма-
неврених операціях досягав 8-10 км на добу.
Прорив позиційного фронту був основною про-
блемою воєнного мистецтва у цій війні. Необ-
хідність її вирішення призвела до появи або 
удосконалення та широкого використання в на-
ступальних операціях артилерії, танків, авіації, 
автоматичної зброї та хімічних засобів.
У ході війни сторони застосовували різні фор-
ми і способи прориву оборони. Операції з про-
риву позиційного фронту мали різні форми: 
фронтальний удар на вузькій ділянці (12-15 км); 
удар на відносно широкому суцільному ділянці 
фронту (40-80 км); одночасний удар на ряді ді-
лянок на широкому фронті. Як показав досвід, 
остання форма операції виявилася найбільш 
дієвою, оскільки контрманевр противника з ме-
тою ліквідації прориву, що утворився, був украй 
утруднений [5]. При цьому із завданням прори-
ву позиційного фронту відносно успішно впора-
лося тільки російське командування в 1916 р. 
(Брусиловський прорив) і частково німецьке – 
під час наступу в Пікардії в 1918 р. 
Тільки до кінця війни вдалося вирішити про-
блему організації прориву позиційної оборо-
ни шляхом масованих ударів піхоти, артилерії, 
танків і авіації. Але головне завдання – глибо-
кий прорив і розвиток тактичного успіху в опе-
ративний (з подальшим переходом до манев-
рених дій) – жодній стороні вирішити не вдало-
ся. Проблема розвитку тактичного прориву в 
оперативний залишилася не вирішеною до кін-
ця війни. Радіус дій бойової техніки тих років 
не виходив за межі тактичної зони. А внаслідок 
низького темпу просування військ противник 
встигав підводити резерви і нарощувати обо-
рону швидше, ніж розвивався прорив.
Досвід війни показав, що позиційна оборона 
може бути прорвана лише за умови створення 
значної переваги над противником на напрям-
ку головного удару, надійного її вогневого при-
душення, досягнення оперативної раптовості, 
нанесення потужного початкового удару, без-
перервного нарощування зусиль з глибини, ор-
ганізації тісної взаємодії всіх родів військ і спе-
ціальних військ. Основними причинами невирі-
шеності проблеми прориву були відносно низь-
ка якість або недостатня кількість технічних за-
собів боротьби (ураження) і відсутність науко-
вої теорії бойового застосування нових засобів 
у наступальній операції.
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Вже до зими 1914 р. окопи були з’єднані суціль-
ною вузької траншеєю, утримання якої і станови-
ло основне завдання військ в обороні. Для роз-
міщення резервів будували другу і третю тран-
шеї. Дистанція між траншеями становила 100-
150 м. Отже, оборона була лінійною, її глиби-
на не перевищувала 250-300 м. Бойові порядки 
з’єднань і частин в обороні були не ешелонова-
ні. Піхотна дивізія оборонялася в смузі 10-12 км.
Щоб підсилити стійкість оборони і знизити 
втрати від вогню артилерії, в кампанії 1915 р. на 
відстані у 2-4 км від першої позиції стали ство-
рювати другу, на якій розміщували дивізійні та 
корпусні резерви. Перед першою позицією бу-
дували дротяні загородження.
У кампанії 1916 р. з’єднання і частини в оборо-
ні як і раніше будували бойові порядки в один 
ешелон, проте глибина оборони зросла за ра-
хунок зменшення смуг і ділянок та споруди тре-
тьої і проміжної позицій. Дивізія оборонялася в 
смузі 8-10 км, займаючи першу і проміжну пози-
ції головними силами і резервами полків і другу 
позицію – дивізійними резервами. На третій по-
зиції розміщувалися корпусні резерви. Загаль-
на глибина оборони досягала 7-8 км. Усеред-
ині позицій сили розподілялися не рівномірно, 
а зосереджувалися в добре обладнаних і при-
стосованих до кругової оборони «центрах опо-
ру» (опорних пунктах).
У кампанії 1917 р. почали створювати передо-
ву позицію («передпілля»), щоб приховати від 
противника істинний передній край і знизити 
втрати від вогню артилерії. Для відбиття танко-
вих атак використовували гарматну артилерію 
і відривали протитанкові рови. Отже, оборона 
стала ще й протитанковою. Через велику силу 
первинних ударів, які завдавалися насамперед 
по першій позиції, відбулися деякі зміни в спо-
собах ведення оборони. Допускалася тимчасо-
ва втрата однієї або декількох позицій, бороть-
ба переносилася в глибину, з тим щоб контр-
атаками і контрударами у фланг наступаючим 
угрупованням завдати поразки противнику і 
відкинути його на вихідні позиції.
Отже, в ході війни війська перейшли від осе-
редкової оборони до системи суцільних тран-
шей, обладнаних укриттями й ходами сполу-
чення, що прикривалися з фронту дротовими 
загородженнями. Широке застосування ефек-
тивних засобів боротьби, які дозволяли ство-
рювати відносно високі щільності вогню при од-
ночасному зниженні щільності живої сили, при-
звело до того, що бойові порядки військ стали 
ешелонованими в глибину і розосередженими 
по фронту. Основою системи вогню став во-
гонь кулеметів, що доповнювався артилерій-
ським і мінометним вогнем. На загрозливих на-

хоту в момент атаки і не супроводжувала її при 
бою в глибині. Бойовий порядок піхотних частин 
і з’єднань не мав глибини; він складався з гус-
тою стрілецької ланцюга і живлячих її резервів. 
Одиночно ланцюг при наступі мав слабку силу 
удару і зазнавав важких втрат від вогню проти-
вника. Вогнева міць ланцюга була низькою.
Досвід боїв 1914 р. виявив необхідність збіль-
шення глибини бойових порядків і підвищен-
ня вогневої потужності піхоти в наступальному 
бою. Це досягалося шляхом ешелонування бо-
йових порядків і насичення їх кулеметами, мі-
нометами, вогнеметами і гарматами супрово-
ду. Широке застосування отримали ручні гра-
нати і різного типу гранатомети. Склалася нова 
форма бойового порядку піхоти – «хвилі лан-
цюгів», причому інтервали між бійцями в лан-
цюзі збільшилися, а ланцюги наступали один 
за одним на дистанції 75-100 м [5].
З появою у піхоти легких кулеметів, батальйон-
них і полкових мінометів і гармат, а також тан-
ків форма бойового порядку піхотних частин і 
з’єднань знову змінилася. Замість «хвиль лан-
цюгів» діяли дрібні групи піхоти (від відділення 
до взводу), які наступали за підтримки танків, 
гармат супроводу і кулеметів. Такі групи могли 
маневрувати на полі бою, придушувати, знищу-
вати або обходити вогневі точки та опорні пунк-
ти противника, сміливо проникати в глибину 
оборони, вести наступ у більш високому темпі.
До кінця війни дивізія звичайно наступала на 
фронті до 2,5-3 км, полк (батальйон) на ділянці 
в 500-600 м [11, с.276].
Отже, під час атакуючих дій на зміну густим 
стрілецьким ланцюгам і «хвилям ланцюгів», 
коли піхота зазнавала значних і невиправда-
них втрат, прийшов груповий бойовий поря-
док, що складався з невеликих груп піхотинців, 
які наступали за підтримки танка, гармати су-
проводу або кулемета. Оснащення діючих ар-
мій різними видами зброї та бойової техніки 
призвели наприкінці війни до змін основ такти-
ки загальновійськового бою. Найважливішою 
проблемою постала необхідність тісної взає-
модії всіх сил, засобів родів військ і спеціаль-
них військ, що беруть участь в бою. У насту-
пі головна увага приділялася вогневому приду-
шенню оборони та руйнуванню позицій арти-
лерійським вогнем.
Паралельно з розвитком тактики наступально-
го бою вдосконалювалася й оборона. На по-
чатку війни при переході до оборони війська 
створювали одну лінію групових стрілецьких 
окопів і відбивали наступ противника рушнич-
ним, кулеметним і артилерійським вогнем. Це 
була вогнищева оборона, позбавлена глибини. 
Її основу становив вогонь стрілецької зброї.
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відносно короткі терміни отримувати важливі 
дані. У силу цього для наземних військ стало 
скрутним потайне здійснення маневрів та на-
несення раптових ударів. Якісні та кількісні змі-
ни авіації (в операціях 1918 р. брало участь з 
обох сторін близько 1 500 літаків) підвищили її 
бойові можливості, розширили коло вирішува-
них нею завдань.
У роки війни авіація перетворилася на самостій-
ний рід військ. Різноманітність розв’язуваних 
ВПС завдань зумовила створення спеціальних 
родів авіації: розвідувальної, винищувальної і 
бомбардувальної. Штурмові дії здійснювала 
винищувальна і бомбардувальна авіація.
У ході війни ВПС з тактичного стали оператив-
ним засобом. Збільшення дальності польоту 
літаків і їх бомбового навантаження відкрива-
ло можливість завдавати ударів по об’єктах у 
глибокому тилу противника і впливати на його 
економіку. У роки війни німецька авіація завда-
вала бомбових ударів по Парижу і Лондону, а 
французька – по промислових районах Саар, 
Люксембург. Із збільшенням масштабів бойо-
вих дій авіації зростали роль і значення пану-
вання в повітрі, головними способами завою-
вання якого стали повітряні бої і удари по ае-
родромах. Авіація стає невід’ємною частиною і 
сухопутних, і морських операцій.
Хоча доля Першої світової війни вирішувала-
ся на сухопутних ТВД, збройна боротьба на 
морі мала певний вплив на хід операцій і кам-
паній на суші. Це виявилося насамперед у ре-
зультатах дій німецьких підводних човнів на 
морських комунікаціях Великобританії, а також 
блокади англійським флотом узбережжя Ні-
меччини. Досвід війни ще раз переконливо під-
твердив важливість завоювання панування на 
морі, особливо в умовах необхідності переки-
дання на континентальний ТВД великих угру-
повань військ та їх матеріально-технічного за-
безпечення.
Знаменита Ютландська битва 1916 р. між голо-
вними силами німецького й англійського фло-
тів ознаменувала крах ідеї завоювання пану-
вання на морі в ході генерального бою. Війна 
показала, що досягнення стратегічних цілей на 
морі потребує проведення кількох великих опе-
рацій і постійної бойової діяльності флоту для 
вирішення оперативних завдань.
Перша світова війна показала високу ефектив-
ність дій підводних човнів, особливо на мор-
ських комунікаціях. За час війни німецькі підвод-
ні човни потопили 192 бойових кораблі і близь-
ко 5 800 транспортів противника. Для боротьби 
з ними війська Антанти були змушені залучити 
близько 5 тис. надводних кораблів різних класів 
і понад 2,5 тис. літаків і аеростатів [7].

прямках облаштовувалися вузли опору, залізо-
бетонні та металеві оборонні споруди. Почали 
створюватися відсічні та передова позиції [7].
Важливим елементом у розвитку оборони в 
роки Першої світової війни стала розробка сис-
теми укріпленого району, що поєднувала еле-
менти довгострокової і польової фортифікації.
У ході Першої світової війни розвивалися ста-
рі роди військ і створювалися нові. Так, вогне-
ва міць піхоти за цей час зросла в 2,5-3 рази. 
Вперше були створені такі роди військ і засоби 
боротьби, як авіація, танки, військова хімія і зе-
нітна артилерія.
У ході війни удосконалювалися способи бо-
йового застосування родів військ. Значний 
розвиток отримали принципи масування ар-
тилерії з метою створення високих щільнос-
тей на ділянках прориву (у 1918 р. – 65-100 гар-
мат і більше на 1 км фронту). З цією метою по-
чали створюватися частини резерву Головно-
командування. Наприкінці війни намітився пе-
рехід від багатоденної артпідготовки до корот-
ких, але потужних вогневих ударів, що дозво-
ляло домагатися раптовості при переході в на-
ступ. Починаючи з 1916 р. артилерія не тільки 
готувала своїм вогнем атаку піхоти, а й супро-
воджувала її наступ на глибину до 3-4 км. Ві-
йна дала перший досвід проведення артиле-
рійської контрпідготовки. Застосування авіації 
й танків викликало появу зенітної та протитан-
кової артилерії.
Танки, як правило, застосовувалися масова-
но, на головному напрямку. Їх завдання у на-
ступі полягало у підтримці піхоти при прори-
ві ворожої оборони, а в обороні – у нанесен-
ні у взаємодії з піхотою контрудару по угрупо-
ванню противника, що вклинилося в оборону. 
Перше масоване застосування танків у битві 
при Камбре (листопад – грудень 1917 р.), про-
ведене без артпідготовки, дозволило досягти 
раптовості переходу в наступ, деморалізува-
ти противника і за 10 годин прорвати німецьку 
оборону на глибину 8-10 км. У подальшому че-
рез слабку взаємодію піхоти і танків англійці не 
розвинули цей успіх.
Поява на полі бою танків за умови масовано-
го їх застосування створювала реальні пере-
думови для організації та здійснення глибокої 
операції. Втім відсутність науково обґрунтова-
ної теорії організації та бойового застосування 
танкових військ, а також недостатнього досві-
ду їх використання не дозволили вирішити цю 
проблему в роки війни. Більше того, ця війна не 
залишила після себе ні теорії, ні практики вико-
ристання танків в оперативному масштабі.
Авіація вступила у війну в якості розвідуваль-
ного засобу. Повітряна розвідка дозволяла у 
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Основним змістом воєнних дій на морі були 
блокада, крейсерська, підводна і мінна бороть-
ба, десантні і набігові операції, бої і битви між 
лінійними і легкими силами.
Не всі нові проблеми, що постали перед воєн-
ним мистецтвом, були вирішені воєнною нау-
кою в ході війни. Над вирішенням багатьох з 
них працювали військові теоретики найбіль-
ших країн світу і в післявоєнний період.
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Анотація. У статті проаналізовано етапи побу-
дови пам’ятників загиблим у Першій світовій війні 
російським солдатам на території Волинської області 
Західної України. Доведено, що більшість з них споруд-
жено на пожертви місцевих православних українців у 
міжвоєнний період. До цього часу усі вони вшановують-
ся та підтримуються у належному стані. Крім того, з 
ініціативи духовенства, місцевих громад, органів влади 
та громадських організацій, ведуться пошукові роботи 
забутих могил та здійснюється вшанування пам’яті за-
гиблих російських солдат.
Аннотация. В статье проанализированы этапы по-
строения памятников погибшим в Первой мировой во-
йне русским солдатам на территории Волынской обла-
сти Западной Украины. Доказано, что большинство из 
них построено на пожертвования местных православ-
ных украинцев в межвоенный период. Доныне все они 
почитаются и поддерживаются в надлежащем состо-
янии. Кроме того, по инициативе духовенства, мест-
ных общин, органов власти и общественных организа-
ций, ведутся поисковые работы забытых могил и осу-
ществляется чествование памяти погибших россий-
ских солдат.
Annotation. This paper analyzes the stages of building 
monuments to the fallen in World War I Russian soldiers in the 
Volyn region of Western Ukraine. It has been proved that most 
of them built on donations from the local Ukrainian Orthodox 
during the interwar period. By this time they were esteemed by 
all and maintained in good condition. In addition, the initiative 
of the clergy, local communities, government agencies and 
NGOs, conducted exploratory work is done and forgotten 
graves commemorate those killed Russian soldiers.

Ключові слова: Перша світова війна, російські солда-
ти, братські могили, пам’ятники, місцеве українське 
населення.
Ключевые слова: Первая мировая война, русские сол-
даты, братские могилы, памятники, местное украин-
ское население.

Key words: World War I, the Russian soldiers, mass graves, 
monuments, local Ukrainian population.

Перша світова, або Велика війна була однією з 
найбільш трагічних сторінок людства. На дум-
ку дослідників, вона забрала життя близько 10 
млн. солдат, багато з яких поховано у числен-
них братських могилах. 
На Волині та Західному Поліссі, події Вели-
кої війни, або «царської» як її називало місце-
ве населення, асоціюються передовсім з Бру-
силовським (Луцьким) проривом 1916 р. [5]. За 
масштабами гуманітарної катастрофи та кон-
центрації військ, вона перевершувала будь-які 
бойові дії на цих теренах [3, c. 498-499]. Тому, 
на Волині саме відгомін Брусиловського прори-
ву дійшов до нас у пам’ятниках загиблим сол-
датам, які розтягнулися вздовж колишньої лінії 
фронту [19, c. 96]. 
Їх чисельність не була сталою. Відразу після 
припинення бойових дій, на території області 
залишилося сотні поспіхом споруджених брат-
ських могил російським солдатам, відмічених 
дерев’яними хрестами [28]. Приміром, військо-
ві кладовища у м. Луцьку, смт Голобах Ковель-
ського р-ну [2, c. 92-94], с. Солотвин Рожищен-
ського р-ну [7], в полі між селами Вітоніж та 
Квітневе Рожищенського р-ну [6], с. Дерно Кі-
верцівського р-ну та ін. [9]. Нажаль, з плином 
часу, сліди багатьох з них зникли. Пам’ять про 
ці військові цвинтарі збереглася лише в архів-
них документах, нечисленних фотографіях та 
спогадах. Наприклад, жителі с. Журавичі Кі-
верцівського р-ну відразу після війни поста-
вили дерев’яний хрест на могилі  шести росій-
ських козаків-вершників, розстріляних австрій-
цями. Згодом він прогнив та впав, а місце моги-
ли пам’ятало лише кілька старожилів [22].
Навіть довговічність матеріалів та монумен-
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тальність, не завжди рятували пам’ятник від 
випробування часом. Одні були зруйнова-
ні Другою світовою війною, а інші – людською 
байдужістю. До нашого часу дійшло лише кіль-
ка пам’ятників збудованих айстро-угорськими 
військами, усім солдатам, які загинули в боях 
Першої світової (в тому числі  російським). 
Приміром, на старому міському цвинтарі Кове-
ля (вул. Незалежності) знаходиться пам’ятник 
1918 р. На ньому розміщено напис німецькою, 
російською та українською мовами «Полеглим 
російським героям. ц.і.к. 4-а Армія». Він має ви-
гляд кам’яної стели з лотарінгським хрестом 
у підніжжя якої розміщено символічний похо-
вальний вінок [25, c. 375-376]. Пам’ятник «Усім 
загиблим у Великій війні» знаходиться в с. Бо-
рочиче Горохівського р-ну. Він має вигляд це-
ментної чотиригранної зрізаної піраміди (ви-
сотою 1.5 м). На лицьовій стороні розміще-
но хрест та напис німецькою: «Нашим товари-
шам», на іншій – «бельгійцям, французам», а 
на наступній – «сербам, росіянам», та на остан-
ній – «полякам, галичанам» [11]. Цікаво, що га-
личан вважали окремим народом, ближчим до 
поляків, аніж до росіян.
Збереглися й поодинокі пам’ятники російським 
солдатам збудовані у період Великої війни. На 
міському кладовищі Володимир-Волинська 
знаходиться братська могила воїнів російської 
армії, збудована в 1914 р. коштом міщан. Його 
архітектурна композиція складається зі стилі-
зованої, бетонної православної каплиці. У ній 
знаходиться статуя Св. Георгія змієборця, під 
якою зазначено: «Русским воинам бородин-
цам павшим при защите города 03.08.1914 г. 
Благодарные соотечественики» [16]. Мурова-
на стела (розміром 3 х 13 метрів) воїнам-бруси-
ловцям знаходиться в лісі на кладовищі с. Ро-
машівка Ківерцівського р-ну [23]. На ній розмі-
щено напис «Кладбище воинов армии генера-
ла А.А. Брусилова, погибших во время Луцкого 
прорыва в годы Первой мировой войны, 1916» 
[24]. Усі вони досі, завдяки місцевому населен-
ню, знаходяться в доброму стані.
Більша частина пам’ятників російським солда-
там, які збереглися до нашого часу, були збу-
довані в міжвоєнний період, тобто коли тери-
торія Волинської обл. входила до складу Дру-
гої Речі Посполитої. Вони зводилися, з ініціати-
ви православного духовенства, на скромні по-
жертви місцевих жителів та розміщувались по-
близу церков або на діючих кладовищах.   
Жителі с. Баб’є (нині с. Квітневе) Рожищенсько-
го р-ну у 1933 р. власним коштом збудували, 
біля церкви, мурований пам’ятник з металевим 
хрестом на братській могилі 330 солдатів та 
офіцерів лейб-гвардії Преображенського пол-

ку, які загинули неподалік села всередині лип-
ня 1916 р. [2, c.92]. У постамент було замурова-
но капсулу з текстом українською мовою: «По-
коїться під цим пам’ятником 250 чоловік, поло-
живших свої буйні голови у завзятій боротьбі 
з Союзною армією Австро-Німецькою у 1914–
1916 роках над річкою Стохід за рідний край на 
приказ царя батюшкі Миколи ІІ за віру і Отече-
ство. 7.VІІ.1932 року» [6]. 
Вшанування місцевим населенням загиблих 
російських солдат не обмежувалося лише пів-
нічними, традиційно проросійськими поліськи-
ми районами, а було типовим й для південних, 
сусідніх з Галичиною, де значний вплив мали 
українські націоналісти. Так, в с. Угринів Горо-
хівського р-ну, коштом місцевих жителів, було 
збудовано пам’ятник [21]. На ньому зазначало-
ся: «Блажен той, хто душу свою положить за 
другі своя. Тут покояться герої 112 чол. 31 Том-
ського полку, убиті під час наступу в ніч 2 на 
3 липня 1916 року. Вічна пам’ять героям. 1923 
рік» [15]. Жителі с. Перемиль Горохівського р-ну 
у 1935 р. власним коштом збудували брусилов-
цям оригінальний пам’ятник, який має  вигляд 
мурованого стовпа з хрестом із артилерійських 
гільз. На ньому розміщено напис: «Тут спочива-
ють 73 воїна. На вічну пам’ять незнаних воїнів, 
котрі полягли у червні місяці 1916 р.» [29]. Як за-
значає журналіст Олег Дідик: «З весни до осені 
ще й нині тут можна побачити пучки скромних 
польових квітів» [8]. 
Незважаючи на розвал Російської імперії та 
багаторічне панування поляків, солдати «цар-
ської армії» сприймалися місцевим населення 
як свої, а айстро-угорці, німці та поляки – чужі. 
Зокрема, у 1929 р. коштом прихожан Свято-
Преображенської церкви с. Купичів Турійського 
р-ну, неподалік храму, було збудовано цегля-
ний з металевим хрестом пам’ятник російським 
солдатам, які загинули влітку 1916 р. під час га-
зової атаки. Сама церква згоріла 22 квітня 1944 
р. під час бомбардування та селяни досі догля-
дають за цим пам’ятником [27]. Неподалік зна-
ходився цвинтар австро-угорських солдат, яких 
під час боїв звозили до тимчасового шпиталю. 
Утім, місцеве населення байдуже поставилося 
до їх вшанування. Горбки на могилах австрійців 
зберігалися ще до 1950-х рр., доки їх остаточно 
не зорали під поле [14, c. 20]. 
Ситуація зі вшануванням на території Волин-
ського та Поліського воєводств пам`яті заги-
блих у Першій світовій війні склалася таким чи-
ном, що могилами австро-угорських, німець-
ких солдат та польських легіонерів опікувала-
ся держава й міжнародні організації. Натомість 
поховання російських солдат впорядковували-
ся коштом місцевих українців та чехів.
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Останні, не дивлячись на те, що їх співвітчиз-
ники воювали в австрійській армії, у цей час 
підтримували протинімецькі та проросійські 
настрої. Це простежуються в монументі, збудо-
ваного 28 серпня 1939 р. коштом чеської гро-
мади с. Вільгельмівка (нині Вільхівка) Горохів-
ського р-ну  [29]. На кожній з 75-ти могил вста-
новили кам`яну плиту, а в центрі поставили мо-
нумент. У його постамент вмурували капсулу з 
посланням: «Цей пам’ятник присвячений росій-
ським солдатам і офіцерам армії генерала Бру-
силова, котрі полягли смертю хоробрих, обо-
роняючи свою Батьківщину і тут поховані. Цей 
пам’ятник також присвячений жителям посе-
лення, які в лавах російської армії віддали своє 
життя на полі бою. Вічна їм пам’ять! Коли ми 
ставимо цей пам’ятник над світом збираються 
хмари нової війни. Вона заподіє багато страж-
дань та забере багато життів. Але й вона при-
несе свободу пригніченим народам, у тім числі 
Чехословацькій республіці, нашій дорогій Ста-
рій Батьківщині» [4]. 
Слід зазначити, що й  протягом радянського 
періоду на території Волинської обл. продо-
вжувалося вшанування пам’яті брусиловців. 
Під час будівельних робіт на околиці смт Рокині 
Луцького р-ну у 1988 р. було знайдено похован-
ня 11 російських воїнів [30]. Як виявилося вони 
входили до складу 46-го корпусу 1-ї кавалерій-
ської дивізії 8-ї армії Південно-Західного фрон-
ту та загинули тут влітку 1916 р. Після урочис-
тостей їх перепоховали [26]. У квітні 1967 р., за 
зверненням голови комітету с. Ольбарівце (Че-
хія) до радянського консульства, коштом Горо-
хівського райвиконкому, сільради та колгос-
пу «Шлях Ілліча», в с. Вільхівка було впоряд-
ковано кладовище російських солдат [4]. Зна-
чною мірою вшануванню загиблих у Великій ві-
йні російських солдат посприяла біографія са-
мого генерала Олексія Брусилова, який актив-
но співпрацював з більшовиками. 
За часів незалежності України, на території 
Волинської обл., з ініціативи місцевого право-
славного духовенства, поруч з вшануванням 
пам’ятників міжвоєнного періоду, відбувається 
будівництво нових. Наприклад, у липні 2006 р. 
в с. Купичів Турійського р-ну, поруч згадуваного 
старого пам’ятника російським солдатам, було 
відкрито новий. На урочистостях взяли участь: 
секретар Володимир-Волинської єпархії Олек-
сій Никитюк, благочинний Турійського району 
Віталій Дуда, настоятель Свято-Преоражен-
ського храму с. Купичів Микола Супоровський, 
настоятель Свято-Успенського храму с. Озеря-
ни Віктор Логан, настоятель храму Різдва Бого-
родиці с. Чорніїв Віталій Чабан, радник посоль-
ства Російської Федерації Віктор Богач, голо-

ва Російського культурного центру Волині Оль-
га Саган, отаман Руського козачого земляцтва 
Андрій Астахов, голова Російської общини Рів-
ненської обл. Олександр Андрієнко, голова Ро-
сійського руху Закарпаття Олексій Шестаков, 
керівник Мусульманської громади Львівщини 
Сергій Іжевський та голова райради Орест Ва-
силишин. Вони поклали квіти до щойно відкри-
того пам’ятника та подякували місцевим жите-
лям за майже сторічне вшанування загиблих 
російських солдат [27].
При цьому шанування священиками загиблих 
російських солдат не залежить від конфесії. 
Приміром, у 1995 р. між селами Наталін і Коло-
дежі Горохівського р-ну троє школярів знайшли 
залишки невідомого солдата [13]. При ньому 
виявили два номерні Георгіївські хрести, ме-
даль «За храбрость» та натільний хрест [29]. 8 
жовтня труну з останками було встановлено в 
місцевій Свято-Михайлівській церкві Київсько-
го патріархату, а отець Володимир відправив 
по загиблому панахиду. У проповіді він звер-
нувся до прихожан: «Сьогодні нам належить 
віддати останню пошану невідомому солдату, 
останки якого, Волею Божою, покояться у цій 
труні, так як цього вимагає церковний обряд. 
Діти розкопали прах християнина, який носив 
святий хрест. Не знаємо його імені, не знаємо 
чи знайдеться його родина. Та від сьогодні ми 
усі його родина» [10]. 
Ініціативу духовенства та місцевих громад, за-
вжди фінансово підтримують місцеві органи 
влади. Спорудження пам’ятного знаку на міс-
ці поховання понад 100 кавалеристів Донсько-
го козацького полку 8-ї армії, здійснене у липні 
2012 р. в с. Холопичі Локачинського р-ну, відбу-
лося за сприяння облради та райдержадміні-
страції [17]. При цьому, попри різні політичні пе-
реконання посадовців, жодного разу не стави-
лось під сумнів доцільність цих заходів.
Останнім часом, пошуком та впорядкуванням 
могил солдатів загиблих у Першій світовій ві-
йні, почали займатися громадській організації. 
Наприклад, у серпні 2012 р., в лісі неподалік с. 
Залізниця Любешівського р-ну, експедиція во-
лонтерів з Львівської, Закарпатської та Волин-
ської обл. «Прип’ять-Стохід 1», в рамках про-
екту «Пам’ять Вітчизни», виявила поховання 
російських солдат Першої світової війни, яке 
знаходилося неподалік польового шпиталю 
[18]. 5 серпня 2012 р. з благословення митро-
полита Луцького та Волинського УПЦ Нифон-
та та за згодою громади с. Судче Любешівсько-
го р-ну, федерацією скаутів «Галицька Русь» 
та благодійним фондом «Останній солдат», 
до 2014 р. планується провести реконструк-
цію пам’ятника, збудованого у місцевими жите-
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лями у міжвоєнний період на братській могилі 
брусиловців [20]. 
У зв’язку з цим, місцеві органи влади завжди 
активно підтримують вшанування пам’яті заги-
блих у Першій світовій війні. Так, у липні 2012 
р. в с. Холопичі Локачинського р-ну відбулося 
урочисте відкриття пам’ятного знаку на місці 
поховання понад 100 кавалеристів Донського 
козацького полку 8-ї армії, які загинули у лип-
ні 1916 р. Духовенство УПЦ освятило могилу 
та відслужило панахиду. Після цього заступ-
ник голови облради Олександр Кирилюк, пер-
ший заступник голови облради Юрій Лобач 
та голова райдержадміністрації поклали до 
пам’ятника вінки та квіти [17].
Інколи  ініціаторами встановлення пам’ятників 
загиблим російським солдатам стають окремі 
підприємці. Наприклад, приватні підприємці Ві-
ктор та Лариса Тарасюки, які відкрили неподалік 
с. Ромашівка Ківерцівського р-ну кафе «Джере-
ло», за власний кошт організували в червні 1996 
р. панахиду та встановили дерев̀ яний хрест на 
щойно віднайденому захороненні брусилов-
ців [31]. У 2013 р. коштом спецкомбінату с. Дер-
но Ківерцівського р-ну, в лісовому урочищі було 
встановлено хрест на віднайденій братській мо-
гилі російських солдат [9]. 
На даний час, вшанування пам’яті брусилов-
ців, поєднується з дипломатичною роботою по 
налагодженню добросусідських відносин між 
Україною та СНД. Прикладом цього є урочис-
тості, які відбулася 2006 р. на території Волин-
ської обл. Луцьк відвідали Надзвичайні і По-
вноважні посли в Україні: від Росії – Віктор Чер-
номирдін, Узбекистану – Ільхам Хайдаров, Ка-
захстану – Амангельди Жумбуєв, а також ке-
рівництво комітету у справах СНД та зв’язках 
з співвітчизниками Державної Думи Російської 
Федерації [1]. Під час візиту вони побували на 
військових кладовищах російських солдат в 
селах Ромашівка та Ставок Ківерцівського р-ну 
[12]. Сподіваємось, що відзначення 100-річчя 
Першої світової війни лише сприятиме вста-
новленню добросусідських взаємин між росія-
нами та українцями.
Узагальнюючи отримані в досліджені резуль-
тати, можна стверджувати, що висловлюван-
ня окремих осіб (Володимир Жириновський, 
Анатолій Вассерман, Сегій Кургінян, Михайло 
Леонтьев та ін.) про давні русофобські тради-
ції населення Західної України, частиною якої є 
Волинська обл., не відповідають дійсності. 
Переважна більшість пам’ятників загиблим 
солдатам російської армії у Волинській обл., 
були збудовані у важкий час післявоєнної роз-
рухи на пожертви місцевих православних при-
хожан. Крім того, в період входження цієї те-

риторії до складу Другої Речі Посполитої, а 
отже без жодної державної підтримки. Десят-
ки скромних пам’ятників будували на найбільш 
священних для громади місцях – поблизу цер-
ков або на території діючих кладовищ. Незва-
жаючи на історичні перипетії Волинської обл. в 
ХХ ст., усі вони, впродовж майже сторіччя, по-
стійно вшановувалися місцевою громадою. 
Жоден з пам’ятників російським солдатам на 
території Волинської обл. не був зруйнований 
підпіллям ОУН або УПА. Натомість більшість 
могил загиблим повстанцям, у післявоєнний 
період, були зрівняні з землею органами радян-
ської влади. 
У даний час, з ініціативи духовенства, місцевих 
органів влади, а також громадських організа-
цій, проводиться робота із пошуку забутих мо-
гил російських солдатів Першої світової війни 
та їх належного їх облаштування.
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Анотація. На основі джерельного матеріалу в статті 
розглядаються продовольче забезпечення, медичне 
обслуговування та побут військовополонених під час 
Першої та Другої світових війн. Досліджено еволюцію 
умов життя військовополонених впродовж двох гло-
бальних збройних конфліктів.
Аннотация. На основе материала источников в ста-
тье рассматриваются условия продовольственное 
обеспечения, медицинское обслуживание и быт воен-
нопленных во время Первой и Второй мировых войн. 
Исследовано эволюцию условий жизни военнопленных 
на протяжении двух глобальных вооруженных конфлик-
тов.
Annotation. On the basis of the sources the article deals with 
the conditions of food supply, medical service and life style of 
the First and Second prisoners of war. The evolution of the 
prisoners of war life conditions is researched during two world 
military conflicts.

