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Місто Коростень розташоване 75 км на північ від Житомира в
волинському краї України. Як важливий залізничний вузол, місто
було особливо цінне протягом військового протистояння 1917-1921
рр.: сторона, яка контролювала місто, мала значну перевагу в
транспортуванні людей та спорядження. Тому не дивно, що багато
важливих та другорядних боїв відбулося за Коростень 1 .
Одне з найбільших змагань за контроль над Коростенем відбулося
із 30 серпня по 3 вересня 1919 р. між 44-ю радянською дивізією, під
командуванням Миколи Щорса, та ІІ-мим корпусом Української
Галицької Армії (УГА), під командуванням підполковника Альфреда
Бізанца. ІІ-ий корпус та Січові Стрільці Євгена Коновальця
прикривали лівий фланг київського наступу двох українських
національних армій влітку 1919 р. Частиною завдання Бізанца було
захопити Коростень, щоб захистити національні сили від атак
більшовиків з півночі 2 . З іншого боку, дивізії Щорса було наказано
триматися в місті за всяку ціну, оскільки через Коростень пролягало
останнє залізничне сполучення між Правобережною Україною та
більшовицьким тилом в Росії. Контроль над містом був вирішальним
1. За ред. О. С. Чорнобривцевої. Житомирська область, ненумер. том в
«Історії міст і сіл Української РСР» за ред.. П.Т. Тронка, 26 томів (Київ:
Інститут історії АН УРСР, 1973), с. 308-14.
2. Микола Капустянський. Похід українських армій на Київ-Одесу: Воєнноісторичний нарис, 2-ге вид., (Мюнхен: С. Слізарчук, 1946), 2: 142-4.

для виживання трьох оточених радянських дивізій, що пробивали собі
шлях з району Одеси до основних сил радянських військ в районі
Коростеня 3 . Щорс був вбитий 30 серпня у перший день битви, але
його дивізія спромоглася втримати Коростень.
Окрім головних фігур під Коростенем, таких як Бізанц і Щорс,
битва заслуговує на увагу істориків сама по собі. Вона мала важливий
вплив не тільки на результат українського наступу на Київ, але й
також на українські військові перспективи в цілому. Більше того, бій
під Коростенем був одним із небагатьох битв 1919 року за участю
великих бригадних частин: типовими для того часу в Україні були
менші сутички. Тому цей бій пропонує історикам можливість оцінити
тактичні дії обох сторін у великомасштабних операціях. Той факт, що
противні сторони були випробувані в боях і знаходились під
керівництвом досвідчених командирів, робить цю справу ще більш
цікавою.
ІІ-ий корпус був не єдиною військовою частиною, яка складалась
з українців. Багато вояків 44-ої радянської дивізії були українцями.
Багато полків цієї дивізії були організовані у вересні 1918 р. на
російській території із загонів партизан з Чернігівської, Київської та
Черкаської губерній КП(б)У, щоб боротися з урядом Гетьмана Павла
Скоропадського, якого підтримували німці 4 . Російські більшовики
таємно підтримували їх організацію, оскільки угода в БрестЛитовську забороняла прямі ворожі дії між Червоною армією в Росії
та німецькими військами в Україні 5 . У листопаді 1918-го, як частина
Першої радянської української дивізії, ці частини взяли участь у
більшовицькому вторгненні в Україну та виявилися найкращими
військами в радянській кампанії проти Армії Української Народної
Республіки (Армії УНР).
Донедавна, через недоступність радянських архівів та уривчасті
спогади учасників подій було важко сформувати повну картину Битви
за Коростень. Оскільки учасники тих подій, що вижили, вже давно
померли, факти заступив радянський міф про Щорса 6 . Ні епічний
фільм Олександра Довженка про Щорса, ні маса радянської
3. І. Н. Дубовий. Мої спогади про Щорса (Київ: Державне військове
видавництво «На Варті», 1935), с. 28-29.
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літератури та музичних творів у його честь не дають історичної
картини тієї битви 7 .
Досить мало документації і з іншого боку, тому що практично всі
оригінальні записи УГА були втрачені. Її бригадам було наказано
знищити їхні архіви перед здачею в полон полякам біля Вінниці в
травні 1920 р 8 . На щастя, Денник Начальної Команди УГА зберігся 9 .
Однак це тільки короткий виклад наказів та зведень, які більше не
існують, і рідко дають детальну інформацію на рівні нижче бригади.
Битва викликала інтерес у 1988 році, коли українські та російські
журналісти стали знову переглядати обставини загибелі Щорса.
Ґрунтуючись на опублікованих і неопублікованих мемуарах, а також
інтерв'ю зі старими більшовиками, які працювали із Щорсом в 1919
році, ряд авторів вважає, що Щорс загинув не від ворожого вогню, а
від кулі вбивці відповідно до наказів від комісарів при вищій штабквартирі армії 10 .
Завдяки більшому доступу до архівів Червоної армії є можливим
реконструювати битву та пояснити, чому Совєти перемогли. Це є
моєю первинною ціллю. Однак, важко відділити чисті військові події
від темних обставин загибелі Щорса. Чи був він ліквідований своїми
протягом битви? Незважаючи на відсутність на сьогоднішній день
документальних доказів, непрямі дані свідчать про те, що він був
ліквідований. Я присвячую розділ розгляду цих доказів.

Прелюдія
На 15 серпня 1919 р. спільний наступ УГА та армії УНР
відкинув 12-ту радянську армію від Проскурова (сьогодні
Хмельницький) та Вінниці. Тим часом на лівому березі 13-та та
14-та радянські армії відходили на північ від Харкова та Полтави
в напрямку орла перед наступаючою Добровольчою армією
генерала Антона Денікіна. У той же час польська армія
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задовольнялася обмеженими антирадянськими операціями на
Волині з Рівного і Дубно на Олевськ і Корець, одночасно
зміцнюючи свої лінії по річці Збруч після вигнання УГА з
Галичини.
Найдосвідченішою бойовою частиною, що протистояла
об’єднаним українським національним арміям, була вже раніше
згадана 1-ша радянська українська дивізія. Окрім постійних
втрат вбитими і дезертирами перед лицем переважаючих
українських національних сил, дивізія страждає від внутрішніх
потрясінь в результаті тиску з боку Москви щодо реорганізації.
Хоча в травні 1919 р. дивізія належала до Українського фронту,
який формально підлягав Робітничо-Селянському уряду
Української РСР в Харкові, але фактично керувався вищим
радянським командуванням у Москві. Коли наступ генерала
Денікіна почав набирати обертів, російські більшовики
вирішили, що прийшов час об’єднати окремі військові
формування прибалтійських, білоруської та української
комуністичних партій в одну Червону армію під керівництвом
Всеросійського Військового Комісара Льва Троцького 11 . У той
же час Троцький був дуже незадоволений повільною реакцією як
партії, так і радянських воєначальників в Україні на його накази
про перерозподіл сил і засобів з Українського фронту на інші
фронти,які він вважав більш важливими на той час 12 . Як
результат, Володимир Антонов-Овсієнко, Головнокомандувач
українськими радянськими силами, та Юхим Щаденко, голова
Революційно-військової ради Українського фронту, були усунуті
з посад. 4 червня 1919 року 1-ша радянська українська дивізія
була приєднана до новосформованої 12-ої радянської армії під
командуванням Миколи Григоровича Семенова 13 . Більше того,
Семен … Аралов, один з лейтенантів Троцького, був посланий із
Москви в штаб-квартиру до Революційно-військової ради
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Комуністичної партії, 1 травня 1919 р., «Листи Троцького», 1917-1919 рр.»,
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13. Наказ Російської Революційно-Військової Ради, підписаний
Троцьким, Вацетісом та Араловим, 4 червня, 1919 р., ГВнУ, №135, 2, с. 122.

