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УКРАЇНЦІ В СКЛАДІ ДОПОМІЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
ТА ДОБРОВОЛЬЧИХ ЧАСТИН РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ

НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Ukrainians in the Auxiliary Units and Volunteer Units

of the Russian Army On the Eve of First World War

Статтю присвячено аналізу ролі українців у складі допоміжних підроз-
ділів та добровольчих частин російської армії напередодні Першої світової
війни. Розкрито особливості комплектування військової авіації та інших до-
поміжних формувань; значення молодіжних скаутських організацій, що бу-
ли важливим ресурсом для поповнення добровольчих частин; діяльність гро-
мадських організацій та військових медично-санітарних служб.
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The article analyzes the role of the Ukrainians in the auxiliary and volunteer
units of the Russian Army on the eve of the First World War. We describe the form-
ing of these military units. We explored that the military aviation had been con-
sidered as an auxiliary structure in comparison with other military branches. Trans-
port supplying units were formed to cater the Army (foods, ammunition, munitions,
rounds and other). In different dislocations in Ukraine sanitary medical units with
qualified military-medical specialists functioned. On the eve of the war public and
charitable organizations were involved in this process. The participation of the
Ukrainians was very noticeable in volunteer units. Backup units of state militia
in infantry, engineer troops and artillery branches were formed to train the re-
servists, recruits and militia. The source for reinforcement gave youth scouting
organizations. Certain expectations were imposed on the usage of recruits of Gali-
cian refugees — Russophiles.
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Розкриття і характеристика ролі українців у системі кадрового забезпе-
чення збройних сил Російської імперії багато значить для вивчення історії
України та військової історії провідних європейських держав першої чвер-
ті ХХ ст. Ці питання довго подавала у спрощеному, спотвореному вигляді
радянська ідеологія, їх досі фальсифікують російські шовіністичні елемен-
ти. За різними підрахунками сучасних учених, напередодні Першої світової
війни (1914–1918 рр.) в Російській імперії українці становили понад 18% усьо-
го населення, а в російській армії їх було ще більше — приблизно 25–30%
від загальної чисельності (Руккас, А. 2014). Такий значний людський ресурс
дав царському урядові змогу постійно й високоякісно комплектувати всі ро-
ди та види збройних сил напередодні та під час Першої світової війни.

Сучасна історична наука незаслужено мало звертає увагу на участь і роль
українців у складі авіації, допоміжних підрозділів та добровольчих частин
збройних сил Російської імперії напередодні й у роки Першої світової вій-
ни. Через це створюється враження, що українці служили тільки в сухопут-
них військах чи військово-морському флоті. Даній проблематиці присвяче-
но спеціальні дослідження, що стосуються історії становлення і розвитку ук-
раїнської військової авіації, та окремі публікації вітчизняних учених А. Ха-
рука, І. Пістоленко, В. Панченка, Я. Тинченка, В. Любченка, О. Гранда, О. До-
ніка, Ж. Тітовської, Н. Загребельної; росіян П. Дузя, В. Гєрасімова, В. Дол -
гова, Д. Астафьєва, А. Срібної та ін., де трапляються відомості про україн-
ців у відповідних підрозділах. Тому вивчення згаданих аспектів потребує знач-
ної уваги науковців. Необхідно поглиблено, по-новому, визначити роль і міс-
це українців у цих військових структурах. Дослідження проблеми дає змо-
гу переосмислити роль українських військовослужбовців у розвитку воєн-
ного руху загалом та військового будівництва напередодні й у роки Першої
світової війни зокрема.

Отже, метою пропонованої статті є спроба визначити роль українців у скла-
ді авіації, допоміжних підрозділів і добровольчих частин російської армії на-
передодні Першої світової війни й розкрити особливості комплектування цих
військових служб.