Ключові слова: полон, військовополонені, табори вій-
ськовополонених, Перша світова війна, Друга світова 
війна.
Ключевые слова: плен, военнопленные, лагеря военно-
пленных, Первая мировая война, Вторая мировая война.
Keywords: captivity, prisoners of war, prisoners’ of war 
camps, First World War, Second World War.

Полон – стан, в якому знаходиться людина, за-
хоплена противником і позбавлена свободи. По-
лон є одним із трагічних феноменів людської іс-
торії. З ним пов’язані не тільки фізичні страж-
дання і труднощі, а й важка психологічна та мо-
ральна криза. Cвітові війни перетворили полон 
на масове явище в усіх воюючих країнах. Полон 
як комплексне і багатогранне явище пройшов 
шлях еволюції. Тому особливо важливим є по-
рівняльний аналіз умов утримання військовопо-
лонених на території України під час двох гло-
бальних військових конфліктів ХХ століття. Най-

головнішими критеріями порівняння є харчуван-
ня, умови життя та медичне обслуговування.
Полон часу Першої світової війни досліджений 
достатньо широко в Західній Європі. В україн-
ській історичній науці тема військового полону 
1914-1918 рр. до 90-х років замовчувалася вна-
слідок тодішніх суспільних обставин. В Украї-
ні дану проблематику досліджує І.В.Срібняк. У 
2013 р. Інститут історії України НАН України ви-
дав науковий збірник «Велика війна 1914-1918 
рр. і Україна».  Однією зі знакових проблем сві-
тової історії, яка була забороненою в СРСР з 
кінця 1940-х і до середини 1990-х років, є тема 
військового полону в роки Другої світової ві-
йни. Фактично перші наукові та науково-попу-
лярні дослідження з даної теми з’явилися тіль-
ки в роки хрущовської «відлиги». Стосувалися 
вони як цивільних, так і військових осіб, які пе-
ребували в концентраційних таборах (Аушвіц, 
Дахау, Маутхаузен, Бухенвальд тощо). Продо-
вжувалося видання документальних збірок, те-
матика яких побіжно зачіпала тему військово-
го полону. Лише з середини 1990-х років вна-
слідок зміни політичної та наукової атмосфери 
в українському суспільстві та відкриття для до-
ступу громадськості раніше засекречених до-
кументів, теми долі військовополонених та по-
лону як історичного феномену набули широко-
го відображення в працях українських дослід-
ників. Велику роль у просуванні цієї справи ві-
діграло ознайомлення з роботами західноєв-
ропейських учених. В Україні дану проблема-
тику  розвивали такі дослідники, як В.Король, 
А.Чайковський, О.Лисенко, В.Шевченко. Важли-
вий внесок у розробку даної теми вніс ізраїль-
ський науковець А. Шнеєр.
Проте основну масу досліджень в пострадян-
ській історичній науці складають праці, присвя-
чені передусім німецьким концентраційним та-
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військових потреб ворожої їм держави суворо 
заборонялося.  
Упродовж 1914-1918 рр. на території україн-
ських губерній Російської імперії виникла нова 
соціальна група – військовополонені австро-
угорської та німецької армій. У Російській імпе-
рії правовий статус і утримання військовопо-
лонених регламентувалося «Положенням про 
військовополонених» від 16 жовтня 1914 р. Для 
обліку іноземних військовополонених при го-
ловному управлінні Генерального штабу було 
створене 5-те управління та центральне до-
відкове бюро Російського товариства Черво-
ного Хреста. До розроблення і оприлюднення 
названого правового акту вищі військові та ци-
вільні чини імперії Романових діяли на власний 
розсуд. Так, після початку війни головнокоман-
дувач Південно-Західного фронту М.Іванов на-
казував поліційним органам підпорядкованих 
йому прифронтових і тилових губерній узя-
ти під контроль німецьких колоністів (підда-
них Росії), усіх військовозобов’язаних німець-
ких і австрійських підданих затримати як вій-
ськовополонених і перепроваджувати до Киє-
ва для вирішення їхньої подальшої долі: «Які 
зобов’яжуться чесним словом і підпискою не 
прагнути покинути межі Росії без дозволу і не 
діяти на шкоду Росії, дозволити поселитися у 
вказаних їм пунктах під наглядом поліції; тих, 
хто відмовиться від складання зобов’язання, 
належить тримати заарештованими…»[5, c. 
476]. Цим же наказом невійськовозобов’язані 
німецькі й австрійські піддані у разі підтвер-
дження місцевою поліцією їх «благонадійнос-
ті» могли залишатися в місцях свого постійно-
го проживання, у разі ж протилежної характе-
ристики вони висилалися в глибокий тил краї-
ни. Ще до опублікування «Положення про вій-
ськовополонених» від 16 жовтня 1914 р. нака-
зами головнокомандувача Південно-Західного 
фронту було визначено особливий статус ци-
вільних чехів і русинів (українців з Австро-Угор-
щини), які на момент початку війни перебували 
на російській території: «Військовозобов’язані 
чехи та русини, якщо вони є політично благона-
дійними – затриманню не підлягають»[5, c.477].
Основна кількість полонених австро-угорської і 
німецької армій була захоплена впродовж двох 
перших років Великої війни(серпень 1914 – сер-
пень 1916 рр.) Відомі лише приблизні їх цифри: 
загалом 2 – 2,4 млн осіб у російському полоні, 
з них приблизно 1,5 млн – солдати і офіцери 
австро-угорської армії. За даними Централь-
ного статистичного комітету, кількість військо-
вополонених у Російській імперії протягом усі-
єї війни становила: 1 587 099 австрійців, 152 
760 німців, 42 988 турків, 119 болгар. Разом – 

борам. Проте дотепер не існує жодної узагаль-
нювано праці, присвяченої створенню та діяль-
ності системи нацистських таборів військово-
полонених. Не існує праць, які б дослідили умо-
ви утримання, повсякденне життя радянських 
військовополонених та їхнє трудове викорис-
тання для потреб нацистської імперії. У сучас-
них дослідженнях часто перехрещуються і плу-
таються поняття «концентраційний табір» і «та-
бір військовополонених». Концентраційні табо-
ри призначалися для покарання політичних та 
расових ворогів гітлерівського політичного ре-
жиму, тобто формально носили поліційний ха-
рактер. До них могли потрапляти як військовос-
лужбовці ворожих тодішній Німеччині країн, так 
і цивільне населення, що було запідозрене в 
нелояльності. Табори військовополонених при-
значалися для утримання виключно військо-
вослужбовці і формально не мали поліційно-
карального характеру. Складність розрізнення 
двох вищезгаданих категорій таборів полягає в 
схожості режиму, який був встановлений у них.
Натомість у працях західноєвропейських істо-
риків, передусім німецьких, зазначена пробле-
матика опинилася в центрі історико-політичних 
досліджень уже з середини 1970-х років. За час 
від 1970 до 2010 р. було опубліковано роботи К. 
Штрайта, А. Штрайма, У. Герберта, Х. Вайшера, 
Р. Фоссера, К. Х’юзера та Р. Отто, М. Зіденах-
са, Б. Бонвеча, Й. Остерлоха, Г. Моммзена, А. 
Харитонова, К.-Д. Мюллера, у яких на підставі 
глибокого аналізу наявної джерельної бази до-
сліджено не тільки життя радянських військо-
вополонених у таборах та їхню репатріацію, а 
також історію окремих таборів військовополо-
нених [16, с. 9].
Міжнародно-правові норми цивілізованого 
ставлення до військовополонених були коди-
фіковані на конференції в Гаазі, яка відбувала-
ся впродовж травня-липня 1899 р. За підсум-
ками зустрічі 27 країн-учасниць підписали три 
конвенції: «Про мирне вирішення міжнародних 
конфліктів», «Про закони і звичаї сухопутної ві-
йни», «Про застосування до війни на морі кон-
венції 1864 року про поранених і хворих». Дру-
га Гаазька конференція (червень-жовтень 1907 
р.) закріпила і розвинула положення попере-
дніх документів. Гаазька конвенція «Про зако-
ни і звичаї сухопутної війни» від 18 жовтня 1907 
року поклала відповідальність за утримання 
полонених військовослужбовців противника на 
уряди воюючих держав і підтвердила принци-
пи гуманного ставлення до військовополоне-
них. Харчування, одяг, житло – усі ці речі га-
рантувалися військовополоненим відповідно 
до норм резервних військ держави, яка взяла 
їх у полон. Використання праці полонених для 



453

ПІДСУМКИ І НАСЛІДКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

науковий збірник      

РОЗДІЛ ІV

ких міжнародно-правових договорів. Головним 
юридичним чинником важких умов утримання 
радянських військовополонених стало непід-
писання Радянським Союзом Женевської кон-
венції 1929 р. Женевська міжнародна конфе-
ренція 47 держав завершилася ухваленням 
двох основоположних документів – конвенцій 
«Про поводження з військовополоненими» та 
«Про покращення долі поранених і хворих у ді-
ючих арміях». Документи містили такі принци-
пи гуманного ставлення до військовополоне-
них: заборона жорстокого ставлення, погроз і 
образ щодо полонених; заборона на застосу-
вання засобів примусу для отримання від по-
лонених відомостей військового характеру; по-
ширення на полонених загальних законів дер-
жави, яка полонила їх; гарантування медичної 
допомоги через посередництво Міжнародного 
Червоного Хреста [15, с. 166].
Свої підписи над Женевською конвенцією по-
ставили повноважні представники майже со-
рока держав, у тому числі Німеччини. Від Ра-
дянського Союзу участі в цьому форумі ніхто 
не взяв. Відмова СРСР від підписання конвен-
ції дозволила нацистам використати цей факт і 
залишити радянських військовополонених без 
всякого захисту і контролю з боку Міжнародно-
го Червоного Хреста та інших організацій, які 
допомагали полоненим західних країн. Пропа-
гандистська індустрія нацистської Німеччини 
навіювала думку: не ратифікувавши в повному 
обсязі Женевську конвенцію, радянські керів-
ники самі винні в жорстокому поводженні щодо 
військовополонених [13, с. 62].  
Гітлерівська Німеччина Конвенцію 1929 р. фор-
мально визнавала, але в агресії, яка почала-
ся проти СРСР своє ставлення до полонених 
бійців і командирів Червоної Армії, цивільного 
населення визначала у відповідності з нацист-
ською ідеологією. Виходячи з тези, що «біль-
шовизм – смертельний ворог націонал-соціа-
лістичної Німеччини», і мова йде про боротьбу 
на винищення чужого їй світогляду, розробле-
ні різними військовими та спеціальними орга-
нами Вермахту, СС та іншими службами напе-
редодні і безпосередньо в ході війни директи-
ви та інструкції і т.д. про поводження, охорону 
та утримання радянських військовополонених 
передбачали в усіх випадках найбільш жор-
стокі та рішучі заходи. Найбільш відомим по-
рушенням норм міжнародного права був «На-
каз про комісарів» від 6 червня 1941 року, від-
повідно до якого діючі частини німецької армії 
під час захоплення в полон політичних коміса-
рів Червоної Армії мусили розстрілювати їх на 
місці [11, с.19]. Розпорядження ОКВ «Про пово-
дження з радянськими військовополоненими у 

1 782 966 осіб. Генерал Н.Головін також нази-
вав цифру близько 2 млн полонених. За інши-
ми джерелами, під час Першої світової війни а 
російському полоні опинилися 2 104 146 солда-
тів і офіцерів Австро-Угорщини та 167 082 вій-
ськовослужбовці німецької армії [5, c. 477].
У Російській імперії на 1 січня 1917 р. нарахову-
валося 400 таборів військовополонених. Най-
більшими стаціонарними таборами в європей-
ській частині даної держави були Троїцький та-
бір поблизу Оренбурга і Дарницький табір під 
Києвом.
Військовополонені, які жили в таборах, працю-
вали в хлібопекарнях і різноманітних майстер-
нях. Часто військовополонені розміщувалися 
на квартирах без охорони, під наглядом поліції.
Продовольче забезпечення австро-угорців і 
німців на території Російської імперії було за-
довільним. Російське керівництво намагало-
ся дотримуватися норм міжнародного права 
щодо того, що полонений мав отримувати кіль-
кість їжі за нормами армії держави, яка його по-
лонила. Військовополонені могли отримувати  
фінансову допомогу від родичів  через Міжна-
родний Червоний Хрест. У таборах військово-
полонених існували буфети, де можна було ку-
пити додаткові продукти. Офіцери мали кращі, 
ніж рядові умови перебування в полоні. Їх роз-
міщували на приватних квартирах або в віль-
них казармах групами від 20 до 400 осіб. Поло-
нені офіцери австро-угорської та німецької ар-
мій отримували від російського уряду «кормо-
ве забезпечення», яке залежно від чину стано-
вило від 50 до 125 рублів на місяць. За місяць 
нормальне харчування обходилося офіцеру 
приблизно в 25 рублів. Вільний час такі офіце-
ри присвячували читанню, вивченню інозем-
них мов, музиці і фізичним вправам [5, c. 479]. 
Можна констатувати, що в період Першої сві-
тової війни військовополонені потрапляли в 
складні умови, проте їхнє продовольче забез-
печення та медичне обслуговування було зага-
лом прийнятним. Воюючі сторони намагалися 
максимально дотримуватися положень Гаазь-
ких конвенцій 1899 і 1907 рр. Дані документи 
містили декларації про гуманне ставлення до 
полонених і воюючі сторони не наважувалися 
відверто нехтувати цими принципами. 
У міжвоєнний період юридичний статус вій-
ськовополонених поліпшився, проте Друга сві-
това війна продемонструвала недотримання і 
невизнання окремими країнами світу норм між-
народного права. Наприклад, радянські вій-
ськовополонені перебували в складних умо-
вах в нацистських таборах унаслідок юридич-
них та ідеологічних факторів. Політичне керів-
ництво СРСР ставилося специфічно до дея-
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якщо близько колодязь, ручай, річка, озеро до-
зволяли. У кращому випадку на 5-6 осіб вида-
вали один буханець хліба [15, с. 180]. 16 верес-
ня 1941 року рейхсміністр економіки Герман Ге-
рінг видав інструкцію, щоб «продуктивність» 
полонених «більшовиків» визначала їхнє утри-
мання; наслідком було подальше скорочення 
харчових пайків [10, с. 169]. Загалом лише окре-
мі нижні чини та офіцери вермахту намагали-
ся полегшити страждання в’язнів. За таких умов 
масовий голод почався відразу й тривав місяця-
ми. 31 жовтня і 7 листопада 1941 р. фельдмар-
шал Кейтель і Герінг наказали, щоб видавали 
достатньо їжі, аби в’язні могли працювати. Од-
нак наведені далі докази підказують, що німець-
кі політики хотіли, щоб більшість полонених ви-
мерла, і що з листопада вони далі навмисно мо-
рили голодом численних військовополонених, 
які не могли працювати [9, с. 124].
Окрім того, чимало полонених гинуло під час пе-
реходів, які відомий голландський учений Берк-
гоф іменує «маршами смерті» [1, с. 102]. Біля 
Дарницького табору, що формально був час-
тиною Києва на порослому лісом лівому бере-
зі, лежали поля картоплі й буряку, якими мож-
на було годувати військовополонених. Однак ні-
чого такого не діялося, а охорона табору крала 
всі або майже всі принесені харчі. Коли зневі-
рені жінки як останній засіб почали перекидати 
картоплю, моркву і пліснявий хліб через паркан, 
охоронці стріляли в них. Охоронці табору в Фас-
тові застрелили принаймні двох жінок, які кида-
ли хліб через паркан, а охоронці проміжного та-
бору військовополонених, розташованого за 50 
км від Білої Церкви, також стріляли в жінок, які 
намагалися зробити це [1, с. 109].
Внаслідок катастрофічних умов утримання 
впродовж осені 1941 – весни 1942 рр. загину-
ло не менше 2 млн радянських військовополо-
нених. Сталося це внаслідок поєднання різно-
манітних факторів. Становище військовополо-
нених у німецьких таборах покращилося піс-
ля поразки вермахту під Сталінградом, адже 
німецьке керівництво побоювалося за «сво-
їх» полонених на радянській території. Важ-
ливу роль у певному покращенні режиму утри-
мання радянських військовополонених німець-
кі чиновники пояснювали потребою в кваліфі-
кованих робітниках та в  потенційних політич-
них пропагандистах [16, арк. 35]. Проте раціон 
полоненого військовослужбовця СРСР скла-
дав впродовж усієї війни не більше 45% продо-
вольчої норми полоненого із Західної Європи 
та Північної Америки та не більше 25% норми 
німецького рядового солдата [15, c. 95].
Матеріали Нюрнберзького процесу та свідчен-
ня очевидців демонструють катастрофічні умо-

всіх таборах військовополонених» від 8 верес-
ня 1941 р. вимагало від кожного німецького вій-
ськовослужбовця беззастережного та енергій-
ного втручання при найменших ознаках непо-
кори, активного або пасивного опору з боку по-
лонених з використанням усіх наявних засо-
бів (штика, палиці, вогнепальної зброї тощо). 
На практиці армія та СС убивали не тільки ко-
місарів, а й військовополонених багатьох ін-
ших категорій, часто в різний час [16, с. 10]. До 
однієї категорії належали солдати й команди-
ри єврейського походження – лише за те, що 
вони були євреями. Інша категорія складалася 
з «політруків» або політкерівників. Як і коміса-
ри, це були активісти Комуністичної партії, котрі 
входили до командування, але тільки невели-
ких частин (рот, батарей та ескадрилей) і рідко 
були непохитними прибічниками комунізму. Та-
кож убивали, принаймні якийсь час, командирів 
неєврейського походження – просто за те, що 
вони обіймали такі посади. Вочевидь, так пове-
лося тому, що айнзатцгрупа С, котра отримала 
накази (від середини липня) розстрілювати ра-
дянських чиновників середнього рівня, дізна-
лася від одного заарештованого чиновника, що 
всі армійські командири, які мали чини вищі за 
старшого лейтенанта, були комуністами.
Проміжні та постійні табори зазвичай склада-
лися з неопалюваних дерев’яних хлівів, розта-
шованих на відкритій місцевості й оточених ко-
лючим дротом [8, с. 132]. У перші місяці воєн-
ної кампанії табори військовополонених на те-
риторії РКУ (який тоді ще не охоплював Лівобе-
режжя) нараховували, мабуть, близько 250 ти-
сяч осіб, часто зігнаних, як худоба в загін; ста-
ном на жовтень 1941 року в десяти постійних 
таборах РКУ перебувало близько 445 тисяч 
людей [4, с. 106].
У кожному нацистському таборі військовопо-
лонених був лікар і шпиталь, проте німецькі лі-
карі практично не допомагали важкопоране-
ним і хворим в’язням. Для них було передба-
чено посаду лікаря з числа військовополоне-
них. Радянські військовополонені не отриму-
вали жодної допомоги з боку Міжнародного 
Червоного Хреста.
В основі інструкцій для таборів військовопо-
лонених лежала думка, що годувати в’язнів, 
що перебувають у них, означає позбавляти ні-
мецький народ їжі. Про будь-яке харчування 
слід було ретельно доповідати, а рядових ні-
мецьких солдатів часто попереджали не вида-
вати в’язням понад мінімальний раціон. Про-
блеми харчування виникали з тими, хто був 
узятий у полон під час оточення в тилу німець-
кої армії в складі великої групи. У збірних пунк-
тах частіше за все не годували, однак пити, 
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ви утримання радянських військовополонених 
у нацистських таборах військовополонених. До 
військовополонених з британських, американ-
ських та французьких військ німецька влада 
ставилася відносно терпимо. До січня-лютого 
1945 р. американські військовополонені забез-
печувалися посилками через органи Червоно-
го Хреста та мали нормальне харчове забез-
печення.
Отже, становище військовополонених в період 
Другої світової війни змінилося в гірший бік, по-
при прийняття гуманістичних міжнародних кон-
венцій. Ознаками погіршення побутових умов і 
забезпечення полонених стали такі явища, як 
висока смертність, використання полонених як 
резервуару робочої сили, недотримання табір-
ними адміністраціями елементарних прав лю-
дини. Військовополонені в нацистських табо-
рах стали джерелом дешевої робочої сили в 
великих масштабах. Військовополонені-євреї 
зазнали цілеспрямованого геноциду внаслі-
док практичної реалізації гітлерівських ідей ра-
сизму. Таким чином, умови утримання радян-
ських військовополонених в нацистських та-
борах були вкрай тяжкими унаслідок юридич-
них та ідеологічних чинників. Економічні пере-
думови складних умов утримання полонених 
в нацистських таборах були важливим фак-
тором високої смертності в’язнів, але не голо-
вним. Військовий полон на підконтрольних на-
цистам територіях перетворився на та процес 
масової трудової експлуатації та комплекс ре-
пресивних заходів проти політичних противни-
ків гітлерівського режиму, до яких керівництво 
Німеччини зараховувало  певні категорії чер-
воноармійців.
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На початку XX ст. територія сучасної Черні-
вецької області була розділена між 3 монархі-
ями – Австро-Угорщиною, Росією та Румунією. 
Про це згадується в народній пісні «Буковино ти 
зелена, на 3 части розділена». Як різними були ці 
держави, так різним був і статус та політичне ста-
новище буковинських територій у складі цих дер-
жав. Територія була дуже різнобарвною – це про-
являлося у тому, що тут жили люди з різною ет-
нічною та релігійною приналежністю, які вира-
жали свої відмінності у одязі, традиціях, звич-
ках. Говорили і писали багатьма мовами: укра-
їнською, німецькою, румунською, польською, 
угорською, словацькою, італійською.
Держави «Україна» на політичній карті Євро-
пи не було. Проте ідея створення держави іс-
нувала. В Австро-Угорщині її висловив Юліан 
Бачинський в книзі «Україна іrredenta», в якій 
він, зокрема, писав: «Політична самостійність 
України є необхідною передумовою її еконо-
мічної та культурної розбудови, взагалі пере-
думовою самої можливості її існування».
В Російській імперії латентний стан української 
думки розбудив М.Міхновський працею «Само-
стійна Україна», де, зокрема, зазначено: «Нині 
увесь цвіт української нації по всіх частинах 
України живе однією думкою, однією мрією, од-
нією надією: одна, єдина нероздільна, вільна, 
самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». 
Книга була видана у Львові в 1900 р.
А наш великий письменник і пророк І.Франко 
писав так: «Ми мусимо навчитися чути себе 
українцями – не галицькими, не буковинськи-
ми українцями, а українцями без офіційних кор-
донів» (фото 1). Виразником українських ідей, 
що формували націю, були руханково-пожеж-
ні товариства «Січ», засновником яких став 
К.Трильовський. На Буковині перша «Січ» була 
заснована в м.Кіцмань Сильвестром Яричев-
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I МИРОВАЯ ВОЙНА В ЭКСПОЗИЦИИ ЧЕРНОВИЦКОГО ОБЛАСТНОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

THE FIRST WORLD WAR IN THE EXPOSITION OF THE CHERNIVTSI 
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Анотація. Період Першої світової війни став для Буко-
вини періодом міжвладдя, оскільки ведення бойових дій 
приводило до неодноразових змін влади. Бойові дії су-
проводжувалися не лише втратами серед військовиків 
та мирного населення, але й погіршенням економічного 
становища краю та його населення. Показ подій війни в 
музейній експозиції дозволяє краще зрозуміти наслідки 
війни в економічному та політичному плані для Буко-
вини. Метою даної статті є висвітлення в музейній 
експозиції всіх особливостей подій Першої світової 
війни на території Буковини.
Анотация. Период Первой мировой войны стал для Бу-
ковины периодом межвластия, поскольку ведение бое-
вых действий приводило к неоднократным изменений 
власти. Боевые действия сопровождались не толь-
ко потерями среди военных и мирного населения, но и 
ухудшением экономического положения края и его насе-
ления. Представление событий войны в музейной экс-
позиции позволяет лучше понять последствия войны 
в экономическом и политическом плане для Буковины. 
Целью данной статьи является освещение в музейной 
экспозиции всех особенностей событий Первой миро-
вой войны на территории Буковины. 
Annotation. Time of Great War became for Bukovina the 
period of interregnum, because of repeated changes of power 
during military events. The fighting followed not only loss of 
civilian and military, but also economic deterioration to region 
and its population. Presentation of events of the war in the 
museum exposition lightenes understanding the effects of war 
in economic and political terms for Bukovina.  The purpose of 
this article is to highlight in the museum exhibition features of 
all events of the First World War on the territory of Bukovina. 
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вини. Звістка про вбивство спадкоємця австрій-
ського престолу і його дружини «мов грім з ясно-
го неба, стрясла душі до самого споду», –  зга-
дували учасники свята. «Війна неминуча», – ви-
словився з даного приводу депутат парламенту 
від Буковини Микола Василько, що був присут-
ній на святі.
Протягом 140 років, перебуваючи під скіпетром 
Габсбургів, Буковина не знала збройних кон-
фліктів, тому за ці роки тут розвинулось своє-
рідне регіональне суспільство із толерантними 
національно-культурними традиціями. За від-
носно короткий період 1914-1918 рр. Буковина 
опинилася у стані руїни. Цей період три найви-
значніші хроністи Буковини – Дмитро Дорошен-
ко, Іван Бажанський та Мирон Кордуба назива-

ським спільно з Остапом Поповичем. Головни-
ми носіями січової ідеї були українські вчителі, 
її прихильниками – 16 соймових послів. В 1904 
р. в Чернівцях утворений центральний орган – 
«Союз Січей на Буковині», його головою обра-
но Єротея Пігуляка. 12 липня 1910 р. відбулося 
перше буковинське січове свято.
Для українців Галичини і Буковини початок не-
щасть І Світової війни був особливо символіч-
ним, адже вістка про Сараєвську трагедію ді-
йшла до Західної України саме в той день, коли 
у Львові на честь 100-літнього ювілею Шевчен-
ка відбувалось величне національне свято, 
на яке приїхали десятки тисяч людей. В свя-
ті 28 червня 1914 року брали участь українські 
«Січі», «Соколи», «Стрільці» з Галичини і Буко-

Фото 1. Експозиційна тема «Наш край напередодні Першої світової війни»
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Бельгією, які стали першими жертвами агресії 
Центральних держав.
Перша світова війна стала останньою для Ав-
стро-Угорської імперії. На теренах її східних во-
лодінь, Галичини і Буковини, простягнувся Пів-
нічно-східний фронт завдовжки понад 400 км., 
який був одним з найголовніших фронтів війни 
для держави. Вже з 6 серпня 1914 р. Букови-
на стала театром воєнних дій з центром між с. 
Ревківці та Новоселицею (фото 3).
Буковинському відтинку фронту, як частині Пів-
нічно-східного, судилося стати ареною особли-
во запеклих боїв, де одна іншій протистояли 
дуже сильні армії. 