замість усунутого Щаденка 14 . Потім 15 червня 1919 р. Семенов
наказав 1-у Радянську українську дивізію розформувати і
передати її полки слабкій та недосвідченій 44-ій радянській
дивізії 15 . Однак запропонована реорганізацію було складно
здійснити, оскільки дивізія брала участь у бойових операціях.
Ці організаційні зміни сильно вплинули на авторитет Щорса,
молодого командира 1-ої радянської української дивізії. Раніше
командир Богунського полку, він був нещодавно призначений
командиром дивізії у віці двадцяти чотирьох років 16 . Він більше
ніж виправдав призначення, перемігши контрнаступ Армії УНР
на Київ та Бердичів в кінці березня – на початку травня 1919 р.
Тим не менше, після втрати своїх наставників з української
партії в червні 1919 року, Щорса потрапив під більш пильну
увагу і критику з боку його нових начальників з російської
партії, які воліли мати свою людину на його місці. Зрештою, він
був новачком в рядах Комуністичної партії, якій запропонував
свої послуги тільки в липні 1918 року, до цього підтримуючи
лівих есерів 17 . Крім того, на кінець Першої світової війни він
був лише молодшим лейтенантом на румунському фронті 18 .
Оскільки його успіхи сталися перед тим, як Семеновим і Аралов
мали можливість спостерігати його в дії, Щорс був визнаний
занадто недосві д ченим для с воєї посади, і його військові таланти
залишаються непоміченими, коли дивізія почала переживати
невдачі. Семенов і Аралов не подобалися адміністративні
реформи Щорса в підрозділах, які не відповідали єдиному
стандарту,
встановленому
Верховним
Радянським
командуванням в Москві. Його полки були набагато більшими
від норми в офіційній організаційній таблиці. Крім того, його
школа командирів для досвідчених бійців з числа дивізії значно
виходила за дивізійні рамки. Хоча такі нововведення підвищили
бойову ефективність дивізії, вони йшли врозріз з ініціативою
Троцького створити єдину військову машину з мішанини
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іррегулярних формувань добровольців 19 . Внутрішні рапорти
штабу 12-ої радянської армії почали таврувати Щорса як
партизана, звинувачуючи його в непокорі та протидії
регуляризації Червоної армії 20 . Його колишній 1-ий Богунський
полк, на загальну думку, кістяк дивізії, став об’єктом негативних
звітів щодо моралі, дисципліни та бойової ефективності 21 . Досі,
його популярність серед рядового складу дивізії перешкоджали
Семенову та Аралову усунути його з командування. Справа тим
більше ускладнювалася постійними наказами з Москви вислати
1-шу радянську українську дивізію на Південний фронт проти
Добровольчої армії 22 . Це підштовхувало Щорса приймати йти на
великий ризик для того, щоб чимшвидше знищити Армію УНР
та звільнити його дивізію для дій проти Білих. Як результат, 2123 липня він був переможений Січовими Стрільцями поблизу
міста Смотрич 23 . Коли УГА перейшла Збруч вкінці липня для
об’єднання з Армією УНР, і без того хитке становище Щорса
стало ще більш важким: він втратив ініціативу та перейшов до
оборони. По мірі зниження його престижу та авторитету,під його
дієвим командуванням залишилася лише 1-ша бригада його
дивізії. 2-га та 3-тя бригади були приділені до 44-ої радянської
дивізії під командуванням Івана Наумовича Дубового та
направлені на північ проти польських військ, що наступали в
напрямку на Корець та Олевськ 24 . Окрім незначного
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спис. 1, ф. 148, (ненумер. Докум.); та Зведення Українського Військового
Комісара. Телеграма №4751, 4760 та 4764, 6 серпняя 1919 р., ЦДАВО, фонд
2, спис. 1, ф. 175, (ненумерований документ).
22. Божко та Молодчикова, «Нові документи», с. 45.
23. Марко Безручко «Від Проскурова до Чарториї», частина 2 в «Корпус
Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис», за ред. О. Бабія та ін. (Чикаго:
Ювілейний Комітет відзначення 50-ої річниці Січових стрільців, 1969), с.
351-352.
24. Телеграма Дубового 12-ій радянській армії, 2 серпня 1919 р.,
Роосійський державний воєнний архів (далі РДВА), фонд 197, спис. 197, ф.
134, фол. 90; Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 9 серпня 1919 р. о 12
год., РДВА, фонд 1417, спис. 1, ф. 163, фол. 160-399 (ненумерований
документ).

контрнаступу на Старокостянтинів 10 серпня, загін Щорса
відступав під натиском українських національних армій.
Житомир був залишений Совєтами 20 серпня 1919 р. і бригади
ІІ-го корпусу УГА увійшли в місто вкінці дня 25 .
Захоплення Житомира завершило начальну фазу спільного
наступу на Київ двох українських національних армій. І-ий
корпус УГА першим досяг міста. Його 5-та Сокальська та 6-та
Равська бригади захопили Бердичів 19 серпня і були ідеально
розташовані для продовження свого наступу на північ на
Житомир, що знаходився менш ніж за 30 км 26 . Однак, галицька
Начальна Команд наполягала на тому, щоб Житомир був узятий
ІІ-им корпусом, хоча він був розташований значно західніше,
біля Полоного, і його сили не були такими свіжими, як у І-го
корпусу. Галичани хотіли залишти І-ий корпус в резерві для
підтримки ІІ-го галицького корпусу та Запорізької групи Армії
УНР, що наступали зі сходу на Київ (див. мапу 1). Хоча обидві
армії погодились сформувати спільний штаб під керівництвом
Симона Петлюри, щоб керувати наступом, коли виникали
розбіжності, доводилося вважати на більший розмір УГА та
вищу організованість. Галичани відкинули пораду офіцерів
штабу Армії УНР, які переконували, щоб І-ий корпус
продовжував рух на Житомир 27 . У кінці серпня це рішення
матиме фатальні наслідки.
ІІ-ий корпус зупинився в Житомирі, щоб відпочити.
Незважаючи на накази Генштабу щодо захоплення Коростеня 21
серпня і ще 26 серпня, корпус не починав руху аж до 28
серпня 28 . Щорс скористався восьмиденним перепочинком після
падіння
Житомира.
Прийнявши
завдання
реорганізації
радянських військ на північ від Житомира, він розробив план
об’єднання залишків його втомлений 1-ої радянської української
дивізії з 44-ою радянською дивізією Дубового. На цей раз, його
начальство зі штабу 12-ої армії не втручалися. По-перше,
Семенов ще наказав двом дивізіям об’єднатися не пізніше 15
червня . По-друге, 12-та армі я була заклопотана фр о нтом навколо
Києва, який розвалювався під ударами українських національних
армій із заходу та Добровольчої армії з південного сходу.
Дубовий не міг бути щасливим із втручання Щорса в його
25. Денник НКУГА, с. 32.
26. Там само, с. 1-32.
27. Капустянський, Похід, 2: с. 146-7.
28. Капустянський, Похід, 2: с. 167; та Денник НКУГА, с. 37.

справи, але він спокійна прийняв план Щорса про
реорганізацію 29 . Таким чином, в супроводі свого начальника штабу,
Сергія В. Кассер, Щорса замінив Дубового у командуванні 44-ою
радянською дивізією 30 . Дубовий залишилися в якості номінального
помічника. Тим часом ІІ-ий корпус досяг Коростеня 30 серпня. Щорс
перетворив місто з його плоскою місцевістю, річковими бар’єрами та
мережею залізниць в міцну позицію.

Протистояння
З півдня Коростень захищала богунська бригада під командою
Богенгарда у складі трьох богунських полків та приписаного до неї
ніжинського полку – разом щось біля 2600 багнетів при 58 кулеметах31 .
Про всяк випадок Щорс міг розраховувати приблизно на 300 курсантів зі
школи червоних старшин, створеної ще в 1-й українській радянській
дивізії 32 . Школа після відступу з Житомира знаходилась на околиці
Коростеня в покинутій цегельні. Дії бригади підтримувала артилерія у
складі 12 легких гармат, двох гаубиць та двох панцерних потягів33 . Щорс
також мав у підпорядкуванні 1-й український радянський кавалерійський
полк (командир Петренко-Петриківський), що стояв біля Ушомира, та
кавалерійський дивізіон. Разом це становило близько 500 вершників при
14 кулеметах34 . З огляду на лісистий характер позиції кавалеристів, їх
бойові порядки мусили діяти в пішому строю.
Друга таращанська та третя новгород-сіверська бригади 1-ої
радянської української дивізії тримали оборону на південний захід від
Коростеня, беручи до уваги залізничні колії Новоград—Житомир і
29. Зенькович, «Пуля из ливорверта», с. 56.
30. Новосельский А.А., «Новые документы о Щорсе», в «Материалы про
историю ССС: Документы по истории советского общества» под ред.
Новоселова А.А. (Москва: АН СССР, 1955) с. 170-1.
31. Ситуаційний звіт 12-ої радянської армії, 1 вересня 1919 р. РДВА,
фонд 104, спис. 1, ф. 4, фол. 138; Новосельский «Новые документы» та
Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 23 серпня – 2 вересня 1919 р.,
ЦВАВО, фонд 2579, спис. 1, ф. 51, фол. 22 та 28.
32. Новосельский «Новые документы», с.173-4; та Щаденко «Из записок», с. 141.
33. Новосельский «Новые документы», с.133; Звіт Українського фронту, 1 червня
1919 р., ЦДАВО, фонд 2, спис. 1, ф. 148, 102-3; та Рапорт розвідки Штабу генералквартермейстра Добровольчої армії, 10 вересня 1919 р. (терміновий). Військова
колекція Врангеля (далі ВКВ), Hoover Institution Library, box 39, file 20, fols. 162–3.
34. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 26 серпня – 2 вересня 1919 р.,
ЦВАВО, фонд 2579, спис. 1, ф. 51, фол. 23, 27 та 31; Звіт Українського фронту, 1
червня 1919 р., ЦДАВО, фонд 2, спис. 1, ф. 148, 102-3; Звіт Інспектора кавалерії 12-ої
радянської армії. 28 вересня 1919 р., РДВА, фонд 197, спис. 3, ф. 24, фол. 630.

Новоград—Коростень відповідно. Загалом вони мали до 3800 багнетів при
85 кулеметах та 18 легких гарматах. Зв’язані діями проти січових
стрільців, на південному напрямку, та поляків, що протистояли їм із
заходу, ці сили не могли бути використані Щорсом в обороні Коростеня
ще й з тої причини, що їх захисні позиції були віддалені на 65-75
кілометрів від Коростеня35 .
Нарешті над вечір 29-го серпня на околицях Коростеня
з’явились галичани. Передові загони у складі двох куренів 13-го
полку зайняли Лісівщину, а два курені 6-го полку — Іванівку.
Обидва загони мали у своєму розпорядженні по артилерійській
батареї. До лінії радянських військ було не більше 8 кілометрів. На
захід від залізниці Житомир-Коростень в район сіл Красногірка—
Колбащина обхідним маневром вийшли також два курені 5-го полку
разом зі своєю кавалерією. Вони мали на меті Ушомир — ключову
позицію правого крила супротивника 36 .
Командувач галичан полковник Альфред Бізанц, в минулому
кадровий офіцер австро-угорської армії37 , ще 27 серпня одержав наказ від
командира II-го корпусу полковника Арнольда Вольфа захопити
Коростень. Незважаючи на те, що задіяні для цього війська відбули з
Житомира потягом вранці 28 серпня, на місці призначення вони
опинились тільки над вечір наступного дня. Завадою став зруйнований
залізничний міст в Новому Бобрику (нині – селище Нова Борова), і
галичани мусили дійти до вказаних позицій пішим маршем. Більш того,
рух військ стримувався звичною в цю пору спекою та грузьким станом
піщаних доріг. Особливо важко було гарматникам38 .
29 серпня Бізанц досяг Коростеня з 1200 бійцями при семи легких
гарматах, задовольнившись лише розвідкою. При потребі він міг
очікувати на підкріплення: не рахуючи його 7-му бригаду, що
складалась з 13-го та 14-го галицьких полків, до складу групи військ,
35. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 27 серпня – 2 вересня 1919 р.,
ЦВАВО, фонд 2579, спис. 1, ф. 51, фол. 4, 8 та 10; та Новосельский «Новые
документы», с.173.
36. Денник НКУГА, с. 41-3;
37. Народився 1890 року у Великому Любині поблизу Львова в сім’ї
німецьких військових. Бізанц добровільно пішов на службу до УГА відразу
після початку українсько-польської війни. Він відзначився як командир 17-ої
галицької бригади в операціях проти поляків та більшовиків. У Другій
Світовій війні він допомагав організовувати Дивізію «Галичина»
(«Енциклопедія українознавства» за ред.. Володимир Кубійовича/ Торонто:
University of Toronto Press, 1984), том 1, с. 237.
38. Петро Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади на Великій Україні»,
Літопис Червоної Калини 4 (1938), с. 5-8.