Командування російської армії напередодні війни значну увагу приділя-
ло формуванню допоміжних та добровольчих підрозділів. Зокрема, військо-
ву авіацію розглядали як допоміжну структуру, порівняно з іншими родами
військ. Утім, досить швидко військово-повітряний флот зайняв належне міс-
це в структурі збройних сил імперії. Перший армійський авіазагін було сфор-
мовано 1912 р. в Києві з випускників авіаційного відділення Санкт-Петер-
бурзької офіцерської повітроплавальної школи, третина офіцерів якої мали
українське походження. Так, О. Пількевич (народився у Фастові Київської
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губ.) служив у 8-й повітроплавальній роті; В. Баранов (уродженець стани-
ці Луганської на Донеччині) пройшов вишкіл на літаках «Фарман», «Моран-
парасоль» та ін.; Д. Борейко (походив із Берестейщини) служив у складі за-
гону військової авіаційної школи; наддніпрянець Р. Ніжевський був коман-
диром ескадри повітряних суден «Ілля Муромець» (штаб базувався у Він-
ниці) та ін. (Пістоленко, І. 2008, с. 26).

У травні 1913 р. урядова військова рада прийняла рішення утворити в
структурі збройних сил три авіаційні роти. Дві з них дислокувались у Киє-
ві та Севастополі. Слід зазначити, що саме в українських авіазагонах, що вва-
жалися одними з найкращих в імперії напередодні війни, служило багато пі-
лотів, які мали українське походження або навчалися в Україні. Зокрема, це
були: один із перших керівників військового повітроплавання, винахідник,
пілот-аеронавт, генерал-майор О. Кованько (родом з Полтавської губ.); один
з найвідоміших військових льотчиків штабс-капітан П. Нестеров, прикоман-
дирований до складу київської авіаційної роти влітку 1913 р. Він першим у
світі здійснив над аеродромом на Сирецькому полі в околицях Києва т. зв.
«мертву петлю» у вертикальній площині, започаткувавши цим вищий піло-
таж; найбільш результативний льотчик-винищувач російського повітряно-
го флоту, випускник Єлисаветградського кавалерійського училища та військо-
вої авіаційної школи О. Козаков (родом з Херсонської губ.). Він став другим
льотчиком в історії, що застосував повітряний таран, і першим, який зали-
шився після тарана живим; льотчики-винищувачі В. Янченко; І. Лойко, М. Баф-
таловський, Т. Боровий, П. Василевський, М. Левенець, А. Мрочковський,
О. Наконечний, В. Томашевський, р. Шоманський, А. Туношенський, В. Рут-
ковський та ін. (Герасимов, В. 2002; Пістоленко, І. 2008, с. 27). Це перекон-
ливо свідчить, що українські військові пілоти відігравали важливу роль у ста-
новленні й розвитку військово-повітряного флоту імперії.

Серед допоміжних військових формувань помітне місце займали обоз-
ні частини, призначені для доставки необхідних запасів (продукти харчуван-
ня, амуніція, спорядження, військові набої та ін.) до армії. Обоз був найвід-
сталішим родом військ у царській армії, туди переважно брали служити се-
лян, які були здатні справлятися з гужовим транспортом (дорожні вантаж-
ні перевозки возами), вміли поводитися з кіньми — основною тягловою си-
лою гужового транспорту — та не виявляли особливої кмітливості в загаль-
новійськових справах. Українці входили до складу двох обозних дивізійних
частин — 10-ї (30% особового складу) і 11-ї (48%) (Россия в мировой вой-
не 1914–1918 года (в цифрах) 1925).

Медичну службу в армії комплектували військовими лікарями. Слід за-
значити, що на початку ХХ ст. російська армія мала одну з найкращих вій-
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ськово-санітарних служб у Європі. Поразки в Кримській (1853–1856 рр.) та
Японській (1904–1905 рр.) війнах змусили росіян змінити систему призову
до армії, надавши більшого значення медичному й антропологічному ста-
ну молоді. Питання якості призовників порушували не просто в площині їх-
ньої придатності до стройової підготовки (за принципом придатний — не при-
датний), головним у медичному відношенні було виявлення типу новобран-
ця, того, чи він здатен достойно перенести воєнні негаразди.