ють терміном «іnterregnum», адже за цей час 
влада на Буковині змінилася 10 разів, що, зо-
крема, привело і до зубожіння краю.
23 липня 1914 р. Австро-Угорщина оголоси-
ла ультиматум Сербії, а 28 липня 1914 р. і ві-
йну, розв’язавши ланцюгову реакцію європей-
ської пожежі. 31 серпня 1914 р. в Росії та Ав-
стро-Угорщині була оголошена загальна мобі-
лізація (фото 2). Упродовж 1-4 серпня 1914 р. 
було розв’язано І Світову війну вісьмома Єв-
ропейськими державами, що утворили Троїс-
тий союз (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреч-
чина) та Антанту («Сердечний союз» – Росія, 
Франція, Велика Британія), а також Сербією і 

Фото 2. Експозиційна тема «Австро-Угорщина та Росія на початку Великої війни»
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а потім забирали майно і вимагали гроші. Вже 
невдовзі на Ринковій площі міста жителі краю 
бачили, як російські солдати цілком відкрито 
пропонували придбати у них одяг, вишукану бі-
лизну, дорогі сервізи та інші цінні речі, а офіце-
ри, що стояли поряд, вдавали, що їх це зовсім 
не обходить [2, с. 29]. 
Після відходу австрійських регулярних військ 
в краї залишилась озброєна гвинтівками жан-
дармерія, митники, добровольці, якими коман-
дував начальник крайового управління жан-
дармерії підполковник Едуард Фішер. Ці по-
стові групи протягом серпня 1914 р. провели 79 
боїв без будь-якої допомоги та забезпечення з 
боку армії, втративши у них 100 бійців.
З метою блокування перевалів у Карпатах від 
росіян згадуваний  Е.Фішер сформував, за 
участю М.Василька та А.Ончула, у листопа-
ді 1914 р. з місцевого нестройового чоловічо-
го українського населення Карпат гуцульський 
батальйон, а також з румунського населення – 
румунський батальйон, що дало змогу вести 
«малу партизанську війну». 
Російське командування в цей час здійснює пе-
регрупування, внаслідок якого в Чернівці при-

Російські війська тричі займали та утримува-
ли Буковину, всього 545 із 1550 днів війни. Ав-
стро-Угорщина і Російська імперія, зчепившись 
у смертельному двобої за Буковину і Галичи-
ну, водночас вели гарячкову дипломатичну бо-
ротьбу за розширення числа своїх союзників, 
торгуючи при цьому територіями супротивника.
Перший прихід російських військ з 2 вересня до 
20 жовтня 1914 р. характеризують відносно ло-
яльнішим ставленням до місцевого населен-
ня, на відміну від другого періоду, в якому роз-
горнулися дії з русифікації населення краю. Ге-
нерал-губернатор областей Австро-Угорщини, 
зайнятих по праву війни Г.О.Бобринський обі-
цяв селянам землю, однак, обіцянки розвіяли-
ся, мов дим. Новосформована російська адмі-
ністрація, яку в Чернівецькій губернії очолював 
С.Євреїнов, проявила себе грубощами, насиль-
ством, хабарництвом, репресіями і нецивілізо-
ваністю. Це змушені були визнати і діячі, і пре-
са, і сам генерал-губернатор Г.О.Бобринський. 
Захопивши Чернівці, російські війська з 2 по 
8 вересня здійснили там масові пограбуван-
ня. Безцеремонно поводили себе військові, які 
вдиралися у помешкання під виглядом обшуку, 

Фото 3. Експозиційна тема «Перші бої на Буковині»
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і буковинці вдруге пережили тягар російської 
окупації. У цей час 40-тисячній австрійській 
армії під командуванням Пфланцер-Бальті-
на протистояв 70-тисячний XXX корпус росі-
ян. Зима 1915 р. створила солдатам важкі умо-
ви для виживання. Температура повітря час-
то була 25º C нижче нуля. І хоч кожен австрій-
ський солдат мав светр, хутряний жилет, пару 
рукавиць, вовняні онучі, шинель з вовняною 
підбивкою, зимове кепі, а на день для розігріву 
він отримував ще півлітра рому та все одно він 
більше потерпав від холоду і хвороб, ніж пора-
нень [2, с. 58].
Взимку 1915 р. головні зусилля росіян були зо-
середжені на берлінському напрямку. В січні 
1915 р. в Карпати на допомогу австрійській ар-
мії прибули німецькі війська, які значно підси-
лили австрійський Карпатський фронт. 21 бе-
резня 1915 р. розпочалась операція австрій-
ської армії з визволення Буковини від росій-
ських військ. Після спалахів бойових дій до се-
редини травня бої на Буковинському фронті 
набули позиційного характеру (фото 4). Почи-
наючи з 16 квітня російські аероплани здійсню-
вали нальоти на Чернівці, які завдавали біль-
ше шкоди мирному населенню, ніж війську. 7 
жовтня 1915 р. відбувся найзначніший повітря-
ний наліт, коли 5 російських аеропланів скину-
ли на місто 23 бомби.
Війна затягувалася і кожна з сторін прагнула 
залучити на свій бік союзників. Як Австро-Угор-
щина, так і Російська імперія намагалися залу-
чити на свій бік Румунію, розплачуючись за це 
одна територією Бессарабії, а інша Буковини 
(фото 5). Великі сподівання на Румунію покла-
дали лідери країн Антанти, які врешті у серпні 
1916 р. підписали з нею договір про умови учас-
ті у війні. Врешті 27 серпня 1916 р. королівство 
вступило у війну і за кілька місяців боїв його ар-
мія зазнала відчутних поразок, що змусило ро-
сійське командування надавати допомогу со-
юзниці, відкриваючи Румунський фронт.
Переломним, на користь Антанти, у війні стало 
літо 1916 р., коли на Південно-західному фрон-
ті було здійснено «Луцький» (Брусиловський) 
прорив російськими військами. 4 червня 1916 
р. на буковинській, як і на галицькій ділянках 
фронту розпочалася могутня 6-8-годинна ро-
сійська артпідготовка по австро-угорських по-
зиціях. Почався так званий «брусиловський 
прорив». Бої були дуже жорстокими. При підго-
товці до наступу росіян сам імператор Микола 
II приїхав у Хотин і робив огляд військ. Побли-
зу Чернівців війська генерала Лечицького роз-
кололи навпіл 7-у австрійську армію і змусили її 
відступити у бік Станіслава і Карпат. 18 червня 
1916 р. о 7 годині ранку російські війська втре-

була 71-а піхотна дивізія генерал-лейтенанта 
Антона Лаврентьєва, якій протистояли загони 
Фішера (2100 піших і 100 кінних бійців – «один 
боєць на 200 кроків»). В ході загального насту-
пу у бік Дністра армії генерала Карла барона 
фон Пфланцер-Бальтіна 5 батальйонів Фішера 
форсували р. Сірет і 20 жовтня 1914 р. звільни-
ли Чернівці від російських військ. «Вдячні чер-
нівчани накрили визволителям два ряди столів 
з наїдками і напоями довжиною 2,5 км від місь-
кої митниці на Рогатці вздовж вул. Семигород-
ської до собору Св. Духа» [3, с. 10].
Під час другої російської окупації з 27 листопа-
да 1914 р. по 21 лютого 1915 р. лише у Кіцман-
ському повіті було пограбовано 13 поміщиць-
ких маєтків, 3 заводи, спалено кількасот хат, 
депортовано 446 осіб [1, с. 210]. Значне погір-
шення умов життя спостерігалося у тій части-
ні Буковини, що була наближена до лінії фрон-
ту. Усе зводилося лише до потреб військових. 
Російські війська силою виганяли селян, голо-
вним чином жінок, на окопні роботи, а тих, хто 
відмовлявся, били.
Генерал-лейтенант Т. Арютінов 24 листопада 
1914 р. розпочав наступ з боку Снятина в на-
прямку до Вашківців, цей наступ був успішним 

Фото 4. Експозиційна тема «Позиційна війна на Буковині 1915 р.»
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тє захопили крайову столицю, поклавши по-
над 30 тис. вбитими та пораненими. Просуван-
ня російських військ  на захід завершилося за-
йняттям лінії оборони в Карпатах по р. Золота 
Бистриця (фото 6).
По купах трупів російських вояків можна було 
визначити ціну тої чи іншої австрійської позиції. 
З середини грудня 1916 р. вже було зрозуміло, 
що зимовий наступ у Карпатах зазнав провалу, 
це була остання відчайдушна спроба в 1916 р. 
Брусилівський прорив коштував росіянам вби-
тими 2 930 офіцерів і 199 836 солдатів, пропа-
лими безвісти 928 офіцерів і 151 749 солдатів, 
загалом 18 006 офіцерів і 436 134 солдати, тоді 
як австро-угорська армія зазнала значно мен-
ших втрат.
На Буковині в період Брусиловського прориву 
воювало чимало відомих людей. Так, лікар та 
письменник Михайло Булгаков, автор відомого 
роману «Майстер і Маргарита» на фронт пішов 
добровільно. В Чернівцях перебував з червня 
до осені 1916 р., працював лікарем, оперував в 
Крайовому шпиталі (нині це очне відділення об-
ласної лікарні), асистенткою була його дружина 
Тетяна Лаппа. Відомий герой громадянської ві-
йни Василь Чапаєв, унтер-офіцер 325 Бєлгорай-
ського полку був учасником бойових дій на тери-
торії Буковинських Карпат. В районі Новоселиці 
перебував відомий російський поет Сергій Єсе-
нін, який залишив свій спогад про Велику війну: 
«Война мне всю душу изьела…».
Війна несла смерть і каліцтва не тільки мобілі-
зованим на фронт буковинцям, але і цивільно-
му населенню. Внаслідок бойових дій на тери-
торії краю, підриву на мінах і снарядах лише у 
Заставнянському повіті у 1915 р. загинуло 217 
осіб мирних жителів. Кількість населення різко 
скоротилася внаслідок його виїзду із зони бо-
йових дій, зокрема, у Чернівцях до війни меш-
кало близько 100 тис. осіб., тоді як у серпні 1917 
р. лише 37 тис. осіб.
Край зазнав нечуваних руйнувань і пограбу-
вань. Промислові підприємства припинили ви-
робництво, найцінніше устаткування було де-
монтоване і вивезене до Росії. Села в зоні бо-
йових дій були майже цілком знищені. Так, у Бо-
янах із 1302 будинків уціліло 2, руйнувань за-
знали Звенячин, Хрещатик, Кострижівка, част-
ково Раранча, Топорівці, Вікно, прикордонний 
Онут, Чорнівка, Баламутівка та ін. Люди зму-
шені були жити у землянках. У Чернівцях було 
знищено 215 значних споруд. Школи перетво-
рені у казарми, лазарети, навчання дітей май-
же не проводилось. Багато полів не засівало-
ся, що привело до дефіциту продовольства і 
голоду серед населення.
Австрійською владою були введені хлібні карт-

Фото 5. Експозиційна тема «Дипломатична боротьба за Буковину в роки 
війни»

Фото 6. Експозиційна тема «Підготовка та здійснення Брусиловського 
наступу на Буковині»
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тина підприємливих чернівчан їхали купувати 
продукти у російську Новоселицю, хоча оку-
паційна влада обмежувала такі купівлі. Росій-
ські піддані також намагалися заробляти на 
поставках продуктів з Хотинського та Бричан-
ського повітів Бессарабської губернії до Чер-
нівців [1, с. 205-206].
З перших днів війни у краї було оголошено вій-
ськовий стан: ліквідовано суспільно-політич-
ний устрій, створено військово-польові суди, 
заборонено діяльність політичних партій, ска-
совано вихідні дні, закрито всі газети, крім уря-
дових, заведено цензуру і т.п. Всіх підозрілих 
арештовували і відправляли в концтабори (ав-
стрійці – у Талергоф, Вольберг, Освенцім та ін., 
росіяни – у Томськ та інші табори Сибіру). Там 
люди перебували місяцями і роками без фор-
мального пред’явлення конкретних звинува-
чень. Чимало там і померли від голоду, холо-
ду, хвороб. Обома сторонами бралися заруч-
ники, окремим з яких вдавалося повернутися 
назад за посередництва нейтральних держав 
[1, с. 207].
Австрійці видали наказ про страту запідозре-
них у зраді. Іларій Карбулицький про нього по 
війні писав: «Цей згубний наказ, котрий запо-
чаткував страти на буковинській землі, був і за-
лишається безкарним на вічні часи. Той, хто 
вписав у нього слова «або лише запідозрених», 
не мав совісті, а той, хто під словом «військові 
командири» розумів звичайних жандармів, сві-
домо перевищував свої права...» (фото 7).
Війна негативно позначилася на всіх сферах 
життя, діяльності, побуту населення краю. Вна-
слідок мобілізацій майже поголовно було за-
бране до війська чоловіче населення віком від 
18 до 53 років, і весь тягар робіт по господар-
ству і військових примусових роботах лягав на 
плечі жінок, дітей, старих людей.
Для потреб армії протягом усього періоду війни 
систематично здійснювалися насильницькі рек-
візиції коней, худоби, зерна, фуражу, транспорт-
них засобів. Частина худоби евакуювалася на 
захід, частина – на схід при відступах армій. На 
населення накладалися великі податки. Десят-
ки тисяч жителів краю обома воюючими сторо-
нами постійно залучалися на важкі окопні, до-
рожні, ремонтні, транспортні та інші примусові 
роботи на термін від кількох днів до 2-3 місяців зі 
своїм транспортом, тягловою силою, фуражем, 
харчами, що приводило до виснаження, хвороб, 
загибелі як людей, так і коней. Так, наприклад, 
лише у липні 1916 р. на окопні роботи для по-
треб 9-ої російської армії з Буковини вимагали 
21 тис. робітників та 1 900 возів [1, с. 205].
Перед кожним наступом тисячі жителів при-
фронтових смуг, у примусовому порядку екстре-

ки. За час війни ціни на продовольство зросли 
у 10-50 раз. Постійно відчувалась фінансова 
скрута, адже банки перевели готівку у Відень, 
а у Чернівцях під егідою магістрату запровади-
ли спеціальні бони - «чернівецькі гроші». Час-

Фото 7. Експозиційна тема «Репресивні дії російської та австрійської 
влади на Буковині в роки війни»
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ства Д.І.Дорошенка, який намагався захисти-
ти населення від насильств солдатської стихії, 
видав наказ про сувору відповідальність (аж 
до смертної кари) солдат за грабежі і вбивства 
місцевого населення, хоча нерідко його дії зу-
стрічали спротив командування Південно-за-
хідного фронту (фото 8).
Під час третьої російської окупації (18 червня 
1916 р. – 3 серпня 1917 р.) з Чернівецького пові-
ту депортовано 123 особи й лише після Лютне-
вої революції 1917 р. в Росії і призначення комі-
саром Галичини і Буковини українського діяча 
Д.І.Дорошенка військовий режим у краї дещо 
пом’якшав, хоча зберігалися обмеження проти 
імовірних австрійських шпигунів.
 Загалом в результаті більшовицької пропаган-
ди, революційного сум’яття російська армія де-
моралізувалася і після невдалого «наступу Ке-
ренського» змушена була евакуювати Східну 
Галичину і Буковину та відійти на старий росій-
сько-австрійський кордон. Наприкінці листопа-
да 1917 р. було підписано і перемир’я між ро-
сійською та австрійською сторонами [1, с. 210-
212]. Австрійська влада та органи місцевого 
самоврядування відновили свою діяльність, а 
навесні 1918 р. знято й стан облоги.

но евакуювалися із зони бойових дій у інші на-
селені пункти на невизначений час, залишаю-
чи домівки на руйнування та розграбування. Ві-
йна породила і таке явище як біженство. Боя-
чись розправи та виселення в Сибір десятки ти-
сяч мешканців втікали на Захід – у Відень, Че-
хію, частина втікали у Румунію і Росію [1, с. 205].
Руйнівна війна з її жорсткостями і втратами при-
вела до невдоволення проти тих, хто розв’язав 
цю війну. У Росії це вилилось у революцію, що 
відбулася у лютому 1917 р., яка мала вплив і на 
Буковину та Хотинщину, де перебували росій-
ські війська. У людей з’явилась надія на припи-
нення війни. У Чернівцях майже щодня прохо-
дили багатолюдні мітинги і демонстрації сол-
датів (до 10 тис). При цьому солдати різних на-
ціональностей нерідко виходили окремими ко-
лонами під національними прапорами і гасла-
ми. Понад 600 російських урядовців на чолі з 
генерал-губернатором Ф.Ф.Треповим, які дис-
кредитували себе насильством і загребущіс-
тю були відправлені назад в Росію. В кінці бе-
резня створена Чернівецька гарнізонна рада 
військових депутатів. З травня 1917 р. Тимча-
совий уряд призначив Краєвим комісаром Га-
лицько-Буковинського генерал-губернатор-

Фото 8. Експозиційна тема «Буковина в умовах революції в Росії 1917 р.»
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тову .війну, в яку було втягнуто 33 з 59 суверен-
них держав світу з населенням понад 1,5 млрд. 
осіб (87% населення землі). Хоча і він вважав-
ся тимчасовим. «Це не мир – це перемир’я на 
20 років», – пророче висловився маршал Фош 
про Версальський договір.
Кожна хвилина війни забирала життя 4 солда-
тів, а ще 9 отримували поранення.  Безповорот-
ні втрати на фронтах внаслідок війни склали 
для Німеччини – 1,8 млн. чол., Росії – 1,7 млн. 
чол., Франції – 1,4 млн. чол., Австро-Угорщини – 
1,2 млн. чол., Великої Британії – 950 тис. чол., 
Італії – 460 тис. чол., США – 115 тис. чол., Кана-
ди – 60 тис. чол., Нової Зеландії – 16 тис. чол. 
Всього на фронтах загинуло близько 10 млн. 
чол., поранено – понад 20 млн. чол., померло 
від епідемій та голоду близько 10 млн. осіб.
Завершили існування Австро-Угорська, Німець-
ка, Російська і Османська імперії. Війна покла-
ла край існуванню Європи як центру колоніаль-
ного світу. Постали нові держави: Польща, Фін-
ляндія, Литва, Латвія, Естонія, Чехо-Словаччи-
на, Угорщина, Австрія, Королівство сербів-хор-
ватів-словенців. Свою незалежність не змогли 

Війна породила масове дезертирство, яке на-
ростало з кожним місяцем. Українці, як і інші 
підлеглі народи двох воюючих імперій, під кі-
нець війни дійшли висновку, що для того, щоб 
чужі правителі не посилали їх на смерть, слід 
позбавитись імперських пут і створювати влас-
ну державу. Ця думка стає провідною для насе-
лення особливо після проголошення незалеж-
ності в листопаді 1917 р. Української Народної 
Республіки.
Під час мирних переговорів у Брест-Литовську 
у 1918 р. делегація УНР офіційно підняла пи-
тання про об’єднання усіх українських земель в 
межах єдиної держави. На Буковині українське 
населення радо вітало укладення мирного до-
говору між УНР та Центральними державами, а 
отже, і міжнародне визнання суверенної Укра-
їни [1, с. 214].
У завершальному періоді Центральні країни 
зазнали поразки і після підписання перемир’я 
капітулювали. Новий світо устрій Європи тво-
рили переможці на мирній конференції у Пари-
жі у 1919-1920 рр. 28 червня 1919 р. Версаль-
ський мирний договір офіційно завершив І Сві-

Фото 9. Експозиційна тема «Завершення війни та її наслідки для краю»
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відстояти Українська Народна Республіка, Бі-
лоруська Народна Республіка, Грузія, Азербай-
джан, Вірменія. З’явилися два нові чинники – 
поширення комунізму і лідерство США. Світ по-
ділився на демократичний і тоталітарний.
На Буковині залишилось чимало пам’ятників 
і могил, в яких навічно спочивають сини різ-
них держав – цілий букет різних національнос-
тей, які полягли в боях далеко від своїх домі-
вок і знайшли вічний спокій під буковинським 
небом (фото 9).
Події 1914-18 рр. визначили перебіг історії 
впродовж цілого століття не лише для Букови-
ни чи України, але і для цілої Європи та світу.
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адмирала – Е. Мязговский. Изучение и сохранение могил 
погибших дает реальную возможность проведения ис-
следований в русле просопографической науки.
Annotation. In following article consider study and 
conservation of First World War participants burials. On 
the old Christians cemetery of Nikolayev city in 1915 were 
provided plaice for warrior’s graves. The bodies of 100 soldiers 
and officers had been transported to the city from 1914 to 
1918. All they were buried on the territory of old cemetery. 
The biggest parts of the dead were young man 20-45 years 
old. The graves of different ranks of char army and society 
are represented on old cemetery. That is why the funerary 
monuments on Nikolayev necropolis are wary important for 
prosopography study.

Ключові слова: цвинтар, Перша Світова війна, похо-
вання, охорона могил, просопографічний аспект.
Ключевые слова: кладбище, Первая Мировая война, по-
гребения, охрана могил, просопографический аспект.
Keyword: сemetry, First World War , burials, protection of 
graves, prosopografic aspect.

Старий християнський цвинтар м. Миколаєва 
виник приблизно водночас з початком будівни-
цтва верфі та житлових приміщень. На картах 
1790-х років територія для поховань вже озна-
чена на картах міста [9, 154]. З часом виника-
ють цвинтарі за національно-релігійними роз-
поділами: до 1917 р. в місті, окрім вищезгадано-
го цвинтаря виникають єврейське, караїмське, 
татарське кладовища, а впритул до християн-
ського існувало окреме – старообрядницьке [9, 
155]. На християнському ховали людей право-
славної, римо-католицької та євангелічно-лю-
теранської віри. В 1806 році заклали, а в 1808 
році освятили церкву на честь Всіх Святих, яка 
збереглася до наших часів і відома в місті, як 
єдина церковна споруда, в якій служба Божа не 
переривалася жодного дня. Поховання перших 
мешканців міста й досі залишаються невідоми-

ВІЙСЬКОВИЙ ЦВИНТАР МИКОЛАЄВА. 
ПОХОВАННЯ УЧАСНИКІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ НИКОЛАЕВА. 
МОГИЛЫ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

MILITARY CEMETRY OF NIKOLAEV. BERIALS PARTICIPANTS I WORLD WAR
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Анотація. В статті розглядаються питання вивчен-
ня та збереження поховань учасників І Світової війни. 
На старому християнському цвинтарі м. Миколаєва 
в 1915 році було відведено землю для поховань воїнів. 
За період з 1914 по 1918р.р. до міста з фронту допра-
вили близько 100 загиблих, яких відспівували в церк-
вах і ховали на цвинтарі. Серед загиблих – люди моло-
дого віку від 20 до 45 років, які мали звання від нижніх 
чинів до полковника. Деякі з них помирали від ран в 
військових шпиталях, більшість приймали смерть 
в бойових діях. Серед юнаків багато синів заможних 
миколаївців купецького звання – Л. Бартєнєв, К. Сібер, 
фон ессен Сігізмунд, А. Шарлаімов. Більшість з них на-
вчалися в Олександрівській чоловічій гімназії, або в 
Олександрівському реальному училищі та продовжува-
ли навчання в вищих навчальних закладах Одеси, Києва, 
Москви та С.-Петербурга. Серед загиблих є викладачі – 
Л. Паєвський, діти відомих в місті військових – П. Зубов, 
С. Григоренко,  Е. Мязговський. Вивчення та збереження 
могил загиблих воїнів надає реальну можливість прово-
дити дослідження з точки зору просопографічної науки.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы из-
учения и охраны погребений участников І Мировой во-
йны. На старом христианском кладбище г. Николаева 
в 1915 году городская власть отвела землю для погре-
бений военных. За период с 1914 по 1918 г.г. в город с 
фронтов было привезено около 100 погибших, которых 
отпевали и хоронили на кладбище. Среди них – люди в 
возрасте от 20 до 45 лет, имевшие звания от нижних 
чинов до полковника. Некоторые умерли от ран в го-
спиталях, большинство погибало в боевых действиях. 
Среди юношей – много сыновей зажиточных николаев-
цев купеческого звания: Л. Бартенев, К. Сибер, С. Эс-
сен, А. Шарлаимов. Большинство из них учились до во-
йны в Александровской мужской гимназии или в Алек-
сандровском реальном училище, а после продолжали 
учебу в высших учебных заведениях Одессы, Киева, Мо-
сквы и С.-Петербурга. Среди погибших есть препода-
ватель Л. Паевский, сын священника – П. Зубов, сыно-
вья участников крымской войны – С. Григоренко, вице-
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мітета поранених до Міської управи, в якій по-
садові особи порадили розташувати братський 
цвинтар біля південної стіни цвинтарі на площі 
500х600 саженів  (1м саж. = м – Т. Г ; 2м.13см)
Місцева преса постійно інформувала громадян 
міста про хід справ  в вирішенні цього питання. 
Так, 23 січня 1915 р. відбулося засідання Місь-
кої управи, на яку запросили О.М. Матвеєва та 
командира 45-го запасного батальйону полков-
ника С.М. Азарова. Рівно через тиждень, 30 січ-
ня в місцевій пресі було надруковано статтю 
«Поховання героїв» в якій були такі строки: «В 
конце прошлого года в городское управление 
начали поступать ходатайства родственников 
воинов, погибших на поле брани, о принятии 
расходов по погребению их на счет городско-
го управления». Останнє задовольнило ці про-
хання. Потрібні кошти було вирішено викорис-
товувати із загальних сум, призначених для вій-
ськових потреб. Тому 24 лютого 1915 р. без за-
йвих обговорень прохання були прийняті Місь-
кою думою під головуванням міського голови 
М.П. Леонтовича [10, с.3]
В подальшому планувалося встановити на 
братському цвинтарі каплицю на честь Св. Ге-
оргія, але  події революційних часів скасували 
цей добрий намір.
На сьогодні збереглися пам’ятники з прізвища-
ми над могилами 17 воїнів, з них одне похован-
ня парне (брати Пркоф’єви). В середині 90-х ро-
ків зник пам’ятник над могилою братыв Генсіо-
ровських, залишився лише п’єдестал. Ще шість 
могил втратили пам’ятники. Взагалі за радянські 
часи військовий сектор перекрили похованнями 
50-60-х років ХХ століття. Це призвело до масо-
вого знищення місць поховань учасників війни.
Процес поховання загиблих проходив за одні-
єю схемою: тіло в цинковій труні привозили до 

ми, а серед них – професори в галузі натураль-
ної історії М.І. Афонін (1736-1810 рр.) та М.Г. Лі-
ванов (1751-1800 рр.); брат та батько В.І Даля – 
І.Х. Даль (1764-1821 рр.) та К.І. Даль (1803-1828 
рр.); письменник П.М. Захар’їн (1744-1799 рр.), 
тощо. Вбереглися поховання 1808 р. (грецький 
архімандрит З. Петропуло), 1812 р. (генерал–
майор С. Т. Плетеньов), 1834р. (статський рад-
ник П.Г. Богданович). Є сектори учасників Крим-
ської (1853-1856 рр.) та II Світової війн. Серед 
них - каплиці над могилами родин Аркасів та 
Каразіних. Окрему ділянку на цвинтарі займа-
ють поховання воїнів І Світової війни [5, 186]. 
Серед них більшість не є миколаївцями, але їх 
останній притулком стала земля нашого міста. 
Завдяки некрологам в місцевій пресі, архівним 
даним та повідомленням газет часів війни вда-
лося нарахувати близько 80 прізвищ тих, кого 
ховали в Миколаєві в 1914-1918 рр.
На початку січня 1915 р. міністр внутрішніх справ 
М.О. Маклаков в листі на ім’я  Миколаївського 
градоначальника О.І. Мязговського повідомляв 
(далі мовою оригінала): «Александровский 
комитет раненых полагал бы желательным, 
чтобы умершие в больницах и лазаретах воины 
были похоронены в городах лишь на опрелен-
ном кладбище и в одном месте, с сооружением 
здесь часовен, крестов и памятников, дабы та-
кие братские кладбища, обсаженные впослед-
ствии деревьями и обнесенные решетками, слу-
жили напоминанием о жертвах великой Евро-
пейской войны» [6, 193]. Бажано було ще й  за-
пропонувати питання відносно увічнення місць 
поховань винести на розгляд міського управлін-
ня, а підсумки викласти в окремому листі до Мі-
ністерства внутрішніх справ.
Піклувальник міського цвинтаря О. М. Матве-
єв передав побажання Олександрівського ко-

Фото 11. Повідомлення про загальну панахиду і заупокійну літургію
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ля. В рідне місто мертві герої прибули 12 лис-
топада. Величезна кількість людей зустрічала 
їх на вокзалі; на кожній труні, яку виносили з 
вагона, покоївся Андріївський стяг, офіцерські 
кортики та трикутні головні убори. Відспівува-
ли їх представники Адміралтейського собору 
на чолі з настоятелем-протоієреєм Д.М. Твер-
дим. Після короткої заупокійної літії катафалки 
вирушили до самого собору через центр міс-
та. На чолі процесії несли міський стяг, окре-
мий катафалк заповнили вінки з георгіївськи-
ми стрічками. Коротка літія біля Грецької церк-
ви, і процесія прямує до собору, де з особис-
тою урочистістю проводиться заупокіна служ-
ба. Лише о 3-й годині дня натовп підходить до 
воріт цвинтаря, де після надгробних промов та 
молитв тіла закопують. Такі поховання прита-
манні лише віськовим високопосадовцям або 
родичам відомих громадян [11, с.3].
Наводимо прізвища воїнів, похованих на Мико-
лаївскому цвинтарі:
Абрамов Петро Петрович*.  Прапорщик. За-
гинув в бою 2.02.1915 р. В супроводі матері тіло 
привезено 31.03. Відспівували в полковій церкві. 
Абрамов Петро Петрович*. Підпоручик. Заги-
нув в ківтні 1915 р.
Алексєєв Костянтин Костянтинович. Пра-
порщик 45-го запасного батальона. Загинув 
16.03.1915р. На білому мармурі напис (тут і на-
далі мовою оригіналу): «Убит в Карпатских го-
рах при атаке высот у деревни Раббе.Воин 
благочестивый честью и кровью венчанный» 
(фото 1).
Афанас’єв Олексій Семенович*. Поручик. За-
гинув в жовтні 1914 р. Про його смерть в некро-
лозі повідомила його наречена. Відспівували в 
Грецькій церкві.
Бартенєв Леонід Іванович*. Ротмістр. Помер 
від ран, отриманих в Карпатах. Син відомого в 
Миколаєві громадського діяча І.Ф. Бартенєва. 
Після першого поранення мав змогу не воюва-
ти, але повернуся на фронт. Відспівували в Ад-
міралтейському соборі 12.03.1915 р.
Бош Олександр Вільгельмович*. Прапорщик.
Загинув в бою 23.08.1916 р.Через місяць його 
відспівали в римо-католицькому соборі і похо-
вали.
Брильц Матвій Матвійович*. Поручик. Заги-
нув в бою 25.06.1916 р.Відспівували в римо-ка-
толицькому соборі та поховали 27.07.
Васил’єв Володимир Костянтинович*. Пра-
порщик. До призову-помічник бухгалтера Ми-
колаївського відділення Держбанку. Загинув в 
червні 1916р.
Волков Василь Григорович. Штабс-капітан 

залізничного вокзалу або до каботажної при-
стані. У супроводі рідних, близьких, друзів, тру-
ну привозили до тієї чи іншої церкви, відспіву-
вали, потім везли на цвинтар, де й ховали після 
заупокійних служб біля могили. Більшість похо-
вань здійснено в ряд, їх можна простежити за 
часом; є загиблі, яких ховали в родових скле-
пах. (М. Шмельов, І. Станченков, С. Григоренко, 
П. Зубов, Л. Бартенєв). Місцева преса повідо-
мляла про час проведення поминальних служб 
на могилах на 9-й та 40-й дні, на річні дати з 
дня смерті (фото 11).
Особисто урочисто проходило поховання 
двох воїнів, які загибли 5 листопада 1914 р. 
від одного снаряда на кораблі «Св. Євстафій»-
лейтенанта Євгена Мязговського та мічмана 
Сергія Григоренко. Перший був сином військо-
вого губернатора м. Миколаєва О.І. Мязгов-
ського, другий-сином капітана першого рангу, 
героя Кримської війни А.К. Григоренко. Їхні тіла 
доправили до Миколаєва після відспівування 
в Володимирівському соборі міста Севастопо-

Фото 1. Алєксєєв К.К.