яку він очолював, входили також 3-я та 4-а бригади у складі 5-го, 6-го,
7-го та 8-го галицьких полків. Разом це складало тринадцять куренів
та невеликий кавалерійський загін, — близько 3400 багнетів,
забезпечених сотнею кулеметів при 17 легких гармат і 6 гавбицях 39 .
30 серпня
Змагання за Коростень Бізанц почав з розвідки боєм вранці 30
серпня. 13- й полк отримав наказ оволодіти Могильним, а 6-й полк
виступив на Холосне 40 .
Могильне – невеличке містечко на північному (лівому) березі
річки Уж, де зліва впадає Могилянка, справа — р. Славута. Хоча у
серпні ці ріки міліють, їх річища – значна перешкода для наступу
піхоти, а ще й під гарматним та кулеметним вогнем. Це додає
оборонним позиціям Могильного природного захисту. Попри те, що
місцевість навкруги лісиста, по річищам дерев зовсім нема, і всі
наступальні маневри помітні здалеку. Могильне могло би дати
галичанам вигідний плацдарм для наступу на Коростень вздовж
залізничних колій на північ (див. мапу 2).
Село Холосне – у восьми кілометрах на південний схід від
Могильного, що лежить на правому березі Славути. З нього зручно
наступати на Білошиці – селище на тому ж березі ріки, але трохи на
північ, вздовж колії Житомир-Коростень. Саме там знаходився
залізничний міст через Уж, заволодіти яким — значило б узяти у
фланг Могильного вогнем галицьких бронепотягів, як тільки вони
добилися б на цю позицію.
Наступальні дії розпочалися о 10-й годині ранку 30 серпня 1919
року 41 . 13-й полк галичан атакував укріплені позиції Могильного та
Білошиць силами одного куреня. Інший курінь був спрямований в
східному напрямку на село Шершні, щоби убезпечити праве крило від
обхідного маневру радянських військ, які могли контратакувати з
39. Організаційна таблиця ІІ-го корпусу (далі От 2-го корп..), 6 жовтня 1919 р.,
ВКВ, ящик 38, ф. 7, фол. 227; Рапорт розвідки вищому командуванню Добровольчої
армії відносно Галицької армії, 1 жовтня 1919 р. (терміново), ВКВ, ящик 38, ф. 6, фол.
198-206; Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 5-8; той же автор «ЖитомирКоростень», Український скиталець №16-17 (1921) с. 12 та №18(1921) с. 4; Рапорт
розвідки на Західному фронті, 15 вересня 1919 р., ГВнУ, № 396, 2, с. 351; переклад
захоплених оперативних наказів 4-ої галицької бригади, 2 вересня 1919 р., РДВА, фонд
197, спис. 2, ф. 281, фол. 9-9в; Рапорт розвідки 44-ої радянської дивізії, 17 вересня 1919
р., РДВА, фонд 1417, спис. 1, ф. 168, фол. 98.
40. Денник НКУГА, с. 44.
41. Рапорт розвідки 44-ої радянської дивізії, 30 серпня 1919 р., ЦДАВО, фонд
2579, спис. 1, ф. 51, фол. 22-3.

боку сіл Мелені та Чоповичі 42 . Наступ на Коростень йшов трьома
колонами: один загін рухався до Могильного, інший – на Білошиці,
ще один – захищав ліве крило від несподіванок з боку Ушомира, де
стояв 1-й український радянський кавалерійський полк 43 . Атакувальні
дії носили характер коротких вилазок, бо завіса артилерійського
вогню радянських гармат, як легких, так і важких, разом з вогнем
червоних бронепотягів змушувала галичан-піхотинців шукати якогось
прихистку на відкритій місцині 44 . Перепоною до Могильного була
річка Уж, а усі підходи до мосту через неї захищалися колючим
дротом. За вогневу підтримку відповідав 7-й галичанський
артилерійський полк під командою Стефана Когута. Полк мав всього
лише чотири гармати, дві з яких забезпечували вогнем атаку на
Могильне, а інші дві відповідали за вогневу підтримку на
Білошицькому напрямку 45 . Зрозуміло, що за таких обставин атака
галичан на цій ділянці захлинулась.
Щодо обох куренів 6-го полку, то їх здобутки на східній ділянці
фронту були значно кращі. Один з них, маючи за вихідні позиції село
Іванівку, атакою через Нивки з другої спроби зайняв Злобичі 46 , що у
восьми кілометрах на північний схід. Було взято полонених
Ніжинського полку, який до цього знеславився порушенням
дисципліни 47 . Інший курінь, рухаючись на Холосне, зустрів потужний
опір 3-го богунського полку 48 . Містечко до вечора того дня двічі
переходило з рук в руки, і галичани були близькі до того, аби врешті
решт його захопити 49 .
42. Денник НКУГА, с. 41-3.
43. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 1 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 10-10в.
44. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 30 серпня 1919 р., ЦВАВО, фонд
2579, спис. 1, ф. 51, фол. 22-23; та Денник НКУГА, с. 41.
45. Михович, «Житомир-Коростень», Український скиталець №18 (1921) с. 2;
Павло Бабяк, «Артилерія рішила», Українське козацтво №3-4 (1980), с. 34.
46. Денник НКУГА, с. 41; Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 30 серпня о
22 год 1919 р., ЦВАВО, фонд 2579, спис. 1, ф. 51, фол. 23.
47. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 1 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 10-10в; Казимир Квятек, «Легендарный герой»,
Комунист, 9 березня 1935 р.; Павел Позняк, «Легендарный начдив: О Н.А. Щорсе»
(Москва: Издательство политической лит-ры, 1984), с. 99, 104-105, 107; Ситуаційний
звіт 44-ої радянської дивізії, 30 серпня о 22 год 1919 р., ЦВАВО, фонд 2579, спис. 1, ф.
51, фол. 23.
48. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 2 вересня о 13:30 1919 р., ЦВАВО,
фонд 2579, спис. 1, ф. 51, фол. 30; Квятек, «Легендарный герой», с. 3.
49. Денник НКУГА, с. 41.

Успішним діям 6-го полку стала на заваді школа червоних
старшин, якою Щорс затулив дірку у фронті, створену відступом
ніженців 50 . Галичан по всьому фронту від Холосного до
Білошиць було відкинуто артилерійським вогнем та масованою
контратакою піхоти 51 . Але контратака щорсівців була далеко не
останньою прикрістю галичан з огляду на те, що Бізанц кинув у
наступ усі чотири курені за відсутності інших резервів. II-й
корпус мусив поспішно відходити. На деяких ділянках це
перетворилося на втечу: галицька піхота із західних околиць
Холосного відходила на південь до Іванівки, коли нагла і не
сподівана контратака богунців заскочила їх зблизька, віч-на-віч
із супротивником. Солдати третього батальйону 1-го
богунського полку були переповнені жагою помсти: командир
полку Казимир Квятек, що вів їх у бій, вже повідомив про
смерть Щорса, який загинув на передовій поблизу Білошиць.
Розлючені до краю, атакувальники не брали полонених 52 . Вони
були наче шалені й добивали навіть поранених. Коли лейтенант
Левицький, один з командирів третього куреня 6-го галицького
полку, впав, скошений кулею, його захопили у полон і піддали
диким тортурам: на грудях випалили хрест, на ногах вирізали
паси з шкіри 53 . Відступаючих галичан переслідували аж до
Іванівки.

50. Квятек, «Легендарный герой», с. 3.
51. Денник НКУГА, 41.
52. Квятек, «Легендарный герой», с. 3. Квятек був залізничним
праціником із Варшави. Приєднався до Польської Соціалістичної Партії в
1904 р. Був ув’язнений царською охранкою за підривну діяльність протягом
революції 1905 та засланий до Сибіру на 20 років. Отримавши свободу
завдяки революції, він приєднався до Червоної Гвардії й отримав широкий
досвід боротьби проти українських націоналістичних сил протягом 1919 р.
(«Великий жовтень і Громадянська війна на Україні: Енциклопедичний
довідник» за ред. І.Ф. Кураса. Київ: Головна редакція Української радянської
енциклопедії, 1987, с. 244). Квятек був знайомий з місцевістю на південь від
Коростеня. У березні та квітні 1919 р. він командував 1-им Богунським
полком в операції проти військ Петлюри в цьому районі (Позняк,
«Легендарный начдив», с. 107. Див. також Черушев Н.С. «Командарм
Дубовой». Киев: Изд-во политической лит-ры Украины, 1986, с. 107.)
53. Косівський М. «Марш 3-ого Гарматного Станіславського полку», Український
скиталець №15 (1921), с. 24-25; «Сторінки до Жалібної Книги», в Українська Галицька
Армія, (Вінніпег: Дмитро Микитюк, 1968), т. 4, с. 114.