Командування збройних сил уживало заходів для якісної модернізації вій-
ськово-медичних підрозділів. З цією метою на початку ХХ ст. у різних ар-
мійських дислокаціях в Україні створювали похідні санітарно-медичні час-
тини, до яких призивали на службу осіб з медичною підготовкою, тому на-
ціонально-територіального принципу при їх формуванні не дотримувались.
Напередодні війни до організації медично-санітарного забезпечення також
залучали громадські та доброчинні установи. Частково зголосилося допо-
могти армії Товариство Червоного Хреста, головним завданням якого, у ви-
падку війни, була планова евакуація поранених і хворих з передової до при-
фронтових госпіталів і лазаретів, а звідти — до тилових медичних закладів.
Громадська організація Всеросійський Союз Міст виступила із закликом до
населення, благодійних і релігійних організацій створювати добродійні вій-
ськово-медичні заклади (лазарети, госпіталі, патронати). Зокрема, на цю про-
позицію відгукнулися 96 установ та приватних осіб з Києва (Донік, О. 2005,
с. 72). Місто стало одним з найбільших госпітальних центрів імперії завдя-
ки вигідному географічному розташуванню та значній кількості лікувальних
закладів.

Розширювався лікарський склад з числа кваліфікованих спеціалістів. Так,
напередодні війни найактивніша робота проводилась у Харківській губ., де
з військовими співпрацювали лікарі з європейськими іменами й молоді ме-
дики-початківці. Так, професор судової медицини М. Бокаріус організував
і проводив курси з підготовки медичних сестер та санітарів; лікар-окуліст
О. Браунштейн був одним з організаторів жіночого медичного інституту в
Харкові (1910 р.), що готував військових медичних працівників. Після закін-
чення медичного факультету Харківського університету майбутні професо-
ри лікар-інфекціоніст І. Брауде та мікробіолог В. Деркач стали військовими
лікарями, а травматолог і хірург-ортопед М. Ситенко працював у галузі во-
єнно-польової хірургії (Субота, Н., Петрова, З. 2003; Грандо, О. 1997).

Відомим лікарем-хірургом був М. Галин (родом з Бессарабської губ.), який
закінчив Імператорську військово-медичну академію в Санкт-Петербурзі. З
1887 р. служив головним військово-медичним інспектором у 131-му піхот-
ному Тираспольському полку (Київ) та на різних офіцерських посадах у Ки-
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ївському військовому госпіталі. На початку ХХ ст. його відрядили на Дале-
кий Схід головним лікарем 1-го Сибірського армійського корпусу та голов-
ним хірургом польового військово-медичного управління при командуван-
ні морськими силами Тихого океану. З 1903 р. М. Галин — головний лікар
Київського військового госпіталю (Грандо, О. 1997).

Військовим хірургом служив киянин, відомий письменник і драматург,
випускник медичного факультету Київського університету Св. Володимира
М. Булгаков. Ще студентом він виявив бажання працювати в київському ла-
зареті Червоного Хреста. Склавши екстерном випускні іспити, молодий лі-
кар надалі працював медичним добровольцем у Київському військовому ла-
зареті, а згодом — у польових шпиталях Червоного Хреста в Кам’янці-По-
дільському й Чернівцях, де став хірургом (Літературно-меморіальний музей
Михайла Булгакова у Києві 2017).

Таким чином, у роки війни медики дуже багато зробили для організації
санітарно-медичної служби в армії. Українські лікарі працювали на фронті
та в тилу, застосовували весь свій досвід і знання для допомоги пораненим,
виявляли найкращі риси, притаманні медичній професії — гуманізм, мило-
сердя, безкорисливість, готовність прийти на допомогу.