*  Пам’ятник не зберігся
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артилерії. Загинув в бою в жовтні 1915 р. Похо-
ваний в сімейному склепі. Напис на пам’ятнику: 
«Здесь покоится незабвенный сын, брат и то-
варищ-однополчанин штабс-капитан Волков. 
Убит у м. Олыка Волынской губернии 21 октя-
бря 1915 года на 27-м году жизни».
Вікторський Костянтин Андрійович*. Пору-
чик. Загинув в бою 12.10.915 р. Відспівували та 
ховали 16.12.
Гайдебуров Борис Прович. Штабс-капітан. 
Загинувв бою 23 червня 1917 року при насту-
пі військ під Тарнополем. Похований 8 липня.
Галка Лев Кирилович*. Поручик. Загинув 15 тра-
ня 1915 р.
Генсіоровький Степан Тарасович*. Штабс-
капітан. Загинув в березні 1915 року.
Генсіоровський Михайло Тарасович. Підпол-
ковник. Загинув у вересні 1916 року.
Гріднєв Василь Якович. Штабс-капітан. Заги-
нув 28 серпня 1915р. Напис на пам’ятнику: «Ко-
мандир 9-й роты 417-го Луганского полка, пав-
ший в бою под Луцком у деревни Жуковка 28 
августа 1915 года на 55-м году жизни» (фото 2).
Грідчин Афанасій Пилипович*. Прапорщик. 
Загинув в жовтні 1915 р.
Данілов Мефодій*. Нижній чин флоту. Заги-
нув при виконанні військового обов’язку разом 
з Романом Єрмоленко. Обидва поховані 7 ве-
ресня 1916 року в братській могилі.
Деменков Сергій Миколайович*. Поручик. За-
гинув 8 серпня 1915 року.
Денісов Петро Семенович*. Капітан. Загинув 
в бою. Похований 17 квітня 1915 року.
Денісчук Микола Іванович. Підпоручик. За-
гинув в бою 4 жовтня 1914 року. Напис на 
пам’ятнику: «Поручик 58 го пехотного Прагско-
го полка. Убит в бою под Фельштин (Галиция) 
4го октября 1914года. Извлечен из могилы при 
станции Надыбы 7.11.1914». Мова йде про пере-
поховання, яке відбулося в м Миколаєві 15 лис-
топада (фото 3).
Дісський Михайло Захарович*. Поручик. За-
гинув 29 травня 1916 року на австрійському 
фронті під час Брусиловського наступу на 23-
му році життя. Закінчив реальне училище в Ми-
колаєві та військове в Одесі. Мав нагороди: ор-
дена Св. Анни та Св. Володимира, був пред-
ставлений до золотої георгіївської зброї.
Єрмоленко Роман. Нижній чин флоту. Загинув 
разом з Мефодієм Даниловим.
Жевахов Григорій Костянтинович*. Загинув в 
бою 18 грудня 1915 року.
Залеський Людвиг Михайлович*. Поручик. 
Загинув 16 листопада 1914 року. Відспівували 
в римсько-католицькому костьолі Миколаєва.

Фото 2. Гріднєв В.Я.

Фото 3. Денісчук М.І.

*  Пам’ятник не зберігся
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Зубов Павло Гнатович. Штабс-капітан. Пер-
ший миколаєвець, який загинув на фронті. На-
пис на пам’ятнику: «Священник Игнатий Ива-
нович Зубов и сын его, Павел, штабс-капитан 
роты его величества 16 Стрелкового импера-
тора Александра III полка. Убит 12 августа 1914 
года в сражении с австрийцами при с. Берт-
ники». Похований 9 жовтня після заупокійної 
служби в сімейному склепі.
Іванов Віктор Палович. Напис на пам’ятнику: 
«Командир 3й роты 237го Грайворонского пол-
ка. Убит 19 мая 1915 года, 24 лет» (фото 4).
Камінський Олексій Тимофійович. Підпору-
чик. Напис на пам’ятнику: «Убит в штыковом 
бою 17 декабря 1914года на 24м году жизни». 
Поховання відбулося 15 січня 1915 року після 
відспівування в Новокупецькій церкві (фото 5).
Карандєєв Микола Федорович*. Капітан Ге-
нерального штабу, начальник та ад’ютант шта-
бу. Помер від ран, отриманих в бою. Відспіву-
вали та поховали його в жовтні 1915 року.
Кашура Павло Федорович*. Загинув 3 липня 
1916 року на 21-му році життя під час бою на 
Луцькому напрямі у с. Пустомити-Садово.
Квятковський Микола Якович*. Прапорщик. 
Загинув в бою 28 липня 1916року. Вихованець 
Миколаївського комерційного училища, сту-
дент Московського комерційного інституту. Був 
відсторонений від призову, але за власним ба-
жанням пішов воювати.
Козик Йосип Адольфович*. Капітан. Загинув 
в окопах влітку 1915 року. Тіло привезли до Ми-
колаєва 27 серпня, відспівали в римсько-като-
лицькому кастьолі та поховали.
Корольков Валентин Михайлович*. Штабс-
капітан. Загинув в бою 13 листопада 1914 року.
Ласевич Гнат Венедиктович*. Підпрапорщик. 
Загинув в бою. Відспівували в полковій церкві 
16 грудня 1914 року.
Лебедев Володимир Микитович. Капітан. По-
ховали 7 жовтня 1915 року.
Лебедев Дмитро Федорович. На пам’ятнику 
частково зберігся напис: «Здесь покоится прах 
дорого сына и брата Дмитрия Федоровича Ле-
бедева, погибшего в бою…1918 года». Можна 
вважати Д.Ф. Лебедева останнім з миколаївців, 
що загинули у тій війні.
Малиновський Георгій Васильович*. Підпо-
ручик.  Загинув у грудні 1914 року. Відспівували 
в Адміралтейському соборі.
Натензон Костянтин Григорович*. Ротмістр. 
Загинув в березні 1915 року.
Онуфрієв Василь Володимирович. Під-
поручик. Напис на пам’ятнику: «Подпоручик 
ударного батальона. Убит в бою при взятии д. 

Фото 4. Іванов В.П.

Фото 5. Камінський О.Т.
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Луковицы 27 июля 1917 года на 21-м году жиз-
ни. Спи спокойно, юный герой». Похований в 
родинному склепі (фото 6).
Паєвський Людвіг Казимирович*. Підпору-
чик. Загинув в бою 5 жовтня 1915 року. До ві-
йни – викладач гімнастики та військової строю 
в Миколаївському учительському інституті. 
Відспівували в римсько-католицькому костьо-
лі (фото 12).
Перепеліцин Євген Миколайович. Полков-
ник. Учасник російсько-японської війни. Помер 
від ран 12 лютого 1916 року. Був командувачем 
3-го батальону 58-го піхотного празького полку.
Попандопуло Іван Христофорович*. Капі-
тан. Служив в 58 піхотному Празькому полку, 
командуючи 13 ротою, був господарем офіцер-
ського зібрання м Миколаєва. 
Прокоф’єв Михайло Антонович*. Штабс-
капітан. Загинув 17 січня 1915 року. Відспіву-
вали в Адміралтейському соборі м. Миколає-
ва (фото 8).
Прокоф’єв Олександр Костянтинович. Під-
поручик. Напис на пам’ятнику: «Умер от ран 
6 ноября 1914 года в Галиции у деревни Ро-
дощице». Посмертно нагороджений орде-
ном Св. Станіслава 3-го ступеня з мечами та 
бантом. Похований в одному склепі з братом, 
Прокоф’євим Л.К. (фото 7).
Прокоф’єв Леонід Костянтинович. Поручик. На-
пис на пам’ятнику: «Убит в бою 1 марта 1915 года 
на германском фронте у деревни Едорожнец».
Рагозін Григорій Павлович*. Штабс-капітан. 
Загинув в бою 7 липня 1915 року (фото 9).
Сердюк Петро Якович. Прапорщик 55-го По-
дільського полку. Епітафія: «Пал в бою в Кар-
патах 19 марта 1915 года 24-х лет. Зачем, до-
рогой, нас разлучили с тобой?» Випускник Ми-
колаївського середньо-механічного училища 
та Київського комерційного інституту (фото 10). 
Сібер Костянтин Вільгельмович*. Прапор-
щик бомбометальної команди 41-го Селенгін-
ського полку. Загинув у віці 22-х років у с. Бала-
мутівка 22 травня 1916 року.
Сорокін Олександр Сидорович*. Ротмістр. 
Помер від ран 8 квітня 1915 року.
Станкевич Карл Львович*. Капітан. Помер від 
ран 16 грудня 1914 року. Відспівували в рим-
сько-католицькому костьолі.
Станченков Іван Васильович. Помер від ран 
21 жовтня 1914 року. «Жертва войни» (з епітафії). 
Похований в сімейному склепі Шарлаімових.
Стебихов Микола Леонтійович*. Поручик. Герой-
ськи загинув в бою 4 жовтня 1914 року. Відспівува-
ли в Сімено-Агріпінінській  та полковій церквах.
Текучев Михайло Хрисанович. Епітафія: «Хо-

*  Пам’ятник не зберігся

Фото 6. Онуфрієв В.В.

Фото 12. Повідомлення про загибель Паєвського Л.К.
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прибуло потягом з Варшави тільки 10 квітня і 
після відспівування в полковій церкві було по-
ховано.
Хаскін Валентин Іванович*. Підпоручик. Заги-
нув 25 травня 1916 року.
Хіміч Микола Іванович. Прапорщик 16-го стрі-
лецького Імператора Олександра III полка. За-
гинув в бою 21 листопада 1916 року.
Христенко Олексій Васильович*. Підпоручик 
артилерії. Загинув в бою 27 серпня 1914 року. 
Тіло поховали лише 22 листопада.
Черепанов Микола Володимирович*. Штабс-
капітан. Загинув 12 вересня 1915 року. Відспі-
вували в Касперівській церкві (фото 13).
Шарлаімов Андрій Петрович*. Штабс-
капітан. Загинув в бою. Тіло привезли до похо-
вання 27 липня 1917 року.
Шмельов Михайло Михайлович. Капітан. Епі-
тафія: «Скончался от ран во Львове 29 сентя-
бря 1914 года».Похований неподалік від церк-
ви на цвинтарі.
Есмонт Віктор Миколайович. Капітан. З епі-
тафії: «Убит штыковом в бою16 августа 1914 
года». Військовий священник полкової церкви 
протоієрей Парфеній Холодтем в інтерв’ю жур-
налістам засвідчив подвиг В.М. Есмонта: «На-
шему полку до прибытия подкрепления уда-
лось выдержать натиск 6-ти австрийских пол-
ков… В штыковом бою первым пал капитан 
Эсмонт, увлекши в атаку весь полк».
фон Ессен Сигізмунд Федорович*. Підпору-
чик. Похований в Миколаєві в вересні 1915 року.
Яковський Костянтин Михайлович*. Підпол-
ковник. З місцевої преси: «Геройски пал с 22 на 
23 февраля 1917 года на поле брани за честь и 
славу дорогой родины».
Будь-яке поховання заслуговує на увагу та охо-
рону, оскільки окрім суто санітарного аспекту 
існує ще й поняття про значення особистості 
в соціальному вимірі. Знищення цвинтарів різ-
них епох відбирає у людства частину його істо-
рії, при цьому не є важливим, яке місце в житті 
займала людина за своє життя. Некрополісти-
ка та просопографія не є поодинокими в науко-
вому забутті : генеалогія, епіграфіка,біограф іс-
тика все ще мають статус допоміжних історич-
них дисциплін. А як свідчить досвід вивчення 
некрополів, поєднання усіх цих наук (хоч поки й 
допоміжних) відкриває можливість реконстру-
ювати епоху через людське життя. А для цьо-
го, перш за все, треба якомога більше зверта-
ти увагу на створення історико-культурних за-
повідників, які надають захист та охорону і по-
мерлим, і пам’ятникам над їхніми могилами.
Історик в змозі воскресити людину через пе-

Фото 8. Повідомлення про поминальну службу на могилі Прокоф’єва М.А. 

Фото 7. Прокоф’єв А.К.

Фото 9. Повідомлення про поховання Рагозіна Г.П.

рунжий 7-го Донского Казачьего полка. Убит в 
Буковине 30 марта 1916 года на 26-м году».
Ушаков Андрій Олександрович*. Поручик. 
Загинув в бою 2 грудня 1916 року.
Федоров Олександр Миколайович*. Підпо-
ручик. Загинув 25 лютого 1915 року. Його тіло 

*  Пам’ятник не зберігся
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реосмислення її життя на тлі тієї чи іншої епо-
хи. Теорією воскресіння людини в світовому 
масштабі займалися свого часу видатні філо-
софи, такі, як М. Федоров [13, 131], Ав. Авгус-
тин [1, 96],наші сучасники [8, 78]. Але, врахову-
ючи практичний характер нашого дослідження, 
згадаємо видатного біографіста-вченого В.С. 
Чишка, який свого часу постійного нагадував 
про масштабність та неповторність тієї чи іншої 
історичної постаті в контексті культурного роз-
витку своєї країни чи всесвіту [2; 14, 12].
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Впродовж двох міжвоєнних десятиліть пред-
метом неослабної турботи української громад-
ськості Східної Галичини (однієї із західних ет-
нічних українських земель, що у той час пе-
ребувала під владою Другої Речі Посполитої) 
були поховання українців – жертв Першої сві-
тової війни. Цей мартиролог охоплював, зокре-
ма, могили українців, які полягли у боях на те-
ренах краю як вояки Легіону Українських січо-
вих стрільців (УСС) («усуси») з надією про суве-
ренну соборну українську державу або які заги-
нули в Австро-Угорщині під час війни унаслідок 
репресій тамтешньої влади. Деякі заходи щодо 
збереження цих поховань як пам’яток воєнної 
історії висвітлені у дослідженнях, авторами 
яких є Б. Савчук [25], І. Зуляк [8], З. Бойко [2], Н. 
Заставецька [6], В. Окаринський [21], ін. Однак 
науковці детально не аналізують політизовані 
підходи представників різних таборів українців 
до справи збереження у регіоні таких поховань. 
А між тим цей аспект виступав одним із ваго-
мих факторів, що роз’єднував український со-
ціум Другої Речі Посполитої, послаблював його 
можливості щодо захисту власних інтересів у 
політико-культурній, зокрема, пам’ятко охорон-
ній сфері. Тому, враховуючи наукову і практич-
ну актуальність теми для сучасних складних 
умов життя українського суспільства, значення 
воєнних захоронень у справі патріотичного ви-
ховання нації, поданий нижче матеріал має на 
меті висвітлити позицію й заходи різних табо-
рів української громадськості 1920-х–1930-х ро-
ків у Східній Галичині стосовно увічнення похо-
вань українців – жертв Першої світової війни. 
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Анотація. Висвітлюється діяльність у міжвоєнний пері-
од представників українського населення краю щодо збе-
реження важливих для справи національного виховання 
пам’яток воєнної історії, якими були поховання українців – 
жертв Першої світової війни. Показано, що зусилля україн-
ських патріотичних кіл зосереджувалися на впорядкуванні 
могил січових стрільців. Натомість галицькі москвофіли 
ініціювали формування культу героїв-талергофців, спря-
мованого на підтримку русофільських поглядів.
Аннотация. Освещается деятельность в межвоен-
ный период представителей украинского населения 
края относительно сохранения важных для дела наци-
онального воспитания достопримечательностей во-
енной истории, какими были захоронения украинцев – 
жертв Первой мировой войны. Показано, что усилия 
украинских патриотических кругов сосредотачива-
лись на упорядочении могил сечевых стрельцов. Зато 
галицкие москвофилы инициировали формирование 
культа героев-талергофцев, направленного на под-
держку русофильских взглядов. 
Annotation. The article deals with the study of the activity 
of the Ukrainian population representatives in the sphere of 
preservation of the military history artifacts and monuments 
such as graves of the Ukrainians who became victims of 
the WWI, that are meaningful and important for the national 
patriotic education. It has been pointed out that the efforts 
and care of the patriotic Ukrainians were mainly focused 
on keeping in order the graves of the Ukrainian riflemen 
(Sichovi Striltsi). Meanwhile the representatives of Galician 
Moscophilia initiated the creation of the cult of the heroes from 
Talerhof in order to back up the Russophiles’ views.
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Таким чином, проблема збереження могил по-
леглих українських вояків – як пам’яток воєн-
ної історії – було складовою життєдіяльності 
патріотично налаштованого й національно сві-
домого українського соціуму міжвоєнного пері-
оду, заходів щодо захисту ним власної культур-
ної спадщини. Ця проблема виступала у якос-
ті одного з провідних рубежів українсько-поль-
ського протистояння.
Піклуючись про національну культурну спад-
щину, протидіючи руйнівним акціям влади, 
українські політичні партії, культурно-освіт-
ні, молодіжні, спортивні, господарські та інші 
громадські організації краю проводили різно-
бічну роботу щодо збереження поховань по-
леглих українських героїв. Серед легаль-
них українських партій першість тут належа-
ла Українському національно-демократичному 
об’єднанню (УНДО). Одним із засобів консолі-
дації української нації і здобуття в подальшо-
му незалежності та соборності України партія 
вважала роботу у культурній сфері, зокрема, й 
щодо збереження пам’яток старовини [26]. По-
тужною пропагандистською силою УНДО у цій 
справі виступала щоденна газета «Діло». До 
збереження культурного надбання опосеред-
ковано – через діяльність українського страхо-
вого товариства «Дністер» та читалень «Ска-
ла» – долучалися представники консерватив-
ного напрямку східно-галицького політикуму, 
зокрема, Українська католицька народна пар-
тія (з 1932 року – Українська народна обнова).
Діяльність щодо збереження національних 
воєнних пам’яток історії була одним з мето-
дів протистояння політиці Польської держави 
й для Української військової організації (УВО), 
яка діяла нелегально. Відомо, що УВО відігра-
ла роль своєрідного підґрунтя, на якому в лю-
тому 1929 року постала Організація україн-
ських націоналістів (ОУН). ОУН підтримала іні-
ційовані Союзом української незалежної мо-
лоді (СУНМ) заходи щодо формування культу 
українських героїв (вони здійснювалися як вша-
нування пам’яті юних патріотів, полеглих під 
Крутами). Цей культ ОУН втілювала через все-
народну опіку над стрілецькими могилами, а 
згодом над могилами загиблих членів УВО [11]. 
Вагомий внесок у збереження національної 
військової історико-культурної спадщини нале-
жав товариству «Просвіта». У його складі дія-
ло Товариство з охорони пам’яток української 
культури; воно очолювало догляд за могилами 
українських вояків часів Першої світової війни 
та національно-визвольних змагань. Напри-
клад, у 1921 році члени осередку «Просвіти» в 
с. Старий Чернів Рогатинського повіту Станіс-
лавівського воєводства насипали могилу і спо-

Вищеозначена діяльність представників укра-
їнського населення проводилася в умовах не 
толерантного ставлення до неї польської вла-
ди. Адже пам’ятко охоронний аспект внутріш-
ньої політики міжвоєнної Польщі значною мі-
рою спрямовувався на денаціоналізацію укра-
їнців та поборювання українського національ-
ного руху. З цією метою санкціонувалося зни-
щення об’єктів української культурної спадщи-
ни для показового приниження автохтонного 
населення регіону та підпорядкування його ін-
тересам Польської держави. Це повною мірою 
стосувалося й українських воєнних поховань 
1914–1918 років, представлених насамперед 
могилами вояків Легіону УСС. Для влади вони 
були джерелом небезпечних антипольських на-
строїв, бо несли в собі «безсмертну славу і нову 
традицію», «корисний досвід і надію», «спога-
ди, які є предметом патріотизму» [6, с.111]. Тому 
офіційний курс Другої Речі Посполитої стосов-
но таких пам’яток знаходив вияв у проведен-
ні відповідними місцевими державними орга-
нами комасації (упорядкування) могил україн-
ських вояків (внаслідок чого окремі поховання 
часто «губилися» й розорювалися), контролі за 
їх відновленням (у бік кількісного зменшення), 
забороні встановлення на них хрестів, числен-
них нищеннях могил січових стрільців як таєм-
но «невідомими» злочинцями», так і відкрито 
за участю поліції та членів польських громад-
ських воєнізованих товариств. Наприклад, ко-
масація кладовищ зумовила знищення бага-
тьох таких поховань або перенесення останків 
загиблих вояків у більш спольщені терени Схід-
ної Галичини [7]. Були стерті з лиця землі по-
ховання січових стрільців на Тернопільщині: на 
горі Лисоня (у с. Потутори Бережанського пові-
ту), у Козовій того ж повіту, у Магдалівці Скалат-
ського повіту та інших населених пунктах. Полі-
ція та члени польського воєнізованого товари-
ства «Стрілець» («Strzelec») взяли участь у зни-
щенні українських військових могил у Поморя-
нах Зборівського повіту, у Княжі Золочівського 
повіту і т. д. [10; 6, c.112–113].
Щодо антиукраїнської діяльності «невідомих 
злочинців», то вона, як засвідчують факти, див-
ним чином співпадала з подальшою заборо-
ною місцевих державних органів на відновлен-
ня знищених поховань. Так, у газеті «Народ-
на справа» за 1930-й рік повідомлялося, що 
на Чортківщині «невідомі злочинці» у ніч з не-
ділі на понеділок Зелених свят викрали хрест, 
встановлений громадою на честь полеглих 
стрільців. Коли ж місцева молодь поставила 
новий, відразу з’явилася поліція, яка вимага-
ла пред’явити дозвіл староства на здійснення 
означеного заходу [28]. 
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поховань українців – жертв Першої світової ві-
йни – активну участь брали представники укра-
їнського патріотичного молодіжного руху. Таку 
діяльність проводили молодіжні товариства 
«Пласт», «Луг», «Січ», «Сокіл», СУНМ, «Орли»-
КАУМ (Католицька асоціація української моло-
ді), ін. Основний її тягар взяли на себе галиць-
кі пластуни, які згодом поповнювали лави ак-
тивістів ТОВМ. «Пласт» врятував могили «усу-
сів» на горі Маківка, упорядкував близько 1500 
поховань на кладовищі у Тернополі, насипав 
курган-могилу на горі Лисоня, встановив пода-
ровані членами «Просвіти» хрести на стрілець-
ких могилах у Золочеві тощо [25, с.173–175]. 
В ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1929 року в 
Шляхтинцях Тернопільського повіту члени міс-
цевого «Соколу» перефарбували придорожній 
хрест у синьо-жовтий колір і закріпили на ньо-
му таблицю з написом «Полеглим борцям за 
волю України» [29]. У червні 1930 року за ак-
тивної участі членів «Пласту», «Лугу» та «Со-
колу» святковий похід на Зелені свята на стрі-
лецькі могили у Львові переріс у грандіозну ма-
ніфестацію. Автор статті, присвяченій цій події, 
наголосив, що діяльність українських молодіж-
них товариств «… скріплює в кожного почут-
тя сили і віри в кращу будучність, заохочує до 
праці й жертв для добра всього народу» [17]. 
У липні того ж року члени «Соколу» с. Крехів 
на Львівщині організували величне «Свято мо-
гил» і взяли на себе відповідальність за їх впо-
рядкування [18].
Протистояння політиці Польської держави 
пам’яткоохоронними заходами, пов’язаними 
з подіями Першої світової війни, здійснювало 
й галицьке москвофільство. Об’єднане в ла-
вах Руської народної партії (Русской народной 
партии), воно керувалося настановами її ке-
рівництва, що оприлюднювалися на сторінках 
друкованого партійного видання – часопису 
«Земля і воля». Для розширення впливу й зміц-
нення власних позицій москвофіли ініціювали 
формування культу героїв-талергофців як уо-
соблення «руської», тобто, східнослов’янської, 
і, головним чином, російської, а не лише укра-
їнської жертовності (означена назва походить 
від найменування концентраційного табору Та-
лергоф в Австро-Угорщині, де на початку Пер-
шої світової війни австрійська влада ув’язнила 
тисячі галичан за ніби-то проросійські симпатії. 
Тут та в інших австрійських концтаборах заги-
нуло від 36 тис. до 100 тис. ув’язнених з різних 
регіонів імперії Габсбургів [15, с.58; 4, с.13] ). 
Монополізуючи поширення культу героїв-та-
лергофців, увічнення так званих «талергоф-
ських» пам’яток, галицьке москвофільство чи-
мало зусиль спрямувало на організацію мере-

рудили хрест з написом «Безіменному стріль-
цеві Галицької Армії». 
Справа догляду за похованнями українських 
героїв покращилася після утворення 1923 року 
у Львові з ініціативи «Просвіти» українсько-
го Комітету охорони воєнних могил; 1927 року 
він був реорганізований у Товариство охоро-
ни воєнних могил (ТОВМ). Ця громадська ін-
ституція, у якої незабаром з’явилася низка фі-
лій, займалась упорядкуванням воєнних цвин-
тарів, могил, курганів, пам’ятників українським 
січовим стрільцям, воякам Української галиць-
кої армії (УГА), перенесенням на кладовища з 
полів, городів та лісів останків полеглих вояків, 
спорудженням нових пам’ятників, облаштуван-
ням пам’ятних таблиць тощо. У 1923 році вона 
розпочала упорядкування стрілецьких могил 
на Львівському міському кладовищі, заклика-
ючи громадян сприяти цій благородній справі 
фінансовими пожертвами [9]. Заходами терно-
пільської філії Комітету на міському кладовищі 
було відновлено стрілецькі могили, поставле-
но 7,5-метрові дубові хрести, різьблені україн-
ським орнаментом. У 1924 році ця ж філія ор-
ганізувала масштабне вшанування пам’яті по-
леглих українських борців, залучивши до акції 
близько 10 тис. осіб [6, с.113]. 1930 року з іні-
ціативи ТОВМ просвітяни с. Поморяни на Тер-
нопільщині взяли активну участь у вшануван-
ні пам’яті полеглих, оголосивши у такий спосіб 
протест проти зруйнування стрілецьких могил 
[19]. Величне свято «Січового стрільця» у 1936 
році організували філії «Просвіти» й ТОВМу у 
с. Нараїв Долинського повіту на Станіславів-
щині [16].
У 1932 році Товариство охорони воєнних могил 
зобов’язало філії (а при їх відсутності – місце-
ві українські громадсько-культурні організації) 
укласти списки прізвищ похованих на території 
краю українських вояків – учасників Першої сві-
тової війни та національно-визвольних змагань 
– і передати їх до центрального відділу ТОВМ 
у Львові. Товариство також закликало будувати 
пам’ятники на честь полеглих. Оскільки така ді-
яльність потребувала значної кількості дозво-
лів від державних структур, то заступник голо-
ви ТОВМ О. Карпінський рекомендував «обхо-
дити» заборони влади шляхом зведення хрес-
тів на церковній землі та оголошення їх релігій-
ними святинями. Якщо ж місцева громада не 
мала коштів чи можливостей для будівництва, 
то Товариство просило хоча б вмуровувати у 
стіни церков пам’ятні плити з прізвищами поле-
глих, виготовляти світлини плит і передавати їх 
до центрального осередку ТОВМ для поповне-
ння музейних фондів [22].
У пам’ятко охоронній роботі щодо збереження 
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лялися посвячувати пам’ятні могили й хрести, 
мотивуючи відмову поганим станом здоров’я, а 
подекуди й забороною відповідними церковни-
ми документами. Москвофіли характеризува-
ли це як діяльність «українофільської партій-
ної мафії», звинувачували в хуліганстві щодо 
талергофських пам’яток вихованців товариств 
«Рідна школа», «Просвіта» і т. д. [27; 5; 6, с.114]. 
На підставі окремих таких прикладів, що дійсно 
мали місце, галицькі москвофіли намагали-
ся створити міф про загальну безкультурність 
українського національного політикуму, його ні-
гілізм щодо пам’яток історії та культури, і, та-
ким чином, сформувати негативне ставлення 
до нього у середовищі населення Східної Га-
личини. 
Специфічна позиція двох вищезгаданих суспіль-
но-політичних течій щодо вшанування пам’яті 
жертв Талергофу знайшла відбиття й на сторін-
ках »Діла» та «Землі і волі». Так, у серпні 1933 
року «Діло» опублікувало статтю, де трагедія 
Талергофу подавалась як спільний біль і «русь-
ких», і українців. Автор зазначив: галицьке мо-
сквофільство ожило лише завдяки тому, що, 
використовуючи талергофську трагедію задля 
власної мети, отримало доступ до свідомості на-
селення західноукраїнських земель [1]. Ці слова 
москвофіли сприйняли з обуренням; вони назва-
ли їх «атакою галицьких українців в цілі переве-
дення анексії Талєргофа для себе і зроблення з 
него української національної святості» [24].
Отже, впродовж міжвоєнного періоду укра-
їнський соціум Східної Галичини у справі уві-
чнення могил представників своєї нації, які 
стали жертвами Першої світової війни, демон-
стрував різні позиції. Патріотично налаштова-
на громадськість проводила різнобічну робо-
ту щодо збереження поховань полеглих укра-
їнських вояків. Діяльність москвофілів зводи-
лася лише до вшанування пам’яті мучеників 
Талергофу. Шляхом численних спотворень та 
перебільшень окремих фактів протидії націо-
нально свідомих кіл українців талергофським 
акціям москвофіли ставили за мету показа-
ти своїх політичних опонентів як людей байду-
жих, а то й вороже налаштованих до власних 
воєнних пам’яток історії. Така лінія, що прово-
дилася у русофільському та радянофільсько-
му дусі, перешкоджала консолідації україн-
ських політичних таборів, сприяла розпалю-
ванню внутрінаціональної неприязні, а то й во-
рожнечі, об’єктивно слугувала інтересам Поль-
ської держави.
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жі талергофських комітетів. Останні опікува-
лися пропагандою, збором коштів та будівни-
цтвом пам’ятників в’язням концентраційного та-
бору [23; 3; 20]. Наймасштабнішою виявилася 
акція збору коштів на спорудження пам’ятника 
«Незвісному Талєргофцю» («Невідомому Та-
лєргофцю» – О. Г.) на Личаківському кладовищі 
у Львові (1933 рік). Організаційний комітет по-
відомляв про участь у цьому проекті широкого 
кола «руських людей» зі Східної Галичини, Во-
лині, Полісся, Холмщини, Закарпаття, і навіть 
«заокеанських земляків». Проте суми пожертв, 
задекларовані комітетами у замітках-звітах, не 
підтверджували надзвичайної активності гро-
мадськості [12–14]. Отже, можна стверджувати, 
що цей аспект пам’яткоохоронної діяльності га-
лицького москвофільства мав насамперед сус-
пільно-політичний підтекст: він був своєрідним 
виявом підтримки «руського світу», радяно-
фільства, протидії заходам українських патріо-
тичних сил регіону щодо збереження й вшану-
вання поховань українських вояків.
Вшанування жертв Талергофу супроводжува-
лося встановленням пам’ятних хрестів з напи-
сами «Мученикам за Русь. 1914–1917» в окре-
мих селах практично кожного з повітів Східної 
Галичини, маніфестаціями й політичними про-
мовами проросійського змісту. Так, у виступі 
на честь посвячення хреста у с. Грицоволя Ра-
дехівського повіту москвофіл М. Цебринський 
охарактеризував політику патріотичних кіл га-
лицьких українців як таку, що спрямована про-
ти «руських і слов’янських племен». Він закли-
кав учасників до «творення живого пам’ятника 
через виховання молодого селянського поко-
ління в дусі талєргофських народних богати-
рів» [6, с.113]. А на маніфестації в с. Батяти-
чі той же промовець, виступаючи від імені різ-
них москвофільських об’єднань Львова, наго-
лосив, що масове переслідування австро-угор-
ською владою «галицько-руського» селянства 
у роки Першої світової війни сприяло загарту-
ванню «свідомості національної єдності нашо-
го народу з цілою руською (тобто, російською – 
О. Г.) нацією» [6, с.113]. Показово, що при вша-
нуванні талергофців використовувалася росій-
ська символіка – трьохколірні стрічки на вінках. 
Отже, в діяльності талергофського руху можна 
чітко виокремити шовіністичні й русофільські, 
тобто, далекі від цілей тодішньої української 
національно-визвольної боротьби тенденції.
Протидіючи цій боротьбі, москвофіли у спо-
твореному світлі показували ставлення укра-
їнських національних сил до справи увічнення 
пам’яті жертв Талергофу. Впродовж 1930-х ро-
ків москвофільська преса опублікувала низку 
заміток про те, як галицькі священики відмов-
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Угорщина, Німеччина та Італія утворюють Тро-
їстий союз. Поділ Європи на два воєнно-полі-
тичні блоки завершився. Генеральний штаб  
Другого рейха почав розробляти диспозицію 
на два фронти, яка дістала назву плану Шліф-
фена. Німеччина за перші тижні  війни повинна 
була завдати поразки Франції [2, c. 29]. План 
ґрунтувався на тому, що Росії з її відстанями 
потрібно було вдесятеро більше часу, ніж Цен-
тральними державами, для проведення мобі-
лізації. Тим часом після поразки Франції Німеч-
чина переводила всі свої війська на Східний 
фронт проти Росії. Генеральні штаби Антанти 
розробляли стратегію майбутніх воєнних дій з 
врахування відомого їм плану Шліффена. На 
нарадах 1912-1913 рр. було вирішено, що Ро-
сія завдасть удару по Берліну або вторгнеть-
ся у Східну Пруссію двома арміями на 15 день 
війни, тобто значно раніше, ніж її збройні сили 
досягнуть чисельності воєнного часу. Інші чо-
тири армії призначалися для операцій на Пів-
денно-Західному фронті, вони повинні були ви-
вести з війни Австро-Угорщину [4, с.15].
Прийнята у 1912 р. Велика воєнна програма 
передбачала досягнення Росією до     1917 р. 
якісних зрушень у рівні озброєнь, споряджен-
ня і зменшенні строки мобілізації (до 18 днів). 
В мирний час територія Російської імперії діли-
лася на 12 військових округів на чолі з Головно-
командуючим.  Сухопутні війська складалися з 
постійної армії та ополчення. Загальна військо-
ва повинність була встановлена в Росії 1861 р., 
в епоху правління імператора Олександра ІІ 
(1855-1881 рр.), військовозобов’язаними були 
чоловіки з 21 до 43 років. Чисельність  армії за-
лежала від можливості її озброєння та споря-
дження [3, с.48].
Колекція Харківського історичного музею на-
лічує близько 300 експонатів, які мають відно-
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Влітку 2014 року виповнилося 100 років від по-
чатку Першої світової війни, що відкрила нову 
сторінку в історії. Події Першої світової зали-
шилися в минулому ХХ ст., яке стало століттям 
воєн та революцій. Ці події майже цілковито зни-
щили систему старого режиму.  Перша світова 
війна докорінно змінила життя всіх наступних 
поколінь багатьох народів, серед них і україн-
ського. Для Харківщини, як і для всієї Російської 
імперії, війна знаменувала початок ХХ століття, 
початок не в календарному, а в історичному сен-
сі. Все  менше раритетів нагадує про неї, пішли 
з життя останні воїни, які приймали участь у вій-
ськових операціях і саме музеї на сьогодні є та-
кими закладами, які зможуть виконати  функцію 
історичної пам’яті, донести до відвідувачів відо-
мості  про війну 1914-1918 рр.
Війни на Балканах (1912-1913 рр.) загострили 
політичну ситуацію в Європі до такої міри, що 
війна 1914 року стала неминучою. Росія висту-
пає на боці Англії та Франції  (Антанти). Австро-
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ського». Шолом захищав голову не тільки від 
осколків снарядів, а й від шрапнелі (гребінь).  
Цей зразок отримав повсюдне визнання, при-
чому не тільки у Франції. «Адріанівські» шоло-
ми перебували на озброєні бельгійської, італій-
ської, російської, тобто усіх армій Антанти, крім 
англійської й американської. Вперше масово 
ці шоломи почали використати в російських 
військах у квітні 1916 р., вони отримали шифр 
«М 1916» і мали відмінності від французького 
фронтальною емблемою [1, с. 156]. Два зразка 
таких шоломів зберігається в Харківському іс-
торичному музеї: один з них військовослужбов-
ця румунської армії, про що свідчить емблема 
з монограмою румунського короля Фердинан-
да І. Другий шолом без фронтальної  ембле-
ми міг належати військовослужбовцю одній з 
армій Антанти. Що стосується  шоломів інших 
армій, то їх зразки теж зберігаються в фондах 
музею. Вони представляють собою спрощену 
й удосконалену модифікацію «адріановського» 
шолома, але мають одну відмінність від фран-
цузьких – на них немає гребеня. До таких від-
носяться англійський  та шолом однієї з союз-
них армій.  На другому шоломі фронтальна ко-
карда із зображенням лева, що стоїть на задніх 
лапах. По вступним книгам музею шолом про-
ходить, як бельгійській. Вірогідно він міг нале-
жати бельгійському військовослужбовцю.
До колекції цього періоду також відноситься 
парадний мундир німецького військовослуж-
бовця  резервного 173 полку. Мундир темно-
синього кольору зі стоячим червоним коміром, 
одним рядом ґудзиків. На плечах мундиру при-
кріплені погони салатного забарвлення з номе-
ром полку «173». У фондах музею також збері-
гається німецький шолом «пикельхельм» («пі-
кельхаубе»). Цей шолом був введений у Прусії 
в жовтні 1842 р. указом Вільгельма ІV для прус-
ської піхоти. Центральна частина передньої 
пластини прикрашалася металевим елемен-
том жовтого чи білого кольору – зображенням 
прусського орла – герба Пруссії. Шолом також 
мав дві полкові кокарди, які були встановлені 
як кріплення ремінця під підборіддям. Ілюстра-
цією такого головного убору в збірці нашого му-
зею є шолом для рядових військовослужбов-
ців з металевою пікою жовтого кольору. На пе-
редній частині шолома жовтий прусський орел, 
який тримає в правій лапі державу (ліва лапа 
відсутня). На зображенні орла напис  німець-
кою мовою «Mit Gott fur Koenig und Faterland» «З 
Богом за цісаря і вітчизну». Права кокарда ко-
льору німецького прапору – чорно-біла-черво-
на; ліва – біло-зелена означає землю де фор-
мувався підрозділ до якого належав солдат, в 
нашому випадку це земля Саксонія. Шолом ви-