31 серпня
На ранок 31 серпня два курені 5-го полку були готові до
атаки Ушомира з півдня. Їх наступ підтримувала батарея
Володимира Зубрицького, що складалася з трьох легких гармат
3-го артилерійського полку 54 . Панівні висотки на схід від
Ушомира дозволили галичанам взяти 1-й український
радянський кавалерійський полк у перехресний вогонь: 13-й
полк вів його з північного, а 5-й полк — з південного сходу 55 .
Артилерійська підготовка дозволила піхотинцям другого куреня
5-го полку атакувати та захопити Ушомир, хоча червона
кавалерія обороняла селище аж до третьої години дня 56 . Більша
частина оборонців відійшла на північ до Вигова, а поодинокі
загони — на захід у напрямку Пугачівки 57 . Окрім атакувального
запалу, на успіх операції вплинуло те, що околиці Ушомира
знаходилися поза зоною дії радянської артилерії. Сама ж
операція стала найкривавішою сторінкою змагання за
Коростень 58 . Над вечір у другому курені 5-го полку лишилось
всього лише 120 бійців, яким було годі й думати про подальший
наступ 59 . Так само важких втрат було завдано й 1-му
українському радянському кавалерійському полку, що вперто
боронив містечко 60 .
Скориставшись моментом, перший курінь 5-го полку під
командою капітана Зенона Черевка перейшов мостом річку Уж
і вдарив від Ушомира на Могильне. Коли водна перешкода
54. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 1 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 10-10в; ОТ 2-го корп., 6 жовтня 1919 р., ВКВ,
ящик 38, ф. 7, фол. 227.
55. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 1 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 10-10в.
56. Денник НКУГА, 43; та Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 31 серпня
1919 р., ЦВАВО, фонд 2579, спис. 1, ф. 51, фол. 24 та 31.
57. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 31 серпня 1919 р., ЦВАВО, фонд
2579, спис. 1, ф. 51, фол. 24 та 31; Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької
бригади, 1 вересня 1919 р., РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 9-9в.
58. Степан Мацкевич, «з-ий Гарматний полк», в «Українська Галицька Армія»,
(Вінніпег: Дмитро Микитюк, 1968), т. 1, с. 187.
59. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 1 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 9-9в.
60. Богдан Гнатевич, «Об’єднані Українські Армії», в «Історія українського
війська» за ред.. Івана Крип’якевича, 2-е вид. (вінніпег: Іван тиктор, 1953), с. 560.

лишилася позаду, понад триста бійців при десяти кулеметах
кинулися в атаку 61 . Наразившись на стіну артилерійського
вогню та опір 1-го Богунського полку 62 , вони зупинилися за
два кілометри на південний захід від Могильного, посівши
Рудню Могилянську (нині — с. Рудня Поліської сільської
ради, в обиході — Рудня Поліська) 63 . Горбистий рельєф
місцевості зводив нанівець вогонь ворожої артилерії, позатим
до краю виснажений фізично та психологічно курінь не рушив
з місця і лишався під Руднею на нових позиціях аж до 2
вересня.
Убезпечений на лівому крилі з боку Ушомира, Бізанц почав
планувати наступний день. Він намагався скоординувати дії
трьох куренів 14-го полку, разом — щось близько 600 вояків, за
підтримки 13-го та 6-го полків під Блошицями та Холосним 64 ,
розраховуючи на 8-й полк 4-ї бригади, що очікувався
наступного ранку. Цей полк отримав наказ Бізанца діяти на
глибину 10—15 кілометрів вздовж правого крила від Шершнів
у напрямку Соболівки та Хотинівки 65 .
Пізно увечері Бізанц мав телефонну розмову з капітаном
Хансом Кохом, ад’ютантом полковника Альфреда Шиманека —
чільника Української Галицької армії. Кох довів до відома, що
галичани разом із Запорожцями вигнали більшовиків із
української столиці. Одночасно сили Добровольчої армії з
Лівого берега перейшли через міст, який ніким не охоронявся,
дістались центральної частини міста та захопили її. Українці,
спантеличені та дезорганізовані, відступили на захід. Шиманек
хотів знати, чи можна розраховувати, що II-й корпус рушить з
Коростеня на Київ. Бізанц пояснив, що корпус ще далекий від
успіху на залізниці Коростень—Київ і повністю задіяний проти
значних сил червоних 66 . Та новина, що Київ втрачено, призвела
до розпуки в настроях вояків 2-го корпуса.
61. ОТ 2-го корп., 6 жовтня 1919 р., ВКВ, ящик 38, ф. 7, фол. 227.
62. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 31 серпня 1919 р., ЦВАВО, фонд
2579, спис. 1, ф. 51, фол. 24, 27 та 31.
63. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 2 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 9-9в.
64. Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 5-8; той же автор «ЖитомирКоростень», Український скиталець №16-17 (1921) с. 12 .
65. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 1 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 10-10в.
66. Володимир Ласовський, «Генерал Тарнавський» (Львів: Товариство Червоної
Калини, 1935), с. 153.

Вранці Січові Стрільці, що стояли під НовоградомВолинським, отримали від об’єднаного командування наказ
допомогти 2-му корпусу посісти Коростень. Над вечір 31
серпня 1-й дивізіон та один полк 2-го дивізіону атакували ліве
крило 2-ї української радянської бригади поблизу Соколова
(нині - Червоноармійського району). 5-й Таращанський полк
не витримав тиску січовиків та відійшов 67 . Командир бригади
Олександр Калінін, в минулому офіцер царської армії, що
віднедавна замінив на цьому посту померлого Боженка, кинув
4-й Таращанський полк проти Січових Стрільців 68 . В
результаті бою, який тривав усю ніч, 2-а українська радянська
бригада відійшла на південний захід. Загроза на лівому крилі
була ліквідована, шлях на Коростень для січовиків був
вільний без побоювань щодо лівого флангу та тилу..
1 вересня
На ранок 1800 галичан-піхотинців вже готувалися до атаки
на Коростень. Їхні вісім куренів зосередились на висхідній
лінії, що простягнулась на дванадцять кілометрів від
Могильного до Злобичів. Чотири курені в передній лінії,а ще
четверо – приблизно в кілометрі позаду 69 . Подібним
розташуванням, Бізанц сподівався уникнути повторення подій
30 серпня, коли його спіймали на радянській контратаці без
резервів. Більше того, протягом ночі Бізанц посилив свою
нечисленну артилерію трьома батареями, таким чином
довівши кількість стволів до шістнадцяти. Однак він не міг
використати 6 важких гармат та 2 бронепотяги для підтримки
атаки, тому що інженерні підрозділи з УГА та Армії УНР не
встигли вчасно відремонтувати міст в Новому Бобрику 70 .
Тим часом 5 полк 4-ої бригади прибув до Шершнів та
розпочав рух до села Соболівки та містечка Меленів за
підтримки батареї з трьох легких гармат з 2-го
артилерійського
полку
Січових
Стрільців,
тимчасово
67. Безручко, «Від Проскурова до Чарториї», с. 367-368.
68. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 1 вересня 1919 р., ЦВАВО, фонд
2579, спис. 1, ф. 51, фол. 24-27 .
69. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 1 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 10-10в; та Михович, «Житомир-Коростень»,
Український скиталець №16-17 (1921) с. 14 .
70. Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 5-6 .

приділених до бригади, та кінного кулеметного відділу з 85
вершників і 8-ми кулеметів під командою хорунжого Саула
«Сальцьо» Роттенберга. Кулемети
встановлювалися на
однокінних тачанках 71 . Це давало їм значну вогневу міць та
мобільність.
Наступ куренів на Білошиці та Холосно скоро почав зазнавати
складнощів. Курінь 13-го полку, спрямований на Могильно, ледве
просунувся вперед, як був змушений шукати укриття через
артилерійський вогонь з боку Могильного 72 . У той же час 1-ий
курінь 14-го полку пройшов заледве 500 метрів на південь від
Славути, коли його накрило вогнем артилерії з Білошиці та
бронепотягу, примушуючи шукати укриття. Східніше курінь 6-го
полку взяв Колосно та просунувся далі, однак був контратакований
з лівого флангу відділом 3-го Богунського полку, який проникнув
непоміченим руслом невеликої ріки, що тече на південь від
Славути. Захисники мали перевагу, оскільки мали можливість
спостерігати увесь фронт із дзвіниці в Білошиці 73 .
Два відділи 2-го куреня 14-го полку контратакували радянські
війська в Холосно і, підтримані артилерійською батареєю з 3-го
артилерійського полку, відкинули їх назад до Славути. Сотник Андрій
Олексин, командир 14-го полку, викликав вогневу підтримку, щоб
відновити атаку 1-го куреня на Білошиці. Капітан Когут відгукнувся,
просунувшись вперед та розвернувши дві гармати для прикриття від
Білошиці та бронепотяга. Чота кулеметів приєдналася до 1-го куреня і
розпочала обстріл через голови власних військ невеликого узвишшя
перед Білошицями. Але перш ніж галичани завершили підготування
до атаки, відділ 1-го Богунського полку прослизнув іншим південним
руслом від Славути та несподівано напав на кулеметників Когута, які
поставили на передок кулемети та поспішно відійшли в безпечне
місце. Їх несподіваний відхід та неочікувана поява радянських військ
змусила 1-й курінь до втечі. 2-ий курінь відновив ситуацію, швидко
охопивши правий фланг радянських військ в Холосно, разом з
фронтальною атакою 3-го куреня, але Білошиця залишалася такою ж
неприступною, як і раніше 74 .
71. Володимир Михайлів, «Сальцьо Ротенберг». Український скиталець №2
(1921), с. 6-7; та Стефан Гайдучок, «Кінна скорострільна сотня», Літопис Червоної
калини№2 (1930), с.16.
72. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 1 вересня 1919 р., ЦВАВО, фонд
2579, спис. 1, ф. 51, фол. 28; та Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 5.
73. Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 6.
74. Михович, «Житомир-Коростень», Український скиталець №18 (1921) с. 3.