Помітною була участь українців у запасних частинах російської армії. Зок-
рема, для підготовки призовного контингенту з числа запасних, новобран-
ців і ополченців, а також для відправлення їх у військові підрозділи створю-
вались запасні батальйони в піхоті й інженерних військах та запасні бата-
реї в артилерії. Як правило, запасні частини формували з початком мобілі-
зації. На випадок війни в армії створювались 480 запасних батальйонів, 67
ескадронів, 55 сотень, 50 артилерійських батарей та 14 саперних батальйо-
нів. У цих частинах готували поповнення для відновлення втрат у чинній ар-
мії (Корниш, Н. 2005). Всіх чоловіків до 43 років, які пройшли військову служ-
бу, зараховували до запасних частин або ополчення. За підрахунками росій-
ського воєначальника першої чверті ХХ ст. генерала Н. Головіна, в середньо-
му 17% призовників по всій імперії були непридатними до служби через фі-
зичні вади. При цьому ще 24% призовників, які відповідали всім фізичним
параметрам, звільнялися від служби за сімейними обставинами (Головин, Н.
1939, с. 33, 39).

На початку XX ст. Комітет з мобілізації утворив 320 дружин державно-
го ополчення для резерву армії. Державна рада затвердила штат ополчення,
що передбачав при наборі на строкову військову службу одночасно зарахо-
вувати призовників і в ополчення. До ополченців 1-го розряду відносили тих,
хто не служив у війську (звільнені від служби за сімейними обставинами),
хто відбув термін строкової служби, та переведених із запасу. Ополченців 2-



го розряду направляли в тилові частини або на нестройові посади в чинні
військові підрозділи. Ополчення формували по повітах під контролем губер-
натора. Напередодні війни в ополченні 1-го і 2-го розрядів значилося понад
6 млн. осіб. Це був головний людський резерв для поповнення чинної армії.
Ополчення в організаційному та мобілізаційному сенсі наближалося до кад-
рової армії. Серед його недоліків можна виділити недостатню забезпеченість
зброєю й амуніцією, погану дисципліну та брак військової підготовки.

Важливим ресурсом для організації добровольчих частин були вихован-
ці молодіжних скаутських організацій. Слід зазначити, що, на відміну від ін-
ших держав тогочасної Європи, молодіжний рух у Російській імперії отри-
мав офіційну підтримку від влади. Він став тим соціокультурним феноме-
ном, що органічно проник у систему російської освіти та військову сферу.
Поширенню молодіжного руху сприяла низка факторів: здійснювався в ме-
жах загальнодержавної політики, набув популярності серед населення та ін.
Утім, треба зауважити, що, підтримуючи скаутів, царизм намагався експор-
тувати свої геополітичні інтереси т. зв. «русского мира» в Європу. В заходах
держави простежувалося намагання влади інтегрувати нові методи фізкуль-
турно-масової роботи та патріотичного виховання юного покоління, аби пе-
ревірити його готовність поповнювати бойовий резерв армії. Положення про
позашкільну підготовку російської молоді до військової служби, яке підпи-
сав імператор Микола ІІ влітку 1911 р., передбачало, що кожен скаут мав про -
йти спеціальний курс політичної, військової й фізичної підготовки. Вони зай-
малися гімнастикою, легкою атлетикою, спортивними іграми, організовува-
ли походи (Долгов, В. 1997).