шення до подій Першої Світової війни.  Здебіль-
шого це фотографії, поштові листівки, доку-
менти, періодична преса. Речовий фонд скла-
дає невеликий відсоток, оскільки подіям «Дру-
гої Вітчизняної війни» за радянських часів не 
приділяли належної уваги: вони залишалися 
в затінку боротьби більшовиків з царизмом та 
Лютневої «буржуазно-демократичної револю-
ції».  Для цілісного ж сприймання історії краю 
повинна бути створена повно профільна ста-
ціонарна виставка, одним із розділів якої ста-
не відображення реальних подій 1914-1918 рр. 
Насамперед, сприймання кожної війни йде че-
рез бойові дії, ефективність зброї та героїзм її 
учасників, але найбільшу увагу відвідувачі му-
зею завжди приділяють речовим експонатам.
Перша світова війна привела до спрощення 
всієї військової уніформи – з’явилася повсяк-
денна  форма, а окрім неї ще літня гімнастер-
ка, що носилася навипуск. Наказом уряду  № 
52 від 4 лютого 1909 р. вводилися нові елементи 
одягу та спорядження [1, с. 106].  Парадна фор-
ма теж була змінена і сама по собі представляє 
значний інтерес. У  музейній збірці зберігають-
ся зразки уніформи російської імператорської 
армії періоду Великої війни.  Це  парадний мун-
дир полковника стрілецького полку кольору хакі 
зі стоячим коміром (гаптування металізованим 
галуном), двома рядками ґудзиків  на яких зо-
бражено двоголового орла. У плечові шви вши-
ті по дві штрипки для кріплення еполет. В колек-
ції музею також зберігається кітель морського 
офіцера білого кольору. Уніформу нижчих чинів 
представляють шинеля, яка була найбільш ха-
рактерним елементом російської уніформи (її 
скручували й згортали у рулон-скатку та носи-
ли  через плече); кашкет зеленого кольору (хакі), 
околиш чорний. На кашкеті, по центру околиша 
штампована кокарда, її забарвлення кольорів 
державного прапору Дому Романових – пома-
ранчевого, чорного та білого.  Також кашкет си-
нього кольору з червоним околишом та чорним 
козирком, на околиші кокарда. Погони тверді, ко-
льору хакі з жовтими цифрами.
Елементом польової уніформи, окрім кашке-
та  також був шолом. На початку Великої війни 
майже всі воюючі армії були споряджені тіль-
ки стандартними головними уборами. Індиві-
дуальному захисту голови не приділялась осо-
блива увага, але з часом поранення голови ста-
ло серйозною проблемою.  Робота над шолому 
велася у всіх країнах, однак першими спеціа-
лізований металевий захист ввели французи. 
Навесні 1915 р. на озброєнні французької армії 
з ініціативи головного інтенданта армії Огюс-
та Луі Адріана  був прийнятий сталевий  шо-
лом, який одержав неофіційну назву «адріанів-
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готовлений з ущільненого паперу, який зверху 
обтягнутий вовняною тканиною, тобто він був 
виготовлений вже після початку Великої війни.
Не можна оминути увагою зразки споряджен-
ня, які знаходяться в колекції музею, які демон-
струють різноманітність спорядження для пе-
ренесення та зберігання набоїв та інших боє-
припасів. Після закінчення Другої світової  ві-
йни для поповнення колекції  Харківського іс-
торичного музею, фонди якого постражда-
ли під час гітлерівської окупації, з Воєнно-іс-
торичного музею артилерії, інженерних військ 
та військ зв’язку м. Ленінграду були переда-
ні патронні мішки, сумки для дисків кулеметів 
та сумки –патронташі. Це зразки, затвердже-
ні Військовим відомством Росії в 1916 р. На 
їх етикетажі вказані назва підприємства – ви-
робника та розміщений державний герб імпе-
раторської Росії: «Поставщик Двора Его Импе-
раторского Величиства. Товарищество Боль-
шой Костром ской Льняной Мануфактуры. 
Преемник Торгового Дома Пом. бр. Третьяковы 
и В.Конюшинъ. Магазинъ Полотняныхъ 
Бумажныхъ и Шерстяныхъ товаров Русскихъ 
и Заграничныхъ в Москве на Ильинкъ противъ 
Биржи, д. Іосифовского Монастыря»
Підбиваючи підсумки всього вищезазначеного 
можна прийти до висновку, що група експона-
тів Харківського історичного музею, яка вклю-
чає в себе уніформу та спорядження не може 
повністю дати відвідувачу уявлення про істо-
рію форми військовослужбовців Першої сві-
тової війни. Але, зважаючи на те, що в період 
«ери комуністичного будівництва», дореволю-
ційній спадщині не приділяли належної уваги, 
вищеназвані експонати музею посядуть чільне 
місце на виставках, які розповідають про істо-
рію нашої Батьківщини. 
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Перша в історії людства світова війна прине-
сла народам багатьох країн незчисленні жерт-
ви. За час, що минув після її закінчення, не 
одне покоління дослідників збирало матеріа-
ли, вивчало документи з метою проаналізува-
ти події тих трагічних років. І практично кожний 
музей історичного напрямку має експозицію, 
присвячену подіям тієї війни.
Фондова колекція Черкаського обласного кра-
єзнавчого музею, створеного у травні 1918 року, 
одразу поповнилась матеріалами Орловського і 
Брянського полків, які в цей час дислокувались 
на території Черкаського повіту і у самих Чер-
касах. Тут були унікальні предмети з полкової 
церкви, бібліотеки і офіцерського клубу полку, а 
також прапори, Олександрівські ювілейні стріч-
ки до них та зброя ХУІІІ – ХІХ ст. Цікавими ви-
явились листівки, фотографії офіцерів і солда-
тів початку ХХ ст. та рукописи спогадів учасників 
російсько-турецької війни 1877–1878 рр. 
У 1920-х роках в експозиції музею з’явились 
зброя та спорядження періоду Першої світової 
війни. Та під час німецько-фашистської окупа-
ції 1941–1943 років була втрачена значна час-
тина цих матеріалів. 
З 1960-х років музейні працівники стали прово-
дити цілеспрямований збір матеріалів учасни-
ків бойових дій та досліджувати події війни, так 
і соціально-економічного стану краю у 1914–
1918 роках. До музею в цей період надійшли ці-
каві документи, фотографії, особисті речі, на-
городи та періодичні видання.

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕРКАССКОГО ОБЛАСТНОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

THE FIRST WORLD WAR BY CHERKASSY MUSEUM REGIONAL STUDIES

УДК 069.8 (477.63)

Валентина НЕСТЕРЕНКО (Черкаси) Валентина НЕСТЕРЕНКО (Черкассы)  Valentina NESTERENKO (Cherkassy)

Анотація. На основі експозиційних матеріалів та зна-
чної фондової колекції Черкаського обласного краєз-
навчого музею розглядаються ключові моменти істо-
рії Черкаського краю в роки Першої світової війни: по-
чаток, мобілізація до лав російської армії, долі учасни-
ків-земляків, економічне становище, будівництво обо-
ронних споруд, розгортання і діяльність лазаретів, збір 
пожертвувань. Розповідається про цікаві музейні пред-
мети: книги, газети, журнали періоду війни, особис-
ті документи її учасників, поштові картки на воєнну 
тематику, світлини, зброю та спорядження, колекцію 
куль та осколків. витягнутих у Черкаському лазареті 
з поранених фронтовиків. Підкреслюється, що жителі 
краю, як і всі українці, змушені були брати участь у бра-
товбивчому протистоянні за чужі  інтереси.
Аннотация. На основе экспозиционных материалов и 
значительной фондовой коллекции Черкасского крае-
ведческого музея рассматриваются ключевые момен-
ты истории Черкасского края в годы Первой мировой 
войны: начало, мобилизация в ряды русской армии, судь-
бы участников-земляков, экономическое положение, 
строительство оборонных сооружений, развертыва-
ние и деятельность лазаретов, сбор пожертвований. 
Рассказывается об интересных музейных предметах: 
книгах, газетах, журналах периода войны, личных до-
кументах ее участников, почтовых открытках на во-
енную тематику, фотографиях, оружии и снаряжении, 
коллекции пуль и осколков, извлеченных в Черкасском 
лазарете из раненных фронтовиков. Подчеркивается, 
что жители края, как и все украинцы, вынуждены были 
участвовать в братоубийственном противостоянии 
за чужие интересы.
Annotation. The report deals with museum collection on 
war outburst, mobilization, economy state, fortification works, 
hospital activity, donations, fates of soldiers of Cherkassy 
Region. The report surveys books, newspapers, magazines 
published when the First World War as well as, postcards, 
photos, arms and equipment, set of bullets and shell-
fragments drawn out of the wounded in Cherkassy hospital/ 
The emphasis is done on Ukrainians made to fight against 
their compatriots making another’s business.
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фронтових перевезень на тиждень, два і біль-
ше. В народі говорили, що їх «визначили в по-
гонці» [3, с.80–81].
Окремим блоком представлені: «мобилизован-
ное предписание» з Корсунської волості 1914 
року селянину Н.Соломасі [11 Нд-8862], світ-
лини 1914 року: відправка мобілізованих на 
фронт [11, Нд-8867], парад військових частин 
у Черкасах [5 ФН-381], молебень у армійській 
частині 11, ФН-382], солдати 11-ї роти 36-го 
Орловського полку [11, Нд-4643], офіцери 36-
го Орловського полку [11, Нд-4644], благосло-
вення солдат перед боєм [9 Нд-10976], загиблі 
під час бою (фото 3) та «Устав о воинской пови-
нности» 1915 року [11, ПП-116]. 
Цікавими є матеріали наших земляків – учас-
ників бойових дій, нагороджених орденами та 
медалями. Тут крім фотографій є особисті речі 
фронтовиків, нагороди, листи до рідних тощо. 
Викликає інтерес комплекс документів та осо-
бистих речей уродженця села Радчиха Звени-
городського повіту П.Я.Малицького. Серед них 
військова книжка, лікарняна картка про пора-
нення, виписка з історії поранення, тимчасовий 

Наукове дослідження теми проводилось в Чер-
каському державному обласному архіві. Це 
дало можливість досить широко представи-
ти матеріали, присвячені Першій світовій війні 
в новому приміщенні музею, експозиція якого 
була урочисто відкрита 8 травня 1985 року 
Після проголошення Незалежності України роз-
почався новий етап у вивченні долі багатьох 
учасників боротьби за свободу рідної країни у 
1917-1920-х роках, які були на службі в росій-
ській армії і брали участь у Першій світовій ві-
йні. Вивчення архіву Служби безпеки України 
повернуло з небуття багато імен наших земля-
ків, які віддали своє життя за українську держав-
ність. Серед них брати Чучупаки – герої бороть-
би на Чигиринщині і в Холодному Яру, генерали 
Армії Української Народної Республіки та бага-
то тих, кого переслідували у радянські часи [10, 
с.10-183; 6, ф.21; 9, с.172–173]. Почалось вивчен-
ня і такої досить мало відомої сторінки з життя 
краю, як участь представників козацьких родин 
та поміщиків – власників великих маєтків в краї 
[2, с.89–96; 5, с.285–291] (фото 2).
При висвітленні цієї теми в музеї головна увага 
звертається на те, що український народ всу-
переч власній волі був втягнутий у війну. Укра-
їнські землі перетворилися на місце воєнних 
дій. А самі українці змушені були брати участь 
у братовбивчому протистоянні, перебуваючи 
у ворогуючих арміях Росії (3,5 млн.) і Австро-
Угорщини (250 тис.) [1, с.309].
Експозиція, присвячена Першій світовій війні 
має декілька тематичних комплексів: початок 
війни і перші призовники з краю; учасники бо-
йових дій на фронтах – наші земляки, еконо-
мічне становище та створення захисної лінії 
оборони в Канівському, Черкаському, Чигирин-
ському повітах краю, розгортання лазаретів у 
містах Черкаси, Сміла, Умань. В окремій вітри-
ні експонуються зброя та спорядження воюю-
чих сторін: російська, німецька, австрійська: 
гвинтівки, револьвери, бомбомети, шаблі, бе-
бути, гранати, гільзи від снарядів та інше [11, 
ЗС–157, 213, 241, 307, 384-889, 45, 46, 64,86, 
191, 265, 224, 249, 42, 153, 165].
Вже з перших днів війни у повітових і волос-
них містах розпочали свою роботу призовні 
пукти, якими керувало управління військового 
начальника. У повітових містах діяли військо-
ві дворянські представництва, що відали набо-
ром до армії дворян-офіцерів. Спочатку до вій-
ська забирали найбільш здорових чоловіків – 
одного з будь-якої кількості братів у родині і не 
брали синів-одинаків. Однак, вже у 1915–1916 
роках цей порядок був змінений і стали мобі-
лізовувати практично всіх призовного віку. Ба-
гатьох мужиків з кіньми та волами залучали до 

Фото 2. Вака Iван Семенович (злiва) та Вака Iван Павлович з с. Каленики 
Золотоніського повіту в учбовому центрi м. Кременчуг перед вiдправкою 
на фронт, 1914 р.
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ці подано кількість власників (3919), а також їх 
соціальний стан та віросповідання [11, ПП-116].
Є матеріали про великий сарнівський млин і 
крупорушку, які працювали на потреби фрон-
ту [3, с.164].
У 1915 році на правобережній території краю, 
що відносилась до прифронтової зони, сила-
ми місцевого населення проводилось будівни-
цтво оборонних споруд, якими керував капітан, 
в майбутньому генерал, Д.М. Карбишев. Дея-
кий час він жив у місті Черкаси, одна з вулиць 
якого носить тепер його ім’я [10, с. 66]. В експо-
зиції можна побачити малюнок черкаського ху-
дожника Ю.Чайки «Військовий інженер капітан 
Д.М.Карбишев оглядає оборонні споруди біля 
Черкас» [11 ПОД-217].
У місті Сміла, на станції Бобринська, у селах 
лівобережжя краю вже восени 1914 та у 1915 
році з’явилось багато біженців з прифронтових 
районів. І особливо з Галичини. Експонуються 
світлини «Біженці-галичани на станції Бобрин-
ська» з фотоальбому графа О.О.Бобринського 
[11, Нд-4112] (фото 4, 5).
У містах і селах досить активно проходив 
збір пожертвувань для діючої армії. Збирали 
все, що тільки можна було, на допомогу хво-
рим і пораненим. Збір коштів, речей, продук-
тів організовували при волостях «Попечитель-
ства по призрению семейств нижних чинов, 

білет 1915 року на проживання у с. Радчиха по 
хворобі, повідомлення з Олександрійського ко-
мітету поранених про відмову в допомозі [11, 
ФН-4140; ПП-8575, 8580, 8578, 8576, 8572].
Про економічний стан в краї розповідають ві-
домості про скорочення кількості працюючих 
робітників, закриття підприємств, магазинів, 
реквізиція робочої худоби, зменшення посів-
них площ, зниження врожайності сільськогос-
подарських культур. Тут експонуються газе-
ти «Биржевые новости», «Сельский вестник», 
«Свет», «Провинциальный голос» (видавалась 
в Умані), журнали «Городское дело», «Нива», 
що виходили у 1914–1916 роках [11, Нд-6062, 
6065, 6063, 6064, 4426, 3446].
Серед документів є купон білета державного 
казначейства другого внутрішнього державно-
го займу 1915 року [11, Н-463], відомості за 1916 
рік про використання на цукрових заводах гра-
фів Бобринських та у маєтку Кантакузен-Спе-
ранських праці військовополонених [11, Нд-
4614; 7534]. Так австрійські полонені працюва-
ли і на споруджені колії Гришине – Рівне, з від-
криттям якої у 1916 році отримала залізничне 
сполучення Велика Бурімка [8, с. 212]. 
Міською владою Черкас у 1915 році було над-
руковано поквартальну оцінку будівель міс-
та, яку проводила спеціально створена оці-
нювальна комісія. Тут у пояснювальній запис-

Фото 3. Загиблi солдати. 1915 р.
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зазнали солдати на шляху до свого одужання. Їх 
можна прочитати: «Якушкин Семен Гаврилович 
ранен 14 августа 1914 г. возле с. Золотая Липа 
пуля извлечена 21 августа 1914 г. в Черкасском 
лазарете», «Бойко Иван Якович ранен в Карпа-
тах 4 октября 1914 г. пуля извлечена 26 октя-
бря 1914 г.», «Шкогляд Федор Георгиевич ранен 
в Карпатах 23 апреля 1915 г. пуля извлечена 3 
мая 1915 г.», «Мищук Никита Иванович ранен 16 
июля 1915 г. возле с. Золотая Липа пуля извле-
чена 14 июля 1915 г.» [11, ЗС-412 (1-27)]. А на фо-
тографіях видно окремі палати з пораненими, 
що знаходяться на лікуванні, операційні, лікарів, 
санітарів, роботу прачок , загальний вигляд бу-
дівель лазаретів [11, Нд-11349 (1-7)].
В цьому ж залі в розділі «Культура краю на по-
чатку ХХ ст.» є матеріали про Якова Тимофійо-
вича Шевченка, талановитого самодіяльного 
художника, правнука Т.Г.Шевченка. У 1915 році 
він закінчив школу прапорщиків, був відправ-
лений на фронт, брав участь у бойових діях і 
у 1916 році загинув. Після закінчення училища 
він пробув три дні у рідному селі Кирилівці, де 
багато малював у альбомі, який залишився у 
родині. Тепер цей альбом зберігається у гро-
мадському музеї села Шевченкове, а декілька 
аркушів з нього експонуються в нашому музеї 
і свідчать про талант митця, так рано загубле-
ний у кривавій бойні війни [11, ПОД- 1598, 1595].

призванных на войну, больных и раненных во-
инов» [7, с. 240–241; 13, с. 56–57]. В експози-
ції подані матеріали про такі внески і пожертву-
вання мешканців сіл сучасної Чорнобаївщини 
та Драбівщини [11, Нд-8754, 8755].
Вже з перших широкомасштабних бойових 
операцій до міст краю стали прибувати ешело-
ни з пораненими. Для них тут були організовані 
у спеціально виділених та пристосованих при-
міщеннях лазарети. 
Так, у Черкасах працювали два великих лаза-
рети, якими опікувалась Всеросійська спілка 
міст. У окремій вітрині демонструється: бюле-
тень цієї спілки, виданий у 1915 році, два аль-
боми з фотографіями лазаретів № 1 і № 2, смі-
лянський лазарет копія листа інспектору на-
родних училищ від Черкаської тилової евакуа-
ційної комісії з проханням звільнити приміщен-
ня учбових закладів під лазарети, надісланого 
у вересні 1914 року, протокол загальних зборів 
інвалідів війни, які проживали в місті Черкаси 
[11, ФН-1 (а, б), Нд-8850, 8851, 8849].
Самим вражаючим свідченням кривавої траге-
дії є унікальна музейна колекція куль та оскол-
ків, які були вилучені з поранених у черкасько-
му лазареті. Всього їх близько ста різного розмі-
ру, частина з них прикріплена на окремі невели-
кі папірці, на яких зроблені лаконічні записи, що 
розкривають панораму боїв і тих страждань, які 

Фото 4. Бiженцi з Галичини на ст. Бобринська
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міста Звенигородки, і Микола Шраменко з міста 
Черкаси та інші [12 с.10–180].
Окремим комплексом будуть представлені ма-
теріали про мирне життя в краї: листівки з по-
здоровленнями до дня народження, до Ново-
го 1915 року, відкриття нового кінотеатру «Ам-
пір» у місті Черкаси, квитки кінотеатру «Новый 
мир» містечка Ротмистрівка за 1915-1916 роки 
та кінотеатру «Модерн» у місті Городище. Тут 
же будуть родинні світлини мешканців краю 
цього часу. 

До 100-річчя від дня початку Першої світової 
війни у музеї заплановано створити вистав-
ку, де будуть представлені нові надходження 
до музейної колекції, показані не тільки учас-
ники бойових дій, а й життя в нашому краї. Тут 
експонуватимуться матеріали і світлини наших 
земляків – учасників війни з сіл Матусів, Без-
пальче, Вознесенське, повних Георгієвських 
кавалерів С.М.Кулаківського (з села Жаботин), 
П.М.Германа (з села Келеберда), М.Д.Світюка 
(місто Черкаси), А.Г.Капустянський (з села Ко-

Фото 1. Послужний список прапорщика О. Загродського – уродженця с. Зеленькiв 
Уманського повiту, 1915 р.

валівка). Викличе інтерес і посвідчен-
ня привіслинської залізниці, видане 
30 липня 1914 року К.С.Тарнавській, 
яка майже всю війну супроводжува-
ла поранених у санітарних ешело-
нах. Тут же будуть подані матеріа-
ли, що розповідатимуть про княгиню 
Н.Г.Яшвіль, яка з початком війни очо-
лила київську організацію Червоного 
Хреста, в своєму київському будинку 
влаштувала лазарет, а з сунківсько-
го маєтку (тепер Смілянський район) 
відправляла сільськогосподарську 
продукцію на фронт.
Вперше експонуватиметься і значна 
кількість фондових матеріалів: фо-
тоальбоми та фотографії офіцерів і 
солдат 36-го Орловського полку, до-
кументи учасників війни, архівні ма-
теріали та поштові картки, присвяче-
ні різним епізодам фронтового буття.
Планується розповісти і про генера-
лів Армії Української Народної Рес-
публіки – уродженців Черкащини, 
долі яких були об’єднані не тільки од-
нією метою – здобути єдину соборну 
незалежну Українську Державу, а й 
участю у Першій світовій війні. Доля 
багатьох з них схожа: прийшли в ар-
мію рядовими, закінчили Чугуївське 
піхотне юнкерське училище, воюва-
ли, мали нагороди. Пройшли шляха-
ми боротьби за рідну Україну і на ба-
гато десятиліть попали в небуття. І 
лише тепер їх імена відомі, про них 
розповідається в експозиції музею, 
присвяченій розбудові Української 
держави, а на виставці відвідува-
чі побачать і їх військові долі у війні. 
Це і Юрко Тютюнник з села Моринці, 
і Гаврило Базильський з Уманщини, 
і Андрій Вовк з села Деньги, і Олек-
сандр Загродський з села Зеленьки 
(фото 1), і Михайло Білінський з Зо-
лотоніщини, і Євген Мєшковський з 
села Богдани, і Валентин Трутенко з 
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4. Городинець І.С. Книга пам’яті с. Безпальче. – Симферопіль, 
1994.
5. Колісник В.І.Б Чорнобай П.Д. Вознесенське. Сторінки 
історії села. – Ч. 1. – Черкаси, 2013.
6. Науковий архів Черкаського Обласного краєзнавчого 
музею.
7. Приліпко М.В. Чорнобаївщина. Велична історія рідного 
краю. – Черкаси, 2008.
8. Приліпко М.В. Чорнобаївщина. Нариси історії населених 
пунктів. – Кн.1 – Черкаси, 2013.
9. Солодар О.І. Нариси з істрії Чигиринщини. – Черкаси, 
2003.
10. Соса П.П., Кривенко С.І., Страшевич В.Б. Вулиці Черкас. 
Історичний нарис. – Черкаси, 1997.
11. Черкаський обласний краєзнавчий музей (ЧОКМ).
12. Шатайло О. Спадкоємці козацької слави. Біографії 
генералів Армії Української Народної Республіки – 
уродженців Черкащини. – Дрогобич, 2009.
13. Щерба В.П. З туману віків і днів учорашніх. Історико-
географічне дослідження Драбівщини. – Драбів, 2008.

Також піде розповідь і про роботи місцевих про-
мислових підприємств: рафінадно-цукрового 
заводу та тютюнової фабрики у Черкасах, Сте-
блівського, Цибулівського, Синявського, Поча-
пинського цукрових заводів [6, ф. 26].
Науковцями музею заплановано продовжити 
вивчення документів Черкаського державного 
обласного архіву, а саме таких фондів: благодій-
ні товариства (1915 – 1917 рр.), Черкаська пові-
това евакуаційна підкомісія Південно-Західного 
фронту (1916 – 1917 рр.), міські управи (1917 р.), 
«Рекрутские присутствия Управления уездных 
воинских начальников» (1915 – 1918 рр.).
В подальшому матеріали виставки та архівні 
документи доповнять основну музейну експо-
зицію, щоб показати суть трагедії українського 
народу, втягнутого у братовбивче протистоян-
ня, висвітлити негативні процеси та тенденції 
в економіці та суспільному розвитку, які зумо-
вила війна.

Джерела та література:
1. Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. – К., 
2006.
2. Вакка А.Б., Вакка Б.А. Вака (Ваченко) Вакка – казаки 
Переяславского полка войска Запорожского и их потомки 
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йны, план мероприятий чествования памяти, органы 
государственной власти.
Keywords: honoring the victims of the First World War, an 
action plan commemoration, public authorities.