Поки 7-ма бригада зав’язла перед Білошицями, 6-ий полк
знову досяг успіхів під Злобичами 75 . Як і 30 серпня Ніжинський
полк був відкинутий на Домолоч. Однак цього разу він відійшов
назавжди, так і не повернувшись на поле бою 76 . 6-ий полк не
тільки захопив Злобичі, але й захопив плацдарм в Домоличах 77 .
Пізно вночі відділ 8-го полку також захопив містечко Мелені
після важкої невдалої контратаки 2-го Богунського полку з
Чеповичів. Галичани мали багато важкопоранених та втратили
кулемет 78 . Тим часом 1-ий курінь 8-го полку разом з кінним
кулеметним відділом Роттенберга відкинув батальйон 2-го
Богунського полку із Соболівки, але настання ночч не дала
розвинути наступ 79 .
Бізанц зрозумів, що попередній обстріл радянських позицій
був неефективним. Його батареї змушені були триматися на
відстані радянським контр вогнем, і важко маневрували по
піщаним дорогам. Більше того, його піхота просувалася вперед
доти, доки її вів вперед старшина. Як тільки командир відділу
вибував, атака зупинялася. З цієї причини Бізанц просив
Начальну Команду УГА допомогти 1-ою бригадою Українських
Січових Стрільців, яка вважалася елітною. Донедавна усуси
перебували в складі ІІ-го корпусу, але були виділені та
відправлені до стратегічного резерву в Кам’янці-Подільському 80 .
До складу 1-ої бригади входили курені колишньої австроугорської армії, які пройшли навчання з тактики прориву
ворожих позицій, заснованої на стрілецькій ініціативі, а не на
очікуванні наказів 81 . Однак 1-ша бригада була на шляху на
південь для боротьби з групою радянських військ, яка
проривалася на північ з району Одеси. Замість усусів Бізанцу
75. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 2 вересня 1919 р., ЦВАВО, фонд
2579, спис. 1, ф. 51, фол. 28.
76. Ситуаційний звіт 12-ої радянської армії, 4 вересня 1919 р. РДВА,
фонд 197, спис. 6, ф. 16, фол. 16.
77. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 1 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 10-10в.
78. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 2 вересня 1919 р., ЦВАВО, фонд
2579, спис. 1, ф. 51, фол. 30.
79. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 1 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 10-10в.
80. Денник НКУГА, с. 44.
81. Володимир Калина, «Курінь смерти УСС» (Львів: Вид-во Івана Тиктора,
1936), с. 46-7; та «Українські Січові Стрільці» за ред.. Б. Гнатевича (Львів: Ювілейний
комітет, 1935), с. 75-7.

було обіцяно два курені 9-ої бригади І-го корпусу, які
відпочивали в Бердичеві, але їх не слід було очікувати в
найближчі дні 82 .
2 вересня
На ранок 2 вересня міст у Новому Бобрику був відновлений
і Бізанц підтягнув 6 важких гармат та два бронепотяги 83 .
Нарешті він мав перевагу в артилерії. Він вирішив охопити
Коростень з двох флангів – 5-ий полк мав здійснити нову
спробу під Могильним із заходу, а 8-ий полк – атакувати
Коростень зі сходу вздовж залізниці Коростень-Київ з боку
Чотинівки. 6-ий, 13-ий та 14-ий полки, виснажені зусиллями
попереднього дня, мали удавати атаку на Білошицю, щоб
відволікати увагу радянських військ від флангів 84 . Для
здійснення цього плану 5-ий полк був посилений новоприбулим
куренем 7-ого полку, що складався з 220 стрільців і десяти
кулеметів. Бізанц призначив отамана Богуслава Шашкевича,
командира 4-ої бригади, тимчасовим командиром бойової
групи, яка повинна була захопити Могильно. Згідно з планом
Шашкевича головний наступ на Могильно мав початися з Рудні
Могилянської та рухатися на північний схід через природний
канал, утворений берегами Могилянки, притоки ріки Уж.
Наступ мав проводитися свіжим куренем з 7-го полку та одним
відділом з 1-го куреня 5-го полку. Решта відділів мали
прикривати поле бою від контратак ворога з Краснополя на
півночі та Пугачівки на заході. Батарея сотника Зубрицького,
що мала три гармати, мала вести вогонь з Рудні Могилянської,
поки важкі батареї у Веселухах обстрілювали захід та північ
Могильного, щоб ізолювати містечко від резервів 85 .
Хоча Бізанц продовжував провадити захоплення Коростеня,
ряд старшин ІІ-го корпусу втратили ентузіазм до операції.
Сотник Петро Газдайка, старшина 7-го полку, був проти атаки
від початку, тому що вважав, що відкрита територія призведе
до неприйнятно високих втрат. Не здатний переконати Бізанца
82. Денник НКУГА, с. 44.
83. Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 6; той же автор «ЖитомирКоростень», Український скиталець №16-17 (1921) с. 4 .
84. Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 6.
85. Захоплені оперативні накази 4-ої галицької бригади, 1-2 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 9-10в.

відмовитись від атаки, він почав підговорювати друзів зі штабу
ІІ-го корпусу проти подальших операцій. Офіцери УГА високо
поважали Газдайку як героя україно-польської війни 86 . Його
аргументи отримали підтримку нетільки в ІІ-му корпусі, але й
на найвищих рівнях. Після втрати Києва 31 серпня вище
військове командування галичан стало дуже обережним щодо
втрат особового складу та оснащення. Як наслідок, увечері 2-го
вересня ІІ-ий корпус отримав директиву від Начальної Команди
галичан не форсувати наступ на Коростень 87 . Це прямо
суперечило наказам за 21 та 26 серпня від об’єднаного штабу
українських армій 88 .
Крім того, моральний дух серед галицьких рядових падав.
Швидкість тифозної інфекції посилився під час операції 89 .
Здорові солдати, які відводили до тилу своїх хворих товаришів,
скорочували кількість військ на фронті 90 . Більше того,
старшини та рядовий склад зрозуміли, що наступ на Київ
провалився, а отже вже більше не було нагальної потреби брати
Коростень 91 .
Тим не менш операції продовжувалися. Галицькі
бронепотяги «Галичина» та «Запорожець» просунулись вперед і
обмінялися артилерійським вогнем зі своїми радянськими
противниками в Білошицях. Однак далі просунутися вперед
вони не змогли через пошкоджений міст біля Славути. Важка
артилерія у Весилухах також розпочала перестрілку з
радянською артилерією, хоч і втратила при цьому кількох
коней 92 . Вогонь по позиціях 1-го Богунського полку в
Могильно був заслабкий, тому галицька піхота наблизилась
тільки на 500 м до радянської лінії оборони. Більше того,
охоплення лівого флангу фронту відбувалося тільки до

86. Стефан Гайдучок, «Сотник Петро Газдайка», Літопис Червоної
Калини», №4 (1932), с. 17-18.
87. Денник НКУГА, с. 45.
88. Капустянський, «Похід», том 2, с. 167; та Денник НКУГА, с. 35.
89. Стефан Гайдучок, «Слідом санітарної служби в 4-ій Золочевській
бригаді», Літопис Червоної Калини, №3 (1930), с. 17-18.
90. Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 6.
91. Антін Дівнич, «В Житомирі: Начерк із побуту УГА в 1919 р.»,
Календар-Альманах Червоної Калини на 1923-ій рік (Львів: Товариство
Червоної Калини, 1922).
92. Михович, «Житомир-Коростень», Український скиталець №18 (1921) с. 5 .

Чотинівки, яке проводилося 1-м куренем 8-го полку та кінним
кулеметним відділом Роттенберга о 16:00 93 .
Тим часом у радянській підпорядкованості був розлад. Хоча
Дубовий був наступним по командуванню 44-ою радянською
дивізією, він не приймав оперативних рішень. Ситуаційні звіти
за 2 вересня, написані П. Волковим, начальником оперативного
відділу, адресувалися Сргію Кассеру, а не Дубовому, як
начальнику 44-ої радянської дивізії. Більше того, Волков почав
іменувати себе начальником штабу, що було офіціальною
позицією Кассера 94 . Фактично, Дубовий був відсторонений від
командування 10 вересня, в очікуванні розслідування обставин
смерті Щорса комісією зі штабу 12-ої радянської армії 95 .
Тим не менш, керівництво 44-ої радянської дивізії вводили в
дію план оточення ІІ-го корпусу між військами, що захищали
Коростень на півночі, і атакуючими військами з південного заходу.
На 2 вересня більшовики зрозуміли, що мають справу лише з
трьома бригадами, не найбільшими силами, яких вони від початку
очікували 96 . Лише пасивність радянського керівництва після смерті
Щорса та активне проведення операцій Бізанцом приховали
справжню кількість галицьких сил. Тепер 44-та радянська дивізія
змогла нарешті звільнити 2-гу бригаду 1-ої радянської української
дивізії з-під Новоград-Волинського для операцій на півночі. 1
вересня ця бригада відкинула Січових Стрільців від Соколів і
вийшла з бою 97 . 3-тя бригада 1-ої радянської української дивізії,
яка зіштовхнулася з неактивними польськими силами на захід від
Корця, зайняла своє місце на позиції 98 . Тепер 4-тий та 5-ий
93. Денник НКУГА, с. 45.
94. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 2 вересня 1919 р., ЦВАВО, фонд
2579, спис. 1, ф. 51, фол. 28.
95. Цюпа, «Таємниця смерті Начдива Щорса», с. 118-19; Дубовий був
повернений до командування 44-ою радянською дивізією 24 жовтня, після
того як був очищений комісією від звинувачень у вченні будь-яких
неправильних дій («Гражданская война и военная интервенция в СССР:
Энциклопедия», за ред. С.С. Хромова. Москва: Советская энциклопедия,
1983), с. 557.
96. Стенограма телефонної розмови між Дубовим та Ворошиловим, 27
серпня 1919 р., РДВА, фонд 197, спис. 3, ф. 986, фол. 1-20; та Михович, «Нарис
VII-ї Львівської бригади», с. 6.
97. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 31 серпня – 1 вересня 1919 р.,
ЦВАВО, фонд 2579, спис. 1, ф. 51, фол. 24-7.
98. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 1-2 вересня 1919 р., ЦВАВО, фонд
2579, спис. 1, ф. 51, фол. 29-30.