Скаутські загони в Україні ініціювали створення спортивних і парамілі-
тарних організацій. Зокрема, популярною була молодіжна організація юних
розвідників, що виникла напередодні війни в Києві з ініціативи пропаган-
диста спорту лікаря О. Анохіна (родом з Бахмутського повіту Катеринослав-
ської губ.) (Астафьев, Д. 2012, с. 27). Білоцерківський курінь українських юна-
ків-скаутів заснував Є. Слабченко, автор популярного посібника «Український
скаут» (Вестник скаута. 1921, с. 21). Подібні організації було створено в Ка-
теринославі, Вінниці, Житомирі, Ізмаїлі, Умані, Жмеринці, Каневі та ін. Знач-
ну організаційну допомогу їм надавали вихідці з Галичини, де скаутський
рух уже діяв досить активно. Слід зазначити, що, незважаючи на доволі ус-
пішну діяльність скаутських організацій в імперії напередодні війни та знач-
ної підтримки їх безпосередньо з боку влади і військових, лише деякі вихо-
ванці цих організацій поповнили лави військових навчальних закладів. Ро-
сійські скаути не стали дієвим ресурсом для формування добровольчих час-
тин за зразком січових стрільців у Галичині.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ                                                                 

88



                                                                                                                           ВИПУСК 44

Певні сподівання царського уряду щодо формування добровольчих час-
тин із українців були пов’язані з надією використати галицьких утікачів-ру-
софілів. Уперше таку гіпотетичну можливість було закладено в маніфесті
верховного головнокомандувача російської армії великого князя Миколи Ми-
колайовича «До русского народа Подъяремной Руси», де наголошувалось:
«Освобождаемые русские братья! Всем вам найдется место на лоне мате-
ри-России. Не обижая мирных людей, какой бы они ни были народности,
не полагая своего счастья на притеснении иноземцев, как это делают шва-
бы, обратите меч свой на врага, а сердца свои к Богу, с молитвой за Россию
и за русского цар» (Петрович [Крип’якевич], І. 1915, с. 12). Більшість істо-
риків вважає, що для сучасників не була таємницею безпосередня участь
членів «Карпато-русского освободительного комитета», який заснували на-
прикінці липня 1914 р. у Києві галицькі політичні втікачі-русофіли під ке-
рівництвом Ю. Яворського, в підготовці тексту цього маніфесту (Любчен-
ко, В. 2014, с. 179).

Кошти на організацію галицької добровольчої дружини мали видавати-
ся з державного бюджету. Проте в організаційному плані дружина не мог-
ла стати військовим підрозділом російської армії. Тому єдиним здобутком
у цьому напрямку були спроби підготувати офіцерів з тих галичан-русо-
філів, які наважилися прийняти російське підданство. З цього приводу га-
зета галицьких русофілів «Прикарпатская Русь» (1915, 13 января) у січні
1915 р. надрукувала повідомлення з гучною назвою «Галицко-русские до-
бровольцы», в якому сповіщалося, що «недавно несколько галицко-русских
студентов, живших в последнее время в России и принявших православие,
поступили добровольцами в военные училища». Прізвища цих галичан-пе-
ребіжчиків газета не подала з міркувань безпеки членів їхніх родин в Ав-
стро-Угорщині. Також після революції 1905 р. в Санкт-Петербурзі не роз-
глядали можливість будь-якого використання українських добровольчих час-
тин в армії, адже вони могли бути досить небезпечними для царизму. На-
передодні Першої світової війни жодна політична сила в імперії не ризи-
кувала навіть запропонувати ідею сформувати окремі українські національ-
ні військові підрозділи.

Проведений аналіз переконливо свідчить, що українці становили знач-
ний відсоток у складі авіації, допоміжних підрозділів та добровольчих час-
тин російської армії, що давало царському уряду змогу розгортати масову
армію й безперервно живити її новим поповненням. Постійний приплив сві-
жих людських ресурсів забезпечував можливість якісного комплектування
всіх родів військ, склад і організація яких визначалися конкретним спосо-
бом ведення війни чи бою. Перспективним напрямком подальших розвідок
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з цієї проблеми може стати дослідження участі українців в обозних та запас-
них частинах російської армії.
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У статті визначено місце і роль Королівства Румунії в більшовицькій за-
гарбницькій політиці початку 1920-х рр.; вказано на наявність державно-
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