Світова спільнота 1 серпня 2014 року відзна-
чатиме 100-річчя від початку Першої світової 
війни. Відзначення річниць визначних історич-
них подій є традиційною складовою державної 
політики пам’яті. Органами державної влади 
України було проведено підготовку до відзна-
чення цих трагічних роковин на загальнодер-
жавному рівні. 30 травня 2013 року за ініціати-
ви народного депутата України О.І. Панькеви-
ча був оприлюднений проект постанови Верхо-
вної Ради «Про проголошення 2014 року – ро-
ком вшанування пам’яті жертв Першої світової 
війни», у якому органам виконавчої влади реко-
мендувалося запланувати та реалізувати низ-
ку заходів спрямованих на вшанування жертв 
Першої світової війни. Адже українці у складі 
Російської та Австро-Угорської імперій теж по-
трапили у вир першого глобального збройного 
конфлікту. За підрахунками українського вче-
ного О.Лавера під час Першої світової війни за-
гинули 34 тисячі військовослужбовців-україн-
ців з лав австро-угорської армії та 545 тисяч 
військових-українців, які воювали у складі ро-
сійської армії, що сумарно становить 579 тис. 
військових-українців, а у відсотках – 5,86 % від 
всіх загиблих армій ворогуючих сторін [2, c. 8]. 
Разом з цивільним українським населенням за 
роки Першої світової війни українці втратили 
загиблими 1,359 млн. осіб [2, c. 11]. 
Нажаль, не всі місця поховань жертв Пер-
шої світової війни на території України збере-
жено, але все ж, згідно з інформацією з регіо-
нів України на території Волинської, Тернопіль-
ської, Львівської, Івано-Франківської, Рівнен-
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ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
1914-1918 ГОДОВ В УКРАИНЕ
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Анотація. Автори розглядають процес підготовки 
до вшанування пам’яті жертв Першої світової війни 
в Україні, який тривав впродовж 2012–2014 років. На-
жаль, розроблені заходи не будуть реалізовані повніс-
тю, оскільки їх фінансування з державного бюджету 
припинено у зв’язку з складною економічною ситуаці-
єю в країні. На рівні місцевих громад, передусім Львівщи-
ни, вшанування пам’яті полеглих у першому глобально-
му збройному конфлікті все ж відбудеться. Своєрідним 
місцем пам’яті стала і низка наукових конференцій, при-
свячених 100-річчю початку Першої світової війни.
Аннотация. Авторы рассматривают процесс подго-
товки к чествованию памяти жертв Первой мировой 
войны в Украине, который длился на протяжении 2012–
2014 годов. К сожалению, разработанные мероприятия 
не будут реализованы полностью, поскольку их финан-
сирование из государственного бюджета прекращено 
в связи со сложной экономической ситуацией в стра-
не. На уровне местных общин, прежде всего Львов-
ской области, почтение памяти павших в первом гло-
бальном вооруженном конфликте все же состоится. 
Своеобразным местом памяти станет ряд научных 
конференций, посвященных 100-летию начала Первой 
мировой войны. 
Annotation. The authors examine the process of preparing 
to commemorate the victims of the World War of 1914–1918 
in Ukraine, which lasted for years 2012-2014. Unfortunately, 
the designed measures are not fully implemented because of 
funding from the government suspended due to the difficult 
economic situation in the country. At the local level, especially 
Lviv, commemorating the fallen in the first global armed con-
flict still happen. A specific memory locations and became a 
series of scientific conferences devoted to the 100th anniver-
sary of the First World War. 
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чям початку Першої Світової війни 1914–1918 
років та вшанування пам’яті загиблих [5].
Безпосередня робота щодо відзначення 
100-річчя початку Першої світової війни покла-
далася на Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства України, зокрема на Державну між-
відомчу комісію у справах увічнення пам’яті 
жертв війни та політичних репресій, якою ще  
2012 року було ініційовано організацію на дер-
жавному рівні заходів з вшанування пам’яті 
осіб, загиблих під час Першої світової війни на 
теренах сучасної України. 
Було розроблено проект відповідного розпо-
рядження Уряду України на підставі узагаль-
нених пропозицій від Автономної Республіки 
Крим, обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій, зацікавлених 
центральних органів виконавчої влади та уста-
нов України. Метою проекту було визначено 
вшанування пам’яті осіб, загиблих під час Пер-
шої світової війни 1914–1918 років.
Проектом акту передбачалось створення Ор-
ганізаційного комітету з підготовки заходів у 
зв’язку зі 100-річчям початку Першої світової 
війни 1914–1918 років за участі представників 
центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, гро-
мадських організацій, науковців, затверджен-
ня загальнодержавного Плану заходів прове-
дення на державному та регіональному рівнях 
відповідних заходів, а також розробка і затвер-
дження Радою Міністрів Автономної Республі-
ки Крим, обласними, Київською та Севасто-
польською міськими державними адміністра-
ціями регіональних планів заходів у зв’язку зі 
100-річчям початку Першої світової війни 1914–
1918 років та вшануванням пам’яті загиблих і 
забезпечення їх виконання.
Проектом Плану заходів пропонувались, 
з-поміж іншого, такі заходи:
- упорядкування місць поховання, меморіаль-
них комплексів і споруд, пов’язаних із подіями 
Першої світової війни, відновлення зруйнова-
них об’єктів (постійно);
- здійснення аналізу стану збереження місць 
поховання жертв Першої світової війни, а також 
військових меморіалів, окремих меморіальних 
споруд, які перебувають на обліку у регіонах 
України (протягом 2014 року);
- здійснення інвентаризації об’єктів культур-
ної спадщини, пов’язаних із подіями Першої 
світової війни, виготовлення їх каталогів та 
карт, складення облікової документації та за-
несення їх до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України;
- здійснення комплексу заходів з обліку, музе-

ської, Чернівецької, Дніпропетровської, Запорізь-
кої та Донецької областей України зареєстровано 
понад 350 місць поховання часів Першої світової 
війни 1914–1918 років, у яких поховано понад 
27 тис. військовослужбовців різних армій [4].
Власне з метою вшанування пам’яті українців, 
загиблих під час Першої Світової війни 1914–
1918 років влітку 2013 року було розроблено 
проект указу Президента України «Про заходи 
у зв’язку зі 100-річчям початку Першої Світової 
війни 1914–1918 років та вшанування пам’яті 
загиблих», згідно з яким доручалося Кабінету 
Міністрів України:
 1) утворити Організаційний комітет з підготов-
ки заходів у зв’язку зі 100-річчям початку Пер-
шої Світової війни 1914–1918 років та вшану-
вання пам’яті загиблих, включивши до його 
складу представників центральних та місце-
вих органів виконавчої влади, органів місцево-
го самоврядування, громадських організацій, 
науковців;
2) розробити спільно з Українським інститутом 
національної пам’яті, Державною міжвідомчою 
комісією у справах увічнення пам’яті жертв ві-
йни та політичних репресій та затвердити у 
тримісячний строк план заходів з підготовки і 
проведення заходів у зв’язку зі 100-річчям по-
чатку Першої Світової війни 1914–1918 років та 
вшанування пам’яті загиблих, передбачивши:
– здійснити комплекс заходів з пошуку, обліку, 
музеєфікації та збереження об’єктів та історич-
них місць, пов’язаних з подіями Першої Світо-
вої війни 1914–1918 років та вшанувати пам’ять 
загиблих на території сучасної України;
– провести 2014 року за участю Національної 
академії наук України у місті Ужгород Міжна-
родної наукової конференції, присвяченої по-
діям Першої Світової війни 1914–1918 років та 
вшанувати пам’ять загиблих на території су-
часної України;
– створити цикл документальних фільмів про 
події Першої Світової війни 1914–1918 років та 
вшанувати пам’ять загиблих на території су-
часної України, видати відповідну науково-до-
кументальну та науково-популярну літературу;
– здійснити пошукову та дослідницьку роботи 
з вивчення трагічних подій періоду Першої Сві-
тової війни 1914–1918 років на території сучас-
ної України;
– провести у загальноосвітніх та інших на-
вчальних закладах, закладах культури, вій-
ськових частинах тематичні уроки, лекції, бе-
сіди, круглі столи, присвячені подіям Першої 
Світової війни 1914–1918 років та вшанування 
пам’яті загиблих на території сучасної України;
3) Вирішити в установленому порядку питання 
щодо фінансування заходів у зв’язку з 100-річ-
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ту Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про 
економію державних коштів та недопущен-
ня втрат бюджету», де в пункті 20 передбаче-
но наступне: «Припинення використання бю-
джетних коштів для проведення заходів з від-
значення пам’ятних та історичних дат, ювіле-
їв підприємств, установ та організацій, а також 
ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та 
інших подій (крім централізованих заходів Мін-
культури, пов’язаних з відзначенням 200-річ-
чя від дня народження Тараса Шевченка, Дня 
Конституції України, Дня незалежності України, 
Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів), 
друкування продукції, не пов’язаної з виконан-
ням завдань і функцій органів державної влади 
та інших державних органів».
Отже, передбачені у вищезазначеному проекті, 
заходи будуть згорнуті у зв’язку з об’єктивною 
економічною реальністю. 
Зазначимо, що різняться підходи щодо відзна-
чення сумних роковин, і у міжнародному се-
редовищі. До прикладу, Європейська Комісія 
вирішила не святкувати річницю початку Пер-
шої світової війни з міркувань політкоректності, 
хоча Велика Британія відзначатиме впродовж 
наступних чотирьох років усі найвагоміші юві-
лейні події, бо за словами Д.Кемерона важли-
во пам’ятати про Першу світову війну, бо саме 
вона «зробила нас тими, ким ми сьогодні є» [1]. 
А в Російській Федерації на 1 серпня 2014 року 
заплановано відкриття музею Першої світової 
війни в приміщені Ратної палати в Пушкіно [3].
В Україні вшанування жертв Першої світової ві-
йни все ж відбудеться, незважаючи на брак ко-
штів. Так, Голова Львівської обласної держав-
ної адміністрації І.І.Сех 2 червня 2014 року під-
писала розпорядження про відзначення 100-
ї річниці початку Першої світової війни 1914-
1918 років та вшанування пам’яті загиблих. Від-
повідно вже відгукнулися і районні ради Львів-
щини, які розробили плани заходів, присвячені 
роковинам. Переважно це просвітницькі та ін-
формаційні акції в загальноосвітніх установах, 
бібліотеках, закладах культури; упорядкування 
пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань 
жертв Першої світової війни, 
Відзначимо також, що сумний ювілей спричи-
нив активізацію наукової та освітянської гро-
мадськості України. Впродовж 2014 року за-
плановано низку конференцій, присвячених 
Першій світовій війні. Так, вже відбулися кон-
ференції в Дипломатичній Академії при МЗС 
України, Державній установі «Інститут всесвіт-
ньої історії НАН України», Академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та 
інших установах. На вересень 2014 року запла-
новано міжнародні наукові тематичні конфе-

єфікації та збереження об’єктів та історичних 
місць, пов’язаних з подіями Першої світової ві-
йни, та вшануванням пам’яті загиблих на тери-
торії сучасної України;
- проведення досліджень невідомих військових 
поховань та поховань цивільного населення – 
жертв Першої світової війни на території сучас-
ної України із залученням в установленому по-
рядку фахівців спеціалізованих пошукових та 
громадських організацій України, а також пред-
ставників іноземних юридичних осіб;
- розробка туристичних маршрутів по місцях 
бойових дій та місцях пам’яті жертв Першої сві-
тової війни;
- проведення тематичних уроків, лекцій, бесід, 
«круглих столів», присвячених подіям Першої 
світової війни та вшануванню пам’яті загиблих 
на території сучасної України;
- збереження та ремонт місць поховання осіб, 
що загинули під час подій Першої світової ві-
йни, а також запобігання актам вандалізму та 
руйнуванню таких місць поховання;
- встановлення пам’ятників або стел, пам’ятних 
знаків, присвячених подіям тієї війни;
- встановлення відповідних інформаційних та-
блиць державною мовою, які б інформували 
про зміст написів на меморіальних спорудах, 
що увічнюють пам’ять про іноземців, загиблих 
на території сучасної України під час Першої 
світової війни;
- проведення Українським інститутом національ-
ної пам’яті всеукраїнського «круглого столу» на 
тему: «Перша світова війна: сприйняття сучас-
никами та пам’ять нащадків (до 100-річя від по-
чатку Першої світової війни 1914–1918 років)»;
- проведення Національною академією наук 
України, Закарпатською облдержадміністраці-
єю всеукраїнського семінару «Новітні підходи в 
методології дослідження та методи висвітлення 
подій Першої світової війни 1914–1918 років»;
- проведення Національною академією наук 
України спільно з Черкаським національним 
університетом ім. Богдана Хмельницького між-
народної наукової конференції на тему: «Украї-
на у Першій світовій війні»;
- проведення Національної академією наук 
України «круглого столу» на тему: «Перша сві-
това війна 1914–1918 років і Україна»;
- підготовка та видання Національною акаде-
мією наук України документального збірника 
«Україна у Великій війні 1914–1918 рр.: мовою 
документів і свідчень» та праці «Велика війна 
1914–1918 рр. і Україна» тощо [4].
Однак, в сучасних безпекових та економічних 
реаліях реалізація запланованих заходів по-
требуватиме додаткових коштів з державно-
го бюджету, що суперечить постанові Кабіне-
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ренції в Київському національному університе-
ті імені Тараса Шевченка, Національному вій-
ськово-історичному музеєві України, Дніпропе-
тровському національному університеті ім. О.Т. 
Гончара, Ніжинському державному університе-
ті імені Миколи Гоголя та інших закладах науки 
та освіти. Ці конференції теж стане своєрідним 
місцем пам’яті, зокрема і жертв Першої світо-
вої війни. 
Відзначення сторіччя початку Першої світової 
війни в Україні дозволить не лише активізува-
ти наукові дослідження першого глобального 
конфлікту в історії людства у ХХ столітті, але й 
в черговий раз приверне увагу до необхіднос-
ті пам’ятати про уроки подібних конфліктів, що 
є надзвичайно актуальним з огляду на сучасну 
ситуацію довкола нашої держави.
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слідникові можуть стати ті або інші мистець-
кі твори. Яскравим прикладом цього є низка 
публікацій в львівському мілітарному часопи-
сі “Цитаделя”, в яких за основу для історичних 
досліджень взяті, наприклад, твори літератури 
[9], живопису [7], пропаганди [5].
Цінність таких джерел, незважаючи на власти-
вий їм суб’єктивізм, полягає в тому, що митець, 
який їх творив, мусив вивчити належним чином 
питання зображення, в тому числі через опра-
цювання документів або опитування очевид-
ців або учасників. І сам факт роботи над тво-
ром мистецтва непрямо свідчить про потенцій-
ну наявність особистого архіву автора або на-
явності певних записів у його щоденнику чи в 
листах.
Розглянемо вплив творів мистецтва на істори-
ко-хронологічне висвітлення подій, пов’язаних 
із творенням у завершальній фазі І світової ві-
йни збройним шляхом гуцулами Закарпаття 
своєї державності як частини майбутньої со-
борної України. Спочатку зазначимо, що до-
кументів, віднесених до тих часів, у науково-
му обігу майже немає. Це пояснюється як три-
валою бездержавністю України, окупацією її 
частинами різними державами впродовж 20-го 
століття із відповідним нищенням “всіх і вся”, 
так і складністю пошуку можливих докумен-
тів, які поодиноко могли б бути розсіяними по 
різним державним і відомчим архівам кількох 
держав, наприклад Австрії, РФ, Румунії, Угор-
щини, Чехії. 
Стосовно Гуцульської республіки дослідники 
або інші зацікавлені особи користаються пере-
дусім спогадами С. Клочурака “До волі”, спога-
дами С. Зубачинського “Гуцульське  повстання” 
(Літопис Червоної Калини, 1932, ч. 7–8), спога-
дами В. Воробця про бойовий похід на Закар-
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Анотація. Метою статті є показати роль літератур-
них творів у вивченні та дослідженні історичних подій 
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шення І світової війни та розпаду імперій. Для ілюстра-
ції використано твори письменників З. Кудея, В. Кухти, 
У. Самчука, В. Тимчука, а також спогади С. Клочурака і 
В. Воробця. 
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исторических событий, примером которых является 
восстание на закарпатской Гуцульщине и провозгла-
шение Гуцульской республики как одного из региональ-
ных результатов окончания Первой мировой войны и 
крушения империй. В описании использованы произве-
дения чешского писателя З. Кудея, украинского писа-
теля У. Самчука, современных писателей В. Кухты и 
В. Тымчука, воспоминания С. Клочурака и В. Воробца. 
Annotation. The paper’s goal is to depict a literature’s role in 
researches of some historical events. The rebellion in a hutsul 
territory of Transcarpathia and Hutsul Republic’s proclamation 
as a result of the First World War and empires’ collapse is the 
background of such analysis. We have studied the novels Zde-
niek Kudej, Czech writer, Ulas Samchuk, Ukrainian writer, Va-
syl Kuhta and Volodymyr Tymchuk, modern Ukrainian writers, 
the memoirs of Stepan Kloczurak and Viktor Vorobets.
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Історія та ті або інші форми мистецтва є тради-
ційно взаємопов’язаними та взаємозалежни-
ми. І коли бракує з певних причин надійних іс-
торичних джерел, документів на допомогу до-
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ням найбільшої групи, яка мала 43 повстан-
ців, було роззброїти головну частину мадяр-
ського війська, яка квартирувала в бувшій во-
єнній лікарні і римо-католицькій школі. Дру-
гій групі призначено зайняти залізнодорож-
ну станцію Лазіщина-Зимір і головну залізно-
дорожну станцію, роззброїти вартових і при-
пинити будь-яке сполучення з Раховом. Даль-
ші дві групи мали роззброїти жандармів і при-
кордонників і зайняти пошту і громадський 
уряд, щоб мадярські урядники не могли пода-
вати до Рахова і дальше вістки про те, що 
сталось.
...Ми усі, добре озброєні, від самого вечора че-
кали на станції в Дебрях на приїзд транспор-
ту з Коломиї, який під проводом Дмитра Нім-
чука і Василя Климпуша прибув о першій годи-
ні після півночі. Коли поїзд в’їхав на станцію, з 
нього першими вийшли наші два провідники, 
а за ними четарі Ю.Циганюк, С.Зибачинський 
і Е.Половецький. Цілий транспорт складав-
ся з трьох старшин, шістьох підстаршин і 
14 стрільців. Побачивши таку незначну поміч 
(23 вояків), ми поставили собі питання, чи 109 
наших вояків вистачить для того, щоб роз-
зброїти 620 мадярських вояків, жандармів і 
прикордонників, які, крім рушниць, мали ручні 
гранати і три кулемети, отож були далеко 
краще озброєні, як наші «колядники». Галиць-
кі старшини рекомендували відкласти наміри 
на наступний день, коли приїде більша поміч. 
Однак члени Головної Ради рішили, що приго-
товлений наступ неможливо відкласти, бо 
вдень могла б піти чутка, що щось приготов-
ляється і в такому разі ми могли б зазнати 
невдачі, яка коштувала б гуцульському насе-
ленню багато жертв. Цієї ночі мадярська ко-
манда не сподівається ніякого нападу, тому 
треба діяти. 23 старшин і вояків з Галичини 
включили ми до зформованих чотирьох груп і 
в нашому пляні нічого не міняли. Провідниками 
груп ми залишили наших підстаршин, бо вони 
не тільки знали своє рідне село, але й були 
добре ознайомлені з місцями і будинками, які 
мали зайняти. Ми ввійшли до поїзду і поволі 
з’їжджали із станції Дебрі вниз на станцію Ла-
зіщина-Зимір, де і крім залізнодорожного пер-
соналу виконувало службу 10 мадярських во-
яків і два прикордонники. Коли поїзд в’їхав на 
станцію і зупинився, хорунжий М.Сабадюк, 
який жив недалеко від станції, і його 15 гуцу-
лів пішли в атаку і за кілька хвилин без жодно-
го вистрілу не тільки зайняли станцію, але й 
роззброїли 10 мадярських вояків і двох прикор-
донників. На станції Лазіщина-Зимір ми зали-
шили 6-ох наших вояків під командою Василя 
Копанчука, які, крім призначеної служби, пиль-

паття у 1919 році (частково оприлюднені у 2013 
р. на сайті Ucraina Inter Arma), важкодоступною 
розвідкою М. Кабалюка “Гуцульська Республі-
ка” (Біліна, 1992) і дослідженням М. Мушинки 
“Лицар волі”. Очевидно, що всі мемуарістичні 
матеріали містять відомі їх вади, що в цілому і 
пояснює їх неузгодження у питаннях висвітлен-
ня тих або інших подій, в т.ч. і щодо підготовки 
та проведення гуцульського повстання в Ясіню.
В той же час Гуцульська республіка знайшла 
своє гідне, за словами Василя Кухти, віддзер-
калення в творах красного письменства: збір-
ка оповідань Василя Гренджі-Донського «Назу-
стріч волі» (1930 р.), повість чеха Зденєка Ку-
дея «Гуцульська Республіка» (1937 р.) та роман 
«Гори говорять!» (1934 р.) тодішнього емігран-
та на теренах Чехословаччини Уласа Самчу-
ка, частого гостя активних учасників повстан-
ня братів Климпушів, – своєрідні хроніки «свя-
того бунту», боротьби гуцулів за власну сво-
боду і національне самовизначення. У радян-
ські роки через табуйованість теми Гуцульської 
республіки та віднесення ясінських повстанців 
до категорії “українських буржуазних націона-
лістів” відома лише спроба Івана Долгоша від-
творити, переосмислити з висоти проминулих 
літ названі події у книзі першій  роману-дилогії 
«Заплакала Тиса кров’ю…” [4, с. 20–21]. 
Розглянемо стисло ці твори на прикладі лише 
однієї визначальної події Гуцульської республі-
ки – збройного повстання в с. Ясіня, що було 
викликано дробленням Австро-Угорської імпе-
рії на завершальному етапі І світової війни. 
Почнемо зі спогадів Степана Клочурака (ско-
рочено). 
“Дня 5-го січня 1919-го року Головна Упра-
ва Української Народної Ради зійшлась в домі 
Івана Чуфищука, сина Олекси Чуфищука, яко-
го мадяри повішали в 1914-му році, і від-була 
таємну нараду. На цій нараді члени Головної 
Управи ради договорились, що наступного 
дня 6-го січня, на наш Святий Вечір, уся Го-
ловна Управа піде «колядувати». Підемо з ко-
ля-дою від хати до хати, як це є звичаєм у гу-
цулів, щоб в такий спосіб відвернути всяке 
підоз-ріння мадярського війська і його поміч-
ників, та так назбираємо потрібну кількість 
бувших членів народної оборони... У нашій гру-
пі колядників були скрипки, цимбали і трембі-
та, а “березою”, тобто провідником коляди, 
був славний Лупул і я. Ми колядували цілу ніч і 
цілий день на Різдво і до вечора того дня “на-
колядували” 86 озброєних гуцулів. Ми поділи-
ли їх на чотири групи, з яких кожна мала на-
перед опрацьований плян дії. Для кожної гру-
пи призначено коменданта, який відповідав за 
точне здійснення визначеного пляну. Завдан-
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єні чужі люди. Ясіня мертво мовчала. Вікна 
жидівських і мадярських хат щільно позакри-
вані віконницями. У такий час, замучений, за-
сапаний Браш гасав по вулиці й шукав Шровбу 
і Водічку. Обганяв Ясіня, вертівся по вулиці, 
мов навіжений і зовсім не знав, що далі діяти... 
Біжить, землі не чує. І раптом, коло церкви 
до нього вибігають якісь люди й погрожують 
йому зброєю. 
– Куди чвалаєш? – гримнув над ним голос і не 
встиг Браш отямитися, як тяжеча тверда 
рука піймала його за коміра й тягне невідо-
мо куди. 
– Пусти! – кричить Браш. – Я біжу до пана со-
тника! 
– Аа, до сотника. Ми от тобі покажемо со-
тника. І через пять хвилин, замісць у сотника, 
Браш опинився в касарнях. Тут справжня Содо-
ма й Гомора. У темних, ледь освічених, коридо-
рах ходять сильно озброєні чужі люди. Знадво-
ру касарня оточена також військом. Кілька во-
яків витягають з касарен скоростріли й вино-
сять кріси. На залях сидять стурбовані вояки 
залоги й не розуміють, що сталося...
Але найбільший рух у Цоканів. Ясіня добули 
легко, але чи піде так і далі? Буде бій. Відобі-
давши всі три брати збіраються до велико-
го діла. 
– Благословіт, неню, благословіт, мамко! 
Йдемо... 
“Гальо, гальо! Агенція “Ройтер”. У ночі на 7 
січня українці обсадили мадярську залізнодо-
рожню станцію в Карпатах, Ясіня. Мадярська 
залога в числі двох сотень людей попала до 
полону. Арештовано кількох визначніших міс-
цевих мадярів і вивезено їх углиб краю, як за-
ложників. 
“Гальо! Агенція “Вольфа” – Берлін. Українці по-
сунулися на захід. Ясіня, північно-вихідна ма-
дярська залізнодорожна станція, в їх руках. 
Стан неспокійний. У руках українців всі воєнні 
запаси, два броневі потяги. Мають намір об-
садити цілу Мадярщину. Мадярська влада ро-
бить заходи в українському дипломатичному 
представництві в Будапешті. 
“Гальо! – Київ. “УТА”. Наші війська в ночі під 25 
грудня с. ст. перейшли яблонецький перехід і 
обсадили Ясіня. Населення зустріло наші від-
діли з надзвичайним ентузіязмом. Воєнні опе-
рації успішно розвиваються на цілому, півден-
но-західному фронті. 
“Алло! Масква. Всім радам і редакціям! Теле-
графна агентура преси “Роста”. Відділи бі-
ло-петлюрівських банд рухаються на за-
хід і загрожують успішному розвоєві робіт-
ничо-комуністичного фронту Мадярщини. 
Під 25 грудня банди обсадили вихідню точку 

но стежили за станційним персоналом, щоб 
ніхто по телефоні не подавав вістки.
Для дежурного залізнодорожного урядовця ми 
написали по-мадярському повідомлення про 
час від’їзду поїзду з Зиміра до Ясіня. Він до те-
лефону прочитав з поданої йому записки, що 
поїзд з Ворохти-Воронєнки приїхав нормаль-
но, нічого особливого не везе і в такий-то 
точно час від’їжджає до Ясіня. Поїзд вирушив 
і незабаром зупинився перед головною стан-
цією на Костерівці. В ньому була тільки група 
повстанців під командою булавного Дмитра 
Іванюка і Михайла Біланюка. Її завданням було 
зайняти головну станцію, що вони і зроби-
ли. Тим часом хорунжий М.Сабадюк роззбро-
їв жандармерію і прикордонну поліцію, Василь 
Клочурак ст. зайняв сільський уряд і пошту, а 
я з булавним І.Гундєком і Василем Кувіком роз-
зброїли і взяли в полон 504 мадярських вояків. 
Ми напали на мадярське військо так нагло і 
несподівано, що воно не встигло постави-
ти нам відповідний опір. По короткій гострій 
перестрілці ми перемогли мадярів. Мерт-
вих не було. Мадяри мали 11 поранених, з них 
п’ять тяжко. З наших повстанців було 8 ра-
нених, з них два тяжко. Мадярських старшин 
забрали ми з їх квартир, разом з їхнім комен-
дантом підполковником. До третьої годи-
ни ранку Ясіня позбулося мадярських окупан-
тів... Зразу після перевороту вранці 8-го січня 
1919-го року Рада відбула своє засідання в по-
вному складі і з того часу вона була одиноким 
керівником громадського життя в Ясіню... На 
цьому засіданні Рада рішила збільшити нашу 
міліцію до 300 вояків, не враховуючи сюди во-
яків з України. На перший заклик Ради до Гу-
цульської оборони вступило понад п’ятьсот 
бувших вояків. Багато з них принесли з собою 
рушниці і потрібну муніцію” [2, с. 126–128].
Віктор Воробець подає дещо іншу картину [1]. 
Тепер наведемо ці події у світлі бачення пись-
менників, які, нагадаємо, вивчали їх.
Улас Самчук (скорочено): “Над миром стоїть 
незмірно велична ніч...  
Яблонецьким перевозом, розрізуючи величез-
ні снігові замети, виїхав з Ворохти паротяг-
розчищувач. Сопе, дмухає і крає снігову ціли-
ну. Сипле направо й наліво сніг, лишає за со-
бою свобідну дорогу. По ній має пройти по-
тяг, наладований хлібом, для гуцулів. Ті ще 
не знають про це... 
В той час працювали повстанці. У сім годин 
зібралися на кінці, що його зараз тут охрес-
тили ім’ям «Свобода», і вирушили звідсіль у 
трьох напрямках. Залога здалася без бою. Всі 
спали і нічого не сподівалися. Уночі прибула 
потуга й по всіх вулицях завешталися озбро-
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які своє нужденне лахміття вкривали пола-
таними військовими плащами, що в них вер-
нули, чи втекли зі світової війни домів… Але 
усі були озброєні в нові кріси, при чому і про му-
ніцію не забули. І всі угоріли завзяттям взя-
ти участь у цьому зриви, що мав принести 
їм вимріяну волю. Терпеливо розсілися кругом 
стації, ожидаючи приходу поїзду, що мав при-
везти їм провідників. Їхні команданти поділи-
ли групу на кілька відділів, даючи вказівки, що 
мають робити. Бо ще перед двома тижнями 
був у Ясіню бувший австрійський старшина 
й їхній давний приятель, др. Гарасимович, що 
основно простудіював цілу околицю Ясіня та 
виготовив оперативний плян, по якому мали, 
заскочити й обсадити Ясінє…
Поїзд заїхав на стацію і задержався, випуска-
ючи цілі клуби диму та пари. З нього вискочи-
ло кількох людей. Сотня грудей відітхнула з 
полекшою.
Були це вони. Шість молодих старшин в то-
варистві двочленної гуцульської делегації, 
під проводом поручника, що йому також що-
тільки вус засіявся. Всі були зодягнені в нові-
сінькі однострої та виглядали радше на учнів 
юнацької школи, як на старшин, що мали 
бути провідниками очайдушних верховинців 
в небезпечній воєнній виправі. За ними висту-
пило, около двадцять стрільців, також у но-
вих одностроях, майже самих підлітків. Тіль-
ки трьох, чи чотирьох було старших. 
Тулайдан оглядав їх розчаровано. Оце мали 
бути майбутні їхні провідники? Це-ж самі 
хлопці…
– Дмитре! – штовхнув Тулайдана у бік. – Ми 
будемо мати також і власну артилерію.
Та часу не було на дальші балачки. Поручник, 
що був командантом відділу, в кількох словах 
сказав приявним, що приходить з доручен-
ня др-а Петрушевича, президента Західньої 
Української Республики, щоби обняти коман-
ду над угорськими гуцулами, разом з товари-
шами зброї і що від цієї пори всі обовязані під-
чинятися його приказам… З приявних гуцулів 
сформовано чети й сотні, розміщуючи між 
них українських стрільців. Впав приказ: “Всі-
дати!”” [3, с. 16–18].
“…Хвилина їзди і поїзд вкотився на головний 
двірець… Як тільки поїзд задержався, в од-
ній хвилині все було на дворі. Один відділ пе-
ребіг попри головну будівлю та обсадив голо-
вний гостинець і бічну пільну дорогу, що вела 
через сад просто до військових бараків. Дру-
гий відділ обсадив тимчасом канцелярію, аре-
штуючи начальника та урядників, що робили 
тоді службу. Прибігла інша сотня та розло-
жила варту перед всіми домами, де жила за-

Мадярщи-ни, Ясіню. Місцеве населення ста-
вить енергійний опір імперіялістичним хижа-
кам” [6, с. 14].
Як бачимо, Улас Самчук вирішив обійти тактич-
ні деталі військової операції.  
Наведемо викладення цієї події у світлі бачен-
ня Зденєка Кудея (скорочено): “– Час той при-
йде може скорше, як ти собі думаєш, Іване, – 
сказав лагідно. – Тільки трохи терпеливости. 
Але тоді буде треба ясних думок і сильних 
рук. Наше визволення наближається. Можли-
во, ще й сьогодні. – Тулайдан замовк.
– Що? Ще сьогодні? – перепитав Гринюк. – 
Підуть може ясінці проти мадярів?
 – Може ще й сьогодні – повторив Тулайдан, 
– скоро тільки прийде приказ, вирушимо на 
Ясінє. Коли не нині, може завтра, позавтра, 
поки не прийде зі Станиславова повідомлен-
ня. Тоді зробимо повстання. Мусимо видержа-
ти. Нема у нас ні старшин, ні скорострілів, ні 
гармат.
– А чому б нам не зробити це повстання за-
раз, самим. Тут, у наших порах не потребу-
ємо гармат, а провідники найдуться між на-
шими рядами. Нащо нам кликати сюди чужих 
людей?
– Хіба чужі вони нам люди? Є це такі самі гу-
цули, як і ми, з Гадичини й Буковини. Вони вибо-
роли собі вже незалежність. Між ними є доволі 
освічених людей, бувших старшині, що краще 
розуміються на військовому ділі, як ми. Коли 
у нас на пальцях одної руки можна їх почисли-
ти. Та й ті, на жаль, в більшій чи меншій мірі, 
змадяризовані. І так не лишалося нам нічого 
іншого, як звернутися за поміччю за кордон. 
Скоро тільки поміч прибуде, беремося за діло, 
А покищо треба чекати на знак…” [3, с. 11].
“По дорозі відвідали цілу низку хат зі свої-
ми колядками й паки дійшли до Ясіня, зріс їх-
ній гурток до сорок осіб. Перед самим Ясінєм 
завернули, на залізничий шлях до Лозищини, 
прямуючи малими відділами в напрямі Земі-
ру… Тут стрінулися з іншим відділом. Були це 
гуцули з другої сторони Ясіня… Згодом ви-
бралися спільно в напрямі кордону, де чека-
ли на них уже гуцули з поблизьких сіл. При-
бувши до панцирного дому на кордоні, заста-
ли там зібраних уже около двіста доброволь-
ців… Вкінці під північ рушила довга кольона 
через кордон і приспішеною ходою прямувала 
в сторону Воронєнки, першої стації на укра-
їнській території, куди мали приїхати укра-
їнські старшини й добровольці зі скорострі-
лами. Була це дуже пестра збиранина. Біль-
шість мала на собі гуцульські кожухи й бара-
ниці, але було тут і доволі таких, яким не ли-
шилося вже нічого з колишнього добробуту й 



496 науковий збірник

Й правди став шукати…
Ми до вас були гостинні,
Зараз – зброю скласти!
Пролунало зо два стріли, 
Бартками махнули –
Під арештом себе вздріли 
Сейкелі в гуцулів:
Калачем почастували,
Куном похвалили 
І, беззбройних, відпустили
З Богом до родини.
…Подолавши перевали, 
Поміч прибувала,
Військо ладно муштрували
Нові генерали.
Освятивши воду в Тисі,
І бартки, й пістолі,
До Сиготу урочисто
Посідлали коні…” [8, с. 11]. 