Таращанські полки 2-ої радянської бригади направлялися на північ
залізницею і могли вдарити в тил лівого крила галичан під
Ушомиром 99 .
3 вересня
Незважаючи на інструкції не форсувати наступ на
Коростень, Бізанц наполіг на продовженні плану дій
попереднього дня. Цього разу шість важких гармат були
переміщені північніше Ушомира, вздовж берега ріки Уж, щоб
уникнути вогню у відповідь з боку Білошиці 100 . Курінь 7-ого
полку закріпився в 500 метрах на захід від Могильного і був в
стані атакувати радянські позиції. 1-ший курінь 8-ого полку
була зосереджений в чотинівці, на схід від Коростеня (лив.
мапу 3).
Зі сходом сонця галицькі важкі батареї п’ятихвилинний
загороджувальний вогонь на північ і захід Могильного. Потім
курінь 7-го полку нерішуче посунвся вперед до західної
оборонної лінії міста. Атака була відбита вогнем артилерії,
гвинтівок та кулеметів 101 . Серед причин невдачі атаки також не
можна не враховувати брак ентузіазму в сотника Газдайки 102 .
Більш того, вогонь галицьких важких батарей був не дуже
ефективний. Радянська розвідка відстежила їх переміщення з
Веселух в нічний час і, як тільки вони почали свій
загороджувальний вогонь, артилерія червоних знала, куди
направити свій вогонь. Квятек, командир 1-ого Богунського
полку, чекав атаку галичан на Могильно і наказав резервним
відділам в Краснополі бути готовим до контрудару. Відразу
після невдачі атаки 7-ого полку, радянська піхота посунулися
від Краснополя, щоб оточити лівий фланг галичан, що
атакували Могильно 103 , але була сповільнена вогнем двох
відділів 5-ого полку, які були розташовані на південь від

99. Черушев Н.С. Командарм Дубовой (Киев: Изд-во политической литры Украины, 1986), с. 108-10; Ситуаційний звіт 12-ої радянської армії, 4
вересня 1919 р. РДВА, фонд 197, спис. 6, ф. 16, фол. 16.
100. Михович, «Житомир-Коростень», Український скиталець №18 (1921) с. 5 .
101. Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 6; Стефан Гайдучок,
«З минулих днів», Літопис Червоної калини №6 (1935), с. 11.
102. Гайдучок, «Сотник Петро Газдайка», с. 17-18.
103. Михович, «Житомир-Коростень», Український скиталець №18 (1921) с. 5 ;
Денник НКУГА, с. 46; та Квятек, «Легендарние герои».

Краснополя на випадок такого повороту подій 104 . Це змусило 5ий та 7-ий полки відійти з Рудні Могилянської та відступити на
південний схід до Ушимира 105 . Кавалерійські роз’їзди,
направлені на захід від Ушомира, попередили про радянські
підкріплення, що загрожували тилу галичан з Пугачівки. Цими
підкріпленнями був таращанський полк, який нарешті прибув
форсованим маршем від залізничної станції в Бондарівці 106 .
Небезпека викликала замішання серед деяких галицьких
відділів в тилу.
Щоб зменшити тиск на ліве крило біля Ушомира, Бізанц
наказав 8-му полку за всяку ціну атакувати Коростень зі сходу.
Сотник Павло Іванів, командир 1-го куреня 8-го полку, кинув свої
три відділи у періодичні атаки з Чотинівки на Коростень, але
інтенсивний вогонь радянської артилерії та бронепотягів
змушував відкидав кожну атаку. Цей маневр змусив червоних
вагатися на іншому боці поля бою біля Ушомира, даючи змогу
лівому крилу галичан вирватися з оточення та відступити ща
річку Уж до східного боку залізниці Житомир-Коростень під
прикриття бронепотягів. Іванів припинив атаки тільки після того,
як отримав повідомлення, що інші бригади ІІ-го корпусу безпечно
відійшли на південь. Щоб прикрити свій власний відступ, Іванів
наказав Роттенбергу атакувати атакувати радянські позиції своїм
кінним кулеметним відділом. Тактовно запитавши Іваніва щодо
перспектив такого нападу і отримавши зауваження виконувати
накази, Роттенберг повів свій відділ у сміливу атаку,
вислизнувши з-під вогню двох бронепотягів і досягши віддалених
будівель на східній околиці Коростеня. Знявши з тачанок свої
вісім кулеметів, відділ Роттенберга відкрили такий ефективний
темп стрільби, що частина 2-го Богунського полку залишила свої
позиції і підкріплення змушені були доставляти по залізниці.
Курінь та артилерія Іваніва успішно відійшли. В решті решт
відділ Роттенберга змушений був відступати через прибуття
радянських підкріплень та перехресного вогню бронепотягів.
Відділ мав трьох загиблих та багато поранених. Роттенберг був
евакуйований з кулею в горлі та розтрощеною щелепою 107 .
104. Захоплений оперативний наказ 4-ої галицької бригади, 2 вересня 1919 р.,
РДВА, фонд 197, спис. 2, ф. 281, фол. 9-9в.
105. Денник НКУГА, с. 46.
106. Черушев, «Командарм Дубовой», с. 110; та Денник НКУГА, с. 46.
107. Михайлів, «Сальцо Ротенберг», с. 6-7; та Гайдучок, «Кінна
скорострільна сотня», с. 16.

Під вечір 2-ий курінь 14-го полку залишив Лісівчину,
прикриваючи відступ ІІ-го корпусу до Житомира 108 . Наступ ІІго корпусу на Коростень завершився.

Наслідки
Об’єднаний
штаб
українських
національних
армій
продовжував наполягати на захопленні Коростеня. 11 вересня
Січові Стрільці за підтримки 7-ої Стрийської здійснив спробу
осягнути Коростень з південного заходу. Три курені бригади
дістались аж Лісівщини і навіть на короткий період взяли
Злобич 109 . Ця спроба мала мало шансів на успіх: у Січових
тільців мали менше ніж 2,000 піхоти, виснаженої попередніми
боями 110 . УГА, деморалізовані невдачею наступу на Київ та
епідемією тифу, що розросталася, були на спроможні до нового
наступу на Коростень. 44-та радянська дивізія поблизу
Коростеня та на північ від Новограда-Волинського збільшила
свій склад майже до 8,000 чоловік 111 . 13 вересня дивізія
перейшла в наступ, спрямований на незахищений простір, що
відділяв ІІ-ий корпус, розташований на північ від Житомира, і
Січових Стрільців в районі Новоград-Волинського 112 , змусивши
обидві ці формації до відступу на південь 113 .
Відмова від захоплення Коростеня до 31 серпня мала тяжкі
наслідки для наступу на Київ українських армій. Якби І-ий
галицький корпус захопив Житомир 20 серпня й потім
продовжував рух на Коростень, не давши 1-ій радянській
українській дивізії Щорса часу на перегрупування, залізничний
вузол напевно був би в руках галичан на день раніше, аніж Білі
взяли би Київ 114 . Галицькі війська мали б змогу просуватися до
108. Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 6.
109. Денник НКУГА, с. 52-53; Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 13
вересня 1919 р., РДВА, фонд 1417, спис. 1, ф. 163, фол. 397в.
110. Звіт про дислокацію та організаційна таблиця Армії УНР, 15 серпня 1919 р.,
ЦДАВО, фонд 1078, спис. 2, ф. 28, фол. 136; Звіт розвідки на Західному фронті, 17
вересня 1919 р, ГВнУ, № 396, т. 2, с. 351.
111. Організаційна таблиця 44-ої радянської дивізії, 27 вересня 1919 р., РДВА,
фонд 197, спис. 1, ф. 51, фол. 731.
112. Оперативний наказ 44-ої радянської дивізії, 12 вересня 1919 р., РДВА, фонд
1489, спис. 1, ф. 51, фол. 22.
113. Денник НКУГА, с. 55-56.
114. Капустянський, «Похід», ч. 2, с. 167; Лев Шанковський, «Українська
Галицька Армія» (Торонто: Дмитро Микитюк, 1974), с. 216.