Як бачимо, автор схиляється до думки, що го-
ловну роль у повстанні відіграли місцеві вояки-
гуцули. Ця думка корелюється з позиціями З. 
Кудея і С. Клочурака, але розходиться з погля-
дами У. Самчука та В. Воробця. 
Для повноти картини вважається за доціль-
не проаналізувати спогади С. Зубачинського, 
а також працю М. Кабалюка та твори В. Грен-
джі-Донського та роман І. Долгоша, що не було 
зроблено в цьому дослідженні через наявні об-
меження на обсяг роботи, проте буде виконано 
дослідниками в подальшому.
Висновки.
1. Цінність літературних і мемуарних творів по 
висвітленню історичних подій полягає в стиму-
люванні критичного погляду дослідника на ці 
події, спонуканні його до поглиблених дослі-
джень, вивченні біографій і обставин творчості 
осіб, які змальовували такі події.
2. Літературні й мемуарні твори створюють 
яскраве «живе» тло історичної події через ви-
користання притаманної мистецтву образності, 
ведення сюжетних ліній, використання специ-
фічної, притаманної досліджуваному краю та 
епосі, лексики, топоніміки, фольклору.
3. У твори мистецтва добре вписуються реаль-
ні герої, які стають зрозумілими читачеві, тоб-
то подібна література несе крім історично-про-
світницької ролі ще й виховну. 
4. Перша світова війна стала одним із чинни-
ків появи нових державних утворень на землях 
колишніх імперій, в т.ч. створивши передумови 
для збройного повстання і на Закарпатській Гу-
цульщині.

Джерела та література:
1. Воробець С., Тимчук В., Якимчук Р. Бойовий досвід 
учасників Першої світової війни у проведенні збройних 

лізнича обслуга. Полонено також начальника 
митного уряду. Головний відділ забезпечив усі 
входи на стацію та формувався до нападу на 
бараки.
Дві чети вислали на охорону двірця в Кевелев 
напрямі на Рахів, звідки безпосередно могла 
грозити небезпека…” [3, с. 21].
“Коли вернулися зі стійки, довідалися від хору-
жого, що Ясінє заняли без найменших жертв. 
Мадярську залогу обезброїли без одного стрі-
лу. Мадяри не ставили майже ніякого опору, 
а кілька штовханців вистарчило на зломання 
опору і тих, що ще перед кількома годинами в 
цілому Ясіню грали ролю великих героїв. До-
бич, що попалася в руки гуцулів, була велика. 
Крім пяти-шести сот полонених, захоплено 
близько тисячку рушниць, шість скорострілів, 
два цілі поїзди враз із паровозами, величезний 
склад вугля та добірного провіанту…” [1, с. 24].
Як видно із уривків, З. Кудей також робить ак-
центи на окремих складових операції, більше 
прагнучи висвітлити її тло, ніж самі факти ней-
тралізації та роззброєння противника.
У поетичній формі відтворити події майже сто-
літньої давнини спробував і сучасний поет Во-
лодимир Тимчук:
 

“– Добрий вечір, пане ґаздо,
Прийми колєдоньку,
Нині меш гостити ладно –
Міркуй головоньков,
Чом ми, леґіні статечні,
Спів трембіт ламаєм,
А колєди, фьист сердечні,
Наново співаєм?
– Знаю, хлопці, зачекався…
Гомін волі чути.
Сповідався-сподівався:
Тим колєдам бути!
Заходи, березо, дь’хаті, 
Поклонися бартці:
Не барись… мерщій освячуй
Побратима в складці.
…По ґрунях до хат ходили
Хлопці, як годиться, –
В дні Різдва зростали сили…
Час настав. Зориться…
VІ
– Слобід вам колєдувати,
Панове жовніри?
Любимо в Різдво стрічати 
Гостей на подвір’ї. 
– Ой ми вам поколєдуєм
Тай потрембітаєм:
Нашу славу враз почують 
В полонинах-плаях!
– Ой родивсє Бог на сіні 
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Новоархангельський район, що на Кірово-
градщині по праву можна назвати краєм 
пам’ятників, обелісків та братських могил різ-
них епох. І не випадково. Тільки минуле сторіч-
чя з його двома Великими світовими війнами, 
революціями та громадянськими протисто-
яннями залишило тут, на благодатній і родю-
чій землі Середньої Наддніпрянщини скільки 
горя і страждань, що цей край впору оголоси-
ти меморіальним. Адже тільки навколо лісово-

ОБЕЛІСК НА ЧЕСТЬ ВОЇНІВ-ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

ОБЕЛИСК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

OBELISK IN HONOR OF SOLDIERS-HEROES OF THE GREAT WAR

УДК 94 (477.65) «19»

Олександр ФИЛЬ (Київ) Александр ФИЛЬ (Киев) Alexander FYL’ (Kyiv)

Анотація. У центрі села Кам’янече, що на Кіровоград-
щині, сто років тому було встановлено обеліск де ви-
карбувані імена 36 односельців, які загинули під час Пер-
шої світової війни.
Аннотация. В центре села Камянече, что на Кирово-
градщине, сто лет назад был установлен обелиск на 
котором высечены имена 36 односельчан, погибших во 
время Первой мировой войны.
Annotation. In the center of the village Kamyaneche, 
Kirovograd Region hundred years ago it was found obelisk on 
which are engraved the names of 36 villagers who died during 
the First World War.

Ключові слова: Кіровоградська область, Новоархан-
гельський район, Кам’янече, війна, обеліск, пам’ять.

Фото 1. Пам’ятний знак села Кам’янече
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го урочища «Зелена брама», що територіаль-
но знаходиться на кордоні Кіровоградської та 
Черкаської областей, в дев’яти селах Новоар-
хангельського району знаходиться чотирнад-
цять братських могил. 
Відомо, що наприкінці липня – на початку серп-
ня 1941 року тут в оточення потрапило круп-
не угрупування Південно-Західного фронту, а 
саме 6-та і 12-та армії під командуванням ге-
нералів Музиченка і Понедєліна. У пам’ять про 
загиблих  бійців та командирів цього угрупо-
вання поблизу села Підвисоке було встановле-
но пам’ятний знак. Окрім того на околиці цьо-
го села встановлено знак і воїнам 10-ї дивізії 
НКВС. 
У 2006 році відповідних робіт науково-пошуко-
вої експедиції Державної прикордонної служ-
би України, яку мені випала честь очолювати, 
поблизу лісового урочища «Полковниче», що 
неподалік від районного центру Новоархан-
гельськ були урочисто з військовими почестя-
ми віддані землі останки бійців і командирів 
Червоної Армії та прикордонних військ, які за-
гинули влітку 1941 року.

І ось, нещодавно під час проведення інтерв’ю-
опитування мешканців села Кам’янече, учас-
ників Великої Вітчизняної війни, мені потрапив 
на очі в центрі села досить цікавий обеліск. На 
цьому обеліску було вибито такий текст: «Сей 
пам’ятник поставили Отцы и Жены воинов-ге-
роев положивших жизнь свою за Веру и Родину 
в великую войну 1914-15-16-17 годы. Память их 
сохранится из Рода в Род». Необхідно заува-
жити, що всього на чотирьохгранному обеліску 
викарбувані тридцять шість імен загиблих вої-
нів Першої світової війни. Логічно зробити ви-
сновок, що цей обеліск є даниною пам’яті рід-
них та близьких, який встановлено на честь 
кам’янечан, що не вернулися з фронтів Великої 
війни. Одна лиш прикрість, слова «Память их 
сохранится из Рода в Род» викарбувані на обе-
ліску, на жаль, не підтвердились… У результа-
ті опитування місцевих жителів мною та спів-
робітником Центрального музею Державної 
прикордонної служби України Анатолієм Фар-
тушним, ніхто не зміг  виразно пояснити нам 
ані походження цього пам’ятного знаку, ані на 
честь кого цей обеліск встановлено тут в селі 
Кам’янечому.          
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Первой мировой войны и Гетманата Скоропадского.
Annotation. The First World War gave impetus to the 
deployment of Ukrainian national liberation struggle. During 
1917–1918 in Ukraine succeeded each other some ruling 
regimes. One of them was Hetmanate of Pavel Skoropadsky. 
This period is reflected in the exhibition of the National Military 
History Museum of Ukraine «War and peace of Hetman 
Skoropadsky, 1914–1918.». The article reflected the approach 
in research, organize and coverage using museum language 
the First World War and the Hetmanate Skoropadsky.

Ключові слова: Перша світова війна, Гетьманат, Пав-
ло Скоропадський, виставка.
Ключевые слова: Первая мировая война, Гетманат, 
Павел Скоропадский, выставка.
Keywords: The First World War, the Hetmanate, Pavlo 
Skoropadsky, exposition.

Перша світова війна – глобальний збройний кон-
флікт, що тривав більше 4-х років (1.08.1914 – 
11.11.1918 рр.). Під час цієї війни загинуло по-
над 9 млн чол, ще 20 млн було поранено і ска-
лічено. В конфлікт було втягнуто 38 держав із 
населенням понад 1 млрд чоловік. У резуль-
таті – перестали існувати Німецька, Австро-
Угорська, Російська та Османська імперії. На-
томість постали нові країни Східної Європи: 
Польща, Фінляндія, Чехословаччина, Естонія, 
Латвія, Литва. Деякі країни (Сербія, Румунія та 
ін.) розширили свої кордони. 
Для України Перша світова війна мала подвій-
но трагічний зміст. Єдиний народ за відсутнос-
ті власної держави, що захищала б його кон-
кретні інтереси, опинився у двох конфронтую-
чих таборах. Близько 3,5 млн українців у росій-
ській армії та 250–300 тис в австрійському вій-
ську боролися і вмирали за чужі для них інтер-
еси. Але найгіршим було те, що сини одного й 

ГЕТЬМАНАТ СКОРОПАДСЬКОГО В ЕКСПОЗИЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ

ГЕТМАНАТ СКОРОПАДСКОГО В ЭКСПОЗИЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ УКРАИНЫ

HETMANATE OF SKOROPADSKY IN EXPOSITION OF 
THE NATIONAL MILITARY HISTORY MUSEUM OF UKRAINE

УДК 94(477) «1914/1918»

Оксана КОРНІЄНКО

Людмила МІНЕНКО (Київ)

Оксана КОРНИЕНКО

Людмила МИНЕНКО (Киев)

Oksana KORNIENKO

Lyudmyla MINENKO (Kyiv)

Анотація. Перша світова війна дала поштовх розгор-
танню українських національно-визвольних змагань. 
Протягом 1917–1918 рр. на території України змінили 
один одного декілька правлячих режимів. Одним з них 
був Гетьманат Скоропадського. Цей період відтворено 
у виставці Національного військово-історичного музею 
України «Війна та мир Гетьмана Скоропадського, 1914–
1918 рр.». У статті автори відобразили підхід у  дослі-
дженні, систематизації й висвітленні мовою музею осо-
бливостей Першої світової війни та Гетьманату Ско-
ропадського. 
Аннотация. Первая мировая война дала толчок украин-
ской национально-освободительной борьбе. В течение 
1917–1918 гг. на территории Украины сменили друг дру-
га несколько правящих режимов. Одним из них был Гет-
манат Скоропадского. Этот период показан в выстав-
ке Национального военно-исторического музея Украины 
«Война и мир Гетьмана Скоропадского, 1914-1918 гг.». В 
статье авторы отразили подход в исследовании, систе-
матизации и освещении музейным языком особенностей 

Фото 1. Кулемет Мг 08 в експозиції
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кувати долю державних, військових і громад-
ських діячів за допомогою фотографій, предме-
тів філокартії, філателії, фалеристики, вексило-
логії, уніформістики, картографії, агітаційних ма-
теріалів, документів, побутових речей, озброєн-
ня та військової техніки сторін конфлікту. 
В умовах російсько-українського воєнного кон-
флікту 2014 року, основною метою виставки 
«Війна та мир Гетьмана Скоропадського, 1914–
1918 рр.» стало сприяння підвищенню наці-
ональної свідомості й патріотизму громадян 
України, нагадування про героїв та їхні жертов-
ні подвиги заради звільнення своєї землі від те-
риторіальних зазіхань агресорів, а також засте-
реження від кривавих злочинів у майбутньому. 
Вона побудована за комплексно-тематичним 
принципом з дотриманням визначених хроно-
логічних меж. Загальну тематичну структуру 
виставки розділено на такі розділи:
- Україна у Першій світовій війні;
- постать П. Скоропадського та військові діячі 
сторін конфлікту;
- роль П. Скоропадського і добровольчих вій-
ськових формувань у боротьбі за незалежність 
України у 1917–1920 рр.;
- період Гетьманату П. Скоропадського.
Коротко охарактеризуємо кожну тему.

того ж народу, розділеного між двома імперія-
ми, змушені були вбивати один одного [6]. 
Крім того, що українці воювали у лавах воро-
гуючих армій-учасниць Першої світової війни, 
протягом 1917–1921 років тривали Національ-
но-визвольні змагання українського народу за 
створення незалежної соборної України. Од-
ним із борців за Україну був Гетьман Павло Пе-
трович Скоропадський, якому присвячена ви-
ставка «Війна та мир Гетьмана Скоропадсько-
го, 1914–1918 рр.» у Національному військово-
історичному музеї України. Варто зазначити, 
що її актуальність обумовлена освітніми і ви-
ховними аспектами та потребою у розвитку іс-
торичної свідомості українського суспільства. 
Зокрема, через наявний виставковий матері-
ал мовою музею поширюється об’єктивна ін-
формація про сторони конфлікту, причини і на-
слідки Першої світової війни та Національно-
визвольних змагань за незалежність України 
у 1917–1920 рр., а також їх вплив на долі кон-
фліктуючих держав й безпосередніх учасни-
ків – державних, військових і громадських дія-
чів тощо.
Експозиція надає можливість відвідувачу поси-
лити і розширити свої знання про період 1914–
1918 років у масштабах світової історії, прослід-

Фото 2. Макети солдат в уніформі австрійської та російської армій 
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в контексті їх співпраці з Павлом Петровичем 
Скоропадським. 
Драматична історія українців початку ХХ століт-
тя дала змогу проявити себе ряду державних ді-
ячів, які заслужили вічну пам’ять і славу – як бор-
ці за становлення Української Держави. Як вже 
зазначалося, Гетьман Павло Скоропадський 
був одним з них. Він прожив майже 72 роки 
(3.05.1873–26.04.1945 рр.). Був нащадком Геть-
мана України Івана Скоропадського і останнім 
українським гетьманом. Народився у м. Вісба-
ден (Німеччина), дитячі роки провів у маєтку 
батька у с. Тростенець на Полтавщині, де було 
зібрання українських старожитностей. Там же 
пізнав українську мову і став палким прихиль-
ником української культури. Пізніше закінчив 
Пажеський корпус у Санкт-Петербурзі, у якому 
потоваришував і до кінця життя підтримував 
зв’язок з майбутнім маршалом Фінляндії Кар-
лом Манергеймом [5].
По закінченні корпусу, Павло Петрович слу-
жив у Кавалергардському полку – елітній час-
тині російської імператорської гвардії. У 1904–
1905 роках Скоропадський брав участь у Росій-
сько-японській війні. За бойові заслуги дістав 
Золоту Георгієвську зброю. На фото у вітринах 
можна побачити Скоропадського у формі пору-
чика Кавалергардського полку та під час служ-
би у Східному загоні Маньчжурської армії, до-
кументи з його автографами з часів його служ-
би в Кавалергардському та Лейб-гварії Кінно-
му полках, посвідчення члена об’єднання кін-
ногвардійців та ін. 
З 1910 року він займав вищі командні пости в 
російській армії. На фронт Першої світової ві-
йни вирушив у званні генерал-майора і коман-
дира Лейб-гвардії Кінного полку. Виявив себе 
як обдарований воєначальник. В одному з пер-
ших боїв відзначився і був нагороджений орде-
ном Святого Георгія 4-го ступеня. Це була най-
вища бойова офіцерська нагорода російської 
армії. З’єднання, які очолював генерал Скоро-
падський, протягом 1914 – 1917 років воювали 
з німецькими та австро-угорськими військами 
на Північному, Західному та Південно-західно-
му фронтах. У вітрині розміщено оригінал по-
служного списку Павла Петровича Скоропад-
ського періоду його служби в російській армії.
Окрему частину експозиції присвячено німець-
кому військовому діячеві – кайзеру Вільгель-
му II. Зокрема представлені його фотографії та 
оригінальний мундир (фото 3). Цікавим фактом 
є те, що він мав вроджене каліцтво – ліва рука 
була коротшою правої на 15 см, тому в мундира 
лівий рукав значно коротший. На всіх фотогра-
фіях він складав руки, щоб приховати фізичний 
недолік, який, в свою чергу, сприяв самостійно-

Розділ «Україна у Першій світовій війні» пред-
ставляє сторони конфлікту і розкриває причини 
Першої світової війни. Експонується раритетна 
військова техніка і зброя того періоду, зокрема 
на відкритому майданчику біля музею розміще-
но броньовик і гармату моделі 1910 року. Крім 
того в експозиції представлено 76,2 мм зенітну 
гармату Лендера, кулемет Мг 08 (фото 1), стан-
ковий кулемет системи Максима, французьку 
багатозарядну гвинтівку Лебель та іншу зброю, 
яка використовувалася у боях. Виставка допо-
внюється символічними сценами, у яких за до-
помогою манекенів, одягнених у військову фор-
му із предметами фалеристики на ній, оригі-
нальної зброї, матеріалів, що імітують землю, 
цегляну стіну, вікно тощо показано бойові чи 
побутові ситуації, які мали місце під час воєн-
них дій (фото 2). Цікавими є вітрини, де показа-
но уніформу і спорядження вояків австро-угор-
ської, російської та німецької армій та розміще-
ний пояснювальний текст до цих експонатів.
Розділ експозиції «Постать П. Скоропадсько-
го та військові діячі сторін конфлікту» присвя-
чений українським, німецьким і російським вій-
ськовим діячам періоду Першої світової війни 

Фото 3. Оригінальний мундир німецького кайзера Вільгельма II
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му вихованню величезної сили волі й розвитку 
розумових здібностей. Був рішучим прихильни-
ком військової політики Німеччини. Саме кайзер 
Вільгельм ІІ надавав військову підтримку Ско-
ропадському за часів його гетьманування [1, 7]. 
Цікавою є колекція головних уборів вояків ча-
сів Першої світової війни. В вітринах представ-
лені головні убори вояків Прусії, Франції, Ро-
сії, Великобританії, Австрії, Німеччини. Зокре-
ма пруський офіцерський шолом, офіцерський 
шолом Драгонераблер, пруський піхотний сол-
датський шолом, французька каска «Адріана», 
російський шолом «Зольберг», англійський – 
«Томмі» та ін.
Далі – вітрина присвячена Юнаківу Мико-
лі Леонтійовичу – генерал-полковнику Армії 
УНР, який прожив всього 42 роки (06.12.1871–
01.08.1931 рр.) (фото 4). Освіту він здобув у Ми-
колаївській воєнній академії в Петербурзі, в 
якій згодом став професором і завідувачем ка-
федри російської воєнної історії. У часи Пер-
шої світової війни М. Юнаків безперервно зна-
ходився на Південно-Західному фронті, обі-
ймав командні посади. З весни 1918 року – ак-
тивний український військовий діяч. У період 
гетьманату П. Скоропадського опікувався вій-
ськовою освітою, працював над створенням 
військових статутів. Восени 1919 року разом 
із С. Петлюрою виїхав до Польщі. Окрім ори-
гінальних фото Юнаківа Миколи Леонтійови-
ча з поплічниками (Володимиром Сальським, 
Олександром Рагозою тощо), у вітринах мож-
на побачити також його оригінальний послуж-
ний список [1, 3].
Особливу увагу в експозиції приділено авіа-
ції, яка під час Першої світової війни перетво-
рилася на самостійний рід військ. Збільшилась 
дальність польоту літаків і їх можливий тон-
наж, що відкривало можливість атак по цілях 
у тилу противника. Були створені спеціальні 
види авіації, зокрема розвідувальна, винищу-
вальна та бомбардувальна [4]. Авіація стала 
вагомою частиною сухопутних і морських воєн-
них дій. Над сходами музею розміщено макет 
літака Ньюпор-4 (на подібному – Петро Несте-
ров 9 вересня 1913 року вперше виконав фігу-
ру вищого пілотажу, так звану «мертву петлю», 
на Сирецькому полі у Києві. По цьому, її імену-
ють «петлею Нестерова»). А у вітринах – мун-
дир офіцера 8-го повітроплавного загону росій-
ської армії, 1913 – 1914 роки, дерев’яний пропе-
лер від австро-угорського літака, краги (шкіря-
ні нагалища для захисту ніг) російських льот-
чиків, французький авіаторський шолом зразка 
1911 року, макет 1-го бомбардувальника «Ілля 
Муромець», який був сконструйований україн-
ським авіаконструктором Ігорем Сікорським.

Фото 5. Ходорович Микола Олександрович – генерал-лейтенант, 
командувач Київського військового округу

Фото 4. Юнаків Микола Леонтійович – генерал-полковник Армії УНР
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ст. – Сафонів    Яків    Васильович (22.10.1877–
10.02.1918 рр.) (фото 6). Він закінчив юнкерське 
училище, Миколаївську академію Генерально-
го штабу, брав участь у Першій світовій війні. 
Займав командні посади в російській армії. За 
Першу світову війну був нагороджений орде-
ном Святого Георгія IV ступеня та Георгієвською 
зброєю. З серпня 1917 року – начальник штабу 
34-го армійського корпусу, який очолював гене-
рал П. Скоропадський. Цей корпус був українізо-
ваний та перетворений на 1-й Український. У по-
дальшому, попри відставку П. Скоропадського, 
залишився на своїй посаді. У лютому 1918 року 
був схоплений більшовиками і, після відмови пе-
рейти на їх бік – розстріляний  [6].
У розділі, що відображає «Роль П. Скоропад-
ського і добровольчих військових формувань у 
боротьбі за незалежність України у 1917–1920 
рр.» показано предмети фалеристики, векси-
лології, уніформістики військових формувань 
періоду Гетьманату Скоропадського, а також – 
перлина експозиції – особисті речі Гетьмана 
(фото 7, 8, 9): його нагороди – Орден Святого 
Георгія 4-го ступеня та мініатюра на Золоту Ге-
оргієвську зброю, мініатюра, зірка та знак Ве-
ликого хреста ордену Червоного Орла, яким 
німецький імператор Вільгельм II нагородив 
П. Скоропадського під час його відвідування 
Берліну у 1918 році, репліка черкески та шап-
ки старшини конвою Ясновельможного Пана 
Гетьмана, ніж з Конго, який лежав на письмово-
му столі П.П. Скоропадського, ніж – подарунок 
від його товариша юності маршала Фінляндії 
Карла Густава Маннергейма. Ці предмети пе-
редала до музею його молодша донька Олена 
Отт-Скоропадська. 
Крім того, у цій же вітрині розміщені унікальні 
прапори, у тому числі бойові. По центру пред-
ставлений оригінальний бойовий прапор ле-
гендарної 3-ї Залізної дивізії армії УНР, що була 
сформована у 1919 році. Свою назву отрима-
ла за витривалість у боях з більшовиками за 
Вапнярський залізничний вузол і Жмеринку. 
До складу дивізії входили піхотинці, кавалерія, 
гарматний полк, технічні і тилові частини [1].
Особлива увага приділяється Легіону Укра-
їнських січових стрільців як першому власне 
українському (за етнічним принципом) військо-
вому формуванню. Воно виникло з початком 
Першої світової війни у серпні 1914 року в Га-
личині та входило до складу австро-угорської 
армії. Формувалося з учасників пожежно-спор-
тивних товариств «Січ», «Сокіл» і «Пласт» (з 
останнього пішла назва учасників молодіжних 
спортивних організацій – так звані пластуни). 
Вступ до легіону відбувався на добровільній 
основі, проте приймали лише тих, хто не під-

Далі експозиція знайомить відвідувачів з Хо-
доровичем Миколою Олександровичем, який 
прожив 78 років (06.12.1857–21.07.1936 рр.) 
(фото 5). Він закінчив Миколаївську академію 
Генерального штабу, служив на штабних по-
садах у Варшавському і Київському військо-
вих округах. Учасник Російсько-японської війни 
1904–1905 років. Напередодні Першої світової 
війни – генерал-лейтенант, начальник штабу 
Одеського військового округу. Пізніше – коман-
дувач Київського військового округу.  Підтриму-
вав український військовий рух в російській ар-
мії, за що був усунутий з посади. Від 2 липня 
1918 року був генеральним значковим Україн-
ської Держави. Емігрував до Чехословаччини. 
Дружина генерала М. Ходоровича була актив-
ним громадським діячем та опікувалася спра-
вами українського Червоного Хреста, в основу 
діяльності якого було закладено ідею допомо-
ги будь-якому пораненому – неважливо своє-
му чи ворогу.
Ще один військово-політичний діяч початку ХХ 

Фото 6. Сафонів    Яків    Васильович – начальник штабу 34-го армійського 
корпусу, згодом українізованого
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падав під призов (молодші 18-ти, старші 50-ти, 
військово-непридатні), адже призовників від-
бирали до австрійського війська, тому у лавах 
УСС перебували й жінки. У вітрині представ-
лено оригінальні фотографії, листівки та інші 
побутові речі солдат (фото 10). Українські сі-
чові стрільці стали зародком національної ар-
мії, були першими окремими українськими час-
тинами на бойових полях Східної Європи з ча-
сів Полтавської битви 1709 року, а їх військові 
звитяги мали велике значення для відновлен-
ня військових традицій, зростання українсько-
го патріотизму. З часом, після ряду реорганіза-
цій, легіон став найдієвішим українським вій-
ськовим підрозділом армії Української Народ-
ної Республіки [6].
Далі, мовою музею показано період життя Пав-
ла Петровича Скоропадського після розпаду 
Російської імперії, коли він зацікавився укра-
їнським національним рухом. Так, восени 1917 
року на з’їзді Вільного козацтва у м. Чигирині 
він був обраний генеральним отаманом Вільно-
го козацтва (фото 11). Це формування являло 
собою національні добровільні військово-мілі-
ційні групи, які в умовах громадського безладу 
й бандитизму в Україні та на Кубані того періо-
ду, діяли з метою захисту сіл, а згодом і Україн-
ської держави. Вільне козацтво брало також ак-
тивну участь у створенні в Києві Першого Укра-
їнського козачого полку ім. гетьмана України Б. 
Хмельницького – однієї з перших українських 
військових частин в російській армії, сформо-
ваної навесні 1917 року на добровільних заса-

Фото 7. Мініатюра, зірка та знак Великого хреста ордену Червоного 
Орла, що належали П. Скоропадському

Фото 8. Орден Святого Георгія 4-го ступеня, мініатюра на Золоту Георгієвську зброю та ніж з Конго
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вицькою Росією. Неспроможність Центральної 
Ради виконати господарські статті цього дого-
вору призвела до суперечностей з австро-ні-
мецьким командуванням в Україні та, відповід-
но, до падіння УHP і появи гетьманського уряду 
Скоропадського [7].
Після підписання Брест-Литовського договору 
було створено українські дивізії із військово-
полонених. У лютому 1918 року на Волині ге-
нерал Віктор Зелінський сформував та очолив 
Першу Українську козацьку дивізію Синьожу-
панників (назва походить від кольору уніфор-
ми). Дивізія опинилася між двох вогнів. З одно-
го боку – прихильники дружби з «більшовика-
ми» сприймали проукраїнську військову части-
ну досить насторожено. З іншого – представни-
ки Німеччини мали свої плани щодо України і не 
були зацікавлені в існуванні дієздатної патріо-
тичної української військової частини. 27 квітня 
1918 року, напередодні гетьманського перево-
роту 29 квітня 1918 року, дивізію було роззбро-
єно німцями і розформовано. Спроби віднов-
лення синьожупанників за Директорії привели 
лише до створення 7-го Синього полку в скла-
ді Третьої Залізної стрілецької дивізії [1, 3, 7].
У розділі виставки «Період Гетьманату П. Скоро-
падського» за допомогою знову ж таки фотогра-
фій, предметів філокартії, уніформістики, зраз-
ків зброї показано період падіння Української 
народної республіки у квітні 1918 року, станов-
лення Гетьманату, державної діяльності П. Ско-

дах. Створення полку поклало початок україні-
зації військових частин у російській армії [7, 3].
Також використовуючи експлікації, фотографії, 
мапи, зброю та особисті речі солдат показано 
подію, що відбулася 27 січня 1918 року у Брест-
Литовську, коли було підписано першу в цю ві-
йну мирну угоду між УНР та країнами Четвер-
ного союзу (так званий Брест-Литовський мир-
ний договір), за умовами якої Німеччина бра-
ла на себе зобов’язання домагатись визна-
ння незалежності УНР з боку Радянської Росії. 
Він врятував Україну від поглинання більшо-

Фото 9. Вітрина, що місить особисті речі П. Скоропадського та предмети фалеристики і вексилології

Фото 10. Вітрина присвячена Українським січовим стрільцям
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валося у районі Конотопу на Чернігівщині [1].
Далі в експозиції розповідається про україні-
зацію народної освіти, підвищення авторите-
ту державної української мови, піклування про 
розвиток науки у період правління П. Скоро-

ропадського, його внесок у розвиток української 
державності, закінчення та наслідки Першої сві-
тової війни і їх значення для Гетьманату.
Відомим є той факт, що уряд П. Скоропадсько-
го підтримувався німецькою та австро-угор-
ською арміями, які згідно Брест-Литовського 
миру перебували на території України.  Завдя-
ки такій підтримці відбувся державний перево-
рот – Центральну Раду розформовано, нато-
мість постала гетьманська Українська Держа-
ва. 29 квітня 1918 року на З’їзді хліборобів у Ки-
єві П. Скоропадський був обраний Гетьманом 
України. Військовим міністром з квітня по гру-
день 1918 року був Олександр Францович Ра-
гоза, який після протигетьманського повстання 
на службу в армію УРН не перейшов [6].
В експозиції також приділено увагу ще одно-
му українському військовому формуванню, так 
званим Сірожупанникам (від сірого кольору уні-
форми), які були утворені Союзом Визволення 
України з українських полонених російської ар-
мії в Австрії у березні 1918 року після укладен-
ня Брест-литовського миру. У серпні 1918 року 
австрійським військовим командуванням фор-
мування було передане Українській Державі й 
після параду 1 вересня 1918 року у Києві, що 
приймав Гетьман П. Скоропадський, дислоку-

Фото 11. Частина вітрини, що присвячена українським добровільним військовим формуванням періоду Національно-визвольних змагань 1917–1920 рр.