Києва по залізниці Коростень-Київ, щоб опанувати столицю
раніше, аніж прибудуть Білі. Українські національні сили мали
б досить часу, щоб убезпечити східний напрямок та
закріпитися в місті. Хоча неможливо бути впевненим чи вони
були б в змозі втримати місто, невдача під Коростенем
звичайно зменшила цю можливість.
Вкінці місяця невдача під Коростенем позначилася на стані
українських національних армій. 17 вересня 44-та радянська
дивізія відкинула ІІ-ий корпус від Житомира й відновила
зв'язок із Південною групою 12-ої радянської армії, що
пробивалася із оточення з району Одеси 115 . Ця група,
складалася з 45-ої, 47-ої та 58-ої радянських дивізій, пробила
собі шлях через відділи УГА та Армії УНР 116 . Тим самим ця
група посилила радянські війська під Житомиром на 12,000
чоловік, даючи їм локальну перевагу як проти українських, так
і проти білих військ у цьому регіоні разом узятих 117 . В
результаті більшовики перехопили ініціативу й розбили своїх
супротивників по черзі. Якби галичани заволоділи Коростенем,
Південній групі довелося б додатково пробиватися із оточення
75 км крізь терени, що краще могли б захищатися українськими
національними арміями.
Коростень був останнім успіхом 1-ої радянської української
дивізії. Хоча бій відбувався під формальним командуванням
44-ої радянської дивізії, робота штабу, тактика та стиль
керівництва були характерними для 1-ої радянської української
дивізії. На 8 вересня суттєві зміни були очевидні. Знеамениті
Богунські та Таращанські полки почали називатися за новими
цифровими позначеннями, наприклад, 388-ий радянський полк
замість 1-ого Богунського полку 118 . Хоча, будучи частиною 44ої радянської дивізії, вони зберігали назву Богунських та
Таращанських, але вони більше не були українськими полками.
115. Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 8; Ситуаційний звіт 44ої радянської дивізії, 17 вересня 1919 р., ЦВАВО, фонд 335, спис. 1, ф. 12, фол. 61.
116. Ситуаційний звіт Південної Групи 12-ої радянської армії, 18 вересня 1919
р., РДВА, фонд 335, спис. 1, ф. 1, фол. 44-50; Ситуаційний звіт Південної Групи
12-ої радянської армії, 18 вересня 1919 р., РДВА, фонд 335, спис. 1, ф. 12, фол. 55.
117. Наказ 58-ій радянській дивізії, 30 серпня 1919 р., РДВА, фонд 1489, спис. 1,
ф. 47, фол. 70-2; та «История 45-ой Волынской краснознаменной стрелковой
дивизии: Боевой период» (Киев: Издание Политотдела 45-ой дивизии, 1929) ч. 1, с.
67.
118. Ситуаційний звіт 44-ої радянської дивізії, 8 вересня 1919 р., РДВА, фонд 197,
спис. 6, ф. 6, фол. 12.

Як тільки пам'ять про елітну українську радянську дивізію
відступила, міф про Щорса та 44-ту радянську дивізію заступив
її в радянських спогадах про Громадянську війну.

Повернення до смерті Щорса
Чи був Щорс убитий галицьким чи радянським вогнем? Для
початку, досі нікому не вдалося знайти офіційний радянський
наказ вбити Щорса. Тим не менш, непряму докази вказують на
те, що Щорс став жертвою пострілу з близької відстані.
Перші оцінки щодо смерті Щорса були опубліковані в
радянських газетах Квятеком і Дубовим у 1935 р., у сорокову
річницю його народження 119 . Обидва стверджували, що вони
були свідками смерті Щорса і що він був убитий ворожою
кулею з кулемета, коли він лежав поруч з ними на лінії фронту.
Ця офіційна версія була вперше піддана сумніву в спогадах
Щаденка, які були написані в 1951 р., незадовго перед смертю
автора, але була опубліковані тільки в 1958-му в Советской
Украине. У них Щаденко натякає, що Щорс був убитий за
наказом Аралова 120 . Щаденко став свідком низки суперечок між
щорсом та Араловим влітку 1919-го через оперативні та
адміністративні рішення Щорса. На думку автора, Щорс був
несправедливо звинувачений за помилки на фронті через його
опір реформам Троцького 121 . Однак щаденко не був свідком
смерті Щорса 30 серпня.
Іван Цюпа вперше представив альтернативну оцінку смерті
Щорса в 1988 році. Він резюмував його бесіду з Сергієм
Петренком-Петриковським,
командиром
радянської
кавалерійської бригади в битві за Коростень. ПетренкоПетриковський заявляв, що Щорс на фронті біля Білошиці від
пістолетного пострілу ззаду в голову, зробленого Павлом
Самойловичем Танхіл-Танхілевичем, молодим інспектором зі
штабу 12-ої радянської армії, який був присланий до Коростеня
Араловим у якості його спеціального емісара 122 . Після прибуття
оповідача до 44-ої радянської штаб дивізії з Ушомира після
смерті Щорса, схвильований Дубовий зізнався йому, що
119. Квятек, «Легендарные герои», с .3; Дубовий, «Мої спогади про Щорса», с.
29-31.
120. Щаденко, «Из записок о Николае Щорсе», с. 142-6.
121. Там же, . 145-6.
122. Цюпа, «Таємниця смерті Начдива Щорса», с. 115.

Танхіл-Танхілевич лежав справа позаду трьох командирів, коли
Щорс був застрелений, і цей факт підтверджується Квятек 123 .
Петренко-Петриковський також казав, що коли тіло Щорса було
доставлене в корпус вагону, де знаходився штаб 44-ої радянської
дивізії, Дубовий зробив незграбну спробою розрядити ситуацію
анекдотом: відразу після того, як Щорс був застрелений, солдат,
який лежав в окопі неподалік від Щорса, був обпечений
осколком артилерійського снаряду, що зачепив його за голову,
закричав "яка там сволок з пістолета стріляє!" З усіх розповідей
ворог був далеко за межами пострілу з близької відстані. Більше
того, того ранку Танчіл-Танчилевич розмахував новим
нікельованим пістолетом перед працівниками штабу, а потім
покинув Коростень пізніше того ж дня, так ніколи і не
повернувшись 124 .
Петренко-Петриковський
далі
розповідав,
що
Дубовий
продовжував вести себе дивним чином: він відкидає прохання замінити
пов’язку, накладену на голову Щорса, наказав тіло помістити під варту
і тримати подалі від усіх, і запечатав його в цинковій труні, не
допускаючи навіть сім'ї Щорса, щоб побачити його. Спеціальний
похоронний потяг, який мав доставити тіло Щорса в його рідне
містечко Сновськ (потім перейменоване в Щорс, поблизу Чернігова)
був зупинений штабом 12-ої радянської армії в Новозибкові, і труну
було перекладено в товарняк і відправлено за сотні кілометрів до
російського міста Самари. Там він був похований на російському
православному цвинтарі 125 . Зрештою, на місці старого кладовища
побудували завод з виготовлення сталевого тросу. У 1949 році Москва
наказала ексгумувати рештки Щорса. Напевно, іноземні ветераникомуністи, які воювали під керівництвом Щорса, питали про місце його
поховання. За допомогою колишнього гробаря тіло було знайдене й
упізнане завдяки тому, що воно добре збереглося в цинковій труні. Як
повідомляється, було проведено розтин і 5 липня 1949 р. була
підготовлена доповідь, в якій робився висновок, що Щорс був убитий
малокаліберною кулею, випущеною з короткої дистанції, що увійшла в
голову знизу, позаду правого вуха і вийшла з лівого боку чола126 .
Вихід і вхід рани підтверджував розповідь щодо позиції ТанхілТанхілевича справа позаду Щорса під час пострілу. Протокол розтину
123. Квятек, «Легендарные герои», с .3.
124. Цюпа, «Таємниця смерті Начдива Щорса», с. 116.
125. Там само.
126. Зенькович, «Пуля из ливольверта», с. 53-54. Розширена частина протоколу
розтину наведена в цій статті.

суперечить офіційній версії, в якій Щорс був уражений кулеметною
кулею з фронту, але сучасне місцеперебування протоколу розтину
невідоме. Як повідомляється, він знаходиться на зберіганні в колекції
документів НКВС/КДБ в архівах сучасної російської служби безпеки в
Москві. Постійні прохання співробітників Музею Миколи Щорса
надіслати копію протоколу були відхилені 127 .
Окрім цих речових доказів, є сильні непрямі докази на
підтримку тези, що Щорс був ліквідований своїм начальством.
Як мотив убивства, не можна ігнорувати факт, що в серпні
1919-го Троцький наполягає на радикальній чистці комісарів та
керівників 12-ої радянської армії 128 . Одночасно він повідомляв
Москву, що Аралов є виснаженим і впав у депресію з приводу
погіршення ситуації, і неефективно працює в реалізації нових
реформ в 12-ій радянській армії 129 . Аралов мав проявити себе
перед Троцьким і така можливість з’явилась, коли Щорс
узурпував владу над обома дивізіями, 1-ою радянською
українською та 44 радянською.
У звітах Аралов і Політичний відділ РеволюційноВійськової Ради штабу 12-ої радянської армії за червень та
липень 1919-го постійно скаржаться на партизанщину та
«націоналістичні» нахили Щорса та його командирів, їх
непокору штабу 12-ої армії 130 . 28 червня троцький по телеграфу
передає наказ №125 12-тій радянській армії, в якому вимагає
провести чистку серед командних елементів непокірних
відділів 131 . Схожий наказ було надіслано 12-ій радянській армії
і 9 серпня, в якому наказувалося «гартованою сталлю»
випалити всіх неслухняних командирів в українських
з’єднаннях Червоної армії 132 . В опублікованих мемуарах
Аралов ледь-ледь завуальовує свою зневагу до Щорса 133 . У
більш пізніх спогадах під назвою «Сорок лет назад на Украине»
127. Сергій Махун, «Загибель Миколи Щорса – більше питань, ніж відповідей»,
День, 31 серпня 2001.
128. Телеграма Троцького Леніну, 6 серпня 1919 р. «Листи Троцького», №348, с.
628-31.
129. Телеграма Троцького в Кремль, 9 серпня 1919 р. «Листи Троцького», №358,
с. 654-50.
130. Звелення Українського військового комісара, №112-13, 29 липня1919 р.,
ЦДАВО, фонд 2, спис. 1, ф. 175.
131. Юлій Сафанов і Федір Терещенко, «Під червоним стягом ішов», Робітнича
газета, 8 серпня 1989 р.
132. Фесенко, «Як творився міф», с. 8.
133. Аралов, «Ленин вел нас», с. 147-9.