Фото 12. Фрагмент вітрини, що присвячений періоду діяльності 
Гетьманату П. Скоропадського
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падського. Зокрема, було засновано Україн-
ську Академію наук, відкривалися і діяли чис-
ленні вищі навчальні заклади та наукові уста-
нови. Налагодилося видавництво українських 
наукових праць. Крім того, створено низку теа-
трів в Києві та інших регіонах, Державну драма-
тичну школу, режисерсько-інструкторські кур-
си, музичні навчальні заклади, оперу у Харкові, 
дитячу оперу, Перший український національ-
ний хор, Державний симфонічний оркестр ім. 
М. Лисенка, Державну капелу бандуристів, Ки-
ївське концертне бюро тощо. Почали діяти нові 
бібліотечні та музейні заклади. Одним із най-
важливіших державницьких досягнень Скоро-
падського було налагодження діючого адміні-
стративного апарату держави, нормалізував-
ся грошовий обіг, було вдосконалено грошову 
систему, почав формуватися державний бю-
джет, запрацювали українські банки, акціонер-
ні товариства, біржі тощо (фото 12) [7].
Скоропадський протримався при владі всьо-
го сім місяців. Попри всі позитивні досягнення, 
йому не вдалося об’єднати навколо себе різні 
кола суспільства. Невирішеність аграрного пи-
тання разом із загальною політичною напругою 
призвела до протигетьманського повстання [2, 
3]. Австро-Німецькі війська після поразки у Пер-
шій світовій війні 11 листопада 1918 року поча-
ли повертатися додому. Збройні сили гетьман-
ського уряду не змогли стримати розростання 
і посилення повстанської війни, яку очолила 
Директорія і 14 грудня 1918 року П. Скоропад-
ський зрікся гетьманства та виїхав до Німеч-
чини [8]. Перебуваючи в еміграції, Павло Ско-
ропадський не полишив української справи та 
продовжував вважати себе Гетьманом Україн-
ської Держави. Своїм правонаступником він ви-
значив сина – гетьманича Данила (фото 13, 14). 
Останній український Гетьман Павло Петрович 
Скоропадський загинув наприкінці Другої сві-
тової війни 26 квітня 1945 року – під час бом-
бардування американською авіацією м. Ме-
тенн (земля Баварія, Німеччина). Він залишив 
пособі значний слід в історії творення Україн-
ської держави. Не особиста користь, а почут-
тя обов’язку перед рідним краєм, національна 
свідомість, віра в необхідність створення силь-
ної незалежної України підштовхнули його взя-
ти на себе тягар найвищої влади. Понад сім мі-
сяців існування Гетьманської Держави були до-
бою, коли українська державність була реаль-
ним фактом в очах своїх і чужих. 
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Фото 13. Гетьман Української держави Павло Скоропадський

Фото 14. Гетьманич  Української держави Данило Скоропадський
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вий співробітник науково-дослідної лабораторії кафедри 
Військово-Морських Сил командно-штабного інститу-
ту застосування військ (сил) Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Дьякова Олена Василівна – кандидат історичних 
наук, викладач кафедри історії України Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди (м. Харків)

Євтушевська Олена Василівна – викладач кафедри іно-
земних мов та військового перекладу Академії сухопут-
них військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

Заболотний Валерій Дмитрович – старший науко-
вий співробітник центру воєнно-стратегічних дослі-
джень Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського (м. Київ)

Зеркаль Микола Миколайович – доктор історичних 
наук, професор кафедри історіографії, джерелоз-
навства та спеціальних історичних дисциплін Інсти-
туту історії та права Миколаївського національного 
університету ім. В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв)

Кабачинський Микола Ілліч – доктор історичних 
наук, професор, науковий співробітник, Національ-
ної академії Державної прикордонної служби 
України (м. Хмельницький)

Казус Валентина Олександрівна – завідуюча 
другим експозиційним відділом Харківського 
історичного музею (м. Харків)

Каленська Алла Вікторівна – кандидат історичних 
наук, викладач кафедри суспільних дисциплін Хмель-
ницької гуманітарно-педагогічної академії, член Націо-
нальної спілки краєзнавців України (м. Хмельницький)

Караїм Антоніна Валеріївна – науковий співробіт-
ник відділу новітньої історії Чернівецького обласно-
го краєзнавчого музею (м. Чернівці)
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Мартинюк Мілада Вікторівна – кандидат педагогіч-
них наук, вчитель-методист Бердичівської міської 
гуманітарної гімназії №2, член Національної спілки 
краєзнавців України, член Національної спілки жур-
налістів України (м. Бердичів Житомирської обл.)

Махоніна Онисія Геннадіївна – асистент кафедри 
українознавства Харківського національного 
університету радіоелектроніки (м. Харків)

Мелешко Лілія Анатоліївна – кандидат історичних 
наук, директор загальноосвітньої школи с.м.т. Бил-
басовка Славянського р-ну Донецької обл. 
(с.м.т. Билбасовка Славянського р-ну Донецької обл.)

Міненко Людмила Миколаївна – начальник наукового 
відділу інформаційно-музейної діяльності Національ-
ного військово-історичного музею України (м. Київ)

Молчанов Володимир Борисович – кандидат 
історичних наук, cтарший науковий співробітник 
відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту 
історії України НАН України (м. Київ)

Мороз Ірина Василівна – молодший науковий 
співробітник Національного військово-історичного 
музею України (м. Київ)

Науменко Андрій Олегович – кандидат історичних 
наук, полковник, старший науковий співробітник, 
начальник науково-дослідної лабораторії кафедри 
морально-психологічного забезпечення діяльності військ 
Гуманітарного інституту Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ) 

Нестеренко Валентина Іванівна – заступник дирек-
тора з наукової роботи Черкаського обласного кра-
єзнавчого музею (м. Черкаси)

Ніконов Олександр Констянтинович – кандидат 
історичних наук, директор Центрального музею 
Збройних Сил Російської Федерації (м. Москва 
Російська Федерація)

Олейко Анджей – доктор габілітований,  професор 
Жешувського університету (м. Жешув Польща)

Осадчий Євген Миколайович – кандидат історич-
них наук, старший науковий редактор обласної ред-
колегії по підготовці тому «Зводу пам’яток історії та 
культури України. Сумська область» при Управлінні 
культури і туризму Сумської обласної державної 
адміністрації (м. Суми)

Панфілов Олександр Юрійович – доктор філософських 
наук,  професор кафедри філософії Харківського універ-
ситету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба  (м. Харків)

Кравчук Олександр Миколайович – кандидат істо-
ричних наук, старший викладач кафедри всесвітньої 
історії Вінницького державного педагогічного  уні-
верситету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця)

Кривизюк Леонід Петрович – кандидат історичних 
наук, доцент, полковник у відставці,  провідний науко-
вий співробітник наукового центру Академії сухопут-
них військ імені гетьмана П. Сагайдачного (м. Львів)

Кривобок Володимир Іванович – полковник 
запасу, Товариство воєнних істориків при ВБФ 
«Україна-ЮНЕСКО» (м. Київ)

Кротюк Василь Андрійович – кандидат філософ-
ських наук, старший науковий співробітник, началь-
ник кафедри філософії Харківського університету 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків)

Кукурудза Андрій Ростиславович – кандидат 
історичних наук, викладач Рівненського державного 
базового медичного коледжу, старший солдат 
резервіст Національної гвардії України, учасник АТО

Куцька Олеся Миколаївна – кандидат історичних 
наук, підполковник, доцент кафедри тактики факуль-
тету бойового застосування військ Академії сухопут-
них військ імені гетьмана П. Сагайдачного (м. Львів) 

Кушко Ігор Сергійович – викладач Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Гні-
ванський професійний ліцей імені двічі Героя Ра-
дянського Союзу Р.Я. Малиновського» (м. Вінниця)

Лейберов Олексій Олегович – старший викладач ка-
федри всесвітньої історії Ніжинського державного уні-
верситету імені М. Гоголя (м. Ніжин Чернігівської обл.)

Лібрук-Ліпкевич Світлана Ярославівна – кандидат 
історичних наук, старший науковий співробітник, 
старший викладач кафедри військової підготов-
ки Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра 
Сагайдачного (м. Львів)

Лугова Олена Степанівна – старший науковий 
співробітник Бережанського краєзнавчого музею, здо-
бувач Інституту українознавства імені І. Крип’якевича  
НАН України (м. Бережани Тернопільської обл.) 

Луньков Артур Володимирович – кандидат історич-
них наук, доцент, начальник факультету бойового 
застосування військ Академії сухопутних військ 
імені Гетьмана П. Сагайдачного (м. Львів)

Ляшенко Ксенія Анатоліївна – науковий співробіт-
ник Національного військово-історичного музею 
України (м. Київ)



513

АВТОРИ 

науковий збірник      

Ревегук Віктор Якович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії України Полтавського 
національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка (м. Полтава)

Рєпін Антон Ігорович – військовослужбовець Львів-
ського прикордонного загону (м. Львів)

Рєпін Ігор Володимирович – кандидат історичних 
наук, доцент, професор кафедри тактики 
Академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного (м. Львів)

Рибалка Валерій Григорович – кандидат філософських 
наук, професор кафедри філософії Харківського уні-
верситету Повітряних Сил імені І. Кожедуба (м. Харків)

Рижева Надія Олександрівна – доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри археології, давньої та 
середньовічної історії Миколаївського національного 
університету імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв)

Романюк Іван Миронович – доктор історичних наук, 
професор, завідуючий кафедрою історії України 
Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця)

Савчук Петро Оксентійович – кандидат історичних наук, 
доцент, професор кафедри всесвітньої історії Рівнен-
ського державного гуманітарного університету (м. Рівне)

Салтан Наталія Миколаївна – старший викладач 
кафедри гуманітарних наук Харківської державної 
академії фізичної культури (м. Харків)

Скавронський Павло Степанович – директор Музею 
історії міста Бердичева (м. Бердичів Житомирської обл.)

Скарлат Микола Миколайович – науковий співробіт-
ник Миколаївського музею суднобудування та 
флоту (м. Миколаїв)

Слісаренко Олександр Миколайович – кандидат 
історичних наук, доцент кафедри міжнародного 
права, історії права та порівняльного правознавства 
(м. Дніпропетровськ)

Слюсаренко Ірина Юріївна – кандидат історичних 
наук, доцент кафедри міжнародних відносин Інсти-
туту славістики та міжнародних відносин Київського 
славістичного університету (м. Київ)

Слюсаренко Павло Миколайович – кандидат істо-
ричних наук, старший науковий співробітник, доцент 
кафедри українознавства Навчально-наукового ін-
ституту гуманітарних технологій Державного універ-
ситету телекомунікацій (м. Київ)

Пархоменко Владислав Анатолійович – кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії України 
Миколаївського національного університету 
імені О. Сухомлинського (м. Миколаїв)

Пасюк Ігор Миколайович – завідувач філії Націо-
нального військово-історичного музею України – 
Волинського регіонального музею українського 
війська та військової техніки (м. Луцьк)

Пашковець Микола Дмитрович – викладач кафедри ін-
форматики Інституту післядипломної освіти Київського 
Національного університету імені Т.Г. Шевченка (м. Київ)

Петрунін Олексій Юрійович – науковий співробітник 
Володимир-Волинського історичного музею 
(м. Володимир-Волинський Волинської обл.)
 
Пилявець Ростислав Іванович – кандидат 
історичних наук, доцент, провідний науковий 
співробітник відділу досліджень історичних 
трагедій народів України Українського інституту 
національної пам’яті (м. Київ)

Питльована Лілія Юріївна – кандидат історичних 
наук, доцент кафедри світової історії нового та 
новітнього часу Українського католицького 
університету (м. Львів)

Позняков Олексій Павлович – кандидат філологіч-
них наук, доцент кафедри морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ гуманітарного інсти-
туту Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського (м. Київ)

Полуда Володимир Анатолійович – аспірант Націо-
нального науково-дослідного інституту українознав-
ства та всесвітньої історії (м. Київ)

Пономарьова Олена Володимирівна – завідуюча на-
уковим історико-експозиційним відділом Миколаїв-
ського обласного краєзнавчого музею (м. Миколаїв) 

Примушко Наталія Олексіївна – кандидат філологіч-
них наук, науковий співробітник філії Національного 
військово-історичного музею України – Меморіаль-
ного комплексу «Пам’яті Героїв Крут» (с. Пам’ятне 
Борзнянського р-ну Чернігівської обл.)

Пугач В’ячеслав Вікторович – підполковник, профе-
сор кафедри оперативного мистецтва і тактики 
Харківського університету Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба (м. Харків)

Рева Лариса Григорівна – кандидат філологічних 
наук, науковий співробітник Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського НАН України (м. Київ)
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Хомич Віталій Петрович – організатор екскурсій 
Маневицького краєзнавчого музею (с.м.т. Маневичі 
Маневицького р-ну Волинської обл.)

Хомич Петро Микитович – директор Маневицького 
краєзнавчого музею, член Національної спілки 
краєзнавців України (с.м.т. Маневичі 
Маневицького р-ну Волинської обл.)

Чеботарьов Микита Олександрович – курсант 125-ї 
учбової групи Харківського університету Повітряних 
Сил імені І. Кожедуба (м. Харків)

Черенюк Олена Іванівна – провідна наукова 
співробітниця, завідуюча фондами Володимир-
Волинського історичного музею (м. Володимир-
Волинський Волинської обл.)
 
Чірікалов Олексій Сергійович – капітан 2 рагу, 
старший офіцер Головного командного центру 
Збройних Сил України (м. Київ)

Чолій Сергій Васильович – кандидат історичних 
наук, викладач кафедри історії Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» (м. Київ)

Шевченко Сергій Іванович – кандидат історичних 
наук, доцент кафедри всесвітньої історії Кіровоград-
ського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (м. Кіровоград)

Шульченко Марина Валеріївна – аспірант спеціалі-
зації «Культурологія» Національної академії керів-
них кадрів культури і мистецтв (м. Київ)

Щерба Оксана Василівна – кандидат політичних 
наук, доцент кафедри іноземних мов та військового 
перекладу Академії сухопутних військ імені Гетьма-
на Петра Сагайдачного (м. Львів)

Юдіна Лариса Миколаївна – кандидат історичних 
наук, заступник директора Державного архіву Хар-
ківської області (м. Харків)

Явтушенко Василь Миколайович – кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри українознавства 
Харківського національного університету радіоелек-
троніки (м. Харків) 

Якимчук Роман Анатолійович – начальник 
штабу військової частини А2042 (м. Ковель 
Волинської обл.) 

Якубова Тетяна Анатоліївна – кандидат історичних 
наук, науковий співробітник Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського (м. Київ)

Соколов Андрій Володимирович – завідуючий відді-
лом технічних засобів Харківського історичного му-
зею (м. Харків)

Соколюк Сергій Михайлович – кандидат історичних 
наук, капітан 1 рангу, доцент кафедри Військово-
Морських Сил Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Стичинський Іван Валентинович – студент магістра-
тури кафедри етнології та краєзнавства історичного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ)

Сугацька Наталія Василівна – кандидат історичних 
наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
Миколаївського комплексу Національного універси-
тету «Одеська юридична академія» (м. Миколаїв)

Суровцева Ірина Юріївна – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри соціології управління Донецького 
державного університету управління (м. Донецьк)

Тимчук Володимир Юрійович – кандидат технічних 
наук, старший науковий співробітник науково-
дослідного відділу (систем управління військами) 
Наукового центру Сухопутних військ (м. Львів)

Тимчук Наталія Юріївна – вихователь групи продов-
женого дня спеціалізованої загально-освітньої шко-
ли № 4 м. Ужгород (м. Ужгород Закарпатської обл.)

Тимчук Олена Степанівна – інженер кафедри комплек-
сів і приладів артилерійської розвідки Академії Сухо-
путних військ імені Гетьмана П. Сагайдачного (м. Львів)

Тинченко Ярослав Юрійович – заступник директора 
Національного військово-історичного музею Ураїни з 
наукової роботи (м. Київ)

Унгурян Марія Касіянівна – завідувач відділу новіт-
ньої історії Чернівецького обласного краєзнавчого 
музею (м. Чернівці)

Филь Олександр Максимович – кандидат історичних 
наук, підполковник, начальник Центрального музею 
Державної прикордонної служби України (м. Київ)

Фролов Сергій Миколайович – капітан 2 рангу, 
начальник науково-дослідної лабораторії кафедри 
Військово-Морських Сил Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Харук Андрій Іванович – доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри гуманітарних наук 
Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра 
Сагайдачного (м. Львів)

АВТОРИ
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Антонюк Ярослав Николаевич – кандидат 
исторических наук, научный сотрудник Украинского 
института национальной памяти (г. Киев) 

Бабенко Олег Александрович – директор Государствен-
ного архива Кировоградской области (г. Кировоград) 

Бадах Юрий Гордеевич – доктор исторических 
наук, профессор Киевского национального 
торгово-экономического университета (г. Киев) 

Бахтин Анатолий Михайлович – кандидат истори-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой воен-
ной подготовки Николаевского национального уни-
верситета имени В.А. Сухомлинского (г. Николаев) 

Беликова Людмила Леонидовна – директор ГУ 
«Металлургический государственный музей 
Украины» (г. Днепропетровск) 

Бережинский Владимир Григорьевич – кандидат 
исторических наук, ВОО «Украинский институт 
военной истории» (г. Киев) 

Будков Дмитрий Валентинович – кандидат истори-
ческих наук, директор Украинского центра 
международного образования (г. Киев) 

Бураков Юрий Васильевич – кандидат исторических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно–
организационного отдела Академии сухопутных 
войск имени Гетмана Петра Сагайдачного (г. Львов) 

Вдовиченко Евгений Владимирович – кандидат 
исторических наук, преподаватель кафедры фило-
софии и социально-гуманитарных наук Херсонского 
государственного аграрного университета (г. Херсон) 

Веденеев Дмитрий Валерьевич – доктор историчес-
ких наук, профессор, заведующий отделом военной 
истории Украины Национального научно-исследо-
вательского института украиноведения и 
всемирной истории МОН Украины (г. Киев) 

Вилко Владимир Николаевич – кандидат истори-
ческих наук, доцент, полковник в отставке, ведущий 
научный сотрудник научно–исследовательской 
лаборатории кафедры морально-психологического 
обеспечения деятельности войск гуманитарного 
института (г. Киев) 

Воробец Степан Степанович – каптан Вооруженных 
Сил Украины, командир разведывательной роты 
штабного батальона 24-й отдельной Железной 
механизированной бригады Сухопутных войск ВС 
Украины. Погиб, выполняя воинский долг во время 
АТО 19 июня 2014 г. (г. Львов) 

Гаврилов Игорь Владимирович – старший научный 
сотрудник Николаевского областного краеведческо-
го музея (г. Николаев) 

Гаврилюк Александр Никифорович – кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры новой и новейшей 
истории Украины Восточноевропейского националь-
ного университета имени Леси Украинки (г. Луцк) 

Гапеева Ольга Львовна – кандидат исторических 
наук, старший лейтенант, старший научный сотруд-
ник научно-исследовательской лаборатории (воен-
но-исторических исследований) Научного центра 
Сухопутных войск Академии сухопутных войск име-
ни Гетмана Петра Сагайдачного (г. Львов) 

Гаркуша Наталья Михайловна – старший научный 
сотрудник Николаевского областного краеведческо-
го музея (г. Николаев) 

Гозуватенко Галина Александровна – ведущий 
научный сотрудник научно-исследовательской лабо-
ратории (военно-исторических исследований) Науч-
ного центра Сухопутных войск Академии сухопутных 
войск имени Гетмана П. Сагайдачного (г. Львов) 

Гозуватенко Сергей Павлович – заместитель дирек-
тора по научной работе ООО «Нафтолюкс» (г. Киев) 

Григоренко Татьяна Александровна – старший 
научный сотрудник отдела истории края ХХ – нач. 
XXI века Черкасского областного краеведческого 
музея (г. Черкассы) 

Губская Татьяна Николаевна – старший научный 
сотрудник Николаевского областного краеведческо-
го музея, старший научный сотрудник, соискатель 
кафедры музееведения и памятниковедения 
Украинского общества охраны памятников истории 
и культуры НАН Украины, почетный работник 
туризма Украины (г. Николаев) 

Гузенко Юрий Иванович – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры историографии, источнико-
ведения и специальных исторических дисциплин 
Учебно-научного института истории и права 
Николаевского национального университета 
имени В.А. Сухомлинского (г. Николаев) 

Данилевская Галина Николаевна – хранитель фон-
дов филиала Национального военно-исторического 
музея Украины – Мемориальный комплекс «Памяти 
героев Крут» (с. Памятное Черниговской обл.)

Дейнеко Сергей Николаевич – кандидат историчес-
ких наук, старший научный сотрудник Харьковского 
исторического музея (г. Харьков) 
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Демьянюк Александр Иосифович – доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
социально-гуманитарных наук и общественных 
отношений Луцкого института развития 
человека университета «Украина» (г. Луцк) 

Дерновой Владимир Николаевич – заведующий 
филиалом Национального военно-исторического 
музея Украины – Музея Воздушных сил (г. Винница) 

Дзюбенко Юрий Анатольевич – кандидат военных 
наук, доцент кафедры тактики факультета боевого 
применения войск Академии сухопутных войск 
имени Гетмана Петра Сагайдачного (г. Львов) 

Дубовчук Владимир Владимирович – старший 
научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории кафедры Военно-Морских Сил 
командно-штабного института применения войск 
(сил) Национального университета обороны 
Украины имени Ивана Черняховского (г. Киев) 

Дьякова Елена Васильевна – кандидат историчес-
ких наук, преподаватель кафедры истории Украины 
Харьковского национального педагогического 
университета имени Григория Сковороды (г. Харьков) 

Евтушевская Елена Васильевна – преподаватель 
кафедры иностранных языков и военного перевода 
Академии сухопутных войск имени Гетмана Петра 
Сагайдачного (г. Львов) 

Заболотный Валерий Дмитриевич – старший научный 
сотрудник центра военно-стратегических исследова-
ний Национального университета обороны Украины 
имени Ивана Черняховского (г. Киев) 

Зеркаль Николай Николаевич – доктор исторических 
наук, профессор кафедры историографии, источнико-
ведения и специальных исторических дисциплин Инс-
титута истории и права Николаевского национального 
университета им. В.О. Сухомлинского (г. Николаев)

Кабачинский Николай Ильич – доктор исторических 
наук, профессор, научный сотрудник, 
Национальной академии Государственной 
пограничной службы Украины (г. Хмельницкий) 

Казус Валентина Александровна – заведующая 
вторым экспозиционным отделом Харьковского 
исторического музея (г. Харьков) 

Каленская Алла Викторовна – кандидат историчес-
ких наук, преподаватель кафедры общественных 
дисциплин Хмельницкой гуманитарно-педагогичес-
кой академии, член Национального союза краеве-
дов Украины (г. Хмельницкий) 

Караим Антонина Валерьевна – научный сотрудник 
отдела новейшей истории Черновицкого областного 
краеведческого музея (г. Черновцы) 

Клименко Татьяна Анатольевна – кандидат 
исторических наук, директор Государственного 
архива Черкасской области (г. Черкассы) 

Климчук Андрей Николаевич – руководитель 
портала «Виртуальный Станислав» (г. Ровно) 

Кобзар Анатолий Алексеевич – кандидат историчес-
ких наук, генерал–лейтенант в отставке, старший 
научный сотрудник научно-исследовательской лабора-
тории кафедры морально-психологического обеспече-
ния деятельности войск Национального университета 
обороны Украины имени Ивана Черняховского (г. Киев) 

Коваленко Рена Яковлевна – главный 
специалист отдела использования документов и 
информационных технологий Государственного 
архива Киевской области (г. Киев)

Коваль Михаил Владимирович – кандидат 
исторических наук, генерал-полковник, заместитель 
секретаря Совета национальной безопасности и 
обороны Украины (г. Киев) 

Кононец Руслан Михайлович – кандидат юридических 
наук, главный оперативный уполномоченный инспектор 
Управления по борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков Министерства внутренних дел Украины (г. Киев) 

Корженевский Павел – доктор философии, 
заместитель директора Института истории 
Жешувского университета (г. Жешув, Польша) 

Корниенко Оксана Анатольевна – старший научный 
сотрудник Национального военно-исторического 
музея Украины (г. Киев) 

Королев Станислав Сергеевич – кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры общевойсковых и 
правовых дисциплин Национального юридического 
университета имени Ярослава Мудрого (г. Харьков) 

Коротя Алексей Владимирович – магистр истории, 
ведущий специалист группы «Охраны культурного 
наследия» при Управлении культуры и туризма, 
национальностей и религий Сумской областной 
государственной администрации (г. Сумы) 

Кочерга Надежда Константиновна – кандидат исто-
рических наук, доцент, заведующий кафедрой укра-
иноведения, культуры и документоведения Полтав-
ского национального технического университета 
им. Юрия Кондратюка (г. Полтава) 
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Кравец Анатолий Иванович – старший преподава-
тель общественных дисциплин Луцкого педагоги-
ческого колледжа (г. Луцк) 

Кравчук Александр Николаевич – кандидат истори-
ческих наук, старший преподаватель кафедры 
всемирной истории Винницкого государственного 
педагогического университета имени Михаила 
Коцюбинского (г. Винница) 

Кривизюк Леонид Петрович – кандидат историчес-
ких наук, доцент, полковник в отставке, 
ведущий научный сотрудник научного центра 
Академии сухопутных войск имени Гетмана 
Петра Сагайдачного (г. Львов) 

Кривобок Владимир Иванович – полковник запаса, 
Общество военных историков при ВБФ «Украина –
ЮНЕСКО» (г. Киев) 

Кротюк Василий Андреевич – кандидат философ-
ских наук, старший научный сотрудник, начальник 
кафедры философии Харьковского университета 
Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (г. Харьков) 

Кукурудза Андрей Ростиславович – кандидат 
исторических наук, преподаватель Ровенского 
государственного базового медицинского колле-
джа, старший солдат резервист Национальной 
гвардии Украины, участник АТО

Куцкая Олеся Николаевна – кандидат исторических 
наук, подполковник, доцент кафедры тактики факуль-
тета боевого применения войск Академии сухопутных 
войск имени Гетмана Петра Сагайдачного (г. Львов) 

Кушко Игорь Сергеевич – преподаватель Государ-
ственного профессионально-технического учебного 
заведения «Гниванский профессиональный лицей 
имени дважды Героя Советского Союза Р.Я. Мали-
новского» (г. Винница) 

Лейберов Алексей Олегович – старший преподава-
тель кафедры всемирной истории Нежинского госу-
дарственного университета имени Николая Гоголя 
(г. Нежин Черниговской обл.) 

Либрук-Липкевич Светлана Ярославовна – канди-
дат исторических наук, старший научный сотрудник, 
старший преподаватель кафедры военной 
подготовки Академии сухопутных войск имени 
Гетмана Петра Сагайдачного (г. Львов) 

Луговая Елена Степановна – старший научный со-
трудник Бережанского краеведческого музея, соиска-
тель Института украиноведения имени И. Крипякеви-
ча НАН Украины (г. Бережаны Тернопольской обл.) 

Луньков Артур Владимирович – кандидат истори-
ческих наук, доцент, начальник факультета боевого 
применения войск Академии сухопутных войск 
имени Гетмана Петра Сагайдачного (г. Львов) 

Ляшенко Ксения Анатольевна – научный сотруд-
ник Национального военно-исторического музея 
Украины (г. Киев) 

Мартынюк Милада Викторовна – кандидат 
педагогических наук, учитель–методист Бердичев-
ской городской гуманитарной гимназии №2, член 
Национального союза краеведов Украины, член 
Национального союза журналистов Украины 
(г. Бердичев Житомирской обл.) 

Махонина Анисья Геннадьевна – ассистент 
кафедры украиноведения Харьковского националь-
ного университета радиоэлектроники (г. Харьков) 

Мелешко Лилия Анатольевна – кандидат исто-
рических наук, директор общеобразовательной 
школы п.г.т. Былбасовка Славянского р-на 
Донецкой обл. (п.г.т. Былбасовка Славянского 
р-на Донецкой обл.) 

Миненко Людмила Николаевна – начальник 
научного отдела информационно-музейной 
деятельности Национального военно-историческо-
го музея Украины (г. Киев) 

Молчанов Владимир Борисович – кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник 
отдела истории Украины XIX – начала ХХ в. Инсти-
тута истории Украины НАН Украины (г. Киев) 

Мороз Ирина Васильевна – младший научный со-
трудник Национального военно-исторического му-
зея Украины (г. Киев) 

Науменко Андрей Олегович – кандидат историчес-
ких наук, полковник, старший научный сотрудник, 
начальник научно-исследовательской лаборатории 
кафедры морально-психологического обеспечения 
деятельности войск Гуманитарного института 
Национального университета обороны Украины 
имени Ивана Черняховского (г. Киев) 

Нестеренко Валентина Ивановна – заместитель 
директора по научной работе Черкасского 
областного краеведческого музея (г. Черкассы) 
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