(Сорок років тому в Україні), написаних в 1965, але так ніколи
і неопублікованих, Аралов зізнався, що «непокора Щорса
привела його до передчасної загибелі» 134 .
Іван Дубовий також належав до кола конспіраторів, які
причетні до вбивства Щорса. У своїх спогадах Микита Хрущов
каже, що він перевіряв рукописне зізнання Дубового, написане
перед стратою Дубового в 1938 році під час сталінських репресій.
Дубовий писав, що він застрелив Щорса біля Білошиць, щоб
відібрати назад командування над дивізією. Однак Хрущов вірив,
що зізнання було написано під примусом і що не Дубовий
натиснув на курок 135 . Це зізнання також вступає в протиріччя із
судовою експертизою, оскільки Дубовий пише про постріл в
обличчя Щорса. Більше того, він згадує про бій проти Білих, а не
галичан. Тим не менш, є очевидним, що Дубовий принаймні був
співучасником вбивства. Він був зацікавлений в смерті Щорса й
пішов на багато що, аби запобігти огляду трупу.
Досі керівництво 12-ої радянської армії терпіло й навіть
вітало ініціативу Щорса в організації оборони Коростені під час
військової кризи в кінці серпня 1919 року, але його перебирання
команди не тільки над 1-ою радянською українською дивізією, а й
над 44-ою радянською дивізією, вирішило його долю.
Враховуючи політику Троцького, щоб очистити від непокірних
елементів Червону армію, в Аралова було достатньо підстав для
ліквідації Щорса. Однак враховуючи популярність Щорса, це
мало бути виконане таємно через убивство.
Цікавим є той факт, що двоє командирів бригад Щорса,
Боженко Василь Назарович та Черняк Тимофій Вікторович
померли за підозрілих обставин за кілька тижнів до Щорса.
Боженко, колишній командир Таращанського полку, був отруєний
вкінці липня 1919 р. в Дубно нібито націоналістичними агентами
й помер 19 серпня в Славуті 136 . Черняк був застрелений 11 серпня
в Сарнах нібито групою незадоволених галичан з його 3-ої
радянської Новгрород-Сіверської бригади 137 . Командири, які
134. Сафанов і Терещенко, «Під червоним стягом ішов», Робітнича газета, 8
серпня 1989 р.
135. Nikita S. Khrushchev, Khrushchev Remembers, trans. and ed. Strobe Talbott
(Boston: Little, Brown and Company, 1970), 88.
136. «Незабываемое» в «Нас вдохновила революция: Воспоминания ветеранов
Гражданской войны» (Киев: Изд-во политической лит-ры Украины, 1975), с. 107; і
Махун, «Загибель Миколи Щорса».
137. Тимофей Сергийчук, «Комбриг Новгород-Сиверской», в «Нас вдохновляла
революція», с. 114-15.

вели радянські українські сили до перемоги на початку 1919
року, такі люди як Щорс, Боженко та Черняк, були колишніми
молодшими або унтер-офіцерами царської армії, які
використали можливість, представлену революцією, для
просування вперед. Коли Троцький вирішив замінити їх
спеціалістами, в більшості вищими офіцерами колишньої
царської армії, Щорс та його командири були занадто вперті
або наївні, щоб піти тихо, і тому мали бути усунуті.

Оцінка битви
Чи міг ІІ-ий корпус заволодіти Коростенем в період з 30
серпня по 3 вересня? Напевно, ні. Враховуючи природні
перешкоди ріки Уж та її приток, а також мережа залізниць, яку
використовували два радянських бронепотяги, у Бізанца не було
достатньо військ, щоб домогтися успіху. У зв'язку з необхідністю
виділення підрозділів для забезпечення безпеки тилу і флангів,
він ніколи не мав більше, ніж курінь для атаки в будь-якому
критичному часі та місці. Більш того, галичани не мали достатньо
артилерії. Бій за Коростень був скоріше позиційною битвою, ніж
маневреною, тому перевага вогневої підтримки на вістрі атаки
була неодмінною складовою успіху. В документах зазначено, що
окрім 23-х артилерійських гармат, надісланих ІІ-им корпусом під
Коростень, в наявності були принаймні ще 16-ть 138 . Деякі з них,
однак, були непридатні до вжитку через зношені стволи 139 . Також
давався взнаки брак амуніції 140 . І нарешті, 4-ий артилерійський
полк корпусу був залишений в резерві поблизу Житомира.
Можливо, за участі на ранньому етапі 1-ої бригади (УСС),
що мала 2,000 чоловік та 16 гармат 141 , ІІ-ий корпус таки вибив
би радянські війська з їх оборони навколо Коростеня. Але це
ще є спірним. Лобова атака проти 1-го Богунського полку,
розташованого між Могильним та Білошицями, обійшлася б
дуже дорого. Навіть якби полк був вибитий з Білошиці,
138. ОТ 2-го корп.., 6 жовтня 1919 р., ВКВ, ящик 38, ф. 7, фол. 227.
139. Роман Фріш. «Із днів слави артилерії УГА: Сторінки до історії 6-ого
гарматного полку УГА», Календар-Альманах Червоної Калини на 1929-ий рік (Львів:
Товариство Червоної Калини, 1928), с. 146.
140. Корній Купчанко, «Армія групи генерала Кравса в наступі на Київ»,
Календар-Альманах Червоної Калини на 1923-ій рік (Львів: Товариство Червоної
Калини, 1922), с. 108.
141. Оцінка розвідкою Галицької армії для вищого командування Добровольчої
армії, 1 жовтня 1919 (терміново), ВКВ, ящик 38, ф. 7, фол. 220.

радянські війська зайняли б другу лінію оборони північніше
ріки Уж, і Могильно б стало тим пунктом, на якому б новий
фронт повернув би на схід. Це пояснює, чому Бізанц був
настільки одержимий захопленням Могильного. Успіх у цьому
місці віддав би північний берег ріки Уж до рук галичан. Що
стосується флангових маневрів на схід, захід і півні від
Коростеня, то українська армія не мала великих кавалерійських
з’єднань для проведення таких операцій 142 .
Командири галичан виявили сміливість і рішучість протягом
битви, закликаючи свої бійців вперед, коли ті починали падати
духом. Щонайменше п’ятеро старшин було вбито або поранено 143 .
Загалом ІІ-ий корпус втратив близько 200 бійців 144 . Приблизно
така ж кількість вибула через тиф. Деякі відділи билися краще,
ніж інші. 5-ий, 6-ий та 8-ий полки важко боролись, а кавалерія
Роттенберга проявила натиск і сміливість. З іншого боку, зусилля
1-го куреня 14-го полку під Білошицею та куреня 7-го полку під
Могильно були половинчастими.
З радянської сторони бронепотяги особливо успішно
застосовували свою перевагу в наявності трьох залізничних доріг,
що сходяться, для відбиття атак галичан. 1-ий Богунський полк
відновив свою репутацію елітного відділу. Його батальйони
з’являлися на ключових позиціях в критичні моменти й показали
велику гнучкість та стійкість. Можна посперечатися, що якби не
1-ий Богунський полк, то ІІ-му корпусу можливо вдалося б
захопити Коростень.
Записи про втрати радянських військ й досі не доступні, але
вона скоріша за все наближаються до втрат ІІ-го корпусу.
Монумент в Коростені вказує, що Богунський і Таращанський
полки втратили своїх вояків у цій битві. Нам також відомо, що 1ий кавалерійський полк зазнав важких втрат під Ушомиром і всі
радянські полки побували під обстрілом галицької артилерії,
кулеметів та рушниць.
В кінці кінців УГА не вдалося захопити Коростень через
погано поставлену розвідку. Галичани недооцінили 1-шу
142. Шанковський, Українська Галицька Армія, с. 286-8.
143. Михович, «Житомир-Коростень», Український скиталець №18 (1921) с. 2-3;
«Сторінки до Жалібної Книги», с. 121; Михайлів, «Сальцо Ротенберг», с. 6; та
Гайдучок, «Кінна скорострільна сотня», с. 16.
144. Дівнич, «В Житомирі», с. 104; Гайдучок, «Слідом санітарної служби», с. 1718; Антін Дівнич, «Отаман Закусило», Український скиталець №17-18 (1921), с. 13;
Михович, «Нарис VII-ї Львівської бригади», с. 5-6; та Когут, «Артилерія
рішила», Українське козацтво, №3-4 (1980), с. 34.

радянську українську дивізію й думали, що ІІ-ий корпус зможе
самотужки взяти місто без допомоги І-го корпусу. Далі, ІІ-ий
корпус не форсував атаку і дав можливість радянським
військам
перегрупуватися.
Разом
з
тим
не
можна
недооцінювати внесок Щорса до бою. Хоча він і був убитий в
перший день битви, проте левова частка в організації оборони
Коростеня належить йому. Саме він зібрав докупи втомлені та
деморалізовані відділи 1-ої радянської української дивізії,
об’єднав їх з менш досвідченою 44-ою радянською дивізією, та
помістив їх на ключові позиції навколо міста. За іронією долі
Щорс був убитий своїми під час битви, що дало поштовх для
створення легенди про героїчного командира.

